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KATA PENGANTAR
         

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Buku Saku Praktik
Dokter dan Dokter Gigi ini   dapat diterbitkan. Buku
ini dimaksudkan sebagai panduan bagi dokter/dokter
gigi dalam menjalankan praktik kedokteran baik di
rumah sakit, poliklinik, puskesmas termasuk praktik
perorangan. Panduan praktik  ini dibuat dalam bentuk
buku saku agar mudah dibawa setiap saat.
Di dunia, sering disebutkan Practising
Medicine is not ‘right’ but privilege. Praktik
kedokteran bukanlah ‘hak’ (‘right’)  tetapi merupakan
‘hak istimewa’ (‘privilege’). Hak Istimewa tersebut,
hanya dapat diberikan oleh Negara melalui
lembaga yang berwenang, yaitu Konsil Kedokteran
Indonesia. Berbeda dengan hak (right) yang selalu
melekat pada individu, hak istimewa bisa diambil
sewaktu-waktu.    Artinya,   meskipun seseorang
telah lulus   dari pendidikan kedokteran, namun
jika  dirinya tidak  dapat menunjukkan kinerja sebagai
seorang   dokter yang profesional sesuai prinsip
dan standar praktik kedokteran, maka dalam upaya
untuk melindungi masyarakatnya, Negara melalui
KKI,   tidak akan memberikan Surat Tanda Registrasi
sebagai pengakuan bahwa orang tersebut layak
melakukan praktik kedokteran.  
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Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan
Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat,
keadilan, kemanusiaan dan perlindungan terhadap
keselamatan pasien.
Penyusunan
buku
ini
melibatkan
para pemangku kepentingan yang dalam Pasal 71
dan 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, memiliki
tanggung jawab bersama dalam melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap dokter dan dokter gigi, serta
juga melibatkan unsur masyarakat sebagai pemakai
jasa tenaga medis. Mereka dianggap memahami situasi
dan kondisi pelayanan medis di Indonesia.
Pembahasan naskah dilakukan oleh Kelompok
Kerja Dalam Rangka Koordinasi Sistem Pembinaan dan
Penyusunan Revisi Buku-Buku Manual. Kelompok Kerja
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberi masukan, saran, kritik terhadap naskah
yang disampaikan, sejak konsep pertama sampai
dengan finalisasi.
Semoga buku ini membantu para dokter
dan dokter gigi dalam menjalankan praktik sehari-hari
sehingga kualitas pelayanan medis di Indonesia dapat
terus ditingkatkan.
Jakarta,  Oktober 2018
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SAMBUTAN
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Salah satu tugas KKI sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (UUPK) adalah menjaga kualitas
pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter dan dokter
gigi sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat
penggunanya.
Dalam rangka peningkatan mutu dan
profesionalisme dokter dalam menjalankan praktik
diperlukan pedoman yang
selalu mengikuti
perkembangan dan isu yang terkait dalam pelayanan
kedokteran, untuk itu revisi dan pemutahiran Buku Saku
Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia menjadi
suatu keharusan sebagai upaya KKI untuk membekali
para dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan
praktik kedokteran dan kedokteran gigi.
Praktik klinis bukanlah hak tapi kewenangan.
Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan Konsil
Kedokteran Indonesia merupakan pengakuan Negara
terhadap kewenangan untuk praktik di Indonesia, yang
merupakan dasar untuk dapat kewenangan praktik di
daerah dan melalui mekanisme penerbitan Surat Izin
Praktik.
Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki
Surat Tanda Registrasi artinya telah ter-registrasi di
Konsil Kedokteran Indonesia seharusnya menerapkan
vi
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5 (lima) hal penting didalam praktek mandirinya yaitu:
1. Kompetensi Klinis dan Komunitas
2. Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan
3. Komunikasi, Kemitraan dan Kerja Tim
4. Kepercayaan Pasien dan Masyarakat
5. Keselamatan dan Pengembangan Diri
Buku Saku ini merupakan salah satu hasil kerja
dari Kelompok Kerja dibawah tanggung jawab Divisi
Pembinaan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran
Gigi.
Konsil Kedokteran Indonesia menyampaikan
terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak
yang telah membantu mereview dan memperbaharui
buku ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Jakarta, Desember 2017
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K)
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BAB I
PENDAHULUAN
Pendidikan kedokteran telah membekali
seorang dokter/dokter gigi sebagai tenaga medis
profesional. Namun, dalam pengabdiannya sebagai
profesional, seorang dokter/dokter gigi akan senantiasa
menghadapi berbagai risiko yang dapat berimplikasi
pada pelanggaran etika, disiplin, atau hukum. Data
di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI) memperlihatkan peningkatan pengaduan
masyarakat terhadap dokter/dokter gigi, dan sebagian
besar bersumber pada komunikasi yang kurang baik.
Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan
tersebut, perlu diketahui hal yang terkait dengan
kelaikan praktik, praktik kedokteran yang baik,
disiplin kedokteran dan risiko medis. Kelaikan
praktik tidak saja dibuktikan dengan pengetahuan
dan keterampilan, melainkan juga dengan perilaku
profesional. Perilaku seorang dokter/dokter gigi yang
baik antara lain selalu membina komunikasi yang baik,
bersikap sopan dan memperlihatkan pola hidup sehat,
baik dalam melaksanakan praktik kedokteran maupun
dalam kesehariannya. Diharapkan sikap dan gaya
hidup dokter/dokter gigi dapat menjadi panutan bagi
