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Etika: Kajian lama hingga kiniEtika: Kajian lama hingga kiniEtika: Kajian lama hingga kiniEtika: Kajian lama hingga kini
Sang penyembuh berhadapan dengan pasien Sang penyembuh berhadapan dengan pasien Sa g pe ye bu be adapa de ga pas eSa g pe ye bu be adapa de ga pas e
dalam posisi orang yang lemah memerlukan dalam posisi orang yang lemah memerlukan 
bantuan dan pertolongan.bantuan dan pertolongan.
S b i k iS b i k iSebagai orang yang seakan mempunyai Sebagai orang yang seakan mempunyai 
kekuasaan yang besar maka sang penyembuh kekuasaan yang besar maka sang penyembuh 
sesungguhnya dapat berbuat sekehendaknya,sesungguhnya dapat berbuat sekehendaknya,sesungguhnya dapat berbuat sekehendaknya, sesungguhnya dapat berbuat sekehendaknya, 
terbuka peluang untuk menyalahgunakan terbuka peluang untuk menyalahgunakan 
kekuasaan bila mereka mau.kekuasaan bila mereka mau.
Menyadari hal tersebut diperlukan pembatasan Menyadari hal tersebut diperlukan pembatasan 
kekuasaan sang penyembuh yang diatur dalam kekuasaan sang penyembuh yang diatur dalam 
etika pelayanan kesehatanetika pelayanan kesehatanetika pelayanan kesehatanetika pelayanan kesehatan





UndangUndang--Undang No 29 tahun 2004 Undang No 29 tahun 2004 
tentang Praktik Kedokterantentang Praktik Kedokterantentang Praktik Kedokteran,tentang Praktik Kedokteran,

Perhatian para tenaga kesehatan pada Perhatian para tenaga kesehatan pada 
etika profesi dan hukum kesehatan makinetika profesi dan hukum kesehatan makinetika profesi dan hukum kesehatan makin etika profesi dan hukum kesehatan makin 
meningkat.meningkat.



EtikaEtikaEtikaEtika

Etika adalah bagian dari ilmu filsafat yangEtika adalah bagian dari ilmu filsafat yangEtika adalah bagian dari ilmu filsafat yang Etika adalah bagian dari ilmu filsafat yang 
mempelajari tentang baik dan buruk, mempelajari tentang baik dan buruk, 
benar dan salah pantas atau tidak pantasbenar dan salah pantas atau tidak pantasbenar dan salah, pantas atau tidak pantas benar dan salah, pantas atau tidak pantas 
dalam lingkungan kehidupan manusia.  dalam lingkungan kehidupan manusia.  



EtikaEtika (lanjutan)(lanjutan)Etika Etika (lanjutan)(lanjutan)

Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno 
„ethos“, yang berarti adat kebiasaan yang baik „ethos“, yang berarti adat kebiasaan yang baik 
atau yang  sepantasnya dilakukan dalam atau yang  sepantasnya dilakukan dalam 
masyarakat.masyarakat.masyarakat.masyarakat.
Pengertian ini sesungguhnya sama dengan Pengertian ini sesungguhnya sama dengan 
moral  dalam bahasa Latin ”mores” yang berarti moral  dalam bahasa Latin ”mores” yang berarti 
adat kebiasaan yang baik yang dilakukanadat kebiasaan yang baik yang dilakukanadat kebiasaan yang baik yang dilakukan adat kebiasaan yang baik yang dilakukan 
masyarakat luas.masyarakat luas.
Hampir sama maksudnya dengan “akhlak”  Hampir sama maksudnya dengan “akhlak”  
d l b h bd l b h bdalam bahasa Arab.dalam bahasa Arab.
Kata “susila” dalam bahasa Sanskerta (su = Kata “susila” dalam bahasa Sanskerta (su = 
baik sila = dasar)baik sila = dasar)baik, sila  dasar).baik, sila  dasar).



