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PANDUAN ETIK DAN HUKUM  

PELAYANAN KESEHATAN TELEMEDICINE BIDANG PSIKIATRI 

 

 

1. PANDUAN ETIK DAN HUKUM TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN TELEMEDICINE 

DALAM BIDANG PSIKIATRI 

Pengertian : 

Pelayanan telemedicine dalam bidang psikiatri adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan 

oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dengan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah dan mengevaluasi kondisi 

kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang dibuktikan dengan 

adanya Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP), dengan tetap 

mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. 

Pelayanan telemedicine dalam bidang psikiatri dapat dilaksanakan oleh Dokter Spesialis 

Kedokteran Jiwa dengan dokter lainnya, atau Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dengan 

pasien dalam suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, atau antar Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan (Fasyankes). 

 

Tujuan  : 

1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa serta meningkatkan jangkauan 

pelayanan kesehatan jiwa. 

2) Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan medis. 

3) Memberikan perlindungan hukum terhadap Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 

sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur 

operasional. 

 

Kebijakan : 

1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

3) UU No. 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

4) UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. 

5) Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Telemedicine antar 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 
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6) Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan Teknologi informasi 

dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019  

(COVID-19) 

7) Peratuan Konsil kedokteran Indonesia Np 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan 

Klinis dan praktik kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. 

 

Prosedur : 

1) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa harus dalam setiap praktik medisnya, memberikan 

pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, 

disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia. 

2) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melakukan pelayanan telemedicine harus 

mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta menjaga rahasia 

medik 

3) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melakukan pelayanan telemedicine dapat 

menyelenggarakan di dalam Fasyankes dan/ atau antar Fasyankes 

4) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melakukan pelayanan telemedicine dapat 

mempergunakan satu atau lebih bentuk teknologi informasi dan komunikasi, melalui 

moda daring tulisan, suara dan atau video secara langsung, melalui dokter di 

Fasyankes peminta konsultasi atau langsung kepada pasien didalam Fasyankes. 

5) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melakukan pelayanan telemedicine dapat 

melakukan pemeriksaan psikiatrik meliputi wawancara psikiatrik  dan pemeriksaaan 

psikometrik untuk mendapatkan informasi, menegakkan diagnosis dan memberikan 

penatalaksanaan/pengobatan pasien serta memonitor perkembangan pengobatan 

pasien. 

a. Pasien yang direkomendasikan untuk mendapatkan pelayanan telemedicine 

psikiatri adalah sebagai berikut : 

 Pasien yang memiliki sarana yang mendukung yaitu perangkat keras dan 

perangkat lunak untuk telemedicine psikiatri. 

 Pasien lama yang stabil ingin cek rutin/kontrol untuk penyakit kronis.  

 Pasien dengan alasan administratif seperti membuat surat sakit atau 

mengulang obat. 
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 Pasien yang ingin melakukan konseling atau layanan sejenis.  

 Pasien geriatri dengan multi morbiditas, pasien yang sakit terminal, dsb. 

 Pasien adiksi yg dalam perawatan terkontrol dimungkinkan  untuk 

mengusahakan telemedicine dan pemberian obat disesuaikan dgn kondisi 

medis serta sesuai dgn aturan yg berlaku dalam PNPK, Permenkes dan SEMA 

No. 4 tahun 2010. 

 Pasien dengan positif COVID-19 atau sedang dalam isolasi.  

 Pasien yang memiliki gejala dan diduga terinfeksi COVID-19. 

 Pasien dalam kondisi baik secara fisik namun mengalami berbagai gejala 

psikiatri karena situasi COVID-19. 

b. Adapun pasien yang tidak direkomendasikan untuk mendapatkan pelayanan 

konsultasi telemedicine adalah sebagai berikut : 

 Penilaian pasien dalam kondisi berpotensi mengalami masalah serius, berisiko 

tinggi, dan membutuhkan pemeriksaan fisik (termasuk pasien yang belum 

diketahui kondisi mental dan fisik sebelumnya yaitu pasien baru (pasien 

psikiatri dan pasien adiksi) yang membutuhkan terapi farmakologis, pasien 

gaduh gelisah, pasien dengan ide atau rencana bunuh diri, pasien agresif yang 

berisiko akan melakukan kekerasan, pasien COVID-19 yang kondisinya sedang 

buruk). 

 Pasien yang memiliki penyakit komorbiditas yang dapat menyulitkan 

penggunaan teknologi seperti pasien dengan delirium, kebingungan hebat, 

serta ansietas berat, kecuali ada bantuan dari pihak keluarga atau pelaku rawat 

lainnya. 

 Pasien yang memiliki gangguan pendengaran yang mungkin akan kesulitan 

dalam berkomunikasi lewat video. 

6) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melakukan pelayanan telemedicine dapat 

melakukan penatalaksanaan/ pengobatan melalui dokter di Fasyankes pemohon 

atau secara langsung. Penatalaksanaan/ pengobatan dapat meliputi pemberian 

psikofarmaka, psikoterapi dan psikoedukasi. Resep obat manual/elektronik dapat 

diberikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada apotek/ instalasi farmasi yang 

merupakan bagian dari Fasyankes dimana dokter tersebut memberikan pelayanan 

Psikiatri. 
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7) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam pelayanan telemedicine senantiasa 

menggunakan metode pemeriksaan dan pengobatan yang telah teruji dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

8) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melakukan pelayanan telemedicine 

senantiasa mendokumentasikan hasil pemeriksaan psikiatrik, diagnosis dan 

pengobatan kepada pasien dalam rekam medik baik secara manual atau elektronik. 

a. Proses telepsikiatri akan direkam oleh pihak Dokter Spesialis Kedokteran 

Jiwa/pihak Fasyankes dan dapat  disimpan dalam media penyimpanan online 

yang terpercaya dan aman sebagai bagian dari rekam medik elektronik serta 

hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menjaga 

keamanan pasien, sesuai dengan yang tertulis dalam perundang-undangan. 

b. Data-data dari hasil konseling pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis dan 

diagnosis banding, serta anjuran dan tatalaksana juga ditulis dalam rekam medik 

oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. 

c. Sebelumnya pasien harus dijelaskan mengenai prosedur-prosedur perekaman 

dan penyimpanan data pada rekam medik, serta dihimbau untuk tidak merekam 

proses telepsikiatri dengan sendirinya. Keterangan tersebut harus dipahami serta 

disetujui oleh pasien serta dibuat rekaman juga dari pihak Fasyankes atas 

persetujuan pasien, dan ditulis oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam 

lembar informed consent. Sebagai contoh, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 

dapat mengatakan, “Proses telepsikiatri ini akan direkam untuk kepentingan 

rekam medik. Saya akan bacakan aturan konsultasi pada sesi kali ini. Mohon 

dimengerti dan jika bapak/ibu sudah paham dan setuju, harap mengatakan: Saya 

sudah paham dan setuju.” 

9) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melaksanakan tugas profesionalnya 

berdasarkan pada standar profesi dan standar prosedur operasional di Rumah Sakit/ 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) setempat. 

 

2. PANDUAN ETIK DAN HUKUM DALAM PELAYANAN KONSULTASI PSIKIATRIK 

MELALUI PLATFORM DIGITAL PENGHUBUNG KESEHATAN. 

Pengertian : 

Pelayanan konsultasi psikiatrik melalui platform digital penghubung kesehatan (seperti 

aplikasi Halodoc, Alodokter, YesDok, dsb.) adalah pemberikan edukasi dan  informasi terkait 
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medis psikiatri kepada pihak masyarakat melalui platform digital penghubung kesehatan dan 

bukan merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). 

Pelayanan konsultasi psikiatrik melalui platform digital penghubung kesehatan dapat 

meliputi pemberian edukasi dan informasi dugaan diagnosis psikiatri, anjuran melanjutkan 

terapi ke Fasyankes dan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang legal dan kompeten, 

informasi mengenai ilmu psikiatri dan kesehatan jiwa secara umum. 

 

Tujuan : 

1) Ketertiban dalam penyiaran informasi kesehatan jiwa kepada masyarakat 

2) Perlindungan terhadap Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan tenaga kesehatan 

lainnya.  

3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa  

4) Meningkatkan jangkauan informasi kesehatan jiwa. 

 

Kebijakan : 

1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

3) UU No. 40 Tahun 2009 tentang  Rumah Sakit. 

4) UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 

5) Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Telemedicine antar 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

6) Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan Teknologi informasi 

dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019  

(COVID-19). 

7) Peratuan Konsil kedokteran Indonesia Np 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan 

Klinis dan praktik kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. 
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Prosedur : 

1) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dapat bekerjasama dengan platform digital 

penghubung kesehatan. 

2) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat 

dengan teknologi informasi dan komunikasi, melalui moda daring tulisan, suara dan 

atau video secara langsung. 

3) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat 

dalam bentuk tanya-jawab mengenai informasi berbagai gejala psikiatri, informasi 

dugaan diagnosis psikiatri, anjuran melanjutkan terapi ke Fasyankes dan Dokter 

Spesialis Kedokteran Jiwa yang legal dan kompeten, serta informasi edukasi  

mengenai ilmu psikiatri dan kesehatan jiwa secara umum. 

4) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam  bekerjasama dengan  platform digital 

penghubung kesehatan tidak wajib menyerahkan surat tanda registrasi /STR secara 

fisik, namun wajib memiliki dan menunjukkan STR yang masih aktif. 

5) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat 

melalui platform digital penghubung kesehatan tidak boleh melakukan hubungan 

dokter-pasien. 

6) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat 

melalui platform digital penghubung kesehatan tidak boleh memberikan anjuran 

psikofarmakoterapi atau membuat resep elektronik psikofarmakoterapi. 

7) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat 

melalui platform digital penghubung kesehatan, yang menemukan informasi penanya 

memiliki kemungkinan gangguan jiwa dan memerlukan terapi lanjutan dapat 

memberikan anjuran kepada masyarakat penanya untuk melakukan pemeriksaan 

lanjutan ke Fasyankes atau Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang legal dan 

kompeten sesuai tempat tinggal masyarakat penanya. 

8) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa tidak boleh menjawab hal-hal yang menyangkut 

rahasia medis seorang pasien, yang meliputi nama, alamat, penyakit, pemeriksaan 

yang sedang dilakukan, dan hasil pemeriksaan pasien yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

9) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa tidak boleh menjawab dan memberi pendapat atas 

penyakit, pemeriksaan dan pengobatan pasien yang bukan menjadi 

tanggungjawabnya atau pasien yang tidak diperiksanya. 


