
ASPEK HUKUM REKAM MEDIS

DALAM  PELAYANAN KESEHATAN 



DASAR HUKUM

 UU. No. 36 thn 2009 tentang Kesehatan 

 UU No. 44 thn 2009 tentang  Rumah Sakit

 UU. No. 29 thn 2004 tentang Praktik Kedokteran

 PP. No. 10 Th 1966 ttg Rahasia Kedokteran

 PP No. 32 thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan

 PERMENKES No. 269 thn 2008 ttg Rekam Medis

 Surat Edaran DIRJEN YANMED NO. YM.02.04.3.5.2504 
ttg Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan 
Rumah

Sakit



HUKUM

Mengatur apa

yang boleh

dan tidak boleh

Berisi Hak dan 

Kewajiban

timbal balik

Sangsi (hukuman) 

Selalu diberikan 

Oleh Penguasa

Hanya mengatur

Hal-hal yang bersifat

lahiriah



REKAM MEDIS
UU. No. 44  tahun 2009  



UU PRAKTIK KEDOKTERAN No. 29 TH 2004

Pasal 47 ayat (2):

Rekam medis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga 
kerahasiaannya oleh dokter atau dokter   
gigi dan pimpinan sarana kesehatan.    

Pasal 48 ayat (1):

Setiap dokter atau dokter gigi dalam 
melaksanakan praktik kedokteran wajib 
menyimpan rahasia kedokteran. 



DEFINISI REKAM MEDIS

 Peraturan Menteri Kesehatan:

Berkas berisikan catatan dan dokumen tentang identitas  
pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan  
lain yang telah diberikan kepada pasien 

 Ikatan Dokter Indonesia:

Rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran 
aktifitas pelayanan yang  diberikan  oleh 
pemberi  pelayanan medik atau kesehatan 
kepada seorang pasien.



IMPLIKASI HUKUM

PIDANA

PERDATA

ADMINISTRASI



ASPEK HUKUM

Aspek hukum Dokumen Rekam Medis 
meliputi:

a.    Aspek Kepemilikan Rekam Medis.

b.    Aspek yang berkaitan dengan Isi 
atau   Kandungan Rekam Medis 
(termasuk   Catatan Keperawatan).

c.    Aspek Pemanfaatan Isi atau 
Kandungan  Rekam Medis.  



Manfaat Rekam Medis

 A DMINISTRATION

 L AW

 F INANCIAL

 R ESEARCH

 E DUCATION

 D OCUMENTATION



APAKAH REKAM MEDIS   

BISA DIKATAGORIKAN

SEBAGAI   DOKUMEN?

 Berdasarkan UU BEA METERAI, 

Rekam Medis dapat dikatagorikan 

sebagai DOKUMEN mengingat 

Rekam Medis merupakan kertas 

(berkas) yang didalamnya 

mengandung tulisan tentang 

kenyataan, keadaan ataupun 

perbuatan.



Alat bukti

pasal 184 KUHAP

Alat bukti terdiri atas :

- Keterangan ahli

- Surat

- Petunjuk

- Keterangan terdakwa



DOKUMENTASI :

1. Identifikasi pasien dan data demografi.

2.  Informed Consent.

3. Catatan waktu masuk (Admission nursing history).

4. Rencana keperawatan dan layanan multidisiplin,

5.  Tindakan keperawatan dan evaluasi.

6.  Riwayat kedokteran (medical history).

7.  Diagnosis medik.

8.  Perintah pengobatan (therapetic orders).

9.  Catatan kemajuan pengobatan.

10. Laporan pemeriksaan fisik.

11. Laporan diagnostic studies.

12. Ringkasan operasi (summery of operation procedures).

13. Rencana pemulangan (discharge plan and summery).

(Potter and Perry, 2001)



SYARAT MUTU DOKUMENTASI :

- Faktual (diskriptif dan objektif).

- Akurat (menggunakan ukuran  

yang  tepat).

- Komplit.

- Tepat waktu (current).

- Terorganisir dengan baik 

(organized).



KOMPONEN REKAM MEDIS

Terdiri atas :

 Komponen Identifikasi.

 Komponen Sosial.

 Komponen Medikal.

 Komponen Finansial.