JiwaJiwaJiwaJiwa
Secara filsafati Secara filsafati JiwaJiwa terdiri dari:terdiri dari:Seca a sa atSeca a sa at J aJ a te d date d da

AkalAkal ((intelectintelect, , logiclogic), manusia berusaha mencari ), manusia berusaha mencari 
kebenaran yang akhirnya  berkembang menjadi kebenaran yang akhirnya  berkembang menjadi 
ilil dd k l ik l iilmuilmu dan dan teknologiteknologi..
PerasaanPerasaan ((emotionemotion), manusia berusaha ), manusia berusaha 
mencari keindahan yang paling dalam yangmencari keindahan yang paling dalam yangmencari keindahan yang paling dalam yang mencari keindahan yang paling dalam yang 
kemudian  berkembang menjadi kemudian  berkembang menjadi estetikaestetika..
KehendakKehendak ((willwill), manusia berusaha mencari), manusia berusaha mencariKehendakKehendak ((willwill), manusia berusaha mencari ), manusia berusaha mencari 
kebaikan dan keserasian yang akhirnya kebaikan dan keserasian yang akhirnya 
berkembang menjadi berkembang menjadi etiketik..



ProfesiProfesi

Pengertian profesi pada dasarnya adalahPengertian profesi pada dasarnya adalahPengertian profesi pada  dasarnya adalah Pengertian profesi pada  dasarnya adalah 
suatu pekerjaan memberikan pelayanan suatu pekerjaan memberikan pelayanan 
yang penting kepada masyarakat.yang penting kepada masyarakat.yang penting kepada masyarakat. yang penting kepada masyarakat. 



ProfesiProfesi (lanjutan)(lanjutan)Profesi Profesi (lanjutan)(lanjutan)

Suatu profesi paling tidak harus memilikiSuatu profesi paling tidak harus memilikiSuatu profesi paling tidak harus memiliki Suatu profesi paling tidak harus memiliki 
tiga syarat utama, yaitu:tiga syarat utama, yaitu:

11 Diperoleh melalui pendidikan danDiperoleh melalui pendidikan dan1.1. Diperoleh melalui pendidikan dan Diperoleh melalui pendidikan dan 
pelatihan yang intensif dan ekstensif.pelatihan yang intensif dan ekstensif.
M iliki k i t l kt lM iliki k i t l kt l2.2. Memiliki komponen intelektual  yang Memiliki komponen intelektual  yang 
bermakna dalam melakukan tugasnya.bermakna dalam melakukan tugasnya.

3.3. Adanya kewajiban dan tanggung jawab. Adanya kewajiban dan tanggung jawab. 



ProfesiProfesi (lanjutan)(lanjutan)Profesi Profesi (lanjutan)(lanjutan)

Selain itu para profesional juga harusSelain itu para profesional juga harusSelain itu para profesional juga harus Selain itu para profesional juga harus 
memiliki tiga syarat umum yaitu:memiliki tiga syarat umum yaitu:

11 SertifikasiSertifikasi1.1. Sertifikasi.Sertifikasi.
2.2. Organisasi profesi.Organisasi profesi.
3.3. Otonomi dalam bekerja.Otonomi dalam bekerja.



Asas dasar Etika MedisAsas dasar Etika MedisAsas dasar Etika MedisAsas dasar Etika Medis
AsasAsas beneficencebeneficence dandan nonnon maleficencemaleficence misalnyamisalnya terlihatterlihatyy
daridari janjijanji bahwabahwa ””............ DiDi rumahrumah siapapunsiapapun yangyang sayasaya
kunjungi,kunjungi, sayasaya datangdatang untukuntuk kebaikankebaikan yangyang sakit,sakit,
menjauhkanmenjauhkan diridiri daridari semuasemua ketidakketidak--adilanadilan yangyangjj y gy g
disengaja,disengaja, daridari semuasemua perbuatanperbuatan jahatjahat dandan khususkhusus
hubunganhubungan kelaminkelamin dengandengan perempuanperempuan maupunmaupun lakilaki--laki,laki,
apakahapakah merekamereka orangorang--orangorang bebasbebas atauatau budakbudak belianbelianpp gg gg
……....””..
KemudianKemudian dalamdalam janjijanji yangyang lainlain disebutdisebut ”” ……SayaSaya akanakan
mengikutimengikuti caracara pengobatanpengobatan yangyang menurutmenurut pengetahuanpengetahuanmengikutimengikuti caracara pengobatanpengobatan yangyang menurutmenurut pengetahuanpengetahuan
dandan keilmuankeilmuan sayasaya akanakan membawamembawa kebaikankebaikan bagibagi
penderita,penderita, dandan tidaktidak merugikanmerugikan siapapunsiapapun……..””



