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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rahasia kedokteran berkaitan erat dengan hak asasi manusia, seperti

tertulis dalam United Nation Declaration of Human Right pada tahun 1984

yang intinya menyatakan bahwa, “Setiap manusia berhak dihargai, diakui,

dihormati sebagai manusiadan diperlakukan secara manusiawi, sesuai dengan

harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan”. Oleh karena itu pasien

dalam menyampaikan keluhan jasmani danrohani kepada dokter yang

merawat, tidak boleh merasa khawatir bahwa segala sesuatu yang

berhubungan dengan keadaannya akan disampaikan kepada orang lain oleh

dokter yang merawat ataupun oleh petugas kesehatan yang bekerja sama

dengan dokter tersebut.

Perkembangan kehidupan dalam masyarakat akhir-akhir ini cenderung

membicarakan masalah dunia kedokteran. Bidang kedokteran sebagai profesi

merupakan suatu profesi kepercayaan dan dianggap sebagai profesi yang

mulia. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dokter

membutuhkan suatu ketelitian yang tinggi dan dapat berakibat fatal. Namun

seorang dokter hanyalah manusia biasa yang tidak akan mungkin luput dari

kesalahan baik yang dilakukan dalam kehidupan sosialnya sebagai anggota

masyarakat, maupun dalam melakukan tugas profesinya sebagai seorang

dokter atau tenaga kesehatan. Kini profesi kedokteran mulai dimasuki oleh
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unsur hukum di dalamnya, mengingat karena kebutuhan yang mendesak akan

adanya perlindungan hukum untuk pasien yaitu mendapat penjelasan dan

persetujuan merupakan hak pasien yang dilindungi oleh undang-undang

sebagaimana tercantum dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 Tentang Praktik Kedokteran,1yang menyatakan bahwa“Setiap tindakan

kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter

gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan dari pasien dan diberikan

setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap”.

Rahasia kedokteran atau rahasia medis, yang juga tercatat dalam rekam

medis, mungkin dalam sebagian besar masyarakat di indonesia tidak di

persoalkan oleh karena sepanjang kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan yang diingikan telah di penuhimaka hal yang lain tidak lagi

menjadi persoalan. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu masalah

yang terjadi pada dokter pada umumnya. Di satu sisi dokter di haruskan

menjaga rahasia pasiennya, disisi lain oleh karena faktor sosial budaya

dimana satu orang anggota keluarga merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari suatu keluarga keseluruhan, maka jika seorang anggota

keluargasakit, akan juga  menjadi persoalan bagi seluruh keluarga, sehingga

semua anggota keluarga, saudara-saudara bahkan tetangganya pun dapat

bertanya kepada dokter untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh pasien

tersebut.

1Lihat pasal  45 Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
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Pada pasien yang di rawat jalan, penjelasan dokter kepada keluarga

pasien diperlukan agar dapat merawat pasien dirumah. Penjelasan diberikan

denggan  seizin pasien dan dokter tetap memegang rahasia pasiennya. Pada

pasien rawat inap, dokter dengan seizin pasien boleh menjelaskan penyakit

pasiennya kepada orang lain tanpa harus mengobral informasi yang dimiliki.

Dokter sebagai orang yang diberikan kepercayaan oleh pasien harus

menerangkan secara hati-hati. Namun, perlu ketegasan dalam penolakan

terhadap permintaan keluarga sehubungan dengan hal-hal yang menjadi

rahasia pasien.2

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar

Ikantan Dokter  Indonesia Nomor 221 Tahun 2002 Tentang Penerapan  Kode

Etik Kedokteran Indonesia pada pasal 12 yang menyatakan bahwa, “Seorang

dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang

pasien, karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya bahkan juga

setelah pasien meninggal”.3

Sedangkan etika itu  sendiri  berasal  dari bahasa yunani, yaitu Ethos,
yang mengandung arti “ yang baik, yang layak”. Ini merupakan norma-
norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam
memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Etika dapat digunakan dalam
arti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau
suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.4