sesama profesional kesehatan dan juga untuk pasien
serta keluarganya. Sudah saatnya paradigma dokter/
dokter gigi yang semula berorientasi mengobati
penyakit semata, berubah pada penguatan sikap dan
Buku Saku Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia
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perilaku menjaga agar tetap sehat, melalui pendekatan
hubungan kemitraan antara dokter/dokter gigi, pasien
dan keluarganya.
Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter
spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan
pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, baik di
Dalam maupun di Luar Negeri yang diakui Pemerintah
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. (Pasal. 1, butir 2, UUPK).
Selanjutnya, yang dimaksud dengan istilah
dokter dalam buku ini adalah dokter dan dokter gigi,
dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. (Uraian Pasal
1, butir 2, Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran)
Meskipun pendidikan profesi kedokteran telah
dilakukan melalui serangkaian proses dan standar
yang ketat, tetapi ketika seseorang telah lulus dari
pendidikan, dan terjun di dunia praktik mandiri,
berbagai masalah akan muncul yang seringkali tidak
sesuai dengan pengalaman selama masa pendidikan.
Kompetensi
profesional
seorang dokter/dokter gigi
yang
mengandung
aspek
kognitif, afektif dan psikomotor,
merupakan dasar pemberian
asuhan medis dan dentis dalam
rangka pelayanan kedokteran.
Setelah memenuhi persyaratan kelaikan praktik,
seorang dokter/dokter gigi wajib memperhatikan
2
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lima hal terkait Kompetensi Klinis dan Komunitas,
Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan, Komunikasi,
Kemitraan dan Kerja Tim, Kepercayaan Pasien dan
Masyarakat, Keselamatan dan Pengembangan Diri.
Dalam buku saku ini untuk kelima hal tersebut
digunakan istilah “5 K” untuk lebih mudah diingat.
Untuk dapat melaksanakan praktik yang baik
meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku;
keselamatan dan mutu; komunikasi, kemitraan dan
kerja tim; dan senantiasa membangun dan memelihara
kepercayaan.
Dengan praktik yang baik, maka seorang
dokter/dokter gigi dapat menjunjung tinggi martabat
profesi kedokteran dari segi etika, disiplin dan hukum.
Sangat tidak diharapkan terjadinya peningkatan
pengaduan masyarakat karena pelanggaran salah satu
dari norma tersebut yang dapat berujung pada sanksi
sampai hukuman baik pidana maupun perdata.
Dalam menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter/dokter gigi akan senantiasa berhadapan
dengan risiko medik. Risiko medik dapat berupa
kesalahan medik, kecelakaan medik, kelalaian medik,
atau kejadian yang tidak diduga. Pada dasarnya tidak ada
dokter/dokter gigi yang berniat untuk mencelakakan
pasiennya. Namun berbagai risiko medik mempunyai
dampak terhadap dokter/dokter gigi berupa tanggung
jawab moral, hukum, atau gugat.
Laik praktik tidak semata-mata dibuktikan
dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai,
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namun juga perilaku yang baik dan profesional.
Perilaku seorang dokter/dokter gigi, antara lain selalu
membina komunikasi yang terbuka, bersikap sopan
dan memperlihatkan pola hidup sehat, perilaku yang
benar, baik dalam melaksanakan praktik kedokteran
maupun dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan
sikap dan gaya hidup dokter/dokter gigi juga dapat
menjadi panutan bagi sesama profesional kesehatan
dan juga untuk pasien serta keluarganya. Sudah saatnya
paradigma dokter/dokter gigi yang semula berorientasi
mengobati penyakit semata, berubah pada penguatan
sikap dan perilaku menjaga agar tetap sehat, melalui
pendekatan hubungan kemitraan antara dokter/dokter
gigi, pasien dan keluarganya.
Dalam pengabdiannya sebagai
seorang
profesional,
seorang
dokter/dokter
gigi
berpotensi
menghadapi berbagai risiko klinis,
sehingga
pengetahuan
dasar
tentang manajemen risiko klinis
sangat diperlukan.
Berdasarkan latar belakang diatas maka Buku
Saku ini disusun secara singkat agar setiap saat dapat
dijadikan panduan dalam menjaga kualitas praktik
seorang dokter/dokter gigi. Sebagai buku saku, isi
buku ini dibuat dengan uraian yang ringkas dan sejelas
mungkin agar betul-betul bermanfaat sebagai panduan
praktik sehari-hari.
4
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BAB II
KELAIKAN PRAKTIK
“Fitness to practice”
Kelaikan praktik (“Fitness to practice”) adalah
kondisi yang menjelaskan bahwa seorang dokter/
dokter gigi memenuhi standar kompetensi dari aspek
pengetahuan, keterampilan, perilaku dan memenuhi
standar kesehatan secara fisik dan mental yang
dibutuhkan dalam melaksanakan praktik kedokteran
yang aman dan efektif.
Secara umum praktik kedokteran meliputi fungsi:
• Membuat diagnosis dan keputusan yang aman
• Memperlihatkan tingkat keterampilan dan
pengetahuan yang aman untuk praktik
• Bersikap tepat dan pantas (appropriate)
• Tidak menimbulkan risiko infeksi pada
pasiennya
• Tidak melakukan kegiatan yang dapat
menimbulkan Kejadian Tak Diharapkan (KTD)
terhadap keselamatan pasien
Secara legal kelaikan praktik dibuktikan dengan
Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh KKI.
Sesuai Pasal 35 ayat (1) UUPK, Dokter atau dokter gigi
yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai
wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai
dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang
terdiri atas:
Buku Saku Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia
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a.
b.
c.
d.
e.

