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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam 

berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian dari 

kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan 

dibidang kesehatan.  

 Perubahan konsep penyelenggaraan pembangunan kesehatan tidak dapat 

dipungkiri. Pada awalnya pembangunan kesehatan bertumpu pada upaya 

pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, kemudian bergeser pada 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan penekanan pada 

upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. 

 Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, 

kenyamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka 

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur 

kesejahteraan umum, sebagaimana yang diamanatkan didalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan 

sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai 

upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Salah 

satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah 
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tersedianya pelayanan medis oleh dokter dan dokter gigi dengan kualitasnya yang 

terpelihara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran.1 Sebagai salah satu fungsi pengaturan dalam Undang-undang Praktik 

Kedokteran yang dimaksud adalah pengaturan tentang rekam medis yaitu 

pada pasal 46 2 dan pasal 47. 3 

 Dengan semakin berkembangnya dunia kesehatan di Indonesia, rekam 

medis mempunyai peranan tidak kalah pentingnya dalam menunjang pelaksanaan 

sistem kesehatan nasional. Rekam medis sangat penting selain untuk diagnosis, 

pengobatan juga untuk evaluasi pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi kerja 

melalui penurunan mortalitas dan motilitas serta perawatan penderita yang lebih 

sempurna. Rekam medis berisi informasi lengkap perihal proses pelayanan medis 

di masa lalu, masa kini dan perkiraan terjadi di masa yang akan datang. 

 Dokter yang merawat pasien bertanggungjawab atas kelengkapan dan 

keakurasian pengisian rekam medis. Didalam praktek memang dapat saja 

pengisian rekam medis dilakukan oleh perawat, namun dokter yang merawat 

pasienlah yang bertanggungjawab. Perlu diingat kelengkapan dan keakurasian isi 

rekam medis sangat bermanfaat, bagi perawatan dan pengobatan pasien sebagai 

bukti hukum bagi rumah sakit dan dokter, maupun bagi kepentingan penelitian 

medis dan administratif. 

 Dengan meningkatnya kerumitan sistem pelayanan kesehatan, rekam 

medis (medical record) menjadi semakin penting. Disamping pentingnya dibidang 

                                                        
1 Muhammad Mulyohadi Ali dan Ieda Poernomo Sigit Sidi. 2009. Manual Komunikasi Efektif 
Dokter-Pasien (Manual Rekam Medis dan Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran). Jakarta. 
Penerbit Lembaga Konsultan Peraturan Bisnis Indonesia. Hal. 63-64. 
2 Lihat Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 46. 
3 Lihat Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 47. 
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hukum kesehatan, adanya rekam medis mempengaruhi kualitas pelayanan 

kesehatan yang diterima oleh pasien. Rekam medis berisi tentang identitas pasien, 

pemeriksaan, pengobatan serta tindakan dan pelayanan lain yang diberikan oleh 

dokter kepada seorang pasien selama menjalani perawatan disuatu sarana 

pelayanan kesehatan.  

 Disamping fungsi dan tujuannya untuk memberikan fasilitas taraf 

pelayanan kesehatan yang tinggi, rekam medis juga dapat dipergunakan sebagai 

bahan pendidikan, penelitian. Dan dibidang hukum, rekam medis digunakan untuk 

bahan pembuktian di sidang peradilan dan sarana mengembalikan ingatan para 

pihak yang berperkara.4  

 Permasalahan dan kendala utama pada pelaksanaan rekam medis adalah 

dokter dan dokter gigi tidak menyadari sepenuhnya manfaat dan kegunaan rekam 

medis, baik pada sarana pelayanan kesehatan maupun pada praktik perorangan, 

akibatnya rekam medis dibuat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak tepat waktu.  

 Karena itu, diperlukan acuan rekam medis penyelenggaraan praktik 

kedokteran yang berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku baik untuk rumah 

sakit, perorangan dan pelayanan kesehatan lain. Rekam medis merupakan hal 

yang sangat menentukan dalam menganalisa suatu kasus dan sebagai alat bukti 

utama yang akurat. Diantara semua manfaat rekam medis, yang terpenting adalah 

aspek hukum rekam medis.  

