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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayahNya dengan memberikan izin dan kemampuan kepada kami, sehingga 
kami dapat menyelesaikan Buku Ajar Trilogi Praktik Kedokteran.  

Buku ini dimaksudkan sebagai bahan ajar dalam bidang ilmu kedokteran forensik 
dan medikolegal. Buku ini mengulas materi tentang Trilogi Praktik Kedokteran yaitu mulai 
dari aspek etikolegal, hubungan dokter-pasien, persetujuan tindakan kedokteran, rahasia 
kedokteran, dan rekam medis.  Setiap bab diawali dengan tujuan pembelajaran dan diakhiri 
dengan bahan bacaan serta latihan pertanyaan. 

Buku ini merupakan hasil kolaborasi dosen Kedokteran Forensik dan Medikolegal 
dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Universitas Riau.  
Dengan keterlibatan banyak penulis diharapkan buku ini dapat memberi wawasan secara 
komprehensif bagi mahasiswa yang membutuhkan bahan ajar terkait Trilogi Praktik 
Kedokteran. 

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan kelemahannya, 
baik dalam isi maupun sistematikanya. Oleh sebab itu, sangat mengharapkan kritik dan 
saran untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Akhirnya, kami mengharapkan 
semoga buku ini dapat memberikan manfaat. 
 

        Pekanbaru, Oktober 2021 

 

        Tim Penulis 
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BAB I 
Etikolegal Praktik Kedokteran di Indonesia 

 
Agus Purwadianto 

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari Bab I ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan: 
1. Konsep tanggungjawab seorang dokter dalam praktik medis sehari-hari 
2. Konsep etikolegal dan medikolegal praktik kedokteran 
3. Konflik etikolegal dalam praktik kedokteran 

 
 

1.1. Pendahuluan 

Secara tradisional praktik kedokteran di dunia dari ribuan tahun lalu hingga saat 

ini masih diklasifikasikan sebagai model panutan pengabdian profesi yang mulia. 

Banyak profesi lain mencontoh kemuliaan dan keluhuran kedokteran. Idola menjadi 

dokter masih merupakan salalh satu pilihan yang tertanam sejak kanak-kanak. Dalam 

masyarakat dikenal keinginan kuat orangtua yang menginginkan generasi pertama 

dokter dalam keluarga atau generasi turun temurun menjadi dokter sebagai fakta 

cukup sering dijumpai. Kenyataan sosiologis tersebut berjalin dengan sisi filosofis 

praktis. Beberapa fenomena kesinambungan cita-cita menjadi dokter sejak usia dini 

dan kekaguman kisah penolong penderitaan pasien atau rasa berterima kasih 

masyarakat kepada dokter terjadi pada tataran mikro. Sebagai contoh, masyarakat dan 

Pemerintah menghormati dan menghargai para dokter yang gugur ketika melakukan 

pelayanan masyarakat pada era pandemi Covid-19.  

Secara sosiologis terdapat fakta bahwa masih kuatnya keinginan pemerintah 

daerah atau pihak swasta mendirikan fakultas kedokteran pada tataran meso sebagai 

kesinambungan eksistensi praktik kedokteran. Dokter termasuk tenaga medis yang 

menjalani internship dan sebagian wajib kerja di daerah bersamaan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah bidang kesehatan. Pada tataran makro kepedulian negara 
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dan pemerintah terhadap pengaturan praktik kedokteran dalam bentuk perundang-

undangan secara spesifik/langsung maupun tidak spesifik/tidak langsung. Pengaturan 

tertinggi spesifik adalah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran yang menjadi sumber hukum pelbagai peraturan delegasian, khususnya 

peraturan menteri kesehatan maupun konsil kedokteran.  Pengaturan tingkat undang-

undang secara tidak langsung umumnya menyangkut unsur sistem kesehatan antara 

lain seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No. tentang 

BPJS yang didalamnya dapat dimaknai sebagai praktik kedokteran. Praktik kedokteran 

merupakan sentral dari kegiatan pelayanan kesehatan sehingga berdimensi luas, mulai 

dari  hukum privat atau perdata, hukum administrasi negara hingga hukum pidana. 

Inilah rentang muara etikolegal yang melingkupi etik, disiplin dan hukum yang 

melingkupi praktik kedokteran. Dengan perkataan lain praktik kedokteran dipenuhi 

oleh rambu etik, disiplin dan hukum.  

 

1.2. Definisi Praktik Kedokteran dan Implikasi Tanggungjawab Dokter 

Secara popular (sosiologis) definisi praktik kedokteran (practice of medicine) is 

the applying of medical or surgical agencies for the purpose of preventing, relieving, or 

curing disease, or aiding natural functions, or modifying or removing the results of 

physical injury yang menunjuk ke arah rangkaian kegiatan. Sejalan dengan UU Nomor 

29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 1 butir 1 membuat definisi hukum 

praktik kedokteran sangat umum yakni  rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter 

dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Gabungan 

kedua definisi ini mensyaratkan adanya hubungan professional antara dokter – pasien. 

Hal ini juga dianut oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) 

untuk menetapkan keberlakuan disiplin kedokteran kasus yang diperiksanya. Dalam 

pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, dalam menjamin keselamatan pasien 

senantiasa tetap fokus ke dokter siapa yang menjadi dokter penanggung jawab 

pelayanan (DPJP) dalam hubungan 1 dokter – 1 pasien dalam tataran mikro.  
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Definisi lain adalah the learned profession that is mastered by graduate training in 

medical school and that is devoted to preventing and alleviating or curing diseases and 

injuries1 yang merujuk ke arah kompetensi dokter selaku profesional sebagai pemberi 

layanan kedokteran sebagaimana pasal 1 butir 11 UU Praktik Kedokteran. Dari sini 

memberikan pemahaman bahwa dokter harus memiliki tanggungjawab sebagai pihak 

pertama (responsibilitas) yakni tanggungjawab melekat dan mempersiapkan diri 

pribadi sebelum memberikan pelayanan kedokteran bahwa ia harus kompeten. Secara 

lebih luas responsibilitas dokter hal ini mengkait ke hulu yakni definisi profesionalisme 

karena ia yang secara moral paling tahu kondisi dirinya apakah laik praktik atau tidak. 

Dari sisi syarat kompetensi ini muncul perkecualian definisi antara lain bahwa praktik 

kedokteran tidak termasuk kegiatan yang diberikan oleh pegawai otoritas kesehatan 

masyarakat, dosen fakultas kedokteran yang jam kerjanya sehari melebihi 25% waktu 

serta peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tahun pertama. 

Ada juga yang menyebut definisi praktik kedokteran: a bona fide, integrated 

bussines entity in which physician practice medicine together as partners, shareholders, 

owners, members, or employees or in which only one physician practices medicine yang 

merujuk kepada ragam kerjasama/kesejawatan dan hubungan hukum dalam suatu 

kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan. Dari definisi ini tersirat bahwa dokter memiliki 

tanggungjawab pihak kedua (akuntabilitas) untuk secara bersama-sama dengan dokter 

atau tenaga kesehatan dan pemilik fasilitas pelayanan kesehatan. Dari definisi ini akan 

tertentukan proporsionalitas tanggungjawab antara DPJP dengan tim dokter lainnya 

atau tim tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam tataran meso.  

 

1.3. Etikolegal dan Medikolegal Praktik Kedokteran 

Praktik kedokteran senantiasa mendasarkan diri kepada prinsip ilmiah. Namun 

menghadapi kenyataan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kedokteran, melalui perspektif positivistik bergabung dengan dokter selaku subyek 

epistemik dalam penerapannya akan senantiasa mengusung ajaran “kemampu-

laksanaan” kemajuan teknologi tersebut. Dokter cenderung menerapkan alat atau obat 
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baru ketika melakukan diagnostik maupun terapi pasiennya. Hal ini diperkuat oleh 

prinsip EBM yang lebih berorientasi kepada produk yang tanpa disadari 

mengkonstruksi cara berpikir kedokteran. Pandangan dunia kedokteran berdasarkan 

monisme biomedik yang lebih melihat tubuh pasien dalam bagian-bagiannya yang lebih 

kecil. Pengertian proteomik untuk mendalilkan penyebab awal penyakit di sisi hulu 

sekaligus dini (reduksionistik) menyebabkan pengembangan spesialisasi keilmuan 

tidak bisa dihindari. Kedokteran masa depan akan lebih tepat dengan menerapkan 

model biomedik sebagai pilar pertama ilmu kedokteran sebagaimana tertera dalam UU 

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Model ini dalam penerapannya 

di ilmu-ilmu klinis (pilar kedua ilmu kedokteran) melalui suatu translasi yang semakin 

memperkuat ajaran “kemampu-laksanaan”. Sebagaimana prinsip teknologi, walaupun 

sudah melalui uji klinik yang ketat sebelum diedarkan oleh BPOM untuk obat, vaksin 

dan bahan biologis lainnya serta oleh Kementerian Kesehatan untuk alat kesehatan, 

dalam penerapannya tidak membebaskan dari kekhilafan (error) pengunaanya. Dalam 

suatu ekosistem farmakovigilans, Pemerintah dalam konteks untuk melindungi pasien 

atau konsumen kesehatan mengeluarkan pelbagai peraturan dan melaksanakan 

monitoring efek samping obat (MESO) maupun alat kesehatan serta pengawasan, 

khususnya terhadap produk.  

Pelaksanaan praktik kedokteran walaupun tergolong dalam kategori jasa 

pelayanan, sering “tertutup” penilaian mutunya dari produk yang diresepkan atau 

digunakan dokter dalam perawatan. Tidak selamanya produk atau ekosistem hasil dari 

kemajuan iptekdokes memberikan kemudahan, kemurahan, kemujaraban 

pengobatan/perawatan dan lebih membahagiakan serta memberi rasa nyaman kepada 

pasien, klien atau konsumen. Beberapa kejadian tidak diinginkan muncul sehingga 

menyebabkan pembuatan keputusan klinis dokter dan rumah sakit. Indikasi medis 

kasus konrit tertentu yang ditegakkan dan akan diterapkan tidak langsung melalui 

spesifikasi kaidah dasar bioetik memudahkan pengambilan keputusan klinis. Misalnya 

kasus remaja putri usia 15 tahun yang hendak aborsi kehamilannya tanpa melibatkan 

keputusan orangtuanya, penyakit menular seksual bagi pasangan suami istri yang 
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sama-sama datang berobat, sopir yang menderita epilepsy, dll. Kompleksitas kasus 

sering menyebabkan DPJP melakukan penyeimbangan kaidah dasar bioetik yang paling 

relevan, dengan menggunakan prinsip prima facie agar keputusan klinisnya tepat. 

Dalam melakukan penilaian langsung jenis penyimpangan atau pelanggaran etik 

dengan menggunakan KODEKI 2012, walaupun telah didisain menggunakan prinsip 

prima facie KDB,  acapkali DPJP mengalami kesulitan untuk bertindak etis sehingga 

dalam tatanan rumah sakit harus berkonsultasi ke Komite Etik dan Hukum RS.  

Kesulitan DPJP dalam menentukan KDB yang relevan dapat diakibatkan oleh jenis 

kasus yang dikenal menimbulkan dilemma etik. Kasus-kasus tersebut antara lain: 

kesia-siaan medik, prioritas teknologi langka, single parent mother, bank sperma, sewa 

rahim, transplantasi organ, klonasi, eugenika, euthanasia & bunuh-diri berbantu,  

percobaan sel punca, medical error, pendidikan kedokteran dan e-health serta global 

bioethics. Substansi KODEKI 2012 dibandingkan dengan kode etik American Medical 

Association masih perlu ditambahkan dalam beberapa hal sebagai berikut: masalah 

genetika dan obat reproduksi; kerahasiaan, iklan, dan konflik kepentingan; Akhir dari 

kehidupan; Pengadaan dan transplantasi organ; Inovasi dan penelitian; Kebijakan 

publik; Regulasi diri professional; Pembiayaan & pengiriman perawatan kesehatan. 