mewawancarai pasien;
memeriksa fisik dan mental pasien;
menentukan pemeriksaan penunjang;
menegakkan diagnosis;
menentukan penatalaksanaan dan pengobatan
pasien;
f. melakukan
tindakan
kedokteran
atau
kedokteran gigi;
g. menulis resep obat dan alat kesehatan;
h. menerbitkan surat keterangan dokter atau
dokter gigi; i. menyimpan obat dalam jumlah
dan jenis yang diizinkan; dan
i. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien,
bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak
ada apotek.
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kewenangan lainnya diatur
dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Untuk dapat berpraktik di tempat/wilayah
tertentu diperlukan Surat Izin Praktik (SIP). Untuk
dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan
diperlukan Surat Penugasan Klinis (SPK) dan Rincian
Kewenangan Klinis (RKK) melalui proses kredensialing
dan privileging.
Kelaikan praktik dinilai secara berkala setiap
5 (lima) tahun perpanjangan untuk STR dan SIP dan
3 (tiga) tahun untuk SPK dan RKK. Tujuan penilaian
kelaikan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari
dokter/dokter gigi yang tidak laik praktik (“unfit”).
6
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Seorang dokter/dokter gigi dapat
dinyatakan tidak laik praktik (unfit
to practice) setiap saat oleh KKI
apabila terdapat kondisi atau
masalah dalam kemampuan
untuk berpraktik secara aman
dan efektif. Sebagai konsekuensi
dokter/dokter gigi tersebut tidak
boleh melakukan praktik secara keseluruhan atau hanya
dapat melakukan praktik secara terbatas sesuai dengan
kewenangan yang diberikan. Kesalahan berulang yang
dilakukan oleh registran (dokter teregistrasi), atau
praktik yang tidak sesuai dengan standar kompetensi,
atau berpraktik dibawah standar dapat diartikan
sebagai kekurangan dari kelaikan.
KKI menetapkan dan menjaga standar profesi
kedokteran dan memastikan bahwa dokter/dokter gigi
memenuhi standar tersebut sepanjang masa karirnya.
KKI juga dapat mengambil tindakan jika dokter/
dokter gigi tersebut dianggap dapat membahayakan
keselamatan pasien dan masyarakat. Dalam kondisi
tersebut KKI berwenang mencabut STR dari dokter/
dokter gigi yang tak laik praktik “unfit to practice”
berdasarkan rekomendasi MKDKI atas pengaduan
masyarakat. Pencabutan STR dapat bersifat tetap atau
sementara sampai dokter/dokter gigi dapat memenuhi
seluruh persyaratan laik untuk praktik kembali.
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BAB III
PRAKTIK KEDOKTERAN YANG BAIK
Setelah memenuhi persyaratan kelaikan praktik,
seorang dokter/dokter gigi wajib memperhatikan 5 “K”
untuk dapat melaksanakan praktik yang baik meliputi:
A. Kompetensi Klinis dan Komunitas
B. Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan
C. Komunikasi, Kemitraan dan Kerja Tim
D. Kepercayaan Pasien dan Masyarakat
E. Keselamatan dan Pengembangan Diri
A.

