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Elise Garmelia

ASPEK HUKUM
(Peran profesi perekam medis dan informasi
kesehatan) DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN
KESEHATAN BERBASIS ASURANSI

 Tahap

transisi menuju cakupan universal.
 Pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan
primer di puskesmas dan pelayanan sekunder di
rumahsakit pemerintah. Tetapi warga harus
membayar biaya yang disebut ‘user-charge’ atau
‘co-payment’ ketika menggunakan pelayanan
puskesmas.
 Tanpa perlindungan asuransi, sebagian besar warga
di Indonesia harus membayar langsung hampir
seluruh biaya (full cost) pelayanan spesialistik,
rawat inap, obat, tindakan bedah, dan prosedur
diagnostik, baik di rumah sakit pemerintah,
rumahsakit swasta maupun praktik dokter swasta.

Profesi Perekam Medis dan Informasi
Kesehatan ( PMIK )  UU No. 36 tahun 2013
ttg Tenaga Kesehatan
 Perhimpunan Profesional PEREKAM MEDIS
DAN INFORMASI KESEHATAN Indonesia (
PORMIKI) sejak 18 Februari 1989 sudah
mempunyai 27 DPD
 Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam
Medis/Manajemen Informasi Kesehatan
(APTIRMIKI)  50 IP-D3, 4 IP-D4 dan 3 IP-S1


JALUR

VOCASIONAL

JALUR
AKADEMIK

D-3

GELAR

SEBUTAN

A.Md. RMIK

D4

S1

(Hims)

(Hims)

Sp-1

S2

ST.RMIK/MIK
S.RMIK/MIK
M.ST .MIK

PMIK
UU. NAKES
No.36/2014

 Standar

Profesi, Kepmenkes 377/2008
 Pedoman Penyelenggaraan RMIK di Indonesia,
1997, 2006 dan update 2015 dalam proses
 Standar Pelayanan – dlm proses
 Penyelenggaraan RMIK – Permenkes 55/2013
 Jabatan Fungsional Perekam Medis - Terampil
dan Ahli – Permenpan No. 30/2013
 Standar MIRM – Akreditasi KARS, 2017

8.

Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional
Undang–Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang RS
Permenkes 269 tahun 2008- Tentang Rekam Medis
Permenkes 290 tahun 2008 – Tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran
Kepmenkes No. 377/2007 -Standar Profesi
Permenkes 55/ 2013 – Penyelenggaraan PMIK
Permenkes No. 27 dan 28 /2014
PMK 76/tahun 2016- Update Coding

9.

PMK 4/2017- Perubahan Tarif

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.













Klasifikasi dan kodifikasi penyakit masalahmasalah yang berkaitan dengan kesehatan dan
tindakan medis
Aspek Hukum
Manajemen Rekam Medis dan Informasi
Kesehatan
Menjaga Mutu Rekam Medis
Statistik Kesehatan
Manajemen Unit Rekam Medis dan Informasi
Kesehatan
Kemitraan Profesi

KERANGKA KERJA KOMPETENSI PMIK
Profesional yang Luhur, moral, etika
hukum dan sos bud

Mawas diri dan pengembangan

Moral, Etika dan Disiplin

Mawas diri

Aspek Legal

Up date pengetahuan

Manajemen Data
Kesehatan

Statistik, Akreditasi dan
Riset

Komunikasi Efektif

Peka sosial dan
budaya

Organisasi, Manajemen
dan Kepemimpinan

Pengelolaan struktur, isi
dan standar
Klasifikasi Klinis

Metodologi pembayaran

Pemanfaatan sistem TI

Sistem TIK
Sttaistik Pelayanan dan
Riset

Organisasi dan
manajemen

Manajemen kualitas dan
Kinerja

Kepemimpinan

Pengelolaan Data dan
Informasi
Privasi, Kerahasiaan
dan Sukuritas

Kompetensi PMIK :
 Mampu membuat kodefikasi dan klasifikasi penyakit
dan tindakan dengan akurat
 Mampu melakukan analisis data penyakit  audit
coding
 Mampu membuat Abstraksi utk ketepatan klaim
 Mampu secara langsung / input data yang
diperlukan dalam Proses INA CBG’s
 Mampu mengetahui proses awal sampai akhir
pengelolaan data INA CBG
 Mampu menyajikan data billing INA CBGs
 Mengetahui proses verifikasi data ke tim verifikator
jamkesmas di RS





Memiliki pemahaman yang luas dari prosedur yang
diperlukan untuk meninjau dan menetapkan kode
yang benar diagnosa dokter, prosedur dan jasa untuk
klaim kesehatan.
Mempelajari cara:









Menetapkan kode medis berdasarkan laporan operasi dan
pedoman coding.
Proses penggantian penagihan.
Tepat terminologi medis
Memahami anatomi dan fisiologi manusia yang berkaitan
dengan pengkodean diagnosis dan jasa layanan
Menangani masalah yang berkaitan dengan penggantian
dan kepatuhan, termasuk pagu biaya, penolakan klaim
dan kebutuhan medis.
Mengintegrasikan perubahan aturan yang berkaitan
dengan penggantian kode penyakit.