Dalam beberapa hal, kesenjangan tersebut telah disadari oleh MKEK IDI melalui 

pembuatan fatwa sesuai dengan isu kontemporer maupun Jurnal Etika Kedokteran 

Indonesia. Saat ini dilemma etik semakin terbuka pada era disrupsi 4.0 ditambah 

suasana pandemic Covid-19 beserta vaksinasinya sebagai program kesehatan sehingga 

melemahkan sistem kesehatan nasional, seperti munculnya telemedis, relawan medis, 

hoax kesehatan maupun konflik etikolegal yang dipicu oleh dokter bermasalah. Adanya 

kasus-kasus di atas belum tentu sudah ada aturan hukumnya yang jelas. Seringkali 

aturan hukum terlambat atau belum ditemukan, namun DPJP harus membuat 

keputusan etis untuk menuntaskan masalah medis pasien.  

Tatanan klinis praktik kedokteran mencakup unsur: (1) pemberi pelayanan 

(dokter dan tenaga kesehatan lain), (2) penerima pelayanan (pasien, klien, 

keluarganya), (3) produk dan (4) lingkungan pelayanan (fasilitas pelayanan, pihak 
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penjamin pembiayaan, masyarakat luas sekitar).  Praktik kedokteran merupakan 

penerap sentral metode pelayanan kesehatan yang memandu orkestrasi atau dinamika 

ke empat unsur tersebut. Melalui peran sebagai DPJP, dokter akan menerapkan 

keilmuannya (dikenal sebagai disiplin kedokteran) untuk kepentingan terbaik atau 

kebutuhan pasien. Dalam hal kebutuhan pasien, dokter memandang pasien sebagai 

model biomedik. Artinya secara obyektif, ia lebih mempertimbangkan kondisi tubuh 

sakit pasien yang didalamnya diupayakan menemukan pangkal penyebabnya. 

Diasumsikan bahwa dokter sebagai professional berintegritas akan membuat diagnosis 

dan terapi serta prognosis paling tepat tanpa terlalu banyak memperhatikan sisi sosial 

budaya pasien. Rumusan hukum “kebutuhan pasien” terdapat dalam hampir semua 

peraturan perundang-undangan yang menyangkut pembiayaan kesehatan. Dalam hal 

ini diasumsikan bahwa organisasi profesi kedokteran dan Pemerintah menjadi pihak 

terpercaya, transparan, berniat baik, adil serta tidak akan merugikan pasien, keluarga 

dan masyarakat dalam memformulasikan regulasi terkait.  Undang-undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang SJSN, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, UU Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan kemudian Permenkes Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) Dalam Program Jaminan 

Kesehatan mengukuhkan ajaran “kebutuhan pasien”. Sesuai teori tentang latent error, 

pengaturan ini berpotensi menimbulkan konflik etikolegal bila tidak tuntas, 

transparan, mengatur pengendalian biaya yang cermat dan seimbang dengan kendali 

mutu yang akan mewarnai latar belakang penyimpangan perilaku maupun pelanggaran 

etik, disiplin dan hukum dokter pemberi pelayanan. Beberapa peristiwa konflik tentang 

tarif dan jaminan pelayanan antara BPJS dengan kelompok rumah sakit yang 

melibatkan organisasi profesi menandai belum mantapnya sistem pelayanan kesehatan 

kita.  

Latent error sejalan dengan teori bad barrel yang mendalilkan bahwa kekeliruan 

pengambil kebijakan seperti tong, sehingga seluruh buah apel di dalamnya menjadi 

rusak. Problematika etikolegal praktik kedokteran dari tataran makro yang 
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berpengaruh ke meso dan mikro akan mewarnai model analisis medikolegal serta 

penyelesaiannya ke depan dengan isu-isu seperti error, waste, abuse, fraud ataupun 

tindak pidana korupsi bidang kesehatan yang berpotensi melibatkan dokter klinisi 

ataupun pasien selaku peserta JKN. Utamanya bila pembuat regulasi yang berlatar 

belakang dokter lebih mementingkan kepentingan pribadi dan ruang pasar (sebagai 

kutub ekses teleologis pencetus dilema etik profesi menurut Pellegrino) lebih dari 

pembela kewajiban menolong pasien. Hal ini akan menarik bila antara pendekatan 

etikomedikolegal saling komplementer dengan pendekatan hukum kedokteran. Saling 

komplementer ini nampak dari interaksi disiplin berdasarkan norma dan tradisi baik 

etika dan disiplin kedokteran yang juga mengusung kaidah dasar bioetika sebagaimana 

rumusan Beauchamps & Childress yakni autonomy, non maleficence, justice dan 

beneficence (diperluas menjadi 17 kaidah dasar bioetik pokok & hak asasi manusia dan 

9 kaidah bioetik tambahan) dari Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 

UNESCO 2005 dengan asas-asas hukum perdata, administrasi negara dan bila perlu 

pidana.  

 Pada sisi lainnya, ketika seorang DPJP melihat pasien lebih sebagai insan yang 

utuh secara bio-psiko-sosio-kultural maka ia mempertimbangkan kepentingan 

terbaiknya. Ia berupaya menggali latar belakang diri pasien lebih cermat seperti 

fenomena yang pasien alami, nilai-nilai, adat istiadat dan sosio-budayanya. Pendekatan 

yang ia pakai adalah pasien sebagai model infomedik sebagaimana Foss dan 

Rothenberg usulkan atau pendekatan model biokultural yang dipelajari dalam 

antropologi budaya dan saat ini menjadi salah satu subkompetensi di modul bioetika di 

beberapa fakultas kedokteran. Kepentingan terbaik pasien semakin menjadi bahan 

pertimbangan sejalan dengan diusungnya konsep informed choice sebagai kelanjutan 

dari informed consent. Pada informed consent, kekuasaan pasien untuk menentukan apa 

yang akan terjadi pada dirinya sendiri telah diserahkan kepada dokter yang akan 

melakukan terapi. Sedangkan informed choice, kekuasaan memilih masih ada di tangan 

pasien. Keduanya setelah sama-sama diberi penjelasan memadai tentang risiko dan 

manfaat diagnostik maupun terapi oleh DPJPnya.   
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Model infomedik yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena pasien 

yang mengalami syok anafilaktik akibat suntikan zat kontras radiologis atau sindroma 

Steven Johnson akibat jenis obat tertentu yang secara biomedik dikategorikan “tidak 

laik bayang” karena tidak dapat dijelaskan mekanismenya. Kejadian tidak diinginkan 

tersebut bukan akibat kesalahan dokter namun terjadi stochastic transformation di luar 

pakem EBM yang tersedia.  

Kekuatan kedokteran yang menjadi penopang keluhuran moral adalah 

keunggulan aksiologis dan bahkan ontologisnya yang didedikasikan sepanjang hayat 

untuk kemanusiaan dan upaya penyembuhannya. Kekuatan kedokteran menurut Paul 

Ricoer ada 3 hal yakni: (1) tahap prudensial: dalam situasi penderitaan seseorang akan 

ada insan penolong yang altruis (sesuai etika hippocratesian) dan dapat dipercaya; (2) 

tahap deontologik: upaya menolong tersebut lebih dari sekedar kewajiban individual 

namun dapat diuniversalkan sebagai perintah kewajiban sehingga memberi jaminan 

pertolongan dimanapun berada (sesuai etika Kantian);  (3) tahap reflektif: hikmah 

bahwa pasien adalah insan yang unik, utuh, jatidirinya harus dihargai karena 

martabatnya. Menurut Pellegrino, profesi kedokteran merupakan komunitas moral 

pelayanan kedokteran merupakan bangunan moral yang mendasari tuntunan 

kemanusiaan. Tatanan klinis dari pelayanan secara ontologi pelayanan kedokteran, 

berupa eksisnya fenomenologi orientasi pada hubungan dokter – pasien yakni di satu 

sisi pasien adalah insan yang sedang menderita penyakit sekaligus sedang 

disembuhkan sehingga ia rentan dan posisinya dependen serta tidak seimbang (the fact 

of illness). Di sisi lain dokter berjanji publik untuk upaya menyembuhkannya melalui 

tindakan professional kedokteran (act of profession).  Keduanya saling melengkapi dan 

saling berkeinginan untuk mendekat hingga terjadi tindakan medis yang berbasis 

keputusan penyembuhan oleh dokter berkompeten untuk itu (the act of medicine). 

Bangunan moral profesi ini menimbulkan trias tanggungjawab dokter dalam 

melaksanakan profesionalisme praktik kedokteran yakni responsibilitas, akuntabilitas 

dan liabilitas. Interaksi kedua pihak ini secara etis, disiplin dan hukum menurut 

sifatnya dibingkai dalam : (1) hubungan penuh kepercayaan (fidusier) antar keduanya; 
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(2) hubungan berdasarkan perjanjian atas upaya sebaik-baiknya dari dokter yang 

mengobati sesuai kebutuhan atau kepentingan terbaik pasien; (3) hubungan lain yang 

muncul sebagai kewajiban hukum dokter menolong penderita. Ketiga sifat hubungan 

dokter – pasien ini di satu sisi menjadi dasar secara etikolegal menempatkan dokter 

sebagai figur utama profesi mulia namun di lain sisi dapat menjadi pendalilan kehinaan 

profesi bila hubungan dokter – pasien memburuk.  

 

1.4. Konflik Etikolegal 

Penyakit yang diderita pasien sangat bervariasi. Jenisnya yang merupakan 

panduan diagnosis dokter dikelompokkan dalam ICD-10 yang senantiasa 

dimutakhirkan. Sedangkan terapi terhadap pelbagai diagnosis tersebut dikelompokkan 

ke dalam ICD-9 CM, yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan jenis 

spesialisasi kedokteran. Kompleksitas akibat luas dan beragamnya penyakit juga 

mengakibatkan beragamnya tujuan kedokteran walaupun secara bersama ingin 

menyembuhkan melalui the act of medicine. Secara singkat tujuan kedokteran adalah 

sebagai berikut: (1) Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit seperti dilakukan 

oleh: spesialis Kedokteran Olahraga;  Gizi Klinik, Kedokteran Okupasi, Obstetri dan 

Pediatri Sosial, kedokteran Fungsional dll; (2) Menghilangkan gejala nyeri, dan 

penderitaan oleh: spesialis Anestesiologi dan animasi, Neurologi, Onkologi; Rehabilitasi 

dan Kedokteran Fisik; (3) Penyembuhan penyakit seperti: spesialis Penyakit Dalam, 

Bedah,  THT, mata, dll; (4)  Peningkatan status fungsional atau pemeliharaan status 

yang dikompromikan seperti: Paliatif, onkologi, imunologi, geriatri, radioterapi, dll; (5) 

Pendidikan dan konseling pasien mengenai kondisi dan prognosis mereka seperti: 

Psikiatri, Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Patologi, dll; (6) Pencegahan kematian 

sebelum waktunya seperti: spesialis ICU, Intervensif, Bedah, Radiologi, Jantung, Paru, 

dll dan (7) Menghindari bahaya pada pasien dalam perawatan, seperti: hampir semua 

spesialis : forensik klinik; kedokteran okupasi, kedokteran sosial, dll Dari kompleksitas 

penyakit dan ragam tujuan kedokteran yang akan berwujud dalam the act of medicine 

akan menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai konflik etikolegal. Konflik ini 
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menyiratkan bahwa sebelum ada pasien yang akan dilayani, sudah terjadi konflik antar 

dokter karena the act of medicine mensyaratkan kompetensi dalam upaya 

penyembuhan pasien. Konflik etikolegal penanganan klinis umumnya dapat 

dikelompokkan ke dalam jenis: (1) pendidikan pemberi pelayanan kesehatan dan 

monitoring tugas-tugasnya; (2) tanggungjawab individual dan bersama serta; (3) hak-

hak pasien. Hal ini juga sejalan dengan tiga pelanggaran disiplin kedokteran yang 

diperiksa dan disidangkan oleh MKDKI selama periode 2016-2021 yakni: (1) 

melakukan praktik kedokteran tidak kompeten/tidak cakap; (2) tidak merujuk ke 

dokter/dokter gigi yang kompetensinya sesuai dan; (3) mendelegasikan kepada tenaga 

kesehatan yang tidak kompeten. 

 

1.5. Penutup 

Praktik kedokteran sebagai perwujudan upaya luhur profesi tetap harus 

ditegakkan dalam rangka menolong pasien dan masyarakat. Pelbagai tantangan 

penerapan keilmuan dan teknologi yang berdampak pada martabat kemanusiaan dan 

hak-hak asasi manusia senantiasa diarahkan melalui tuntunan perilaku baik profesi 

dan tuntutan berpikir kepatuhan pada kode etik dan perilaku profesi. Secara sistematik 

pemugaran konsep dan pendidikan etik dan disiplin berkelanjutan sebaiknya selalu 

diingatkan dalam pendidikan formal, ekstra kurikuler maupun profesi berkelanjutan. 