Kompetensi Klinis dan Komunitas
Dokter/dokter gigi harus:
1. memenuhi standar praktik dokter/dokter
gigi dan asuhan medis yang baik, mulai dari
melakukan asesmen, menegakan diagnosis
dan terapi, serta merencanakan asuhan
kedokteran pasca pengobatan di keluarga
atau komunitasnya, baik dalam rangka
penyelesaian pengobatan, rehabilitasi, paliatif
ataupun pencegahan dan promotif:
a. asesmen harus dilakukan secara adekuat,
mendalam dengan memperhatikan riwayat
penyakit, tanda dan gejala, psikologis, serta
aspek spiritual, sosial dan budaya, dan nilainilai yang diperlukan dalam memeriksa
pasien,

8
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b. dapat memberikan saran dan merencanakan
pemeriksaan dan pengobatan yang diperlukan
c. merujuk pasien pada dokter/dokter gigi sesuai
kompetensi yang dibutuhkan pasien atas
persetujuan pasien, apabila kondisi pasien
diluar kompetensi dan kewenangan kliniknya
2. memberikan asuhan klinis dokter/dokter gigi
berupa:
a. meresepkan obat dan pengobatan yang efektif
berdasarkan pengetahuan yang adekuat dan
berbasis bukti (evidence based);
b. melakukan upaya untuk mengurangi nyeri
(distress);
c. melakukan konsultasi pada sejawat yang tepat
apabila diperlukan untuk penyakitnya;
d. menghormati hak pasien untuk mendapat
pendapat lain (second opinion);
e. memastikan asuhan dan pengobatan yang
diberikan sesuai dengan pengobatan lain
yang sedang dijalani pasien;
f. merencanakan tindak lanjut asuhan pasien
setelah selesai pengobatan; dan
g. mengutamakan penatalaksanaan dalam
kondisi darurat (emergency).
3. harus dapat menggunakan sumber daya yang
ada dengan efektif dan efisien dalam rangka
kendali mutu kendali biaya, dokter/dokter
gigi.
Buku Saku Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia
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4. wajib membuat catatan/rekam medis
dengan jelas, akurat dan terbaca, pada setiap
kegiatan, atau segera setelah melakukan
kegiatan asuhan medis dokter/dokter gigi
harus melindungi keamanan dan kerahasiaan
Rekam medis pasien.
B.

10

Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan
Dokter/dokter gigi harus turut melaksanakan
sistem penjaminan dan peningkatan mutu dalam
rangka keselamatan pasien dengan cara antara
lain:
a. ikut dalam review dan audit medis/klinis;
b. melakukan pengkajian secara berkala
terhadap penerapan standar dalam
asuhan yang dikerjakan; dan
c. melakukan review pasien.
Dalam upaya keselamatan pasien dokter/dokter
gigi diminta untuk:
a. berkontribusi dalam mengidentifikasi
adverse event;
b. berkontribusi dalam me-laporkan adverse
event dan adverse drugs reaction;
c. mempromos dan memberdayakan staf
untuk menyampaikan pendapatnya
secara terbuka;
d. mengambil tindakan yang tepat apabila
keselamatan, martabat dan kenyamanan
pasien terganggu; dan
Buku Saku Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia

e.

menawarkan bantuan bila terjadi
emergency dalam komunitas dengan
memperhitungkan keselamatan pribadi,
kompetensi, ketersediaan dan opsi
asuhan yang lain.

Sebagai seorang dokter/dokter gigi wajib:
a. menghindari risiko akibat dan terhadap
kesehatan pribadi;
b. melakukan imunisasi dan vaksinasi yang
diperlukan; dan
c. mempunyai dokter/dokter gigi pribadi.
C.

Komunikasi, kemitraan dan kerja tim
Dalam hal komunikasi, kemitraan dan kerja tim
dokter/dokter gigi harus:
1. menguasai bahasa Indonesia dengan baik,
dan bila perlu bahasa daerah yang banyak
digunakan di tempat praktiknya.
2. mendengarkan, dan memperhatikan
pandangan pasien serta memberi jawaban
yang jujur atas pertanyaan.
3. menjelaskan dengan bahasa yang dapat
dimengerti pasien terkait informasi yang
ingin diketahui pasien.
4. bersikap responsif dan sensitif dalam
memberi informasi dan dukungan kepada
pasien.
5. selalu siap memberi informasi, saran dan
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

12

dukungan kepada pasien dan sejawat.
berkolaborasi dengan seluruh staf
profesional, menghormati keahlian dan
kontribusinya.
memperlakukan kolega secara adil dan
hormat.
melakukan supervisi terhadap staf yang
berada dibawah tanggung jawabnya
secara tepat dan pantas (appropriate).
bersikap jujur dan objektif dalam
memberikan referensi, menilai dan
memeriksa kinerja sejawat.
berkontribusi atas keselamatan transfer
pasien.
bersikap sopan dan penuh pertimbangan.
memperlakukan pasien sebagai individu
dan menghargai martabat dan privasinya.
menghargai pasien dengan adil dan
hormat apapun pilihan hidup dan
kepercayaannya.
bermitra dengan pasien, berbagi informasi
yang dibutuhkan untuk membuat
keputusan pengobatannya.
menjaga kerahasiaan informasi pasien
meskipun pasien sudah meninggal.
memberikan
dukungan
kepada
pasien duntuk memelihara dirinya
dan
memberdayakan
pasien
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17.

