
ETIKA
KEDOKTERAN

dr. Sofwan Dahlan, Sp.F (K)
Dr. dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF, SH.



GAMBARAN UMUM ETIKA
■ Satu cabang filsafat yg memperbincangkan perilaku

baik (good)-buruk (bad) dan benar (right)-salah
(wrong) merupakan satu kesatuan konsepsi dalam
hidup manusia.

■ Tujuan pokoknya : kehidupan yg baik dan benar
dalam kehidupan bersama.

■ Sekarang berkembang gejala positivisasi etika,
dirumuskan nilai-nilai etik dan standar perilaku ideal
ditulis dan dibangun sistem kelembagaan
penegakannya dalam praktik seperti norma hukum;
mempertimbangkan lebih dominan benar-salah dari
pada baik-buruk.



4 CABANG SISTEM ETIKA
1. Descriptive ethics : kajian etika

keagamaan, teori-teori nilai, filsafat
ekonomi-hukum-politik, logika deontik,
teori aksi, penelaran prakris,
moralitas, etika visual, etika
kepercayaan.

2. Normative atau prescriptive ethics
3. Applied ethics
4. Meta ethics atau epistemologi etika



KURIKULUM ETIKA KEDOKTERAN

■ A. ETIKA UMUM (DASAR):
Membahas dasar-dasar etika secara umum,
sebagai landasan guna memahami lebih jauh
isu-isu etik berkaitan dengan bidang-bidang
spesifik.

■ B. ETIKA KHUSUS (TERAPAN):
Membahas aplikasi teori etika dasar ke
bidang-bidang spesifik dari kehidupan
manusia; misalnya kesehatan, sehingga
dokter (sbg ilmuwan atau profesional) perlu
memahaminya.



MATERI ETIKA DASAR
I.       Definisi etika.
II.      Latar-belakang perlunya etika.
III.     Sejarah dan perkembangan etika.
IV.    Terminologi-terminologi terkait.
V.      Media atau ruang dimana norma-norma etika

dapat dituangkan atau dirumuskan.
VI.      Bentuk-bentuk rumusan norma-norma etika.
VII.     Ethical theory.
VIII.    Ethical decision making.
IX.     Ethical decision  making model.



I. DEFINISI ETIKA
CATALANO
■ Sistem penilaian perilaku dan keyakinan

untuk menentukan perbuatan yang pantas guna
menjamin adanya perlindungan atas hak-hak
individu.

■ Etika mencakup cara-cara pembuatan keputusan
untuk membantu membedakan yang baik dari
yang buruk serta mengarahkan bagaimana yang
seharusnya.

■ Etika berlaku bagi individu-individu, komunitas-
komunitas kecil ataupun masyarakat.



FRANZ MAGNIS SUSENO

■ Etika merupakan filsafat yang merefleksikan
ajaran-ajaran moral.

■ Etika  mengandung  pemikiran rasional,
kritis, mendasar, sistematis dan normatif.

■ Etika merupakan sarana guna memperoleh
orientasi  kritis  sehubungan  dengan
berbagai  masalah moralitas yang
membingungkan.



GENE BLOKER

Etika adalah cabang ilmu filsafat moral yang
mencoba mencari jawaban guna menentukan dan
mempertahankan secara rasional teori yang berlaku
secara umum tentang apa yang benar dan salah,
baik dan buruk sebagai suatu perangkat prinsip
moral yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi
tindakan manusia.



RINGKASNYA
■ Teori etika mencoba menyajikan sebuah sistem yg

mengandung prinsip-prinsip (principles) & aturan-
aturan (rules) untuk menyelesaikan dilemma etik.

■ Dilemma etik adalah situasi yang memerlukan kepu-
tusan dari dua alternatif yang mungkin sama-sama
tidak menyenangkan atau saling berselisihan.

■ Banyak keputusan di bidang pelayanan kesehatan
mengandung dilemma etik.

