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Pendahuluan

• “tele-“ yang berarti “jarak jauh”, dan “medis” 
yang berarti “bersifat kedokteran”. 

• “layanan yang menggunakan fasilitas
komunikasi elektronik untuk memberikan
pelayanan atau dukungan medis dari jarak
yang terpisah (tidak bertatap muka)”

• telepon, panggilan video (video call), situs 
internet, atau alat canggih lainnya. 

• ≠ cybermedicine (penggunaan teknologi
internet dalam menyebarkan informasi klinis
dan non-klinis kepada masyarakat umum.)



• Kelebihan utama: mengeliminasi batasan jarak dan
geografis serta biaya terkait

• Ideal untuk pelayanan medis di daerah terpencil yang 
kekurangan tenaga medis➔ cocok untuk Indonesia, 
termasuk destinasi wisata “pulau perawan”

17.504 pulau
34 provinsi
103 pegunungan
Perbukitan
Hutan
Lautan



• Mulai edukasi, komunikasi/konsultasi, layanan
farmasi jarak jauh, supervisi, ekspertisi, hingga
pembedahan jarak jauh (telesurgery).  
• Telesurgery menggunakan teknologi robotik dan

komunikasi audiovisual ➔ pembedahan dari jarak
jauh. Jeda 100 milidetik, sudah kesulitan pada jeda
300 milidetik dan bahaya pada jeda > 800 milidetik.

• Indonesia terbatas teknologi dan sumber daya➔
telesurgery belum realistis. Namun jika telah masuk
era 5G bisa berbeda.

• Berdasarkan maksud diselenggarakannya, 
layanan telemedis dapat digolongkan menjadi
1) untuk komunikasi/konsultasi dan supervisi
antara staf medis, 2) untuk ekspertise, dan 3) 
untuk konsultasi antara dokter dan pasien.



Layanan Telemedis dg Maksud Komunikasi/Konsultasi
dan Supervisi antara Staf Medis

• Satu pihak staf medis melakukan interaksi tatap muka langsung dg ps, 
namun melibatkan staf medis lain via telemedis. Contoh paling 
sederhana adalah konsul dr jaga/dr perifer kepada Sp.

• Kehadiran staf medis di samping ps membuat dokter ahli lebih merasa
yakin o.k dapat masukan PF dibandingkan langsung dg ps.
• KODEKI pasal 14, “Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan

mempergunakan seluruh keilmuan dan ketrampilannya untuk kepentingan
pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan/pengobatan, 
atas persetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter
yang mempunyai keahlian untuk itu.”

• KODEKI cakupan ps 7 (1): “Dalam memberikan surat keterangan medis/ahli atau
ekspertis dan pendapat ahli apapun bentuk dan tujuannya, dokter wajib
mendasarkan isinya pada fakta medis yang diyakininya benar sesuai dengan
pertanggungjawaban profesinya sebagai dokter. 



Layanan Telemedis dengan Maksud
Komunikasi/Konsultasi dan Supervisi antara Staf Medis

• Text, Audio ➔ audiovisual (lebih yakin).

• Umumnya tak memiliki masalah etis selama diatur
secara jelas peranan dan tanggung jawab masing-
masing pihak, pengaturan tarif/renumerasi, serta
kejelasan informasi kepada pasien. 
• Pada umumnya, dokter yang bertatap muka tetap

bertanggung jawab atas pelayanan.

• Penting! Informed consent

• Hendaknya tidak disalahgunakan dengan pemberian
delegasi yang tidak bertanggung jawab.



Layanan Telemedis dengan Maksud Ekspertise

• Contoh: teleradiologi, yakni penggunaan teknologi untuk
mengirim data radiologis ke sentra lain untuk diinterpretasi oleh
dokter spesialis radiologi di tempat tersebut. 

• Teleradiology Solutions, sebuah klinik asal India yang menerima
pekerjaan teleradiologi dari Amerika Serikat, akibat kurangnya
radiologis Amerika yang aktif di malam hari (yang berarti siang
hari di India perbedaan zona waktu). 
• Setiap dokter yang menerima teleradiologi tersebut harus terkualifikasi

dan tersertifikasi di Amerika Serikat.



Layanan Telemedis dengan Maksud 
Konsultasi antara Dokter dan Pasien

• Terjadi interaksi jarak jauh antara dokter dan pasien.
• Contoh klasik: layanan emergensi 911 di Amerika Serikat, 

layanan telepon penanggulangan depresi dan bunuh diri
• Berpotensi memberikan pelayanan triage medis yang cepat, 

mudah, dan murah, mengarahkan pasien gawat darurat ke
rumah sakit terdekat, memanggilkan ambulans, atau sekadar
merujuk pasien ke spesialis.