Keberadaan ilmu bioetika dan humaniora kesehatan sebagai pilar ke 4 ilmu kedokteran 

sebagaimana diamanatkan dalam UU Pendidikan Kedokteran diharapkan menjaga 

reputasi bonafide profesi sekaligus mencegah kehinaan profesi. Bangunan moral 

praktik kedokteran dengan trias tanggungjawab diharapkan mampu menjadi rem 

penyeimbang setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.  
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BAB II 
Hubungan Dokter - Pasien 

 
Herkutanto 

 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari Bab II ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan: 
1. Konsep hubungan dokter – pasien dan asas kepercayaan. 
2. Hubungan dokter pasien dan Kontrak sosial. 
3. Professionalisme, clinical privilege, dan bad apple theory 
4. Karakteristik hubungan dokter – pasien, kontrak terapetik, agency relationship . 
5. Aspek medikolegal hubungan dokter – pasien 

 
2.1. Konsep Dasar Hubungan Dokter-Pasien 

Dalam menjalankan profesinya seorang dokter yang menangani pasiennya 

memiliki hubungan professional dokter dengan karakteristik khusus dan berbeda 

dengan pemberi jasa lainnya. Pasien yang ditangani dokter bukanlah konsumen atau 

sekedar pelanggan biasa. Kata pasien berasal dari bahasa latin “patior” yang bermakna 

“menderita, memiliki beban, terbatas kemampuannya”. Dengan demikian pasien 

adalah seseorang yang menanggung beban penderitaan dan tidak berdaya. 

Seorang dokter bukan bertindak hanya sekedar sebagai pemberi atau penjual jasa 

kepada pasien. Kata profesi berasal dari dua kata bahasa latin yaitu “profiteor, profiteri” 

yang bermakna “menegaskan atau mengakui secara terbuka, dan kata  “professio” yang 

bermakna “deklarasi terbuka untuk menjalankan suatu niat”. Dokter berjanji secara 

khidmat mengikatkan dirinya kepada pasien dalam suatu hubungan, sedemikian rupa, 

membuat dokter menjadi pihak yang terlibat bila terjadi bahaya akibat hubungan ini. 

Pasien berhak mengakhiri perikatan ini secara sepihak. Secara skematis posisi dokter 

sebagai pemberi janji dan pasien sebagai “patior” digambarkan dalam hubungan dokter 

pasien seperti nampak dalam gambar 1. 
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Gambar 1. Posisi dokter dan pasien dalam hubungan dokter-pasien 
 

Pada saat dokter menanyakan keluhan utama pasien, secara tersirat dokter 

menanyakan pada pasien “adakah yang bisa saya bantu?”. Hal ini memiliki dua makna, 

pertama, dokter memiliki pengetahuan dan  kemampuan yang diperlukan pasien; 

kedua, dokter menggunakan kemampuan itu untuk membantu dan bukan malah 

membahayakan pasien. Selain itu dokter akan bertindak untuk kepentingan terbaik 

pasien (to the best interest of the patients), bukan kepentingan dokter ataupun 

kepentingan pihak lain. Jadi, ketika dokter menanyakan keluhan utama pasien maka 

peristiwa itu menjadi momentum yang sangat penting karena secara tersirat 

menyatakan janji. Peristiwa inilah yang membuat pasien memberikan kepercayaan 

(trust) kepada dokter.  

Hubungan dokter-pasien akan berhasil bila didasarkan pada kepercayaan timbal 

balik antara dokter dan pasien. Disatu pihak, pasien percaya bahwa dokter memiliki 

pengetahuan dan kemampuan untuk menyembuhkan serta melakukannya 

berdasarkan kepentingan pasien. Dilain pihak, dokter percaya bahwa pasien akan 

mematuhi nasehat dokter. Unsur kepercayaan (trust) ini menjadikan asas kepercayaan 

sebagai karakteristik utama yang sdangat mendasar dalam hubungan dokter-pasien. 

Dari konsep diatas diturunkan berbagai norma yang harus dipatuhi oleh dokter 

dan pasien. Didalam kode etik kedokteran unsur-unsur hubungan dokter-pasien 

diwujudkan sebagai seperangkat kewajiban dokter terhadap pasien. Misalnya, 

kewajiban dokter untuk menerapkan standar yang tertinggi dalam mengobati pasien, 

Fakta adanya penderitaan 
(Pasien) 

Janji untuk menolong 
(Dokter) 

Tindakan menyembuhkan 
(Dokter dan Pasien) 
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kewajiban dokter untuk menyimpan rahasia kedokteran, dan sebagainya. Selain kode 

itu konsep hubungan dokter-pasien juga diturunkan dalam norma disiplin profesi 

kedokteran dan norma hukum. Misalnya, dokter wajib mematuhi standar profesi, dan 

dokter wajib meminta persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan medis 

berdasarkan informasi yang cukup (informed consent). 

Konsep hubungan dokter-pasien juga melahirkan beberapa isue medikolegal dan 

konsekuensinya. Misalnya, beberapa perbedaan pandangan terhadap karakteristik 

hubungan dokter pasien,  saat mulai dan berakhirnya hubungan dokter-pasien, 

penolakan dan pengakhiran hubungan dokter pasien. 

 

2.2. Hubungan Dokter-Pasien dan Kontrak Sosial 

Konsekuensi utama dari hubungan dokter-pasien adalah keselamatan tubuh, jiwa 

dan kehormatan pasien pasien tergantung pada sejauh mana dokter memegang teguh 

kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun pada kenyataannya, sekitar abad ke 17 

dan 18  di Eropa terjadi hal yang tidak diharapkan. Banyak pasien menjadi korban 

akibat tindakan quakery (dajjal obat) yang memposisikan dirinya sebagai dokter. Untuk 

melindungi masyarakat dibentuklah undang-undang praktik kedokteran untuk 

mengatur para praktisi medis. 

Undang-undang praktik kedokteran diberbagai negara menentukan hanya dokter 

yang professional sajalah yang boleh melakukan praktik dalam jurisdiksi wilayah 

tersebut. Setiap dokter yang akan menjalankan praktik harus ditapis dengan menjalani 

kredensial oleh suatu lembaga kedokteran yang dibentuk oleh undang-undang, di 

Indonesia dikenal sebagai Konsil Kedokteran Indonesia. Negara-negara lain 

mengenalnya sebagai medical board atau medical council yang diatur oleh medical 

practice act. Undang-undang praktik kedokteran atau medical practice act ini dilihat 

sebagai kontrak sosial antara profesi dokter dengan masyarakat. 

Konsil kedokteran memastikan kelaikan dokter untuk melaukan praktik (fitness 

to practice) dengan memastikan kompetensi dibidang kedokteran, kesehatan fisik dan 

mental, serta perilaku dan ketaatan pada etika profesi kedokteran. Dokter yang 
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dianggap laik untuk melakukan praktik kedokteran dimasukkan dalam daftar 

(registered) dan diberi surat tanda registrasi (STR) yang berlaku untuk satu periode 

tertentu. Undang-undang praktik kedokteran melarang dan memberikan sanksi hukum 

pada setiap orang yang berpraktik tanpa STR. Dokter yang memegang STR memperoleh 

hak istimewa untuk berpraktik (clinical privilege) dengan berbagai manfaat 

(advantage) bagi dirinya. 

Konsil kedokteran juga berwenang untuk mencabut STR seorang dokter baik 

sementara maupun selamanya. Tindakan ini bukan bertujuan untuk menghukum 

dokter tetapi untuk melindungi masyarakat dari dokter yang tidak laik untuk 

berpraktik (unfit for practice). Umumnya konsil kedokteran diperlengkapi dengan 

suatu majelis untuk menilai apakah seorang dokter melanggar norma disiplin profesi 

ataukah tidak, di Indonesia disebut sebagai Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia (MKDKI). Bila MKDKI menentukan bahwa seorang dokter melanggar norma 

disiplin profesi maka Konsil Kedokteran Indonesia memberikan sanksi disiplin profesi 

berupa teguran tertulis atau pencabutan STR. Cara ini sesuai dengan Bad Apple Theory 

yaitu mengeluarkan apel busuk dari keranjangnya agar seluruh apel yang ada didalam 

keranjang tetap segar. 

Secara ringkas, konsil kedokteran melindungi masyarakat dari dokter yang tidak 

profesional dengan cara menapis siapa yang boleh melaksanakan profesi dokter 

(entering to the profession) dan mencabut kewenangan dokter (expelling from the 

profession). Kontrak sosial dalam bentuk undang-undang praktik kedokteran berfungsi 

juga mempertahankan kemurnian hubungan dokter-pasien untuk melindungi 

keselamatan pasien. Selaini itu juga untuk mempertahankan kehormatan dokter 

karena kepercayaan yang diberikan pasien kepada dokter terjaga utuh. 

 

2.3. Karakteristik Hubungan Dokter – Pasien 

Karakteristik hubungan dokter-pasien yang spesifik seperti diuraikan diatas sering 

dipersepsikan berbeda dalam masyarakat karena dirancukan dengan model hubungan 

transaksi yang lain, misalnya antara penjual dan pembeli atau penjual jasa dan pembeli 
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jasa. Para konsumen, klien, pelanggan dalam relasi semacam itu tidaklah 

menggambarkan karakteristik “patior” karena mereka tidak dalam posisi menderita. 

Persepsi keliru itu timbul karena dokter sebagai mahluk sosial dan anggota masyarakat 

dianggap memiliki motif yang sama dengan anggota masyarakat lainnya dalam 

bertransaksi dan berinteraksi. 

Motif seorang dokter untuk terlibat dalam hubungan dokter-pasien dapat 

dimasukkan dalam empat kategori yaitu (1) dokter sebagai petugas yang menolong 

pasien; (2) dokter sebagai penggali ilmu pengetahuan; (3) dokter sebagai fungsionaris 

suatu institusi; dan (4) dokter sebagai pencari keuntungan. Berdasarkan keempat 

kategori diatas hubungan dokter-pasien sering dilihat sebagai hubungan hukum dan 

disebut kontrak terapetik. Dokter dianggap sebagai pemberi (penjual) jasa pelayanan 

kesehatan sedangkan pihak pasien adalah penerima (pembeli) jasa tersebut. Dalam 

hukum perdata kontrak terapetik ini  diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang 

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. 

Dalam kontrak terapetik paradigma yang digunakan berbeda dengan hubungan 

dokter-pasien yang sejati. Paradigma hukum mengedepankan asas kepastian hukum, 

semua harus dibuktikan secara hukum. Jadi sangat berbeda dengan hubungan dokter-

pasien  yang menggunakan asas kepercayaan, bahkan sebaliknya, para pihak dalam 

kontrak terapetik tidak menggunakan asas kepercayaan. Hal ini akan nampak jelas bila 

terjadi peristiwa hukum dalam kontrak terapetik, misalnya gugatan hukum oleh satu 

pihak kepada pihak lain. 

Kontrak terapetik memandang hubungan dokter-pasien sepenuhnya dengan 

paradigma hukum, yaitu dari segi subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum, 

peristiwa hukum, dan akibat hukum. Masing-masing pihak, dokter dan pasien, adalah 

subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dan setara. Hak salah 

satu pihak menjadi kewajiban pihak lainnya, dan sebaliknya kewajiban salah satu pihak 

menjadi hak pihak lainnya. Konflik akan terjadi bila terdapat kewajiban yang tidak 

dilaksanakan oleh pihak tertentu sehingga hak pihak lainnya tidak terpenuhi. Pihak 
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dokter senantiasa berhadapan dan berseberangan dengan pihak pasien seperti nampak 

dalam gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Posisi dokter dan pasien dalam kontrak terapetik 
 

Penyelesaian  perselisihan antara dokter dengan pasien sepenuhnya 

menggunakan argumen hukum dan mekanisme pembuktian yang diatur oleh hukum 

acara perdata dan doktrin ilmu hukum. Setiap pihak saling membuktikan haknya yang 

dilanggar oleh pihak lawannya, dan membuktikan kewajiban pihak lawannya yang 

tidak dipenuhi. Posisi dokter dan pasien menjadi berseberangan, menjadi yang satu 

lawan bagi yang lain. Dalam situasi ini tidak terdapat tempat bagi asas kepercayaan 

antara dokter dan pasien. Pihak regulator mengatur hak dan kewajiban dokter dan 

pasien untuk memfasilitasi kedua belah pihak dalam hal terjadi konflik hukum. Situasi 

ini membuat pihak dokter maupun pasien saling bersiaga menjaga haknya agar tidak 

dilanggar oleh pihak lainnya dengan bersenjatakan regulasi tentang hak dan kewajiban 

dokter dan pasien. Situasi ini mendorong masyarakat menjadi lebih gemar mengugat 

(litigeous society) sehingga kasus hukum antara dokter dan pasien cukup banyak 

jumlahnya. 

