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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan kekuatan hukum 
Kodeki dalam penyelesaian kasus malpraktek dokter. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif-empris dengan menggunakan pendekatan konseptual, 
perundang-undangan, dan sosiologis. Sumber data lapangan dan bahan hukum 
kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan 
bahwa, peranan kodeki dalam menyelesaikan kasus malpraktek diwujudkan melalui 
sidang lembaga penegak etika profesi yakni MKEK terhadap dokter yang diduga 
melakukan malpraktek. Kekuatan hukum kodeki dalam penyelesaian kasus 
malpraktek didasarkan pada hasil sidang MKEK yang hanya memiliki kekuatan 
mengikat terhadap dokter. 

Kata Kunci : kode etik kedokteran, malpraktek 

 

 

THE ROLE OF THE INDONESIAN CODE OF MEDICAL ETHICS IN 
SOLVING DOCTOR MALPRACTICE CASE 

ABSTRACT 

This study aims to determine the role and force law of The Indonesia Code of 
Medical Ethics in solving malpractice case. This research is normative-empiric law 
and use conceptual, statue, and sociology approach. This research sources are field 
study and library study. Based on the results of research and analyzing, role of 
Indonesia Code of Doctor Ethics to solve Malpractice Case is realized by council of 
MKEK as a institution which competent in solving ethics disobedience. Force law of 
Indonesia Code of Medical Ethics in solving Malpractice Case based on decision of 
MKEK council that only affect for doctor. 

 
Keywords : code of medical ethics, malpractice 



I. PENDAHULUAN 
 
Beberapa tahun belakangan sering muncul gugatan-gugatan dari pasien ataupun 

keluarganya yang merasa dirugikan oleh kelalaian dan kesalahan tenaga medis 

terutama dokter dalam menjalankan pekerjaannya. hubungan dokter dengan pasien 

dikenal dengan "transaksi teraupetik". Dalam transaksi itu, pasien meminta diberi 

pelayanan  kedokteran untuk kesembuhan dan dokter memberi pelayanan kedokteran 

berupa pemeriksaan, pengobatan dan pertolongan medis lain, dengan kemampuan 

yang sebaik-baiknya. Transaksi terapeutik dapat dijelaskan  sebagai suatu  bentuk 

perjanjian dimana dasar dari perjanjian tersebut adalah usaha yang sebaik-baiknya 

untuk kesembuhan si Pasien (Inspanningsverbintenis).1 

Jika kemudian dalam suatu waktu muncul akibat yang tidak sesuai harapan 

dan merugikan pasien maka harus dilihat dahulu apakah dokter itu telah bekerja 

sesuai dengan standar profesinya yang telah diatur oleh hukum dan nilai-nilai etik 

dalam kode etik kedokteran Indonesia (Kodeki). Kerugian yang diderita pasien ini 

biasa kita sebut malpraktek. Malpratek itu pada dasarnya adalah suatu tindakan buruk 

atau dalam hal ini adalah tindakan medis buruk yang dilakukan oleh dokter dalam  

menangani pasiennya. malpraktek ini sendiri mempunyai  konotasi buruk dan 

stigmatis. Merujuk pada peraturan perundang-undangan, malpraktek itu sendiri tidak 

ada diatur secara implisit dan khusus. Implikasinya ketika sebuah kasus dugaan 

malpraktek diajukan ke pengadilan, para penegak hukumpun tidak jarang kesulitan 

                                                           
1 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, RIneka Cipta, Jakarta, 
2013. Hal 13 



mencari jalan keadilannya, ditambah, karena minimnya pengetahuan dan pengalaman 

para penegak keadilan ini dalam bidang tersebut.. 

Untuk meredam hasil-hasil buruk yang mungkin akan terjadi diperlukan 

pedoman bagi dokter dalam bekerja. Untuk menghindari kesalahan dan untuk 

menjaga dokter bekerja sebagaimana mestinya dibutuhkan pegangan dan inilah yang 

diberikan oleh Kode Etik kedokteran Indonesia. Segala aturan dan batasan untuk 

dokter dalam menjalankan pekerjaanya tertuang dalam Kodeki tersebut. 

