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 PELEPA SA N INFOR MA SI

 Informasi medis seorang pasien dapat diberikan
kepada pihak-pihak terkait antara lain:

1 Asuransi

2 Pasien/keluarga pasien

3 Rumah sakit yang menjadi tempat rujukan

4 Dokter lain yang merawat pasien

5 Kepolisian

6 Untuk keperluan pengadilan



 Pemberian informasi medis harus mengikuti prosedur
yang berlaku, informasi medis dapat diberikan, apabila
pasien menandatangani serta memberikan kuasa kepada
pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis
mengenai dirinya, hal ini bertujuan untuk melindungi
rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh. Tujuan
pelepasan informasi medis antara lain untuk menjaga
kerahasiaan riwayat kesehatan pasien, menghindari
pelepasan informasi medis pasien kepada pihak yang
tidak mempunyai hak, menghindari terjadinya tuntutan
hukum bagi tenaga kesehatan yang memberikan
informasi medis pasien dan bagi rumah sakit



 Untuk melengkapi persyaratan bahwa surat
kuasa/persetujuan tindakan medis harus
ditandatangani oleh yang bersangkutan, rumah sakit
menyediakan formulir surat kuasa, dengan demikian
tanda tangan dapat diperoleh pada saat pasien
tersebut masuk dirawat.

 Ketentuan-ketentuan berikut secara umum dapat
dijadikan pedoman bagi setiap rumah sakit, kecuali
jika ada ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan
oleh peraturan perundangan yang berlaku.



 Setiap informasi yang bersifat medis yang dimiliki
rumah sakit tidak boleh disebarkan oleh pegawai
rumah sakit itu sendiri, kecuali bila ada ijin dari
pimpinan rumah sakit

 Rumah sakit tidak menggunakan rekam medis dengan
cara yang dapat membahayakan kepentingan pasien, 
kecuali jika rumah sakit itu sendiri akan
menggunakan rekam medis tersebut bila perlu untuk
melindungi dirinya atau mewakilinya

 Para asisten dan dokter yang bertanggung jawab dapat
berkonsultasi dengan bagian rekam medis dengan
catatan yang ada hubungannya dengan pekerjaannya. 



 Dokter tidak boleh memberikan persetujuan kepada
perusahaan asuransi atau badan lain untuk
memperoleh rekam medis

 Badan-badan sosial boleh mengetahui isi data sosial
dari rekam medis, apabila mempunyai alasan-alasan
yang sah untuk memperoleh informasi, namun untuk
data medisnya tetap diperlukan surat persetujuan dari
pasien yang bersangkutan

 Permohonan pasien untuk memperoleh informasi
mengenai catatan dirinya diserahkan kepada dokter
yang merawatnya.

 Permohonan permintaan informasi harus secara
tertulis, permohonan informasi secara lisan sebaiknya
ditolak



 Informasi rekam medis hanya dikeluarkan dengan
surat kuasa yang ditandatangani dan diberi tanggal
oleh pasien (walinya jika pasien tersebut secara mental 
tidak kompeten) atau keluarga terdekat kecuali jika
ada ketentuan lain dalam peraturan. 

 Informasi di dalam rekam medis boleh diperlihatkan
kepada perwalian rumah sakit yang sah untuk
melindungi kepentingan rumah sakit dalam hal-hal
yang bersangkutan dengan pertanggungjawaban

 Informasi boleh diberikan kepada rumah sakit lain, 
tanpa surat kuasa yang ditandatangani oleh pasien
berdasarkan permintaan dari rumah sakit itu yang 
menerangkan bahwa si pasien sekarang dalam
perawatan mereka



 Dokter dari luar rumah sakit yang mencari keterangan
mengenai pasien pada suatu rumah sakit, harus
memiliki surat kuasa dari pasien tersebut

 Ketentuan ini tidak saja berlaku bagi bagian rekam
medis, tetapi juga berla ku bagi semua orang yang 
menangani rekam medis di bagian perawatan, 
bangsal-bangsal dan lain-lain

 Rekam medis yang asli tidak boleh dibawa keluar
rumah sakit, kecuali bila atas permintaan pengadilan, 
dengan surat kuasa khusus tertulis dari pimpinan
rumah s akit

 Rekam medis tidak boleh diambil dari tempat
penyimpanan untuk dibawa ke bagian

 lain dari rumah sakit, kecuali jika diperlukan untuk
keperluan medis.