Diluar hal diatas kerahasian pasien tidak dapat diungkapkan. Bahkan

para dokter dan pihak rumah sakit diharuskan melakukan daya upaya untuk

2Soetjiningsih, 2008, Modul Komunikasi Pasien  Dokter, Jakarta, Hal. 70.
3 Lihat Pasal 12 Surat Keputusan Pengurus Besar Ikantan Dokter  Indonesia Nomor 221 Tahun

2002 Tentang Penerapan  Kode Etik Kedokteran Indonesia.
4Syahrul Machmud, 2008, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang di

Duga  Melakukan Medikal Malpraktek, Bandung, Hal. 135.
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menjaga kerahasian pasien semaksimal mungkin. Contoh kasus ” Di RSUD

Raden Mattaher, diduga data penyakit pasien mudah bocor. Minggu 21 April

2013, Yayasan Kanti Sehati Sejati (KSS) Jambi mengadukan tim medis ke

Direktur Utama RSUD Raden Mattaher karena dianggap telah membocorkan

riwayat penyakit pasien HIV. Mereka mengadukan perilaku tim medis rumah

sakit bernama Rika, Darwati dan Eriyani yang telah menyebar fitnah dan

membocorkan penyakit pasien HIV/AIDS. Seperti yang di ungkapkan oleh

Davit, akibat informasi itu, teman-teman Gafur dan keluarga calon istrinya

menuding Gafur terinfeksi HIV. Gafur yang hendak menikah hampir saja

batal naik ke pelaminan. Kemudian, pada 15 April 2013, tim medis bernama

Daryani dan Eriyani membuka status pasien HIV berinisial M ke sejumlah

pembesuk. Dua tim  medis ini memberitahu bahwa M positif terinfeksi HIV.

Lalu informasi ini kemudian menyebar di lingkungan rumah M. Akibatnya,

saat ini M terancam diusir dari lingkungan tempat tinggalnya dan M juga

dikucilkan oleh teman-temannya.5

Dari paparan kasus tersebut diatas, dapat dilihat suatu tindakan tim

medis yang sangat merugikan seorang pasien, karena data penyakit pasien di

buka atau disebarkan kepada orang lain tanpa seizin pasien. Rahasia

kedokteran berkaitan erat dengan riwayat pasien, riwayat pasien bukan saja

dipegang oleh seorang dokter, tetapi juga dipegang oleh tenaga kesehatan

lainya.

5 Syaiful W. Harahap. Data Pasien HIV Bocor. http://www.jpnn.com/read/2013, diakses
tanggal 30 Mei 2013.

http://www.jpnn.com/read/2013
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Tenaga kesehatan menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, yaitu “Tenaga kesehatan

terdiri dari: tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga

kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian

medis.”  Sehingga menurut pasal diatas dan terkait dengan kasus yang telah

saya jabarkan seharusnya Daryani dan Eriyani selaku tim medis menyadari

kewajibannya untuk menjaga rahasia pasiennya, agar tidak  semudah itu

membuka atau menyampaikan rahasia pasiennya kepada orang lain tanpa

seizin pasien yang bersangkutan. Karena sejatinya data penyakit pasien

merupakan suatu yang amat rahasia.

Jika hal tersebut dilanggar oleh seorang dokter maka harus dibuktikan

terlebih dahulu adanya kesalahan atas perbuatan pidana yang dinilai sebagai

suatu pelanggaran atau kejahatan baik yang dilakukan dengan sengaja atau

karena suatu kelalaian. Pelanggaran wajib simpan kedokteran disini

dimaksudkan sebagai suatu perbuatan malpraktek karena pelanggaran

tersebut merupakan suatu kesalahan profesi dari seorang dokter, yang

diartikan sebagai suatu perbuatan membocorkan rahasia kedokteran yang

termasuk perbuatan medical practice dan atas pelanggaran tersebut dapat

diminta pertanggungjawaban profesi dari seorang dokter. Dengan demikian

pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang di

maksud dalam pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana6. Yaitu

“barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya

6Lihat pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu,

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana

denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Disamping itu juga ada tanggung jawab profesi yang harus di