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 1. Bagaimana Peranan Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam 

penyelesaian kasus malpraktek dokter? 2. Bagaimana kekuatan hukum Kode Etik 

Kedokteran Indonesia  dalam penyelesaian kasus malpraktek dokter? Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peranan dan kekuatan 

hukum  kode etik kedokteran Indonesia dalam penyelesaian kasus malpraktek. 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian ini 

adalah: 1. Secara teoritis. dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang ilmu hukum bagian hukum kesehatan tentang peranan dan kekuatan hukum 

kode etik kedokteran Indonesia dalam penyelesaian kasus malpraktek dokter. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam  memperkaya referensi dan 

dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian sejenis berikutnya. Secara praktek. 

dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan 

pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti. 



Metode penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif-empiris. 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, perundang-

undangan, dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan 

berupa data dari informen dengan wawancara dan kepustakaan berupa bahan hukum 

yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

  



II.  PEMBAHASAN 

 

Peranan Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Kasus 

Malpraktik Dokter 

Seorang dokter pada dasarnya bebas untuk bertindak, sepanjang 

tindakannya itu masih dalam batas-batas ilmu kedokteran dan mendapat izin dari 

pasien atau keluarga pasien. Di dalam praktik kedokteran terdapat aspek etik dan 

aspek hukum yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Aspek etik sendiri tidak 

hanya sebatas pada prilaku ataupun sanksi moral dari dokter tapi juga melibatkan 

aspek pelaksanaan standar profesinya yang terkait dengan disiplin profesi dan 

keprofesionalan dokter. 

World Medical Association dalam Deklarasi Genewa tahun 1968 telah 

menghasilkan sumpah dokter sedunia dan kode etik kedokteran internasional2, yang 

selanjutnya kode etik kedokteran internasional ini menjadi acuan dalam penyusunan 

kode etik kedokteran Indonesia dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi 

masyarakat Indonesia. Kode etik kedokteran yang sewajarnya berlandaskan etik dan 

norma-norma yang mengatur hubungan antar manusia, yang asas-asasnya terdapat 

dalam falsafah Pancasila dan undang-undang kedokteran. Pelanggaran yang dokter 

dalam praktik lakukan bisa disebut pelanggaran kode etik kedokteran. Dengan kode 

etik kedokteran maka akan terciptanya keamanan dalan kenyamanan dalam pelayanan 

kesehatan. 
                                                           
2 http://www.freewebs.com/etikakedokteranindonesia/. Diunduh pada 4 November 2014 



Hubungan antara dokter dan pasien ini memiliki aspek etis dan yuridis. 

Artinya, kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri satu sama lain memiliki 

beban tanggung jawab tidak hanya tanggung jawab moral (etika) juga tanggung 

jawab hukum. Praktik kedokteran banyak menghadapi kendala yang salah satunya 

adalah malpraktik. Belum adanya hukum normatif yang mengatur mengenai 

malpraktik medis secara spesifik menimbulkan kesulitan dalam pembuktian yang 

sering kali merugikan pasien ataupun keluarganya. Ini juga merugikan pihak tenaga 

kesehatan terutama dokter, karena bisa saja dokter terjerat kasus malpraktik padahal 

sesungguhnya Ia telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya diakibatkan 

belum jelas ketentuan mengenai kriteria prilaku medis yang termasuk malpraktik. 

MalpraktEk dokter ini berarti melanggar standar profesi, standar prosedur, 

prinsip profesional dokter, standar etika dan moral, nilai-nilai kesusilaan, atau 

melanggar hukum. Aturan yang mengatur ketentutan mengenai malpraktik secara 

khusus memang belum ada dalam sistem hukum positif Indonesia sampai saat ini, 

ketentuan mengenai malpraktik ini masih di atur secara umum di berbagai aturan 

hukum yang ada, yaitu mengacu pada ketentuan hukum perdata, pidana, dan 

administrasi juga UU kesehatan, UU praktek kedokteran, U rumah sakit, dan lainnya. 