 Pada kasus malpraktek medis, keperawatan maupun farmasi, rekam medis 

merupakan salah satu bukti tertulis yang penting. Berdasarkan informasi dalam 

                                                        
4 Soerjono Soekanto dan Herkutanto. 1987. Pengantar Hukum Kesehatan. Bandung. Penerbit 
Remadja Karya CV. Hal. 146. 
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rekam medis, petugas hukum serta majelis hakim dapat menentukan benar 

tidaknya telah terjadi tindakan malpraktek, bagaimana terjadinya malpraktek 

tersebut serta menentukan siapa sebenarnya yang bersalah dalam perkara tersebut.  

Tahun 2010 di Indonesia tepatnya wilayah Kalimantan Timur, 
Balikpapan Warga kawasan Kelurahan Batu Ampar Balikpapan Utara 
Franky Ferryanto Siahaan vs Rumah Sakit Pertamina Balikpapan 
(RSPB). Dia menyebut, banyak kejanggalan dalam proses penanganan 
medis istrinya. Franky menduga istrinya mejadi korban malpraktek, 
terjadi kelalaian dalam proses penanganan medis diantaranya 
pemberian transfusi darah dimana pihak RSPB maupun dokter tidak 
merujuk rekam medis korban (debby) yang mempunyai riwayat 
penyakit gejala hypertensi dan kegemukkan. Selain itu standar 
perawatan saat pemberian transfusi darah, penanganan pasien saat 
kondisi kritis yang dinilai cukup lamban. Setiap Franky ke RSPB, 
jawabannya selalu berbeda. Apakah rekam medis ini ada, hilang, 
sengaja dihilangkan atau memang tidak ada rekam medis atas nama 
istrinya. Kemudian Franky menanyakan rekam medis istrinya, petugas 
RSPB mengaku tidak pernah mendapatkan laporan apabila pasien 
Debby telah meninggal. Dalam kasus ini dinilai terjadi dugaan 
malpraktek.5 
 

Dunia kedokteran yang dahulu seakan tak terjangkau oleh hukum, dengan 

berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan 

hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, 

bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Banyak persoalan 

malpraktek atas kesadaran hukum pasien. Ketidakpuasan pasien terhadap 

pelayanan medis yang diberikan dokter untuk menolong atau menyelamatkan 

pasien dari penderitaan atau akibat yang dapat menyebabkan kematian 

sebelumnya tidak diberitahukan kepadanya, dapat dijadikan dasar untuk menuntut 

ganti rugi kepada dokter.  

                                                        
5 Balikpapan Pos. 2011. Diduga Malpraktek Nyawa Debby Melayang. 
http://www.balikpapanpos.co.id, diakses tanggal 2 Maret 2013, pukul 10:49 
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Meskipun upaya medis itu berhasil menyelamatkan pasien dari akibat yang 

lebih parah atau yang dapat menyebabkan kematian. Untuk menghindari 

ketidakpuasaan pasien, dokter seyogyanya memberikan penjelasan (informed 

consent) yang selengkapnya tentang penyakit pasien dan kemungkinan resiko 

yang terjadi yang akan dialami pasien selama prosedur pengobatan brerlangsung. 

Disamping upaya maksimal yang dilakukannya harus sesuai dengan standar 

profesi medis dalam bidang keahliannya. 

Demi mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan, serta kepastian 

hukum bagi semua pihak, dugaan kasus malpraktek kedokteran ini harus diproses 

secara hukum. Tentunya proses ini tidak mutlak menjamin akan mengabulkan 

tuntutan dari pihak pasien atau keluarganya secara penuh, atau sebaliknya 

membebaskan pihak tenaga kesehatan maupun sarana pelayanan kesehatan yang 

dalam hal ini sebagai pihak tergugat, dari segala tuntutan hukum.  