PENGGUNA REKAM MEDIS

1.  Health Care Provider (Primary user).

2.  Payers for Services (Secondary   users).

3.  Social Users.



BAGAIMANA 

KONSEKUENSI 

HUKUM 

bahwa 

REKAM MEDIS 

BERSIFAT RAHASIA



A. KONSEKUENSI di PIHAK PASIEN  HAK PASIEN 

UNTUK :

1. Dijaga kerahasiaan mediknya.

2. Melepaskan sifat kerahasiaan mediknya.

3. Mengakses / mengetahui isi rekam mediknya 
sendiri.  

4. Meminta kopi (sebagian atau keseluruhan) dari 

RM miliknya sendiri.

5.  Memberi / tidak memberi ijin kepada pihak 
ketiga (baik orang maupun badan) untuk 
mengakses, melihat,  mengetahui atau 
mendapatkan data / informasi dari  RM miliknya



B. KONSEKUENSI di PIHAK RS,

yaitu rumah sakit berkewajiban untuk: 

1.   Menyimpan RM dengan baik (sebab di dalamnya     
terdapat data / informasi  yang  pada  suatu
waktu  dibutuhkan pasien).

2.   Menjaga dari kehilangan, kerusakan atau 
pemalsuan.

3.   Menjaga kerahasiaannya (mencegah orang 
lain yang  tak berhak untuk mengetahui atau 
mengakses RM).

4.   Melaporkan kepada Dirjen Yan Med bagi rumah  
sakit terhadap RM yang dimusnahkan.

5.   Membuat catatan tentang hal-hal yang penting dari  
RM yang dimusnahkan.

6.   Memberitahu isi RM kepada pasien yang ingin 

mengakses, dengan catatan bahwa hal itu 
tidak akan  memperburuk kondisi kesehatannya.



C. ASPEK HUKUM PEMANFAATAN  

REKAM MEDIS

 Awalnya RM dibuat untuk kepentingan health care       

provider, namun dalam perkembangannya ternyata dapat    
dimanfaatkan oleh:

1.  Pasien.

2.  Pihak ketiga (individu ataupun korporasi).

3.  Penegak hukum.

 Isi rekam medis bersifat rahasia maka health care        

provider harus berhati-hati jika yang akan  

memanfaatkannya bukan pasien sendiri perlu  

mempertimbangkan pemanfaatan tersebut:

a.  Untuk kepentingan yang menguntungkan pasien?

b.  Untuk kepentingan yang menguntungkan pihak 
lain?   

c.  Untuk kepentingan law enforcement (penegakan 

hukum)?



 Isi rekam medis bersifat rahasia maka health care 
provider harus berhati-hati jika yang akan  

memanfaatkannya bukan pasien sendiri perlu  

mempertimbangkan pemanfaatan tersebut:

a.  Untuk kepentingan yang menguntungkan 
pasien?

b.  Untuk kepentingan yang menguntungkan 
pihak   lain?

c.  Untuk kepentingan law enforcement 
(penegakan hukum ?)



KERAHASIAAN DAN PRIVACY

 Sumpah dokter

 Kode etik tenaga kesehatan

 PP. No. 10 thn 1966

 Pasal 322 KUHP

 UU. Kesehatan

 Perbuatan melawan hukum (perdata)



Perilaku yang bersangkutan dengan pekerjaan 

sehari-hari

Psl 322 KUHP :

a. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia 
yang wajib disimpannya karena jabatan atau 
pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang 
dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau denda paling banyak enam 
ratus pupiah

b. Jika kejahatan dilakukan seorang tertentu, maka 
perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan 
orang itu



PRINSIP-PRINSIP

PENARIKAN, PEMAPARAN serta 

PEMANFAATAN DATA / INFORMASI 

1.  Harus tetap menghormati hak-hak pasien.

2.  Harus tetap menghormati konfidensialitas medik.

3.  Dalam keadaan tertentu boleh mengesampingkan 

ke dua hal di atas, yaitu :

a.  Dalam keadaan memaksa.

b.  Dalam rangka melaksanakan undang-

undang   (misalnya UU Wabah).



PENARIKAN, PEMAPARAN SERTA 

PEMANFAATAN DATA / INFORMASI RM       

OLEH PENEGAK HUKUM 

(LAW ENFORCEMENT)

Harus mempertimbangkan JENIS PERADILAN atau 

JENIS KASUS nya,  yaitu:

1.  PERADILAN PERDATA (KASUS PERDATA).

2.  PERADILAN PIDANA (KASUS PIDANA).



CARA MELEPAS ISI REKAM MEDIS 

KEPADA PASIEN

1.  Secara lisan.

2.  Secara tertulis di atas lembar   

kertas tersendiri (dalam  bentuk 

RESUME atau MEDICAL REPORT).

