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KATA PENGANTAR 

 

 Perkembangan peradaban manusia membawa dampak nilai dan tanggapan 

masyarakat terhadap profesi dokter. Kedudukan pasien yang semula sebagai pihak 

yang bergantung pada dokter dalam menentukan cara penyembuhan (terapi), kini 

berubah menjadi sederajat, di mana dokter tidak lagi mengabaikan pertimbangan 

dan hak-hak pasien untuk mengetahui segala seluk-beluk pengobatan yang 

diberikan kepadanya. Hubungan terapeutik antara dokter dan pasien telah 

mengalami erosi sehingga kini pasien tidak segan-segan menuntut dokter jika 

dianggap telah melakukan kesalahan/ kelalaian. Benturan kepentingan antara 

dokter dan pasien inl memerlukan serangkaian pembuktian untuk meletakkan 

hukum pidana pada posisi ultimum remedium. 

 Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 749/Menkes/XII/1989 tentang rekam medis, maka pembuatan rekam 

medis sudah menjadi kewajiban bagi setiap pemberi Iayanan kesehatan (pasal 2). 

Sehubungan dengan kemungkinan timbulnya tuntutan terhadap kesalahan 

profesional yang dilakukan seorang dokter dalam melakukan profesinya, maka 

pernyataan ataupun fatwa dalam rekam medis merupakan pegangan bagi para 

dokter sebagai bahan pemeriksaan, penilaian, dan tolok ukur apakah is telah 

berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau lalai melakukan tugasnya sesuai 

dengan standar pelayanan medis. Sehubungan dengan hal tersebut, buku ini 

mengulas bagaimana rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti serta 

hambatan-hambatannya mengingat profesi dokter terikat oleh Kode Etik 

Kedokteran, yang salah satunya adalah merahasiakan riwayat kesehatan pasien. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah membantu 

penerbitan buku ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran pembaca demi 

perbaikan penulisan buku selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan 

gambaran mengenai alat bukti pidana di bidang kesehatan. Selain itu, semoga 

buku ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang 

hukum. Selamat membaca. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Perkembangan ilmu dan teknologi yang berjalan cepat membawa 

perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia. Konsekuensi dari 

perkembangan peradaban manusia membawa dampak nilai dan tanggapan 

masyarakat terhadap profesi dokter. Kedudukan pasien yang semula sebagai 

pihak yang bergantung pada dokter dalam menentukan cara penyembuhan 

(terapi), kini berubah menjadi sederajat, di mana dokter tidak lagi mengabaikan 

pertimbangan dan hakhak pasien untuk mengetahui segala seluk-beluk 

pengobatan yang diberikan kepadanya. 

 Bertambahnya tingkat kecerdasan masyarakat menimbulkan tuntutan-

tuntutan terhadap tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan dalam pelayanan 

medis. Hubungan terapeutik antara dokter dan pasien telah mengalami erosi 

sehingga kini pasien tidak segan-segan menuntut dokter jika dianggap telah 

melakukan kesalahan/kelalaian. Dalam suatu kasus, seorang ibu menuntut ganti 

rugi terhadap dokter yang membantu persalinannya atas tindakan medis yang 

dilakukan, yang telah menyebabkan cedera di bagian lengan anaknya. Ada 

keluarga pasien yang tidak dapat menerima kenyataan karena salah satu anggota 

keluarganya meninggal setelah menjalani operasi. Kasus-kasus penuntutan yang 

demikian sering muncul di media masa akhir-akhir ini.  

 Dilema yang dihadapi profesi kedokteran adalah seseorang dokter harus 

berpikir, bertindak, bahkan melihat hasil tindakan dalam waktu sekejap. Di sisi 

lain, keterhatasan waktu, fasilitas, dan situasi pada saat memberikan tindakan 

medis tersebut menuntut kemampuan dokter dalam merangkum keadaan pasien 

dengan ilmu yang dimiliki untuk menghasilkan suatu tindakan penyembuhan 

dalam waktu yang relatif singkat. Apabila pengobatan gagal, seorang dokter 

menanggung beban moril dan membutuhkan pertanggungiawaban hukum atas 

tuntutan yang akan timbul di kemudian hari. Benturan kepentingan antara dokter 

dan pasien ini memeeukan' serangkaian pembuktian untuk meletakkan hukum 

pidana pada posisi ultimum remedium. 

 Membuat catatan medis pasien (medical record), baik di rumah sakit 

maupun di tempat praktik dokter merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan 



oleh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis. Memandang 

pentingnya catatan medis tersebut, maka oleh Departemen Kesehatan diterbitkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/ Menkes/Per/XIV 1989, yang memuat 

ketentuan mengenai medical record, yang diterjemahkan dengan rekam medis. 

Rekam medis (medical record) merupakan berkas yang berisi catatan dan 

dokumen tentang identitas, diagnosis, tindakan, dan pelayanan lain yang 

diberikan kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. 

 Sehubungan dengan kemungkinan timbulnya tuntutan terhadap kesalahan 

profesional yang dilakukan seorang dokter dalam melakukan profesinya, maka 

pernyataan ataupun fatwa dalam rekam medis merupakan pegangan bagi para 

dokter sebagai bahan pemeriksaan, penilaian, dan tolok ukur apakah ia telah 

berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau lalai melakukan tugasnya sesuai 

dengan standar pelayanan medis. 

 Menurut Guwandi (1991: 75), rekam medis adalah berkas yang berisikan 

catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. 

Selanjutnya, Adji (1991: 130) menyebutkan, rekam medis adalah rekaman 

dalam bentuktulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh 

pemberi pelayanan medis kepada seorang pasien. Rekam medis, meliputi 

identitas lengkap pasien, catatan tentang penyakit (diagnosis, terapi, pengamatan 

perjalanan penyakit), catatan dari pihak ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium, 

foto, rontgen, pemeriksaan USG, dan lain lain, serta resume.   

 Rekam medis (medical rerord) memuat ketentuan lain mengenai instruksi 

doker melalui telepon untuk tindakan medis yang harus diterima perawat senior. 

Rekam Medis harus ada untuk mempertahankan kualitas pelayanan profesional 

yang tinggi, untuk melengkapi kebutuhan informasi sebagai pendahuluan 

“persetujuan tindakan medis (informed consent)”, untuk kepentingan dokter 

pengganti yang meneruskan perawatan pasien, untuk referensi masa mendatang 

sehingga hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal 

terpenuhi. 

 Dalam Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia, tertanggal 11 Januari 1988 

tentang rekam medis (medical record), poin 8 mengatakan “Berkas rekam medis 



adalah milik rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya, atau dokter praktik 

pribadi/praktik berkelompok”. Selanjutnya, poin 9 mengatakan bahwa “Pasien 

adalah pemilik kandungan isi rekam medis yang bersangkutan, maka dalam hal 

pasien tersebut menginginkannya, dokter yang merawatnya harus 

mengutarakannya, baik secara lisan maupun tertulis”. 

 Pada poin 10 Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tersebut, disebutkan 

bahwa pemaparan isi kandungan rekam medis hanya boleh dilakukan oleh 

dokter yang bertanggung jawab dalam perawatans pasien yang bersangkutan. 

Dalam hal ini, boleh dilakukan untuk 1) pasien yang bersangkutan; 2) atau 

kepada konsulen, atau; 3) untuk kepentingan pengadilan. Terhadap isi 

kandungan rekam medis yang sifatnya confidensial dan rahasia, perlu 

dirahasiakan oleh dokter karena sumpah jabatannya. 

 Kemudian dijelaskan oleh Soerdiono Soekanto ((Idiom (,uwandi, I')')): 

40) bahwa perkembangan hak pasien H AI baru adalah dewasa ini terdapat 

proses hak pasien, misalnya hak atas kesendirian (privacy) dan hak mengetahui 

tentang rekam kesehatan (medical record) diakui di kalangan tenaga kesehatan. 

Perkembangan tersebut didasarkan pada hak atas kerahasiaan dan hak atas 

informasi. Di Swedia misalnya, diakui hak dan kewenangan dari pasien untuk 

menghapus rekam kesehatan dari pasien tersebut. Di beberapa negara Eropa, 

hak-hak pasien berkembang oleh karena tekanan dari organisasi pasien dan 

kepentingan-kepentingan. Kepentingan mengenai hak pasien yang diakui dan 

disetujui oleh pasien berdasarkan informasi dan hak untuk mendapatkan rekam 

kesehatan. 

 Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 749/Menkes/Xli/1989 tentang rekam medis, maka pembuatan rekam 

medis sudah menjadi kewajiban bagi setiap pemberi layanan kesehatan (pasal 2). 

Pasal 3 dan 4 peraturan tersebut menyatakan bahwa rekam medis dibuat oleh 

dokter atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan Iangsung kepada 

pasien, yang harus dilengkapi setelah pasien menerima layanan kesehatan. 

Sebagaimana diatur dalam pasal 6, bahwa pembuatan rekam medis harus 

dibubuhi tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan kesehatan. 

Pembetulan kesalahan catatan diberi paraf oleh petugas yang bersangkutan. 



Pemyataan dalam rekam medis merupakan pegangan bagi dokter dalam 

mengamalkan profesinya. Hal ini mempunyai titik pertemuan dengan hukum 

termasuk dalam kaitannya dengan hukum pidana dan acaranya. 

 Dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, diatur 

tentang macam-macam alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan 

perkara pidana, yang terdiri dari keterangan-keterangan ahli, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa. 

 Penjelasan poin 10 Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tertanggal 11 

Januari 1988 bahwa untuk kepentingan pengadilan, tercakup pula kepentingan 

penyidikan, dengan demikian, hal itu dilakukan dalam kerangka lingkungan 

peradilan pidana (criminal justice system). Dalam hal ini, penyidik atas kuasa 

tertulis dari pasien dapat minta foto copy dan kesimpulan rekam medis. 

 Surat Edaran Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor 39/Tn/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 mengatakan sebagai 

berikut: 

…’ Mahkamah Agung berpendapat bahwa microfilm atau microfiche dapat 

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan 

menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 sub 

c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan catatan 

microfilm/microfiche tersebut sebelumnya dijamin otentifikasinya yang dapat 

ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. 

 Penyusunan alat bukti di negara common law, di antaranya 

mencantumkan tentang real evidence, yaitu objek material yang berupa benda-

benda berwujud. Real evidence biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri 

sendiri (speak for self) dan dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain. 

Hamzah (1993: 306) menyebutkan real evidence ini tidak termasuk alat bukti 

menurut hukum acara pidana kita, yang biasa disebut “barang bukti”. Barang 

bukti ini tidak bernilai jika tidak teridentifikasi oleh saksi dan terdakwa. 

 Pasal 1 bukr 28 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia 

mendefinisikan keterangan ahli sebagai keterangan yang diberikan seorang yang 

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang 

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal Berta menurut 



cara yang yang diatur dalam undangundang ini. Ditegaskan dalam pasal 186, 

keterangan ahli ialah “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. 

Dalam penjelasan pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 

diterangkan bahwa: 

Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh 

penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk 

laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu is menerima 

jabatan atau pekerjaan.  

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau 

penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang diminta untuk 

memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. 

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji 

di hadapan hakim. 

 Sebagai suatu perbandingan, pada terjemahan California Evidence Code, 

definisi tentang seorang ahli adalah sebagai berikut. “Seseorang dapat memberi 

keterangan sebagai ahli jika is mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, 

latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai 

seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya”. 

 Alat bukti lain adalah “surat”, yang dalam pasal 187 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana huruf c: 

 Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi 

kepadanya. 

 Sedangkan pada butir d, disebutkan bahwa surat lain hanya dapat berlaku 

jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 

 Apabila dikaitkan dengan hubungan dokter - pasien, jika terjadi 

kesalahan dokter dalam melaksanakan tugas profesinya, maka ada empat alat 

bukti surat menurut Robert T. Francoeur, meliputi: 

1. medical card (kartu berobat); 

2. informed consent (persetujuan tindakan medis);  

3. medical record (rekam medik); 

4.  medical resipe (resep dokter); 



5. Katjasungkana (1996: 64) menyebutkan bahwa “bukti surat lain yang sangat 

penting peranannya dalam pembuktian adalah medical record”. 

 Drs. Jef Leibo menyebutkan bahwa “Suatu kesalahan profesional belum 

tentu mengakibatkan terjadinya tanggung jawab hukum. Tapi tanggung jawab 

hukum dasarnya adalah tanggung jawab profesional”. Lebih lanjut, kesalahan 

profesional seperti dirumuskan dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 11 tahun 

1963 tentang tenaga kesehatan, antara lain: 

1. melalaikan kewajiban; 

2. melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan; 

3. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan; 

4. melanggar suatu ketentuan dalam perundang-undangan. 

Keputusan Rand Van Justiti, Medan tanggal 12 Mei 1923 mengatakan bahwa 

“Kesalahan profesional tidak selalu diikuti dengan tanggung jawab pidana, oleh 

karena kematian atau cacat tidak selalu disebabkan oleh hal itu. Dalam hal ini, 

dokter tidak dapat dihukum”. 

 MenurutKoeswadji (1996:24),untukdapatdiperlakukan sanksi terhadap 

hukum pidana, harus memenuhi 2 (dua) unsur berikut. 

1.  Adanya suatu perbuatan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang 

melanggar ketentuan peraturan hukum pidana sehingga memenuhi rumusan 

delik sebagaimana tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(selanjutnya disingkat KUHP); 

2.  Bahwa pelanggar tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatannya 

sehingga oleh karenanya is dapat dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan 

oleh KUBP, hal mana terletak dalam dipenuhinya unsur kesalahan maupun 

kealpaan. 

 Sebagai indikator untuk menentukan ada/tidaknya kesalahan dokter, 

diperlukan suatu alat bukti berupa rekaman kejadian yang akurat sejak pasien 

datang ke sarana pelayanan kesehatan sampai ia selesai menjalani serangkaian 

pengobatan dan perawatan, yang dalam hal ini tercatat dalam rekam medic 

(medical record). Dipertegas dengan pendapat Itet Sumariianto (dalam Sanusi, 

1995: 221), “Medical record adalah salah satu alat yang sangat penting di 

Rumah Sakit, bukan sekadar alat untuk melindurigi dokter atau rumah sakit 



terhadap tuntutan malpractice...”. 

BAB II 

REKAM MEDIS (MEDICAL RECORD) SERTA HUBUNGAN HUKUM, 

HAK, DAN KEWAJIBAN DOKTER -PASIEN 

 

A. Arti dan Rekam Medis (Medical Record) dari Segi Hukum 

 Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya 

pembangunan nasional dengan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang 

nomor 32 tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

nomor 38 tahun 2007 yang mengaturtentang pembagian urusan antara 

pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 

 Pada perkembangan pembangunan kesehatan telah terjadi suatu 

perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran, terutama mengenai upaya 

pemecahan masalah di hiddnt; kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, 

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 Pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan 

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), 

dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, 

terpadu, berkesinambungan, dan dilaksanakan seluruh masyarakat. Hal yang 

demikian merupakan pemicu kebutuhan pelayanan kesehatan yang mencakup 

tenaga serta sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas . 

 Kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak yang bergantung 

pada dokter dalam hal cara penyembuhan (terapi), kini berubah menjadi 

sederajat, di mana dokter tidak boleh lagi mengabaikan pendapat dan 

pertimbangan pihak pasien dalam memilih dan menerima cara pengobatan. 

Kemampuan dokter yang pada awalnya dianggap sebagai sesuatu yang luar 

biasa, dewasa ini dokter lebih dipandang sebagai ilmuwan yang dituntut untuk 

memiliki kecakapan ilmiah tanpa melupakan segi seni atau artistiknya. 

 Posisi kekuasaan dokter dianggap tidak lagi selaras dengan sikap rasional 

masyarakat. Kepercayaan yang timbul terhadap seorang dokter lebih mengarah 

pada ilmu kedokteran itu sendiri yang terwujud dalam organisasiorganisasi dan 



lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Hal ini menjelma dalam pola hubungan 

hukum antara pasien dan dokter, yaitu tanpa melangkahi ambang autoriter antara 

manusia dengan manusia. 

 Dokter sebagai subjek dalam pelayanan kesehatan mendasarkan 

profesinya atas kerahasiaan dan kepercayaan. Vander Mijn dalam Komalawati 

(1989: 14) menyebutkan ciriciri pokok dalam pelayanan kesehatan sebagai 

berikut. 

1. Setiap orang yang meminta pertolongan profesional, pada umumnya berada 

pada posisi ketergantungan. Artinya bahwa ia harus meminta semacam 

pertolongan tertentu dengan maksud mencapai suatu tujuan khusus, 

umpamanya untuk meningkatkan kesehatannya, melakukan sesuatu tuntutan 

hukum atau menyatakan kehendaknya.(membuat wasiat). 

2. Setiap orang yang meminta pertolongan dan orang yang mempunyai profesi 

yang bersifat rahasia, tidak dapat menilai keahlian profesional itu. 

3. Hubungan antara orang yang meminta pertolongan dan orang yang memberi 

pertolongan bersifat rahasia dalam arti bahwa pihak yang pertama bersedia 

memberi keterangan yang tidak akan ia ungkapkan kepada orang lain. 

4. Setiap orang menjalankan suatu profesi yang bersifat rahasia, hampir selalu 

memegang posisi yang tidak bergantung (bebas). Dalam kasus demikian, ada 

otonomi profesi dan hanya beberapa kemungkinan untuk menimbulkan 

tindakan korektif 

5. Sifat pekerjaan ini membawa konsekuensi pula bahwa hasilnya tidak selalu 

dapat dijamin, melainkan hanya ada kewajiban untuk melakukan yang 

terbaik. Kewajiban itu tidak mudah untuk diuji. 

 Sesuai dengan fungsi hukum sebagai social control dan social 

engginering, hukum memegang peranan penting sebagai tolok ukur pemberi 

layanan kesehatan, khususnya dokter. Hukum mencakup kaidah-kaidah hokum, 

yang merupakan bagian-bagian yang saling berkaitan secara fungsional, yaitu 

struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. 

 Struktur hukum merupakan lembaga hukum yang saling berkaitan dan 

berproses dalam hubungan timbal batik. Substansi hukum mencakup kaidah dan 

perbuatan hukum. Budaya hukum berisikan hal-hal pokok, yang merupakan 



kepribadian suatu masyarakat. Hal ini tercermin dalam perilaku pemberi layanan 

kesehatan sebagai subjek hukum. 

 Perundang-undangan, Ilmu Hukum, Yurisprudensi sebagai sumber 

hukum tertulis maupun sumber lain sebagai sumber hukum tidak tertulis saling 

berintegrasi, berhubungan, dan mendampingi satu sama lain. 

 Hukum kedokteran sebagai bagian penting Hukum Kesehatan, yang 

relevan dalam menelaah soal rekam medis (medical record) merupakan refleksi 

dari perkembangan ilmu hukum yang tidak terbatas. Maka, hukum kesehatan 

dapat dirumuskan sebagai kesatuan mengenai ketentuan hukum tertulis maupun 

tidak tertulis, yang berkaitan dengan adanya upaya pemeliharaan kesehatan, 

preventif maupun kuratif dengan kemungkinan adanya petunjuk intemasional. 

 Membuat catatan medis di rumah sakit atau membuat catatan oleh dokter 

di tempat praktik berupa kartu pasien sebenarnya merupakan hal yang biasa 

dilakukan. Sampai sekarang ini, masih dijumpai dokteryangtidak memiliki 

cataan pasien di sarana layanan kesehatan. Hal ini menandakan suatu praktik 

dokter dinilai buruk jika muncul adanya tuntutan terhadap pelayanan medis yang 

dibutuhkan. 

 Dalam dunia kedokteran, dikenal istilah “Trilogi Kedokteran” yang 

mencakup tiga hat, yaitu persetujuan tindakan medik (informed consent), rekam 

medis (medical record), dan rahasia kedokteran (medical secrecy). Informed 

consent diwajibkan atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan nomor 585 tahun 

1989 tentang persetujuan tindakan medik. Jika timbul suatu tuntutan, di mana 

pihak dokter tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pasiennya, 

maka kedudukan dokter tersebut secara yuridis lemah di hadapan pengadilan. 

Rekam medis (medical record) sebagaimana diterangkan dalam Guwandi (1991: 

75) adalah berkas yang berisikan catatan, dokumen tentang identitas pasien, 

pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada 

sarana pelayanan kesehatan. 

 Secara gamblang, hubungan ketiga hal di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut. Apabila kita mengalami masalah dalam hal pengungkapan rahasia 

kedokteran (analog dengan butir ketiga trilogi kedokteran), maka pengungkapan 

itu harus atas izin pasien (persetujuan pasien, analog dengan butir scatl) dan 



bahan dari rahasia kedokteran terdapat pada rekam medis. (butir kedua trilogi 

kedokteran).  

 Sebagai bahan perbandingan, di Amerika Serikat, medical record mutlak 

diperlukan sebagai alat bukti bagi dokter dan rumah sakit untuk membela diri 

terhadap pengaduan adanya kesalahan dalam pelayanan kesehatan pasien/ 

keluarganya. Pada setiap sarana layanan kesehatan di Amerika serikat, medical 

record mengandung informasi, meliputi: 

1. identification data; 

2. provincional diagnosis; 

3. chief complaint; 

4. presen illness; 

5. hystory an physical examination; 

6. consultation; 

7. clinical laboratory reports; 

8. x ray reports,: 

9. tissue reports; 

10. treatment medical and surgical; 

11. progress notes; 

12. final diagnosis; 

13. summary; 

14. autopsy findings. 

 Sanusi (1995: 216) menyebutkan pengertian rekam medis sebagai 

berikut. “Rekam medis (medical record) adalah himpunan hal-hal yang 

berhubungan dengan riwayat penyakit dan perawatan/pengobatan pasien. 

Medical Record merupakan himpunan data ilmiah yang diperoleh dari berbagai 

sumberyang dikoordinasikan dalam suatu dokumen dan dapat dimanfaatkan 

untuk bermacam-macam keperluan, baik untuk keperluan yang bersifat pribadi 

ataupun tidak bagi pasien, dokter, atau institusi di mana pasien dirawat, ilmu 

kedokteran, serta masyarakat sebagai keseluruhan. 

 Di Indonesia, masalah rekam medis (medical record) dinyatakan dalam 

“Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia” tertanggal 11 Februari 1988 dari Pengurus 

Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang antara lain memutuskan tentang 



adanya pernyataan atau fatwa tentang rekam medis sebagai pegangan dokter 

dalam mengamalkan kegiatan profesinya. 

 Karena urgensinya yang makin mendesak, maka oleh Departemen 

Kesehatan diterbitkan Permenkes nomor 749 a tahun 1989, yang memuat 

ketentuan mengenai medical record, yang diterjemahkan dengan rekam medis. 

Guwandi (1991: 73) menyebutkan bahwa sejak diterbitkannya peraturan 

tersebut, rekam medis menjadi suatu keharusan. Menjadi hukum yang harus 

ditaati, yang jika dilanggar bisa terkena hukuman berdasarkan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

 Dalam kaitannya dengan hukum, konsiderans Pemyataan Ikatan Dokter 

Indonesia poin ke 6 (enam) menyatakan bahwa Rekam medis harus ada untuk 

mempertahankan kualitas pelayanan yang tinggi, untuk melengkapi kebutuhan 

informasi sebagai pendahuluan mengenai informed consent, untuk kepentingan 

dokter pengganti yang meneruskan perawatan pasien, untuk referensi masa 

mendatang, serta diperlukan karena adanya hal untuk melihat dari pasien (recht 

op image van de stukken). 

 Berkaitan dengan poin tersebut, Adji (1991: 131) menyebutkan bahwa 

rekam medis wajib ada di Rumah Sakit, Puskesmas, atau Balai Kesehatan, dan 

praktik pribadi atau berkelompok. Selanjutnya, dikatakan dalam poin 10 

Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tersebut bahwa pemaparan isi kandungan 

rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bertanggung jawab dalam 

perawatan pasien yang bersangkutan dan hal ini boleh dilakukan untuk pasien 

yang bersangkutan, atau kepada konsulen atau untuk kepentingan pengadilan. 

 Guwandi dalam Sanusi (1995: 225) menyebutkan secara substansi, 

rekam medis yang dimiliki rumah sakit haruslah mencakup kelengkapan data 

sebagai berikut. 

1. Data pribadi (personal), seperti nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, 

jenis kelamin, status perkawinan, alamat keluarga terdekat, pekerjaan, nama 

dokter, dan sebagainya. 

2. Data finansial, seperti nama/alamat majikan/pemisahaan, asuransi yang 

menanggung, tipe asuransi, nomor polis. 

3. Data sosial, seperti kewarganegaraan, kebangsaan, keturunan, hubungan 



kekeluargaan, penghidupan, kegiatan masyarakat. 

4. Data medis, merupakan rekaman klinis dari pasien, riwayat pengobatan 

yang berkesinambungan. Data ini hasil pemeriksaan fisik, riwayat penyakit, 

pengobatan yang diberikan, progress report, instruksi dokter, laporan 

laboratorium, laporan konsultasi, anestesi, operasi, informed consent, 

catatan perawat, dan catatan lain yang terjadi dan diberikan selama pasien 

dirawat 

 Dalam penjelasan poin 10 tersebut, dijelaskan bahwa untuk kepentingan 

pengadilan, tercakup pula kepentingan penyidikan. Dalam hal ini, penyidik atas 

kuasa tertulis pasien atau atas permintaan pejabat berwenang melakukan 

penyidikan dapat minta fotocopy dan kesimpulan rekam medis. Dipertegas 

bahwa untuk kepentingan pengadilan adalah atas perintah hakim. 

 Dikaitkan dengan hukum, poin 13 Pernyataan lkatan Dokter Indonesia 

tentang rekam medis menyatakan bahwa rekam medis adalah berkas yang perlu 

dirahasiakan. Oleh karena itu, sifat kerahasiaan ini perlu dijaga oleh setiap 

petugas yang ikut menangani rekam medis. Realisasi dari sifat kerahasiaan 

rekam medis tercermin dalam sumpah jabatan yang dilakukan oleh petugas, 

yang terkait dengan penanganan rekam medis (dengan disaksikan Kepala 

Rumah Sakit/Lembaga Kesehatan lain atau oleh atasan langsung dalam praktik 

pribadi). 

 Sifat kerahasiaan rekam medis ini terkait pula dengan pasal 14 Kode Etik 

Kedokteran Indonesia (KODEK1) yang menyebutkan bahwa “Setiap dokter 

wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, 

bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia”.  Penjelasan pasal ini 

menerangkan bahwa rahasia jabatan dokter ialah suatu hal yang secara intrinsik 

bertalian dengan segala pekerjaan yang bersangkutan dengan ilmu kedokteran 

seluruhnya. 

 Tulisan Dra. Gemala Hatta, ahli Medical Record, terbagi dalam tiga 

majalah, yaitu Bulletin Medical Record, Januari 1986; Informasi Kesehatan, 

April 1986 dan Juli 1986; menggambarkan aspek-aspek hukum Medical Record 

yang dipersingkat dengan singkatan ALFRED (Administrative Value, Legal 

Value, Financial of Fiscal Value, Research Value, Documentary Value). Khusus 



mengenai Legal Value, bahwa suatu berkas rekam medis mempunyai nilai 

hukum apabila isinya menyangkut masalah jaminan adanya kepastian hukum 

atas dasar keadiian, dalam rangka usaha menegakkan hukum (law enforcement) 

dan pengembangan hukum baru yang lebih baik, serta penyediaan bahan tanda 

bukti untuk menegakkan keadilan. 

 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/ Mirhup/1974, bab II 

pasal 3, antara lain menyatakan “Semua rumah sakit sesuai dengan status 

regional (wilayah) dan tingkat kelasnya, dianjurkan mengerjakan medical 

recording, reporting, dan hospital statistic, yang diatur oleh Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan tersendiri”. 

 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 034/ Birhup/1972, bab I pasal 3 

antara lain menyatakan “Guna menunjang terselenggaranya Rencana Induk 

(Master Plan) yang baik, maka setiap rumah sakit diwajibkan: 

1.  mempunyai dan merawat statistik yang up to date 

2.  membina medical record berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. 

 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/Men.Kes/ SK/IV/78 tentang 

susunan dan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum, menyebutkan 

“Subbagian pencatatan medis mempunyai tugas mengatur pelaksanaan konsisten 

pencatatan medis”. Pengisian rekam medis harus sesegera mungkin, yang 

bertujuan untuk memberi kepastian dan keakuratan data selama rumah sakit 

memberikan pelayanan medis sehingga sering disebut bahwa Medical recordare 

witneses whose memories never die. 

 Dalam pelaksanaan sehari-hari, ditariklah sumber hukum yang mengikat. 

Beberapa peraturan yang menjaga kerahasiaan informasi, yaitu Peraturan 

Pemerintah nomor 10 tahun 1966 mengenai wajib simpan rahasia dan juga 

keberlakuan pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang 

pemidanaan terhadap pembukaan rahasia yang wajib disimpan karena pekerjaan 

dan jabatan. Di samping itu, pasal 224 Kitab Undang-undang Flukum Pidana 

memberi kewajiban seseorang untuk menjadi saksi (saksi ahli). 

 Beban pembuktian terhadap tuntutan kesalahan terletak pada pasien dan 

keluarga. Hal ini merupakan perwujudan asas presuption of innocence. 

Realisasinya, untuk tegaknya keadiian dan kepastian hukum, maka harus 



dipenuhi alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang undang 

Hukum Acara Pidana. Dalam praktik, data rekam medis merupakan salah satu 

dari alat bukti yang akan diuraikan lebih lanjut. 

