
Dr. dr. SETYO TRISNADI, Sp.KF, S.H.



• Dalam pembuatan keputusan klinik pada
beragam kasus konkrit, seringkali dokter
mengalami kesulitan. Apalagi bila kasus yang 
dihadapinya dalam keadaan dilematis, atau
(akan tetap) hidup atau (sebentar lagi) mati. 
Selain harus berkonsentrasi pada kegawatan
pasiennya, juga pertimbangan medikolegal. 
Apalagi dalam situasi akhir-akhir ini yang 
mengarah ke kedokteran-demi-pembelaan
(defensive medicine) akibat ramainya tuduhan
malpraktek semena-mena. Reputasi yang dibina
puluhan tahun dapat hancur dalam semenit. 



• Keputusan klinik dibangun atas dua pilar utama, yakni :  a) 
keputusan medik atas permasalahan medik pasien dan b) 
keputusan etis atas isu etis pasien. 

• Keputusan medik berdasar pada indikasi medik dari
sistematika Jonsen & Siegler. Keputusan etis berdasar 
pada indikasi medis dan 3 komponen lain : pilihan pasien, 
kualitas hidup dan fitur kontekstual begitu didominasi
oleh komponen non medis, yakni struktur budaya
masyarakat. Sedangkan struktur masyarakat Indonesia 
sendiri adalah plural, terdiri atas beragam suku, adat
istiadat, dan latar belakang sosio-budaya dan geografi
yang tidak sama. Hal inilah yang membuat pada dokter
sejak masa di bangku kuliah kurang tertarik dengan hal
sosio-antropologi budaya.



 Pengetahuan etika dalam metode deskriptif  kurang 
menerampilkan logika berpikir dalam menguak aspek etis 
pasien yang dihadapinya, sehingga seringkali menyebabkan 
konflik berkepanjangan. Data bahwa klinisi 71% sering 
terbantu untuk menemukan isu etik relevan oleh konsultan 
etik atau ”fatwa” komite etik rumah sakit sebagai dasar 
pengelolaan pasiennya.

 KDM atau moral principle/principle-based ethics atau ethical 
guidelines) merupakan acuan moralitas manusia atau acuan 
generalisasi etik yang menuntun suatu tindakan 
kemanusiaan. Menurut Childress & Beauchamp ada 4 KDM 
yakni beneficence, non-maleficence, justice dan autonomy.



• Kasus klinis konkrit, isu etis seringkali sudah nampak 
jelas  karena adanya satu KDM yang dominan. 
Misalnya adakah isu etis atau masalah otonomi 
pasien, yang bermanifestasi pada kasus seperti : 
perlunya informed consent, rahasia pasien, keputusan 
terapi. Dalam konteks kasus tersebut, jelas bahwa isu 
etisnya diturunkan secara sederhana dari keberlakuan 
normatif KDM yang paling relevan yakni : otonomi. 
Keberlakuan KDM otonomi sebagai isu etis disini 
adalah absolut atau sebagai kebenaran yang tetap 
(fixed truth) yang membingkai ethical guidelines pada 
kasus tersebut.



 Satu kasus klinis terdapat saling pengaruh 
mempengaruhi lebih dari 1 KDM. ”Tabrakan” 
antar KDM dalam metode principle-based 
ethics di satu sisi akan membingungkan 
dalam keputusan etik, mana KDM yang 
”harus dimenangkan”. 

 Kasus yang memuat ”tabrakan antar KDM” 
ini memunculkan ”2 dari 4 KDM” yang 
konteksnya secara nalar terkuat, sedangkan 2 
KDM lainnya ”tereliminasi”dilema etik. 



 Kasus dilema etik ini bila dilakukan suatu 
upaya mencari tambahan data baru yang 
berkaitan dengan 3 konteks kasusnya 
(misalnya dengan menggali lagi 3 komponen 
non-medis Jonsen & Siegler tersebut di atas.

 Pemilihan 1 KDM ter-”absah” sesuai 
konteksnya berdasarkan data atau situasi 
konkrit terabsah inilah yang disebut 
pemilihan berdasarkan asas prima facie.