 Rekam medis memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam 

bidang kesehatan, termasuk dalam upaya penegakan hukum terutama pembuktian 

perkara malpraktek dibidang kedokteran. Dalam hal ini apabila rekam medis 

sebagai pembuktian disebutkan oleh ahli kedokteran dan dilihat dari perspektif 

hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Rekam Medis, 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dinilai masih abstrak keberadaanya sebagai alat 

bukti pembuktian perkara malpraktek dibidang kedokteran. 
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 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dalam penulisan hukum 

(skripsi) ini menggunakan judul “REKAM MEDIS SEBAGAI PEMBUKTIAN 

PERKARA MALPRAKTEK DI BIDANG KEDOKTERAN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana rekam medis sebagai pembuktian perkara malpraktek menurut 

medis dan hukum pidana? 

2. Bagaimana rekam medis sebagai pembuktian perkara malpraktek menurut 

perspektif hukum? 

 

C. Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan pokok rumusan masalah, dapat dikemukakan tujuan 

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami rekam medis sebagai pembuktian 

perkara malpraktek menurut medis dan hukum pidana.   

2. Untuk mengetahui dan memahami rekam medis sebagai pembuktian  

perkara malpraktek menurut perspektif hukum. 

 

D. Manfaat Penulisan  

 Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna 

untuk menambah wawasan dan pengembangan pengetahuan di bidang 

hukum acara pidana khususnya dibidang kesehatan tentang rekam medis 

sebagai pembuktian perkara malpraktek dibidang kedokteran. 

b. Memberikan wawasan yang dapat dipergunakan dalam penulisan karya 

ilmiah di bidang hukum. 

c. Untuk lebih mendalami teori–teori yang telah dipelajari selama kuliah di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penulisan hukum ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis 

secara pribadi sebab penulisan ini bermanfaat dalam menambah 

keterampilan guna melakukan penulisan hukum, serta sebagai syarat 

penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Praktisi Hukum 

Penulisan hukum ini memberikan wawasan mengenai hukum acara pidana 

terutama terkait rekam medis sebagai pembuktian perkara malpraktek 

dibidang kedokteran dari segi medis, segi hukum pidana dan perspektif 

hukum. 
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c. Bagi Masyarakat 

Penulisan hukum ini memberikan pengetahuan tentang pentingnya rekam 

medis sebagai pembuktian perkara malpraktek. 

d. Bagi Dokter 

Sehubungan dengan penulisan hukum yang dilakukan tentang rekam 

medis sebagai pembuktian perkara malpraktek dibidang kedokteran, 

diharapkan para dokter dapat lebih memperhatikan bahwa rekam medis 

harus dibuat secara lengkap dan jelas. Karena dalam peradilan rekam 

medis dapat dijadikan sebagai alat bukti pembuktian perkara malpraktek. 

 

E. Kegunaan Penulisan 

 Hasil analisis rekam medis ini akan berguna untuk: 

1. Pentingnya isi rekam medis ini bagi seorang dokter atau tenaga medis 

dan masyarakat untuk pelayanan kesehatan. 

2. Rekam medis dapat dijadikan salah satu alat bukti yang dibutuhkan 

dalam kasus malpraktek. 

 

F. Metode Penulisan 

F.1. Pendekatan Hukum 

Penulis menggunakan pendekatan hukum secara yuridis yaitu tinjauan 

berdasarkan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Mengenai  hal tersebut penulis akan menganalisis dan mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang mengatur terkait Rekam Medis Sebagai 
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Pembuktian Perkara Malpraktek Di Bidang Kedokteran.  

F.2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer: 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh penulis 

dari hukum positif atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. 

2. Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 

2008 Tentang Rekam Medis. 

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

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran. 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan 

data primer dalam menyempurnakan penulisan hukum ini, meliputi buku, 

jurnal, artikel, dan prinsip-prinsip hukum, berita internet maupun opini 

hukum yang berkaitan dengan judul serta permasalahan dalam penulisan 

hukum yang diangkat oleh penulis. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum petunjuk yang 

dipergunakan untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan 
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sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum, kamus ilmiah dan penulisan 

hukum yang berkenaan dengan judul Rekam Medis Sebagai Pembuktian 

Malpraktek Dibidang Kedokteran. 