 Suatu rekam medis yang baik memungkinkan rumah sakit untuk 

melakukan rekonstruksi mengenai pemberian pelayanan kepada pasien serta 

memberi gambaran untuk dinilai apakah perawatan yang diberikan dapat 

diterima atau tidak dalam situasi dan keadaan demikian. Persoalan hukum yang 

timbul bagi rumah sakit adalah apabila timbul otomatisasi kerugian, disebabkan 

adanya informasi rekam medis yang dibuka oleh mereka yang tidak berwenang 

dan kerugian yang disebabkan oleh kecerobohan dalam penanganan informasi 

yang berasal dari komputer. 

 Rumah sakit sebagai suatu badan, dapat dihadapkan pada suatu 

corporate liability. Relevan dengan hal ini, setelah adanya Keputusan Menteri 

Kesehatan nomor 749a tahun 1989, maka pengorganisasian terhadap bukti 

dokumentasi menjadi tanggung jawab rumah sakit, di mana secara hukum, 

rumah sakit harus berupaya untuk menjaga keberadaan rekam medis untuk 

kepentingan badan-badan yang berkompeten. 

 

B.  Hubungan Hukum, Hak, dan Kewajiban Dokter – Pasien 

 Hubungan antara dokter - pasien diawali oleh adanya rasa kepercayaan, 

di mana pasien mempercayakan pencegahan atau pengobatan penyakitnya 

kepada dokter. Pola hubungan ini dikenal dengan sebutan pola hubungan 

paternalistik. Robert T. Francoer, menerangkan bahwa model hubungan 

paternalistik ini memandang dokter bukan saja sebagai ahli datam bidang 

pengetahuan medis, tetapi juga dalam masalah-masalah moral. Dalam konsep 

ini, dokter dianggap mengetahui apa yang terbaik bagi pasiennya. 

 Disadari sepenuhnya bahwa pelayanan kesehatan oleh dokter kepada 

pasien tidak selamanya berhasil dengan baik. Ada berbagai faktor penyebab 

kegagalan. Kegagalan tersebut dimungkinkan karena kurangnya pemahaman 

dokter terhadap penyakit yang diderita pasien atau karena minimnya peralatan 

yang digunakan untuk melakukan diagnosis dan terapi. Tak jarang, terjadinya 

kegagalan itu bersumber dari faktor manusian itu sendiri, yakni adanya 

kesalahan dokter dalam melakukan tindakan medis tertentu. Masyarakat awam 



beranggapan bahwa dokter telah gagal atau dianggap gagal melaksanakan tugas 

profesinya. 

 Pola hubungan paternalistik yang semula sudah diatur dalam kaidah-

kaidah moral, yakni melalui etik profesi atau kode etik, kini dalam 

perkembangannya, dipandang perlu adanya pengaturan yang bersifat lebih 

memaksa, yaitu melalui kaidah-kaidah hukum. Dokter dalam menjalankan 

profesinya harus selalu berpedoman pada Standar Profesi yang berlaku. 

Ketidaksesuaian terhadap standar profesi yang berlaku merupakan suatu bentuk 

pelanggaran etik profesional. Dengan kata lain, dokter bertanggung jawab 

langsung kepada kode etik profesinya Dokter harus dapat mempertanggung- 

jawabkan tindakan medis yang dilakukan terhadap pasiennya. 

 Di dalam dunia kedokteran, hubungan antara dokter pasien ini disebut 

transaksi terapeutik. Hubungan dokter –pasien ini dilakukan dalam suasana 

confidential, pasien biasanya diliputi kekhawatiran, harapan, dan situasi 

emosional yang menjadi unsur pendorong tumbuhnya rasa kepercayaan. Pada 

alinea kedua Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia, disebutkan bahwa 

beberapa sifat fundamental yang harus melekat secara mutlak pada diri seorang 

dokter, yaitu kemurnian niat, kesungguhan kerja, dan kerendahan hati, serta 

integritas ilmiah dan sosial yang tidak diragukan. 

 Selain didasari kepercayaan, hubungan antara dokter dengan pasien 

didasari kerahasiaan. Pasien bersedia memberikan segala informasi secara jujur 

yang diperlukan oleh dokter dengan rasa aman dan bebas. Di lain pihak, dokter 

berdasarkan ilmu dan keterampilannya mengupayakan secara hati-hati untuk 

mampu mengambil keputusan yang paling tepat bagi kesembuhan pasien. 

 Transaksi yang terjadi antara dokter dan pasien adalah transaksi 

terapeutik. Transaksi terapeutik adalah memberikan bantuan di mana di satu 

pihak pasien menyerahkan diri dengan kepercayaan bahwa dokter dengan bekal 

ilmu dan keterampilan yang dimiliki bertindak dengan hati-hati, cermat, dan 

teliti dalam melakukan tindakan medis tertentu kepada pasien. 

 Hubungan ini dalam kacamata hukum, dapat dilihat sebagai suatu bentuk 

perjanjian. Perjanjian juga dinamakan persetujuan karena kedua pihak dengan 

itikad baik setuju melaksanakan sesuatu bal. Hal yang harus dilaksanakan 



tersebut dinamakan prestasi yang digolongkan dalam memberi sesuatu, berbuat 

sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata). 

 Dalam realitas sehari-hari, hubungan hukum terjadi pada saat seorang 

pasien datang untuk berobat dan dokter bersedia mengobati penyakitnya. Dalam 

hubungan ini, dokter bertindak sebagai pemberi layanan kesehatan, sedangkan 

pasien bertindak sebagai penerima layanan kesehatan, tersirat bahwa mereka 

menerima hak-hak dan kewajiban. Soekamto (1987: 21) menyatakan bahwa baik 

dokter–pasien, dalam hubungan ini mempunyai kedudukan sosial, yang 

selanjutnya menghasilkan peranan. Kedudukan tersebut merupakan wadah dari 

hak dan kewajiban, sedangkan peranan tersebut merupakan penerapan hak dan 

kewajiban. 

 Secara tegas, dapat dikatakan bahwa apabila transaksi terapeutik telah 

terjadi, maka timbullah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus 

dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut merupakan perwujudan adanya hubungan 

hukum antara dokter sebagai pemberi layanan kesehatan dan pasien sebagai 

penerima layanan kesehatan. Hubungan hukum ini mempunyai kekuatan yang 

mengikat, dalam arti memiliki kekuatan sebagai hukum yang harus dipatuhi oleh 

kedua pihak. 

 Dengan demikian, dapat diketahui bahwa objek transaksi terapeutik 

adalah upaya penyembuhan. Apabila kesembuhan pasien itu tidak terpenuhi atau 

bahkan berakibat pasien meninggal atau cacat, maka sebab kematian atau cacat 

itulah yang menjadi dasar tuntutan pidana. Hubungan antara dokter - pasien 

dalam transaksi terapeutik bertumpu pada hak atas perawatan kesehatan yang 

merupakan hak dasar manusia, yang diikuti oleh hak untuk menentukan nasib 

sendiri (the right to self determination) dan hak atas informasi (the right to 

information). 

 Hak dasar tersebut secara tegas diatur dalam “The United Nation 

International Convenant on Civil and Political Right” tahun 1966, khususnya 

article I, yang menyatakan: “All people have the right to self determination. By 

virtue of the right they freely determine their political status and freely 

determine their political status and freely pursue their economic, social and 



cultural development”(Koeswadji, 1996: 51). Oleh karena itu, hak untuk 

menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi dijamin oleh dokumen 

internasional yang diakui oleh dunia internasional. 

 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 4 

berbunyi: “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Sehubungan dengan pencapaian 

derajat kesehatan yang optimal tersebut, undang-undang ini mengatur hak-hak 

pasien, yang termuat dalam pasal 53 ayat (2), di mana dinyatakan bahwa tenaga 

kesehatan dalam menjalankan profesinya berkewajiban untuk memenuhi standar 

profesi dengan menghomati hak pasien. Dalam penjelasannya, dinyatakan 

tentang adanya hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas 

rahasia kedokteran, hak atas pendapat kedua (second opinion). 

 Menurut Robert T. Francoeur, hak-hak pasien yang dikeluarkan oleh 

Perkumpulan Rumah Sakit Amerika Serikat, berpedoman pada 6 (enam) prinsip 

umum, antara lain: 

1. prinsip otonomi (autonomy); 

2. prinsip kejujuran (veracity); 

3. prinsip bukan pelanggaran (nonmaleficence); 

4. prinsip kemanfaatan (beneficence); 

5. prinsip kerahasiaan (confidentiality); 

6. prinsip keadilan (justice). 

 Dari keenam prinsip tersebut, hak-hak pasien yang dimaksud dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Pasien memiliki hak untuk mendapat perawatan secara terhormat dengan 

penuh kehati-hatian. 

2. Pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi lengkap dari dokter 

terhadap diagnosis dan prognosis, dengan ketentuan pasien dapat 

memahami informasi yang diberikan oleh dokter tentang hasii diagnosisnya. 

3. Pasien memiliki hak untuk menerima informasi dari dokter yang diperlukan 

agar ia dapat memberikan persetujuan tindakan medis sehingga prosedur 

perawatan dapat dilanjutkan. 

4. Pasien memiliki hak untuk menolak perawatan sejauh hal itu diperbolehkan 

oleh hukum dan, hak untuk diberitahu tentang akibat-akibat medis dari 



tindakan yang dilakukan. 

5. Pasien memiliki hak untuk dihormati hak privasinya yang berkaitan dengan 

pelayanan medis. Misalnya, konsultasi, pemeriksa, perawatan, dan orang-

orang yang  tidak terlibat dalam perawatannya tidak boleh ada/tahu tentang 

penyakit pasien yang bersangkutan. 

6. Guwandi (1992: 59) mengemukakan inti dari hak privasi adalah suatu hak 

atau kewenangan untuk tidak diganggu .Setiap orang berhak untuk tidak 

dicampuri urusan pribadinya oleh orang lain tanpa persetujuannya. 

Misalnya, pasien percaya kepada dokter bahwa penyakit yang dideritanya 

tidak akan diungkapkan kepada orang lain tanpa persetujuannya. Dalam 

konteks ini, hak privasi yang dibicarakan adalah dalam kaitan hubungan 

terapeutik dokter - pasien. 

7. Pasien mempunyai hak untuk mengharapkan bahwa semua komunikasi dan 

catatan-catatan harus dipelihara kerahasiaannya. 

8. Pasien memiliki hak untuk mengharapkan bahwa Rumah Sakit harus 

menanggapi permintaan pelayanan terhadap pasien dalam batas-batas 

kemampuan rumah sakit itu. 

9. Pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang hubungan rumah 

sakit dengan Iembaga-lembaga pendidikan dan pusat-pusat kesehatan 

lainnya, sepanjang hal itu berkaitan dengan perawatannya. 

10. Pasien memiliki hak untuk memperoleh nasihatjika rumah sakit 

mengusulkan eksperimen yang mempengaruhi perawatannya dan pasien 

berhak untuk menolak 

11. Pasien berhak atas kesinambungan perawatan dan untuk mengetahui lebih 

dahulu waktu dan tempat melakukan perawatan. 

12, Pasien memiliki hak untuk memeriksa dan menerima penjelasan biaya 

perawatan. 

13. Pasien berhak untuk mengetahui aturan rumah sakit yang berlaku. 

 Selanjutnya, Soekamto (1989: 16) menjelaskan tentang hak-hak pasien 

sebagai berikut. 

1. Hak pasien atas perawatan 

 Menurut Leenen, pasien secara umum tidaklah mempunyai hak atas terapi 



tertentu yang khusus sifatnya, akan tetapi yang mungkin dilakukan sesuai 

dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan. Artinya, terapi yang 

umum diberikan oleh dokter mempunyai tanggung jawab sesuai dengan 

ilmu dan teknolcgi yang dikuasainya. Akan tetapi, kadang-kadang pasien 

mempunyai hak atas cara perawatan tertentu, misalnya pada pengguguran 

atau inseminasi artifisial. 

2. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu 

 Dokter dilarang menelantarkan pasien karena menolak cara perawatan 

tertentu. Dokter harus merawat pasien secara normal. Konsekuensi adanya 

hak ini, pasien harus memberikan persetujuan sebelum dokter melakukan 

tindakan medis. 

3. Hak untuk memilih rumah sakit dan dokter yang merawatnya 

4. Hak atas informasi 

 Hak yang dimiliki adalah hak untuk mengetahui tentang penydkitnya clan 

aturan yang berlaku di rumah sakit.  

 Seorang pasien berhak memperoleh jawaban tentang penyakitnya dan 

berhak mengetahui tentang keahlian dokter yang merawatnya. Seorang 

dokter hanya dapat menahan informasi tertentu apabila berguna bagi 

kepentingan pasien. 

5. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin. 

6. Hak mengakhiri perjanjian perawatan. 

7. Hak menggugat atau menuntut 

 Koeswadji (1996: 3) menyebutkan bahwa hak atas informasi 

mengandung 4 (empat) fungsi normatif, meliputi: 

1. informasi dapat berfungsi bagi seseorang berdasarkan alasan-alasan yang 

cukup dalam mengambil keputusan atas hidup dan kesejahteraan hidupnya; 

2. ada beberapa informasi yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain karena 

dalam beberapa hal akan menguntungkan bagi yang berkepentingan; 

3. dapat juga informasi berfungsi bagi yang berkepentingan untuk mengadakan 

gugatan; 

4. informasi dapat dilimpahkan kepada pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan (angsung maupun tidak (angsung. 



 Sehubungan dengan adanya hak “second opinion”, Ameln (1991: 6) 

mengemukakan bahwa pasien berhak untuk mendapat keterangan lebih dari satu 

orang dokter mengenai penyakitnya dan dokter yang pertama jangan tersinggung 

atau menjadi marah bila pasien meminta konsultasi. Dalam berbagai literatur, 

hak yang tak kalah penting di antara sekian banyak hak pasien adalah hak untuk 

melihat rekam medis, terlebih untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. 

 Berbicara mengenai hak-hak pasien, ada baiknya diketahui kewajiban-

kewajiban pasien, baik kewajiban moral maupun kewajiban secara yuridis. 

Secara moral, pasien berkewajiban memelihara kesehatan sesuai anjuran dokter, 

sedang secara yuridis, pasien berkewajiban melaksanakan aturan yang telah 

disepakati bersama antara pasien dan dokter. Secara yuridis, kewajiban pasien 

dapat dirinci sebagai berikut. 

1. Kewajiban memberi informasi kepada dokter sehingga dokter mempunyai 

bahan yang cukup untuk mengambil keputusan. 

2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter. 

3. Kewajiban berterus terang apabila timbul masalah sehubungan dengan 

perawatan dokter. 

4. Kewajiban memberi imbalan jasa. 

5. Kewajiban memberi ganti rugi, apabila tindakan pasien merugikan dokter 

yang merawatnya. 

