
KEAMANAN DATA DAN 
INFORMASI KESEHATAN



 mahasiswa memahami tentang keamanan data dan
informasi kesehatan. Sedangkan secara khusus
setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat
menjelaskan tentang:

1 Kerahasiaan dan hak akses rekam medis

2 Pelepasan informasi rekam medis



Kerahasiaan dan Hak Akses Rekam Medis

 Rahasia itu bisa dalam betuk beragam, yaitu rahasia
negara, rahasia perusahaan, rahasia pribadi, rahasia
keluarga, rahasia bank, dan yang menjadi topik
disini adalah khusus mengenai rahasia medis.



 Dalam sistematika hukum medis terdapat suatu
bidang yang terdiri dari beberapa pokok yang saya
namakan sebagai “Trilogi Rahasia Medis”. 
Dinamakan demikian karena hubungan satu sama
lainnya antara ketiga bidang itu sedemikian
eratnya, sehingga jika membahas salah satu
bidang, bidang yang lain pun akan terkait pula.

 Yang dimaksudkan disini adalah:
1 Persetujuan tindakan medis (informed consent)

2 Rekam Medis (Medical Records)

3 Rahasia Medis (Medical Secrecy)



Pada dasarnya terdapat dua kategori
informasi yang bersumber dari rekam medis:

1 Informasi yang Mengandung Nilai
Kerahasiaan

 Yaitu laporan atau catatan yang terdapat dalam
rekam medis sebagai hasil pemeriksaan, 
pengobatan, observasi, atau wawancara dengan
pasien. 



2 Informasi yang Tidak Mengandung Nilai
Kerahasiaan

 Jenis informasi yang dimaksud adalah perihal
identitas (nama, alamat, dan lain lain) serta
informasi lain yang tidak mengandung nilai medis. 
Biasanya informasi ini terdapat dalam lembaran
paling depan rekam medis rawat jalan maupun
rawat inap (ringkasan riwayat klinik ataupun
ringkasan masuk dan keluar).



 Muncul pertanyaan: apa dasar hukumnya untuk
mengatakan bahwa hak akses (inzagerecht) 
pasien terhadap isi rekam medis? Dasar tersebut
terhadap catatan rekam medis (rahasia medis) 
adalah:

1 Data-data medis yang tercantum dalam rekam
medis adalah data pribadi pasien. 

2 Hubungan hukum yang ada antara dokter dan
pasien adalah hubungan usaha untuk
menyembuhkan (inspanningsver-bintenis). 

3 Kelanjutan dari hak asasi atau/dan dasar asas -
asas dan prinsip-prinsip hukum. 

4. Di rumah sakit dokter hanya menyerahkan
rekam medis yang sudah diisi kepada perekam
medis dan informasi kesehatan melalui perawat.



 Hak pasien atas isi rekam medis ini juga
ditegaskan dalam Pasal 52 UU Praktik Kedokteran: 
“Pasien, dalam menerima pelayanan pada
praktik kedokteran, mempunyai hak:
 mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan

medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

 meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

 mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

 menolak tindakan medis; dan

 mendapatkan isi rekam medis.”



 Dari bunyi pasal Pasal 12 ayat (4) Permenkes
269/2008 dapat diketahui bahwa yang berhak
mendapatkan ringkasan rekam medis adalah:

 Pasien

 Keluarga pasien

 Orang yang diberi kuasa oleh pasien atau keluarga
pasien

 Orang yang mendapat persetujuan tertulis dari
pasien atau keluarga pasien



 Namun, jika pihak rumah sakit tetap menolak
memberikan rekam medis tersebut, maka pasien atau
keluarganya dapat menempuh langkah-langkah yang 
diatur dalam UU Rumah Sakit, yaitu:
 menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit baik secara

perdata maupun pidana (lihat Pasal 32 huruf q); atau

 mengeluhkan pelayanan RS yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 32 
huruf r). Penginformasian kepada media ini kemudian akan
menimbulkan kewenangan bagi Rumah Sakit untuk
mengungkap rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab
Rumah Sakit (lihat Pasal 44 ayat [3]) .



Latihan

1     Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi praktikum di
atas, kerjakanlah latihan berikut!

2 Sebagai petugas rekam medis dalam menjalankan tugasnya terhadap
pembukaan informasi medis pasien harus melaksanakan tugasnya
dengan teliti dan hati -hati. Jelaskan apa yang harus diperhatikan oleh
petugas rekam medis dalam aspek ketelitian dan sifat hati-hati tersebut!

3 Sebagai seorang perekam medis, Anda diminta untuk menjaga
kerahasiaan rekam medis di tempat Anda bekerja. Apa saja hal-hal yang 
harus dilakukan dalam upaya menjaga kerahasiaan rekam medis di
ruang filing?

4 Suatu hari ada seorang pasien yang ingin membawa pulang berkas
rekam medis nya, apa langkah yang harus Anda lakukan sebagai seorang
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan?

5 Berikan contoh formulir rekam medis yang mengandung nilai
kerahasiaan?

6 Ada seorang paman dari seorang pasien datang ke rumah sakit untuk
meminta rekam medis pasien guna pengobatan lanjutan di rumah sakit
lain. Apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang Perekam Medis dan
Informasi Kesehatan terhadap kasus tersebut?


