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Pasal 3 KODEKI
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, 
seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh
sesuatu yang mengakibatkan hilangnyasesuatu yang mengakibatkan hilangnya
kebebasan dan kemandirian profesi

Profesi kedokteran:
P il ik iPanggilan perikemanusiaan
Mendahulukan keselamatan dan kesehatan pasien
Tidak mengutamakan keuntungan pribadig g p

Kewajiban pasien: kontrak terapeutik →
imbalan jasa dokter (Pasal 53 UU No. 29 
tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)



Tidak dikenal tarif dokter yang tetapTidak dikenal tarif dokter yang tetap
Wajar sesuai kemampuan pasien
Tidak disebut upah/gaji → honorariump g j
Honorarium is a sum of money offered for 
professional services, for which the custom 
the persom doesn’t ask to be paid.



Altr ism Materialism?Altruism → Materialism?



Mendapatkan uang dari rujukan pasien ke
l b t ilaboratorium
Mendapat bagian dari uang sewa kamar pasien
Dokter umum mendapat bagian uang dari pasien yang 
dir j k ke dokter spesialisdirujuk ke dokter spesialis
Dokter spesialis memberikan kepada paramedik jaga
karena merujuk pasien kepadanya
Pasien meminta imbalan jasa dokter dinaikan dan sisaPasien meminta imbalan jasa dokter dinaikan dan sisa
dengan jasa dokter dibagi bersama pasien
Dokter mendapat imbalan dari perusahaan farmasi
Dokter melakukan tindakan medik/diagnostik yang Dokter melakukan tindakan medik/diagnostik yang 
tidak diperlukan
Dokter meminta pasien untuk kembali berobat ulang
dengan alasan tidak jelasdengan alasan tidak jelas
Dokter menjaring keuntungan dari uji klinis



Usulan Imbalan Jasa dokter:Usulan Imbalan Jasa dokter:
Disesuaikan dengan sesuatu mis. 10 kg beras
Sesuai dengan peraturan internal rumah sakit
Ditetapkan oleh IDI/perhimpunan dokter/kolese
Seperti kotak amal
Diberi dalam bentuk bahan makanan seperti Diberi dalam bentuk bahan makanan seperti 
beras, pisang, ayam



Tidak mutlak dan tidak dapat diseragamkan
Kemampuan pasien

Ekonomi pasien, rumah sakit dan jenis kamar yang 
digunakan, asuransi, ditanggung perusahaan

Sifat pertolongan yang diberikan
L bih h lLebih mahal:

Spesialis → mahal karena pengetahuan dan keterampilan, 
keharusan penyediaan alat kedokteran khusus untuk praktik
spesialisp
Dipanggil ke rumah

Diringankan/dibebaskan pada pertolongan pertama
kecelakaan

W kt l k d ktWaktu pelayanan kedokteran
Hari libur/malam hari
Semakin lama dirawat → honorarium dikurangi



Imbalan jasa dokter per sahaan dipengar hi Imbalan jasa dokter perusahaan dipengaruhi 
oleh:

Banyak karyawan/keluarganyaBanyak karyawan/keluarganya
Frekuensi kunjungan
Kesepakatan dengan perusahaan

Gaji bulanan
Kapitasi
Frekuensi kunjunganj g
kombinasi

Bila ada ketidakserasian mengenai imbalan jasa 
d kt  IDI k d  b l h ih k did  dokter → IDI → kedua belah pihak didengar 
sebelum dibuat keputusan



Teman sejawat (dr/drg) dan keluarga Teman sejawat (dr/drg) dan keluarga 
kandungnya
Mahasiswa FK/FKG
Bidan
Perawat
dll (apoteker/rohaniawan/SKM/dan teman 
akrabnya)



Menjual contoh obat gratis dari perusahaan 
farmasi
M j k  i  t k b li b t t t t  Menjuruskan pasien untuk membeli obat tertentu 
karena dokter menerima imbalan dari perusahaan 
farmasifarmasi
Mengizinkan penggunaan nama dan profesi untuk 
kegiatan kedokteran kepada pihak yang tidak 
berhak
Melakukan tindakan kedokteran yang tidak perlu

Mis. ISPA → CT Scann



Kunjungan ke rumah pasien yang berlebihan supaya mendapat
honorarium yang banyak
Menggunakan iklan atau mengizinkan orang lain mengumumkan
namanya/hasil pengobatannya dalam media massa
Meminta pembayaran uang muka untuk tindakan medik
Menjual nama dengan memasang papan praktik padahal tidakMenjual nama dengan memasang papan praktik padahal tidak
pernah/jarang ke tempat tsb.
Mengeksploitasi dokter lain dengan pembagian persentasi
imbalan jasa yang tidak adil
Merujuk pasien ke sejawat kelompok, walaupun di dekat tempat
praktiknya terdapat sejawat lain yang memiliki keahlian yang 
diperlukan
Memberikan sebagian imbalan jasa kepada teman sejawat yang Memberikan sebagian imbalan jasa kepada teman sejawat yang 
mengonsultasikan pasien atau komisi untu perantara dengan
pasien (calo)
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