 Menurut Robert T. Francoer, hak dan kewajiban dokter dalam 

menjalankan profesinya harus berpedoman pada hal-hal berikut. 

1. Kewajiban profesi medik dengan penuh rasa kehormatan dan menjunjung 

martabat manusia dalam menjalankan tugas profesionalnya. 

2. Dokter berhak memelihara kerahasiaan penyakit yang berkaitan dengan 

perawatan yang dilakukannya dan secara berkesinambungan dokter wajib 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan medis. Dokter hendaknya 

berbagi pengetahuan dengan teman sejawatnya demi kemanfaatan 

profesinya. 

3. Dokter harus menerapkan metode berdasarkan prinsip ilmiah dan tidak 

boleh secara sukarela berhubungan secara profesionai dengan orang yang 

melanggar prinsip ini. 



4. Profesi medis berkewajiban melindungi masyarakat umum dan profesinya 

dan dokter-dokter yang mempunyai sifat moral menyimpang/menyalahi 

wewenangnya berkewajiban mematuhi hukum, menjunjung tinggi 

kehormatan profesinya dan menjaga disiplin diri. Dokter harus 

mengungkapkan tanpa ragu-ragu perilaku yang tidak etis dan melawan 

hukum dan teman sejawatnya. 

5. Dokter berhak memilih siapa yang akan dilayaninya, tetapi dalam keadaan 

darurat berkewajiban memberi pelayanan terbaik sesuai dengan 

kemampuannya. 

6. Dokter tidak boleh memberikan pelayanan berdasarkan perjanjian atau 

syarat-syarat yang cenderung membatasi/ mengganggu 

pelaksanaan/penerapan kecakapan dan pengetahuan medis yang lengkap dan 

bebas, yang menyebabkan menurunnya derajat kesehatan. 

7. Dalam praktik, seorang dokter harus membatasi pendapatan/penghasilan 

profesionalnya, dan hanya pada pelayanan secara nyata dilakukan. Imbalan 

jasa harus sepadan dengan pelayanan yang diberikan dan kemampuian 

membayar si pasien, tidak boleh menerima komisi atas dasar rujukan dan 

obat-obatan yang diberikan harus demi kepentingan pasien semata-mata. 

8. Dokter wajib melakukan konsultasi atas dasar permintaan dalam kasus-

kasus sulit atau meragukan demi meningkatkan kualitas pelayanan. 

9. Seorang dokter berkewajiban menjaga rahasia yang dipercayakan 

kepadanya, yang berkaitan dengan penyakit atau keanehan-keanehan dari 

sifat-sifat pasien. Terkecuali dokter diwajibkan berdasarkan hukum untuk 

mengungkapkannya atau demi melindungi kesejahteraan masyarakat. 

10. Nilai-nilai yang dihormati oleh profesinya mengandung pengertian bahwa 

tanggungjawab dokter mencakup tidak hanya secara individual, tetapi juga 

terhadap masyarakat. Tanggung jawab ini harus menjadi perhatiannya dan 

sangat diharapkan peran sertanya untuk kepentingan peningkatan 

kesejahteraan individual atau masyarakat. 

 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) juga mengatur tentang 

kewajiban dokter, antara lain: 

1. kewajiban umum; 



2. kewajiban dokter terhadap penderita; 

3. kewajiban dokter terhadap teman sejawatnya; 

4. kewajiban dokter terhadap diri sendiri; 

 Menurut Koeswadji (1996: 117), secara mendasar, kewajiban dokter 

dapat dirumuskan sebagai berikut.  

1. Bahwa ia wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang ia miliki 

secara adekuat. Dokter dalam perjanjian tersebut tidak menjanjikan akan 

menyerahkan atau resultat tertentu, dan oleh karena itu bukan merupakan 

satu resultaatverbintenis, tetapi satu inspanningsverbintenis. Ini berarti 

bahwa dokter harus dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati berusaha 

sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugasnya. Perbedaan antara 

resultaatverbintenis/resikoverbintenis dengan inspanningsverbintenis baru 

akan menjadi masalah apabila terjadi satu kecelakaan. 

2. Dokter wajib menjalankan tugasnya sendiri (dalam arti, secara pribadi dan 

bukan dilakukan oleh orang lain) sesuai dengan yang diperjanjikan, kecuali 

apabila dalam hal perlu ada seseorang yang mewakilinya (karena dokter 

juga wajib menjaga kesehatannya sendiri). 

3. Dokter wajib memberi informasi kepada pasiennya mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penyakit/penderitaanya. Kewajiban ini dalam hal 

perjanjian perawatan (behandelingecontract) menyangkut dua hal yang ada 

kaitannya dengan kewajiban pasien. 

 Dengan demikian, dokter dalam melakukan togas profesinya harus 

berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dengan dilandasi oleh keinginan 

untuk memenuhi prestasi berdasarkan ilmu yang ia miliki menurut ukuran 

tertinggi. 

Berkaitan dengan keberadaan rekam medis sebagai suatu bentuk 

perwujudan kewajiban dokter, dikatakan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia, setiap pencataan rekam medis harus diberi nama 

dan tanda tangan petugas yang memberi pelayanan atau tindakan. Hal ini 

penting mengingat bisa saja dokter memberikan instruksi lewat telepon. Petugas 

tersebut harus membaca ulang perintah yang diberikan untuk menghindari 

kesalahan. Dalam waktu paling lambat 24 jam, dokter yang memberi perintah 



harus menandatangani perintahnya. Apabila terjadi kesalahan, maka dokter yang 

menandatangani dapat memberikan pertanggungjawabannya.  



BAB III 

FUNGSI DAN DASAR HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT 

BUKTI MENURUT PERMENKES RI N0.749a/MENKES/PER/XII/1989 

 

 Gemala Hatta menguraikan bahwa kegunaan rekam medis, meliputi 

aspek administration, legal, financial, research, education, don documentation. 

Sedangkan menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Dokumen Medik yang 

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Surabaya, kegunaan 

Rekam medis dapat disingkat dengan CIALFREDS. 

1. Communication, berarti bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai sarana 

komunikasi antartenaga kesehatan tentang penyakit pasien. 

2. Information, berisikan informasi data yang dapat diolah untuk pelayanan, 

pendidikan, penelitian.  

3. Administration, sebagai kelengkapan administrasi rumah sakit. 

4. Legal, sebagai alat bukti apabila terjadi selisih paham atau tuntutan dari 

pasien (penderita) pada staf medik (dokter dan para medis). 

5. Financial, sebagai sarana menghitung biaya perawatan dan pengobatan. 

6. Research, sebagai pengumpul data penelitian. 

7. Education, sebagai sarana pembantu pendidikan agar peserta didik mampu 

menyelesaikan masalah secara ilmiah. 

8. Documentation, sebagai alat dokumentasi. 

9. Service, sarana menjamin pelayanan kesehatan. 

 Rekam medis dapat dikatakan sebagai rekaman yang diisi oleh para 

pihak dalam transaksi terapeutik untuk menampilkan mutu dan kualitas 

pelayanan. Anna Haroen Atmodimorodalam makalahnyaAspek Medico Legal 

daripada Rekam Medis, menguraikan kegunaan rekam medis, antara lain: 

1.  Sebagai dasar pemeliharaan dan pengobatan pasien, rekam medis dapat 

dipakai sebagai dasar pemeliharaan dan pengobatan pasien karena rekam 

medis merupakan dasar di dalam melakukan pencatatan data yang akan 

datang. Di samping itu, rekam medis juga bermanfant untuk: 

a.  menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;  

b.  meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan; 

c. mengukur kemampuan dokter (sampai sejauh mana dokter mampu 



mengatasi penyakit); 

d.  tanda bukti usaha rumah sakit dalam menyembuhkan penderita karena 

rekam medis merupakan rekaman menganai rangkaian kegiatan 

pelayanan yang diberikan oleh instansi kesehatan kepada penderita. 

2. Rekam medis sebagai pembuktian dalam perkara hukum. Saat ini memang 

bukan lagi zamannya dokter sebagai dewa, di mana dokter dianggap tidak 

pernah bersalah (a doctor can do no wrong). Kesadaran masyarakat 

terhadap hukum yang berlaku membuat mereka tabu akan hak-hak mereka 

sebagai penerima layanan kesehatan, di mana antara lain mereka berhak 

mengajukan tuntutan terhadap kelalaian yang dilakukan para tenaga 

kesehatan (dokter) dan menuntut ganti kerugian. Untuk membuktikan ada/ 

tidaknya kesalahan atau kelalaian, maka semua data yang tercantum di 

dalam rekam medis dapat dijadikan acuan untuk membuktikannya. 

3. Sebagai bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Penemuan baru 

dapat diperoleh dari isi rekam medis karena dalam rekam medis 

mengandung data yang dapat dipakai sebagai bahan penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. Data di dalam rekam medis mengandung 

informasi tentang perkembangan kronologis dari kegiatan pelayanan 

kesehatan yang diberikan sehingga dapat dipakai sebagai acuan mereka 

yang membuktikan. 

4. Dari data diagnosis dan tindakan yang dikumpulkan, dapat dihitung rata-

rata biaya indeks atas setiap kasus dari perhitungan dapat ditentukan jenis 

peralatan penunjang medis. 

5. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.  

 Dengan pembuatan statistik kesehatan, maka dapat dipantau sampai sejauh 

mana pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Hal ini sangat bermanfaat 

bagi upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan. 

 Koeswadji (1996: 146) menerangkan pula bahwa rekam medis dapat 

berfungsi sebagai alat bukti, yang menurut undang-undang bernilai sebagai 

keterangan ahli (expert wittness). Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia, (selanjutnya disebut Permenkes RI) No: 749a/Menkes/Per/XI/1989 

mengatakan bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai: 



1. Dasar pemeliharaan dan kesehatan pasien; 

2. Dasar pembuktian dalam perkara hukum; 

3. Bahan untuk penelitian dan pendidikan; 

4. Dasar pembayaran biaya kesehatan; 

5. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan; 

 Pembuatan rekam medis setelah keluarnya Permenkes tersebut 

merupakan keharusan (pasal 20). Pencataan dalam rekam medis yang 

mengalami perubahan, pembetulannya adalah hak petugas yang membuat 

pencatat u1 medis. Penghapusan dalam bentuk dan cara apapun tidak 

diperkenankan. Peristiwa ini mempunyai akibat hukum. Penghapusan tidak 

diperkenankan untuk menghindari kekhawatiran disembunyikannya fakta yang 

sebenarnya. 

 Pemaparan rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang 

bertanggung jawab dalam perawatan pasien untuk kepentingan pengadilan. 

Dalam hal ini, tercakup pula kepentingan penyidikan. Dokter dapat memberikan 

fotocopy berikut kesimpulannya. Apabila pasien dirawat di rumah sakit, maka 

permintaan pemaparan rekam medis ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit 

tempat pasien tersebut dirawat. 

 Fungsi rekam medis ini secara jelas dapat dilihat dari pasal 14 Permenkes 

RI. Jadi, hakim dapat memakai rekam medis sebagai alat bukti atau juga 

berfungsi sebagai bahan pembelaan diri dokter. Oleh karenanya, semakin 

lengkap rekam medis, semakin baik untuk menguatkan kedudukan hukum 

dokter. Permenkes RI No.749a/Menkes/PER/XII/1989 tersebut merupakan dasar 

hukum yang sangat mengikat sekaligus merupakan substansi hukum kesehatan 

yang mengikat bagi para dokter, baik itu dokter umum, dokter spesialis, maupun 

dokter gigi (pasal 1 huruf c). 

 

A. Pengertian Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian 

 Alat bukti berarti alat yang digunakan untuk membantu 

menemukan/mencari kebenaran sesuatu hal atau alat untuk membuktikan 

kebenaran sejati. Kebenaran sejati yang dicari adalah mengenai keadaan tertentu 

yang telah berlalu dari peristiwd yang telah terjadi. Hal ini tentu tidaklah mudah.  

Maka, salah satu cara untuk mendekati kebenaran itu adalah dengan 



menggunakan alat bukti. 

 Sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila 

hanya satu alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Oleh karena itu, sangat 

dibutuhkan pemahaman mengenai alat bukti bagi hakim agar dapat menjadi 

pedoman bagi hakim dalam menemukan hukum (rechtsvinding) berdasarkan 

wewenang yang ada padanya. Hal ini sejalan dengan apa yang tersurat dalam 

pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-

ketentuan pokok kehakiman, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang 

nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 

1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman, yang menyatakan bahwa 

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. 

 Pembuktian dalam hukum pidana merupakan proses untuk 

menemukan/mencari kebenaran sejati (kebenaran materil) terhadap dakwaan 

yang dituduhkan. Alat-alat bukti yang ada digunakan sebagai pertimbangan 

dalam upaya mendekati kebenaran. Alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), diatur dalam 

pasal 184 KUHAP, antara lain: 

1. keterangan saksi; 

2. keterangan ahli; 

3.  Surat; 

4. petunjuk; 

5. keterangan terdakwa. 

 Dari alat-alat bukti tersebut, dapat diterangkan sebagai berikut. 

1. Keterangan saksi 

 Pasal 1 butir 28 KUHAP menerangkan bahwa saksi adalah orang yang 

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan peradilan 

mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia 

alami sendiri. Sedangkan pengertian umum'keterangan saksi, tercantum pada 

pasal 1 butir 27 KUHAP, yang menyatakan bahwa “keterangan saksi adalah 

salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 



mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri 

dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu”. Dengan demikian, kesaksian 

yang didengar dari orang lain atau biasa disebut tertimonium de auditu bukan 

merupakan keterangan saksi atau tidaktermasuk keterangan saksi. Begitu pula 

pendapat maupun rekaman yang diperoleh dari hasil pemikiran raja, bukan 

merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). 

 Menjadi saksi merupakan kewajiban semua orang. Namun demikian, 

pasal 168 KUHAP menentukan siapa-siapa yang tidak dapat didengar 

keterangannya dan dapat diminta mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu 

apabila:  

a. keluarga atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai 

derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama sebagai terdakwa; 

b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara 

ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan kerena perkawinan 

dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; 

c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama 

sebagai terdakwa. 

 Selanjutnya, pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan 

seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah 

terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kemudian ayat (3) dari pasal 

tersebut menyatakan bahwa ketentuan pada ayat (2) tidak berlaku apabila 

disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 

 Uraian tersebut di atas sejalan dengan asa onus testis nullus testis, yang 

artinya kesaksian yang berdiri sendiri oleh seorang saksi saja bukan merupakan 

bukti, yang dengan kata lain “satu saksi bukan saksi”. Asas ini dimaksudkan 

untuk melarang hakim menganggap terbukti suatu perbuatan yang didakwakan 

hanya berdasarkan keterangan seorang saksi saja. Harus ada pengecekan timbal 

balik antara alat-alat bukti yang lain. 