etika kontemporeretika kontemporeretika kontemporeretika kontemporer
Di atas asasDi atas asas--asas tradisional kini dibangun etika asas tradisional kini dibangun etika gg
kontemporer. Kehadiran etika kontemporer adalah akibat kontemporer. Kehadiran etika kontemporer adalah akibat 
kenyataan bahwa etika yang sudah ada tidak memberi kenyataan bahwa etika yang sudah ada tidak memberi 
jalan keluar untuk memecahkan secara praktis dilema jalan keluar untuk memecahkan secara praktis dilema j pj p
etika pelayanan kesehatan. etika pelayanan kesehatan. Etika klasikEtika klasik lebih lebih 
menekankan pada menekankan pada perbuatanperbuatan, baik itu a priori dengan , baik itu a priori dengan 
melakukan kewajiban dengan baik atau a posteriori melakukan kewajiban dengan baik atau a posteriori j g pj g p
dengan melihat hasil perbuatan (dengan melihat hasil perbuatan (KantianismeKantianisme dan dan 
UtilitarianismeUtilitarianisme).).
PadaPada etika kontemporeretika kontemporer penekanan lebih tertuju padapenekanan lebih tertuju padaPada Pada etika kontemporeretika kontemporer penekanan lebih tertuju pada penekanan lebih tertuju pada 
diri manusiadiri manusia pelakunyapelakunya sendiri yang dijelaskan sendiri yang dijelaskan 
melalui teorimelalui teori--teori.teori.



Etika kontemporerEtika kontemporerEtika kontemporerEtika kontemporer
Etika Budi Pekerti LuhurEtika Budi Pekerti Luhur ( ( Virtue Ethics, Character Ethics, Virtue Ethics, Character Ethics, 
V lV l b d Ethib d Ethi ))ValueValue--based Ethicsbased Ethics). ). 
TeoriTeori iniini mengatakanmengatakan setiapsetiap orangorang harusnyaharusnya hiduphidup
secarasecara luhurluhur dalamdalam kehidupankehidupan pribadi,pribadi, kehidupankehidupan sosial,sosial,
dd k hidk hid f if i K l hK l h b dib di t kt k d ld ldandan kehidupankehidupan profesiprofesi.. KeluhuranKeluhuran budibudi terungkapterungkap dalamdalam
sifatsifat--sifatsifat (karakter)(karakter) seseorangseseorang yangyang selaluselalu hiduphidup sesuaisesuai
dengandengan normanorma--normanorma moral,moral, dandan selaluselalu
menyeimbangkanmenyeimbangkan niatniat--niatniat baikbaik dengandengan perbuatanperbuatan--menyeimbangkanmenyeimbangkan niatniat niatniat baikbaik dengandengan perbuatanperbuatan
perbuatanperbuatan adiladil..
SelainSelain hiduphidup luhurluhur harusharus pulapula:: dapatdapat dipercaya,dipercaya, jujur,jujur,
bijaksanabijaksana sabarsabar berhatiberhati--hatihati beraniberani dandan bertanggungbertanggungbijaksana,bijaksana, sabar,sabar, berhatiberhati hati,hati, beraniberani dandan bertanggungbertanggung
jawabjawab.. SeorangSeorang dokterdokter yangyang berbudiberbudi dandan berkarakterberkarakter
luhurluhur akanakan selaluselalu memberikanmemberikan “yang“yang terbaik”terbaik” bagibagi
pasiennyapasiennya..p yp y



Etika kontemporerEtika kontemporer (lanjutan)(lanjutan)Etika kontemporer Etika kontemporer (lanjutan)(lanjutan)