 Pasal

46 ayat (1)
Setiap dokter atau dokter gigi dalam
menjalankan praktik kedokteran wajib
membuat rekam medis
 Penjelasan Pasal 46
Rekam medis adalah berkas yang
berisikan catatan dan dokumen tentang
identitas pasien, pemeriksaan,
pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain
yang telah diberikan kepada pasien.

(1)Pemaparan isi rekam medis hanya boleh
dilakukan oleh dokter yang merawat pasien
dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku
(2) Pemaparan yang dimaksud pada ayat (1)
adalah - Data atau informasi tentang proses
pengobatan dan pemeriksaan pasien yang
dibutuhkan kalangan medis yang terlibat dalam
proses perawatan pasien tidak memerlukan ijin
pasien;

1.

Rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang
kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada
waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya.
2. Dokter atau dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi

spesialis lulusan pendidikan kedokteran/kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar
negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.
4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk

memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak
langsung kepada tenaga kesehatan yang berwenang.

5. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen
tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan,
dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, termasuk
dalam bentuk elektronik.

Pasal 4
(1) Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran
dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien
wajib menyimpan rahasia kedokteran.
(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang
memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan
pasien;
b. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
c. tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan
kesehatan;
d. tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan
informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan
kesehatan;
e. badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan
kesehatan; dan
f. mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan,
pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di
fasilitas pelayanan kesehatan.
(3) Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku
selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia.

Pasal 5 (1) 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.
(2) Pembukaan rahasia kedokteran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terbatas sesuai kebutuhan.

(1) 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.
(2) Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persetujuan dari
pasien.
(3) Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persetujuan dari
pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi
elektronik.
(4) Persetujuan dari pasien sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dinyatakan telah diberikan pada saat pendaftaran
pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.
(5) Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau
pengampunya.

Administrasi Klaim

a.

Unsur-Unsur Administrasi Klaim






Tertanggung
Pemegang polis (Individu &
Perusahaan)
Perusahaan asuransi kesehatan
Provider pelayanan kesehatan

Definisi Klaim

 Claim

is a process by which
benefits are paid to insureds and
beneficiaries
 Proses

dimana pertanggungan
dibayarkan kepada tertanggung atau
ahli waris oleh asuradur atau
perusahaan asuransi.

Apa yg perlu diperhatikan?






Adanya dua pihak yang jelas
melakukan ikatan perjanjian
Adanya ikatan perjanjian yang jelas
dan resmi antara kedua pihak
Adanya informed consent
Di-dokumentasikan

Lanjutan
b. Cara Pengajuan Klaim
1. Pengajuan klaim langsung oleh
2.

3.

tertanggung (direct submission)
Pengajuan klaim oleh pemegang polis
untuk group health insurance
(policyholder submission)
Pengajuan klaim oleh perusahaan
pengelola administrasi (third party
submission)

Lanjutan

c.

Tujuan administrasi Klaim
1. Membayar

seluruh klaim yang telah
diverifikasi dan tepat sesuai
dengan polis
2. Mengumpulkan dan mengelola data
klaim
3. Melakukan penekanan biaya (cost
containment)

Lanjutan

d.

Pemeriksaan Klaim
1.

2.

3.

Sensitif terhadap posisi setiap
penagih klaim
Membayar setiap klaim secepat
mungkin
Meminimalkan biaya proses
manajemen klaim

Output Adm. Klaim

Klaim Asuransi Kesehatan
(Billing Health Insurance)
Disinilah mulai role ICD

1.

Assess
Documentation for
Completeness and Clarity
•

Determine Provider,
Patient Type, Place,
and Payer

•

Release
Codes for
Billing

Abstract the
Diagnoses and
Procedures

Assign Accurate,
Complete Codes
Verify Codes Are
Compliant

a. penulisan kode diagnosis yang
berlebihan /upcoding;
b. penjiplakan klaim dari pasien lain /
cloning;
c. klaim palsu/ phantom billing ;
d. penggelembungan tagihan obat dan
alkes/inflated bills;
e. pemecahan episode pelayanan
/services unbundling or fragmentation;
f. semu/selfs-referals;
g. tagihan berulang/repeat billing;

h. memperpanjang lama perawatan/ prolonged
length of stay;
i. memanipulasi kelas perawatan/ type of room
charge;
j. membatalkan tindakan yang wajib dilakukan/
cancelled services;
k. melakukan tindakan yang tidak perlu/ no
medical value;
l. penyimpangan terhadap standar pelayanan /
standard of care ;
m. melakukan tindakan pengobatan yang tidak
perlu /unnecessary treatment;
n. menambah panjang waktu penggunaan
ventilator;

o. tidak melakukan visitasi yang seharusnya /
phantom visit ;
p. tidak melakukan prosedur yang seharusnya
/ phantom procedures;
q. admisi yang berulang/readmisi;
r. melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai
dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan tertentu;
s. Meminta cost sharing tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
t. tindakan Kecurangan JKN lainnya selain
huruf a sampai dengan huruf s.