 Menurut pasal 186 ayat (6) KUHAP, untuk menilai kebenaran seorang 

saksi, hakim harus memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi atau 

dengan yang lain, alasan mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan 

keterangan dan segala sesuatunya yang mempengaruhi keterangan itu agar dapat 



dipercaya. 

 Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hakim tidak wajib untuk 

mempercayai keterangan saksi, akan tetapi hakim harus mempertimbangkan 

semua faktor yang berhubungan dengan keterangan saksi tersebut. Nilai 

kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah harus 

dinilai bukan sebagai alat bukti yang sah, walaupun keterangan yang diberikan 

tanpa sumpah itu selain bersesuaian dengan yang lainnya. Keterangan saksi yang 

diberikan tanpa sumpah dapat digunakan untuk menyuatkan keyakinan hakim. 

Harus lebih dahulu telah ada alat bukti yang sah, serta telah memenuhi balasan 

minimum pembuktian dan terdapat saling persesuaian. Terhadap keterangan 

saksi yang demikian, hakim bebas untuk mempergunakan dan menilai untuk 

memperkuat keyakinannya 

2. Keterangan Ahli 

 Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah 

keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang 

hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 

kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli pada masa HIR tidak dikategorikan 

sebagai alat bukti, hanya berupa keterangan yang merupakan penerangan bagi 

hakim. Sedangkan pada KUHAP, sudah termasuk alat bukti yang sah. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menilai bahwa keterangan ahli 

sangat penting artinya dalam pemeriksaan penyelesaian perkara pidana. Hal ini 

dipengaruhi asumsi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan membawa dampak 

peningkatan kualitas kejahatan dan karenanya, dibutuhkan pembaharuan hukum. 

Pembaharuan hukum ini sangat perlu dan diimbangi dengan metode pembuktian 

yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. 

 Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah 

keterangan yang diberikan pada persidangan. Pada penjelasan pasal tersebut 

dikatakan bahwa keterangan seorang ahli dapat diberikan dalam bentuk laporan 

pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Apabila keterangan 

diberikan pada saat pemeriksaan, maka keterangan tersebut harus dicatat dalam 

berita acara pemeriksaan setelah is mengucapkan sumpah atau janji di depan 

hakim. Nilai kekuatan pembuktian seorang ahli sama dengan kekuatan 



pembuktian yang melekat pada keterangan saksi. Keterangan ahli memiliki 

kekuatan pembuktian bebas, maka hakim diberi kebebasan untuk menerima atau 

menolak kebenaran keterangan tersebut. Keterangan ahli tidak dapat berdiri 

sendiri tanpa didukung alat bukti yang lain. 

3. Surat 

 Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHAR dan yang dimaksud 

dalam pasal ini adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat resmi, yang 

berbentuk berita acara, akte, surat keterangan, ataupun surat lain yang 

mempunyal hubungan 

dengan pe,rkara yang disidangkan. Menurut Robert T. Francoer, apabila hal itu 

dikaitkan dengan hubungan dokter - pasien, jika terjadi kesalahan dokter dalam 

melakukan tugas profesinya, maka terdapat 4 (empat) alat bukti surat, antara 

lain: 

a. medical card (kartu berobat); 

b. informed consent (persetujuan tindakan medik); 

c. medical record (rekam medik); 

d. medical recept (resep dokter). 

 Alat bukti surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna apabila 

ditinjau dari segi formal. Artinya, bukti surat yang dibuat berdasarkan peraturan 

perundangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187 KUHAP, yaitu: 

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 

umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar; dilihat, atau dialami 

sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; 

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau surat yang 

dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 

menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal 

atau sesuatu keadaan; 

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi 

kepadanya;  

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jam ada hubungannya dengan isi dari alat 



pembuktian yang lain. 

 Apabila ditinjau dari segi materil, alat bukti surat ini bukan merupakan 

alat bukti yang mengikat, di mana surat juga dikenal sebagai pembuktian tidak 

langsung disebabkan saksi tidak hadir di persidangan. Apabila saksi hadir di 

persidangan, maka disebut pembuktian langsung. Hal ini didasari oleh adanya 

beberapa asas dalam hukum pidana. 

a. Asas proses pemeriksaan pidana yang pada intinya ialah untuk mencapai 

kebenaran sejati. Kebenaran dan kesempurnaan formil dapat dikalahkan 

dengan kebenaran sejati. 

b. Asas keyakinan hakim, Hal ini berkaitan dengan sistem pembuktian yang 

diatur dalam pasal 183 KUHAP, bahwa dalam menilai salah atau tidaknya 

seorang terdakwa, hakim memiliki kebebaran sepenuhnya untuk menilai 

kekuatan pembuktian yang diperolehnya dalam persidangan. 

c. Asas batas minimum pembuktian, sifat kesempunaan yang melekat pada 

surat sebagai alat bukti surat harus diikuti oleh alat bukti lain. 

 Dihubungkan dengan rekam medis dapat dijadikan atau tidak sebagai alat 

bukti sesuai dengan unsur dalam pasal 187 KU HAP, maka rekam medis dapat 

dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini relevan dengan pendapat Katjasungkana 

(1996: 6) bahwa “bukti surat lain yang sangat penting peranannya dalam 

pembuktian adalah medical record”. 

4. Petunjuk 

 Alat bukti petunjuk diatur pada pasal 188 KUHAP. Petunjuk yang 

dimaksud adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, 

baik yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kata 

“menandakan” yang dimaksud ialah karena tidak mungkin dapat diperoleh 

kepastian mutlak bahwa terdakwa benar-benar telah bersalah melakukan 

perbuatan yang didakwakan kepadanya secara pasti. 

 Kekuatan utama dari alat bukti petunjuk adalah harus ada persesuaian 

antara perbuatan kejadian atau keadaan. Petunjuk hanya diperoleh dari 

keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jika petunjuk tidak ada 

kesesuaian dengan ketiga alat bukti tersebut, maka dengan sendirinya petunjuk 



tidak dapat dijadikan alat bukti. Penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu 

petunjuk dalam keadaan tertentu dilakukan atas kebijaksanaan hakim. Sifat 

kekuatan pembuktian dan alat bukti petunjuk adalah sama dengan alat bukti 

yang lain, yaitu sifat pembuktian yang bebas. 

5. Keterangan terdakwa 

 Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi bahwa keterangan terdakwa adalah 

apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan 

atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan yang dinyatakan di 

luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di 

persidangan asal keterangan itu didukung alat bukti yang sah sepanjang 

mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 189 ayat 

(2) KUHAP. 

Selanjutnya, pada ayat (3) diterangkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat 

digunakan terhadap dirinya sendiri. Sedangkan dalam ayat (4) KUHAP, 

dinyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 

bahwa is bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan 

harus disertai alat bukti yang lain. 

 Dalam pelayanan medis, terapi yang diberikan oleh seorang dokter 

keseluruhan dicatat dalam rekam medis. Dikaitkan dalam fungsinya sebagai alat 

bukti sebagaimana dikemukakan di atas, rekam medis dapat dikategorikan dalam 

alat bukti surat. Hal ini semakin dikuatkan dengan keberadaan rekam medis 

dibuat oleh dokter atas dasar sumpah dokter yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 26 tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter. 

 Ditetapkannya Permenkes nomor 749a tahun 1989 tentang rekam medis, 

dapat dijadikan pelengkap bagi KUHAP, khususnya menyangkut alat bukti 

untuk dipergunakan sebagai upaya penyelesaian perkara yang berkaitan dengan 

kontrak/transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien.  

 

 



BAB IV 

REKAM MEDIS SEBAGAI INDIKATOR KESALAHAN DOKTER 

 

A. Pengertian Kesalahan 

Seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya selalu dihadapkan 

pada risiko. Guwandi (1991: 15) menyebutkan bahwa  “Risiko yang dihadapi 

oleh dokter dalam melakukan tugas profesinya dapat digolongkan sebagai 

kecelakaan (accident), tindakan medis (risk of treatment), dan salah penilaian 

(error of judgment)". Risiko tersebut dapat terjadi akibat dari kesalahan atau 

kelalaian yang dilakukan dokter dalam melakukan tindakan medis tertentu. 

Namun demikian, untuk menentukan kesalahan dokter, tidaklah mudah. 

 Mengenai kesalahan dokter ini, telah diatur dalam pasal 54 dan 55 

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan tujuan untuk 

memberikan perlindungan bagi setiap prang yang mengalami kerugian, baikfisik 

maupun nonfisik akibat kesalahan yang dilakukan oleh dokter. 

 Terjadinya kesalahan/kelalaian seorang dokter dapat ditinjau dari segi 

hukum pidana, perdata, dan administrasi. Namun di sini, penulis hanya meninjau 

masalah kesalahan dari segi hukum pidana dalam kaitannya dengan pelayanan 

medis yang dilakukan dokter sebagai tugas profesinya.  

 Jonkers dalam Poernomo (1976: 136) membuat pengertian kesalahan 

menjadi 3 (tiga) bagian, meliputi: 

1. kesengajaan atau kealpaan (opzet of schuld); 

2. sifat melawan hukum (de wederrechtelijkheid); 

3. kemampuan bertanggung jawab (de toerekenlijkheid). 

 Kesalahan yang dilakukan seorang dokter terkait dengan sifat melawan 

hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan orang yang mampu 

bertanggungjawab, yang mana perbuatan tersebut dalam hukum pidana 

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (strasfbaarfelt). 

 Menurut Koeswadji (1996: 16), Seseorang dikatakan mampu 

bertanggung jawab apabila ia: 

1. dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatan itu; 

2. dapat menginsyafi perbuatannya itu tidak patut dalam pergaulan dengan 

masyarakat; 



3. mampu melakukan atau menentukan niat kehendaknya dalam melakukan 

perbuatan tersebut. 

 Selanjutnya, dijelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab ialah 

keadaan psikis dan kematantan (kecerdasan) yang membawa kepada 3 (tiga) 

kemampuan, antara lain:  

Mampu untuk mengerti nilai-nilai dan akibat perbuatannya; 

1. mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan 

masyarakat tidak diperbolehkan;  

2. mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan itu.  

 Mezger (dalam Poernomo, 1976: 137) menyimpulkan pengertian 

kesalahan, yang terdiri atas: 

1. kerriampuan bertanggung jawab (zurechnungsfahig ist); 

2. adanya bentuk kesalahan (schuldform) yang berupa kesengajaan (vorzatz) dan 

culpa (fahrlassigkeit); 

3. tak ada alasan penghapus kesalahan (keinen schuldausschiesungsgrunde) 

 Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

keadaan batin orang yang melakukan perbuatan adalah apabila pelaku tidak 

menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang melanggar 

undang-undang. 

 Adanya hubungan batin dengan si pelaku, dalam hal ini dijelaskan bahwa 

perbuatan yang dilakukan dapat berupa kesengajaan (dolus), kelalaian (culpa). 

Inilah yang merupakan unsur utama dalam menentukan ada tidaknya kesalahan. 

Yang dimaksud dengan alasan penghapus kesalahan adalah dalam hal 

pembelaan diri. Pada dasarnya kesalahan dalam hukum pidana berbentuk 

kesengajaan dan kelalaian.  

 Satohid Kartanegara dalam kumpulan sari kuliahnya berpendapat bahwa 

“perbuatan dengan sengaja haruslah dikehendaki (met willen) oleh si pembuat, 

diinsyafi/ dimengerti (wet wetens): akan akibatnya. Dengan demikian, kesalahan 

yang dilakukan dengan sengaja apabila didahului dengan niat dan mempunyai 

tujuan (akibat), dan tujuan (akibat) tersebut memang dikehendaki. 

 Kesalahan yang dilakukan tidak dengan sengaja dapat terjadi jika 

perbuatan tidak seharusnya dilakukan, tetapi justru dilakukan dan menimbulkan 



akibat negatif, seperti cacat atau mati. Loebby Loogman (dalam Guwandi, 1991: 

7) mengatakan “Suatu kelalaian baru ada apabila dapat dibuktikan adanya 

kekuranghati-hatian”. Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal asas seseorang 

tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (actus non facit reum, nisi mens sit 

rea, atau dalam bahasa Inggris disebut an act doesn't make a person quality 

unless his mind is quality). 

 Koeswadji (1996: 24) menegaskan bahwa untuk dapat diberlakukan 

sanksi menurut ketentuan hukum pidana, harus memenuhi 2 (dua) unsur berikut. 

1. Adanya suatu perbuatan - tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang 

melanggar ketentuan peraturan hukum pidana sehingga memenuhi rumusan 

delik sebagaimana tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(seianjutnya disingkat KUHP). 

2. Bahwa pelanggar tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatannya 

sehingga oleh karenanya ia dapat dapat dijatuhi pidana sebagaimana 

ditentukan oleh KUHP, hal mana terletak dalam dipenuhinya unsur 

kesalahan maupun kealpaan. 

 Dengan demikian, apabila suatu perbuatan pidana telah mencocoki 

undang-undang, oleh Moeljatno (1993: 130) disebut unsur formal. Selanjutnya, 

ia menyebutkan bahwa “Unsur melawan hukum adalah syarat mutlak yang tidak 

dapat ditinggalkan”. Sifat melawan hukum merupakan unsur materiil yang harus 

ada dalam batin terdakwa. Dalam hukum pidana, yang dicari adalah kebenaran 

materil dan bukan sekadar kebenaran formil. 

 Berkaitan dengan adanya alasan penghapusan pidana, yang dihapus 

adalah sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang benar (alasan pembenar). 

Sedangkan pada alasan pemaaf, yang dihapus adalah kesalahan terdakwa, 

namun tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dipidana 

karena tidak ada kesalahan. 

 Guwandi (1991; 2) memberikan definisi kesalahan dan kelalaian dokter 

dalam tugas profesinya sebagai berikut. 

1. Kesalahan, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sadar dan tujuan 

tindakan memang sudah terarah kepada akibat yang hendak ditimbulkan, 

walaupun is mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya 



itu bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

2. Kelalaian, yaitu tidak ada motif atau tujuan untuk menimbulkan 

akibatyangterjadi. Akibatyangditimbulkan disebabkan oleh adanya 

kelalaian yang sebenarnya terjadi di luar kehendaknya.  

 Dasar untuk menentukan kesalahan dokter adalah terjadinya kesalahan 

profesional yang dilakukan dokter dalam melakukan tindakan medis tertentu. 

Menurut Komalawati (1989: 120), yang dimaksud kesalahan medis adalah 

kesalahan dalam menjaiankan profesi medis sesuai dengan standar profesi 

medis; atau tidak melakukan tindakan medis menurut aturan tertentu yang 

didasarkan pada ilmu pengetahuan medis dan pengalaman yang rata-rata 

dimiliki seorang dokter menurut situasi dan kondisi, di mana kesalahan medis 

itu dilakukan. 

 Selanjutnya, Azwar (1997: 4) menguraikan kriteria yang dapat digunakan 

untuk menentukan ada/tidaknya kesalahan dokter sebagai berikut. 

