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BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan tanggung jawab Rumah Sakit terhadap

pemberian informasi medis sebagai bukti untuk keperluan

klaim Asuransi komersial:

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”.

a. Tanggung Jawab Perdata

1) Asuransi Mitra

Pelaksanaan tanggung jawab Rumah Sakit

Telogorejo terhadap pelepasan informasi medis untuk

klaim mitra, Rumah Sakit Telogorejo sudah melaksanakan

dengan baik sesuai perjanjian kerjasama antara Rumah

Sakit dengan Asuransi beserta ijin pelepasan infomasi

medis dari pasien saat pasien mulai mendaftar di Rumah

Sakit Telogorejo.

Landasan kerjasama kedua belah pihak diatur

dalam KUHPerdata Pasal 1234 tentang perikatan, yang
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berbunyi: “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu,

berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Meskipun dalam pengsian laporan medis untuk

klaim asuransi terkendala dengan catatan rekam medis

yang tidak lengkap, Rumah Sakit Telogorejo tetap

mengupayakan kebutuhan informasi medis dari Asuransi

dengan baik dengan cara menugaskan dokter corporate

untuk membantu kelengkapan laporan medis yang diminta

oleh Asuransi mitra. Sehingga dalam hal ini tidak terdapat

pihak yang dirugikan baik pasien maupun pihak Asuransi.

2) Asuransi Tidak Bermitra

Rumah Sakit Telogorejo tidak bertanggung jawab

atas permintaan informasi medis oleh pihak Asuransi atau

pihak ketigajika persyaratan yang diajukan tidak sesuai,

karena Perjanjian antara pasien/ nasabah dengan

perusahaan Asuransi adalah perjanjian kedua belah

pihak.

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
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keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang

ditentukan dalam pasal 1317”.

Rumah Sakit Telogorejo  dalam pelepasan

informasi medis masih belum optimal karena masih belum

lengkap dalam pengisiannya.Mengingat prinsip pelepasan

informasi medis masih belum sesuai prinsip minimal,

relevan dan cukup. Berdasarkan 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.Namun demikian tidak ada pengajuan gugatan ganti

kerugian terkait ketidaklengkapan pelepasan informasi

medis tersebut.

a. Tanggung Jawab Pidana

Pelaksanaan Pelepasan informasi medis dilihat dari

ketentuan hukum pidana, Rumah Sakit Telogorejo tidak

memberikan informasi medis kepada pihak yang tidak

berwenang. pelepasan informasi akan diberikan setelah

mendapat ijin tertulis dari pasien. Sehingga bila dihubungkan

dengan ketentuan pidana tentangmembuka rahasia yang wajib
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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.

b. Tanggung Jawab Administrasi

Rumah Sakit Telogorejo berkewajiban untuk

menghormati dan melindungi hak-hak pasien sebagaimana di

atur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit. Hak pasien untuk mendapatkan akses terhadap

isi rekam medis diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan

Menteri KesehatanNomor69 Tahun 2014 tentang Kewajiban

Rumah dan Kewajiban Pasien disebutkan: “Hak-hak pasien

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: o.

mendapatkan akses terhadap isi rekam medis”. Dalam

pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan optimal. Karena

informasi yang diberikan belum memenuhiprinsip minimal,

relevan dan cukup.
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Namun karena kurangnya perhatian dan pengawasan

dari pemerintah, hingga sekarang tidak ada sanksi yang

diterapkan 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”.

2. Kendala atau masalah-masalah yang terjadi dalam

pelaksanaan tanggung jawab Rumah Sakit dalam pelepasan

informasi medis untuk keperluan klaim Asuransi komersial

a. Faktor Internal

Dari internal Rumah Sakit pelaksanaan pengisian

rekam medis belumdilaksanakan dengan optimal oleh Rumah

Sakit Telogorejo.

Pelaksanaan rekam medis belum optimal karena

ketidaklengkapan dalam penulisan rekam medis, penulisan

sulit terbaca sehingga berdampak pada tanggung jawab

Rumah Sakit dalam pemenuhan hak pasien dalam meminta
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informasi medis tidak diberikan dengan prinsip minimal,

relevan dan cukup.

b. Faktor Ekternal

Faktor ekternal (dari pihak luar Rumah Sakit)

ketidaktahuan pihak ketiga tentang informasi medis itu rahasia

dan ketidaktahuan pihak ketiga tentang aturan dengan

peraturan internal Rumah Sakit dalam pelepasan informasi

medis mempengaruhi Rumah Sakit dalam melaksanakan

tanggungjawabnya. Karena persepsi pihak ketiga bahwa

informasi medis pasien bisa diminta dengan mudah tanpa

persyaratan yang sulit, yaitu dengan membawa copy surat

kuasa dari Asuransi saat pasien/ tertanggung mengikuti

Asuransi sudah dapat digunakan untuk meminta informasi

medis.

B. SARAN

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab Rumah Sakit dalam

pelepasan informasi medis untuk klaim Asuransi komersial disarankan

kepada :

1. Pasienyang menyerahkan proses klaim asuransi reimbursement

kepada pihak ketiga (agen asuransi, pihak lain) harus memastikan

pihak yang diminta memproses mengetahui syarat pengajuan
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informasi medis dan mengetahui tentang kerahasiaan informasi

medis. Sehingga proses pengajuan informasi medis berjalan

lancar dan tidak terjadi benturan dengan petugas Rumah Sakit

2. Asuransi/ Pihak Ketigaharus mematuhi peraturan yang telah

ditetapkan oleh Rumah Sakit Telogorejo. Mengingat perjanjian

yang dibuat oleh pasien dengan asuransi adalah perjanjian kedua

belah pihak. Sehingga tidak dapat memaksa atau merugikan

Rumah Sakit. Selain itu pertanyaan informasi medis oleh pihak

Asuransi jangan menanyakan pertanyaan yang terlalu banyak dan

mendetail, supaya dokter mau untuk mengisi informasi medis yag

dibutuhkan.

3. Rumah SakitTelogorejo

a. Rumah Sakit Telogorejo meningkatkan peran Komite Medis

dalam melakukan pengawasan dan pembinaan staf medis

supaya melakukanpengisian rekam medis dengan lengkap dan

jelas terbaca. Dan juga pembinaan staf medis tentang

kelengkapan pengisian informasi medis untuk klaim asuransi

agar sesuai prinsip minimal, relevan dan cukup.

b. Rumah Sakit Telogorejoperlu meningkatkan peran tim review

rekam medis, agar dapat memberi masukan kepada direktur

dalam meningkatkan kualitas pengsian rekam medis.
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c. Rumah Sakit Telogorejo supaya mengkaji ulang tentang

kebijakan penerapan persyaratan yang diterapkan tentang

mencantumkan nomor polisagar persyaratan yang diterapkan

tidak mempersulit pihak pasien. Karena tidak sedikit pasien

yang mengetahui nomor polisnya.

4. Kepada Pemerintah, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan

pemerintah daerah serta melibatkan organisasi profesi, asosiasi

perumahsakitan, dan organisasi kemasyaratan lainnya sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masingdalam dalam melakukan

pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit yang belum

melaksanakan kewajibannya secara optimal khususnya dalam

pemberian hak pasien atas informasi medis.
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