F.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

   Dalam penulisan hukum ini, teknik pengumpulan bahan hukum 

yang digunakan penulis adalah studi dokumentasi hukum dan studi 

kepustakaan. 

a. Studi Dokumentasi Hukum 

Studi dokumentasi hukum adalah pengumpulan data maupun bahan 

hukum yang akan dianalisis terkait dengan peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti oleh penulis. 

b. Studi Kepustakaan (library Research) 

Studi kepustakaan (library Research), adalah pengkajian informasi 

tertulis mengenai data atau sumber penelitian yang dianalisis dan 

dipublikasikan secara luas. Pengumpulan data atau sumber penelitian 

ini melalui penelusuran beberapa buku dibidang ilmu hukum, artikel 

hukum, jurnal, yang berkaitan dengan judul penelitian hukum ini. 

Studi pustaka dilakukan dengan tahap menentukan terlebih dahulu 

sumber data bahan hukum primer dan sekunder, identifikasi data yang 

diperlukan, inventarisasi data yang relevan  dengan rumusan masalah. 

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan 

teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi 
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obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan 

berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.  

Untuk mempermudah menganalisis dan membuat kesimpulan dari 

konsep yang ada dari bahan hukum dan teori. Prosedur pengumpulan 

bahan hukum dari bahan hukum primer dan sekunder dilakukan 

dengan cara: 

a) Melakukan pengumpulan dan pemilihan bahan-bahan hukum dan 

teori-teori yang sesuai dengan perumusan masalah. 

b) Menyajikan bahan hukum dan teori yang telah dipilih untuk 

mengadakan penarikan kesimpulan. 

F.4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

  Metode yang digunakan oleh penulis adalah analisa terhadap bahan 

hukum dalam penulisan hukum normatif adalah analisa isi (content 

analysis),  analisa kesesuaian atau analisa keselarasan.6  

Kemudian metode analisis tersebut akan ditarik kesimpulan dalam 

hubungannya dengan masalah yang dianalisa dan dipaparkan secara 

deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai 

rekam medis sebagai pembuktian perkara malpraktek dibidang kedokteran 

berdasarkan bahan-bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer 

maupun sekunder sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang 

permasalahan yang diteliti. 

 

                                                        
6 Sidik Sunaryo. 2012. Pedoman Penulisan Hukum. Hal. 19.  Fakultas Hukum. Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
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G. Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian hukum ini penulis mengemukakan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode 

Penulisan, dan Sistematika Penulisan Hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori-teori yang melandasi penulisan 

dan pembahasan yang berkaitan dengan rekam medis sebagai pembuktian tinjauan 

umum kajian pustaka sebagai teori yang mendasar dalam perkara malpraktek di 

bidang kedokteran. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan, buku, jurnal, 

hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, beberapa literatur dan didapat dari media 

internet yang relevan dengan penelitian ini. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pembahasan dari rumusan 

permasalahan yang diangkat. Mengenai rekam medis sebagai pembuktian 

malpraktek dibidang kedokteran menurut medis dan hukum pidana, rekam medis 

sebagai pembuktian perkara malpraktek menurut perspektif hukum pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Menteri Kesehatan  

Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Rekam Medis, Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
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2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan permasalahan 

yang diteliti pada bab sebelumnya yang dapat ditarik dari penulisan dan berisi 

saran yang merupakan akhir dari penulisan skripsi atau tugas akhir yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua para pihak yang 

terkait. Kemudian setelah penutup, dilanjutkan dengan daftar pustaka yang 

dimana daftar pustaka ini berisi keseluruhan literatur yang telah dijadikan acuan 

atau rujukan oleh penulis dalam menulis skripsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 


