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PENDAHULUAN

• Dokter harus sadar bahwa masyarakat kita 
sekarang ini sudah kritis dan dapat merespon 
terhadap segala sesuatu yang dirasa tidak sesuai 
dan merugikan mereka.

• Sering timbul masalah yang menyangkut 
hubungan dokter - pasien --> pembocoran 
rahasia.

• Harus disadari bahwa tanggung jawab dari profesi 
kedokteran ini sangatlah besar dan harus sesuai 
dengan hukum yang berlaku termasuk kode etik 
kedokteran dan kondisi masyarakat.
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Arti Rahasia Kedokteran
(PP No.10 tahun 1966)

• Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu 
yang harus dirahasiakan mengenai apa yang 
diketahui dan didapatkan selama menjalani 
praktek lapangan kedokteran, baik yang 
menyangkut masa sekarang maupun yang 
sudah lampau, baik pasien yang masih hidup 
maupun yang sudah meninggal

Rahasia pekerjaan Rahasia jabatan

Rahasia kedokteran

Segala sesuatu yang 
diketahui dan harus 
dirahasiakan 
berdasarkan lafal 
sumpah yang 
diucapkan pada 
waktu menerima 
gelar seorang 
dokter.

Segala sesuatu yg 
diketahui dan harus 
dirahasiakan 
berdasarkan lafal 
sumpah yg 
diucapkan pd waktu 
diangkat sbg 
pegawai negeri.
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YANG DIWAJIBKAN MENYIMPAN
RAHASIA KEDOKTERAN

PP RI No. 32 tahun 1996 pasal 2

• Tenaga medis --> dokter dan dokter gigi
• Tenaga keperawatan --> perawat dan bidan.
• Tenaga kefarmasian --> Apoteker, Analis farmasi dan 

As. apoteker.
• Tenaga kesehatan masyarakat --> Epidemiolog 

kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog 
kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator 
kesehatan dan sanitarian.

• Tenaga gizi --> nutrizionis dan dietisien
• Tenaga keterapian fisik --> fisioterapis, 

okupasiterapis, dan terapis wicara.
• Tenaga keteknisian medis --> radiografer, 

radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis 
kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, 
teknisi transfusi, dan perekam medis.

YANG DIWAJIBKAN MENYIMPAN
RAHASIA KEDOKTERAN

• Juga diwajibkan menyimpan rahasia bagi 
mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas 
dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan 
dan atau perawatan dan orang lain yang 
ditetapkan oleh menteri kesehatan.
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Peraturan yang mengatur tentang 
wajib simpan rahasia kedokteran 

1. PP No. 26 tahun 1960 tentang lafal sumpah 
dokter

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan 
merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui 
karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya 
sebagai dokter

2. Menurut PP No. 10 tahun 1966 tentang wajib 
simpan rahasia dokter.

HAL-HAL YANG PERLU DIRAHASIAKAN DALAM 
RAHASIA KEDOKTERAN

• Dalam menjalankan keprofesiannya --> dokter 
wajib merahasiakan segala sesuatu yang 
diketahuinya mengenai pasiennya (PP No.10 
tahun 1966 pasal 1 dalam Bab penjelasan) 

• Segala sesuatu yang diketahuinya”, mempunyai 
arti --> segala fakta yg didapat dalam pemeriksaan 
penderita, interpretasinya untuk menegakkan 
diagnose dan melakukan pengobatan :
– anamnese
– pemeriksaan fisik
– pemeriksaan dengan alat-alat kedokteran
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HAL-HAL YANG PERLU DIRAHASIAKAN DALAM 
RAHASIA KEDOKTERAN

• Seorang ahli obat dan mereka yang bekerja di 
Apotek, harus pula merahasiakan obat dan 
khasiatnya yang diberikan kepada pasiennya. 
Merahasiakan resep dokter adalah suatu yang 
penting dari etik pejabat yang bekerja dalam 
apotek

KAPAN SEORANG DOKTER DAPAT 
MEMBUKA RAHASIA KEDOKTERAN

Ada 2 aliran atau golongan yang dapat ditemukan 
dikalangan kedokteran :
– Pendirian Mutlak
– Pendirian Nisbi/relatif

• Pendirian yang mutlak
– mutlak (absolut) berpendapat bahwa rahasia 

jabatan atau pekerjaan harus dipegang teguh 
tanpa ada alternatif lain apapun konsekuensinya

– Dalam segala hal sikapnya mudah dan konsekuen 
yakni tutup mulut
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KAPAN SEORANG DOKTER DAPAT 
MEMBUKA RAHASIA KEDOKTERAN

• Pendirian yang nisbi atau relatif
– Golongan nisbi atau relatif pada dewasa ini 

merupakan teori yang terbanyak diikuti dan dapat 
dikatakan diikuti umum

– teori ini dalam praktek sering sekali mendatangkan 
konflik moril dan kesulitan-kesulitan lain dalam 
masalah yang kompleks

KAPAN SEORANG DOKTER DAPAT 
MEMBUKA RAHASIA KEDOKTERAN

Profesor Sudarto, SH mengemukakan bahwa : 
“perlu dipertimbangkan adanya azas profesional dan 
azas subsider dalam menggunakan hak tolaknya”

• Azas profesional menghendaki adanya 
pertimbangan-pertimbangan mana yang lebih 
diutamakan.