Etika MengasuhEtika Mengasuh ((The Ethics of Caring, RelationThe Ethics of Caring, Relation--Etika MengasuhEtika Mengasuh ((The Ethics of Caring, RelationThe Ethics of Caring, Relation
based Theorybased Theory))
TeoriTeori iniini berwujudberwujud interaksiinteraksi antaraantara pemberipemberiTeoriTeori iniini berwujudberwujud interaksiinteraksi antaraantara pemberipemberi
asuhanasuhan dengandengan manusiamanusia lainlain sebagaisebagai penerimapenerima
asuhanasuhan.. SeorangSeorang pemberipemberi asuhanasuhan disampingdisamping
harusharus berpekertiberpekerti luhurluhur jugajuga bersifatbersifat hangat,hangat,
dekat,dekat, mengasihi,mengasihi, bersimpatibersimpati dandan ramahramah
terhadapterhadap pasienpasien yangyang diasuhnyadiasuhnya DisiniDisini tampaktampakterhadapterhadap pasienpasien yangyang diasuhnyadiasuhnya.. DisiniDisini tampaktampak
aspekaspek humaniorahumaniora dalamdalam pelayananpelayanan yangyang tidaktidak
terdapatterdapat dalamdalam etikaetika klasikklasik atauatau tradisionaltradisionalterdapatterdapat dalamdalam etikaetika klasikklasik atauatau tradisionaltradisional..



Etika kontemporerEtika kontemporer (lanjutan)(lanjutan)Etika kontemporer Etika kontemporer (lanjutan)(lanjutan)

Etika Penalaran PraktisEtika Penalaran Praktis ( Teori Etika Kasuistik, ( Teori Etika Kasuistik, CaseCase--
b d Thb d Th ))based Theorybased Theory))
DalamDalam pemecahanpemecahan masalahmasalah etikaetika ditekankanditekankan
pendekatanpendekatan dengandengan penalaranpenalaran praktispraktis didi manamana tiaptiap--tiaptiap
kk kli ikli i di hit kdi hit k h lh l h lh l khkh llkasuskasus klinisklinis diperhitungkandiperhitungkan halhal--halhal khususkhusus yangyang relevanrelevan
dengandengan pasienpasien sepertiseperti indikasiindikasi medis,medis, manfaatmanfaat medis,medis,
preferensipreferensi pasienpasien secarasecara individualindividual daridari alternatifalternatif
tindakantindakan yangyang disarankandisarankan dokterdokter mutumutu hiduphidup pasienpasientindakantindakan yangyang disarankandisarankan dokter,dokter, mutumutu hiduphidup pasienpasien
terkaitterkait dengandengan kelainankelainan yangyang dihadapinya,dihadapinya, faktorfaktor--faktorfaktor
kontekstualkontekstual sepertiseperti keluarga,keluarga, ekonomiekonomi keluarga,keluarga, sosial,sosial,
budayabudaya dandan lainlain--lainnyalainnya.. JugaJuga memperhatikanmemperhatikanyy yy gg pp
pengalamanpengalaman--pengalamanpengalaman dokterdokter lainlain sebelumnyasebelumnya
dengandengan kasuskasus klinisklinis yangyang serupa,serupa, sepertiseperti halnyahalnya dengandengan
doktrindoktrin yurisprudensiyurisprudensi dalamdalam ilmuilmu hukumhukum..



AsasAsas--asas Etika Kontemporerasas Etika KontemporerAsasAsas asas Etika Kontemporerasas Etika Kontemporer

Asas menghormati otonomi pasien.Asas menghormati otonomi pasien.
AA k dilk dil ((J tiJ ti ))AsasAsas keadilankeadilan ((JusticeJustice))
AsasAsas berkataberkata benarbenar ((TruthTelling,TruthTelling, VeracityVeracity))



Pengambilan keputusanPengambilan keputusanPengambilan keputusanPengambilan keputusan

Dalam menjalankan profesi normaDalam menjalankan profesi norma--normanormaDalam menjalankan profesi, normaDalam menjalankan profesi, norma norma norma 
etik mengatur tentang etik mengatur tentang bagaimanabagaimana
seharusnyaseharusnya berpikirberpikir dalam membuat suatudalam membuat suatuseharusnya seharusnya berpikirberpikir dalam membuat suatu dalam membuat suatu 
keputusan yang etis (keputusan yang etis (ethical decision ethical decision 
makingmaking) dan) dan bagaimanabagaimana seharusnyaseharusnyamakingmaking) dan ) dan bagaimanabagaimana seharusnya seharusnya 
bertindakbertindak dan dan berperilakuberperilaku selama ia selama ia 
berkerja dalam keprofesian (berkerja dalam keprofesian (professionalprofessionalberkerja dalam keprofesian (berkerja dalam keprofesian (professional professional 
ethical conductethical conduct). ). 