■ Teori etika membahas keyakinan-keyakinan dasar
ttg  benar  tidaknya  secara  moral  serta
memberikan alasan guna mendukung keyakinan-
keyakinan tsb.

■ Teori etika  memberikan  dasar - dasar  bagi
penyusunan kode etik suatu profesi.



II. LATAR BELAKANG
■ Hidup mengandung arti bahwa setiap orang

secara terus menerus harus membuat keputusan.
■ Sebagian dari keputusan itu sangat penting dan da-

pat mempengaruhi kehidupan secara keseluruhan.
■ Untuk menuju ke suatu ketertiban maka perlu  dibuat

kesepakatan-kesepakatan, prinsip-prinsip,
pengertian-pengertian serta aturan-aturan.

■ Mengingat moralitas merupakan acuan pembentu-
kan kaidah kehidupan maka moralitas tidak dapat
dipisahkan dari ruang-lingkup kehidupan manusia.

■ Moralitas itu sendiri selalu mengalami evolusi dan
perkembangan sehingga moral practices dan moral
standards amat bergantung pada taraf perkembang-
ngan sosial, tingkat intelegensia dan pengetahuan.



III. SEJARAH
■ Aguste Comte pernah berkata: “You can know  little

of  any  idea,  untill  you  know  the  history  of    that
idea”.

■ Etika, dilihat dari sejarahnya, tidak dapat dipisahkan
dari filsafah sebab etika memang berakar dari
filsafah (yaitu ilmu yang mencoba mencari jawaban
tentang berbagai masalah kehidupan beserta alam
semesta dari aspek yang paling dasar atau hakiki).

■ Filsafah itu sendiri diperlukan sebagai orientasi dan
sekaligus arahan dalam bersikap dan bertindak.

■ Paling tidak, ada tiga macam filsafah yang perlu di-
ketahui; yaitu filsafah ilmu (logika), filsafah estetika
dan filsafah moral (membahas tentang baik dan
buruk serta benar dan salah dari aspek moralitas).



IV. TERMINOLOGI TERKAIT

1. MORAL:

1. Standar tentang benar dan salah, yang dipelajari
lewat proses hidup bermasyarakat.

2. Didasarkan pada keyakinan agama.
3. Umumnya dikaitkan dengan individu-individu atau

kelompok-kelompok kecil.
4. Diwujudkan sebagai perilaku yang diselaraskan

dengan kebiasaan-kebiasaan kelompok ataupun
tradisi.



■ Ajaran moral memuat nilai-nilai dan
norma-norma moral yang terdapat
diantara  sekelompok manusia.

■ Moralitas dapat berasal dari satu
sumber atau lebih; yaitu sumber tradisi,
adat, agama atau ideologi.
(FRANZ MAGNIS SUSENO)



2. ETIKA SITUASI :
■ Suatu faham yg mendasarkan pd pertimbangan:
1. Bahwa setiap situasi itu unik dan tak terulang.
2. Bahwa setiap situasi itu merubah masalah.
■ Oleh karena itu, aliran yang dipelopori oleh Joseph

Fletcher ini berpendapat bahwa:
1. Kewajiban moral selalu bergantung pada situasi

konkrit.
2. Jika  situasinya  berbeda,  kewajiban  moralnya bisa

berbeda meski subjeknya sama.
3. Tindakan apapun adalah benar jika merupakan

ungkapan “cinta kasih”,  begitu sebaliknya.
4. Prinsip moral konvensional (mis. moral tradisional)

dpt dipertimbangkan, tetapi tak mengikat.



3. ETIKA DISKURSUS :
Faham dalam etika yg dipelopori Jurgen Habermas.
Pertimbangannya:
1. Pendasaran etika pada pandangan dunia (world

view) serta agama-agama tradisional tidak cukup
dalam budaya pasca-tradisional.

