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PENDAHULUAN

Teori harmonisasi Ethico-Medico-Legal 

ATURAN PENERAPAN HUKUM 

KEDOKTERAN : UUPK, UURS, 

UUKES

ATURAN 

KEILMUAN 

KEDOKTERAN

ATURAN 

PENERAPAN 

ETIKA 

KEDOKTERAN 

: KODEKI, 

KODERSI ETIKA DISIPLIN

HUKUM



Tinjauan Hubungan Dokter Dan Pasien Dari Aspek Etik

etika deskriptif

etika normatif

meta-etik

NILAI

Non Religi : 
budaya,ekono
-mi, hukum

Teori 
Teleologi

Teori 
Deontologi



Moral Principles (Becham, Childres)

Moral RulesMoral Standars

Berisi rumusan tentang
ciri-ciri baik (untuk
diikuti), & ciri-ciri buruk
(agar dihindari)

a. Berisi rumusan 
perilaku spesifik yg
hampir selalu benar
atau salah

b. Dirangkum menjadi
KODEKI

1. Beneficence
2. Nonmaleficence
3. Autonomy
4. Justice



5

k   o   n   d   i   s   i    - s   a   k   i   t

tindakan medis
yang benar

daya tahan
kualitas obat

respon individual 
terhadap obat

stadium
penyakit

virulensi kepatuhan  
pasien

Medicine is a science of uncertainty, an art of probabilities.

tindakan medis
yang salah

DILUAR KEKUASAAN & KONTROL DOKTER  
SEHINGGA DOKTER TIDAK BERTANGGUNGJAWAB

BERDASARKAN DOCTRINE OF IMPOSSIBILITY 

TANGGUNGJAWAB
DOKTER/RS

UPAYA DOKTER/RUMAH SAKIT 

FAKTOR YG MEMPENGARUHI (+/-) UPAYA DOKTER/RS



Algoritma Pelanggaran Ethico-Medico-Legal (Dahlan, Hans Kelsen)

1). Pelanggaran Hukum :

a). Melanggar norma etika, norma
disiplin dan norma hukum (etiko-
mediko-legal);

b). Dari sisi moral salah (morally 
wrong atau recht delecten) ;

c). Dikenai sanksi etika, disiplin dan
sanksi hukum.

2). Pelanggran Disiplin Kedokteran:

a). Dari sisi moral tidak salah;
b). Dari sisi UU melawan hukum (wet 

delecten atau legally wrong) ;
c). Dikenai sanksi administratif.

3). Pelanggaran Etik :

a). Hanya melanggar norma etika, dan
tidak melanggar norma hukum;

b). Dikenai sanksi etika.

Pelanggaran
hukum

Pelanggaran disiplin 
kedokteran

Pelanggaran etik



KERANGKA UNDANG-UNDANG PRAKTIK 
KEDOKTERAN (UUPK)

• Judul UU : 

UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran

• Materi Muatan : 

Terdiri atas XII Bab dan 88 Pasal



SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG PRAKTIK 
KEDOKTERAN 

BAB I : Ketentuan Umum, Ps 1
BAB II : Asas Dan Tujuan, Ps 2,3
BAB III : Konsil Kedokteran Indonesia, Ps 4 – Ps 25
BAB IV : Standar Pendidikan Profesi K dan KG, Ps 26
BAB V : Pendidikan Dan Pelatihan, Ps 27,28
BAB VI : Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, Ps 29-35
BAB VII : Penyelenggaraan Praktik, Ps 36-54 
BAB VIII : Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, Ps 55-70
BAB IX : Pembinaan Pengawasan, Ps 71-74
BAB X : Ketentuan Pidana, Ps 75-80
BAB XI : Ketentuan Peralihan, Ps 81-84
BAB XII : Ketentuan Penutup , Ps 85-88



KETENTUAN UMUM

• Pengertian terhadap berbagai istilah dan 
terminologi yang digunakan dalam batang 
tubuh UU