DisiplinDisiplinDisiplinDisiplin
Dalam menjalankan profesi, para profesional harus Dalam menjalankan profesi, para profesional harus j p , p pj p , p p
mematuhi normamematuhi norma--norma disiplin yang memfokuskan norma disiplin yang memfokuskan 
pengaturan pengaturan bagaimanabagaimana seharusnya para profesional seharusnya para profesional 
menerapkan keilmuannyamenerapkan keilmuannya di dalam praktek.di dalam praktek.p yp y pp
NormaNorma--norma ini diuraikan dalam berbagai peraturan norma ini diuraikan dalam berbagai peraturan 
dalam bentuk undangdalam bentuk undang--undang, peraturan pemerintah, undang, peraturan pemerintah, 
peraturan menteri kesehatan peraturan Konsilperaturan menteri kesehatan peraturan Konsilperaturan menteri kesehatan, peraturan Konsil peraturan menteri kesehatan, peraturan Konsil 
Kedokteran Indonesia ataupun dalam ketentuan yang Kedokteran Indonesia ataupun dalam ketentuan yang 
dibuat dalam standardibuat dalam standar--standar, pedomanstandar, pedoman--pedoman, pedoman, 
guidelinesguidelines atau bahkanatau bahkan common practicescommon practices yang dibuatyang dibuatguidelinesguidelines atau bahkan atau bahkan common practices common practices yang dibuat yang dibuat 
oleh organisasi profesi.oleh organisasi profesi.



UU PradokUU PradokUU PradokUU Pradok

SesudahSesudah diterbitkannyaditerbitkannya UndangUndang--UndangUndang PraktikPraktikSesudahSesudah diterbitkannyaditerbitkannya UndangUndang UndangUndang PraktikPraktik
KedokteranKedokteran (UU(UU Pradok)Pradok) tahuntahun 20042004,, normanorma
disiplindisiplin menjadimenjadi halhal barubaru yangyang perluperlu diperhatikandiperhatikan
dandan dikaji,dikaji, karenakarena didalamdidalam KonsilKonsil KedokteranKedokteran
IndonesiaIndonesia (KKI)(KKI) adaada lembagalembaga yangyang disebutdisebut

b ib i M j liM j li K h tK h t Di i liDi i li K d ktK d ktsebagaisebagai MajelisMajelis KehormatanKehormatan DisiplinDisiplin KedokteranKedokteran
IndonesiaIndonesia (MKDKI)(MKDKI) dengandengan tujuantujuan menegakkanmenegakkan
disiplindisiplin dokterdokter dandan dokterdokter gigigigi dalamdalamdisiplindisiplin dokterdokter dandan dokterdokter gigigigi dalamdalam
penyelenggaraanpenyelenggaraan praktikpraktik kedokterankedokteran..



Disiplin kedokteranDisiplin kedokteranDisiplin kedokteranDisiplin kedokteran

DisiplinDisiplin kedokterankedokteran adalahadalah normanormaDisiplinDisiplin kedokterankedokteran adalahadalah normanorma
kepatuhankepatuhan aturanaturan--aturan/ketentuanaturan/ketentuan
penerapanpenerapan keilmuankeilmuan dalamdalam pelaksanaanpelaksanaanpenerapanpenerapan keilmuankeilmuan dalamdalam pelaksanaanpelaksanaan
pelayananpelayanan atauatau lebihlebih khususkhusus kepatuhankepatuhan
menerapkanmenerapkan kaidahkaidah--kaidahkaidah penatapenata--menerapkanmenerapkan kaidahkaidah kaidahkaidah penatapenata
lakasanaanlakasanaan klinisklinis (asuhan(asuhan medis)medis) yangyang
mencakupmencakup:: penegakanpenegakan diagnosisdiagnosis tindakantindakanmencakupmencakup:: penegakanpenegakan diagnosis,diagnosis, tindakantindakan
pengobatan,pengobatan, menetapkanmenetapkan prognosisprognosis..