2. Moralitas manusia modern tidak luput dari tuntutan
yang khas bagi modernitas.

3. Keyakinan-keyakinan moral harus dilegitimasi
secara rasional (disahkan / disepakati).

Pendapatnya:
Hanya  norma-norma  yang  dapat diperlihatkan

berlaku universal (yaitu disepakati) saja yang berhak
menuntut untuk ditaati.



4. KODE ETIK :
■ Daftar ketentuan tertulis (written list) yang memuat

nilai-nilai dalam profesi, sekaligus sebagai standar
berprilaku.

■ Kerangka acuan dalam mengambil keputusan.
■ Selalu dilakukan revisi secara periodik, disesuaikan

perkembangan masyarakat maupun profesi.
■ Biasanya lebih luas, tetapi tidak pernah berbenturan

dengan ketentuan hukum.
■ Setiap anggota sesuatu profesi bertanggungjawab

terhadap  tegaknya  nilai  serta  standar  yang
termuat dalam kode etik.

■ Keberlakuannya tidak bersifat paksaan.



5. NILAI :
a.  Konsep / keinginan ideal yang memberi arti kepada

kehidupan seseorang dan sekaligus sebagai acuan
dalam membuat keputusan & bertindak.

b.  Biasanya nilai lebih dikaitkan kepada individu-
individu daripada kelompok; yang dapat meliputi
kepercayaan agama, orientasi seks, hubungan fa-
mili atau aturan permainan.

c.  Selain tidak konkrit, nilai juga bersifat subjektif.
d.  Konflik nilai dapat muncul manakala seseorang

secara terpaksa  harus berhadapan dengan  sesuatu
yang bertentangan dengan nilai-nilai yg diyakini.



6.  NORMA:
Wujud konkrit dan objektif dari suatu nilai, sehingga
oleh karenanya dapat digunakan untuk menentukan /
menilai apakah seseorang telah melanggar nilai-nilai
yg telah ditentukan atau tidak.

7.  BAIK:
Kata “baik” diartikan:
a.  Nikmat (bagi kaum hedonis)
b.  Apa yang diinginkan orang  (etika psikologis,

misalnya Hume).
c.   Apa yang diinginkan  Tuhan  (etika teonom).
d.   Apa yg bermanfaat dalam evolusi (Spencer).
Kata “baik” menurut Moore tidak dpt diartikan!!!



9. ETIKA DAN MORAL :

■ Etika :
Asal kata :  bahasa Yunani

Tunggal, ethos : tempat tinggal yang
biasa, padang rumput, kandang,
adat, kebiasaan, akhlak, watak,
perasaan, sikap, cara berpikir.
Jamak, ta etha : adat kebiasaan.

Arti etimologis :
ilmu tentang apa ang biasa dilakukan
atau ilmu tentang adat kebiasaan.



■ Moral
Asal kata : bahasa Latin
mos (jamak mores) : kebiasaan, adat.
Arti etimologis : adat kebiasaan.

■ Arti etika menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (1988) : 1). Ilmu tentang apa yang
baik dan apa yang buruk dan tentang hak
dan kewajiban moral (akhlak); 2). Kumpulan
asas atau nilai yang berkenaan dengan
akhlak; 3). Nilai mengenai benar dan salah
yang dianut suatu golongan atau
masyarakat.



10. AMORAL DAN IMMORAL :

■ Amoral : tidak berhubungan dengan
konteks moral, di luar suasana etis,
non moral, tidak bermoral, tidak
berakhlak, netral dari sudut moral, tidak
mempunyai relevansi etis.

■ Immoral : bertentangan dengan
moralitas yang baik, secara moral
buruk, tidak etis.



11. ETIKA DAN ETIKET :

■ Etika : moral
■ Etiket : sopan santun, secarik kertas

yang ditempelkan pada botol atau
kemasan barang.

■ Mengatur perilaku manusia secara
normatif,artinya memberi norma apa
yang harus dilakukan atau tidak boleh
dilakukan.