• Secara keseluruhan ada 15 istilah dan 
atau terminologi



1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh dr dan drg terhadap pasien dalam 
rangka melaksanakan upaya kesehatan;

2. Dr dan drg adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, 
dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran 
atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar 
negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan 
otonom, mandiri, nonstruktural dan bersifat 
independen, yg terdiri atas Konsil Kedokteran dan 
Konsil Kedokteran Gigi;

4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan 
terhadap kemampuan seorang dr atau drg untuk 
menjalankan pratik kedokteran di seluruh Indinesia 
setelah lulus uji kompetensi;



5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap 
dr dan drg yg telah memiliki sertifikat 
kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi 
tertentu lainnya serta diakui secara hukum 
untuk melakukan tindakan profesinya;

6. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang 
terhadap dr dan drg yg telah diregistrasi 
setelah memenuhi persyaratan yg berlaku;

7. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yg 
diberikan pemerintah kepada dokter & dokter 
gigi yg akan menjalankan praktik kedokteran 
setelah memenuhi persyaratan



8. Surat tanda registrasi dokter & dokter gigi  
adalah bukti tertulis yg diberikan oleh Konsil 
Kedokteran Indonesia kepada dokter & 
dokter gigi yg telah diregristasi 

9. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat 
penyelenggaraan upaya pelaksanaan 
kesehatan yg dpt digunakan untk praktik 
kedokteran atau kedokteran gigi 

10. Pasien adalah setiap orang yg melakukan 
konsultasi masalah kesehatannya untk 
memperoleh pelayanan kesehatan yg 
diperlukaan baik secara langsung maupun 
tidak langsung kepada dokter atau dokter 
gigi 



11. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu 
pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yg 
dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, 
kompetensi yg diperoleh melalui pendidikan yg 
berjenjang dan kode etik yg bersifat melayani 
masyarakat;

12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia 
untuk dokter & Persatuan Dokter Gigi Indonesia 
untUk dokter gigi; 

13. Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium 
Kedokteran Gigi Indonesia adalah  badan yg 
dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing2 
cabang displin ilmu yg bertugas mengampu cabang 
displin ilmu tersebut



14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia adalah lembaga yg 
berwenang untuk menentukan ada 
tidaknya kesalahan yg dilakukan dokter 
dan dokter gigi dalam penerapan 
disiplin ilmu kedokteran dan 
kedokteran gigi dan menetapkan 
sangsi

15. Menteri Kesehatan adalah menteri yg 
tugas dan tanggung jawabnya 
dibidang kesehatan



ASAS

1. Negara : Pancasila

2. Keilmuan : Nilai ilmiah

3. Manfaat bagi masyarakat : Manfaat, 
keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, 
perlindungan dan keselamatan penerima 
pelayanan



TUJUAN

1. Memberi perlindungan kepada penerima 
pelayanan kesehatan

2. Mempertahankan dan meningkatkan 
mutu pelayanan kesehatan

3. Memberikan kepastian hukum kepada 
penerima dan penyelenggara pelayanan 
kesehatan



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

(1)Untuk melindungi masyarakat dan  
meningkatkan mutu pelayanan dokter dan 
dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran 
Indonesia yang terdiri dari :

Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran 
Gigi

(2)KKI bertanggung jawab kepada Presiden



KONSIL KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI

• Membentuk KK & KKGI :

-Fungsi, tugas dan wewenang

-Keanggotaan dan organisasi : Hubungan 
dengan Komite / Lembaga / Institusi /  
Organisasi

-Masa bakti

-Tata kerja

-Pembiayaan



• Fungsi KKI :

Pengaturan, pengesahan, penetapan serta 
pembinaan dr dan drg yg menjalankan praktik 
kedokteran dalam rangka meningkatakan mutu 
pelayanan medis.