Hubungan dokterHubungan dokter--pasienpasienHubungan dokterHubungan dokter pasienpasien

MembicarakanMembicarakan aspekaspek medikolegalmedikolegal berartiberartiMembicarakanMembicarakan aspekaspek medikolegalmedikolegal berartiberarti
membicarakanmembicarakan hubunganhubungan dokterdokter
(termasuk(termasuk spesialisasi)spesialisasi) dengandengan pasienpasien(termasuk(termasuk spesialisasi)spesialisasi) dengandengan pasienpasien
yangyang dapatdapat terjalinterjalin dalamdalam::

11 Hubungan KebutuhanHubungan Kebutuhan1.1. Hubungan KebutuhanHubungan Kebutuhan
2.2. Hubungan KepercayaanHubungan Kepercayaan
3.3. Hubungan KeprofesianHubungan Keprofesian
4.4. Hubungan Hubungan HukumHukumgg



Hubungan HukumHubungan HukumHubungan HukumHubungan Hukum

DalamDalam hukumhukum perjanjianperjanjian (KUH(KUH PerdataPerdata pasalpasalDalamDalam hukumhukum perjanjianperjanjian (KUH(KUH PerdataPerdata pasalpasal
13131313)) hubunganhubungan hukumhukum antaraantara dokterdokter--pasienpasien
terjalinterjalin mulaimulai sejaksejak adanyaadanya transaksitransaksi terapeutikterapeutik
KUHPerdataKUHPerdata pasalpasal 13281328:: ”sepakat”sepakat merekamereka yangyang
mengikatkanmengikatkan diri,diri, kecakapankecakapan dalamdalam membuatmembuat
perjanjian,perjanjian, suatusuatu halhal tertentutertentu dandan tidaktidak haram”haram”..
BilaBila transaksitransaksi terapeutikterapeutik telahtelah disepakati,disepakati, makamaka

h kh k d hd h kk d ld l h kh k ddparapara pihakpihak sudahsudah terikatterikat dalamdalam hakhak dandan
kewajibankewajiban sertaserta tunduktunduk kepadakepada ketentuanketentuan
hukumhukum yangyang berlakuberlaku (KUHPerdata(KUHPerdata 13381338))hukumhukum yangyang berlakuberlaku (KUHPerdata(KUHPerdata 13381338))



Aspek medikolegalAspek medikolegalAspek medikolegalAspek medikolegal

AspekAspek medikolegalmedikolegal hubunganhubungan antaraantaraAspekAspek medikolegalmedikolegal hubunganhubungan antaraantara
dokterdokter--pasienpasien adaada duadua halhal yangyang perluperlu
mendapatmendapat perhatianperhatian yaituyaitu::mendapatmendapat perhatianperhatian yaituyaitu::

1.1. KomunikasiKomunikasi antaraantara dokterdokter dengandengan pasienpasien
P t jP t j ti d kti d k k d ktk d kt2.2. PersetujuanPersetujuan tindakantindakan kedokterankedokteran..
yangyang seringsering mengundangmengundang timbulnyatimbulnya

masalahmasalah antaraantara dokterdokter dandan pasienpasien..



KEDOKTERANKEDOKTERAN HUKUMHUKUMKEDOKTERANKEDOKTERAN--HUKUMHUKUM

HUKUM KEDOKTERAN 

KEDOKTERAN FORENSIK 

HUKUM KESEHATAN



HUKUM 
KEDOKTERAN

KEDOKTERAN 
FORENSIK

KEDOKTERAN HUKUMKEDOKTERAN HUKUM

MEDIKO-LEGAL





InformasiInformasiInformasiInformasi
Informasi kepada pasien/keluarganya Informasi kepada pasien/keluarganya o as epada pas e / e ua ga yao as epada pas e / e ua ga ya
memegang peranan penting dalam upaya memegang peranan penting dalam upaya 
mencegah terjadinya tuntutan malpraktek mencegah terjadinya tuntutan malpraktek 
setelah tindakan kedokteransetelah tindakan kedokteransetelah tindakan kedokteransetelah tindakan kedokteran
Tindakan bedah kulit yang bertujuan untuk Tindakan bedah kulit yang bertujuan untuk 
kosmetika, kadangkala dapat terjadi salahkosmetika, kadangkala dapat terjadi salahkosmetika, kadangkala dapat terjadi salah kosmetika, kadangkala dapat terjadi salah 
persepsi, seolah dokter menjamin hasil akhir persepsi, seolah dokter menjamin hasil akhir 
yang baik (yang baik (resultaat verbintennisresultaat verbintennis), padahal ), padahal 
d kt h b hd kt h b h h d lh d ldokter hanya berupaya sungguhdokter hanya berupaya sungguh--sungguh dalam sungguh dalam 
melakukan tindakan kedokteran tersebut melakukan tindakan kedokteran tersebut 
((inspanning verbintennisinspanning verbintennis).).((inspanning verbintennisinspanning verbintennis). ). 