• Di era modern, bermunculan program konsultasi masalah
kesehatan melalui internet/aplikasi ponsel➔ banyak
berkembang di dunia termasuk Indonesia.

• Meskipun dimulai dengan tujuan dan maksud yang baik➔
rentan dengan masalah etik.



1. Keyakinan Profesional Dokter terhadap 
Kondisi Klinis Pasien Terbatas

• KODEKI pasal 7, “Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan
dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya”. 
• Cakupan pasal 7 (1), “Dalam memberikan surat keterangan medis/ahli atau ekspertis dan pendapat

ahli apapun bentuk dan tujuannya, dokter wajib mendasarkan isinya pada fakta medis yang 
diyakininya benar sesuai dengan pertanggungjawaban profesinya sebagai dokter”.

• Wahana telemedis memiliki keterbatasan dalam menyajikan keutuhan
informasi kondisi klinis pasien.

• Anamnesis = 60% diagnosis ➔ Pemeriksaan fisik = 20% informasi
tambahan yang mungkin signifikan,bahkan mengubah arah diagnosis.

• Kasus2 dg PF inspeksi sangat terbantu (mis banyak kasus dermatologi), 
PF yg butuh verifikasi sentuh/tekan sulit, PF manuver khusus tidak
mungkin.



• Jika ada aplikasi telemedis yang dapat
mengeluarkan surat keterangan sehat/sakit dari
Dokter, apakah sebagai dokter anda akan cukup
yakin mengeluarkannya?

• Jika ada aplikasi telemedis yang dapat
mengeluarkan resep Dokter bahkan diantar
obatnya kepada pasien, apakah sebagai dokter
anda akan cukup yakin mengeluarkannya?
• Rentan pada skenario pasien “manipulatif” karena

punya interest tertentu.



• Semua dokter yang dikonsultasikan secara telemedis perlu
mempertimbangkan untuk mendorong pasien memeriksakan diri
ke dokter umum/spesialis terdekat, atau mengirimkan dokter ke
rumah pasien untuk kunjungan rumah (home visit). 

• Salah satu masalah: California 2007, seorang dokter telemedis di 
Colorado mendapat konsultasi online dari pasien di California 
mengenai depresi➔meresepkan fluoksetin➔ beberapa
minggu setelahnya: pasien tersebut bunuh diri dengan karbon
monoksida, dalam darahnya ditemukan alkohol dan fluoksetin. 

• Dokter tersebut dijatuhi hukuman akibat memberikan obat
tanpa pemeriksaan adekuat terlebih dahulu karena bisa saja
pasien klinis depresinya berat dan memerlukan ranap (ada
ide bunuh diri).



• Konteks 2: layanan konsultasi telemedis
digunakan untuk second opinion pada situasi
pasien sedang dalam perawatan di RS ➔
dokter yang dihubungi harus
mempertimbangkan bahwa modalitas
informasi yang didapatkan dirinya sejatinya
asimetris (tidak seimbang) dibandingkan
sejawat yang sedang merawat.



• Konteks 3: kondisi klinis pasien
yang dikonsulkan kepadanya
mengarah ke penyakit yang 
memerlukan pertolongan gawat
darurat➔ penyelamatan
nyawa/kecacatan diunggulkan
secara prioritas dibandingkan
aturan-aturan yang ada. 



2. Perbedaan Harapan Dokter-Pasien

• Layanan-layanan telemedis yang bereputasi baik didesain dengan
memperhatikan keterbatasan di atas➔memberikan saran medis
semata dan tidak bertujuan menggantikan interaksi dokter-pasien
yang sesungguhnya➔ perlu jelas ditekankan dalam tiap
pemberian saran. Tak semata tertimbun di persetujuan pengguna.

• Sayangnya, kadang ada yang kurang memahami tujuan tersebut:
• Dokter yang memberikan saran tatalaksana seolah telah

memeriksa sendiri pasien tersebut, menganjurkan konsumsi
antibiotik (kendali resisten antibiotik) atau obat berisiko tinggi. 

• Saran bersifat keliru (hoax), mengiklankan produk tertentu, 
atau bahkan mengiklankan dirinya sendiri secara berlebihan. 

• Dokter harus memperhatikan kemungkinan bahwa sarannya dapat
digunakan pembaca untuk mendiagnosis dirinya sendiri, atau
bahkan dijadikan “senjata” bagi pasien tertentu untuk menyerang
sejawat lainnya seperti halnya dalam cybermedicine.



3. Konfidensialitas dan Kerahasiaan Informasi
• Dokter bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan medis

yang maksimal; untuk itu ia berhak dan bertanggung jawab
memperoleh semua informasi yang menunjang.