Bentuk lain dari hubungan yang tidak membuat dokter dan pasien tidak saling 

berhadapan adalah agency relationships.  Dalam hubungan ini pasien berada dalam 

posisi sebagai principal yang memiliki kepentingan untuk dibantu dan didampingi oleh 

dokter sebagai agent untuk menanggulangi penyakit dan masalah kesehatannya. 

Dokter dan pasien berada dalam pihak yang sama, bersatu dan bekerjasama 

menghadapi penyakit pasien. Segala hal yang terkait dengan sarana, prasarana, dan 
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pembiayaan untuk menanggulangi penyakit pasien ditangani oleh pihak ketiga seperti 

nampak dalam gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Posisi dokter dan pasien dalam Agency Relationship 
 

Pada hubungan dokter-pasien dengan model agency relationships ini peran pihak ketiga 

cukup penting dalam memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban dokter maupun 

pasien. Disatu pihak pasien memiliki kewajiban terhadap pihak ketiga untuk membayar 

asuransi. Dilain pihak dokter memiliki hak untuk dibayar oleh pihak ketiga. Dengan 

adanya kepastian pemenuhan hak dan kewajiban para pihak pada model agency 

relationships ini diharapkan konflik dokter dengan pasien akan berkurang. 

 

2.4. Kewajiban Dokter yang Timbul Dalam Hubungan Dokter-Pasien dan 

Konsekuensi Medikolegal 

Bertitik tolak dari janji dokter untuk tidak membahayakan atau merugikan pasien 

(harm) maka tindakan dokter yang bertentangan dengan janji tersebut tidak dapat 

diterima oleh profesi. Dan, dokter tetap dianggap melakukan pelanggaran walaupun 

akibat dari pelanggaran itu tidak atau belum terjadi. Profesi kedokteran memberikan 

rambu-rambu untuk tidak dilanggar, yaitu asas beneficence, non-maleficence, 

autonomy, dan justice. Keempat asas itu kemudian menjadi pilar etik kedokteran yang 

wajib ditaati dokter, dan tindakan yang tidak sesuai dengan etik kedokteran otomatis 

merupakan pelanggaran janji dokter yang telah dideklarasikan dalam hubungan 

dokter-pasien. Pelanggaran ini disebut sebagai perilaku tidak professional 

(unprofessional conduct). 
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Bentuk perilaku tidak professional yang membahayakan atau merugikan pasien 

memiliki spektrum yang luas dan bermanifestasi dalam berbagai pelanggaran. 

Pelanggaran yang umum dikenal adalah melakukan praktik kedokteran tidak sesuai 

dengan standar, membuka rahasia kedokteran, atau melakukan tindakan medis tanpa 

persetujuan pasien yang didasarkan atas informasi (informed consent). Derajat 

pelanggaran diatas juga memiliki spektrum yang luas, mulai dari pelanggaran ringan 

hingga pelanggaran berat. 

Konsekuensi medikolegal atas perilaku tidak professional akan muncul bila 

terjadi akibat pada pasien berupa bahaya atau kerugian. Akibat ini bermanifestasi 

dalam bentuk morbiditas, mortalitas, dan kerugian pasien dengan segala bentuk. Pada 

tingkat ini pasien atau negara dapat mengambil tindakan hukum terhadap dokter baik 

dalam bentuk hukum pidana, perdata, maupun administratif.  

Mengingat konsekuensi hubungan dokter-pasien dapat berdampak serius 

terhadap karier dan kehormatan dokter maka setiap dokter harus hati-hati dalam 

memulai dan memasuki hubungan professional dengan pasien. Begitu seorang dokter 

mengikatkan diri dalam hubungan dokter-pasien maka dokter harus memberikan 

komitmennya dalam bentuk dedikasi dan kewajiban sesuai dengan yang dikehendaki 

oleh profesi kedokteran. Dokter sebaiknya menghindari hubungan profesional dokter-

pasien yang tidak jelas mengingat dampak medikolegal yang serius. Misalnya, seorang 

dokter yang berada dalam kendaraan umum berbincang-bincang dengan teman 

seperjalanan disampingnya. Pembicaraan yang mengarah pada hubungan profesional 

dokter-pasien sejauh mungkin dihindari. 
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TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari Bab III ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan: 
1. Definisi dan konsep persetujuan tindakan kedokteran. 
2. Elemen pada persetujuan tindakan kedokteran. 
3. Aspek medikolegal persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia. 
4. Tata cara mendapatkan persetujuan tindakan kedokteran. 
5. Sanksi pelanggaran persetujuan tindakan kedokteran. 

 

Persetujuan Tindakan Kedokteran (PTK) atau yang lebih dikenal dengan informed 

consent merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter sebelum 

melakukan tindakan medis.  Pemberian informasi medis kepada pasien dan 

memperoleh persetujuan dari pasien mutlak harus dilakukan oleh setiap dokter dalam 

rangka menghormati hak-hak pasien.  Pelaksanaan PTK harus memerhatikan banyak 

aspek terutama masalah prosedur, pemahanan pasien dan keabsahan dari PTK itu 

sendiri. Persetujuan tindakan kedokteran yang tidak dilaksanakan dengan baik dapat 

menjadi sumber klaim dan komplain dari pasien atau keluarganya serta masalah 

hukum bagi dokter. 

 

3.1.  Definisi Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Persetujuan tindakan kedokteran (PTK) adalah merupakan terjemahan yang 

dipakai untuk istilah informed consent.  Konsep tentang informed consent mempunyai 

dua unsur : (1)  informed atau informasi yang harus diberikan oleh dokter dan (2) 

consent atau persetujuan yang diberikan pasien, dalam arti pasien harus mengerti 
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untuk apa persetujuan itu diberikan.  Jadi informed consent adalah persetujuan yang 

diberikan pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan. 

Istilah Persetujuan Tindakan Kedokteran (PTK) resmi dipakai melalui Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang mendefinisikan bahwa “Persetujuan tindakan 

kedokteran adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga terdekat setelah 

mendapat penjelasan lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 

akan dilakukan terhadap pasien”.   

Pengertian PTK di sini bukan hanya mendapatkan persetujuan dan atau izin 

tertulis dari pasien pada tindakan operatif atau tindakan yang berisiko namun 

merupakan kesepakatan yang dicapai setelah dokter dan pasien berkomunikasi.  Jadi 

PTK merupakan suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang efektif antara 

dokter dengan pasien, dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dan apa yang 

tidak akan dilakukan terhadap pasien. Babar menyatakan bahwa: “Informed consent is 

a process to some extend but lays essential emphasis on what the patient would want to 

know, including about adverse effects, risk of failure, alternative choices and how that 

individual patients could be affected by the treatment of if its lack.  Here, the patient 

decides on what he wants to know”.  Jadi dalam pelaksanaannya PTK minimal harus 

membuat pasien mengerti (informed) dalam kontek pemberian informasi sebelum 

pasien memberikan persetujuan (consent).  Idealnya ini baru bisa terlaksana apabila 

terdapat komunikasi yang efektif  dan kesepakatan sebelum mencapai persetujuan. 

 

3.2.  Dasar Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Dasar hukum persetujuan tindakan kedokteran adalah  

a. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan 

oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. 

2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah 

pasien mendapat penjelasan secara lengkap. 
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b. Ayat 1 Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

“Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan 

pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami 

informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap” 

c. Ayat 1 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.   

“Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit harus mendapat 

persetujuan pasien atau keluarganya” 

d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

Sumber bacaan lain yang terkait dengan PTK adalah buku yang dikeluarkan oleh 

Konsil Kedokteran Indonesia yaitu buku Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran.  

Dari sisi kode etik, PTK wajib dilaksanakan oleh dokter sesuai dengan Pasal 10 Kode 

Etik Kedokteran Indonesia, yaitu: ”Seorang dokter wajib senantiasa menghormati hak-

hak- pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga 

kepercayaan pasien”. Kaidah dasar bioetika yang mendasari persetujuan tindaka 

kedokteran adalah autonomi.  Dimana pasien berhak untuk menentukan apa yang 

boleh dilakukan terhadap dirinya (the right to self-determination). 

 

3.3.  Tujuan Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Ada 2 tujuan utama dari persetujuan tindakan kedokteran yaitu:  

1) Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa 

sepengetahuan atau sepersetujuan pasien, misalnya prosedur tindakan medis 

yang sebenarnya tidak perlu dan tanpa ada indikasi medis, dan 

2) Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat dari Tindakan 

medis yang tak terduga dan bersifat negatif.   

Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan yang terbatas pada 

keadaan “risk of treatment” yang tidak mungkin dapat dihindari, karena setiap tindakan 

medis yang dilakukan oleh dokter, terkadang hasilnya bersifat ketidakpastian 
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(uncertainty) dan tidak dapat diperhitungkan secara pasti karena banyak factor yang 

memengaruhi. 

Persetujuan tindakan kedokteran sesungguhnya merupakan kunci keberhasilan 

dalam hubungan dokter-pasien, karena:  

a. melindungi otonomi pasien, di mana dengan memberikan persetujuan atau 

tidak, ia menentukan apa yang akan dilakukan terhadap dirinya;  

b. melindungi martabat manusia, di mana pasien diakui sebagai pusat nilai 

yang tidak boleh digunakan sebagai sarana belaka untuk tujuan lain di luar 

dirinya;  

c. berfungsi untuk memperlihatkan bahwa pasien tidak dimanipulasi;  

d. menciptakan suasana saling percaya antara dokter-pasien: dan  

e. membantu kelancaran jalannya pemeriksaan-pengobatan.  Dari informasi 

yang diberikan dan dipahami oleh pasien maka akan terbangun kerja sama 

yang baik antara dokter dan pasien dan pasien akan lebih mengikuti saran-

saran dokter.  

 

3.4.  Elemen Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Menurut Beuchamp dan Childress, persetujuan tindakan kedokteran (baca: 

Informed consents) memiliki 3 elemen, yaitu:  

(A) Threshold elements (precondition) 

1. Competence (to understand & decide) 

2. Voluntariness (in deciding) 

(B) Information elements 

1. Disclosure (of material information) 

2. Recommendation (of a plan) 

3. Understanding (of 3 & 4) 

(C) Consent elements 

4. Decision (in favor of a plan) 

5. Authorization (of the chosen plan) 
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Urutan elemen di atas merupakan suatu hierarki, dengan kata lain harus dipenuhi 

berdasarkan urutan yang telah ditentukan. 

Pasien yang kompeten menurut Permenkes adalah pasien dewasa menurut 

peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu 

kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami 

kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental 

sehingga mampu memahami informasi medis yang diberikan dan mampu membuat 

keputusan secara bebas. Batas umur pasien dikategorikan dewasa menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah berusia 21 tahun atau sudah 

menikah.   

Ada 3 kata kunci untuk kriteria pasien kompeten yaitu: dewasa, sadar, dan sehat 

secara mental.  Ketiga hal ini harus terpenuhi, apabila salah satu tidak terpenuhi maka 

informasi dan persetujuan, diberikan dan dimintakan kepada keluarga terdekat.  Pasien 

juga harus berada dalam keadaan bebas atau sukarela untuk menerima informasi dan 

memberi persetujuan. 

Informasi yang akan diberikan harus dapat membuat pasien memahami akan 

situasi dan kondisi penyakitnya,  memahami risiko atas keputusan yang akan dibuatnya 

dan berkomunikasi dengan dokter perihal keadaannya dengan dasar pemahaman.  

Informasi ini harus diberikan baik diminta atau tidak diminta oleh pasien atau keluarga.  