• Tugas KKI :

-Melakukan registrasi dr dan drg

-Mengesahkan standar pendidikan dr dan drg

-Melakukan pembinaan terhadap 
penyelenggaraan praktik kedokteran 
bersama lembaga terkait



• Standar pendidikan dr dan drg disyahkan dan 
ditetapkan oleh KKI bersama dg Kolegium 
kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi 
institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi 
pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi rumah 
sakit pendidikan

• Wewenang KKI :
a. Menyetujui dan menolak permohonan 

registrasi dr dan drg
b. Menerbitkan dan mencabut STR dr dan drg
c.  Mengesahkan standar kompetensi dr dan drg
d. Melakukan pengujian terhadap persyaratan 

registrasi dr dan drg



e. Mengesahkan penerapan cabang ilmu 
kedokteran dan kedokteran gigi

f. Melakukan pembinaan bersama thp dr 
dan drg mengenai pelaksanaan etika 
profesi yang ditetapkan oleh organisasi 
profesi

g. Melakukan pencatatan thp dr dan drg 
yang dikenakan sangsi oleh organisasi 
profesi atau perangkatnya karena 
melanggar ketentuan etika profesi



STANDAR PENDIDIKAN PROFESI 
KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

• Disyahkan oleh KKI

• Profesi dr atau drg disusun oleh asosiasi institusi 
pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi

• Pendidikan dr spesialis atau drg spesialis disusun 
oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi

• Berkoordinasi dg organisasi profesi, kolegium, 
asosiasi rs pendidikan, depdiknas dan depkes



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

• Praktek kedokteran/kedoketran gigi harus 
berdasarkan kompetensi

• Diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan
• Perlu pengaturan terhadap pendidikan dan 

pelatihan dr/drg
• Memberdayakan lembaga yang telah ada :

-Institusi/asosiasi pendidikan
-Organisasi profesi/Kolegium keilmuan
-Asosiasi RS Pendidikan
-Pemerintah (Depdiknas)



PENELITIAN DAN PENGEMBENGAN

• Praktik kedokteran/kedokteran gigi sering 
dipakai sebagai tempat penelitian untuk 
pengembangan

• Perlu mengatur penelitian dan pengembangan 
IPTEK kedokteran/kedokteran gigi yang 
diselenggarakan melalaui praktik

• Mendayagunakan dan memperkuat lembaga 
yang telah ada dan memberlakukan ketentuan 
yang sudah berlaku (Ethical Clearances)



REGISTRASI

• Untuk tertibnya praktik kedokteran/kedokteran gigi perlu 
dilakukan registrasi

• Dilakukan oleh KKI divisi regristrasi dokter/dokter gigi :
Tugas dan fungsi
Keanggotaan dan organisasi
Masa bakti
Pembiayaan

• Mengatur persyaratan, tatacara dan masa berlaku 
registrasi :

dr/drg lulusan dalam negeri
dr/drg lulusan luar negeri
dr/drg asing



• Persyaratan untuk memperoleh STR :

-Memiliki ijazah dr, drSp, drg, drgSp

-Memiliki surat pernyataan telah 
mengucapkan sumpah/janji dr atau drg

-Memiliki sk sehat fisik dan mental

-Memiliki sertifikat kompetensi

-Membuat pernyataan akan mematuhi dan 
melaksanakan ketentuan etika profesi

• STR berlaku selama 5 th dan diregistrasi ulang 
setiap 5 th



• Dr dan drg lulusan luar negeri yg akan 
melakukan praktik kedokteran di Indonesia 
harus dievaluasi :

a. kesahan ijazah

b. mengikuti adaptasi dan sertifikasi kompetensi

c. mengucapkan sumpah/janji dr atau drg

d. memiliki sk sehat fisik dan mental

e. mematuhi dan melaksanakan etika profesi

• Dr dan drg WNA selain syarat di atas juga harus 
melengkapi surat izin kerja dan kemampuan 
berbahasa Indonesia



• STR tidak berlaku karena :

a. dicabut atas dasar UU

b. habis masa berlakunya dan tidak 
mendaftar ulang

c. atas permintaan yg bersangkutan

d. ybs meninggal dunia

e. dicabut KKI



• Dr atau drg yang telah memperoleh Surat Tanda 
Registrasi (STR), mempunyai wewenang :