 Dengan persetujuan pimpinan rumah sakit, pemakaian
rekam medis untuk keperluan riset diperbolehkan. Mereka
yang bukan dari staf medis rumah sakit, apabila ingin
melakukan riset harus memperoleh persetujuan tertulis
dari pimpinan rumah sakit
 Bila suatu rekam medis diminta untuk dibawa ke pengadilan segala

upaya hendaklah dilakukan supaya pengadilan menerima salinan
foto statik rekam medis yang dimaksud. Apabila hakim minta yang 
asli tanda terima harus diminta dan disimpan di folder sampai
rekam medis yang asli tersebut kembali

 Fakta bahwa seorang majikan telah membayar atau telah
menyetujui untuk membayar biaya rumah sakit bagi pegawainya, 
tidak dapat dijadikan alasan bagi rumah sakit untuk memberikan
informasi medis pegawai tersebut kepada majikan tersebut
tanpa surat kuasa/persetujuan tertulis dari pasien atau
walinya yang sah

 Pengesahan untuk memberikan informasi hendaklah berisi
indikasi mengenai

 periode-periode perawatan tertentu. Surat
kuasa/persetujuan itu hanya berlaku untuk informasi
medis termasuk dalam jangka waktu/tanggal yang ditulis
di dalamnya.



 Surat Keterangan Medis (SKM) adalah surat yang
berisi informasi medis pasien yang meliputi diagnosis,
riwayat sakit, dan terapi seseorang pasien selama
dirawat. SKM dibuat oleh dokter yang merawat pasien.
SKM tidak boleh sembarangan dibuat karena
berkaitan tentang data medis pasien yang bersifat
rahasia. Dalam pembuatan SKM erat kaitannya
dengan kegiatan pelepasan informasi medis.



 SKM ada 2 macam, yaitu:

 SKM pengadilan : Visum et Repertum (VeR)

 SKM non pengadilan : SKM untuk asuransi, surat

kelahiran, surat kematian, s urat keterangan dirawat, 
surat keterangan sehat.



 Ketentuan dalam pembuatan SKM, meliputi:
1Dibuat di unit kerja rekam medis dan sumber yang digunakan

adalah berkas rekam medis pasien.
2 Setiap permohonan SKM harus dengan surat permohonan dari

pasien
3 Permohonan informasi secara lisan pada saat pasien masih

dirawat, dapat dilayani oleh dokter yang merawat
4 Surat permohonan dapat dibuat oleh orang tua jika pasien belum

dewasa atau gangguan jiwa.
5 Permohonan penggandaan (foto kopi) yang diperbolehkan

adalah hasil pemeriksaan penunjang medis
6 Pembuatan SKM dilakukan oleh dokter yang merawat
7 Pelepasan informasi kepada pihak ketiga tidak boleh dilakukan

melalui telepon
8 Peminjaman berkas rekam medis untuk keperluan pengadilan

harus mendapat ijin direktur
9 Permohonan membaca rekam medis secara keseluruhan oleh

pasien/keluarga tidak dapat dilayani, hanya diperbolehkan
membaca pada lembar Ringkasan Masuk Keluar (RMK) atau
resume dan didampingi oleh dokter yang merawat.



 Surat permohonan SKM adalah surat pernyataan bahwa
pas ien/keluarga bersedia melepas informasi
kesehatannya kepada pihak ketiga. Berisi antara lain:

 Tujuan (nama dokter yang merawat dan institusi)
 Nama, tanggal lahir/umur, alamat pasien
 Jika pemohon keluarga pasien maka dilengkapi nama, 

tanggal lahir/umur, al amat pemohon
 Pernyataan pernah dirawat dan waktu perawatan di sarana

pelayanan kesehatan
 tersebut
 Pernyataan pemberian kusas kepada dokter untuk

melepaskan informasi medis pasien kepada pihak ketiga.
 Tujuan pelepasan informasi dan institusi yang menerima

informasi medis tersebut.
 Tanggal pembuatan permohonan
 Tanda tangan pemohon
 Jika perlu dilengkapi dengan materai



 Isi SKM antara lain:

 Kepala surat

 Nomor SKM

 Identitas dokter yang membuat SKM

 Identitas pasien

 Tanggal perawatan dan kamar perawatan

 Anamnesa

 pemeriksaan

 Diagnosis akhir

 Terapi

 Tanggal pembuatan SKM

 Tandatangan dokter

 Stempel rumah sakit



 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN MEDIS OLEH PASIEN


 Hal : Permohonan Surat Keterangan Medis Kepada :
 Yth.Dokter ……………………………………. Rumah Sakit X
 Jakarta


 Dengan hormat,


 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:
 Nama : ……………………………………………………………………….. Umur : ……………………………………………………………………….. 

Pekerjaan : ………………………………………………………………………..
 Alamat :  ………………………………………………………………………..
 Dirawat inap / jalan* di Rumah Sakit X Jakarta sejak tanggal…………………… sampai dengan tanggal

………………………Dengan ini memohon dan memberikan kuasa kepada dokter Rumah Sakit X Jakarta yang telah merawat
saya, untuk memberikan keterangan tertulis mengenai segala sesuatu tentang rahasia kesehatan / penyakit saya
selama dirawat di Rumah Sakit X Jakarta pada tanggal tersebut di atas.



 Untuk keperluan :………………………………………………………………..


 Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat dibukanya rahasia tersebut dan saya menyatakan tidak akan
menuntut kepada dokter Rumah Sakit X Jakarta di kemudian hari.