Informasi ini harus diberikan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar atau 

panduan bagi pasien atau keluarganya untuk mengambil keputusan, yaitu menerima 

atau menolak tindakan medis. 

Dalam pasal 45 ayat 3 UU No. 29/2004 penjelasan atau pemberian informasi 

kepada pasien sekurang-kurangnya mencakup:  

a. diagnosis dan tata cara tindakan medis; 

b. tujuan tindakan medis yang dilakukan; 

c. alternatif tindakan lain dan risikonya; 

d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 

e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 
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Informasi yang diberikan haruslah informasi yang adekuat, dalam hal ini 

seberapa baik informasi yang harus diberikan kepada pasien, dapat dilihat dari 3 

standar, yaitu: 

a. reasonable physician standard, bahwa kewajiban memberikan informasi dan 

criteria ke-adekuat-an informasi ditentukan bagaimana biasanya dilakukan 

dalam komunitas tenaga medis.  Standar ini terlalu mengacu kepada nilai-nilai 

yang ada dalam komunitas kedokteran, tanpa memperhatikan keingintahuan 

dan kemampuan pemahaman individu yang diharapkan menerima informasi 

tersebut.   

b. subjective standard, bahwa keputusan harus didasarkan atas nilai-nilai yang 

dianut oleh pasien secara pribadi, sehingga informasi yang diberikan harus 

memadai untuk pasien tersebut dalam membuat keputusan.  Standar ini sangat 

sulit dilaksanakan atau hampir mustahil.  Adalah mustahil bagi tenaga medis 

untuk memahami nilai-nilai yang secara individual dianut oleh pasien. 

c. reasonable patient standard, standar ini merupakan hasil kompromi dari kedua 

standar sebelumnya, yaitu dianggap cukup apabila informasi yang diberikan 

telah memenuhi kebutuhan pada umumnya orang awam. 

Informasi harus diberikan dengan itikad baik, secara jujur dan tidak bersifat 

menakut-nakuti atau memaksa.  Informasi juga harus diberikan dalam Bahasa yang 

mudah untuk dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk memudahkan 

pemahaman (seperti video, media cetak).  Penjelasan informasi diberikan oleh dokter 

atau dokter gigi yang merawat pasien, dan apabila berhalangan hanya boleh 

didelegasikan pada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten.  Salah satu upaya 

memastikan bahwa pasien sudah menerima dan memahami informasi yang telah 

diberikan dengan menggunakan Konsep Minimal 3T atau 3 tanya sebagai ukuran 

“adequate informasi” pada proses pemberian informasi dari informed consent, yaitu  

1. deklarasi (bahwa kita sudah memberikan informasi),  

2. konfirmasi (apakah ada yang ingin ditanya lagi),  

3. recall (tanya kembali yang sudah dijelaskan). 
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Persetujuan memiliki lingkup terbatas pada hal-hal yang telah dinyatakan 

sebelumnya, tidak dapat dianggap sebagai persetujuan atas semua tindakan yang akan 

dilakukan, serta penting diperhatikan disini adalah siapa yang berhak memberikan 

persetujuan.  Apabila pasien tidak diberikan informasi sebelumnya, maka PTK yang 

walaupun sudah ditandatangani tidak merupakan bukti kuat bagi dokter, karena pasien 

dianggap belum informed sehingga belum terdapat persetujuan dalam arti yang 

sebenarnya.   

Seperti halnya pemberian informasi atau penjelasan, maka untuk persetujuan juga 

harus dilakukan atau diberikan oleh pasien yang kompeten.  Apabila pasien tidak 

kompeten maka persetujuan dapat dilakukan atau diberikan oleh keluarga terdekat 

(proxy consent). 

 

3.5.  Bentuk Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Ada 2 bentuk persetujuan tindakan kedokteran yaitu : 

1. Tersirat atau dianggap telah diberikan (implied consent) 

Pasien tidak menyatakannya, baik secara lisan maupun tertulis, namun melakukan 

tingkah laku (gerakan) yang menunjukkan persetujuanya.  Meskipun persetujuan 

jenis ini tidak memiliki bukti tertulis, namun jenis ini yang paling banyak ditemukan 

dalam praktik sehari-hari.  Misalnya seseorang yang menggulung baju dan 

mengulurkan lengannya untuk diambil darahnya. Konsep kancing dua pada proses 

persetujuan dari Informed Consent sebagai upaya memastikan yang tersirat disadari 

oleh pasien, membiarkan pasien untuk secara sadar membuka kancing baju 

pertama, mulai menawarkan bantuan untuk membuka kancing baju kedua.  

Sehingga benar-benar kita pastikan bahwa pasien setuju dengan tindakan 

kedokteran yang akan kita lakukan.  Ini adalah bentuk analogi dari persetujuan 

Tindakan kedokteran yang diberikan secara tersirat. 

2. Dinyatakan (expressed consent): lisan atau tulisan 

Pernyataan tertulis diperlukan pada tindakan yang beresiko tinggi serta 

mempengaruhi kesehatan pasien secara bermakna.  Dalam Permenkes menyatakan 
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bahwa setiap tindakan bedah (operasi) dan tindakan risiko tinggi lainnya harus 

dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang hendak memberikan 

persetujuan.  

 

3.6.  Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Keadaan Emergensi Dan Khusus 

Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan atau 

mencegah kecacatan tidak diperlukan PTK.  Pada keadaan emergensi dimana 

didampingi oleh keluarga terdekat, maka persetujuan dapat dimintakan kepada 

keluarga terdekat (next of kin) dengan urutan sebagai berikut :  

1. suami/isteri yang sah,  

2. anak kandung,  

3. ayah atau ibu kandung,  

4. saudara kandung atau  

5. pengampunya. 

Demikian juga hal nya dalam hal tindakan kedokteran harus dilaksanakan sesuai 

dengan program pemerintah dimana tindakan medik itu untuk kepentingan 

masyarakat banyak, maka PTK tidak diperlukan.   Hal ini diatur dalam Ayat 2 poin a 

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 29 Tentang Kesehatan 

(2). Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

pada:  

a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam 

masyarakat yang lebih luas;  

 

3.7.  Tata Cara Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Hal pertama yang harus dilakukan untuk mempermudah dan menghindari 

kealfaan dalam melaksanakan PTK adalah mencari format yang tepat, benar, dan sesuai  
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Gambar 4.  Format persetujuan tindakan medis 

(Sumber: Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. KKI. 2006) 
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  Format yang 

memenuhi kriteria tersebut adalah contoh format PTK yang dikeluarkan oleh Konsil 

Kedokteran Indonesia yang dimuat dalam buku Manual Persetujuan Tindakan 

Kedokteran. (Gambar 4) 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan PTK yang baik adalah: 

1. Evaluasi kompetensi pasien apakah pasien kompeten untuk dapat menerima 

informasi dan memberi persetujuan.   Bila tidak kompeten maka proses PTK 

dilakukan pada keluarga terdekat atau wali nya. 

2. Lakukan penilaian dan pertimbangan kemampuan pasien untuk menerima 

informasi medis.   

3. Lakukan pada tempat dan situasi yang membuat pasien nyaman untuk menerima 

informasi. 

4. Tanyakan kepada pasien apakah membutuhkan pendampingan dari keluarga 

terdekat. 

5. Dalam melakukan proses PTK sebaiknya dokter didampingi oleh tenaga 

kesehatan lain. 

6. Berikan informasi secara jelas, adekuat, serta menggunakan bahasa yang dapat 

dipahami oleh pasien, bila diperlukan dapat digunakan alat bantu untuk 

menjelaskan. 

7. Tanyakan kembali pemahaman pasien atas informasi yang telah diberikan. 

8. Beri kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan berdiskusi. 

9. Bubuhkan tanda tangan pada bagian pemberian informasi; dokter yang 

memberikan informasi dan pasien yang menerima informasi. 

10. Beri kesempatan kepada pasien, apabila mereka membutuhkan waktu untuk 

mendiskusikan informasi tersebut dengan keluarga namun berikan juga batas 

waktu kapan keputusan akan didapatkan. 

11. Bila pasien menyatakan persetujuan atau penolakan maka mintalah tanda tangan 

pasien dan 1 orang saksi dari keluarga pasien pada tempat yang telah disediakan 

serta 1 saksi dari pihak rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. 
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12. Dokumentasikan dengan baik proses PTK tersebut sesuai format yang digunakan, 

serta catatlah waktu kapan tahapan proses pemberian informasi diberikan dan 

kapan persetujuan atau penolakan dari pasien diputuskan. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:  

• Sedapat mungkin informasi dijelaskan oleh dokter yang akan melakukan 

tindakan kedokteran,  

• bila dokter berhalangan maka pemberi informasi dapat didelegasikan pada 

dokter lain yang kompeten,  

• di akhir proses pemberian informasi, dokter dan pasien membubuhkan tanda 

tangan pada kolom yang disediakan,  

• persetujuan sebaiknya diberikan langsung oleh pasien, namun bila tidak 

memungkinkan dapat diwakili oleh keluarga, dan  

• dokter tidak perlu membubuhkan tanda tangan pada bagian persetujuan. 

Format yang dibuat oleh Konsil Kedokteran Indonesia, secara garis besar 

membagi dokumen PTK ke dalam 2 bagian, yaitu bagian pemberian informasi dan baian 

persetujuan.  Hal ini sesuai 3 elemen dari PTK.  Kesalahan yang sering terjadi adalah 

pada bagian persetujuan, dokter ikut menandatangani.  Harus dipahami bahwa PTK 

adalah persetujuan sepihak dari pasien atas tindakan kedokteran yang akan dilakukan, 

jadi bukan merupakan suatu perjanjian atau kontrak. 

 

3.8.  Sanksi Bagi Pelanggar Persetujuan Tindakan Kedokteran 

Apabila tindakan medik dilakukan tanpa persetujuan pasien maka dapat 

dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: 

1. sanksi etik, mulai dari teguran lisan sampai dengan rekomendasi pencabutan surat 

ijin praktik. 

2. Sanksi administratif, dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan 

pencabutan surat ijin praktik. 
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3. Sanksi disiplin, dapat berupa tegulisan lisan, tertulis, rekomendasi pencabutan surat 

ijin praktik dan atau kewajiban mengikuti Pendidikan atau pelatihan di institusi 

Pendidikan kedokteran. 

4. Sanksi Perdata 

Suatu tindakan medik terhadap seorang pasien tanpa memperoleh persetujuan 

dahulu dari pasien tersebut dapat dianggap sebagai penyerangan atas hak orang lain 

atau perbuatan melawan hukum (tort).  Dalam hal ini dokter dapat menerima sanksi 

sebagaimana diungkapkan dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan 

itu, mengganti kerugian tersebut”. 

5. Sanksi Pidana 

Suatu tindakan medik yang dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan pasien dapat 

dianggap melanggar peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 

mengenai penganiayaan.  Menyentuh atau melakukan tindakan terhadap pasien 

tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai “penyerangan” (assault). 
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TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari Bab IV ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan: 
1. Definisi dan konsep rahasia kedokteran. 
2. Aspek medikolegal rahasia kedokteran di Indonesia. 
3. Sanksi pelanggaran rahasia kedokteran. 

 
 

Rahasia kedokteran adalah nomenklatur yang biasa dipakai di Indonesia, 

sedangkan di negara lain menggunakan frasa “medical confidentiality” atau hanya kata 

“confidentiality”. Dalam Bab ini akan dibahas pengertian dari masing-masing kata atau 

frasa tersebut agar tidak menyulitkan dalam memahami norma yang ingin kita 

tanamkan. 

Undang-Undang di bidang Kesehatan tidak mendefinisikan rahasia kedokteran, 

sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia 

Kedokteran mendefinisikan sebagai data dan informasi tentang kesehatan seseorang 

yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya.  

Sumpah dokter menyatakannya sebagai “segala sesuatu yang dokter ketahui 

karena keprofesiannya”, dengan catatan bahwa maksudnya “tentang diri pasien”, 

sebagaimana pernyataan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, yaitu “merahasiakan  

segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien 

itu meninggal dunia”. Dalam buku Kodeki tahun 2012 disebutkan juga istilah lain, 

seperti “rahasia pasien”, “rahasia medis”, dan “rahasia jabatan dokter”. Beberapa istilah 

yang dianggap memiliki makna yang kurang lebih sama tersebut dapat menambah 

pemahaman kita. 
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Penggunaan kata kedokteran atau medis pada kata rahasia menunjukkan bahwa 

istilah tersebut ditemukan dalam kaitan panduan etik bagi profesi atau jabatan 

kedokteran. Kita juga mengetahui bahwa kewajiban memegang rahasia tersebut juga 

diberlakukan bagi tenaga kesehatan lain dan bahkan juga mahasiswa dan siswa yang 

bekerja atau magang di fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara frasa “tentang pasien” 

menunjukkan bahwa informasi tersebut diperoleh dari hubungan dokter-pasien. 