1.  Adanya kewajiban dokter menyelenggarakari pelayanan kedokteran bagi 

pasien. Kewajiban yang dimaksud adalah yang tunduk pada hukum 

perjanjian persetujuan dan/ ataupun perikatan umum yang mempunyai ciri 

khusus berikut. 

a.  Kewajiban profesional ialah sepanjang yang ada hubungannya dengan 

penerapan ilmu dan keterampilan profesi saja. Bukan kewajiban umum 

sebagai warga negara. 

b.  Kewajiban profesional tersebut berlaku apabila telah terjadi hubungan 

antara dokter dengan pasien (doctor-patient relationship) pada suatu 

setting pelayanan kesehatan saja. Hubungan antara dokter dengan 

pasien ini dikenal dengan kontrak terapeutik. 

c.  Kewajiban profesional yang dimiliki oleh dokter tersebut hanya 

dilaksanakan atas persetujuan pasien setelah sebelumnya mendapatkan 

penjelasan selengkap-lengkapnya (informed consent). Hal ini diatur 

dalam Permenkes nomor 585 tahun 1989 yang disebut dengan 

persetujuan tindakan medis. 

d.  Kewajiban profesional yang dimiliki dokter tersebut harus dilaksanakan 

sesuai dengan standar pelayanan profesi yang ditetapkan (profecional 



medical standard). 

e.  Lingkup kewajiban profesional yang dimiliki oleh doktertersebut hanya 

untuk upaya yang dilaksanakan saja bukan untuk hasil akhir dari 

tindakan medis/ pelayanan kedokteran yang akan dilaksanakan. 

2.  Pelanggaran yang dimaksud di sini hanya yang sesuai dengan ciri-ciri 

berikut. 

a.  Tidak melakukan kewajiban profesional seorang dokter sebagaimana 

yang lazimnya dilakukan oleh setiap dokter. 

b.  Telah terjadi kontrak terapeutik, tetapi dokter tidak melakukan 

kewajiban profesionalnya sebagaimana yang lazim dilakukan oleh 

setiap dokter pada setiap setting pelayanan kesehatan. 

c.  Tidak meminta persetujuan pasien sebelum melakukan suatu tindakan 

medis dan/atau pelayan kedokteran.  

d.  Tidak melaksanakan tindakan medis dan/atau pelayanan yang 

kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. 

3.  Kerugian yang dimaksudkan semata-mata terjadi karena adanya kesalahan 

profesional, bukan karena risiko suatu tindakan medis dan/atau pelayanan 

kedokteran. Dengan kata lain, seorang dokter yang melakukan tindakan 

medis dan/atau pelayanan kedokteran yang sepenuhnya telah sesuai dengan 

kewajiban yang dimiliki, sekalipun basil akhirnya menimbulkan kerugian 

bagi pasiennya, tidak dapat disebut telah melakukan malpraktik. Kecuali, 

apabila dokter tersebut sebelumnya melakukan tindakan medis dan/atau 

pelayanan kedokteran memang telah menjanjikan hasilnya. 

 Guwandi (1991: 21) menyebutkan tolok ukur untuk menentukan 

kesalahan dokter dalam melaksanakan tugas profesinya, yang dikenal dengan 

istilah “4-D “, antara lain:  

1. Duty (kewajiban) adalah kewajiban profesi seorang dokter untuk 

mempergunakan segala ilmu dan kepandaiannya untuk menyembuhkan 

pasien (to cure) berdasarkan standar profesi. 

2. Dereliction of that duty/breach of that standard of care (penyimpangan dari 

kewajiban). Dokter dikatakan melakukan penyimpangan apabila melakukan 

perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan menurut standar profesi. 



3. Direct Caution. 

4. Damag 

 Ada kaitan langsung antara sebab dan kerugian yang diderita karenanya. 

Untuk ini, diperlukan pembuktian yang jelas. Tidak bisa hanya “outcome” 

negatif dan dokter langsung dipersalahkan. 

B. Rekam Medis sebagai Salah Satu Indikator untuk Menentukan 

Ada/Tidaknya Kesalahan Dokter 

 Dasar untuk membuktikan apakah tindakan medis yang dilakukan dokter 

salah atau benar adalah dengan melihat rekam medis (medical record), 

sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan terdahulu tentang arti dan nilai 

rekam medis. Secara umum, dokter dalam melakukan terapi haruslah melalui 

tahapan-tahapan berikut. 

1. Eksplorasi, di mana dokter mendapatkan informasi tentang penyakit dari 

pasien. 

2. Anamnesis, dokter mencari informasi berkaitan dengan riwayat penyakit 

pasien dan berbagai masalah yang berkaitan dengan penyakit pasien. 

3. Pemeriksaan, dokter dengan ilmu kedokteran memeriksa pasien untuk 

menentukan penyakitnya. 

4. Informasi tentang pemerikasaan, dokter memberitahu kepada pasien agar 

dapat memahami penyakit yang diderita. 

5. Pemberian informasi tentang kemungkinan terapi/ perawatan. 

6. kesepakatan/kontrak. Pada tahap ini dokter atas kesepakatan pasien memilih 

cara terbaik melakukan perawatan. 

7. Terapi atau pengobatan. 

 Tahapan-tahapan tersebut merupakan isi dari rekam medis, sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 16 Permenkes RI nomor 749 a tahun 1989 tentang rekam 

medis, yang menyebutkan bahwa rekam medis sekurang-kurangnya memuat: 

1. identitas pasien; 

2. anamnese riwayat penyakit; 

3. hasil pemeriksaan laboratorik; 

4. diagnosis; 

5. persetujuan tindakan medis; 



6. tindakan/pengobatan; 

7. catatan perawatan; 

8. catatan observasi klinis dan hasil pengobatan; 

9. resume akhir dan evaluasi pengobatan. 

 Dan uraian di atas, persetujuan tindakan medis (selanjutnya disebut 

Pertindik), merupakan unsur penting yang harus ada dalam rekam medis. Hal ini 

sebagai realisasi dari Permenkes RI Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang 

Pertindik, yang menyatakan bahwa segala tindakan medis terhadap pasien harus 

didasari persetujuan. Persetujuan tindakan medis tersebut merupakan bukti sah 

bahwa tindakan medis disetujui pasien dan di sisi lain merupakan batas tindakan 

yang boleh dilakukan seorang dokter terhadap pasien. 

 Persetujuan tindakan medis tidak selamanya diminta oleh dokter kepada 

pasien, sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (2) dan (3), yang menyatakan 

bahwa: 

Ayat (2) : Perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya, dapat 

dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. 

Ayat (3): Setelah perluasan operasi sebagaimana  ayat (2) dilakukan, 

dokter harus memberi informasi kepada pasien atau 

keluarganya 

 Pada pasal 11 disebutkan bahwa “Dalam hal pasien tidak sadar/pingsan, 

serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam 

keadaari gawat dan atau darurat yang memerlukan tindakan medik segera untuk 

kepentingannya, tidak diperlukan persetujuan dari siapapun”. 

 Koeswadji (1996:19-20) menerangkan bahwa Pertindik dapat melindungi 

dokter dari kemungkinan tuntutan gugatan atas kesalahan dokter dalam 

melaksanakan tugas profesinya apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

Namun sebaliknya, di pihak pasien, Pertindik dapat dijadikan dasar hukum 

untuk menguatkan gugatan/tuduhan atas kesalahan dokter dalam melaksanakan 

profesi. 

 Penyindik memberi kewenangan kepada dokter untuk melakukan 

tindakan medis sesuai dengan standar profesi keseluruhan tindakan yang 

dilakukan tersebut dicatat dalam rekam medis. Dasar untuk mengukur hal dalam 



rekam medis tersebut atas ada atau tidakriya kesalahan adalah standar profesi 

medis. Standar pelayanan medis adalah standar yang menjdcli dasar suatu 

tindakim medis oleh dokter yang memiliki keterampilan rata-rata, dibandingkan 

dengan dokter dari kategori yang sama (tidak dapat dibandingkan antara dokter 

umum dengan dokter spesialis dan pelayanan di Puskesmas dan rumah sakit), 

dalam kondisi dan situasi yang sama. 

 Untuk membuktikan kesalahan dokter, rekam medis dapat digunakan 

sebagai indikator karena rekam medis memuat keseluruhan tahapan yang 

dilakukan dokter terhadap pasien. Di samping itu, ada 4 (empat) alat bukti surat 

lain yang memiliki korelasi sangat erat dengan keberadaan rekam medis. 

1. Kartu berobat, merupakan bukti bahwa pasien dan dokter ada persetujuan 

pelayanan medik/pengobatan. Pasien memerukan pelayanan medik dan 

dokter karena profesinya bersedia melayani, baik dengan imbalan maupun 

tanpa imbalan. 

2. Persetujuan tindakan medis, merupakan bukti bahwa pasien dan 

keluarganya setuju dilakukan tindakan medis tertentu atas penyakitnya 

dengan menggunakan alat kedokteran untuk memperoleh pemulihan 

walaupun dengan risiko tinggi, cacat, atau mati. 

3. Rekam medic merupakan bukti doktertelah melaksanakan pelayanan medis 

dalam jangka waktu tertentu. 

4. Resep, merupakan bukti bahwa pelayanan medis menggunakan obat-obatan 

dengan daya sembuh (recovery power). Resep itu merupakan bukti apakah 

dokter telah memberikan obat yang sesuai dengan jenis penyakit yang 

diderita pasien. 

 Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan di atas, penyelesaian 

perkara yang dihadapi dokter dapat berupa pelanggaran etik dan pelanggaran 

hukum. Pelanggaran yang dilakukan jika menyangkut pelanggaran etis 

diselesaikan dengan pengawasan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. 

 Penyelesaian terhadap pelanggaran hukum dilakukan dengan 

mempedomani pasal 54 ayat (2) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan, yang menyatakan bahwa penentuan ada/tidaknya kesalahan/kelalaian 

ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Pada penjelasan pasal ini, 



Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan tidak hanya terdiri dari tenaga kesehatan, 

tetapi juga tenaga bidang lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, 

seperti ahli hukum, ahli psikologi, ahli sosiologi, dan ahli agama yang diketuai 

oleh seorang sarjana hukum. 

 Pasal 54 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 ditindaklanjuti dengan 

dikeluarkannya Keppres RI nomor 56 tahun 1995 tentang Majelis Disiplin 

Tenaga Kesehatan, yang pada pasal 5 disebutkan tugas dari Majelis Disiplin 

Tenaga Kesehatan adalah meneliti dan menentukan ada/tidaknya kesalahan 

dokter dalam menerapkan standar pelayanan medis. Sanksi etika ditetapkan oleh 

kelompok profesi yang menerapkan kode etik tersebut, sedangkan sanksi hukum 

ditetapkan atas dasar wewenang pemerintah. 

Komalawati (1989: 65) menerangkan bahwa: 

Hukum lebih tegas menunjukkan apa yang harus atau apa yang tidak 

boleh dilakukan, sedangkan etika lebih mengandalkan itikad baik dan 

kesadaran moral pelakunya. Itulah sebabnya timbul kesulitan untuk 

menilai pelanggaran etika selama pelanggaran itu tidak merupakan 

pelanggaran hukum. Sebab, mengukur itikad baik dan nilai-nilai moral 

seseorang bukanlah hal yang mudah, terutama dalam profesi yang serba 

tertutup dan penuh ketidakpastian. 

 Rekam medis yang merupakan rekaman kejadian dari awal kunjungan 

pasien untuk berobat sampai selesai menjalani pengobatan merupakan 

serangkaian bukti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan para pihak 

berwenang, khususnya hakim yang memeriksa perkara berkaitan dengan 

kesalahan yang dilakukan dokter. 



BAB V 

REKAM MEDIS (MEDICAL RECORD) SEBAGAI ALAT BUKTI 

UNTUK MENENTUKAN KESALAHAN DOKTER DALAM PERKARA 

PIDANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP 

 

A.  Dasar Yuridis Rekam Medis (Medical Record) di Rumah Sakit Umum 

Daerah Curup 

 Dasar yuridis seorang tenaga kesehatan dalam melakukan tugas 

profesinya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Peraturan ini dibuat dengan 

mengingat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 

nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 

 Dalam pasal 22 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Kesehatan, disebutkan 

bahwa “Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu, dalam melaksanakan tugas 

profesinya berkewajiban untuk: membuat dan memelihara rekam medis”. Hal ini 

terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 

tentang rekam medis, yang mewajibkan dibuatnya rekam medis oleh sarana 

pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. 

Pembuat rekam medis tersebut adalah dokter dan atau tenaga kesehatan lain 

yang memberi pelayanan langsung kepada pasien. 

 Rekam medis merupakan bentuk pengejawantahan pelaksanaan Standar 

Pelayanan Medis dan Standar Profesi Kedokteran. Standar Pelayanan Medis 

merupakan keseluruhan tata aturan menyangkut Ilmu Kedokteran, yang 

dijadikan pedoman bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan medis. 

Sedanglam Standar Profesi Kedokteran, mengandung dua aspek penting, yakni 

aspek hukum dan aspek etik profesi. Aspek hukum Standar Profesi Kedokteran, 

meliputi: 

1. kewajiban untuk menghormati hak pasien (pasal 53 ayat (2) Undang-

Undang nomor 36 tahun 2009; 

2. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien (Peraturan 

Pemerintah nomor 10 tahun 1966); 

3. memberikan informasi dan meminta persetujuan berkaitan dengan tindakan 

yang akan dilakukan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/ 



IX/1989 tentang Informed Consent); 

4. membuat dan memelihara Rekam Medis (Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang medical record) 

 Aspek etis dari Standar Profesi Kedokteran Lebih ditekankan pada hal-

hal etik sebagaimana diatur dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia). 

 Sehubungan dengan hal di atas, di dalam buku Standar Pelayanan 

Rumal) Sakit (1994: 82), yang digunakan sebagai pedoman Rumah Sakit Umum 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, ditegaskan bahwa “Rumah Sakit 

harus menyelenggarkan rekam medis yang merupakan bukti tentang proses 

pelayanan medis kepada pasien. “Disebutkan pula mengenai kriteria rekam 

medis adalah harus memuat informasi yang cukup akurat tentang identitas 

pasien, diagnosis, perjalanan penyakit, proses pengobatan, dan tindakan medis, 

serta dokumentasi hasii pelayanan. 

 Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam 

medis (medical record) tersebut, ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong nomor 4 tahun 1993 tentang susunan organisasi dan tata kerja 

Rumah Sakit Umum Daerah kelas C Curup. Rumah Sakit Umum Daerah Curup 

merupakan suatu Unit Pelaksana Daerah yang berada dalam 

pertanggungjawaban langsung kepada Bupati Kepala Daerah, dengan koordinasi 

teknis medis kepada Kepala Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 

Curup dipimpin oleh seorang direktur. 