12. Perbedaan Etika dan Etiket
Cara perbuatan dan boleh
dilakukan ya atau tidak

Cara perbuatan yg harus
dilakukan manusia

Berlaku walaupun tidak ada
orang lain

Berlaku dalam pergaulan,
ada orang lain hadir

Bersifat absolut : jangan
berbohong, jangan mencuri

Bersifat relative

Memandang manusia dari
dalam, benar-benar baik

Memandang manusia
secara lahiriah saja,
munafik



V. MEDIA NORMA ETIKA
Norma etika dapat dituangkan dalam media :
1. Sumpah (Oath):
- Hippocratic Oath.
- Sumpah Dokter Indonesia.
2. Kode Etik:
- Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- International Code of Medical Ethics.
3. Deklarasi (kesepakatan tentang aspek tertentu):
- Declaration of Geneva (as amanded at Sydney).
- Declaration of Tokyo, 1975.
- Declaration of Oslo, 1970.
- Declaration of Helsinki (Revised 1975).



VI. BENTUK RUMUSAN ETIKA
■ Prinsip menjelaskan tentang nilai-nilai dasar (asas)

yang harus dipatuhi. Prinsip dapat digunakan untuk
menjastifikasi rule (aturan). Prinsip juga bisa digunakan
sebagai pedoman mengatasi situasi yang tidak mungkin
diatur dalam rule.

■ Standar digunakan mentera apakah baik atau buruk,
lebih baik atau lebih buruk, dan bijak  atau tidak. Standar
dipakai  sebagai pedoman prilaku; dengan memberikan
batasan ciri-ciri yang baik  (untuk diikuti) dan ciri-ciri
yang buruk (untuk dihindari).

■ Aturan dapat dirumuskan hanya apabila suatu perilaku
tertentu hampir pasti benar atau hampir pasti salah.



VII. TEORI ETIKA

DEONTOLOGI

Teori pengambilan keputusan yang bersifat etik untuk
menyelesaikan dilema etik.

Berasal dari kata “deon”, yang berarti ikatan /
kewajiban.

Deontologi mencoba menentukan benar atau salah
lebih  didasarkan pada perbuatan (yang menjadi
tugas & kewajiban seseorang) daripada akibat suatu
perbuatan itu.



Karena menekankan pada tugas dan kewajiban maka
deontologi merupakan teori pengambilan keputusan
etik yang lebih dapat diterima di dalam bidang
pelayanan kesehatan.

Deontologi didasarkan pada prinsip-prinsip yang tetap
dan absolut, yang biasanya diperoleh dari  nilai-nilai
universal dari agama-agama besar.

Prinsip-prinsip dasarnya dimaksudkan untuk menjamin
kelestarian spesies, dengan memberikan tugas &
kewajiban.



IDE KUNCI DEONTOLOGI

Ide kunci deontologi didasarkan pada prinsip-prinsip
yang tetap dan absolut (unchanging an absolute
prinsiples) yang diturunkan dari nilai-nilai universal
agama-agama besar.

Prinsip dasarnya adalah untuk menjamin
kelangsungan hidup species dengan memberikan
tugas dan kewajiban sesorang kepada orang lain.

Tindakan apapun yang sesuai dengan tugas dan
kewajiban dianggap benar dan yang tidak sesuai
dengan tugas dan kewajiban dianggap salah.



KERBATASAN DEONTOLOGI

Tugas dan kewajiban mungkin saja menimbulkan
konflik tersendiri yang memerlukan pemecahan
tentang tugas dan kewajiban mana yang seharusnya
didahulukan.

Dipertanyakan tentang asal usul timbulnya tugas dan
kewajiban, misalnya “Siapa yang menentukan tugas
dan kewajiban?”  dan  “Siapa pula yang
mengidentifikasi tugas dan kewajiban itu?”