Dalam pelayanan kesehatan, masalah etika profesi menjadi hal penting yang 

harus diusahakan agar dapat berkembang dan mengakar pada tiap insan dokter dalam 

bertindak dan mengambil keputusan. Kode etik dalam kehidupan hukum sangat 

memegang peranan, dalam banyak hal yang berhubungan dengan hukum kesehatan, 

menunjukan bahwa kode etik memberi makna yang positif bagi perkembangan ilmu 



hukum.3 Hukum dalam perkembangannya dipengaruhi kode etik, misalnya tindakan 

dokter yang mengeluarkan surat keterangan dokter untuk kepentingan persidangan 

atau visum dokter tentang keadaan korban yang digunakan sebagai alat bukti di 

pengadilan. Dalam hal ini penilaian hakim bertumpu pada kepercayaan bahwa dokter 

dalam mengeluarkan surat keterangan tersebut adalah benar pendapat yang telah Ia 

periksa sendiri kebenarannya berdasarkan pada kode etik yang diembannya.4 

Kodeki merupakan pijakan paling fundamental bagi para dokter. Terkait 

kasus malpraktik pun demikian, kodeki sepatutnya punya andil di dalamnya. Punya 

andil dalam melindungi atau menghukum para dokter yang terlibat dalam kasus 

malpraktik. Sejatinya kodeki adalah fondasi bagi dokter dalam pekerjaannya. Kodeki 

memberi peranan yang vital dan mendasar untuk dokter, pasien, dan masyarakat 

dalam kaitannya tentang pelayanan kesehatan. Kodeki memberikan peranannya 

melalui: Pertama. Peran kodeki diwujudkan dalam tugas dan fungsi pokoknya 

sebagai sebuah kode etik yang merupakan produk dari organisasi profesinya. Yang 

mana kode etik ini adalah aturan konkret yang berlaku mengikat bagi mereka di 

lingkungan dimana kode etik itu berlaku, dalam hal ini dokter yang tunduk pada 

Kodeki. Kodeki merupakan aturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dokter di 

Indonesia yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Tujuan dan fungsi utama kodeki itu 

adalah sebagai pedoman dokter dalam bekerja. Perannya sebagai kode etik adalah 

sebagai langkah preventif untuk terjadinya kasus malpaktek agar menekan sekecil 

                                                           
3
 Bahder Johan Nasution, 2013, op cit., hal. 62-63 

4
 Ibid, hal 63 



mungkin terjadinya kasus malpaktek oleh dokter. Dengan tegaknya kodeki 

diharapkan prilaku menyimpang dokter yang menimbulkan terjadinya malpraktik 

yang merugikan pasien dan pihak-pihak lain dapat berkurang dan dihindari. 

Kedua. Peran kodeki diwujudkan melalui lembaga Majelis Kehormatan Etik 

Kedokteran (MKEK) sebagai lembaga penegak etika dokter. Mengenai apa itu 

MKEK secara detail, disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 Pedoman MKEK: 

 

“Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan 
otonom Ikatan Dokter Indonesa (IDI) yang dibentuk secara khusus di 
tingkat pusat, wilayah, dan cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahan 
profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc 
lainnya dalam tingkatannya masing-masing.” 

 

Sebagaimana hasil wawancara dengan dr. Hamsu Kadriyan, mengutarakan 

bahwa “MKEK adalah lembaga independen dari organisasi profesi yang bertujuan 

memberikan pengawasan terhadap prilaku anggota dan menindaklanjuti dokter yang 

diduga melanggar etika.”5 Lebih lanjut Beliau mengatakan  

 

“Jadi, ketika terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran prilaku dokter 
yang menyimpang/malpraktek pihak yang merasa dirugikan atas hal itu 
dapat mengajukan laporan tertulis kepada MKEK atau IDI untuk kita 
periksa. Selain itu, MKEK juga dapat menindak dokter atas inisiatif sendiri 
jika diduga seorang dokter itu berprilaku menyimpang atau malpraktek.”6 

 

                                                           
5
 Hamsu Kadriyan, Sekretaris MKEK wilayah NTB, wawancara di Mataram 

6
 Ibid 



Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika atau 

malpraktik, Ia akan dipanggil dan disidang oleh MKEK untuk dimintai 

pertanggungjawabannya baik secara etik dan disiplin bahkan hukum. Persidangan 

yang dilakukan oleh MKEK memiliki tujuan yang pertama adalah untuk 

mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme, dan keluhuran profesi seorang 

dokter. Kedua adalah untuk memberikan proteksi dan keadilan bagi pasien dan 

keluarganya serta masyarakat umum. 