Dalam Bab ini akan tetap digunakan istilah rahasia kedokteran atau informasi medis 

meskipun diberlakukan juga kepada tenaga kesehatan lain.  

 

4.1. Sifat Rahasia Informasi 

Perlu dipahami juga bahwa sifat rahasia suatu informasi juga umumnya dikaitkan 

dengan konteks. Nama pasien atau identitas pada umumnya bukan rahasia, namun 

dalam kaitan dengan suatu berita atau gambar tertentu, atau berkaitan dengan pelaku 

atau korban suatu tindak pidana, atau berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, 

nama pasien dapat saja merupakan informasi yang perlu dirahasiakan. Informasi 

medis, atau kadang disebut juga sebagai informasi kesehatan, sebaiknya selalu 

dianggap sebagai informasi bersifat rahasia, demikian pula informasi non medis yang 

sering dikaitkan dengan identitas pasien, seperti no telepon, NIK (nomor induk 

kependudukan), email, alamat rumah, nama ibu kandung, nomor rekening Bank, dll.  

Tidak mudah mengklasifikasikan informasi pasien, selain yang tersebut di atas, 

yang termasuk ke dalam rahasia. Tetapi umumnya dapat dikatakan bahwa informasi 

pasien yang bersifat “pribadi” atau yang dapat ditelusuri identitas pemiliknya dianggap 

bersifat rahasia dan memerlukan persetujuan pasien pemiliknya terlebih dahulu jika 

akan dibuka. Di dunia yang serba digital, data yang bersifat pribadi memang memiliki 

risiko untuk disebar-luaskan dengan tidak semestinya, sehingga memerlukan 

perlindungan.  

Di banyak negara bahkan menambahkan bahwa informasi tertentu dapat 

dianggap sensitif sehingga harus lebih diperhatikan sifat rahasianya, misalnya data 

yang berkaitan dengan ras atau etnik tertentu, agama atau keyakinan tertentu, 
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organisasi masa atau politik tertentu, data genetik, data biometrik, kehidupan seksual, 

orientasi seksual, data kesehatan seperti penyakit atau perilaku atau hasil pemeriksaan 

yang memiliki konotasi buruk atau memang bersifat rahasia. 

 

4.2. Kewajiban Simpan Rahasia Kedokteran 

Kewajiban untuk merahasiakan informasi mengenai pasien ditujukan kepada 

semua tenaga kesehatan, tenaga administratif (bukan tenaga kesehatan) yang memiliki 

akses, dan mahasiswa atau siswa yang sedang memperoleh pendidikan di setiap fasiltas 

pelayanan kesehatan. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun pasien telah 

meninggal dunia. 

Kewajiban ini merupakan bagian dari hubungan antara pasien dengan dokter dan 

tenaga kesehatan. Pasien harus dihadapi dengan sopan, hormat, jujur dan belas 

kasihan, dilindungi privasi dan hak kerahasiaannya. Hubungan pasien dengan dokter 

dan tenaga kesehatan yang tidak seimbang justru harus mengakibatkan sikap yang 

melindungi dan tidak mengeksploitasi. Seluruh sikap di atas sangat penting bagi 

tumbuhnya hubungan kepercayaan (trust) pada diri pasien dan komunikasi yang 

efektif. 

Kaidah dasar Bio-etika sangat menjiwai kewajiban simpan rahasia kedokteran. 

Semua informasi pasien yang diperoleh, baik administratif maupun medis, harus 

ditujukan untuk mendukung kepentingan terbaik pasien (beneficence) dan tidak sekali-

kali digunakan untuk mencelakakan atau merugikan pasien (non maleficence). 

Meskipun dikelola oleh fasilitas pelayanan kesehatan, namun tetap menghormati 

keputusan pasien (respect for autonomy). 

Informasi tentang pasien yang diperoleh tenaga kesehatan dalam menjalankan 

profesinya harus diperlakukan sebagai rahasia. Informasi tersebut diperoleh dan 

dilimpahkan kepada sesama tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, 

konsisten dengan norma tentang privasi dan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam 

pedoman profesi tenaga kesehatan. Pastikan telah diperoleh persetujuan pasien – baik 

secara lisan atau gerakan tubuh, atau secara tertulis apabila dipersyaratkan demikian. 
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Yakini pula bahwa penggunaan komunikasi digital atau media sosial yang anda lakukan 

cukup menjamin privasi dan kerahasiaan.  

Hak privasi pasien lebih dititikberatkan kepada pemenuhan tenaga kesehatan 

atau fasiltas pelayanan kesehatan untuk memberikan ruang dan perlindungan kepada 

pasien agar informasi yang diberikan pasien, baik berupa informasi audio maupun 

visual/video, tidak “turut diketahui” oleh orang yang tidak berhak. Sementara itu, hak 

konfidensialitas (kerahasiaan) pasien lebih berupa pemenuhan perlindungan terhadap 

informasi tentang pasien yang diketahui tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan 

kesehatan dalam bentuk dokumen tulisan, foto, video atau bentuk digital, agar tidak 

terbuka kepada pihak lain yang tidak selayaknya, baik karena diberikan secara aktif 

maupun “terakses”oleh pihak lain. 

Pasal 48 Undang-Undang Praktik Kedokteran mewajibkan dokter dan dokter gigi 

untuk menyimpan rahasia kedokteran. Pasal 57 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan 

bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah 

dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan Kesehatan. Sedangkan Pasal 26 ayat 

(1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain 

oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media 

elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan 

orang yang bersangkutan. Undang-Undang memberi peluang kepada yang dirugikan 

untuk menggugat secara hukum. 

Pasien juga dapat meminta sesuatu informasi kesehatan tertentu agar 

dirahasiakan kepada pihak tertentu, sepanjang secara logika permintaan tersebut 

dapat diterima. Hak pasien ini dapat gugur apabila dalam rangka pemenuhan hak 

tersebut mengakibatkan hak orang lain tercederai atau bahkan dapat membahayakan 

pihak lain. 

Di sisi lain, rumah sakit sebagai institusi publik menurut Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik tidak serta merta memiliki kewajiban untuk membuka 

informasi tentang pasien, misalnya informasi tentang pasien tertentu yang merupakan 

figur publik yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Undang-Undang tersebut 
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secara jelas memberikan pengecualian bagi informasi yang merupakan data pribadi 

pasien. 

 

4.3. Pembukaan Rahasia Kedokteran 

Pembukaan Rahasia Kedokteran telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Pada pokoknya, pembukaan 

rahasia kedokteran atau pengertian yang lebih umum adalah pembukaan data pribadi 

pasien (dalam hal ini informasi medis) dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang 

memerlukan persetujuan pasien dan yang tidak memerlukan persetujuan pasien.  

Sebagaimana juga pada pemberian persetujuan pada informed consent, maka 

persetujuan pasien tentang pembukaan rahasia kedokteran juga memerlukan 

pemberian informasi yang jelas terlebih dahulu. Informasi tersebut meliputi mengapa 

diperlukan, informasi tentang apa saja, untuk keperluan apa, apa manfaatnya dan apa 

dampaknya bila tidak diberikan, risiko pemberian informasi, dan bagaimana hal itu 

akan dilakukan. Persetujuan dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Bila diberikan 

secara lisan maka dicatat di dalam rekam medis pasien, dan bila secara tertulis dapat 

menggunakan formulir untuk itu. Bagi pasien yang belum cukup umur atau sedang 

tidak mampu memberikan persetujuan karena keadaan kesehatan fisik atau 

mentalnya, maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekatnya, wali, atau 

kuasanya.  

Persetujuan tertulis umumnya diperlukan bagi informasi pasien yang sensitif 

sebagaimana diuraikan di atas dan/atau memiliki implikasi hukum. Pada kasus ini, bila 

pasien tidak mampu memberikan persetujuan, maka tenaga kesehatan atau fasilitas 

pelayanan kesehatan dapat menolak memberikan informasi pribadi pasien. Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan diharapkan dapat berlaku bijak bila berada dalam keadaan 

darurat medis atau darurat lain.  

Pembukaan rahasia kedokteran pasien selalu mengikuti prinsip “seperlunya”, 

namun harus telah cukup memadai dan jelas. Bila yang diminta adalah informasi untuk 

tagihan pembayaran pelayanan kesehatan pada episode tertentu, maka informasi yang 
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diberikan hanya episode tersebut saja, ditambah dengan informasi lain yang diperlukan 

untuk proses penagihan. 

 

4.4. Memerlukan Persetujuan Pasien 

Pemberian informasi pribadi pasien atau rahasia kedokteran kepada sesama 

tenaga kesehatan dalam rangka konsultasi atau perujukan memerlukan persetujuan 

pasien, meskipun umumnya cukup secara lisan. Kadang pertimbangan keputusan 

persetujuan pasien dapat menjadi kompleks bila berkaitan dengan tindakan medis atau 

bedah yang akan dilakukan. 

Pemberian informasi kepada orang lain selain pasien yang cukup dekat 

hubungannya, misalnya keluarga, juga memerlukan persetujuan pasien. Namun 

demikian, kebiasaan dan budaya pasien dapat saja sudah dapat dianggap menyetujui. 

Tenaga kesehatan dapat saja menyikapinya bahwa bila pasien tidak mencegahnya 

secara eksplisit maka berarti tidak dilarang (opt-out). 

Kepada tenaga kesehatan atau tenaga administratif yang membantu proses 

pelayanan, seperti proses admisi, pelayanan gizi, pengantar rekam medis, dan tenaga 

dukungan lain, pada umumnya tidak diberikan informasi medis pasien secara sengaja, 

walaupun mungkin saja mereka mengetahui rahasia kedokteran secara tidak sengaja. 

Namun dengan mengingat bahwa mereka juga petugas fasilitas pelayanan kesehatan 

yang terkena wajib simpan rahasia kedokteran, maka diharapkan tidak ada kebocoran 

rahasia kedokteran dari mereka.  

Institusi atau entitas penjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pasien, seperti 

BPJS, asuransi kesehatan komersial, pemberi kerja pasien, memerlukan persetujuan 

pasien untuk dapat memperoleh informasi pelayanan kesehatan pasien dalam rangka 

pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan tersebut. Pasien BPJS umumnya telah 

memperoleh nomor eligibilitas, asuransi kesehatan umumnya menerima pernyataan 

pelepasan kerahasiaan, dan perusahaan pemberi kerja memberikan formulir 

persetujuan yang harus ditandatangani pasien. 
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Suatu instansi atau perusahaan pemberi kerja dapat meminta suatu pemeriksaan 

kesehatan terhadap seseorang yang hasilnya diberikan kepadanya untuk digunakan 

sebagai pertimbangan rekrutmen karyawan baru atau peserta didik baru, atau 

penilaian berkala atau penilaian waktu tertentu. Pada kasus seperti ini tenaga 

kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan harus meminta persetujuan kepada 

pasien yang bersangkutan. Pada umumnya, pasien dapat memperoleh juga hasil 

pemeriksaannya, kecuali ditetapkan sebaliknya oleh kesepakatan kedua belah pihak, 

yaitu pihak peminta pemeriksaan dan pihak pasien. 

Persetujuan pembukaan rahasia kedokteran juga dapat diberikan sebelum pasien 

menerima pelayanan. Persetujuan menjadi pasien untuk kepentingan pendidikan 

secara implisit diberikan pasien yang secara sukarela memilih pelayanan kesehatan di 

rumah sakit pendidikan atau di wahana pendidikan lain. Di sana, informasi kesehatan 

pasien digunakan untuk pembahasan antara dosen dengan mahasiswa.  

Persetujuan pembukaan rahasia kedokteran bagi pasien penelitian umumnya 

menjadi satu atau bersamaan dengan persetujuan pasien sebagai subyek penelitian.  