pertanggungjawabkan oleh seorang dokter, yakni dikenakan tindakan

administratif sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 188 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu “Menteri dapat

mengambil tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis atau

pencabutan izin sementara atau izin tetap terhadap tenaga kesehatan yang

melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam undang-undang”.7

Semua rahasia medis yang tertuang dalam rekam medik adalah menjadi

hak sepenuhnya dari pasien yang bersangkutan dan oleh sebab itu maka

berkas rekam medik perlu di jaga kerahasiaanya agar tidak dengan mudah di

baca oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten untuk mengetahui rahasia

medis pasien tersebut. Di beberapa negara yang menganut kebebasan mutlak

melaksanakan perlindungan rahasia medik dengan sangat ketat, sehingga

rekam medik menjadi sangat konfidensial. Seorang suami tidak dengan

mudah mendapatkan isi rekam medik istrinya ataupun sebaliknya jika oleh

suami atau istri dinyatakan bahwa hal tersebut konfidensial bagi

pasangannya. Sebegitu ketatnya perlindungan rahasia medis tersebut,

terkadang sampai meninggalpun rahasia tersebut tetap tersimpan rapi.

7 Lihat pasal 188 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan.
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Di telaah dari rincian yang saya jabarkan di atas maka seseorang yang

berprofesi sebagai dokter memiliki dua sisi yang bersimpangan dalam

menjalankan propesinya tersebut, dimana di satu sisi seorang dokter memiliki

kewajiban untuk menjaga rahasia dari pasien yang diperiksanya berdasarkan

pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun disisi lain

seorang dokter mau tidak mau, dia harus membuka rahasia pasiennya karna

faktor sosial budaya dimana di indonesia masih kuat rasa kekeluarganya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul :“ANALISIS TERHADAP

PENGATURAN WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN

DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dan diteliti  dalam

penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang wajib simpan rahasia kedokteran ditinjau

dari hukum positif di indonesia?

2. Bagaimana sanksi hukum terhadap dokter yang membuka rahasia

pasiennya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang wajib simpan rahasia kedokteran

ditinjau dari hukum positif di indonesia.
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2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap dokter yang membuka rahasia

pasiennya.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan yang dilakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis

maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan

pemikiran dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang

Hukum Kesehatan dan Etika Propesi Kedokteran.

2. Secara Praktis

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas

maka hasil penelitan ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Bagi Peneliti

Untuk menyelesaikan kesarjanaan (S1) di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang. Dan untuk menambah wawasan dan

meningkatkan sifat kritis dalam menanggapi masalah-masalah yang

menyangkut wajib simpan rahasia kedokteran.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat

mengenai kewajiban dokter untuk menyimpan rahasia pasien yang di

periksanya. Rahasia kedokteran hanya bisa dibuka untuk kepentingan

kesehatan pasien, permintaan pasien sendiri, memenuhi permintaan
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aparat penegak hukum, atau karena alasan peraturan perundang-

undangan.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang

mengatur secara jelas mengenai pelanggaran rahasia kedokteran,

sehingga rahasia kedokteran bisa terjaga.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis yaitu

mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wajib

simpan rahasia kedokteran yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

Kemudian akan dikaji secara normatif, yaitu menggunakan Norma-

norma yang ada di dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa norma-norma

yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan,

dan norma hukum. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan norma

hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
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Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif, yaitu untuk

memperoleh gambaran dari suatu fenomena yang terjadi di dalam lingkungan

masyarakat yang berhubungan dengan masalah pengaturan wajib simpan

rahasia kedokteran. Selanjutnya dilakukan analisis untuk menjawab

permasalahan penelitian ini.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat

dibedakan menjadi beberapa sumber-sumber penelitian berupa :8

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat9, yang

terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang

lainnya berkaitan dengan pengaturan wajib simpan rahasia kedokteran,

yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

c) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga

Kesehatan.

e) Surat Keputusan Pengurus Beser Ikatan Dokter Indonesia Nomor 221

Tahun 2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

8Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT
RajaGrafindoPersada, Jakarta, hal. 118-119.

