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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Rumah SakitTelogorejo

Rumah SakitTelogorejo merupakan Rumah Sakit Umum

Swasta (Non Profit) yang didirikan sebagai usaha sosial pada tahun

1951. Rumah Sakit ini berada di bawah naungan Yayasan

Kesehatan Telogorejo Semarang yang bergerak di bidang

pelayanan kesehatan. Walaupun Rumah Sakit ini di bawah

Yayasan Sosial, namun Rumah SakitTelogorejo dikelola secara

profesional dimana profit yang diperoleh akan dikembalikan kepada

masyarakat melalui investasi dan pengembangan Rumah Sakit.

Rumah SakitTelogorejo merupakan Rumah Sakit swasta

Tipe Byang berlokasi di jalan KHA Dahlan Semarang dengan Luas

Tanah 22.623 m2 dan Luas Bangunan 18.749 m2. Total kapasitas

tempat tidur Rumah SakitTelogorejo saat ini adalah 312 tempat

tidur. Rumah SakitTelogorejo memberikan pelayanan rawat inap,

rawat jalan dan fasilitas penunjang. Pelayanan rawat inap

menyediakan 312 tempat tidur yang terdiri dari ruang Suite,

Executive, Deluxe, VIP, Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Pelayanan

poliklinik rawat jalan terdiri dari poliklinik umum dan spesialistik

Rumah SakitTelogorejo berada di lokasi yang sangat

strategis, dekat dengan Kawasan Simpang Lima yang merupakan
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jantung dan pusat kota Semarang. Posisi ini merupakan salah satu

keunggulan kompetitif yang mendukung pertumbuhan dan

pengembangan Rumah Sakit ini dari tahun ke tahun. Selain lokasi

yang strategis, dengan pengembangan sistem manajemen, sumber

daya manusia dan fasilitas yang terus-menerus turut mendukung

Rumah SakitTelogorejo untuk senantiasa berkarya demi

kemanusiaan. .

a. Visi

Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama dan Terdepan dalam

Layanan Unggulan

b. Misi

1) Memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan fasilitas

kesehatan berkualitas tinggi.

2) Senantiasa mengembangkan kompetensi sumber daya

manusia yang professional dalam memberikan pelayanan

medis terbaik.

3) Menerapkan ilmu dan teknologi mutakhir dalam pelayanan

kesehatan unggulan.

4) Memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat yang

membutuhkan dalam bidang kesehatan.

5) Mengaplikasikan tata kelola yang baik dan benar untuk

pertumbuhan berkesinambungan.
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2. Gambaran Pelepasan Informasi di RumahSakitTelogorejo

Tabel 1 : Data Jumlah permintaan informasi medis untuk klaim
Asuransi

Sumber: data primer 2017

Pelepasan informasi di Rumah SakitTelogorejountuk

keperluan klaim dilakukan oleh unit rekam medis melalui bagian

resepsionis rekam medis. Pelepasan informasi medis untuk klaim

dilayani sesuai standar prosedur operasioanalRumah

SakitTelogorejo yaitu dengan cara pemohon datang langsung atau

dengan mengirim permohonan melalui fax atau email.

Prosedur pelepasan informasi medis untuk klaim Asuransidi

Rumah SakitTelogorejoterbagi menjadi dua jalur, yaitu pengajuan

klaim reimbursement dan pengajuan klaim mitra. Pengajuan klaim

reimbursement adalah pengajuan informasi medis oleh pasien atau

pihak yang diberi kuasa, untuk digunakan sebagai syarat

pengajuan klaim ke Asuransi karena biaya yang telah dikeluarkan

untuk pengobatannya. Sedangkan untuk klaim mitra yaitu

permintaan informasi medis oleh perusahaan Asuransi melalui unit

piutang Rumah SakitTelogorejo untuk proses klaim biaya atas

Permintaan
Bulan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Ags Spt Okt Nov Des

Klaim
Reimbursment 491 366 423 387 418 362 348 376 351 418 422 377
Klaim Mitra 494 466 502 434 603 403 457 429 434 656 542 562
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perawatan yang telah diberikan kepada nasabah perusahaan

Asuransi.

Prosedur pengajuan klaim reimbursement yaitu

pasienmengajukan permohonan informasi medis di resepsionis

Rekam medis dengan cara pasien mengisi formulir pelepasan

informasi medis dan di lampiri dengan fotocopy identitas. Formulir

pelepasan informasi medis yang di isi meliputi: identitas pemohon,

identitas pasien, episode perawatan yang diminta, keperluan,

nomor polis apabila untuk pengajuan klaim dan persyaratan

pendukung lainya yang harus dilampirkan.

Untuk pengajuan informasi medis yang bukan pasien sendiri,

maka selain mengisi formulir pelepasan informasi medis juga di

minta persyaratan pendukung lainnya seperti fotocopy identitas

pasien dan pemohon beserta dengan bukti hubungan dengan

pasien, bisa dalam bentuk copy kartu keluarga/ akte kelahiran/

buku nikah/ surat keterangan pejabatberwenang/ surat kuasa dari

pasien. Jika persyaratan yang diajukan pemohon tidak lengkap,

pengajuan tidak akan diterima oleh petugas resepsionis rekam

medis dan pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan yang

masih belum lengkap.

Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon sudah

lengkap, pengajuan akan diterima oleh petugas resepsionis rekam

medis,berkas selanjutnya di kirim oleh resepsionis ke petugas
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pengolah klaim untuk diproses pengajuan informasi medis.

Langkah-langkah petugas pengolah klaim dalam memproses

pengajuan informasi medis adalah dimulai dari petugas pengolah

klaim mencari file berkas rekam medis yang selanjutnya akan di

ketik identitas pasien serta informasi medis yang bisa di ketahui

oleh petugas klaim dalam rekam medis. Selanjutnya petugas

pengolah klaim akan meminta kelengkapan pengisian untuk isian

yang tidak diketahui oleh petugas pengolah klaim dan tandatangan

kepada dokter yang merawat. Menurut informasi petugas pengolah

klaimdiketahui tidak jarang dokter hanya tanda tangan saja tanpa

melengkapi informasi medis yang masih kosong sehingga hasil

informasi medis yang diberikan kepada pemohon tidak terisi

lengkap. Akan tetapi disampaikan juga bahwa ada beberapa dokter

yang dalam pengisian informasi medis untuk klaim di isi dengan

lengkap. Oleh petugas pengolah klaim ketidaklengkapan

dikarenakan dikarenakan beberapa hal, antara lain pertanyaan

informasi medis yang sangat banyak dan mendetail. Hal tersebut

yang membuat dokter kadang tidak mau mengisi formulir

Asuransi.Setelah informasi medis di tandatangai oleh

dokter,petugas pengolah klaim mengcopy informasi medis yang

sudah jadi untuk arsip dan memberi stempel. Hasil laporan medis

yang sudah jadi diserahkan kepada petugas resepsionis rekam
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medis yang selanjutnya petugas resepsionis rekam medis

menginformasikan kepada pemohon.

Untuk pengajuan klaim Asuransi mitra, permintaan

pelepasan informasi medis, persyaratan diterapkan mulai dari

pasien mendaftar rawat inap/ rawat jalan dengan cara pasien

mengisi formulir pelepasan informasi medis di pendaftaran.

Selanjutnya agar terdapat jaminan awal tentang penanggungan

pasien, petugas debitur Rumah SakitTelogorejoakan mengirimkan

laporan medis awal yang telah diisi oleh dokter. Hingga setiap kali

ada tindakan yang membutuhkan biaya besar, petugas debitur

akan meminta approval dari perusahaan Asuransi sampai pasien

pulang.

Setelah pasien pulang dari perawatan unit piutang akan

meminta resume medis pasien ke bagian rekam medis guna

pengiriman penagihan ke Asuransi dengan dilampiri billing pasien.

Apabila dari perusahaan Asuransi meminta informasi tambahan

terkait pengajuan klaim, maka unit piutang akan meminta kebagian

rekam medis untuk di proses ke dokter yang merawat.
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3. Hasil Kuesioner, Wawancara dengan Responden serta

Observasi terkait Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam

Pelepasan Informasi Medis untuk Klaim AsuransiKomersial

Untuk menemukan informasi yang diharapkan sesuai tujuan

penelitian tentang bagaimana Pelaksanaan tanggung jawab Rumah

Sakitterhadap pemberian informasi medis sebagai bukti untuk

keperluan klaim Asuransi komersial dan kendala atau masalah-

masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab Rumah

Sakit dalam pelepasan informasi medis untuk keperluan klaim

Asuransi komersial, maka peneliti mengambil informasi dari

pengisian kuesioner yang telah diisi oleh para responden dan hasil

wawancara dengan pihakAsuransi dan manajemen Rumah Sakit

serta oboservasi pelaksanaan pemberian informasi medis di

Rumah SakitTelogorejo.

Tabel 2 : Persebaran responden pengajuan permintaan informasi

medis oleh agen dan pasien sendiri berdasarkan Asuransi

No Asuransi Pengajuan Jumlah %
Agen Pasien

sendiri1 Manulife 1 1 2 10 %
2 Prudential 5 3 8 40 %
3 PT tokio marine life

insurance
1 0 1 5 %

4 Equity life indonesia 2 0 2 10 %
5 Generali 1 0 1 5 %
6 Axa mandiri 0 4 4 20 %
7 Bringin life 0 1 1 5 %
8 Jiwa sraya 0 1 1 5%

Total 10 10 20 100%
Sumber: data primer 2017
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Dari jumlah  persebaran responden pengajuan permintaan

informasi medis terbagi menjadi dua, yaitu pengajuan informasi

medis oleh agen dan pengajuan informasi medis oleh pasien

berdasarkan masing-masing Asuransisudah dianggap cukup untuk

mewakili karakteristik Asuransi sebagai pihak yang membutuhkan

informasi medis untuk klaim, sehingga informasi responden

berperanan penting dalam penelitian ini. Jumlah responden

didasarkan atas kecukupan data/informasi yang dibutuhkan oleh

peneliti dan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Tabel 3 : Persebaran responden wawancara di Rumah Sakit dan

Asuransi

No Responden Pengajuan Jumlah %
RS Asuransi

1 Medical Staff Division
Manager

1 0 1 20%

2 Dokter Corporate 1 0 1 20%
3 Legal dan GA Spv 1 0 1 20%
4 AsuransiPrudential 0 1 1 20%

5 Asuransi Admedika 0 1 1 20%

Total 3 2 5 100%
Sumber: data primer 2017

Persebaran responden wawancara terdiri dari

respondenRumah Sakit dan responden Asuransitersebut dianggap

peneliti sudah cukup cakap, serta mewakili kebutuhan informasi

untuk melihat bagaimana Pelaksanaan tanggung jawab Rumah

Sakitterhadap pemberian informasi medis sebagai bukti untuk

keperluan klaim Asuransi komersial. Jumlah responden didasarkan
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atas kecukupan data/informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan

disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Rumah

Sakit yang didasarkan pelepasan informasi medis untuk keperluan

klaim Asuransi, peneliti mencari data kepada Rumah Sakit, pasien

dan pihak Asuransi dengan cara observasi, menggunakan

kuesioner, dan wawancara untuk saling cross check data

informasi.Hasil data informasi tersebut dapat di ketahui sebagai

berikut:

a. Penjelasan apakah dalam perusahaan Asuransi mempunyai

MoU (Memorandum of Understanding) dengan semua Rumah

Sakit dan apa isi dari MoU.