18.
19.

20.

D.

untuk meningkatkan dan menjaga
kesehatannya.
menghormati dan responsif terhadap
pilihan, kebutuhan dan nilai-nilai individu
pasien dan menjamin bahwa nilai-nilai
pasien akan memandu semua keputusan.
selalu siap untuk melatih dokter/dokter
gigi dan mahasiswa.
memperlakukan peserta didik yang
berada dalam tanggung jawabnya
sebagai pendidik kedokteran dengan
memberikan pengetahuan yang terbaik
demi keselamatan pasien.
senantiasa mendampingi peserta didik
dalam menangani pasien yang berada
dalam tanggung jawabnya sebagai Dokter
Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).

Kepercayaan pasien dan masyarakat
Untuk
membangun
dan
memelihara
kepercayaan pasien dan masyarakat dokter/
dokter gigi sebaiknya:
1.
tidak menggunakan posisi profesional
untuk melakukan pendekatan seksual
atau hubungan emosional yang tidak
tepat dengan pasien atau keluarganya.
2.
tidak memaksakan kepercayaan pribadi
kepada pasien yang dapat menyebabkan
pasien merasa stress.
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

14

terbuka dan jujur kepada pasien bila ada
hal yang tidak berjalan semestinya.
selalu memberikan prioritas asuhan
kepada pasien berdasarkan kebutuhan
klinisnya.
melakukan pemeriksaan dan pengobatan
hanya berdasarkan hasil asesmen
yang dibuat dengan sepengetahuan
pasien sesuai dengan kebutuhan dan
prioritasnya, memberikan keputusan
klinis yang efektif dan opsi pengobatan.
menghormati
keinginan
pasien
untuk menunda pengobatan, dengan
menjelaskan risiko yang mungkin terjadi
dan solusinya, karena dapat berkontribusi
pada kesehatannya.
tidak menghindari/menolak pengobatan
pasien yang dapat memberi risiko kepada
dokter/dokter gigi sendiri.
tidak mendiskriminasikan pasien dan
sejawat.
memperhatikan
kebutuhan
pasien
“cacat”.
memberikan respon dengan patut,
penuh perhatian dan kejujuran terhadap
keluhan dan minta maaf bila diperlukan.
dapat mengakhiri hubungan profesional
dengan pasien apabila tidak ada lagi
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12.
13.
14.

E.

kepercayaan pasien sehingga tidak
dimungkinkan memberikan asuhan klinik
yang baik.
memiliki asuransi profesi dokter/dokter
gigi.
memberikan informasi tentang STR dan
SIP nya apabila diminta.
perlu mempertimbangkan kondisi pasien
dari sudut pandang budaya, agama, dan
nilai-nilai yang dimiliki oleh pasien

Keselamatan dan Pengembangan Diri
1.
hindari mengobati diri sendiri atau
siapapun yang mempunyai hubungan
dekat.
2.
selalu mengembangkan diri dengan
pengetahuan terkini.
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3.
4.
5.
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menjadi panutan (role model) perilaku
hidup bersih dan sehat.
menjauhi
tindakan-tindakan
yang
membahayakan kesehatan pribadi.
menghindari perbuatan yang melanggar
norma sosial dan norma hukum.
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BAB IV
DISIPLIN DOKTER/DOKTER GIGI
Praktik dokter/dokter gigi selalu dibatasi oleh Etika,
Disiplin dan Hukum.
Perbedaan dari ketiga hal tersebut dapat dilihat dalam
matriks dibawah ini
NO

1

2

Pengertian

Bentuk

ETIKA
DISIPLIN
KEDOKTERAN KEDOKTERAN
Aturan-aturan
dan/ atau
ketentuanketentuan
penerapan
keilmuan
dalam
pelaksanaan
Praktik
Pedoman untuk
Kedokteran
berpikir dan
di lingkup
bertindak, tidak
pendidikan,
bertentangan
pelatihan,
dengan moral
penelitian,
dan/ atau
pelayanan
kesehatan
termasuk bakti
sosial yang
harus diikuti
oleh dokter/
dokter gigi
Kode etik
kedokteran