-Melakukan praktik : mewawancarai pasien, 
memeriksa fisik dan mental, menentukan 
pemeriksaan penunjang, menegakkan 
diagnosis, menentukan penatalaksanaan dan 
pengobatan

-Menulis resep

-Melakukan tindakan

-Menerbitkan surat keterangan

-Menyimpan obat

-Meracik dan meyerahkan obat



PENYELENGGARAAN PRATIK

• Mengatur tatalaksana pelaksanaan praktik kedokteran:
-SIP
-Pelaksanaan praktik
-Standar pelayanan
-Persetujuan tindakan medik
-Rekam medis
-Rahasia kedokteran
-Kendali mutu dan kendali biaya
-Hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi
-Hak dan kewajiban pasien
-Pembinaan praktik kedokteran



SURAT IZIN PRAKTIK

• Setiap dokter dan dokter gigi yang akan 
melaksanakan praktik kedokteran harus memiliki 
Surat Izin Praktik

• SIP dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang 
berwenang di Kab/Kota tempat praktik 
berpedoman pada prinsip desentralisasi

• SIP diberikan untuk paling banyak 3 tempat

• 1 SIP berlaku untuk 1 tempat praktek









DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

• Dalam melaksanakan praktik kedokteran dan 
kedokteran gigi perlu ditegakkan disiplin

• Membentuk Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia (MKDKI) :
-Tugas dan fungsi
-Keanggotaan dan organisasi
-Masa bakti
-Pembiayaan

• Prosedur pemeriksaan dan pengaduan
• Tindakan disiplin



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

• Penerapan UU ini perlu dibina dan diawasi

• Mengatur peran Menkes dan Pemda

• Mengatur tujuan pembunaan dan pengawasan

• Mengatur aspek pembinaan dan pengawasan :

-Penggunaan identitas menyerupai 
dokter/dokter gigi (sangsi 5 th penjara atau 
denda 150 jt)

-Penggunaan alat, metode dan cara menyerupai 
dokter/dokter gigi (sangsi sama)



KETENTUAN PIDANA

• Menetapkan jenis pelanggaran pidana sehubungan 
dengan penerapan UU ini :

-Surat Tanda Regristrasi (pidana penjara paling lama 
3 tahun atau denda paling banyak 100 juta)

-Surat Izin Praktik (sangsi sama STR)

-Sarana kesehatan yang mempekerjakan 
dokter/dokter gigi tanpa memiliki SIP (pidana 
penjara 10 th atau denda 300 jt)

-Sengaja tidak memasang papan nama, sengaja tidak 
membuat rekam medis (penjara 1 th atau denda 50 
jt)



ADVERSE EVENT

STANDAR LAYANAN

TERPENUHI

STANDAR LAYANAN 

TIDAK TERPENUHI

RISIKO

MEDIK

UNFORESEEN

RISK

FORESEEN

RISK

MALPRAKTIK

Melakukan

ANTISIPASI

Tanpa

ANTISIPASI

DIRECT CAUSATION

DIRECT CAUSATION

DAMAGES

DAMAGES

BUKAN
MAL -
PRAKTIK



KETENTUAN PERALIHAN

• Menetapkan hal-hal yang masih bersifat 
peralihan :
-Peraturan pelaksanaan dari UU No.23 th 1992 

yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku 
lagi

-Surat Penugasan (SP)  Surat Tanda 
Regristrasi

-Surat Izin Pratik (lama)  Surat Izin Praktik 
(baru) paling lama 2 th setelah KKI 
terbentuk



KETENTUAN PENUTUP

• Mencabut pasal 54 UU No 23 th 1992 tentang 
Kesehatan yang berkaitan dg dr dan drg

• KKI harus dibentuk paling lama 6 bulan sejak 
UUPK diundangkan

• KKI dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum 
masa keanggotaan KKI berakhir 

• Penetapan mulai berlakunya UUPK, yi 1 th sejak 
tanggal diundangkan (6 oktober 2004) 