Deontologi dinilai tidak fleksibel.



TELEOLOGI

■ Teleologi merupakan teori pengambilan keputusan
etis  dengan menetapkan benar dan salah
berdasarkan akibat dari perbuatan.

■ Berasal dari kata “telos”, yang berarti akhir atau
tujuan.

■ Teleologi kadang-kadang disebut situation-ethics
(etika situasi) atau calculus morality.

■ Prinsip utility (manfaat) merupakan dasar teleologi.
■ Utilarianism merupakan contoh dari teleologi, yang

menentukan berguna tidaknya suatu perbuatan
dilihat dari akibatnya; sehingga perbuatan yang
benar akan menghasilkan kebaikan sementara
perbuatan yang salah akan menghasilkan kerugian.



IDE KUNCI TELEOLOGI

■ Baik (good) didefinisikan sebagai kebahagiaan atau
kesenangan.

■ Suatu tindakan dianggap benar (right) apabila dapat
membawa kebaikan sebesar-besarnya dan kerugian
sekecil-kecilnya.

■ Teleologi tidak memiliki prinsip-prinsip yang kaku,
kode moral, tugas dan kewajiban atau peraturan-
aturan tertentu untuk menyelesaikan situasi yang
khusus.

■ Asumsi dasarnya adalah bahwa good and harm
dapat  dikalkulasi seperti formula matematika
sehingga seseorang dapat menilai tingkat good and
evil terhadap kasus spesifik.

■ Pembuat keputusan mempertimbangkan tindakannya untuk
kesejahteraan umum sebagaimana yang dilakukan oleh
kebanyakan orang saat menghadapi situasi yang sama.



KETERBATASAN TELEOLOGI

Beberapa ahli menganggap teleologi lebih membantu tercapainya
kebahagiaan maksimum bagi beberapa orang  dari pada
kebahagiaan kebanyakan orang.

Karena prinsipnya utility maka orang dapat mengalami konflik
yang tidak terselesaikan ketika harus menentukan benar dan
salah.

Pertanyaan yang sering muncul adalah, tindakan mana yang lebih
menghasilkan kebaikan sebesar-besarnya dan  kerugian
sekecil-kecilnya.

Teleologi cenderung mengabaikan hak-hak dan kebutuhan-
kebutuhan individu.

Mengukur nilai kebaikan relatif dan kerugian relatif dari suatu
tindakan sangat sulit, bahkan sering tidak mungkin.

Penentuan the greatest good sangat subjektif dan dapat
menghasilkan inkonsistensi keputusan.



VIII. ETHICAL DECISION MAKING

1. Identify factors that influence ethical
decision making:
a. Socio-cultural factors.
b. Scientific and technological advances.
c. Legal issues.
d. Changes in the occupational status of

health care workers.
e. Consumer involvement in health care.



2.  Explain the four concepts central to ethical deci-
sion making (the four moral principles).

According to Catalano, J, T, 1991):
a. Autonomy.
b. Justice.
c. Fidelity.
d. Beneficence.

According to Beauchamp, Childress; 1983:
a. Beneficence.
b. Non-maleficence.
c. Autonomy.
d. Justice.



■ AUTONOMY
Merujuk pada adanya hak pasien untuk membuat

keputusan atas kepentingannya sendiri dimana:
a. Otonomi konsumen punya batas dan tidak boleh

mengganggu otonomi profesional.
b. Profesional juga memiliki tingkat otonomi, yang

pada batas tertentu tidak dapat dipengaruhi.

■ JUSTICE
Justice merujuk pada adanya kewajiban yang adil dan

seimbang, dimana:
a. Kewajiban diterapkan kepada seseorang dan

pemerintah.
b. Hak-hak  seseorang  menjadi  terbatas

bilamanamelanggar hak-hak orang lain.