Tabel 4. Distribusi jawaban keberadaan MoU antara

Asuransidengan semua Rumah Sakit

No Jawaban Pengajuan Jumlah Persentasi
Agen Pasien

sendiri1 Ya 6 6 12 60%
2 Tidak 4 4 8 40%

Sumber: data primer 2017

Pada tabel empat tersebut dapat digambarkan bahwa

informasi dari 20 responden pengajuan informasi medis oleh

agen dan pasien, terdapat60% responden menyatakan antara

Asuransidan Rumah Sakitterdapat MoU, sedangkan

40%responden menyatakan antara Asuransi dan Rumah Sakit

tidak mempunyai MoU.
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Peneliti melakukan cross check informasi dengan

meminta informasi kepada pihak Asuransi dan pihak Rumah

Sakit untuk mengetahui hubungan antara Rumah Sakit dengan

perusahaan Asuransi. Berikut jawaban responden Rumah Sakit

dan Asuransi.

Responden Asuransi Prudential mengatakan bahwa:

“Asuransi tidak bekerja sama dengan semua Rumah

Sakit, namun Asuransi bekerjasama dengan Rumah Sakityang

rekanan. Biasanya Asuransirekanan dengan Rumah

SakitSwasta”.

Jawaban yang sama disampaikan oleh responden

Admedika.Admedika adalah perusahaan yang bergerak di

bidang e-Health Services dan beperan sebagai Third Party

Administrator (TPA) yang di pilih oleh perusahaan Asuransi.

Dijelaskanbahwa “Asuransi tidak bekerjasama dengan semua

Rumah Sakit.”Setelah mengetahui jawaban dari responden

Asuransi peneliti melakukan cross checkinformasi kepada

responden Rumah Sakit terkait apakah Rumah Sakit

bekerjasama dengan perusahaan Asuransi?

Responden Rumah Sakit mengatakan bahwa:;

“Rumah SakitTelogorejo bekerja sama dengan banyak

perusahaan Asuransi. Karena disini merupakan Salah satu
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Rumah Sakittipe B di semarang yang memiliki pelayanan

holistik”

Dari penjelasan tersebut dapat dikatahui bahwa Asuransi

tidak bekerjasama dengan semua Rumah Sakit atau Rumah

Sakit tidak bekerjasama dengan semua Asuransi. Dengan

demikianAsuransi yang tidak ada kerjasama dengan Rumah

SakitTelogorejo dipastikan nasabah Asuransi yang berobat di

Rumah SakitTelogorejo akan meminta informasi medis untuk

klaim Asuransi dengan cara reimbursement.Ketika pasien/

pihak ketiga dalam meminta informasi medis harus mengajukan

sesuai persyaratan pelepasan informasi medis di Rumah

SakitTelogorejo. Adapaun penjelasan pihak Rumah Sakit terkait

persyaratan yang diterapkan dalam pelepasan informasi medis.

Responden pihak Rumah Sakit menjelaskan;

1. Mengisi form surat pelepasan informasi medis
2. Fotocopy Identitas (KTP/ SIM, Pasport)
3. Pengajuan bukan oleh pasien harus menyertakan

bukti hubungan dengan pasien (Fotocopy KK/
Fotocopy Akte kelahiran/ Fotocopy buku nikah/ surat
keterangan pejabat pemerintah/ surat kuasa
bermeterai asli)

Bila saat pengajuan laporan medis untuk klaim asuransi

tidak sesuai dengan persyaratan pelepasan informasi medis

Rumah Sakit Telogorejo, permohonan tersebut tidak akan

diterima oleh petugas resepsionis rekam medis. Namun

berbeda untuk Rumah Sakit dan Asuransi yang ada
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kerjasama,persyaratan ijin pelepasan informasi medis sudah

diberikan ketika pasien mendaftar di Rumah Sakit. Selain itu

antara Rumah Sakit dan Asuransi telah mengadakan

kesepakatan bersama/ MoU tentang tatalaksana pelayanan

kepada nasabah perusahaan asuransi tersebut beserta

mekanisme cara pembayaran oleh asuransi kepada Rumah

Sakit. Dalam perjanjian kerjasama tersebut telah diatur tentang

hak dan kewajiban masing-masing. Termasuk tentang

pelepasan informasi medis.Sehingga bila masing-masing pihak

tidak melaksanakan kesepatan yang telah dibuat bersama

tersebut maka akan menimbulkan konsekuensi hukum.

Peneliti mencari informasi kepada pihak Asuransi

bagaimana jika permintaan informasi medis pasien tidak

diberikan oleh Rumah Sakit atau tidak di isi lengkap oleh

dokter, apa dampaknya bagi pemegang polis?

Responden Asuransi menjelaskan :

Untuk klaim rembursement “Proses klaim akan

terkendala/ akan pending“dengan demikian akan berpotesi

untuk pengajuan klaim dari pasien tidak di setujui oleh

Asuransi. Sedangkan untuk klaim mitra “Dampaknya pengajuan

klaim olehRumah Sakit tidak dibayar oleh Asuransi”.

Oleh respondenAsuransi juga dijelaskan bahwa

biasanya berkas laporan medis yang diajukan oleh pasien/
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tertanggung ke Asuransi masih belum terisi dengan lengkap,

sehingga Asuransi masih memerlukan pertanyaan ulang

kepada Rumah Sakit untuk mengkonfirmasi tentang penyakit

pasien.

Pengisian informasi medis untuk keperluan klaim sangat

erat kaitannya dengan kelengkapan pengisian rekam medis.

Karena bila pengisian rekam medis lengkap dan mudah dibaca

petugas pengolah klaim akan dapat mengisi laporan medis

untuk keperluan klaim dengan mudah, sehingga dokter hanya

perlu mengecek kebenaran pengisian dan memberi tanda

tangan. Peneliti mencari informasi tentang tingkat kelengkapan

pengisian rekam medis dan diketahui sebagai berikut:

Tabel 5. Laporan kelengkapan berkas rekam medis rawat inap
bulan Juli 2017

Indikator Kelengkapan Prosentase
Lengkap

Resume medis 76,0%
Kebutuhan medis pasien 81,7%
Asesmen terdokumentasi dalam 24 jam setelah
masuk dirawat 80,7%

Asesmen medis terdokumentasi sebelum
operasi 89,7%

Pencatatan, tanggal, waktu dari setiap entri
data 92,3%

Asesmen keperawatan selama 24 jam 92,0%
Asesmen gizi dan status fungsional 87,7%
Laporan Operasi 94,0%
Penulisan Terbaca 86,3%

Sumber: data primer 2017
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Tabel 6. Laporan kelengkapan berkas rekam medis rawat jalan
bulan Juli 2017

Indikator Kelengkapan
Prosentase

Lengkap
Jam 65%
Anamnesis 68%
Pemeriksaan Fisik 50%
Diagnosis 99%
Rencana (Edukasi, Pemeriksaan   Diagnostik,
Terapi ) 97%

Sumber: data primer 2017

Untuk mengatasi hal ketidaklengkapan laporan medis,

Rumah Sakit Telogorejo sudah menugaskan dokter corporate

yang bertugas menangani masalah medis berkaitan dengan

pertanyaan informasi medis oleh perusahaan Asuransi mitra,

sehingga kebutuhan informasi medis dapat disediakan. Karena

bila tidak dapat disediakan akan menghambat proses

pengajuan klaim Rumah Sakit dan bisa berdampak pada tidak

terbayarnya pengajuan klaim. Namun untuk pengajuan klaim

reimbursement kelengkapan laporan medis tetap menjadi

tanggung jawab dokter utama pasien.

Rumah Sakit dan Asuransi yang mempunyai kerjasama

isi MoU dapat diketahui berdasarkan jawaban informan

responden Agen Asuransi, Pasien, Asuransi dan Rumah Sakit

sebagai berikut:
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Responden Pasien menyebutkan isi MoU adalah:

“Kelas kamar dan obat-obatan, jangka waktu klaim,

besaran biaya, pemberian informasi medis, manfaat Asuransi”.