 Demikian surat ini, saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
 Jakarta,… 20….
 Hormat saya,




 ……………………………….
 NB: * coret yang tidak perlu



 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN MEDIS OLEH KELUARGA PASIEN


 Hal : Permohonan Surat Keterangan Medis Kepada :
 Yth.Dokter……………………………………. Rumah Sakit X
 Jakarta


 Dengan hormat,


 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
 Nama : ……..………………………………………………………………………………… Umur : ……..………………………………………………………………………………… Pekerjaan : 

……..………………………………………………………………………………… Alamat : ……..………………………………………………………………………………… Hubungan
keluarga dengan pasien:……………………………………………………….



 Selaku wali / penanggung jawab pasien :
 Nama : ……..………………………………………………………………………………… Umur : ……..………………………………………………………………………………… Pekerjaan : 

……..………………………………………………………………………………… Alamat : ……..…………………………………………………………………………………


 Pasien tersebut di atas telah dirawat inap / jalan* di Rumah Sakit X Jakarta sejak tanggal
 ……………sampai dengan tanggal……………………….dengan ini memohon dan memberi kuasa kepada dokter Rumah Sakit X Jakarta yang telah

merawatnya, untuk memberikan keterangan tertulis mengenai segala sesuatu tentang rahasia kesehatan / penyakitnya selama dirawat di
Rumah Sakit X Jakarta pada tanggal tersebut di atas.

 Untuk keperluan :………………………………………………………………..
 Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat dibukanya rahasia tersebut dan saya menyatakan tidak akan menuntut kepada dokter

Rumah Sakit X Jakarta di kemudian hari. Demikian surat ini, saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
 Jakarta,… 20…….
 Hormat saya,






 ( materai Rp. 6000,-)**)


 NB : * Coret yang tidak perlu
 ** Pemohon harus mempunyai hubungan keluarga dengan pasien



 No :
 Hal : Surat Keterangan Medis


 KOP SURAT


 Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : dr.
 Jabatan : Dokter ….
 Menerangkan bahwa pasien: Nama :
 No. RM :
 Umur : tahun
 Alamat :
 Keperluan :
 Pada tanggal ....................... s/d …………………………….. di rawat inap

di ruang
 ………………………….. kelas ……. Rumah Sakit X Jakarta dengan :

 Anamnesa :



 Pemeriksaan :



 Diagnosa Akhir :



 Tindakan/ Operasi :



 Terapi :



 Keterangan :



 Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 Jakarta, 20
 Dokter yang merawat,
 (dr. )



R EKA M MEDIS DI PENGA DILA N
 Informasi medis yang diambil dari berkas rekam

medis sebagai bukti dalam sidang di pengadilan, atau
didepan satu badan resmi lainnya, senantiasa
merupakan proses yang wajar. Sesungguhnya rekam
medis disimpan dan dijaga baik-baik bukan semata-
mata untuk keperluan medis dan administratif, tetapi
juga karena isinya sangat diperlukan oleh individu dan
organisasi yang secara hukum berhak mengetahuinya



 Rekam medis ini adalah catatan kronologis yang tidak
disangsikan kebenarannya tentang pertolongan, perawatan, 
pengobatan, seorang pasien selama mendapatkan pelayanan di
rumah sakit. Penyimpanan dan pemeliharaan merupakan satu
bagian dari keseluruhan kegiatan rumah sakit

 Tanggung jawab seorang ahli rekam medis adalah berperan
sebagai saksi yang obyektif. Pihak rumah sakit tidak dapat
memperkirakan setiap saat, rekam medis yang mana yang akan
diminta oleh pengadilan. Oleh karena itu, setiap rekam medis
kita anggap dapat sewaktu-waktu dilihat/diperlukan untuk
keperluan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan. 
Konsekuensinya terhadap semua rekam medis pasien yang telah
keluar dari rumah sakit harus dilakukan analisa kuantitatif
secara seksama.

 Selain isian/tulisan di dalam rekam medsi yang dihapus, tanpa
paraf dan setiap isi yang ditandatangani atau tidak sesuai
dengan ketentuan rumah sakit, harus ditolak dan dikembalikan
kepada pihak yang bersangkutan untuk diperbaiki/dilengkapi.



 Latihan


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

 Jelaskan prosedur pembuatan SKM!
 Jelaskan prosedur pembuatan VeR!
 Apablia ada pihak asuransi swasta yang datang ke rumah

sakit untuk meminta surat keterangan medis seorang
pasien untuk keperluan klaim asuransi, apa yang Anda
lakukan sebagai seorang Perekam Medis dan Informasi
Kesehatan?

 Di Rumah Sakit tempat Anda bekerja, ada seorang pasien
datang sendiri untuk meminta visum karena mengalami
kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, apa yang 
akan Anda lakukan sebagai seorang Perekam Medis dan
Informasi Kesehatan?

 Dalam pelayanan pembuatan surat keterangan medis, 
persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh pihak
pasien?