■ FIDELITY
Merujuk pada kesetiaan, kejujuran dan kecermatan ter-

hadap tanggung jawab yang diemban, dimana:
a. Fidelity merupakan elemen kunci dari akontabilitas.
b. Konflik bisa terjadi antara fidelity terhadap

konsumen, employer, masyarakat dan pemerintah.

■ BENEFICENCE
Merujuk pada kewajiban to do good not harm, dimana:
a. Problem dapat timbul tidak saja ketika sedang

mencoba memutuskan apa yang baik, tetapi juga
ketika sedang menentukan siapa yang seharusnya
membuat keputusan.

b. Penderitaan sesaat di bidang medik kadangkala
diperlukan untuk menghasilkan kebaikan.



IX. ETHICAL DECISION MAKING
MODEL
A moral problem can be approached by way of a five

step process, including:
1. Assessing the situation.
2. Diagnosing / identifying the moral problem
3. Setting moral goals and planning an appropriate

moral course of action.
4. Implementating the moral plan of action.
5.  Evaluating the moral outcomes of action

implementated.



ETIKA KHUSUS / TERAPAN
Membahas penerapan teori dasar etika

kedalam bidang kehidupan manusia; antara
lain:

1. Bioetika
2. Etika Profesi Medis
3. Etika Klinik
4. Dan Lain-Lain.

Bioetika, etika profesi medis dan etika klinik
mutlak perlu diberikan  kepada  calon dokter
melalui pendekatan “Problem based
learning”.



BIO-ETHICS
Berasal dari bahasa Yunani, yaitu:
- Bios (life) = kehidupan / makhluk hidup.
- Ethike = etika / filsafah moral.
Maknanya: etika terhadap makhluk hidup, yang

dalam perkembangannya tidak terbatas pada
manusia; tetapi juga hewan, biosphere dan
tumbuhan.

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para
ahli mengenai definisi, termasuk
ruanglingkupnya.



MATERI BIOETIKA
1. Manusia beserta kehidupannya:
a.  Pra-kehidupan (ovum, spermatozoa, embrio).
b.  Awal dan akhir kehidupan manusia.
c.  Terminal illnesses, futility, penghentian terapi dan euthanasia.
d.  Aborsi, infanticide, baby selling, dan lain-lain.
e.  Prenatal screening dan counseling.
f.   Infertility, bayi tabung dan ibu tumpang.
g.  Transplantasi dan donor organ atau jaringan.
h.  Human experimentation.
i.   Bioteknologi (rekayasa genetika, stem cells, dll).
j. Pasca-kehidupan (organ, kehormatan mayat).

2. Binatang dan kehidupannya (animal welfare):
a.  Pemanfaatan binatang untuk percobaan.
b.  Pemanfaatan organ, jaringan, sel serta gen.



ETIKA PROFESI KEDOKTERAN
Moral values relating to :
1. People who require medical care.

Kewajiban ketika ada pesakit datang berobat.
2. Patients (clients).

Kewajiban setelah terjalin hubungan terapetik.
3. Health care team (co-workers).

Kewajiban thd anggota tim yang ikut menangani.
4. Society (social context).

Tanggungjawab terhadap masyarakat.
5. Profession.

Tanggungjawab terhadap profesi (disiplin medis).



ACUAN
DALAM PENERAPAN ETIKA KLINIK

1.  Medical Indication (Indikasi Medis).
2.  Patient Preferences (Keinginan Pasien).
3.  Quality of Life (Mutu Hidup setelah

pengobatan).
4.  Contextual Features (Faktor-faktor

kontekstual).
(Jonsen, Siegler, Winslade, 2006)



■ Topik-topik tersebut harus selalu menjadi
pertimbangan dokter dalam menyelesaikan
ethical issues dalam kedokteran klinik.

■ Pada hakekatnya, acuan tersebut diatas
merupakan penjabaran dari keempat prinsip
dasar moral agar lebih operasional.



TEORI ETIKA



TEORI ETIKA