Responden agen Asuransi menyebutkan isi MoU adalah;

Isi MoU antara lain: (1) Standar pelayanan Rumah Sakit
ke nasabah perusahaan Asuransi. (2) Memberikan
resume medis ke Asuransi. (3) Manfaat yang diambil
nasabah sesuai polis yg diambil. (4) Pihak Rumah Sakit
wajib memberikan pelayanan kepada nasabah. (5) Pihak
Asuransi tidak boleh mengintervensi prosedur pelayanan
RS. (6) Pihak Rumah Sakit wajib memberikan keterangan
yg diperlukan Asuransi sehubungan proses klaim Asuransi
nasabah. (7) Pihak Asuransi wajib memberikan jaminan
biaya sebagaimana tertera pada Polis. (8) Pihak Asuransi
harus melunasi biaya nasabah sebagaimana MoU
Asuransi dan Rumah Sakit. (9) Bila terjadi miss
komunikasi akan dilakukan mediasi

Hasil wawancara dengan responden Rumah Sakit, menjelaskan

isi MoU antara Rumah Sakit dengan Asuransi adalah :

Rumah Sakittelah lama melakukan kerjasama dengan
beberapaperusahaan Asuransi dan isi MoU antara lain:
(1)Identitas para pihak,
(2)Istilah dan pengertian,
(3)Ruang lingkup perjanjian,
(4)Jangka waktu perjanjian,
(5)Prosedur-prosedur yang disepakati,
(6)Hak dan kewajiban,
(7)Biaya dan cara pembayaran,
(8)Denda dan sanksi,
(9)Jaminan,
(10)Force majeure,
(11)Berakhirnya perjanjian,
(12)Penyelesaian perselisihan,
(13)Pemberitahuan dan korespondensi,
(14)Lain-lain,
(15)Penutup.
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Dijelaskan juga bahwa pelepasan informasi medis untuk

keperluan klaim rumah sakit termuat dalam bab hak

dankewajiban, yang isinya adalah “Pihak Pertama (dalam hal

ini adalah Perusahaan Asuransi)mendapatkan data informasi

tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam

medik) yang dianggap perlu sesuai Surat Pernyataan

Persetujuan (informed consent)”;

Untuk selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan yang

sama kepada perusahaan Asuransi tentang isi dari MoU

dengan Rumah Sakit untuk digunakan oleh peneliti sebagai

cross check informasi. Responden Asuransiprudential;

menyebutkan isi MoU adalah:

Isi MoU biasanya terdari dari: (1) prosedur pelayanan
kesehatan bagi peserta, (2) biaya dan tata cara
pembayaran pelayanan kesehatantarif pelayanan
kesehatan, (3) tata cara pembayaran pelayanan
kesehatan, (4) hak dan kewajiban, (5) sanksi, (6)
keadaan memaksa (force majeure), (7) addendum”.

Responden Admedika menyebutkan isi MoU adalah:

Isi MoU antara lain: (1) prosedur pelayanan kesehatan,
(2) tata cara mekanisme pembayaran, (3) denda dan
sanksi, (4) hak dan kewajiban, (5) jangka waktu dan
berakhirnya perjanjian. Sedangkan untuk MoU Admedika
dengan masing-masing Asuransi berbeda.

Dari informasi responden pasien, agen Asuransi,

perusahaan Asuransi dan pihak Rumah Sakit diketahui bahwa

untuk Asuransi dan Rumah Sakit yang terikat perjanjian/ MoU.

Dalam MoU sudah tertuang tentang pengaturan pelepasan
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informasi medis. Dengan demikian antara Rumah Sakit dan

Asuransi yang ada kerjasama telah diatur hak dan kewajiban

masing-masing pihak yang harus dilaksanakan.

b. Informasi responden tentang prosedur atau pengajuan klaim

pasien/ Rumah Sakit kepada perusahaan Asuransi?

Responden pengajuan klaim reimbursement oleh pasien

menjawab prosedur pengajuan klaim tertanggung atau pasien

kepada perusahaan Asuransiadalah:“(1)Meminta formulir

Asuransiyg harus di isi oleh dokter, (2)Meminta resume medis

Rumah Sakit, (3) menyertakan copy kwitansi, hasil penunjang,

rincian biaya, (4) kemudian diserahkan kepada agenAsuransi”.

Responden pengajuan klaim reimbursement oleh

agenAsuransi menjawab persyaratan klaim sebagai berikut;

“(1)Tertanggung harus melampirkan seluruh perincian

biayaperawatan, (2) resume medis, dan mengisi form

pengajuan klaim”.

Berdasarkan informasi pengajuan klaim reimbursement

oleh responden pasien dan agen Asuransi, peneliti mengetahui

bahwa dalam proses pengajuan klaim asuransi dibutuhkan

informasi medis yang dibuat oleh dokter. Untuk mengetahui

proses pengajuan klaim mitra atau Rumah Sakit yang ada

kerjasama dengan perusahaan Asuransi peneliti meminta
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informasi kepada Responden Rumah Sakit, dijelaskan sebagai

berikut:

Penagihan oleh Rumah Sakit kepada pihak perusahaan/
Asuransi harus melengkapi dokumen penagihan
berupa:Kwitansi asli (bermaterai cukup) dan perincian
biaya perawatan, Salinan ringkasan catatan medis, Surat
Jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan Asuransi,
Selanjutnya setelah berkas lengkap unit piutang akan
menagihkan seluruh biaya pelayanan ke Asuransi/
perusahaan dikirimpaling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah Peserta selesai menjalani perawatan
rawat inap, kecuali ada pemberitahuan lebih lanjut
mengenai keterlambatan pengiriman dari Rumah Sakit.

Untuk pertanyaan yang sama peneliti bertanya kepada

perusahaan Asuransisebagai cross check informasi terkait

proses pengajuan klaim dari Rumah Sakit ke perusahaan

Asuransi:

Responden Admedika mengatakan bahwa:

“Persyaratan klaim antara lain: Melampirkan hasil

pemeriksaan penunjang, copy resep dan resume medis,

melampirkan diagnose dokter yang merawat dengan jelas.

Pencantumkan nama Asuransi pada pengajuan tagihan agar

sesuai dengan dokumen yang diajukan”.

Dalam persyaratan klaim Asuransi kesehatan baik itu

klaim reimbursement maupun klaim mitra dibutuhkan informasi

medis/ laporan medis dari dokter. Persyaratan klaim Asuransi

tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Agus

Prawito dalam bukunya yang menyebutkan “persyaratan klaim
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Asuransi hidup terdiri dari: (1)Formulir klaim yang telah

dilengkapi; (2) Tanda bukti diri pemegang polis; (3) Kwitansi

pembayaran premi terakhir; (4) Dan surat lain yang

diperlukan”.107

c. Informasi responden tentangapakah perusahaan Asuransi

berhak untuk meminta informasi medis pasien yang menjadi

tertanggungnya?

Responden Asuransi Prudential mengatakan bahwa:“Ya,

pada saat klaim atau diperjanjian polis sudah memberikan

kuasa kepada Asuransi“. Untuk mendapat informasi lebih

lengkap peneliti meminta informasi kepada pasien yang

mengajukan permintaan informasi medis. Apakah saudara

memberi kuasa kepada perusahaan Asuransi untuk meminta

infomasi medis pada waktu mengadakan perjanjian Asuransi:

Tabel 7. Distribusi jawaban pasien apakah memberi kuasa

kepada perusahaan Asuransi untuk meminta infomasi medis

pada waktu mengadakan perjanjian Asuransi keberadaan MoU

antara Asuransi dengan semua Rumah Sakit

No Jawaban Pengajuan Jumlah Persentasi
Pasien

1 Ya 9 9 90%
2 Tidak 1 1 10%

Sumber: data primer 2017

107 Agus Prawoto, loc. cit, hal.136
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Dari jawaban responden pasien dapat diketahui bahwa

90% pasien memberi kuasa kepada perusahaan Asuransi

untuk meminta infomasi medis pasien. Pemberian kuasa

tersebut tercantum pada waktu mengadakan perjanjian

Asuransi.

Pemberian kuasa tersebut diberikan oleh pasien kepada

perusahaan Asuransi saat pasien mengadakan perjanjian untuk

mengikuti pertanggungan Asuransi. Selain itu juga ketika

pasien mengajukan klaim diminta mengisi formulir pernyataan

pemberian kuasa kepada Asuransi untuk memperoleh/

meminta/ melakukan verifikasi informasi medis pasien kepada

dokter/ Rumah Sakit.108

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun

2008 tentang Rekam Medis, Pasal 12 ayat (4) disebutkan

“Ringkasan rekam medis sebagaimana pada ayat (3) dapat

diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang

diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga

pasien yang berhak untuk itu”. Melihat pengaturan tersebut

perusahaan asuransi apabila sudah mendapat kuasa dari

pasien/ tertanggung bisa untuk mendapatkan informasi medis.

108Asuransi Manulife, 2018, Formulir Asuransi Manulife ( tidak dicetak). Hal. Tidak
bernomor
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d. Penjelasaninformasi responden Rumah Sakitapakah

mempunyai peraturan yang mengatur pelepasan informasi

medis?

Responden Rumah Sakit menjelaskan :

“Rumah Sakit memiliki aturan pelepasan informasi medis.

Kalau kita ingin dilindungi dengan hukum, maka kita juga harus

sesuai dengan hukum pengaturan tentang pelepasan informasi

medis.”

Hasil observasi oleh peneliti diketahui bahwa pengaturan

pelepasan informasi medis di Rumah SakitTelogorejoterdapat

pada Peraturan Direktur Rumah SakitTelogorejo Nomor

43/Per/2015 tantang Kebijakan Tatalaksana Meminta Informasi

Medis Pasien, yang isinya adalah:

Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa “informasi medis
pasien dalam rangka melengkapi persyaratan klaim
Asuransi/ klaim perusahaan dapat diberikan secara
langsung oleh Rumah Sakit kepada Asuransi/ perusahaan
apabila telah memperoleh persetujuan tertulis dari pasien
yang bersangkutan, atau dalam hal pasien tidak atau
belum berkompeten, dari orang tua atau keluarganya yang
berhak.
Pasal 9 ayat (2) : persetujuan tertulis dari pasien yang
dimaksud adalah surat ijin pemberian keterangan medis
yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Telogorejo.
Pasal 9 ayat (3): Pihak Asuransi/ perusahaan
menunjukkan surat perjanjian asli yang salah satu
klausulnya memuat pernyataan persetujuan dari pasien
kepada Rumah Sakit untuk memberikan informasi medis
langsung kepada pihak Asuransi/ perusahaan

Berdasarkan Peraturan Direktur tersebut diketahui bahwa

pihak asuransi/ perusahaan dapat meminta informasi medis
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apabila dapat menunjukkan surat ijin/ kuasa dari pasien untuk

memperbolehkan meminta informasi medis. Hal tersebut

sejalan dengan Pasal 12 ayat (4)Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis, bahwa

informasi medis dapat diberikan kepada orang yang telah diberi

kuasa oleh pasien.

e. Penjelasan responden tentang hak pasien untuk mendapatkan

akses terhadap isi rekam medis.