 Dengan keberadaannya sebagai Rumah Sakit Umum Daerah dalam 

klasifikasi C, mempunyai fasilitas kemampuan spesialistik dasar, yakni 

pelayanan medis spesialistik penyakit dal.rm, kebidanan dan penyakit 

kandungan, bedah, serta kesehatan anak. Hai ini berhubungan erat dengan 

keharusan untuk dibuat dan dimilikinya berkas rekam medis di setiap Unit 

Pelayanan Spesialistik. Peraturan ini menyebabkan timbulnya 

pertanggungjawaban yuridis sesuai dengan struktur kepemimpinan dan garis 

koordinasi dalam kegiatan operasional rumah sakit. 

 Pasal 7 Peraturan Daerah tersebut menyebutkan susunan organisasi 

Rumah Sakit Umum kelas C, terdiri dari: 

1. Direktur; 



2. Seksi Keperawatan; 

3. Seksi Pelayanan; 

4. Subbagian Kesekretariatan dan Rekam Medis; 

5. Subbagian Keuangan dan Program; 

6. Instalasi; 

7. Komite Medis dan Staf; 

8. Fungsionil; 

9. Dewan Penyantun; 

10. Satuan Pengawasan Intern. 

 Sub bagian Kesekretariatan dan Rekam medis mempunyai tugas 

menyelenggarakan administrasi umum, memberikan pelayanan administrasi, 

mengatur pelaksanaan kegiatan rekam medis dalam rangka rujukan. 

Subbagian Kesekretariatan dan Rekam Medis ini membawahi: 

1. Urusan Tata Usaha; 

2. Urusan Kepegawaian; 

3. ,Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan; 

4. Urusan Rekam Medis dan Informasi. 

 Urusan tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan surat 

menyurat, arsip, ekspedisi, dan pengadaan. Urusan kepegawaian mempunyai 

tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. Urusan 

rumah tangga dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan di dalam, 

pemeliharaan, laundry, ketertiban, dan perlengkapan di lingkungan rumah sakit. 

Sedangkan urusan rekam medis dan informasi, mempunyai tugas mengatur 

pelaksanaan kegiatan rekam medis dan menerima, menyimpan, 

mendistribusikan data, publikasi, serta informasi rumah sakit. 

 Kasubag kesekretariatan dan rekam medis melaksanakan tugasnya atas 

dasar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong. Staf 

Pengelola Rekam Medis ditetapkan dan ditempatkan pada posisinya masing-

masing atas dasar Surat Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Curup, 

dengan mengingat Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok 

kepegawaian, Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pemerintahan 

daerah, dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam hal 



pembagian tugas harian dan pertanggungjawaban, mengacu pada struktur yang 

ada di bagian rekam medis. 

 Uraian kerja dan kewajiban kerja tertulis harus diberikan kepada setiap 

pegawai, dengan meliputi hal berikut. 

1. Kualifikasi pemegang jabatan. 

2. Garis kewenangan/perintah.  

3. Fungsi dan tanggung jawab. 

4. Frekuensi dan evaluasi staf. 

5. Kondisi kerja. 

 Dalam struktur organisasi Rumah Sakit Umum, tercantum 

pengorganisasian Komite Medis. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis 

yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional. Staf medis 

fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan 

fungsional. Staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahlian. 

Kelompok dipimpin seorang ketua untuk masa bakti tertentu. Ketua 

kelompok'tersebut diangkat oleh direktur. 

Dalam pelayanan medis, tenaga medis terbagi lagi menjadi paramedis 

fungsional dan tenaga nonmedis. Paramedis fungsional, yaitu paramedis 

perawatan dan nonperawatan yang bekerja di instalasi, bertanggung jawab 

Iangsung kepada kepala instalasi. Penempatan paramedis fungsional ini atas 

usulan Kepala Seksi Perawatan terkait. Sedangkan tenaga nonmedis adalah 

tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak langsung berkaitan 

dengan pasien. Kesehariannya bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Subbagian terkait. Kelompok-kelompok tersebut adalah pemberi pelayanan 

medis, yang bekerja sesuai dengan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Standar 

Pelayanan Medis di tiap-tiap rumah sakit. 

Tugas Komite Medis menurut pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah tahun 1993 

adalah membantu direktur menyusun 

 Standar Pelayanan dan memantau pelaksanaannya. Standar Pelayanan 

Medis inilah yang menjadi tolok ukur untuk menilai berdasarkan catatan dalam 

rekam medis (medical record), apakah seorang dokter telah melakukan 

kesalahan pada saat melakukan tugas profesinya. 



 Satu bagian dari Komite Medis sebagai unit kerja yang bertanggung 

jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Komite Rekam 

Medis, yang bertugas: 

1. menentukan standar dan kebijakan pelayanan; 

2. mengusulkan bentuk formulir rekam medis; 

3. mengusulkan upaya yang perlu dalam penanggulangan masalah pelayanan 

rekam medis; 

4. menganalisis secara teratur isi rekam medis untuk menentukan apakah 

informasi klinik sudah cukup dalam asuhan pasien. 

 Secara yuridis, rekam medis (medical record) merupakan suatu bentuk 

dokumen yang sangat penting keberadaannya, sebagai suatu bukti bahwa 

seorang tenaga kesehatan benarbenar telah melakukan tugas profesinya. Dengan 

kata lain, rekam medis (medical record) memberi gambaran ulang tentang apa 

yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

 

B. Prosedur Pembuatan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah 

Curup 

 Untuk memperoleh isi rekam medis agar benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan, maka kualitas dan waktu pendokumentasian haruslah 

baik, cepat, dan tepat. Produk informasi di dalam catatan medis tergantung dari 

2 (dua) faktor. 

1. Sumber data, yang didapat dari pasien dan aparat kesehatan. 

2. Management medical record, yang dikelola oleh Unit Pencatatan Medis. 

 Kedua hal tersebut saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Pada 

hubungan keduanya terdapat tanggung jawab hukum, secara khusus hukum 

pidana. (Wawancara dengan dr. Seno M. Kamil, SpPD). 

 Selanjutnya, dr. I. Sunario mengungkapkan bahwa hak pribadi pasien 

atas integritas fisik dan mental amatlah dihormati. Hak tersebut dapat dilihat 

dalam berbagai dimensi, antara lain: 

1. adanya masalah pokok, yaitu sejak kapan seseorang dianggap telah 

memberikan persetujuan terhadap penerapan prosedur kesehatan tertentu; 

2. apakah persetujuan tersebut diberikan dengan dilandaskan atas informasi 

yang cukup; 



3. efek salah tafsir dan kerahasiaan rekam medis (medical record) harus 

dipertimbangkan sehubungan dengan adanya hak pasien untuk mendapatkan 

informasi mengenai keadaan kesehatannya. 

 Mengingat catatan dalam rekam medis merupakan serangkaian kegiatan 

pelayanan yang diberikan kepada pasien, maka rekam medis merupakan milik 

Rumah Sakit. Dokumen tersebut adalah bukti Rumah Sakit terhodap segala 

usahanya dalam menyembuhkan pasien. Rumah sakit tidak boleh memberikan 

rahasia kedokteran ini kepada pihak lain tanpa izin dari pasien yang 

bersangkutan. Dalam hal tertentu yang bersifat formal, maka izin pasien tadi 

harus diserahkan secara tertulis. Rekam medis yang asli tidak boleh diberikan 

kepada siapapun, termasuk pengacara yang bersangkutan. Pemaparan 

kandungan rekam medis untuk kepentingan pengadilan harus ditujukan kepada 

Kepala Rumah Sakit. 

 Secara yuridis, hal kerahasiaan rekam medis mengandung aspek hukum 

pidana, yaitu pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang wajib 

simpan rahasia dan pasal 224 tentang panggilan terhadap saksi ahli. Hal ini erat 

kaitannya dengan hukum acara pidana Indonesia pasal 179 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana tentang wajib simpan rahasia kedokteran dan 

panggilan sebagai saksi ahli kedokteran kehakiman. 

 Pernyataan Bersama ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dalam SK OB IDI 

No.315 1 PB 1 A.4/88 tanggal 11 Februari 1988 menegaskan bahwa rekam 

medis harus dilengkapi dalam 48 jam setelah pasien pulang atau meninggal. 

 Kepala Tata Usaha RS UD Curup yang juga Kepala Bagian 

Kesekretariatan dan Rekam Medis, Usman, BSc., menerangkan bahwa pasien 

yang datang dan mendapat pelayanan medis dibagi dalam 2 (dua) kelompok, 

yaitu pasien yang datang berobat melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk 

mendapatkan pelayanan medis dan pasien datang melalui Poliklinik dan 

mendapat pelayanan medis. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1.  Pasien yang datang melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD), digolongkan 

menjadi: 

a.  Pasien rujukan 1 kiriman dokter praktik. Pasien tersebut mendapat 

pelayanan medis dan apabila menjalani rawat inap catatan medisnya 



dibuat dengan penomoran sesuai dengan registrasi yang ada pada 

instalasi tem pat ia dirawat. 

b.  Pasien datang dalam keadaan darurat. Misalnya, yang berhubungan 

dengan kasus hukum, misalnya kecelakaan, perkosaan, penganiayaan, 

pembunuhan. Terhadap kasus yang demikian, maka catatan medis 

Iangsung dibuat sesuai dengan nomor unit pada Instalasi Gawat 

Darurat. Untuk kasus-kasus dengan indikasi hukum sedemikian, 

langsung dibuatkan Visum Et Repertum saat itu juga dan data nya 

disimpan dalam rekam medis, dengan atau tanpa permintaan lebih 

dahulu. Apabila dibutuhkan tindakan operatif, maka pasien harus 

melalui serangkaian persiapan operasi. Hal yang sangat penting 

berkaitan dengan operasi ini adalah harus ada Persetujuan Tindakan 

Medis secara tertulis (informed consent). Persetujuan tersebut disimpan 

dalam rekam medis dengan proses yang sama dengan poin a) di atas. 

2.  Pasien yang datang berobat di Poliklinik. 

 Pasien terlebih dahulu mendapatkan nomor urut di bagian pendaftaran. 

Nomor urut ini merupakan nomor kartu status pasien, yang didapatkan 

setelah pasien mendapatkan karcis di loket pendaftaran. Biasanya, pasien 

digolongkan untuk diarahkan ke bagian mana ia akan menjalani 

pemeriksaan. Penggolongan ini didasarkan atas anamnese tenaga medis di 

bagian pendaftaran. Ada dua alternatif, yaitu ke bagian Poliklinik Umum 

atau Poliklinik Spesialis. Pasien yang menjalani pemeriksaan di poliklinik 

umum dan tidak dirujuk ke spesialis (pasien rawat jalan) akan selesai 

dengan rekam medis yang didapat pada saat pendaftaran. Apabila ia dirujuk 

ke poliklinik spesialis dan menjalani rawat inap, maka ia masuk ke instalasi 

tempat menjalani rawat inap dan mendapat nomor rekam medis baru. Di 

bagian ini, segala bentuk pelayanan medis yang pasien terima harus dicatat 

dalam suatu bentuk dokumen yang dijaga kerahasiaannya. Pengisian rekam 

medis diberi tanggal, jam dan tanda tangan di pemeriksa, yang membuat 

rekam medis. 

 Berkaitan dengan informed consent untuk tindakan tertentu, misalnya 

syok listrik, anestesi, abortus, dan sterilisasi, catatan dibuatsesuai dengan 



kebijakan rumah sakit. Hal penting sebagai bahan bukti perlakuan dokter 

terhadap pasien berupa perintah pemberian obat, pemberian terapi dan diagnosis, 

catatan kemajuan perawatan, observasi dan konsultasi, diagnosis pra dan 

pascabedah, dan permintaan pulang atas permintaan pasien sendiri diatur dengan 

kebijakan rumah sakit. Setiap bagian dibubuhi tanda tangan.  

 Terhadap perubahan isi rekam medis, harus dilakukan dalam lembaran 

khusus yang harus dijadikan satu dengan lembaran-lembaran catatan medis 

lainnya dalam berkas yang bersangkutan. Informasi statistik dibuat oleh Unit 

Rekam Medis dan dibagikan kepada unit lain yang terkait. Fasilitas dan 

peralatan yang cukup harus disediakan agar tercapai pelayanan yang efisien. 

Unit rekam medis mempunyai lokasi sedemikian rupa sehingga pengambilan 

distribusi rekam medis lancar. Ruang kerja haruslah memadai untuk staf agar 

dapat mengelola rekam medis termasuk micro film dan harus ada ruangan 

khusus penyimpanan dokumen. 

 Dalam hal ruang penyimpanan dokumen ini, ada 2 (dua) jenis ruangan. 

1. Ruang penyimpanan untuk rekam medis aktif yang masih digunakan. 

2. Ruang penyimpanan cukup untuk rekam medis nonaktif yang tidak 

digunakan lagi sesuai dengan peraturan yang ada. 

 Ruangan yang ada ini harus menjamin bahwa rekam medis yang aktif 

dan nonaktif tidak hilang, rusak atau diambil oleh yang tidak berhak.  Dalam hal 

kebijakan dan prosedur tertulis, harus tersedia yang mencerminkan pengelolaan 

unit rekam medis yang menjadi acuan petugas unit rekam medis bertugas. 

Adanya sistem idenfifikasi, indeks induk, dan sistem dokumen memudahkan 

pencarian rekam medis. Pelayanan ini selama 24 (dua puluh empat) jam. 

Berkaitan dengan pencarian rekam medis, hal mi hanya dapat dilakukan oleh 

petugas di bagian rekam medis. Mengingat bahwa rekam medis sangatlah 

penting, maka pengambilan rekam medis harus dengan izin tertulis disaksikan 

minimal oleh dua orang petugas unit rekam medis dan dibuat berita acaranya. 

 Dokter, perawat, dan paramedic nonprofesi bertanggung jawab akan 

kebenaran pengisian rekam medis. Hal ini diatur dalam anggaran dasar, 

peraturan, dan panduan kerja rumah sakit. Kebijakan pemantauan petugas rekam 

medis dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Dalam hal pemusnahan rekam medis, 



dilakukan dalam 5 (lima) tahun sekali, atas dasar adanya Surat Keputusan 

Direktur Rumah Sakit Umum. 

 Kasus dengan indikasi hukum biasanya memerlukan alat bukti tertulis 

berbentuk visum et repertum. Komite Medis Kepala Bagian Rekam Medis 

RSUD Curup, dr. M. Simangunsong, SpB menerangkan bahwa: 

Visum et repertum dibuat langsung pada saat pasien diperiksa. Hal ini 

mengingat bahwa visum et repertum harus dibuat segera sesuai dengan 

keadaan yang dilihat pada saat awal pasien dibawa ke rumah sakit. 

Keadaan tersebut dicatat dalam rekam medis pada jam di mana pasien 

tersebut diperiksa. Setelah ada permintaan dari pihak penyidik, barulah 

dibuatkan visum et repertum dalam bentuk surat yang dikeluarkan untuk 

kepentingan penyidikan. 