 Kasus konkrit yang kompleks (dilema etik), 
maka diterapkan prinsip prima facie di antara 
4 KDM dalam menerapkan penanganan 
etikanya. Prinsip prima facie akan 
mempersyaratkan secara sederhana, adanya 
konteks baru absah yang ada pada diri pasien 
atau keluarganya ketika tengah dalam proses 
perawatan medik (proses bersamaan dg
adanya clinical judgment, yg berasal dari 
kewenangan clinical privilege yg dipunyai dr). 



 Oleh karena itu diperlukan ciri-ciri KDM yang 
demikian khasnya sehingga setiap kali bila itu 
ditemukan pada diri pasien/keluarganya, 
secara prima facie hal itu akan menjadi 
tuntunan umum yang berlaku secara etis. 
Dari ciri khas tersebut, ketika konteksnya 
tiba, KDM yang lama ditinggalkan untuk 
diganti dengan KDM baru yang lebih absah. 





 Konteks beneficence, prinsip prima facienya 
adalah sesuatu yg (berubah menjadi atau dlm 
keadaan) umum. Artinya ketika kondisi 
pasien merupakan kondisi yang wajar dan 
berlaku pada banyak pasien lainnya, sehingga 
dokter akan melakukan yg terbaik untuk 
kepentingan pasien.  Dokter telah melakukan 
kalkulasi dimana kebaikan yang akan dialami 
pasiennya akan lebih  banyak dibandingkan 
dengan kerugiannya. 



 Konteks non maleficence, prinsip prima-
facienya adalah ketika pasien (berubah 
menjadi atau dalam keadaan) gawat darurat 
dimana diperlukan suatu intervensi medik 
dalam rangka penyelamatan nyawanya. 
Dapat pula dalam konteks ketika 
menghadapi pasien yang rentan, mudah 
dimarjinalisasikan dan berasal dari kelompok 
anak2 / orang uzur / kelompok perempuan 
(dalam konteks isu jender).



 Dalam konteks autonomy, nampak prima 
facie disini muncul (berubah menjadi atau 
dalam keadaan)  pada sosok pasien yang 
berpendidikan, pencari nafkah, dewasa dan 
berkepribadian matang. 



 Justice nampak prima facienya pada 
(berubah menjadi atau dalam keadaan) 
konteks membahas hak orang lain se lain diri 
pasien itu sendiri. Hak orang lain ini 
khususnya mereka yang sama atau setara 
dalam mengalami gangguan kesehatan di 
luar diri pasien, serta membahas hak-hak 
sosial masyarakat atau komunitas sekitar 
pasien.



 Metode pembelajaran etika kedokteran 
menggunakan Kaidah Dasar Moral (Principle-
based ethics) merupakan etika normatif 
karena berperan memunculkan isu etik 
pasien, sebagai pendamping isu medik dalam 
penanganan klinik.

 Pemunculan isu etik pasien akan memberi 
dampak cara berpikir kritis rasional bagi 
mahasiswa karena mereka terbiasa 
melakukan analisis pembenaran moral 
sekaligus ketegaran moral.



 Adanya 4 KDM yang masing-masing saling 
berebut untuk tampil sebagai acuan dasar isu 
etik melalui prinsip prima facienya masing-
masing sesuai dengan ciri-ciri konteks 
”berubah menjadi” atau ”dalam keadaan) 
pasien, entah beneficence, entah non 
maleficence, entah autonomy ataupun justice 
sebagaimana  kasus konkrit di klinik.



 Prinsip prima facie praktis diharapkan akan 
menjadi model berpikir kritis yang dapat 
diterapkan pada analisis etik pelbagai kasus 
konkrit lainnya, baik sebagai subyek 
penelitian, pasien berdilema etik dalam 
perawatan yang memerlukan pemecahan etis 
ataupun penelusuran pelanggaran etik 
profesi yang mungkin dilakukan oleh tenaga 
medik atau tenaga kesehatan. 