Tabel 8. Distribusi jawaban pasien apakah Rumah Sakit sudah

memberikan hak saudara untuk mendapatkan akses terhadap

isi rekam medis saudara sebagaimana diatur dalam Pasal 24

ayat (2) Peraturan Menteri KesehatanNomor69 Tahun 2014

tentang Kewajiban Rumah dan Kewajiban Pasien

No Jawaban Pengajuan Jumlah Persentasi
Pasien

1 Ya 10 10 100%
2 Tidak -

Sumber: data primer 2017

Dari jawaban responden pasien dapat diketahui bahwa

100% informan responden pasien menyatakan telah diberi hak

oleh Rumah Sakit untuk mendapatkan informasi medisnya

sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf (o)Peraturan

Menteri KesehatanNomor69 Tahun 2014 tentang Kewajiban
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Rumah dan Kewajiban Pasien. Disebutkan bahwa “Hak-hak

pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

mendapatkan akses terhadap isi rekam medis;”

f. Penjelasan tentang pemberlakukan persyaratan yang

diterapkan Rumah Sakit Telogorejo

Tabel 9. Distribusi jawaban apakah persyaratan permintaan

informasi medis pasien untuk klaim Asuransi yang

diterapkan Rumah Sakit Telogorejo sudah tepat

No Jawaban Pengajuan Jumlah Persentasi
Agen Pasien

sendiri1 Ya 8 10 18 90%
2 Tidak 2 0 2 10%

Sumber: data primer 2017

Dari jawaban pengajuan oleh agen dan pasien dapat

diketahui bahwa sebagian besar jawaban responden

menyatakan persyaratan pengajuan informasi medis untuk

klaim Asuransi yang diterapkan oleh Rumah

SakitTelogorejosudah tepat. Namun demikian 10 % responden

agen Asuransi menyatakan hal yang berbeda, yaitu

menyatakan persyaratan yang diterapkan oleh Rumah

SakitTelogorejo belum tepat. Adapun persyaratan yang

dinyatakan belum tetap tersebut, diketahui sebagai berikut:
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Jawaban responden agen Asuransi;

AsuransiEquity:“Sudah ada surat kuasa dari tertanggung

ke penanggung kanapa harus membuat surat kuasa lagi”

AsuransiPrudential: “Prosedur terlalu berbelit-belit

sehingga memakan waktu lama”

Pertanyaan terkait penerapan persyaratan permintaan

informasi medis, peneliti menanyakan juga kepada pihak

Rumah Sakit dan perusahaan Asuransi. Berikut penjelasan

jawabannya;

Penjelasan perusahaan Asuransi Prudensial;

“Persyaratan sudah tepat, cuma syarat menuliskan nomor

polis di formulir pelepasan informasi medis tidak tepat, karena

nomor polis itu sifatnya privat. Kendala-kadang pasien tidak

mengetahui nomor polisnya, selain itu informasi medis yang

disampaikan kadang tidak lengkap”.

Penjelasan Perusahaan Admedika;“sudahtepat, namun

perlu perbaikan protap yang terlalu banyak kalau pemeriksaan

ab c de, kadang berlebihan”.

Dari informasi tentang kendala yang disampaikan oleh

responden pasien,agen Asuransi dan perusahaan Asuransi.

Peneliti meminta informasi kepada Rumah Sakit. Dijelaskan

bahwa ketika pasien atau pihak ketiga meminta informasi medis

pasien, maka persyaratan yang ditetapkan oleh Rumah
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SakitTelogorejo harus dipenuhi. Bila pasien/ pihak keluarga

sudah memberikan surat kuasa maka Rumah Sakit akan

menerima, tetapi dalam prakteknya pemohon/ pihak ketiga

membawa surat kuasa yang diberikan oleh pasiennamun

berupa fotocopy, sedangkan yang asli digunakan untuk

persyaratan klaim ke Asuransi atau fotocopy surat kuasa ketika

pasien mengadakan perjanjian dengan perusahaan Asuransi.

Berdasarkan hal tersebut Rumah SakitTelogorejo akan

tetap akan meminta yang asli dan tidak akan menerima

pengajuan sebelum persyaratan yang diajukan lengkap. Karena

dalam penyelenggaraan Rumah Sakit, Rumah SakitTelogorejo

mempunyai aturan internal yang diterapkan. Bila persyaratan

yang di tentukan oleh Rumah Sakit sudah dipenuhi, maka

Rumah Sakit akan melayani sebagaimana hak pasien atas

informasi medis.

Terkait penulisan nomor polis tertanggung Asuransi, pihak

Rumah Sakit menjelaskan bahwa dalam persyaratan klaim

Asuransi memang diharuskan mencantumkan nomor polis

dengan tujuan untuk mengetahui apakah Asuransi dengan

nomor polis tersebut sudah pernah meminta untuk episode

perawatan yang sama. Karena kebijakan Rumah Sakit tidak

akan mengeluarkan informasi yang sama untuk Asuransi yang

sama.Selain itu untuk mengetahui apakah permintaan informasi
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tersebut harus membayar atau tidak. Karena Rumah Sakit

menerapkan peraturan bahwa untuk pengajuan Asuransi

pertama gratis, sedangkan untuk pengajuan Asuransi lebih dari

satu membayar Rp.100.000 per polis.

Sedangkan untuk kelengkapan informasi medis,

dibenarkan bahwa kadang informasi medis yang diberikan tidak

lengkap, karena memang dokter tidak mau mengisi. Petugas

pengolah klaim sudah berupaya untuk mengisi informasi medis

yang diminta. Tetapi informasi yang tidak diketahui oleh

petugas klaim , dokter juga tidak mau mengisi dan hanya tanda

tangan.

Terkait ketidaklengkapan tersebut, hasil observasi

diketahio bahwa Rumah Sakit sudah membentuk tim audit

rekam medis, namun demikian tim tersebut tidak berjalan

secara rutin melakukan review dan melaporkan hasil review ke

Direktur Rumah Sakit. Karena memang masing-masing tim

mempunyai kesimbukan”.

Untuk mengetahui kendala dari sisi Rumah Sakitterkait

pelepasan informasi untuk klaim asuransi peneliti meminta

informasi kepada pihak Rumah Sakitapakahterdapat kendala

dalam pemberian informasi medis pasien untuk klaim Asuransi

komersial? Jika iya, kendala apa saja yang terjadi?

Responden pihak Rumah Sakit menjelaskan;
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“Kendala Asuransi komersil, antara lain : (1) Pengajuan

laporan medis dengan persyaratan yang diajukan belum sesuai

dengan persyaratan di Rumah Sakit (2) pertanyaan dari form

Asuransisemakin banyak dan juga mendetail, (2) Permintaan

pasie/ keluargauntuk tidak mencantumkan informasi medis

tertentu pada laporan medis”.

Dari kendala tersebut membuat Rumah Sakit mengalami

kesulitan dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis. Yang

paling menyusahkan adalah permintaan pasien/ keluarga

pasien untuk merubah/ tidak mencantumkan informasi medis

tertentu dalam laporan medis untuk klaim Asuransi. Rumah

Sakit tetap menolak permintaan pasien/ pihak keluarga tersebut

setelah mendiskusikan dengan dokter penaggung jawab

pelayanan. Tidak jarang pasien yang komplain terkait

penolakan permintaannya tersebut.Diketahui berdasarkan

informasi petugas pengolah klaim bahwa biasanya informasi

medis yang diminta untuk dirubah adalah terkait lama waktu

penyakit diderita dan juga untuk tidak dicantumkan diagnosa

medis yang mengarah pada tidak dicovernya pengajuan klaim

oleh Asuransi.

Melihat hal tersebut peneliti berpendapat bahwa bila

permintaan tersebut agar pengajuan klaim dapat diterima oleh

Asuransi adalah hal yang tidak benar, dan Rumah Sakit atau
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dokter sudah tepat untuk menolak permintaan tersebut.Karena

profesi dokter adalah profesi yang mulia dengan memegang

teguh sumpah profesi kedokteran, bahwa “ tidak akan

mempergunakan pengetahuan Kedokteran saya untuk sesuatu

yang bertentangan dengan Hukum Perikemanusiaan, sekalipun

saya diancam”.

Penelitimeminta informasi kepada pihak Rumah

Sakitbagaimana mekanisme penanganan bila terjadi complain

terkait pelepasan informasi medis? Pihak rumah sakit

menjelaskan;

“(1) Kita arahkan pasien ke ruang customer service, (2) kita

komunikasikan dengan dr. Corporate, penanggung jawab rekam

medis, (3) bila tidak berujung pada penyelesaian di teruskan ke

divisi manager, bila tidak selesai ke direktur dan ada bagian

hukum Rumah Sakit”.

Untuk mengetahui peran dari komite medis peneliti menanyakan

apakah ada peran komite medis terkait pelepasan informasi

medis pasien?

Pihak Rumah Sakit menjelaskan :

“Ya tentu saja,mereka adalah tim dokter,intinya mereka

memegang peranan tinggi selain berkaitan dengan hukum

medisnya cukup menguasai juga terkait dengan keamanan

pelepasan informasi rekam medis”.Dari keterangan petugas
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pengolah klaim kendala terkait informasi medis biasanya tidak

tersampaikan kepada komite medis. Permasalahan tersebut

akan di tangani oleh divisi manager.

Dalam peraturan internal Rumah SakitTelogorejo telah

diatur peran dari komite medis dalam hal pelepasan informasi

medis yaitu komite medis berkewajiban melakukan pembinaan

apabila diketahui ada staf medis fungsional yang dalam

pelaksanaan pemberian informasi medis menyimpang dari nilai

moral, etika, dan hukum.

Peneliti menanyakan kembali apakah Rumah Sakit

mempunyai general consent?

Responden pihak Rumah Sakit menjelaskan;“Iya Rumah

SakitTelogorejomempunyai formulir general consent”

Namun dijelaskan oleh pihak Rumah Sakit bahwa general

consentadalah untuk persetujuan pelayanan perawatan,

sedangkan untuk pelepasan informasi medis Rumah

SakitTelogorejo mempunyai formulir tersendiri.