HUKUM
KEDOKTERAN

Seperangkat
kaidah yang
mengatur semua
aspek yang
berkaitan dengan
upaya dan
pemeliharaan
di bidang
kedokteran

Aturan disiplin UU, PP, Permen,
profesional
Keppres dll
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Penyusunan Organisasi
Profesi

3

Sanksi

4

Moral/hati
nurani
nasehat/
teguran
pengucilan

MKDKI:
anggota ;
- dokter
(anggota;profesi) - dokter gigi
- sarjana
hukum
MKEK/MKEKG

Pemeriksa

5

Negara dan KKI Negara (DPR dan
Pemerintah)
- Pidana:
Denda/
Teguran
penjara
- reedukasi
- perdata:
pelatihan
ganti rugi
pencabut STR/
- administrasi:
SIP
pencabutan
keputusan
Pengadilan:
- negeri
- TUN
(anggota:
hakim,
sarjana
hukum)

Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi adalah
pelanggaran aturan- aturan dan/atau ketentuanketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan
Praktik Kedokteran di lingkup pendidikan, pelatihan,
penelitian, dan/ atau pelayanan kesehatan termasuk
bakti sosial yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter
Gigi (Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4
Tahun 2011)
Butir-butir Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diatur
dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
4 Tahun 2011 adalah:
a. melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak
kompeten;
b. tidak merujuk pasien kepada Dokter atau
18
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c.

d.

e.

f.
g.
h.

i.

Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi
yang sesuai;
mendelegasikan
pekerjaan
kepada
tenaga kesehatan tertentu yang tidak
memiliki kompetensi untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut;
menyediakan Dokter atau Dokter gigi
pengganti sementara, yang tidak memiliki
kompetensi dan kewenangan yang sesuai
atau tidak melakukan pemberitahuan
perihal penggantian tersebut;
menjalankan Praktik Kedokteran dalam
kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun
mental sedemikian rupa sehingga tidak
kompeten dan dapat membahayakan
pasien;
tidak melakukan tindakan/asuhan medis
yang memadai pada situasi tertentu yang
dapat membahayakan pasien;
melakukan pemeriksaan atau pengobatan
berlebihan yang tidak sesuai dengan
kebutuhan pasien;
tidak memberikan penjelasan yang jujur,
etis, dan memadai (adequate information)
kepada pasien atau keluarganya dalam
Praktik Kedokteran;
melakukan tindakan/asuhan medis tanpa
memperoleh persetujuan dari pasien atau
keluarga dekat, wali, atau pengampunya;
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j.

tidak membuat atau tidak menyimpan rekam
medis dengan sengaja;
k. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk
menghentikan kehamilan yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
l.
melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri
kehidupan pasien atas permintaan sendiri
atau keluarganya;
m. menjalankan Praktik Kedokteran dengan
menerapkan pengetahuan, keterampilan,
atau teknologi yang belum diterima atau di
luar tata cara Praktik Kedokteran yang laik;
n. melakukan
penelitian
dalam
Praktik
Kedokteran dengan menggunakan manusia
sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh
persetujuan etik (ethical clearance) dari
lembaga yang diakui pemerintah;
o. tidak melakukan pertolongan darurat atas
dasar perikemanusiaan, padahal tidak
membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin
ada orang lain yang bertugas dan mampu
melakukannya;
p. menolak atau menghentikan tindakan/asuhan
medis atau tindakan pengobatan terhadap
pasien tanpa alasan yang laik dan sah sesuai
dengan ketentuan etika profesi atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
20
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q.
r.
s.
t.

u.

v.
w.
x.

y.

membuka rahasia kedokteran;
membuat keterangan medis yang tidak
didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang
diketahuinya secara benar dan patut;
turut serta dalam perbuatan yang termasuk
tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi
hukuman mati;
meresepkan atau memberikan obat golongan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
yang tidak sesuai dengan ketentuan etika
profesi atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
melakukan pelecehan seksual, tindakan
intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap
pasien dalam penyelenggaraan Praktik
Kedokteran;
menggunakan gelar akademik atau sebutan
profesi yang bukan haknya;
menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk,
meminta pemeriksaan, atau memberikan
resep obat/alat kesehatan
mengiklankan kemampuan/pelayanan atau
kelebihan kemampuan pelayanan yang
dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak
benar atau menyesatkan;
adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol,
dan zat adiktif lainnya;
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z.

berpraktik dengan menggunakan surat tanda
registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat
kompetensi yang tidak sah atau berpraktik
tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
aa. tidak jujur dalam menentukan jasa medis;
bb. tidak memberikan informasi, dokumen, dan
alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI I
MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan
dugaan pelanggaran Disiplin Profesional
Dokter dan Dokter Gigi