• Azas subsider, yakni menyangkut masalah 
pemilihan tindakan apa yang harus dilakukan 
dokter sebelum ia terpaksa melepaskan 
kewajiban untuk menyimpan rahasia.



7

Dalam KUHP terdapat pasal-2 yang mengatur 
tentang membuka Rahasia Kedokteran.

• KUHP pasal 48
Tidak boleh dihukum barangsiapa melakukan 
perbuatan karena terdorong oleh daya paksa

• KUHP Pasal 50
Barangsiapa melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan kepentingan undang-undang, 
tidak dipidana

• KUHP Pasal 51
Tidak boleh dihukum barangsiapa melakukan 
perbuatan atau menjalankan perintah jabatan 
yang diberikan pembesar yang berhak

Daya paksa ?

• Melindungi kepentingan umum

• Melindungi kepentingan orang yang tidak 
bersalah

• Melindungi pasien yang mempercayakan 
rahasianya

• Melindungi dokter sendiri
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SANKSI MEMBUKA RAHASIA KEDOKTERAN

1. Sanksi pidana
– KUHP Pasal 112 
– KUHP Pasal 322 

2. Sanksi perdata
– KUH Perdata Pasal 1365
– KUH Perdata Pasal 1366 
– KUH Perdata Pasal 1367 

3. Sanksi Administratif
– undang-undang No.6 tahun 1963 pasal 11

4. Sanksi Sosial

KUHP Pasal 112 

“Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan 
surat-surat, berita-berita atau keterangan-
keterangan yang diketahuinya bahwa harus 
dirahasiakan untuk kepentingan negara atau 
dengan sengaja memberitahukan atau 
memberikannya kepada negara asing, kepada 
seorang seorang raja atau suku bangsa, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun”.
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KUHP Pasal 322 

(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka 
suatu rahasia yang wajib disimpannya karena 
jabatan atau pekerjaannya yang sekarang 
maupun yang dahulu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan 
atau denda paling banyak sembilan ribu 
rupiah

(2) Jika kejahatan dilakukan pada seorang 
tertentu maka perbuatannya itu hanya dapat 
dituntut atas pengaduan orang tersebut

KUH Perdata Pasal 1365 

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum 
yang berakibat kerugian bagi orang lain, 
mewajibkan orang yang karena 
kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut”.



10

KUH Perdata Pasal 1366 

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja 
untuk kerugian yang disebabkan karena 
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian 
yang disebabkan karena kelalaian atau kurang 
hati-hatinya

KUH Perdata Pasal 1367 

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab 
untuk kerugian yang disebabkan karena 
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugain 
yang disebabkan karena perbuatan orang-
orang yang menjadi tanggungannya atau 
disebabkan karena perbuatan orang-orang 
yang berada dibawah pengawasannya
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HAK UNDUR DIRI DOKTER

• Hak ini dapat dipakai oleh seorang dokter apabila 
dia diminta untuk memberikan kesaksian 
dipengadilan yang menyangkut rahasia 
kedokteran.

• Seorang dokter sebagai saksi atau ahli mungkin 
sekali diharuskan memberikan keterangan 
tentang seseorang (misalnya terdakwa) yang 
sebelumnya telah menjadi penderita yang 
ditanganinya. Ini seolah-olah dokter tersebut 
diharuskan melanggar rahasia kedokterannya. 

HAK UNDUR DIRI DOKTER

• Kejadian yang bertentangan tersebut diatas
dapat dihindarkan karena adanya hak kuat
undur diri, dimana seorang dokter
mendapatkan perlindungan hukum
berdasarkan :

– Pasal 120 KUHAP

– Pasal 170 KUHAP

– Pasal 277 HIR
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Pasal 120 KUHAP 

(1) Dalam hal penyidik perlu, ia dapat minta pendapat
ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus

(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau
mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan
memberikan keterangan menurut pengetahuannya
yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan harkat
dan martabat pekerjaan jabatannya yang
mewajibkan ia menyimpan rahasia, dapat menolak
untuk memberikan keterangan yang diminta

Pasal 170 KUHAP 

“ Mereka yang pekerjaan, harkat, martabat
atau jabatannya diwajibkan menyimpan
rahasia, dapat diminta dibebaskan dari
kewajiban untuk memberi keterangan sebagai
saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan
kepadanya”
(1) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala

alasan untuk permintaan manusia tersebut
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Pasal 277 HIR

(1) Barangsiapa yang karena martabatnya,
pekerjaannya atau jabatannya yang sah, diwajibkan
menyimpan rahasia, boleh minta mengundurkan diri
dari pada memberi kesaksian, akan tetapi hanya dan
terutama mengenai hal yang diketahuinya dan
dipercayakan padanya karena martabat, pekerjaan
atau jabatannya

(2) Pertimbangan apakah permintaan untuk
mengundurkan diri itu beralasan atau tidak,
diserahkan kepada pengadilan negara atau jika
orang yang dipanggil untuk memberikan kesaksian
itu orang asing, maka pertimbangan itu diserahkan
kepada ketua pengadilan negara