Dalam standar HPK 5 padastandar Nasional Akreditasi

Rumah Sakit Edisi 1, dijelaskan bahwa Rumah Sakit wajib

meminta persetujuan umum (general consent) kepada pasien

atau keluarganya berisi persetujuan terhadap tindakan yang

berisiko rendah, prosedur diagnostik, pengobatan medis
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lainnya, batas-batas yang telah ditetapkan, dan persetujuan

lainnya. Persetujuan umum diminta pada saat pasien datang

pertama kali untuk rawat jalan dan setiap rawat inap.109

Persetujuan lainnya yang dimaksud salah satunya adalah

tentang pembukaan informasi medis.

g. Penjelasan renponden tentang rinformasi medis pasien

Tabel 10. Distribusi jawaban Agen apakah apakah informasi

medis pasien itu rahasia

No Jawaban Pengajuan Jumlah Persentasi
Agen

1 Ya 7 7 70%
2 Tidak 3 3 30 %

Sumber: data primer 2017

Dari jawaban responden pengajuan informasi medis oleh

agen Asuransi dapat diketahui bahwa 70% jawaban responden

agen menyatakan informasi medis pasien itu rahasia. Namun

demikian terdapat 30% responden agen Asuransi menyatakan

bahwa informasi medis pasien tersebut bukan rahasia.

DalamPasal 4 ayat (1) Peraturan Meteri

KesehatanNomor36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

disebutkan bahwa; “Semua pihak yang terlibat dalam

pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan

informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran”.

109 Kementerian Kesehatan RI. op.cit, Hal.89
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h. Penjelasan responden terkait pengetahuan tentang peraturan

pelepasan rahasia kedokteran

Tabel 11. Distribusi jawaban Agen apakah Apakah saudara

mengetahui syarat pelepasan rahasia kedokteran sebagaimana

diatur dalam Bab IV Peraturan Menteri KesehatanNomor36

Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

No Jawaban Pengajuan Jumlah Persenta
siAgen

1 Ya 5 5 50%
2 Tidak 5 5 50%

Sumber: data primer 2017

Dari jawaban responden agen Asuransi dapat diketahui

bahwa 50% agen Asuransi sudah mengetahui tentang syarat

pelepasan rahasia kedokteran sebagaimana diatur dalam Bab

IV Peraturan Menteri KesehatanNomor 36 Tahun 2012 tentang

Rahasia Kedokteran, namun demikian masih terdapat 50%

agen Asuransi menyatakan tidak mengetahui pesyaratan

pelepasan informasi medis pasien.

DalamPeraturan Menteri KesehatanNomor 36 Tahun

2012 tentang Rahasia Kedokteran,

Pasal 5 ayat (1) dijelaskan: “Rahasia kedokteran dapat
dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien,
memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam
rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri,
atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 6 ayat (1) dijelaskan: “Pembukaan rahasia
kedokteran untuk kepentingan kesehatan pasien
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a.
kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan,
penyembuhan, dan perawatan pasien; dan b.keperluan
administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan
pembiayaan kesehatan.”
Pasal 6 ayat (2) Pembukaan rahasia kedokteran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf (a) dilakukan
dengan persetujuan dari pasien.

Pengaturan yang sama juga di atur dalam Pasal 10 ayat

(2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan 269 Tahun 2008

tentang Rekam Medis :

ayat (2) :Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat
penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan
dapat dibuka dalam hal :
a. untuk kepentingan kesehatan pasien;
b. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum

dalam rangka penegakan hukum atas perintah
pengadilan;

c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;
d. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan

perundang-undangan; dan
e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit

medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.
Ayat (3): Permintaan rekam medis untuk tujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan
secara tertulis kepada pimpinan sara pelayanan
kesehatan

i. Penjelasanresponden terkait pengetahui pasien tentang

kewajiban mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.

Tabel 12. Distribusi jawaban pasien apakah saudara

mengetahui tentang kewajiban pasien sebagaimana diatur

dalam Pasal 28 huruf (a)Peraturan Menteri KesehatanNomor
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69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah dan Kewajiban

Pasien, yang berbunyi ”Dalam menerima pelayanan di Rumah

Sakit, pasien mempunyai kewajiban mematuhi peraturan yang

berlaku di Rumah Sakit”

No Jawaban Pengajuan Jumlah Persentasi
Pasien

1 Ya 9 9 90%
2 Tidak 1 1 10%

Sumber: data primer 2017

Dari jawaban responden pasien dapat diketahui bahwa

90% responden pasienmengetahui tentang kewajiban pasien

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf (a)Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah

dan Kewajiban Pasien, yang berbunyi ”Dalam menerima

pelayanan di Rumah Sakit, pasien mempunyai kewajiban

mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit. Namun

demikian masih terdapat 10% responden pasien yang tidak

mengetahui terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam

Pasal 28 huruf (a)Peraturan Menteri KesehatanNomor 69

Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah dan Kewajiban Pasien
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B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan tanggung jawab Rumah Sakitterhadap pemberian
informasi medis sebagai bukti untuk keperluan klaim Asuransi
komersial
a. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab hukum Rumah Sakit dari segi perdata

secara explisit terdapat pada rumusan Pasal 46 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa

“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap

semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan

oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”.Sebagaimana diketahui

hubungan hukum yang terjalin antara Rumah Sakit dengan

pasien dalam perspektif hukum perdata merupakan hubungan

kontrakstual yang menimbulkan hak dan kewajiban pada

masing-masing pihak.110 Sedangkan hubungan antara pasien/

nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi adalah

perjanjian kedua belah pihak anatara pasien/ nasabah dengan

Asuransi dengan demikian perikatan tersebut tidak ada

hubungannya dengan Rumah Sakit.

Bentuk tanggung jawab hukum Rumah Sakit secara

perdata terdapat pada masalah perbuatan melanggar hukum

dan wanprestasi.  Perbuatan melanggar hukum mencakup

pengertian berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak

110Endang Wahyati Yustina, Op. Cit, hal. 86
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orang lain. Sedangkan Wanprestasi adalah suatu keadaan

dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban yang didasarkan

pada perjanjian/ kontrak.111

Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pasien dalam

pelepasan informasi medis diatur dalam Pasal 52 huruf

(e)Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran,dijelaskan bahwa; “Pasiendalam menerima

pelayanan pada praktik kedokteranmempunyai hak, huruf (e):

mendapatkan isi rekam medis”. Mekanisme permintaan

informasi medis diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan 269

Tahun 2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 ayat(3) disebutkan

“Permintaan rekam medis (.  .  .) tersebut harus dilakukan

secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa60% responden

menyatakan antara Asuransi dan Rumah Sakit terdapat

kerjasama (MoU), sedangkan 40%responden menyatakan

antara Asuransi dan Rumah Sakit tidak mempunyai MoU.

Untuk Rumah Sakitdan Asuransi terikat dalam suatu

kerjasama, maka kedua belah pihak berlandaskandalamPasal

1234KUHPerdata, bahwa: “perikatan ditujukan untuk

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat

sesuatu”. Bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan

111Ibid hal. 87
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kesepatan yang telah dibuat bersama tersebut, maka terdapat

konsekuensi hukum yang akan ditanggungnya yang diatur

dalam Pasal 1239 KUH Perdata “Tiap perikatan untuk berbuat

sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan

dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga,

bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”

Rumah Sakit Telogorejo dalam melaksanakan

tangggung jawab untuk klaim mitra telah melaksanakan

pemberian informasi medis sesuai dengan isi dari kesepakatan/

MoU. Isi MoU diketahui memuat Bab-Bab sebagai berikut:

(1) Identitas para pihak,
(2) Istilah dan pengertian,
(3) Ruang lingkup perjanjian,
(4) Jangka waktu perjanjian,
(5) Prosedur-prosedur yang disepakati,
(6) Hak dan kewajiban,
(7) Biaya dan cara pembayaran,
(8) Denda dan sanksi,
(9) Jaminan,
(10) Force majeure,
(11) Berakhirnya perjanjian,
(12) Penyelesaian perselisihan,
(13) Pemberitahuan dan korespondensi,
(14) Lain-lain,
(15)Penutup”.

Pada bagian Hak dan Kewajiban tersebut terdapat

klausul, bahwa “Pihak Pertama (dalam hal ini adalah

Perusahaan Asuransi)mendapatkan data informasi tentang

pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medik)

yang dianggap perlu. Karena dari hasil jawaban responden
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pasien, agen, maupun asuransi menyatakan bahwa peryaratan

klaim adalah salah satunya harus menyertakan laporan medis

yang dibuat oleh dokter. Kebutuhan informasi medis sebagai

salah satu syarat klaim di tegas juga oleh Agus Prawito dalam

bukunya yang menyebutkan persyaratan klaim Asuransi hidup

terdiri dari: (1)Formulir klaim yang telah dilengkapi; (2) Tanda

bukti diri pemegang polis; (3) Kwitansi pembayaran premi

terakhir; (4) Dan surat lain yang diperlukan.112

Dasar dalam pelaksanaan tanggung jawab Rumah Sakit

Telogorejo dalam memberikan informasi medis kepada

perusahaan Asuransi adalah mengacu pada ijin tertulis yang

telah diberikan oleh pasien/ wali ketika mendaftar di tempat

pendaftaran dan juga isi dari kesepakatan kedua belah pihak.

Pelepasan yang diberikan saat pendaftaran tersebut

telah diatur juga dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran,

disebutkan bahwa; Pembukaan rahasia kedokteran untuk

kepentingan kesehatan pasien sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 meliputi: “b. keperluan administrasi, pembayaran

Asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan”. Keperluan

pembayaran Asuransi atau jaminan pembayaran kesehatan

112 Agus Prawoto, loc. cit, hal.136
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dimaksud tersebut dinyatakan telah diberikan pada saat

pendaftaran pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sehingga berdasarkan ijin dari pasien tersebut

perusahaan asuransi mitra boleh untuk meminta informasi

medis pasien. Kerena Ijin tertulis tersebut tidak hanya terbatas

pada pasien yang datang untuk mengajukan, keluarga terdekat,

dan orang yang telah diberi kuasa oleh pasien boleh untuk

meminta informasi medis pasien. Sesuai yang diatur dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang

Rekam Medis, Pasal 12 ayat (4) disebutkan “Ringkasan rekam

medis sebagaimana pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau

dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas

persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak

untuk itu”.

Dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis, rumah

sakit terkendala dalam pemberian informasi medis secara

lengkap, karena dokter tidak mau mengisi dan juga catatan

rekam medis tidak terisi dengan lengkap. Namun demikian,

Rumah Sakit Telogorejo telah menugaskan dokter corporate

yang bertugas menangani masalah medis berkaitan dengan

pertanyaan informasi medis oleh perusahaan Asuransi mitra.