Pasien atau keluarganya atau fasilitas pelayanan
kesehatan tempat dokter/dokter gigi bekerja dapat
melakukan pengaduan atas praktik kedokteran yang
diduga melanggar disiplin dokter dan dokter gigi
kepada MKDKI, yang merupakan badan otonom
dari KKI. MKDKI akan menetapkan ada atau tidaknya
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pelanggaran disiplin melalui serangkaian persidangan
saksi dan ahli, untuk memutuskan ada atau tidaknya
pelanggaran disiplin kedokteran.
Bila terbukti melakukan pelanggaran disiplin
maka dokter atau dokter gigi dapat menerima sanksi
disiplin berupa;
a. Peringatan tertulis;
b. Pencabutan STR sementara atau tetap; dan atau
c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan.
Pemberian
sanksi
disiplin
merupakan
bagian dari Pembinaan dokter dan dokter gigi yang
dilaksanakan secara terpadu oleh KKI, Pemerintah
Daerah, Organisasi Profesi (Perhimpunan dan
Kolegium), Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran.
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BAB V
RISIKO MEDIS
Risiko Medis adalah kemungkinan terjadinya
sesuatu yang tidak baik di kemudian hari akibat atau
dalam proses tindakan medik; merupakan situasi yang
dapat membahayakan atau mempunyai hasil yang
tidak baik
Bentuk risiko medik antara lain:
- Kesalahan medik (medical error, preventable
medical error)
- Kecelakaan medik (medical accident, medical
misadventure atau medical mishap)
- Kelalaian medik (medical negligence)
- Adverse event, adverse incident, dan lain
sebagainya
Dari berbagai bentuk risiko medis tidak
semuanya dapat digolongkan dalam kelalaian medis,
namun seringkali “preventable medical error”, dianggap
sebagai kelalaian yang dapat berdampak pada masalah
hukum atau malpraktik. Dokter harus peduli terhadap
segala kemungkinan risiko medis yang dapat terjadi
pada pasien dalam semua putusan klinisnya (clinical
judgement). Antisipasi terhadap risiko medis tersebut
dilaksanakan dokter dengan melakukan berbagai
tindakan pencegahan, dan dalam hal membimbing
peserta didik senantiasa mempertimbangkan risiko
medik yang mungkin timbul dalam situasi tersebut.
24
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Malpraktik merupakan istilah umum yang
dipakai oleh masyarakat dan bukan istilah baku dalam
hal etik, disiplin, dan hukum. Malpraktik adalah “sikap
tindak profesional yang salah dari seorang profesi,
seperti dokter, insinyur, ahli hukum, akuntan, dokter
gigi, dokter hewan. Malpraktik bisa diakibatkan karena
sikap tindak yang bersifat tidak peduli, kelalaian, atau
kekurangan keterampilan atau kurang kehati-hatian di
dalam melaksanakan kewajiban profesinya, tindakan
salah yang disengaja atau praktik yang bersifat tidak
etis”. Coughlin’s Dictionary of Law.

Karena itu melakukan kelaikan praktik
menjadi persyaratan untuk dapat melaksanakan
praktik kedokteran secara profesional dan aman
dengan memperhatikan rambu-rambu kompetensi,
etika dan disiplin profesi dan tetap menjalin komunikasi
dengan pasien, keluarga dan lingkungannya apabila
dimungkinkan.
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Kemitraan dengan pasien menjadi kata
kunci untuk memulai pelayanan berfokus pada pasien
(patient centered care) dan keselamatan pasien dan
mempertimbangkan kendali mutu dan kendali biaya
dalam melakukan praktik kedokteran.
Pada dasarnya tidak ada dokter/dokter gigi
yang berniat untuk mencelakakan pasiennya, namun
berbagai risiko dapat terjadi dalam pelaksanaan praktik
yang berdampak pada tanggung jawab dokter/dokter
gigi yang dapat berupa:
a. tanggung jawab moral;
b. tanggung jawab hukum (Liability); dan
c. tanggung gugat (Accountability).
A.

TANGGUNG JAWAB MORAL/ETIKA
Etika Kedokteran adalah kewajiban moral,
tanggung jawab moral, dan pedoman
berperilaku bagi seorang dokter yang ditetapkan
oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam bentuk
Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan
bagi seorang dokter dalam bentuk Kode Etik
Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI). KODEKI
dan KODEKGI disahkan oleh Menteri Kesehatan
RI, karena itu berlaku untuk semua dokter yang
berpraktik di Indonesia. KODEKI dan KODEKGI
membagi kewajiban moral seorang dokter
dalam empat kelompok:
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a.
b.
c.
d.
B.

Kewajiban Umum;
Kewajiban terhadap Pasien;
Kewajiban terhadap Sejawat, dan;
Kewajiban terhadap Diri Sendiri.