Kebutuhan persetujuan pasien pada pembukaan rahasia kedokteran dapat 

dikecualikan pada keadaan kedaruratan pasien yang memerlukan tindakan segera 

untuk kepentingan terbaik pasien (misalnya pada blue code), atau pada pasien yang 

memerlukan pengawasan berkelanjutan atau yang dapat membahayakan orang lain 

(pasien dengan kesadaran menurun atau pasien dalam keadaan agitasi atau gaduh, atau 

merencanakan akan membunuh seseorang).  

Pembukaan rahasia kedokteran atas permintaan pasien sendiri, misalnya 

meminta agar diagnosis penyakitnya ditulis di dalam kuitansi yang akan dimintakan 

penggantiannya dari perusahaan pemberi kerjanya, karena persetujuan pasien 

dianggap telah melekat pada permintaannya. Tentu saja perlu dipastikan adanya bukti 

permintaan pasien tersebut, atau setidaknya dicatatkan di rekam medis 

 

4.5. Tidak Memerlukan Persetujuan Pasien 
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Di banyak negara maju, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan 

dibebani wajib lapor bila menemui kasus tertentu (mandatory reporting cases), 

misalnya pasien dengan luka tembak, luka tusuk, luka bacok, kekerasan atau 

penelantaran anak, dan perkosaan. Di Indonesia wajib lapor tersebut belum diatur, 

kecuali pada kasus korban kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam 

Permenkes No 68 tahun 2013. 

Pembukaan rahasia kedokteran pada saat pembahasan pasien dengan tenaga 

kesehatan lain dan/atau tenaga manajerial yang terkait dalam pelayanan kesehatan 

kepada pasien, sepanjang bersifat keprofesian atau untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan pasien, umumnya dianggap sebagai bagian dari pelayanan kesehatan itu 

sendiri, sehingga persetujuannya dianggap implisit.  

Pembukaan rahasia kedokteran yang landasan hukumnya berupa ketentuan atau 

perintah peraturan perundang-undangan umumnya tidak memerlukan persetujuan 

pasien. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat berupa Undang-Undang 

Kesehatan, Undang-Undang Wabah, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan lain-lain. 

Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Wabah, dan Undang-Undang 

Kekarantinaan Kesehatan mewajibkan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk melaporkan setiap kasus penyakit wabah, penyakit karantina, dan 

penyakit menular tertentu yang ditetapkan oleh menteri. Terhadap mereka tidak hanya 

dilaporkan status kesehatannya, melainkan juga siapa saja yang kontak dengannya 

dalam kurun waktu tertentu sebelumnya, dan lain-lain. Pembukaan informasi tersebut 

hanya ditujukan kepada petugas kesehatan masyarakat yang berwenang, untuk 

kepentingan pengelolaan penyakit wabah atau karantina tersebut. Informasi tersebut 

tidak boleh dijadikan informasi publik. 

Undang-Undang mengatakan bahwa pembukaan rahasia kedokteran tidak 

memerlukan persetujuan pasien bila diminta oleh aparatur penegak hukum dalam 

rangka penegakan hukum. Permintaan tersebut dapat diajukan pada masa 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Penegak hukum harus 
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memintanya secara tertulis (resmi). Pembukaan rahasia dapat diberikan berupa 

dokumen surat keterangan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan dokter (visum et 

repertum atau keterangan ahli surat), keterangan dokter yang dimuat di dalam berita 

acara pemeriksaan saksi atau ahli, atau ringkasan medis pasien. Ringkasan medis 

umumnya masih memerlukan berita acara pemeriksaan saksi atau ahli. Pemberian 

informasi medis di dalam persidangan biasanya berupa keterangan saksi atau 

keterangan ahli.  

Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa 

apabila pasien telah mengunggah informasi medisnya ke media massa atau media 

sosial dalam rangka menyampaikan keluhan atau tuntutannya kepada rumah sakit, 

maka pasien dianggap telah membuka rahasia kedokteran dan menganggap informasi 

medisnya bukan lagi sebagai rahasia. Dengan demikian rumah sakit dapat menjawab 

berita dalam media massa atau media sosial tersebut dengan menjelaskan segala 

sesuatu yang diperlukan dengan menggunakan informasi medis yang telah dibuka. 

Meskipun demikian, tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan harus tetap 

hanya membuka rahasia kedokteran seperlunya saja sepanjang telah cukup 

memperjelas perkara. 

Peraturan perundang-undangan juga memberikan kewenangan kepada majelis 

etik dan majelis disiplin profesi untuk memperoleh informasi medis pasien dalam 

persidangan resminya, atau dalam sidang komite profesi untuk kepentingan 

peningkatan mutu profesi di rumah sakit. Demikian pula untuk kepentingan penjagaan 

dan peningkatan mutu pelayanan, fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengolah 

informasi medis pasien dalam suatu audit medis atau review rekam medis tertutup 

dengan tujuan yang sama. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilakukan secara tertutup 

dan tidak dengan membuka identitas pasien. 

Lebih jauh, Permenkes no 36 tahun 2012 juga mengatur pembukaan rahasia 

kedokteran untuk kepentingan umum, yang dapat dilakukan pada kegiatan audit medis 

(eksternal), ancaman kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit menular, 

penelitian kesehatan untuk kepentingan negara, pendidikan atau penggunaan 
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informasi yang akan berguna di masa yang akan datang, dan ancaman keselamatan 

orang lain secara individual atau masyarakat 

Fasilitas pelayanan kesehatan juga memiliki kewajiban moral untuk 

memberitahukan kepada petugas yang berwenang bila menemukan pasien yang tidak 

dikenal, pasien tidak sadar yang memerlukan pertolongan lanjutan setelah 

memperoleh pertolongan pertama, pasien berkebutuhan khusus tanpa pengantar, dan 

lain-lain. Pelaporan tersebut ditujukan untuk kepentingan terbaik pasien, sehingga 

menjadi kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam melayani pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

Informasi medis dari pasien yang telah meninggal tentu saja dapat diberikan 

tanpa persetujuan pasien, termasuk surat keterangan kematian atau surat keterangan 

sebab kematian. Tetapi, isu pentingnya adalah bahwa keterangan tersebut hanya boleh 

diberikan kepada pihak yang berhak. Tentu saja pada umumnya tidak bermasalah, 

karena keluarga terdekat dapat memiliki keterangan dari aparatur pemerintahan 

daerah setempat yang menyatakan bahwa ia adalah keluarga terdekatnya, maka 

keterangan tersebut dapat diberikan kepada keluarga terdekat tersebut. Pada keadaan 

tertentu, ada kemungkinan tidak diketahui isteri yang mana atau anak yang mana yang 

dapat mewakili para ahli waris untuk menerima surat keterangan kematian pasien. 

Dalam terjadi kasus demikian, maka sebaiknya mereka harus bersepakat terlebih 

dahulu dan menuangkannya dalam akte notaris atau keterangan pejabat pemerintahan 

daerah setempat, siapa yang berhak menerima surat keterangan kematian dan 

informasi medis lainnya. 

 

4.6. Hubungan Rahasia Kedokteran dengan Rekam Medis 

Sebagian dari Rahasia Kedokteran tersimpan di dalam Rekam Medis, sebagian lagi 

berada di dalam ingatan petugas, catatan administratif di unit pelayanan yang 

menangani pasien, sistem informasi administrasi keuangan, penyimpanan di sistem 

informasi peralatan penunjang, dan lain-lain. Kemampuan menyimpan dengan tetap 
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menjaga kerahasiaan sangat dipengaruhi oleh sistem kerja dan tata nilai yang dianut 

menjadi budaya di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.  

Data yang terkumpul di dalam rekam medis dapat dihilangkan identitasnya 

menjadi unidentifiable data (bukan lagi rahasia kedokteran), yang kemudian dapat 

digunakan sebagai big data untuk diolah atau dijadikan bahan penelitian tanpa harus 

meminta persetujuan pasien, atas tanggung jawab pimpinan fasilitas pelayanan 

kesehatan.  

 

4.7. Sanksi bagi pelanggar Rahasia Kedokteran 

Permenkes No 36 tahun 2012 mengatur bahwa pelaksanaan Rahasia Kedokteran 

dibina dan diawasi oleh Menteri Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, Dinas 

Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam rangka Binwas 

tersebut, Menteri, KKI, dan Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi administratif 

sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Pasal 79 Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

mengancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak lima 

puluh juta rupiah bagi pelanggar wajib simpan rahasia kedokteran. Pasal 322 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana pada kasus tertentu dapat digunakan berupa delik 

aduan dengan ancaman pidana 9 bulan. Dalam hal pembukaan rahasia yang tidak 

dibenarkan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pasien tertentu, maka dapat 

dilakukan gugatan ganti rugi.  

Tindakan pembukaan informasi rahasia kedokteran dalam bentuk digital atau 

elektronik dapat dipidana atau dituntut ganti rugi dengan menggunakan Pasal dalam 

Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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BAB V 
Rekam Medis 

 
Mohammad Tegar Indrayana 

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari Bab V ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan: 
1. Definisi, jenis dan bentuk rekam medis. 
2. Aspek medikolegal rekam medis di Indonesia. 
3. Sanksi tidak membuat rekam medis. 
4. Manfaat rekam medis. 

 

5.1. Definisi, Jenis dan Bentuk Rekam Medis 

Definisi Rekam Medis, menurut Ratna Suprapti Samil dalam bukunya berjudul 

“Etika Kedokteran Indonesia” adalah keterangan baik yang tertulis maupun rekaman 

tentang identitas, anamnesis, penentuan fisik, laboratorium, diagnosis, segala 

pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan tentang pengobatan, 

baik rawat inap, rawat jalan maupun pengobatan melalui pelayanan gawat darurat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 269 tahun 2008, 

rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas 

pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan 

kepada pasien.  

Rekam medis merupakan dasar dibuatkannya surat keterangan medis, baik itu 

berupa visum et repertum untuk kepentingan peradilan maupun surat keterangan 

kematian untuk kepentingan statistik kesehatan dan asuransi, sehingga dalam 

pengisiannya harus dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang secara teknis 

medis relevan, memadai dan benar serta diinterpretasikan dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan kedokteran yang telah diterima pada saat itu. Rekam medis ini 

merupakan tulisan yang dibuat oleh dokter baik dokter umum, dokter gigi maupun 
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dokter spesialis tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka 

pemberian pelayanan kesehatan sehingga harus dibuat dengan lengkap dan jelas.  

Rekam medis ditinjau dari bentuk fisiknya terdiri dari dua jenis yaitu tertulis dan 

elektronik. Rekam medis tertulis adalah rekam medis yang berisi lembar administrasi 

dan medis yang diolah, ditata, dan disimpan secara manual. Rekam medis ini 

seluruhnya menggunakan kertas dalam menyimpan informasi. Sedangkan 

penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik 

diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri yang untuk saat ini tidak dibahas secara 

mendalam dalam buku ini.  

Rekam medis harus dibuat secara sistematik untuk memudahkan pencarian dan 

kompilasi data. Pengelolaan rekam medis dilaksanakan sesuai dengan organisasi dan 

tata kerja sarana pelayanan kesehatan sehingga hanya orang tertentu atau yang 

ditunjuk oleh kebijakan rumah sakit untuk mendokumentasikan dan menyimpan 

rekam medis. Kebijakan rumah sakit atau peraturan internal harus menyebutkan pihak 

staf medis yang berhak menerima dan menuliskan perintah verbal dokter dan tata 

caranya. Tata cara pembuatan rekam medis dilaksanakan melalui pencatatan dan 

pendokumentasian hasil pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang 

telah diberikan kepada pasien.  

Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda 

tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan 

kesehatan secara langsung. Setiap masukan dalam rekam medis harus tertera dengan 

jelas. Singkatan maupun simbol yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.   

 

5.2. Kewajiban Membuat Rekam Medis 

Dasar peraturan yang menyatakan kewajiban membuat rekam medis tercantum 

dalam Undang-undang (UU) No 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran pasal 46 ayat 1 

hingga ayat 3 dan pasal 47 ayat 1 hingga ayat 3.  
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Berikut isi pasal 46 ayat 1 hingga ayat 3 pada UU tersebut: 

1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib 

membuat rekam medis.  

2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi  

setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.  

3. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tandatangan  

petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. 