Sehingga kebutuhan informasi medis oleh Asuransi mitra dapat

tersedia.Mengingat informasi medis merupakan bukti dari telah



114

dilakukan pelayanan pengobatan, sehingga dibutuhkan

informasi yang lengkap guna menjadi salah satu dasar dalam

proses pencairan klaim Asuransi sebagaimana disebutkan

bahwa informasi medis dipergunakan oleh beberapa pihak,

salah satunya Payer For Service (Secondary Users): “sebagai

bahan bukti bagi pengajuan klaim kepada Asuransi”.113

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa Rumah

Sakit Telogorejo sudah melaksanakan tanggungjawabnya

dalam pelepasan informasi medis sebagaimana yang menjadi

kewajiban Rumah Sakit terhadap kesepakatan yang telah

dilakukan dengan Asuransi. Sehingga dalam hal ini antara

Rumah Sakit, pasien dan Asuransi mitra tidak terdapat pihak

yang dirugikan.

Untuk pelaksanaan tanggung jawab Rumah sakit dalam

pelepasan informasi klaim reimbursement. Hasil penelitian

diketahui bahwa Rumah sakit Telogorejo akan melepaskan

informasi medis bilamana persyaratan yang diajukan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit

Telogorejo.

1. Mengisi form surat pelepasan informasi medis
2. Fotocopy Identitas (KTP/ SIM, Pasport)
3. Pengajuan bukan oleh pasien harus menyertakan

bukti hubungan dengan pasien (Fotocopy KK/
Fotocopy Akte kelahiran/ Fotocopy buku nikah/ surat

113 IDI Wilayah Jawa Tengah, loc.cit, hal. 90
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keterangan pejabat pemerintah/ surat kuasa
bermeterai asli).

Bila syarat atau permintaan yang diajukan tidak sesuai

atau bertentangan dengan peraturan yang diterapkan oleh

Rumah SakitTelogorejo atau peraturan perundang-undangan,

maka Rumah SakitTelogorejoakan menolak untuk memberikan

informasi medis.

Dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis oleh

Rumah Sakit, Rumah Sakit terkendala, yaitu: “pengajuan

informasi medis klaim Asuransitidak mencantumkan nomor

polis, pengajuan oleh pihak agen Asuransi/ Asuransi tanpa

disertai surat kuasa yang asli dan bermeterai dari pemberi

kuasa, permintaan pasien/ keluarga untuk tidak mencantumkan

informasi medis yang berpotensi tidak terbayarnya pengajuan

klaim oleh pasien”.

Permintaan oleh agen Asuransi dengan tidak membawa

surat kuasa yang asli adalah tidak suatu keharusan untuk

Rumah Sakit dalam memberikan informasi medis. Karena

perjanjian antara pasien/ nasabah dengan perusahaan

Asuransi adalah perjanjiankedua belah pihak dan Rumah Sakit

tidak terdapat hubungan dengan Rumah Sakit, hal tersebut

dinyatakan dalam pengertian Asuransi yang dirumuskan pada

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian menyatakan bahwa: “Asuransi adalah perjanjian
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antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang

polis (.  .  .)”. Perjanjian tersebut tidak boleh merugikan pihak

lain dalam hal ini adalah Rumah Sakit. Sebagaimana diatur

dalam Pasal 1340 KUH Perdata yaitu: “Persetujuan hanya

berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan

tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat

memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal

yang ditentukan dalam pasal 1317”. Sehingga hasil perjanjian

yang dibuat oleh kedua belak pihak antara pasien sebagai

nasabah Asuransi dengan perusahaan Asuransi yang

menanggungnya tidak bisa mewajibkan Rumah Sakit untuk

memberikan informasi medis kepada pihak ketiga/ Asuransi

tanpa disertai persyaratan yang diterapkan olehRumah

SakitTelogorejo.

Secara hukum Rumah SakitTelogorejo tidak mempunyai

kewajiban untuk memberikan informasi medis bila persyaratan

yang diajukan tidak lengkap atau bertentangan dengan hukum.

karena dalam penyelenggaraannya Rumah Sakit mempunyai

aturan-aturan yang dibuat dalam rangka menjaga mutu

pelayanan. Aturan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang

No 36 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 29 ayat (1)

huruf (g) disebutkan bahwa: “Setiap Rumah Sakit mempunyai

kewajiban:membuat, melaksanakan, dan menjaga standar



117

mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan

dalam melayani pasien”. Peraturan internal Rumah Sakit

merupakan peraturan yang hanya berlaku di dalam Rumah

Sakit tersebut dan mengikat kapada customer/ pasien yang

berada didalamnya.

Meskipun pasien mempunyai hak atas isi rekam medis,

dalam hal terdapat permintaan informasi medis untuk tidak

mencantumkan informasi medis tertentu, Rumah Sakit tetap

menolak. Karena permintaan untuk tidak mencantumkan

informasi medis adalah supaya pengajuan klaim dapat

diterima.Perbuatan tersebut adalah termasuk dalam perbuatan

melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH

Perdata yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan melawan

hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang

lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya

menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Pihak yang

dirugikan dalam hal ini ada Asuransi karena tidak diberi data

dengan benar.

Dalam pelepasan informasi medis untuk klaim

reimbursement diberikan oleh Rumah Sakit, diketahui informasi

medis tidak di isi dengan lengkap. Berbeda untuk klaim mitra,

terdapat dokter corporate yang bertugas dalam memberi

informasi medis dengan lengkap untuk permintaan Asuransi
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mitra.  Namun untuk klaim reimbursement kelengkapan

pemberian informasi medis tetap menjadi tanggung jawab

dokter utama dan pada kenyataannya pemberian informasi

medis belum di isi dengan lengkap. Apabila ketidaklengkapan

pengisian tersebut berdampak padatidak bisa tercovernya

pengajuan klaim reimbursement pasien. Pihak yang dirugikan

dapat meminta pertanggungjawaban secara perdata kepada

Rumah Sakit Telogorejo sebagaimana diatur dalam Pasal 46

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

dirumuskan tanggung jawab Rumah Sakit dbahwa “Rumah

Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua

kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan di Rumah Sakit.”

Hal tersebut sejalan dengan Pengaturan tanggung jawab

Rumah Sakit dalam KUH Perdata pada Pasal 1367 yang

berbunyi: ”seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas

kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, melainkan juga

atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatanorang-

orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan

barang-barang yang dibawah pengawasannya”. Tanggung

jawab tersebut berlaku berdasarkan pada asas Vicarius

Liability, yang mana tanggung jawab timbul akibat kesalahan

yang dibuat oleh bawahannya.Meskipun demikian dari hasil
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penelitian pihak yang dirugikan tidak ada pengajuan gugatan ke

Rumah Sakit Telogorejo.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa

pelepasan informasi medis untuk pihak ketiga/

Asuransireimbursementdinilai peneliti belum berjalan dengan

baik karena dalam pelepasan informasi medis belum mengacu

pada prinsip minimal, relevan dan cukup. Namun demikian dari

pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan.

Oleh karenanya menurut hemat peneliti dalam

pelaksanaan pelepasan informasi medis Rumah Sakit perlu

mengkaji kembali peraturan internal yang berlaku supaya

dalam penerapan hak-hak pasien tetap terlayani dengan baik

serta diperlukan peran komite medis dalam melakukan

pengawasan/ pembinaan kepada staf medis supaya dalam

pemberian informasi medis dapat dilakukan dengan lengkap

serta menulis rekam medis dengan lengkap.

b. Tanggung Jawab Pidana

Dalam hukum pidana dianut asas “tiada pidana tanpa

kesalahan”.114 Timbulnya tanggung jawab pidana dalam

pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit, pertama harus

dibuktikan adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh

114Bahder Johan Nasution, op, cit .hal. 73
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tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit.115

Ditinjau dari segi hukum pidana masalah pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit, tidak hanya perbuatan yang oleh

orang awam disebut malpraktik saja, tetapi setiap tindakan

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit yang

tidak sesuai “Standar pelayanan Rumah Sakit” termasuk

sebagai perbuatan melawan hukum”.

Sanksi pidana yang mengatur tanggung jawab yang

berhubungan dengan Rumah Sakit terkait pelepasan informasi

medis tertuang dalam Pasal 322 KUHP disebutkan:

(1) “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang
wajib disimpannya 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.

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka
perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang
itu”.

Informasi medis pasien adalah bersifat rahasia

sebagaimana dijelaskan Pasal 47 ayat (2)Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran:“Rekam

Medis(.  .  .)harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh

dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.

Meskipun informasi medis harus dijaga kerahasiaanya,

namun informasi medis boleh dilepaskan/ diberikan kepada

115Endang Wahyati Yustina, op, cit, hal. 90
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pasien atau orang yang diberi kuasa untuk memintanya

sebagaimana diaturdalam Pasal 12 ayat (4)Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis,

disebutkan bahwa “Ringkasan rekam medis sebagaimana pada

ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau

orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien

atau keluarga pasien yang berhak untuk itu”.

Hasil penelitian menunjukkanRumah

SakitTelogorejomempunyai sudah mempunyai peraturan

tentang pelepasan informasi medis, yaitu Peraturan Direktur

Rumah Sakit Telogorejo Nomor 43/Per/2015 tantang Kebijakan

Tatalaksana Meminta Informasi Medis Pasien, yang isinya

adalah:

Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa “informasi medis
pasien dalam rangka melengkapi persyaratan klaim
Asuransi/ klaim perusahaan dapat diberikan secara
langsung oleh Rumah Sakit kepada Asuransi/ perusahaan
apabila telah memperoleh persetujuan tertulis dari pasien
yang bersangkutan, atau dalam hal pasien tidak atau
belum berkompeten, dari orang tua atau keluarganya yang
berhak.
Pasal 9 ayat (2) : persetujuan tertulis dari pasien yang
dimaksud adalah surat ijin pemberian keterangan medis
yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Telogorejo.
Pasal 9 ayat (3): Pihak Asuransi/ perusahaan
menunjukkan surat perjanjian asli yang salah satu
klausulnya memuat pernyataan persetujuan dari pasien
kepada Rumah Sakit untuk memberikan informasi medis
langsung kepada pihak Asuransi/ perusahaan

Bahwa dari peraturan Direktur tersebut diketahui bahwa

informasi medis dapat diberikan setelah ada persetujuan tertulis
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dari pasien/ pihak yang berhak.Berdasarkan waktu

persetujuannya Rumah Sakit Telogorejo membedakan menjadi

dua, yaitu persetujuan untuk klaim mitra dan persetujuan untuk

klaim reimbursement.