 

Kekuatan Hukum Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Kasus 

Malpraktik Dokter 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara 

hukum.” Berarti semua warga tanpa terkecuali wajib menaati semua aturan hukum 

yang hidup dan berlaku di masyarakat tertulis ataupun tidak. Hukum tidak 

memandang bulu karena semua sama dan setara di muka hukum, equality before law. 

Profesi seorang dokter dan hubungannya dengan pasien dalam pelayanan 

kesehatan juga tunduk pada hukum. Pelbagai peraturan terkait profesi kedokteran dan 

hubungan antara dokter dengan pasien antara lain: UU No 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, UU no 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit, PP NO. 585/MENKES/PER/IX/1989 tentang persetujuan 

tindakan medik, Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki), Pedoman MKEK, 



jurisprudensi, sampai kebiasaan dan hukum adat yang tidak tertulis yang masih 

hidup, diakui dan berlaku di masyarakat. 

Sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dalam pasal 28 H ayat 

(1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini yang menjadi dasar bahwa menjalani 

hidup secara sehat kemudian memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak setiap 

warga dan menjadi kewajiban bagi negara untuk merealisasikan hal tersebut. Dalam 

Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, melalui WHO Basic Document, 

Genewa 1973, yang berbunyi “The enjoyment of the highest attainable standard of 

helath is one of the fundamental rights of every human being.” Dimana terjemahan 

bebasnya berarti bahwa kenikmatan untuk memperoleh standar pelayanan kesehatan 

tertinggi adalah salah satu hak dasar untuk setiap umat manusia. Ini menunjukan 

kalau masalah kesehatan memang hal dasar bagi hidup manusia tidak hanya di 

Indonesia tapi seluruh dunia. Ubi societas ibi Ius, di mana ada masyarakat maka di 

sana akan selalu ada hukum. Masyarakat manapun membutuhkan hukum sebagai 

pengatur kehidupannya karena dalam tatanan masyarakat terdiri dari beragam 

kepentingan untuk dipenuhi. 

Salah satu aspek dari kekuatan hukum dalam kehidupan adalah memberikan 

kepastian. Berarti bahwa hukum dibentuk untuk menciptakan suatu jaminan dan 

proteksi dalam hubungan hukum antar subjek hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan hal yang paling erat kaitannya dengan masalah kepastian 



(kekuatan) ini adalah tentang dari mana hukum itu berasal (sumber hukum). Etika 

adalah tatanan nilai yang mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat. Nilai (value) 

adalah suatu sifat atau kualitas yang dapat memuaskan manusia yang melekat pada 

suatu objek. Dalam pelaksanaannya nilai dipaparkan dalam wujud norma yang 

memberikan anjuran, keharusan, dan larangan. Nilai itu universal dan abstrak yang 

berlaku dimanapun dan kapanpun dan tidak dapat ditangkap oleh indra manusia tapi 

pada kenyataanya nilai sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. 

Kodeki pun sebagai etika kedokteran memiliki nilai dasar yang 

melandasinya. Nilai dasar ini dapat terlihat dari sumpah terkenal Hippocrates “the 

health of my patient will be my first consideration” (kesehatan pasien akan selalu 

menjadi perhatian utama saya) dan pada lafal sumpah kedokteran Indonesia yang 

salah satunya berbunyi “Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan 

prikemanusiaan” yang mana hal ini menunjukan bahwa nilai kemanusiaan adalah 

dasar terdalam dari Kodeki itu sendiri. Dalam Mukadimah Kodeki alinea ke-2 

disebutkan bahwa sejak dahulu kala pada profesi dokter melekat nilai-nilai luhur dan 

mulia yakni; sifat ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, 

kesungguhan kerja, integritas ilmiah dan sosial, serta nilai-nilai kesejawatan yang 

tidak diragukan. Kodeki sebagai dasar prilaku dokter di Indonesia bersandar pula 

pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang merupakan filsafat dan jati 

diri bangsa Indonesia, yakni; nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, 

dan keadilan. Menurut peneliti nilai-nilai penting yang mendasari Kodeki adalah nilai 



ketuhanan, kemanusiaan, keluhuran niat, kesungguhan kerja (profesional dan 

integritas), dan belas kasih. Tatanan nilai dasar ini kemudian dijabarkan oleh prinsip-

prinsip etika kedokteran dan diwujudkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. 

