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A.  PENDAHULUAN
Secara kontitusi Pasal 27 H ayat (1) UUDRI 1945
 Setiap orang berhak hidup secara lahir dan batin

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta memperoleh
layanan kesehatan.

 Pasal 34 ayat (31) UUDRI 1945
Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak.

 Pasal 29 UURI No 44 tahun 2009 tentang RS
Ayat (1) (a) memberikan informasi yang benar
tentang pelayanan RS kepada masyarakat



(b) Memberikan pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar
pelayanan RS

(g) Membuat dan melaksanakan dan menjaga
standart mutu pelayanan kesehatan di RS sebagai
acuan dalam melayanai pasien

(h) Menyelenggarakan Rekam medis
 Pasal UURI No 38 tahun 2014 tentang

Kepmerawatan, pengaturan keperawatan bertujuan
(a) meningkatkan mutu perawat
(b) meningkatkan mutu pelayanan keperawatan
(c) memberikan perlindungan dan kepastian

hukum kepada perawat dan klien



Pasal 29 UURI No 38 tahun 2014 tentang
Keperawatan ayat (15)
(a) perawat bertugas pemberi asuhan

keperawatan
(c) bertugas pengelola pelayanan keperawatan
(d) bertugas peneliti keperawatan
Ayat (3) pelaksanaan tugas perawatan harus

dilaksanakan secara bertanggung
jawab dan akuntabel



Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis

Ayat (1) rekam medik dibuat secara tertulis lengkan dan
jelas atau secara elektronik

(2) penyelenggaraan rekam medik dan
menggunakan teknologi informasi teknologi
diatur dengan peraturan tersendiri.



B.  PEMAHAMAN LEGALITAS
- UURI 1945
- UURI 36/2009

Kesehatan
- UURI 44/2009

Rumah sakit
- UURI 36/2014

Tenaga Kesehatan
- UURI 38/2014

Keperawatan

Hukum

Hukum
tertulis

Kumpulan
peraturan tertulis

Non tertulis

Non Hukum
etika

dll

- Pedoman
- Pegangan
- Ukuran-ukuran

- Nilai-nilai
- Asas

Arab kaidah
Belanda norma/norma
Inggris Norm
Jerman Nurm

- Boleh
- Tidak boleh
- Dapat



C.  SISTEM PELAYANAN KEPERAWATAN

Teknologi Keperawatan

Rumah sakit
Hukum dan

politikEtika

Sosial Ekonomi



D.  TEKNOLOGI DAN KEPERCAYAAN

Dalam asas kepastian hukum
1. Informasi Elektronik adalah satu atau

sekumpulan data elektronik, termasuk tetarpi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto, eletronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic
mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,
simbol, atau perforasi yang telah diolah yang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.



2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum
yang dilakukan dengan menggunakan
Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media
elektronik lainnya.

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik
untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan,
menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.



4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi
Elektronik yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui
Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau
perforasi yang memiliki makna atau arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.



5. Sistem Elektronik adalah serangkaian
perangkat dan prosedur elektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,
dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah
pemanfaatan Sistem Elektronik oleh
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat.



7. Penyelenggara Sistem Elekronik adalah setiap
Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan
masyarakat yang menyediakan, mengelola,
dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
kepada pengurus Sistem Elekronik untuk
keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang
bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan
Elektronik dan identitas yang menunjukkan
status subjek hukum para pihak dalam Transaksi
Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik.



9 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah
badan hukum yang berfungsi sebagai pihak
yang layak dipercaya, yang memberikan dan
mengaudit Sertifikat Elektronik.

10. Lembaga Sertifikat Keandalan adalah
lembaga independen yang dibentuk oleh
profesional yang diakui, disahkan dan
diawani oleh Pemerintah dengan
kewenangan mengaudit dan mengeluarkan
sertifikat keandalan dalam Transaksi
Elektronik.



11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan
yang terdiri atas Informasi Elektronik yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
Informasi Elektronik lainnya yang digunakan
sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

12. Pemanda Tangan adalah subjek hukum yang
terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan
Elektronik.

13. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk
menyediakan barang-barang yang diperlukan
bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup
manusia.



UURI No 11 tahun 2008 dan perubahannya
UURI No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi
elektronik

- Pasal 27 - kesusilaan
- perjudian
- penghinaan
- pemerasan

- Pasal 28 - berita bohong
(HOAX)

- ujaran kebencian

Max 6 th penjara
denda 1 M

Max 6 th penjara
denda 1 M



- Pasal 29 - pengancaman

- Pasal 30 - akses legal

- pencucian data
elektronik

- peretas system
data elektronik

Max 4 th penjara
denda 750 juta

Max 6 th penjara
denda 600 juta

Max 7 th penjara
denda 700 juta

Max 8 th penjara
Denda 800 juta



D.  TEKNOLOGI DAN KEPERCAYAAN
Dalam asas kepastian hukum
- Keperawatan sebagai bagian integral

Layanan kesehatan harus dapat memberikan
kepastian bagi laporan pasien.

- Layanan kepastian harus ada jaminan-
jaminan, ukura-ukuran dengan suatu metode
dan teknologi kekinian.

- Dengan teknologi terutama SDM akan mampu
mendatangkan kemanfaatan bagi penerima
dan penyelenggara layanan kesehatan.

- Dengan kepastian yang mendorongkan
kemanfaatan akan terwujud keadilan dalam
laporan kesehatan oleh perawat yang memiliki
teknologi kekinian.



E.  KESIMPULAN

Laporan yang bermartabat dengan menjamin harkat
dan martabatnya sebagai manusia, maka perawat
harus memiliki kemampuan
- Berbuat hukum dan tidak dalam pelayanan

asuhan keperawatan.
- Harus menjaga dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat.
- Senantiasa pembantu teknologi sebagai bentuk

rekondisi pelayanan kepada masyarakat.