Penulisan kode diagnosis yang berlebihan
/upcoding sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a merupakan pengubahan kode diagnosis
dan/atau prosedur menjadi kode yang memiliki
tarif yang lebih tinggi dari yang seharusnya.
Pemecahan episode pelayanan/services unbundling
or fragmentation sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf e merupakan Klaim atas dua atau
lebih diagnosis dan/atau prosedur yang
seharusnya menjadi satu paket pelayanan dalam
Episode yang sama atau menagihkan beberapa
prosedur secara terpisah yang seharusnya dapat
ditagihkan bersama dalam bentuk paket
pelayanan, untuk mendapatkan nilai Klaim lebih
besar pada satu Episode perawatan pasien.

Membatalkan tindakan yang wajib dilakukan
/cancelled services sebagaimana dimaksud
ada ayat (3) huruf j merupakan Klaim atas
diagnosis dan/atau tindakan yang tidak jadi
dilaksanakan.
Menambah panjang waktu penggunaan
ventilator sebagaimana dimaksud pada ayat
3) huruf n merupakan Klaim yang lebih besar
akibat penambahan lama penggunaan
ventilator yang tidak sesuai dengan
kebutuhan.

Admisi yang berulang/readmisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf q merupakan
Klaim atas diagnosis dan/atau tindakan dari
satu Episode yang dirawat atau diklaim lebih
dari satu kali seolah-olah lebih dari satu
Episode.

1. Menerapkan

keakurasian, kelengkapan
dan konsistensi dalam mengkode
2. Kebutuhan untuk laporan statistik medis
3. Hanya melaporkan kode dan data yng
jelas dan konsisten sesuai isi RM dan kode
data set nya
4. Klasifikasi penyakit dan tindakan
5. Menolak untuk meng-UBAH KODE
6. Menolak untuk berpartisipasi atau
mendukung kode dalam rangka untuk :



Meningkatkan pembayaran
Memenuhi syarat klaim polis asuransi

1.
2.
3.

4.
5.

Memfasilitasi kolaborasi interdisipliner utk
ketepatan kode
Memajukan pengetahuan kode melalui
diklat
Menolak untuk berpartisipasi atau
menyembunyikan etis kode atau praktek
abstraksi dan prosedur
Melindungi kerahasiaan RM dan menolak
akses Infokes
Berperilaku profesional menjujung etis
kode



Coder dan Pengelolaan data kode harus :
1.
2.

3.
4.

Ketepatan diagnostik, prosedur dan kode pelayanan
Mematuhi kebijakan internal utk kode yg
konprehensif (melarang pembuatan kode yg tdk
sesuai bukti dokumentasi)
Berpartisipasi dlm pengembangan kebijakan kode
Jujur, etis dalam praktek kode

 Coder


tidak harus :

Berpartisipasi pada hal2 yg tdk tepat
khususnya penekanan pada informasi kode

Coder

harus :

Patuh pada ketentuan pengkodean
2. Pilih urutan kode sesuai diagnosis dan prosedur
3. Menerapkan ketrampilan, pengetahuan coder ses
klasifikasi
4. Komunikasikan data utk penetapan kode : pada data
yang tidak lengkap, tidak jelas, tidak konsisten atau
tidak tepat
5. Berkolaborasi membantu dokter utk mengetahui kode
sesuai pedoman
6. Memelihara dan meningkatkan kompetensi
7. Bertindak profesional
8. Mencegah berperilaku tdk etis dari kolega
1.

 Coder
1.

tidak harus

:

Menyediakan data/informasi yg tdk ada (keberadaan
pneumonia gram(-) pd pneumonia terlepas ada indikasi klinis)

Menolak mengubah kode
3. Mengubah deskripsi utk diagnosis atau prosedur
4. Mengecualikan diagnosis atau prosedur utk
menggambarkan kualitas perawatan (ILO kode tak
dilaporkan utk menjaga nama institusi)
5. Berpartisipasi, membenarkan, dikaitkan dengan
ketidakjujuran, penipuan dan penyalahgunaan data :
(daftar penyakit retrospektif, menetapkan kode
tanpa pendukung (mis nama dokter), tidak
membenarkan diagnosis/prosedur yg telah dilakukan
klaim
2.

7. Menggambarkan gambaran klinis pasien melalui :









koding yg sengaja salah,
atau kelalaian diagnosis /prosedur,
atau penambahan diagnosis atau prosedur yg
tdk didukung dokumentasi dg tujuan
meningkatkan penggantian,
membenarkan kebutuhan medis,
memperbaiki data yg dilaporkan publik,
memenuhi syarat utk keb polis asuransi










Coder adalah Kompetensi PMIK sesuai
kewenangan pada Permenkes No. 55/2013
Bekerja sesuai Standar Etik Koding
Hindarkan dan pahami hal hal yang bersifat
FRAUD
Keakurasian dan Ketepatan Koding berdasarkan
kelengkapan RMIK
Tingkatkan kolaborasi Tim sesuai kompetensi
Komunikasi Efektif
Selalu melakukan Up date Coding
Realease Codes of Billing akan berhasil bila
Coder nya kompeten

TERIMA KASIH

