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DOKTER MUSLIM





Pertanyaan Reflektif

MENGAPA KULIAH DI
KEDOKTERAN ???

atau

MENGAPA INGIN MENJADI
DOKTER ???



MENJADI DOKTER
• Ingin menjadi orang terhormat

• Gampang cari kerja,
• Banyak Uang
• Mobil mewah,

• Rumah mewah
• Mudah cari Jodoh

• Dll.



Profesi Dokter adalah Profesi mulia &

akan tetap mulia jika :

Dilaksanakan dg Ikhlas

Menjaga Akhlak mulia



EMPAT PRINSIP ETIK PROFESI
DOKTER

• Beneficence / Kemanfaatan
• Non maleficence / Tidak mencederai
• Autonomy / Menghormati otonomi orang
• Justice / Bertindak adil



Enam Sifat Dasar Profesi Dokter
• Sifat Ketuhanan
• Kemurnian Niat
• Keluhuran Budi
• Kerendahan Hati
• Kesungguhan Kerja
• Integritas Ilmiah dan Sosial serta

Kesejawatan



Kenyataanya, banyak dokter yg
kerja demi uang :
•Melakukan tindakan operasi yg tidak perlu

•Pemeriksaan alat canggih yg tidak perlu

•Memperlama Rawat Inap Pasien

•Kerja sama dg Pabrik obat

•Praktek aborsi, eutanasia

•Memberi Surat keterangan palsu, dll.



AKIBATNYA

Dokter menjadi manusia :
Paling kejam
Paling biadab

Karena kaya diatas penderitaan orang lain



Bagaimana
menjadi dokter
yang baik ???



DOCTOR FOR THE FUTURE
(menurut WHO)

FIVE STAR DOCTOR

Care Provider

Decision Maker

Communicator

Community Leader

Manager



APAKAH DOKTER
MUSLIM SUDAH
CUKUP DENGAN

FIVE STAR DOCTOR NYA
WHO ??



DOKTER LULUSAN UNISSULA ??

=

FIVE STAR DOCTOR +++
+ Beretik Islami

+ Bermoral Islami

+ Profesional



DASAR PEMIKIRAN
Perkembangan sain dan teknologi

kedokteran melesat jauh

Perubahan Tata Nilai di tengah-tengah
masyarakat

Dibutuhkan sikap profesional dan etik yang
baik



TANTANGAN PROFESI

“Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu
tidak mempunyai pengetahuan tentangnya,
sesungguhnya pendengaran, penglihatan

dan hati, semuanya akan dimintai
pertanggung jawaban”. (Q.S. Al-Isro’ :36)



”Barangsiapa berpraktek dokter, padahal ia
tidak belajar kedokteran sebelumnya, maka ia
bertanggung jawab (atas risiko yang diderita

oleh pasiennya)”.
(H.R. Abu Dawud)

“Tidak boleh menjadi dokter kecuali orang yang
berpengalaman”.

(H.R. Bukhori)



Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

”Seorang dokter harus senantiasa melakukan
profesinya menurut ukuran yang tertinggi”.

sesuai dengan :

ilmu pengetahuan mutakhir

etika umum

etika kedokteran

hukum

agama.



UPAYA
• Bertanya kepada teman sejawat yang lebih

senior atau yang lebih tahu perihal sain dan
teknologi terbaru.

• Membaca buku-buku atau majalah-majalah
kedokteran baru atau jurnal-jurnal ilmiah yang
biasanya berisi penemuan-penemuan baru
dibidang kedokteran,  baik dalam bidang
diagnostik mapun terapi.

• Mengikuti kursus-kursus, seminar-seminar atau
simposium-simposium perihal kemajuan
teknologi dan hasil-hasil penemuan dibidang
kedokteran.



TANTANGAN ETIK

• Aborsi
• Eutanasia
• Berkholwat

• Obat Haram & Najis
• Surat Keterangan Palsu



BERKHOLWAT



DASAR
Hadis Rosulullah SAW yang
diriwayatkan Imam Buhkori :

“Tidak boleh berkholwat (berdua-
duaan) seorang laki-laki dan

perempuan kecuali disertai dengan
muhrimnya”.



AKIBATnya......

Timbul perilaku yang tidak
diinginkan :

Pelecehan seksual
Mesum
Cabul



UPAYA
• Berupaya tidak berduaan ketika

memeriksa pasien lawan jenis terutama
yang : Masih muda, Cantik, Menarik

• Melakukan pemeriksaan seperlunya,
jangan berlebihan.

• Jangan justru memanfaatkan kesempatan
dalam kesempitan



BEROBAT DG BARANGHARAM
DAN NAJIS



DASAR
Hadis Rosulullah SAW yang dikeluarkan

oleh Baihaqi dan disyahkan oleh
Ibnu Hibban:

“Sesungguhnya Allah SWT tidak
akan menjadikan suatu obat yang

berasal dari bahan yang
diharamkan atas kamu”.