• KODEKI pasal 16, “Setiap dokter wajib merahasiakan segala
sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga
setelah pasien itu meninggal dunia.”

• Dalam setting telemedis, ada pihak lain yg berpotensi dpt
mengetahui informasi tanpa sepengetahuan dokter dan pasien:
• penyedia layanan internet & penyedia layanan server perantara
• staf lain layanan telemedis (termasuk dokter dan teknisi)
• para peretas (hacker)
• orang-orang lain yang memiliki akses ke instrumen pasien.



Risiko Layanan Telemedis

• Masalah privasi dan konfidensialitas pasien
• Data di Amerika Serikat mencatat 1.138 kasus penerobosan data dalam tahun

2009–2017 yang melibatkan 164 juta pasien, dengan rincian 22,2 juta pasien
merupakan akibat kasus pencurian perangkat, 20,3 juta pasien akibat akses
ilegal, 133,8 juta pasien akibat peretasan, 5,7 juta pasien akibat data hilang, 
dan 700 ribu pasien akibat pembuangan data yang tidak tepat.

• Perlu disumpah menjaga kerahasiaan, diatur kode etik bisnis, serta
kebijakan perusahaan u/ pihak2 yg potensi dapat info rahasia medis.

• Berubahnya interaksi tatap muka dokter-pasien.
• Ketidakjelasan bila muncul kasus “malpraktik”, karena layanan telemedis tidak

didata oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) maupun pemerintah
• Dokter-dokter yang tidak memiliki SIP untuk pelayanan telemedis→ SIP home 

base layanan telemedis belum ada regulasinya.



Peran IDI dan MKEK

• Mengarahkan perkembangan layanan telemedis untuk dapat dirasakan manfaatnya
secara luas, namun tanpa melupakan nilai-nilai luhur profesi kedokteran. 

• Layanan telemedis hendaknya dikembangkan bukan untuk merusak, melainkan
memperkuat nilai-nilai luhur etika kedokteran berdasarkan KODEKI dan Sumpah Dokter.

• Argumen bahwa dokter telemedis tidak perlu regulasi karena tidak memberikan obat
➔ sesungguhnya praktik kedokteran sudah dimulai sejak dilakukannya anamnesis, di 
mana pasien membuka informasi tentang dirinya dan kondisi medisnya kepada dokter.
• Bekerja sama dengan pemerintah perlu mendata dan mengaudit semua layanan

semacam ini, baik dari segi protokol pelayanan maupun teknis internet. 
• Dokter dan pelayanan telemedis perlu didaftarkan secara terpusat, misalnya dengan

pemberian izin praktik telemedis khusus yang diatur dalam regulasi negara. 
• Menerbitkan fatwa etik sebagai batasan etik umum bagi dokter telemedis. 
• IDI dan MKEK hendaknya tegas kepada pelayanan-pelayanan telemedis yang 

ditemukan mulai menyimpang, dan memastikan agar interaksi jarak jauh ini tidak
menggeser keluhuran interaksi dokter-pasien.



Peran Pemerintah

• Sistem telemedis sesungguhnya berpotensi besar bagi pemerintah Republik
Indonesia dalam menjangkau kesehatan rakyatnya yang berjumlah sangat besar. 

• Sistem telemedis yang dikembangkan dengan baik akan mengatasi ketimpangan
jumlah dokter di kota besar dan daerah terpencil, khususnya spesialis2 tertentu. 

• Sayangnya hingga kini, layanan telemedis dokter-pasien yang berkembang di 
Indonesia adalah berupa layanan forum atau chatting dan berbasis forum atau
aplikasi ponsel, sehingga menyulitkan masyarakat di daerah terpencil.

• Layanan telemedis yang awalnya dimaksudkan untuk mengatasi batasan jarak
dan geografis justru dibatasi lagi oleh jarak.

• Alternatifnya adalah dengan membangun sistem telemedis berbasis pemerintah
yang menggunakan media telepon, misalnya digabungkan dengan layanan darurat
lainnya menyerupai 911 di negara maju.



Kesimpulan

• Layanan telemedis memberikan kesempatan untuk
menyelenggarakan praktik kedokteran yang terbebas dari
batasan jarak, namun hendaknya tidak diarahkan untuk
menggantikan interaksi tatap muka dokter-pasien. 

• Layanan telemedis sebagai bagian dari kemajuan teknologi
memang bersifat disruptif➔ diperlukan regulasi

• Pemerintah, IDI, dan MKEK diharapkan dapat mendukung dan
mengawal perkembangan layanan telemedis ini ke arah yang baik
dan saling bekerja sama dalam audit dan evaluasi layanan-
layanan telemedis di Indonesia.