Masalah MedikolegalMasalah MedikolegalMasalah MedikolegalMasalah Medikolegal

11 Dokter melakukan pelayanan kesehatanDokter melakukan pelayanan kesehatan1.1. Dokter melakukan pelayanan kesehatan Dokter melakukan pelayanan kesehatan 
di luar kompetensinya.di luar kompetensinya.

22 Salon kecantikan yang melayani tindakanSalon kecantikan yang melayani tindakan2.2. Salon kecantikan yang melayani tindakan Salon kecantikan yang melayani tindakan 
bedah.bedah.
Kli ik k tik dik l l d ktKli ik k tik dik l l d kt3.3. Klinik kecantikan yang dikelola dokter.Klinik kecantikan yang dikelola dokter.

4.4. Tumpang tindih kompetensi.Tumpang tindih kompetensi.



Tumpang tindihTumpang tindihTumpang tindihTumpang tindih

TumpangTumpang tindihtindih antaraantara bedahbedah kulitkulit bedahbedahTumpangTumpang tindihtindih antaraantara bedahbedah kulit,kulit, bedahbedah
kosmetik,kosmetik, bedahbedah plastik,plastik, bedahbedah onkologi,onkologi,
bedahbedah umumumum bedahbedah mulutmulut bagianbagian matamatabedahbedah umum,umum, bedahbedah mulut,mulut, bagianbagian matamata
dandan lainlain--lainlain..



Kapling dan KompetensiKapling dan KompetensiKapling dan KompetensiKapling dan Kompetensi

HalHal iniini disebabkandisebabkan adanyaadanya perubahanperubahanHalHal iniini disebabkandisebabkan adanyaadanya perubahanperubahan
paradigmaparadigma yangyang sebelumnyasebelumnya (mungkin)(mungkin)
spesialisasispesialisasi iniini dianggapdianggap sebagaisebagai ”kapling””kapling”spesialisasispesialisasi iniini dianggapdianggap sebagaisebagai kapling ,kapling ,
berubahberubah menjadimenjadi spesialisasispesialisasi harusharus
dianggapdianggap sebagaisebagai ”kompetensi””kompetensi”dianggapdianggap sebagaisebagai kompetensikompetensi ..



Perlu kesepakatan!Perlu kesepakatan!Perlu kesepakatan!Perlu kesepakatan!

DidalamDidalam halhal terdapatterdapat kompetensikompetensi (dan(danDidalamDidalam halhal terdapatterdapat kompetensikompetensi (dan(dan
kewenangankewenangan sebagaisebagai konsekuensinya)konsekuensinya)
yangyang tumpangtumpang tindihtindih didi antaraantara beberapabeberapayangyang tumpangtumpang tindihtindih didi antaraantara beberapabeberapa
cabangcabang spesialis,spesialis, makamaka dicarilahdicarilah
kesepakatankesepakatan didi antaraantara merekamereka yangyangkesepakatankesepakatan didi antaraantara merekamereka yangyang
terlibatterlibat untukuntuk membagimembagi kewenangankewenangan
secarasecara adiladilsecarasecara adiladil..