3.  Dalam bentuk FOTOKOPI, yaitu :  

- Fotokopi lengkap (full copy).?

- Fotokopi sebagian (misalnya: 

hasil laboratorium saja).



CARA MELEPAS ISI REKAM MEDIS 

KE PIHAK KETIGA

1. Pihak ketiga tersebut harus mengajukan 

permohonan secara tertulis (written 

request) kepada RS.

2. Permohonan harus dilampiri ijin tertulis 

(written  

consent) dari pasien yang menyatakan tidak 

berkeberatan data mediknya diserahkan 

kepada pihak ketiga tersebut.

3.  Jika syarat diatas dipenuhi, RS dapat 

memberikan secara   lisan, tertulis atau 

fotokopi langsung kepada pihak ketiga.



PASIEN 
atau KELUARGA
PASIEN YANG MENINGGAL

HEALTH CARE

PROVIDER 

INSURANCE

COMPANYMEDICAL REPORT

MEDICAL REPORT

WRITTEN 

REQUEST



PELEPASAN INFORMASI MEDIS

 Untuk kepentingan kesehatan pasien

 Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum 

dalam rangka penegakan hukum atas perintah 

pengadilan

 Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri

 Permintaan institusi/lembaga berdasarkan UU

 Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, audit 

medis, sepanjang tidak mentebutkan identitas 

pasien



PRINSIP- PRINSIP

PADA PERADILAN PERDATA

1. Para pihak mengupayakan sendiri bukti-

bukti untuk   mendukung dalil-dalilnya                                                 

mendukung dalil-dalilnya.

2. Para pihak mendatangkan sendiri saksi-

saksi atau ahli-ahli  guna mendukung dalil-

dalilnya.

3.  Hakim karena jabatannya,  dapat 

mendatangkan saksi  atau ahli untuk 

membantunya.



◦ dalam perkara perdata, pasien berhak dan 
boleh memanfaatkan RM miliknya guna 
dijadikan bukti di sidang pengadilan untuk 
memenangkan gugatannya. 

Banyak negara mengijinkan pengacara (yang 
mewakili pasien) untuk melihat dan bahkan 
meminta kopi RM milik pasien, asalkan  
pengacara mengajukan written request
disertai written consent dari pasien.

◦ Hakim dapat meminta RM dihadirkan di 
Pengadilan, tetapi hanya dokter ybs / 
petugas RM yang boleh membawanya.



PRINSIP-PRINSIP PADA PERADILAN PIDANA

1.  Dokter yang diminta keterangannya / visum et repertum
harus membantunya, kecuali ada alasan hukum yang syah.

2.  Jika keterangan yang diminta bersifat KONFIDENSIAL  
maka dokter boleh mengajukan HAK UNDUR DIRI.

3.  Dikabulkan tidaknya permintaan HAK UNDUR DIRI berada
di tangan KETUA MAJELIS HAKIM.

4. Jika ketua majelis hakim menolak permintaan dokter maka  

dokter WAJIB memberikan keterangannya.

5. Polisi TIDAK BERHAK melihat, apalagi menyita RM. 

6.  Jika majelis hakim meminta fisik RM dihadirkan di sidang
pengadilan maka PETUGAS RM dapat membawanya untuk
ditunjukkan kepada hakim di sidang pengadilan.

7.  Polisi sebagai penyidik memang boleh meminta Visum 
et Repertum, tetapi data medik sebelum datangnya surat
permintaan visum tidak boleh dituangkan dalam visum.



PROBLEM DOKUMENTASI KAITANNYA DENGAN 

MALPRAKTEK 

- Tak dicatat pada waktu yang tepat.

- Gagal mendokumentasikan perintah lisan 

dan gagal mendapatkan tandatangan dokter.

- Formulir  terlalu mendetail.

- Data yang didokumentasikan tak benar.



MASALAH BERKAS REKAM MEDIS

di pelayanan Rumah sakit
 Ketidak lengkapan pengisian RM 

 Sulit ditemukan pada saat pasien kontrol pasca 
rawat

 Dibawa pulang pasien

 Dibawa sendiri oleh pasien ke poliklinik yang 
akan dituju

 Hilang ?

 Disimpan/dipinjam dokter



Dokumen tertulis 

sejalan dengan prinsip 

akreditasi yaitu

TULIS YANG ANDA 

KERJAKAN DAN 

KERJAKAN YANG 

ANDA TULIS 



Perlindungan hukum

jika 

tindakan  

tidak bertentangan 

dengan perundangan 

yang berlaku