Penjelasan pada pasal 46 tersebut menyatakan bahwa setiap dokter atau dokter 

gigi wajib membuat rekam medis yang harus dilengkapi setelah pasien selesai 

menerima pelayanan medis. Rekam medis berisikan catatan dan dokumen tentang 

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah 

diberikan kepada pasien. Catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan 

tandatangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.  

Sedangkan isi pasal 47 ayat 1 hingga ayat 3 dari UU No 29 tahun 2004 dapat 

dilihat pada penjelasan di bawah ini: 

1. Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan 

milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan,sedangkan isi rekam 

medis merupakan milik pasien.  

2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga 

kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan 

kesehatan.  

3. Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pada pasal 47, dijelaskan bahwa rekam medis merupakan milik dokter, dokter 

gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik 

pasien dan rekam medis tersebut harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Hal ini 

dikarenakan di dalam berkas rekam medis, terdapat berbagai macam catatan dan 

dokumen terkait informasi kesehatan pasien.  
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Kewenangan terkait pihak yang berhak mengisi catatan di dalam rekam medis 

tercantum di dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58. 

Pada UU tersebut dijelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan 

praktiknya wajib membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang 

pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan. Sehingga kewenangan dalam 

mengisi catatan di dalam rekam medis tidak mutlak hanya menjadi kewajiban dokter 

ataupun dokter gigi namun juga tenaga kesehatan lainnya. 

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 11 ayat 1, tenaga kesehatan 

dikelompokkan ke dalam:  

a. tenaga medis; 

b. tenaga psikologi klinis; 

c. tenaga keperawatan; 

d. tenaga kebidanan; 

e. tenaga kefarmasian; 

f. tenaga kesehatan masyarakat; 

g. tenaga kesehatan lingkungan; 

h. tenaga gizi; 

i. tenaga keterapian fisik; 

j. tenaga keteknisian medis; 

k. tenaga teknik biomedika; 

l. tenaga kesehatan tradisional; dan 

m. tenaga kesehatan lain 

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter 

spesialis, dan dokter gigi spesialis. 

Namun seiring dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

82/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi merupakan profesi 

yang mempunyai kedudukan khusus terkait dengan tubuh dan nyawa manusia. Hal ini 

dikarenakan dokter dan dokter gigi dapat melakukan intervensi medis teknis dan 

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/82_PUU-XIII_2015.pdf
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/82_PUU-XIII_2015.pdf
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/82_PUU-XIII_2015.pdf
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/82_PUU-XIII_2015.pdf
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/82_PUU-XIII_2015.pdf
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/82_PUU-XIII_2015.pdf
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/82_PUU-XIII_2015.pdf
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/82_PUU-XIII_2015.pdf
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/82_PUU-XIII_2015.pdf
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intervensi bedah tubuh manusia yang dilakukan secara mandiri dan hal ini 

tidak dimiliki oleh jenis tenaga kesehatan lainnya. Sehingga dengan keluarnya 

keputusannya mahkamah konstitusi tersebut maka dokter ataupun dokter gigi menjadi 

terpisah dari pengelompokan tenaga kesehatan. 

Latar belakang lain terkait pemisahan diatas, tenaga medis (dalam hal ini dokter 

dan dokter gigi) merupakan profesi dengan ciri yang spesifik terkait tanggung 

jawabnya terhadap kemaslahatan manusia yang berdasarkan keilmuan yang kuat 

untuk melakukan praktik medis secara mandiri yang bertanggung jawab secara 

langsung kepada kehidupan manusia. Oleh karena itu, tenaga medis merupakan tenaga 

profesional yang berbeda dengan tenaga vokasi yang sifat pekerjaannya adalah 

pendelegasian wewenang dari tenaga medis. Karena sifat dan hakikat yang berbeda 

antara tenaga medis dengan tenaga profesi dan vokasi kesehatan lainnya, maka 

pengaturan yang menyentuh substansi keprofesian kedokteran tidak dapat digabung 

atau disama-ratakan dengan profesi yang lain.  

Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang merupakan 

tenaga medis, dimana untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan 

kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi, 

bernaung di bawah Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran 

dan Konsil Kedokteran Gigi. Sedangkan tenaga Kesehatan, dalam rangka memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum, berada di bawah naungan Konsil Tenaga 

Kesehatan Indonesia yang terdiri dari konsil masing-masing tenaga kesehatan. Konsil 

Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) merupakan lembaga yang melaksanakan tugas 

secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan. 

 

5.3. Sanksi Tidak Membuat Rekam Medis 

Sanksi bagi setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat 

rekam medis diatur berdasarkan UU nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran 

Pasal 79 dan Putusan MK NO 4/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 29 tahun 

2004 terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu dipidana 
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dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).   

 

5.4. Kesalahan dalam Pencatatan Rekam Medis 

Kesalahan mengisi catatan di dalam rekam medis menjadi hal yang bisa saja 

terjadi. Dalam hal bila terjadi kesalahan penulisan dalam rekam medis, maka 

berdasarkan Permenkes Nomor 269/PER/III/2008 dapat dilakukan pembetulan 

dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan yang kemudian 

dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 hingga ayat 6 dari peraturan tersebut: 

1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib 

membuat rekam medis. 

2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat segera dan 

dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan. 

3. Pembuatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan pengobatan, 

tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 

4. Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan 

tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang 

memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. 

5. Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis 

dapat dilakukan pembetulan. 

6. Pembetuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan dengan 

cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi 

paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. 

 

5.5. Kepemilikan Rekam Medis 

Rekam medis ditinjau dari segi kepemilikannya, secara fisik (berkas/dokumen) 

merupakan milik sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isinya merupakan milik 
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pasien. Hal ini dijelaskan dalam Permenkes nomor 269/PER/III/2008 pada pasal 12 

ayat 1 hingga ayat 4 sebagai berikut: 

1. Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan. 

2. Isi rekam medis merupakan milik pasien. 

3. Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan 

rekam medis. 

4. Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, 

dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas 

persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. 

 

5.6. Penyitaan Rekam Medis dan Pengungkapan Rekam Medis kepada Penyidik 

Dalam hal kepentingan peradilan, adakalanya rekam medis diperlukan sebagai 

alat bukti di pengadilan. Kebutuhan rekam medis untuk dijadikan sebagai alat bukti di 

pengadilan bisa dengan cara penyitaan oleh penyidik. Mekanisme penyitaan rekam 

medis berpedoman kepada UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 

43. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:  

“Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut UU 

untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat 

dilakukan atas persetujuan mereka atau atas ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri 

setempat kecuali UU menentukan lain. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik 

dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”. 

Informasi medis di dalam rekam medis dapat diungkapkan kepada pihak penyidik 

(kepolisian) dengan meminta pendapat ahli yang mengangkat sumpah di muka 

penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 120 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) tentang Hak Menjaga Kerahasiaan Informasi, dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang 

yang memiliki keahlian khusus 
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2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik 

bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-

baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau 

jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk 

memberikan keterangan yang diminta. 

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka seorang dokter berpeluang 

untuk menolak membuka informasi medis ke penyidik karena ada peraturan yang 

membolehkannya. Namun apabila dokter tersebut tetap ingin menyampaikan isi rekam 

medis tersebut kepada penyidik demi kepentingan penyidikan, maka lebih baik bagi 

dokter tersebut untuk meminta ijin kepada pasien yang bersangkutan terlebih dahulu. 

 

5.7. Masa Simpan Rekam Medis 

Rekam medis, karena kepemilikan fisiknya merupakan tanggung jawab rumah 

sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga dalam penyimpanannya 

dibutuhkan ruangan yang memadai. Namun seiring dengan pertambahan jumlah 

pasien dan keterbatasan luas ruangan untuk menyimpan rekam medis, maka rekam 

medis tidak bisa selamanya untuk disimpan karena hal ini akan membebani rumah 

sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan. 

Rekam medis, menurut aturan yang ada, disimpan sekurang-kurangnya dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah batas waktu tersebut terlampaui maka dapat 

dimusnahkan kecuali, ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Ringkasan 

pulang dan persetujuan tindakan medik harus disimpan untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun. Hal ini diatur dalam Permenkes nomor 269/PER/III/2008 pasal 8 

ayat 1 hingga ayat 4 sebagai berikut: 

1. Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-

kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir 

pasien berobat atau dipulangkan. 
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2. Setelah batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan 

persetujuan tindakan medik. 

3. Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari 

tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. 

4. Penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan 

sarana pelayanan kesehatan. 

 

5.8. Masa Simpan Rekam Medis dalam Kasus Kedokteran Forensik 

Rekam Medis memiliki arti yang penting dalam pelayanan kedokteran forensik. 

Hal ini disebabkan banyak kasus kesehatan yang memiliki potensi pidana namun 

permintaan terkait pembuatan visum et repertumnya muncul belakangan semisal pada 

kasus kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan pada 

anak ataupun penganiayaan pada umumnya. Sehingga pembuatan visum et repertum 

tersebut mengandalkan data-data yang tersimpan di dalam rekam medis berdasarkan 

hasil pemeriksaan yang telah lalu. 

Terkait masa penyimpanan rekam medis yang memuat data-data pasien kasus 

forensik, maka yang perlu diperhatikan adalah masa daluwarsa dari delik pidananya. 

Hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 78. Pasal 

tersebut merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum. Berlaku untuk keseluruhan 

delik yang menyatakan bahwa tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari perbuatan 

dilakukan. Berikut penjelasan isi dari KUHP Pasal 78 tersebut: 

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan 

sesudah 1 tahun 

2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau 

denda penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun 
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3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, 

sesudah 12 tahun 

4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup, sesudah 18 tahun 

Terkait masa daluwarsa yang telah dijelaskan pada pasal 78 di atas, maka masa 

penyimpanan rekam medis terkait kasus-kasus yang lazim terjadi di pelayanan 

kedokteran forensik sebaiknya didasarkan pada ancaman hukuman terkait delik 

pidana yang dialami korban/pasien. Dimana delik pidana yang umumnya dialami 

korban/pasien adalah: 

1. Penganiayaan ringan, ancaman hukuman maksimal 3 bulan (maka rekam medis 

sebaiknya disimpan minimal 6 tahun) 

2. Penganiayaan, ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan (maka rekam 

medis sebaiknya disimpan minimal 6 tahun) 

3. Penganiayaan hingga menimbulkan luka berat, ancaman hukuman maksimal 5 

tahun (maka rekam medis sebaiknya disimpan minimal 12 tahun) 

4. Pemerkosaan, ancaman hukuman maksimal 12 tahun (maka rekam medis 

sebaiknya disimpan minimal 12 tahun) 

Kasus forensik yang dialami korban/pasien tidak terbatas pada 4 hal diatas saja, 

karena masih ada delik-delik lain yang belum penulis jabarkan misalnya terkait luka-

luka pada kecelakaan lalu lintas, kekerasan fisik dalam ranah rumah tangga ataupun 

perbuatan cabul. Namun kesemua hal tersebut memiliki pola yang sama dalam 

menentukan batas tenggat waktu rekam medis tersebut sebaiknya disimpan. Agar 

kedepannya dokter lebih mudah dalam membuat dokumen visum et repertum pada 

kondisi surat permintaan visum dari kepolisian datang belakangan. 

 

5.9. Manfaat Rekam Medis 

Kepentingan rekam medis sangat besar tidak hanya bagi kesehatan pasien 

ataupun kepentingan fasilitas pelayanan kesehatan namun yang tak kalah pentingnya 

adalah peranan rekam medis sebagai alat bukti di pengadilan untuk kepentingan 
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hukum. Sehingga pada saat pengajuan judicial review, mahkamah konstitusi menolak 

dihilangkannya ketentuan hukuman pidana penjara bagi dokter atau dokter gigi yang 

tidak membuat rekam medis.  

Berdasarkan Permenkes nomor 269 tahun 2008 pada pasal 13 ayat 1 dijelaskan 

bahwa rekam medis dapat dimanfaatkan sebagai: (1) dokumen yang berisi 

pemeliharaan dan pengobatan pasien, (2) sebagai alat bukti dalam proses penegakan 

hukum, disiplin dan etika kedokteran dan kedokteran gigi, (3) untuk kebutuhan 

pendidikan dan penelitian, (4) sebagai dasar pembayaran atas pelayanan kesehatan 

yang telah diberikan serta (5) untuk statistik kesehatan. 
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