 Direktur RSUD Curup melalui Ka Tata Usaha RSUD Curup 

mengungkapkan bahwa:  

Dalam banyak kasus yang ada, permintaan visum et repertum dari pihak 

penyidik selalu datang kemudian hari, sedangkan isi visum et repertum 

harus dibuat segera dan merupakan catatan keadaan pada saat pasien 

datang pertama kali dengan kasus berindikasi hukum. Tentang hal ini, 

telah menjadi kesepakatan bersama antara pihak Polri, Kejaksaan, dan 

Rumah Sakit Umum Daerah Curup. Sangat disayangkan bahwa dokumen 

resmi (bukti autentik) sehubungan dengan kesepakatan tersebut tidak ada 

sebagai arsip. 

 Berdasarkan buku Standar Pelayanan Rumah Sakit (1994: 87), 

“Terhadap autopsi diagnosis, patologis, harus dicantumkan dalam rekam medis 

paling lambat 72 jam kemudian dan rekam medis dilengkapi paling lambat satu 

bulan setelah kematian”. Untuk dapat dibukanya rekam medis berindikasi 

hukum ini harus ada permintaan tertulis dari Hakim Pengadilan yang memeriksa 

perkara. 

 Dr. EddySinuraya mengungkapkan bahwa “Pengambilan rekam medis di 

Rumah Sakit Umum Daerah Curup untuk kepentingan pengadilan masih dalam 

bentuk Visum et Repertum, dan permintaan otopsi”. 



BAB VI 

HAMBATAN MENJADIKAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI 

 

A.  Hambatan Rekam Medis (Medical Record) Dijadikan sebagai Alat 

Bukti dalam Memeriksa Perkara Pidana 

 Sejalan dengan isi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

749a/Menkes/Per/XLI/1989 tentang rekam medis/medical record, pada Bab III 

tentang pemilikan dan pemanfaatan rekam medis, disebutkan bahwa rekam 

medis merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiaannya. Pemaparan isi 

kandungan rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat 

pasien dengan izin tertulis dari pasien yang bersangkutan. Dalam hal ini, 

pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis tanpa 

izin pasien berdasarkan perundangan yang berlaku. Hal ini merupakan 

pengecualian terhadap kasus-kasus berindikasi hukum dengan permintaan 

tertulis dari hakim yang memeriksa perkara di pengadilan. 

 Merupakan satu hal yang harus dipertimbangkan bahwa untuk 

memaparkan isi rekam medis tersebut, tidak dapat diterjemahkan secara 

gamblang mengingat Bahasa yang digunakan dalam rekam medis banyak 

mengandung istilah medis dan dibutuhkan seorang ahli untuk mengetahui hal-

hal yang dimaksud di dalamnya. Karenanya, untuk membaca rekam medis dan 

melihat apakah seorang dokter telah melakukan kesalahan dalam pelayanan 

medis, diperlukan kehadiran saksi ahli atau setidaknya tenaga medis yang terkait 

dengan isi rekam medis tersebut. 

 Prosedur untuk dapat dipaparkannya rekam medis harus atas dasar 

adanya surat permintaan dari pengadilan disertai penjelasan untuk kepentingan 

apa rekam medis tersebut dipaparkan. Kalangan profesional sendiri menganggap 

bahwa sejalan dengan pasal 322 Kitab Undangundang Hukum Pidana tentang 

membuka rahasia, dan adanya Kode Etik Kedokteran Indonesia yang 

mewajibkan dokter untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya 

tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia, seolah-olah rekam 

medis tidak mungkin untuk dipaparkan begitu raja.  

 Sebagai alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan dokter 

dalam perkara pidana pun harus melalui serangkaian proses hukum. Hal ini 



dikarenakan dokter adalah Kelompok Profesional. Kelompok profesi dokter 

tergabung dalam organisasi profesi “Ikatan Dokter Indonesia” yang dilengkapi 

dengan badan khusus, yakni Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) 

berkedudukan di daerah tingkat II (Kabupaten/Kotamadya). Berdasarkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 56 tahun 1995, maka di flap 

provinsi dibentuklah Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK). Kedua 

lembaga tersebut berfungsi sebagai lembaga perlindungan etik dan hukum bagi 

tenaga dokter.  

 MKEK sebagai lembaga perlindungan profesi dokter di tingkat yang 

paling rendah, memberi bimbingan, pengawasan, dan penilaian dalam 

melaksanakan etik kedokteran. Disamping itu, memberikan saran dan 

berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan 

perilaku dokter dalam memberikan pelayanan medis, termasuk berwenang 

menilai apakah pekerjaan dokter telah sesuai dengan standar profesi. Merupakan 

salah satu kewajiban organisasi profesi untuk melakukan pembelaan terhadap 

anggotanya. Pembelaan tersebut, meliputi hal-hal yang timbul akibat tindakan 

atas pekerjaan yang langsung berhubungan dengan profesi, hal-hal yang 

dipandang merugikan anggota dalam menjalankan tugas di lingkungan pekerjaan 

antaranggota, serta masalah yang dipandang melanggar Kode Etik Kedokteran 

Indonesia. 

 Sehubungan dengan dugaan adanya kesalahan profesi yang dilakukan 

dokter, berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor B 006/A-3/1/1982 tertanggal 

Jakarta 8 Januari 1992 tentang penunjukan penyelesaian perkara yang ada 

huhrmgannya dengan Profesi Kedokteran, Kejaksaan Negeri diwajibkan secara 

tertulis meminta MKEK untuk memberikan penilaian tentang dugaan adanya 

kesalahan profesional yang dilakukan dokter. MKEK berwenang untuk 

menentukan apakah seorang dokter benar-benar melakukan kesalahan 

profesional ataukah hanya pelanggaran etis semata yang cukup diselesaikan oleh 

lembaga peradilan profesi saja. 

 Selanjutnya, MEEK memberikan Surat Penetapan Penilaian ada atau 

tidaknya kesalahan dokter kepada Kejaksaan Negeri. Jika Surat Penetapan 

Penilaian tersebut tidak ada, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dianggap 



batal demi hukum. Keberadaan MKEK sebagai lembaga perlindungan profesi 

seringkali oleh masyarakat umum dianggap sebagai lembaga yang membungkus 

anggotanya dalam kekebalan hukum. 

 

B. Kajian terhadap Hambatan Rekam Medis Dijadikan sebagai Alat Bukti 

 Rekam medis yang sangat dijaga kerahasiaannya dimaksudkan agar tidak 

terjadi penyalahgunaan berkas rekam medis oleh pihak yang tidak berwenang. 

Berkaitan dengan profesi dokter yang rawan kesalahan, rekam medis merupakan 

alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana. Keberadaan rekam medis sebagai alat bukti harus 

ditunjang dengan adanya prosedur pembuatan, penyimpanan, dan pengelolaan. 

Dalam kaitannya dengan kasus-kasus hukum, rekam medis sebagai aiat bukti 

selayaknya digunakan untuk menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam 

upaya mencari kebenaran yang hakiki untuk mencapai nilai keadilan 

 Serangkaian prosedur yang seringkali dianggap sebagai hambatan untuk 

membuka tabir rekam medis haruslah dipandang secara netral dan tidak 

memberatkan pada salah satu pihak, dalam hal ini dokterdan pihak yang 

membutuhkan rekam medis untuk dibuka kembali. Apabila timbul dugaan 

adanya kesalahan dokter dalam pelayanan medis, khususnya berkaitan dengan 

perkara pidana, asas presumption of innosence (praduga tak bersalah) 

memberikan keleluasaan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi 

kesalahan. Di sini, sangatlah jelas fungsi rekam medis sebagai indikatornya. 

 Pertimbangan-pertimbangan di atas merupakan hal yang harus 

diperhatikan dalam menetapkan kebijakan perlakuan terhadap rekam medis. 

Lembaga perlindungan profesipun harus lebih mengembangkan sayapnya dan 

lebih real dalam menilai serta memperjuangkan nilai kebenaran hakiki dan 

keadilan di atas kepentingan apapun. 

 Keberadaan doktersebagaitenaga profesional di bidang kesehatan 

seringkali dihadapkan dengan risiko, di mana tak jarang dokter harus segera 

bertindak dan memiliki Skala prioritas yang harus didahulukan Kecenderungan 

masyarakat untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui tuntutan pidana 

harus dibuktikan terlebih dahulu meski pembuktian dalam rekam medis itu 

merupakan serangkaian hal yang hanya dapat dipahami oleh kalangan 



profesional itu sendiri. Konsekuensinya, masyarakat lebih banyak menerima 

begitu saja risiko apapun yang is hadapi, dalam kaitannya dengan pelayanan 

medis yang diterima. Tuntutan terhadap dokter sangatlah jarang diajukan ke 

pengadilan. 

 Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Curup, Husni Thamrin, S.H., bahwa dalam lima tahun terakhir, belum ada kasus 

tuntutan pidana terhadap dokter berkaitan dengan pelayanan medis. Berkaitan 

dengan hal ini, kajian terhadap berbagai kepentingan harus dilakukan secara 

berkesinambungan. 



BAB VII 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil 

simpulan sebagai berikut. Pertama, dengan berpedoman pada ketentuan yuridis 

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 184; 

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kesehatan; Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/1989 tentang rekam medis (medical 

record); Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 4 tahun 1993 

tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah kelas C 

Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong; dan Peraturan Pemerintah nomor 32 

tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, maka rekam medis dapat dipakai sebagai 

alat bukti untuk menentukan kesalahan dokter dalam perkara pidana. Hal ini 

lelas disimpulkan dengan melihat bahwa rekam medis merupakan suatu 

dokumen yang memuat data pasien, data sosial, data financial, dan data legal, 

yang keseluruhan merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab dokter sebagai 

pemberi layanan kesehatan. Dari segi hukum pidana, rekam medis dapat 

dijadikan alat bukti tertulis yang sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 

Kitab Undangundang Hukum Pidana. Isi rekam medis tersebut merupakan 

indikator untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan dokter dalam perkara 

pidana. 

 Kedua, rekam medis sebagai bentuk dokumen yang sangat dijaga 

kerahasiaannya untuk isinya berkaitan dengan kasus-kasus berindikasi hukum 

harus melaiui serangkaian prosedur dan untuk dapat membawanya ke 

pengadilan, harus atas adanya permintaan tertulis dari hakim. Dengan izin 

tertulis dari pimpinan rumah sakit, rekam medis dapat dikeluarkan dari 

penyimpanannya, sebatas data dibutuhkan sehubungan adanya kepentingan 

pembuktian kasus dengan indikasi hukum yang didakwakan. 

 Sebelum sampai ke pengadilan, proses penyidikan di tingkat Kejaksaan 

Negeri terlebih dahulu harus meminta persetujuan dan pertimbangan basil 

keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) sebagai lembaga 

profesi. Hasil penyelidikan dan keputusan MKEK harus dituangkan dalam 

bentuk tertulis. Jika MKEK menemukan adanya unsur kesalahan profesional dan 



memutuskan untuk diselesaikan melalui lembaga peradilan umum, Kejaksaan 

Negeri dapat memprosesnya ke Pengadilan Negeri. Tanpa adanya pelimpahan 

dari MKEK sebagai suatu syarat formal, maka dakwaan terhadap dokter tersebut 

batal demi hukum. 

 Hal inilah yang menurut pandangan umum dianggap sebagai upaya 

mempersulit pembuktian kesalahan dokter. Terlebih lagi, kewenangan MKEK 

untuk mengadili anggotanya terhadap pelanggaran yang dilakukan dianggap 

sebagai upaya membungkus hal-hal yang menuntut pertanggungjawaban pidana 

atas perlakuan dokter sebagai penanggung jawab terapi pasien. Didukung 

keberadaan rekam medis yang tidak dapat secara lugas diterjemahkan oleh pihak 

di luar kapasitasnya sebagai seorang ahli yang ditunjuk untuk memaparkan isi 

rekam medis, anggapan terhadap hambatan rekam medis sebagai alat bukti 

semakin tajam. 

 Ketiga, dengan adanya hambatan tersebut di atas, perlu untuk diimbangi 

dengan penjelasan mendasar dari semua pihak terkait dan yang berwenang 

mengingat rekam medis hanya dapat dibuka kembali untuk kepentingan 

pengobatan lanjutan dan kepentingan hukum yang harus diperjuangkan 

sehubungan dengan adanya kasus berindikasi hukum. 

 Prosedur pembuatan, penyimpanan dan pengelolaan rekam medis 

haruslah menunjang ke arah perbaikan pelaksanaan tata aturan serta 

mencerminkan bentuk pertanggungjawaban pelayanan medis sesuai dengan 

standar yang harus dicapai. Sejalan dengan adanya kepentingan penyidikan, 

perlakuan terhadap rekam medis harus disertai mentalitas pihak terkait yang 

berorientasi pada nilai keadilan dan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi 

yang terselubung di balik keberadaan rekam medis sebagai salah satu dokumen 

yang dapat berbicara tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien sebagai 

pemberi dan penerima layanan medis. 

 Berdasarkan pembahasan mengenai rekam medis sebagai alat bukti 

hukum, penulis menyampaikan saran berikut sebagaimana Hippocrates pernah 

mengatakan bahwa “Ilmu kedokteran adalah ilmu yang mulia dan hanya orang-

orang yang sanggup menjunjung kehormatan diri dan profesinya layak menjadi 

dokter”. Maka, konsekuensinya adalah setiap pelayanan medis oleh dokter harus 



mencerminkan kemuliaan dan kehormatan profesi kedokteran itu sendiri.  

 Perlu disadari bahwa profesi dokter merupakan profesi yang rawan 

kesalahan. Bukti bahwa doktertelah benar-benar berupaya untuk 

memperjuangkan kepentingan penyembuhan pasien dapat dilihat dari rekam 

medis (medical record). Dalam hal ini, rekam medis bagi seorang dokter 

memiliki kekuatan untuk membuktikan bahwa dirinya sudah berbuat sesuai 

dengan standar pelayan medis dan standar profesi. Di sisi lain, rekam medis 

dapat mengungkapkan apakah dokter telah melakukan kesalahan berkaitan 

dengan perkara pidana.  

 Dengan adanya kepentingan pembuktian ini, sudah selayaknyalah 

dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan rekam medis secara 

berkesinambungan. Hendaknya peraturan yang mengatur tentang rekam medis 

ini perlu diperjelas lagi oleh peraturan yang lebih tinggi. Perlu adanya 

peninjauan kembali terhadap Undang-Undang nomor 36 - tahun 2009, karena 

dalam undang-undang tersebut rekam medis belum diatur secara jelas. Selain 

itu, hambatan rekam medis sebagai alat bukti dalam perkara pidana hendaknya 

dijadikan dasar pertimbangan bagi pihak terkait, agar keberadaan rekam medis 

sebagai alat bukti mampu meletakkan nilai keadilan dan kebenaran hakiki di 

tempat selayaknya.  
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