ABORSI



ABORSI SEBAGAI MASALAH
ETIS BIOMEDIS

SERIUS
KONTROVERSI



Saat ini sedang hangat
karena banyak pihak yang
ingin merubah UU terkait

masalah aborsi



Muncul dua gerakan :

PRO LIFE
PRO CHOICE



EUTANASIA



PENGERTIAN
• Eutanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu,

yang berarti 'baik, normal, atau sehat' dan
thanatos yang berarti 'mati'.

• Secara harfiah istilah tersebut bermaksud baik
yaitu 'mati secara senang dan mudah tanpa
mengalami penderitaan'.

• Menurut Medis, Eunatasia berarti perilaku
sengaja dan sadar mengakhiri hayat seseorang
secara lebih cepat demi untuk
membebaskannya dari penderitaan akibat
penyakitnya.



KLASIFIKASI
Berdasarkan caranya, dibedakan

menjadi 2, yaitu :

eutanasia pasif
eutanasia aktif



Eutanasia pasif :

Mempercepat kematian dengan cara
menolak memberikan tindakan pertolongan
biasa atau dengan menghentikan tindakan
pertolongan biasa yang sedang
berlangsung. Misalnya  tidak memberikan
bantuan oksigen bagi pasien yang
mengalami kesulitan dalam pernapasan atau
tidak memberikan antibiotika kepada
penderita pneumonia berat.



Eutanasia aktif :

Mengambil tindakan, baik secara
langsung maupun tidak langsung
yang mengakibatkan kematian.
Misalnya  memberi tablet sianida
atau menyuntikkan zat-zat yang
mematikan ke dalam tubuh pasien.



EUTANASIA MENURUT ISLAM

Islam adalah agama yang melarang Eutanasia
Dalil Hadis riwayat Annas :

“Bahwa Rasulullah pernah bersabda : Janganlah
tiap-tiap orang dari kamu meminta-minta mati, karena
kesukaraan yang menimpanya. Jika memang sangat

perlu dia berbuat demikian, maka ucapkanlah doa
sebagai berikut : Ya Allah, panjangkanlah umurku,

jika memang hidup lebih baik bagiku, dan matikanlah
aku mana kala memang mati lebih baik bagiku”



"Pada zaman sebelum kamu, terdapat
seorang laki-laki yang terkena luka di

tangannya. Ia merasa kesal karena lukanya
tidak pernah sembuh, lalu mengambil pisau
dan memotong tangannya yang terluka itu

sehingga terjadi perdarahan yang
menyebabkan kematiannya. Allah berfirman,

"Hamba-Ku mendahului takdir-Ku
terhadapnya, maka Kuharamkan baginya
masuk ke dalam surga.“ (H.R. Bukhori)



Bagaimana etika

DOKTER MUSLIM ??



Etika Dokter Muslim terhadap Khalik :

•Dokter muslim harus meyakini dirinya sebagai
khalifah fungsionaris Allah dalam bidang kesehatan

dan kedokteran.

•Melaksanakan profesinya karena Allah untuk Allah.

•Hanya melakukan pengobatan, penyembuhan
adalah Allah.

•Melaksanakan profesinya dengan iman supaya
jangan merugi.



Etika Dokter Muslim terhadap pasien :

• Memperlihatkan jenis penyakit, sebab musabab timbulnya
penyakit, kekuatan tubuh orang sakit, obat yang cocok

dengan musim itu, negeri si sakit dan keadaan buminya,
iklim di mana ia sakit, daya penyembuhan obat itu.

• Memperhatikan mengenai tujuan pengobatan, obat
yangdapat melawan penyakit itu, cara yang mudah dalam

mengobati penyakit.

•  Membuat campuran obat yang sempurna,mempunyai
pengalaman mengenai penyakit jiwa dan pengobatannya,

berlaku lemah lembut, menggunakan cara keagamaan dan
sugesti, tahu tugasnya.



Etika Dokter Muslim terhadap Sejawatnya :

• Dokter yang baru menetap disuatu tempat, wajib mengunjungi
teman sejawatnya yang telah berada disitu. Jika di kota yang

terdapat banyak praktik dokter, cukup dengan memberitahukan
tentang pembukaan praktiknya kepada teman sejawat yang

berdekatan.

• Setiap Dokter menjadi anggota IDI setia dan aktif. Dengan
menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan.

• Setiap Dokter mengunjungi pertemuan klinik bila ada
kesempatan. Sehingga dapat dengan mudahj mengikuti

perkembangan ilmu teknologi kedokteran.
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