Untuk pasien klaim mitra persetujuan untuk melepaskan

informasi medis sudah diberikan ketika pasien masuk untuk

dirawat.Hal tersebut sesuai dengan pengaturan dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang

Rahasia Kedokteran pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa;

Pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan kesehatan

pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: “b.

keperluan administrasi, pembayaran Asuransi atau jaminan

pembiayaan kesehatan”. Keperluan pembayaran Asuransi atau

jaminan pembayaran kesehatan dimaksud tersebut dinyatakan

telah diberikan pada saat pendaftaran pasien di fasilitas

pelayanan kesehatan.

Untuk klaim reimbursement pelepasan informasi medis

untuk keperluan klaim Asuransi akan diberikan ketika ada ijin

dari pasien/ pihak yang berhak meminta informasi medis..

Karena Rumah SakitTelogorejomemahami prinsip bahwa

informasi medis adalah bersifat rahasia. Untuk itu setiap

pengajuan informasi medis dilakukan verifikasi kepada

pemohon apakah orang yang benar-benar berhak.
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Data dari responden pasien diketahui bahwa 90 %

jawaban responden pasien memberi kuasa kepada perusahaan

Asuransi untuk meminta infomasi medis pasien. Pemberian

kuasa tersebut tercantum pada waktu mengadakan perjanjian

Asuransi.Dari Peraturan Direktur Rumah Sakit Telogorejo dapat

diketahui bahwa pihak asuransi dapat meminta informasi medis

pasien sepanjang bisa menunjukkan bukti perjanjian asli yang

menyatakan tentang telah dikuasa oleh pasien untuk meminta

informasi medis di Rumah Sakit. Apabila tidak dapat

menunjukkan surat kuasa yang asli dari pasien/ wali tidak akan

diterima oleh Rumah Sakit Telogorejo.

Pengajuan informasi medis oleh pihak asuransi/ agen

yang datang dengan membawa copy surat surat kuasa ketika

pasien mengadakan perjanjian dengan perusahaan Asuransi.

Rumah Sakit Telogorejo tetap akan meminta yang asli dan

tidak akan menerima pengajuan sebelum persyaratan yang

diajukan lengkap. Karena dalam penyelenggaraan Rumah

Sakit, Rumah Sakit Telogorejo mempunyai aturan internal yang

diterapkan. Bila persyaratan yang di tentukan oleh Rumah Sakit

sudah dipenuhi, maka Rumah Sakit akan melayani

sebagaimana hak pasien atas informasi medis.

Sehingga dalam pelaksanaan tanggung jawab Rumah

Sakit dalam hukum pidana peneliti menyimpulkan bahwa
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Rumah SakitTelogorejo dalam menjaga kerahasiaan informasi

medis sudah dilakukan dengan sesuai peraturan perundangan-

undangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 11

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang

Rekam Medis, bahwa “Penjelasan tentang isi rekam medis

hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang

merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan

peraturan perundang-undangan”. Selain itu dalam pelepasan

informasi medis sudah dilakukan dengan kehati-

hatian.Sehingga bila dihubungkan dengan ketentuan pidana

tentangmembuka rahasia yang wajib disimpannya yang diatur

dalam Pasal 322 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang
wajib disimpannya 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”.

Rumah Sakit Telogorejo dalam pelaksanaan pelepasan

informasi medis tidak bertentangan dengan pengaturan

tersebut.
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c. Tanggung Jawab Administrasi

Tanggung jawab Rumah Sakitsecara administrasi dapat

terjadi ketika aturan-aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah

tidak dilaksanakan. Karena Rumah Sakit dilaksanakan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan, diatur, dilaksanakan dan diawasi

oleh pemerintah.Tanggung jawab Rumah Sakitdinilai mulai dari

persyaratan pendirian sampai dengan kegiatan

penyelenggaraannya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat.116

Tanggung jawab Rumah sakit secara administrasi dalam

pemenuhan hak pasien atas informasi diatur dalam Pasal 29 ayat

(1) huruf (o) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit, disebutkan: “setiap Rumah Sakit mempunyai

kewajiban: menghormati dan melindungi hak-hak pasien”. Hak

pasien dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2012

tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban pasien, Pasal 24

ayat (2) huruf (o), disebutkan: “mendapatkan akses terhadap isi

rekam medis”.

Pengaturan yang sama juga diatur dalam Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

disebutkan:”Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang

116Ibid, hal.95
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data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang

telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Pelaksanaan pemenuhan hak pasien terhadap isi rekam

medis, Rumah Sakit akan memberikan informasi kesehatan

seseorang pasien kepada pihak lain hanya dapat dilakukan dengan

persetujuan atau otoritas pasien, dalam pemberian informasi

kesehatan untuk kepentingan Asuransi kesehatan, perusahaan,

pemberi kerja dan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% responden

pasien menyatakan telah diberikan hak untuk mendapatkan akses

terhadap isi rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat

(2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang

Kewajiban Rumah dan Kewajiban Pasiendisebutkan: “Hak-hak

pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: o.

mendapatkan akses terhadap isi rekam medis”. Hal tersebut sesuai

dengan jawaban responden .

Namun dari hasil wawancara dengan perusahaan Asuransi

diketahui bahwa meskipun hak pasien tentang pemberian informasi

medis telah diberikan tetapi belum memenuhi kebutuhan Asuransi

dalam memperoses klaim pengajuan pasien. Karena informasi

medis yang diberikan tidak lengkap.Penjelasan perusahaan

Asuransi Prudensial adalah;“Persyaratan sudah tepat, Cuma syarat

menuliskan nomor polis di formulir pelepasan informasi medis tidak
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tepat, karena nomor polis itu sifatnya privat. Kendala-kadang

pasien tidak mengetahui nomor polisnya, selain itu informasi medis

yang disampaikan kadang tidak lengkap”

Ketidaklengkapan informasi medis, dibenarkan berdasarkan

informasi dari petugas pengolah klaim, bahwakadang informasi

medis yang diberikan tidak lengkap, karena dokter tidak mengisi

dengan lengkap atau bahkan tidak mau mengisi. Petugas pengolah

klaim sudah berupaya untuk mengisi informasi medis yang diminta

berdasarkan data pada rekam medis pasien. Akan tetapi oleh

petugas pengolah klaim juga dijelaskan bahwa kadang rekam

medis tidak di isi dengan lengkap dan juga sulit terbaca.Data hasil

penelitian diketahui bahwa kelengkapan item resume medis pada

bulan Juli 2017 hanya 76%, sedangkan untuk tingkat penulisan

rekam medis yang mudah terbaca adalah 86,3%.

Selain itu juga keharusan dalam penulisan rekam medis

dengan lengkap dan mudah terbaca, sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun

2008 tentang Rekam Medis, disebutkan bahwa; “Rekam Medis

harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara

elektronik”.Jelas dari pengaturan tersebut juga masih belum

dilaksanakan dengan optimal.

Untuk menjaga agar pengisian rekam medis selalu terjaga

dengan baik, diperlukan adanya review rekam medis secara
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rutin.Review rekam medis  berfungsi sebagai sarana bagi

organisasi Rumah sakit untuk mengevaluasi kepatuhan dokter dan

tenaga kesehatan dalam melakukan pendokumentasian rekam

medis.

Sehingga dengan adanya hasil review rekam medis tersebut

dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan perbaikan

kualitas pengisian rekam medis yang disampaikan kepada Direktur

Rumah Sakit. Mengingat pemberian informasi medis diberikan

sesuaiprinsip minimal, relevan dan cukup, yaitu bahwa informasi

kesehatan yang diberikan harus minimal tetapi harus relevan

dengan yang dibutuhkan serta cukup dalam menjawab

pertanyaaninformasi kesehatan untuk kepentingan Asuransi

kesehatan.117Dari pelaksanaan pelepasan informasi tersebut,

diketahui peneliti bahwa kadang ada pasien yang mengembalikan

untuk meminta dilengkapi kembali. Namun banyak juga yang tidak

mengembalikan untuk dilengkapi. Meskipun tidak dikatahui

pengajuan klaim tersebut diterima atau tidak oleh Asuransi.

Melihat hal tersebut peneliti berpendapat bahwa pemenuhan

hak pasien dalam kebutuhan informasi medis masih belum

dilaksanakan dengan optimal mengingat bahwa pemenuhan

informasi medis diperhatikan prinsip minimal, relevan dan cukup.

Berdasarkan pelaksanaan tersebut Rumah SakitTelogorejodapat

117Gemala R.Hatta,et al, op. cit, hal. 202
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dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur  dalam Pasal 29

ayat (2)Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit, dijelaskan bahwa:

“Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi admisnistratif berupa:

a. teguran;

b. teguran tertulis; atau

c. denda dan pencabutan izin Rumah Sakit”.

Adapun pemberian sanksi administrasi tersebut merupakan

tanggung jawab dari pemerintah dan pemerintah. Sebagaimana

diatur dalam Pasal 6 ayat (1)  huruf (c) Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa “Pemerintah

dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk : c. membina dan

mengawasi penyelenggaraanRumah Sakit”. Lebih lanjut dalam

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit, dijelaskan bahwa; “Pemerintah dan Pemerintah

Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah

Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi

perumahsakitan, dan organisasi kemasyaratan lainnya sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing”. Namun dalam

pelaksanaannya pembinaan dan pengawasan tentang pemenuhan

hak pasien atas informasi medis masih belum dilakukan. Mengingat
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Rumah Sakit belum pernah mendapat pembinaandari pemerintah

terkait pelaksanaanpelepasan informasi medis.