9 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Penelitian Hukum, UMM Press,Malang, hal. 127.
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bahan hukum primer10, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian yang

berkaitan dengan wajib simpan rahasia kedokteran di indonesia seperti:

1) Buku Syahrul Machmud, yaitu Penegakan Hukum dan Perlindungan

Hukum Bagi Dokter Yang di Duga  Melakukan Medikal Malpraktek.

2) Buku Soetjiningsih, Yaitu Modul Komunikasi Pasien – Dokter.

Sedangkan hasil penelitian yang berkaitan dengan wajib simpan rahasia

dokter, yaitu:

1) Tesis Agung Santosa, yaitu: Rekam Medis dan Rahasia Kedokteran :

Penelitian Hukum Normatif Terhadap Pasal 43 KUHAP Dengan Pasal

322 KUHP, Pasal 48 dan Pasal 51c UUPK. Universitas Katolik

soegijapranata semarang 2007.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan dua

cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (library Research), yaitu pengumpulan bahan-bahan

hukum melalui studi pustaka. Dalam studi ini peneliti mencari, melihat,

dan membaca berbagai literatur (buku-buku ilmiah), karya ilmiah, yang

relevan dengan permasalahan wajib simpan rahasia kedokteran.

b. Mencari literatur via internat, yaitu pengumpulan bahan hukum

dengancara mencari  di internet.

10 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Penelitian Hukum, UMM Press,Malang, hal.
127.
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Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang

dipergunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, pencarian

literatur via internet, dan juga menelaah pada peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan wajib simpan rahasia kedokteran. Pengumpulan bahan

hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penguraiannya,

menganalisis, dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada dari

bahan-bahan hukum dan teori-teori. Prosedur pengumpulan bahan hukum

dari badan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan cara :11

1)  Melakukan pengumpulan dan pemilihan bahan-bahan hukum dan teori-

teori yang sesuai dengan perumusan masalah.

2) Menyajikan bahan hukum dan teori yang telah dipilih untuk mengadakan

penarikan kesimpulan.

4.   Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penulisan hukum normatif

ini menggunakan analisa isi (content analysis), yaitu suatu metode

menganalisis peraturan wajib simpan rahasia kedokteran yaitu:

a. Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

Tentang Praktik Kedokteran.

c. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan.

11 Dessy Dwy Armiyanti, Tinjauan Yuridis Normatif Dinamika Pengaturan Kemerdekaan Pers
Dalam Undang-Undang Dasar dan Pengaturan Perundang-Undangan di Indonesia, Skripsi
UMM 2012.
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d. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang lafal

sumpah dokter.

e. Pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.

f. Pasal 12 Surat Keputusan  Pengurus Beser Ikatan Dokter Indonesia

Nomor 221 Tahun 2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran

Indonesia.

F. Rencana Sistematika Penelitian

BAB I. Pendahuluan

Menyajikan mengenai garis besar permasalahan yang dipilih untuk

menyusun skripsi ini. Mencakup mengenai uraian latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

metode penelitian, dan rencana sistematika penelitian.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan mengenai tinjauan umum kajian pustaka

sebagai teori yang menjadi dasar dalam pengkajian dan pembahasan

pada penelitian, terdiri dari teori tentang Tinjauan Umum Tentang

Dokter, Tinjauan Umum Tentang Rahasia Kedokteran, Tinjauan

Umum Tentang Hukum Positif.

BAB III. Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas permasalahan yang akan diteliti yang

disertai dengan analisa isi (content analysis). Adapun konsentrasi
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pembahasan terletak pada pengaturan terhadap wajib simpan

rahasia kedokteran.

BAB IV. Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyajian hasil penelitian

yang merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang

telah diuraikan pada bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang

perlu disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari solusi dari

masalah yang ada.