KonsensusKonsensusKonsensusKonsensus
Kesepakatan ini sebaiknya terjadi pada tingkat Kesepakatan ini sebaiknya terjadi pada tingkat p y j p gp y j p g
nasional di antara para pengurus organisasi nasional di antara para pengurus organisasi 
profesi terkait dan dipatuhi oleh seluruh anggota profesi terkait dan dipatuhi oleh seluruh anggota 
profesi yang bersangkutan.profesi yang bersangkutan.profesi yang bersangkutan.profesi yang bersangkutan.
Bentuk hukum keluarannya adalah dokumen Bentuk hukum keluarannya adalah dokumen 
konsensus, bersifat mengikat ke dalam yang konsensus, bersifat mengikat ke dalam yang 
dalam beberapa waktu kemudian akan mengikatdalam beberapa waktu kemudian akan mengikatdalam beberapa waktu kemudian akan mengikat dalam beberapa waktu kemudian akan mengikat 
ke luar setelah pihak pemerintah mengakuinya.ke luar setelah pihak pemerintah mengakuinya.
Apabila oleh karena alasan tertentu hal itu tidak Apabila oleh karena alasan tertentu hal itu tidak 

k d k k k bk d k k k batau sukar terjadi, maka kesepakatan tersebut atau sukar terjadi, maka kesepakatan tersebut 
setidaknya harus diambil pada tingkat rumah setidaknya harus diambil pada tingkat rumah 
sakit atau klinik (sakit atau klinik (Hospital bylawsHospital bylaws))(( p yp y ))



ContohContohContohContoh
DjojosugitoDjojosugito dalamdalam katakata sambutansambutan sebagaisebagai KetuaKetua UmumUmumj j gj j g gg
PengurusPengurus BesarBesar IkatanIkatan DokterDokter BedahBedah IndonesiaIndonesia padapada
peluncuranpeluncuran bukubuku ”Standar”Standar PelayananPelayanan ProfesiProfesi DokterDokter
SpesialisSpesialis BedahBedah UmumUmum Indonesia”Indonesia” menyatakanmenyatakan:: ........ kamikamipp yy
yakinyakin dalamdalam standarstandar pelayananpelayanan yangyang disusundisusun dalamdalam
bukubuku iniini terjaditerjadi ”tumpang”tumpang tindih”tindih” dengandengan sejawatsejawat bedahbedah
lainlain misalnyamisalnya dalamdalam bidangbidang traumatologi,traumatologi, onkologi,onkologi,yy gg g ,g , g ,g ,
pediatri,pediatri, namunnamun sayasaya yakinyakin kesejawatankesejawatan yangyang
dikembangkandikembangkan dengandengan penuhpenuh kearifankearifan dandan salingsaling
menghargaimenghargai masalahmasalah ”tumpang”tumpang tindih”tindih” (kalau(kalau ada)ada) dapatdapatg gg g p gp g (( )) pp
diselesaikandiselesaikan dengandengan baikbaik..



Why is it called plastic Why is it called plastic 
surgery?surgery?

Plastic surgery is named from Plastic surgery is named from 
the Greek word "plastikos" the Greek word "plastikos" 
which means "to shape" or "to which means "to shape" or "to 

ld" b d thld" b d thmold", based on the surgeon mold", based on the surgeon 
rere--shaping the form of the shaping the form of the 
patient's form through surgery. patient's form through surgery. 
It has nothing to do with the It has nothing to do with the 
t f t i l d i tht f t i l d i thtypes of materials used in the types of materials used in the 
surgery itself. In surgery, surgery itself. In surgery, 
many different materials may many different materials may 
be utilized, depending on the be utilized, depending on the 
d i d lt d th t fd i d lt d th t fdesired results and the type of desired results and the type of 
surgery. Frequently, the surgery. Frequently, the 
surgeon will make use of the surgeon will make use of the 
patient's own tissues, including patient's own tissues, including 
ti f th l titi f th l titissues from another location tissues from another location 
of the body, or by reshaping of the body, or by reshaping 
the existing tissues to achieve the existing tissues to achieve 
a better appearance.a better appearance.



BasaliomaBasaliomaBasalioma Basalioma 



NevusNevusNevus Nevus 







XantelasmaXantelasmaXantelasma Xantelasma 





Tendinous xantomaTendinous xantomaTendinous xantomaTendinous xantoma



NeurofibromaNeurofibromaNeurofibroma Neurofibroma 



Eye bagEye bagEye bag Eye bag 







RhinoplastyRhinoplastyRhinoplasty Rhinoplasty 



Face liftFace liftFace liftFace lift





terima kasihterima kasihterima kasihterima kasih