TANGGUNG JAWAB HUKUM (LIABILITY)
Liability adalah kewajiban hukum (legal
obligation) dan juga sekaligus tanggung jawab
hukum (legal responsibility), sebagai konsekuensi
pelanggaran atau pengabaian kewajiban hukum.
Keputusan tentang ada atau tidaknya
pelanggaran atau pengabaian kewajiban dan
tanggung jawab hukum oleh dokter/dokter gigi
dalam kasus sengketa medik dengan pasien/
keluarga, ditetapkan oleh Hakim dalam proses
pengadilan dengan mengacu pada pasal-pasal
dalam Hukum Kesehatan (Health Law) atau
Hukum Kedokteran (Medical Law).
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C.

TANGGUNG GUGAT (ACCOUNTABILITY)
Tanggung gugat adalah tanggung jawab hukum
seorang dokter/dokter gigi yang melakukan
praktik kedokteran yang tidak baik, dengan
akibat pasien cidera atau dirugikan, dapat
digugat perdata ganti rugi di pengadilan atau di
luar pengadilan melalui proses mediasi.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit menganjurkan, dalam kasus
sengketa medik agar pertama-tama dicari
pemecahan masalah melalui mediasi.

28
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BAB VI
PENUTUP
Untuk mencegah terjadinya risiko medis yang
dapat merugikan pasien dan dokter/dokter gigi sendiri,
maka setiap dokter/dokter gigi harus memenuhi
kelaikan praktik dan praktik kedokteran yang baik.
Oleh karena itu, buku saku ini diharapkan senantiasa
menjadi acuan bagi setiap dokter/dokter gigi dalam
melaksanakan praktik kedokterannya dan menjadi
panutan di dalam masyarakat.
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Lampiran
Beberapa Istilah yang perlu diketahui terkait praktik
kedokteran
Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional
terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan
kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya
yang dilaksanakan oleh profesi medis. Tujuan audit
medis terkait dengan upaya peningkatan mutu dan
standarisasi, adalah tercapainya pelayanan prima di
rumah sakit. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang
Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit)
Fraud adalah tindakan kriminal menggunakan metodemetode yang tidak jujur untuk mengambil keuntungan
dari orang lain. (Merriam Webster Online Dictionary);
Beberapa penyimpangan oleh pelaku pelayanan
kesehatan antara lain :penulisan kode diagnosis yang
berlebih (upcoding) , Klaim palsu (phantom billing),
penggelembungan tagihan obat/alkes (inflanted bills),
pemecahan episode pelayanan (Service unbundling
or fragmentation), Standard of Care, membatalkan
tindakan yang wajib dilakukan (Cancelled Service),
melakukan tindakan yang tidak perlu (Unnecessary
Treatment),
penyimpangan
terhadap
standar
pelayanan (Standard of Care), memperpanjang lama
perawatan(Length of Stay dll (dapat dilihat dalam
(Peratuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
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Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan
(Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional)
Informed Consent adalah persetujuan tindakan
kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga
terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara
lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan
dilakukan terhadap pasien tersebut. (lihat form dalam
manual informed consent KKI)
Kendali Mutu dan Kendali Biaya adalah suatu metode
yang memungkinkan organisasi untuk menetapkan
sejauh mana sumber daya yang dibutuhkan
untuk suatu kegiatan pelayanan kesehatan untuk
menghindari kualitas yang buruk , yang dapat menilai
mutu dari pelayanan dan akibat dari kegagalan internal
dan eksternal; untuk pelayanan medis biasanya
di formulasikan dalam bentuk Clinical Pathway
yang mengacu pada Standar Nasional Pelayanan
Kedokteran
Keselamatan Pasien (Pasient Safety) adalah adalah
suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman,
meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan
risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden,
kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya,
serta implementasi solusi untuk meminimalkan
timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera
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yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan
suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang
seharusnya diambil.(Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Keselamatan Pasien).
Kewenangan klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus
seorang staf medis untuk melakukan sekelompok
pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah
sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan
berdasarkan penugasan klinis (Clinical Appointment).
Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk
menerapkan tata kelola klinis (Clinical Governance) agar
staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya
melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu
profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin
profesi medis.(Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang
Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit).
Penugasan klinis (Clinical Appointment) adalah
penugasan kepala/direktur rumah sakit kepada seorang
staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan
medis dirumah sakit tersebut berdasarkan daftar
kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
Tata Kelola Klinis (Clinical Governance) adalah suatu
pendekatan sistemis untuk menjaga dan meningkatkan
34
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kualitas asuhan pasien dalam suatu sistem pelayanan
kesehatan Clinical governance minimal meliputi
Elemen-elemen; Pendidkan dan Pelatihan, Audit
Klinis, Efektifitas Klinis, Penelitian dan Pengembangan,
Transparansi dan Manajemen Risiko.
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