2. Kendala atau Masalah-Masalah yang Terjadi Dalam

Pelaksanaan Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Pelepasan

Informasi medis untuk Keperluan Klaim Asuransi komersial

Dalam pelaksanaan tanggung jawab Rumah Sakit dalam

pelepaskan informasi medis untuk klaim Asuransi terdapat faktor

yang mempengaruhi. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu

faktor internal dan faktor ekternal. Faktor internal adalah faktor

pengaruh yang berasal dari dalam Rumah Sakit, faktor tersebut

seperti kebijakan/ regulasi yang dibuat oleh Rumah Sakit, perilaku

petugas kesehatan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang

berasal dari luar yaitu pihak pasien atau pihak ketiga yang meminta

pelepasan informasi medis. Faktor eksternal tersebut diataranya

pemahaman pasien/ pihak ketiga terhadap informasi medis,

pengetahuan tentang peryaratan pelepasan informasi medis.
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a. Faktor Internal

1) Regulasi Rumah Sakit

Regulasi adalah dokumen pengaturan yang disusun oleh

Rumah Sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO),

pedoman, panduan, peraturan Direktur Rumah Sakit,

keputusan Direktur Rumah Sakit dan atau program.118

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit, Rumah Sakit di

tuntut untuk membuat aturan/ regulasi yang dijadikan patokan

oleh tenaga yang ada di Rumah Sakit dalam melayani pasien.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 36 Tahun

2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 ayat (1) huruf

(g)disebutkan bahwa: “Setiap Rumah Sakit mempunyai

kewajiban:membuat, melaksanakan, dan menjaga standar

mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan

dalam melayani pasien”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang

persyaratan pelepasan informasi medis dinilai oleh pihak yang

meminta informasi adalah 90% responden pasien maupun

agen Asuransi sudah sesuai. Namun  ada 10% responden yang

menyatakan belum sesuai. Ketidaksesuaian tersebut diketahui

bahwa pihak agen atau Asuransi sudah membawa surat kuasa

dari pasien/ tertanggung ketika mau mengajuan permintaan

118 Kementerian Kesehatan RI, op. cit. hal.9
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informasi medis tetapi tidak dilayani oleh pihak Rumah Sakit.

Permasalah yang lain disampaikan oleh Asuransi prudensial

yang menjalaskan bahwa persyaratan mencantumkan nomor

polis adalah sesuatu yang kurang tepat, karena dinilai nomor

polis adalah privasi pasien/ tertanggung dan tidak sedikit pula

pasien yang tidak hafal untuk nomor polisnya.

Dilihat dalam Peraturan Direktur Rumah

SakitTelogorejoNomor 43/Per/2015 tantang kebijakan

tatalaksana meminta informasi medis pasien,

Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa “informasi medis
pasien dalam rangka melengkapi persyaratan klaim
Asuransi/ klaim perusahaan dapat diberikan secara
langsung oleh Rumah Sakit kepada Asuransi/ perusahaan
apabila telah memperoleh persetujuan tertulis dari pasien
yang bersangkutan, atau dalam hal pasien tidak atau
belum berkompeten, dari orang tua atau keluarganya yang
berhak”. Pasal 9 ayat (2): persetujuan tertulis dari pasien
yang dimaksud adalah surat ijin pemberian keterangan
medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Telogorejo.
Pasal 9 ayat (3) disebutkan: Pasal 9 ayat (3): Pihak
Asuransi/ perusahaan menunjukkan surat perjanjian asli
yang salah satu klausulnya memuat pernyataan
persetujuan dari pasien kepada Rumah Sakit untuk
memberikan informasi medis langsung kepada pihak
Asuransi/ perusahaan

Berdasarkan pengaturanRumah SakitTelogorejo tersebut

jelas bahwa pihak Asuransitidak dapat meminta informasi

medis sepanjang tidak bisa menunjukkan bukti telah diberi

kuasa oleh pasien saat perjanjian Asuransi.

Berdasarkan faktor internal tentang regulasi, Rumah Sakit

Telogprejo sudah membuat regulasi yang baik dan bahkan
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mengakomodir pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi yang

mau meminta informasi medis nasbahnya dan juga menjadi

payung hukum kepada Rumah sakit dalam memberikan

informasi medis langsung ke pihak Asuransi. Namun demikian

perlu dilakukan evaluasi kembali terkait pelaksanaan pelepasan

informasi medis di Rumah SakitTelogorejoyang mencantumkan

nomor polis supaya peryaratan yang diterapkan tidak

mempersulit pasien dalam meminta informasi medis.

2) Rekam Medis

Rekam Medis berdasarkan Peraturan Menteri

KesehatanNomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis

adalah “Rekam Medis adalahBerkas yang berisikan catatan

dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan,

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan

kepada pasien”. Karena rekam medis dapat berguna untuk

dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan sebagaimana

dijelaskan Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri KesehatanNomor

269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis disebutkan bahwa:

“Rekam Medis dapat digunakan sebagai:

a. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
b. Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin

kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika
kedokteran dan etika kedokteran gigi;

c. Keperluan penelitian pendidikan;
d. Dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan; dan
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e. Data statistik kesehatan”.

Hasil penelitian diketahui bahwa pengajuan informasi

medis oleh pasien/ pihak yang diberi kuasa mendapat informasi

medis tidak sepenuhnya di isi lengkap oleh dokter, sehingga

membutuhkan waktu kembali untuk pasien/ pihak Asuransi

menanyakan informasi medis kepada Rumah Sakit. Hal

tersebut terjadi karena ketika petugas pengolah klaim

terkendala tentang kelengkapan informasi di rekam medis.

Sehingga petugas pengolah klaim akan mengisi informasi

medis pada formulir klaim Asuransi sesuai dengan informasi

yang bisa dibaca dan tertulis di rekam medis.

Padahal dalam pengungkapan informasi medis hal yang

harus diingat adalah prinsip minimal, relevan dan cukup, yaitu

bahwa informasi kesehatan yang diberikan harus minimal tetapi

harus relevan dengan yang dibutuhkan serta cukup dalam

menjawab pertanyaan.119

Dalam dalam penyelenggaraan Rumah Sakit, Rumah

Sakit berkewajiban menyelengarakan rekam medis,

sebegaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (h)Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

dijelaskan: “Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban : h.

menyelenggarakan rekam medis;”

119Gemala R.Hatta,et al, loc, cit, hal. 202
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Menyelenggarakan rekam medis tersebut adalah

sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Menteri KesehatanNomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam

Medis, dijelaskan bahwa: “rekam medis harus dibuat secara

tertulis, lengkap dan jelas atau secara sistem elektronik”.

Karena ketidaklengkapan rekam medis tersebut selain

pihak pasien yang dirugikan, Rumah Sakit juga akan dikenakan

sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2)Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitdijelaskan

bahwa:“Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenakan sanksi admisnistratif berupa:

a. teguran;

b. teguran tertulis; atau

c. denda dan pencabutan izin Rumah Sakit”.

Namun demikian, sampai saat ini belum ada tindakan

administrasi yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah

daerah dalam pemberian sanksi administrasi bagi Rumah Sakit

yang dalam menyelenggarakan pelayanannya tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang

Rekam Medis adalah Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa: “rekam

medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau

secara sistem elektronik”.
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Berdasarkan hal tersebut agar hak pasien dapat diberikan

sesuai kebutuhan, maka diperlukan evaluasi internal Rumah

SakitTelogorejo dengan cara melakukan audit rekam medis

secara rutin serta peran komite medis dalam memberi

pengarahan kepada dokter untuk menulis rekam medis dengan

lengkap. Sehingga kegunaan rekam medis dapat berfungsi

secara optimal.

b. Faktor Ekternal

1) Pengetahuan tentang Informasi Medis

DalamPasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri

KesehatanNomor36 Tahun 2012 tentang rahasia

kedokteranmenyatakan bahwa: “Semua pihak yang terlibat

dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan

informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran”.

Dari pengaturan tersebut pihak yang menggunakan informasi

medis pasien juga harus menjaga kerahahasiaan informasi

medis pasien.

Hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar jawaban

responden agen Asuransi menyatakan informasi medis pasien

itu rahasia. Namun demikian terdapat 30% responden agen

Asuransi menyatakan bahwa informasi medis pasien tersebut

bukan rahasia.Ketidaktahuan oleh pihak ketiga tentang
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informasi medis pasien, maka dapat berdampak pada tidak

terjaganya informasi medis pasien tersebut. Selain itu dapat

terjadi benturan dengan pihak Rumah Sakit atau tenaga

kesehatan yang lain dalam pelaksanaan pelepasan informasi

medis. Kerena persepsi bagi peminta informasi medis bahwa

permintaan informasi medis pasien dipersulit. Oleh karenanya

penting bagi semua pihak yang bersinggungan dengan

informasi medis pasien dapat mengetahui arti kerahasiaan

informasi medis. sehingga dalam pelaksanaan menjaga

kerahasiaan maupun pelepasan informasi medis tidak

bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2) Pengetahuan tentang Aturan Pelepasan informasi Medis

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun

2012 tentang Rahasia Kedokteran pada bab IV dijelaskan

tentang pembukaan rahasia kedokteran, bahwa dalam

pelepasan informasi medis dilakukan setelah ada ijin tertulis

dari pasien.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa 50% responden

pengajuan oleh agen Asuransisudah memahami tentang

ketentuan pembukaan informasi medis. Namun 50 %

responden agen Asuransitidak mengetahui tentang aturan

pelepasan informasi medis.
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Kurang memahaminya aturan pelepasan informasi medis

menimbulkan ketidaksesuaian pemahaman pihak yang

meminta informasi medis. hal tersebut berdampak pada

terjadinya komplain dari pihak peminta informasi medis. Karena

pemahaman peminta informasi adalah dengan mambawa copy

surat kuasa dari Asuransi saat pasien/ tertanggung mengikuti

Asuransi sudah dapat digunakan untuk meminta informasi

medis.

Dalam pelaksanaan pemberian informasi medis oleh

Rumah Sakit, Rumah SakitTelogorejo mempunyai aturan dalam

pelepasan informasi medis. Oleh karenanya apabila pengajuan

tidak sesuai dengan persyaratan yang diajukan maka tidak

akan diterima. Sehingga Rumah Sakit tidak dapat

dipersalahkan akan ketidak pengetahuan pihak peminta

informasi. Namun Rumah Sakit di haruskan memberi

penjelasan kepada pihak pemohon tentang persyaratan dalam

meminta informasi medis pasien.
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