Penegakan Kodeki dilakukan oleh MKEK adapun dasar dari adanya Kodeki 

ini adalah mengacu pada penjelasan Pasal 8 huruf f UU No. 29 Tahun 2004 Tentang 

Praktik Kedokteran. Kemudian, Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan. Maka, menelaah pada landasan hukum ini kekuatan hukum 

kodeki merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan terkait yang 

penyusunannya dilimpahkan kepada organisasi profesi yang dalam hal ini adalah IDI, 

dan karenanya kekuatan hukum kodeki ini mengikat bagi setiap anggota profesi 

tersebut. 

Terkait kasus malpraktik hingga saat ini tersedia empat jalur penyelesaian 

kasus yang dapat diambil pasien atau pihak yang merasa dirugikan terkait prilaku 

dokter yang menyimpang. Jalur yang pertama adalah melalui mediasi, kedua melalui 

lembaga penegak disiplin profesi dokter yakni MKDKI, ketiga melalui lembaga 

penegak etika kedokteran yaitu MKEK, dan keempat adalah melalui pengadilan 

(litigasi). Semua jalur ini bersifat alternatif dan komulatif.7 Baik itu lembaga 

peradilan, lembaga penegak etik profesi, maupun penegak disiplin profesi bertindak 

secara mandiri dalam menangani ataupun menentukan bersalah tidaknya seorang 

                                                           
7
 Eko Pujiyono, Problematika Hukum Pembuktian dalam Kasus Kelalaian Medik, 

http://epujiono.blogspot.com/2012/02/problematika-hukum-pembuktian-dalam.html, diunduh pada 

14 Desember 2014 



dokter. Secara kelembagaan masing-masing bergerak sendiri tidak dalam satu 

kesatuan sehingga apapun keputusan MKEK atau MKDKI tidak akan mempengaruhi 

jalannya pemeriksaan pengadilan pidana maupun perdata, tidak juga mempengaruhi 

hasilnya (putusan), dan sebaliknya. 

Selaku Sekretaris MKEK wilayah NTB, dr. Hamsu Kadriyan, menerangkan 

bahwa 

“Pelanggaran hukum adalah pelanggaran etika tapi pelanggaran etika belum 
tentu pelanggaran hukum. MKEK adalah lembaga penegak etika dokter 
yang hasil putusan sidangnya mengikat ke dalam arrtinya hanya mengikat 
dokter saja. Putusan sidang MKEK tidak mempengaruhi proses pengadilan 
namun hakim dapat menjadikan hasil sidang MKEK ini sebagai salah satu 
alat bukti yakni keterangan ahli untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam 
memutus suatu perkara malpraktek”8 

 

 Kekuatan hukum Kodeki dalam penyelesaian kasus malpraktik terwujud 

melalui sidang MKEK yang putusan dari sidang ini berlaku mengikat terhadap dokter 

namun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kekuatan mengikat putusan 

MKEK ini terhadap pihak-pihak di luar dokter (tenaga kesehatan). Hal ini didasarkan 

juga pada Pasal 66 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang 

memungkinkan untuk pasien atau pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh 

jalur pengadilan dalam penyelesaian masalah malpraktik ini. Tegaknya kodeki berarti 

kita mengusahakan untuk menghindari hal yang tidak baik. 

  

                                                           
8
 Hamsu Kadriyan, op cit 



III.  PENUTUP 

SIMPULAN 

Dari uraian yang ada maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Peranan 

Kodeki dalam penyelesaian  kasus malpraktek dokter diwujudkan melalui fungsi 

utamanya yaitu sebagai kode etik profesi yang merupakan produk organisasi profesi 

IDI sebagaimana amanat perundang-undangan. Peranannya yang kedua diwujudkan 

melalui lembaga MKEK yang merupakan lembaga penegak etika dokter. Dimana 

dokter yang diduga melakukan malpraktek akan disidang dan diberi sanksi jika 

bersalah atau dilindungi jika memang benar. 2. Kekuatan hukum kodeki dalam 

penyelesaian kasus malpraktek dokter didasarkan pada hasil sidang MKEK yang 

hanya memiliki kekuatan mengikat pada dokter saja. 

 

SARAN 

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat 

dikemukakan peneliti adalah: 1. Perlu disusun peraturan perundang-undangan tentang 

malpraktik yang terstruktur, sistematis, jelas, memberikan kepastian, kemanfaatan, 

dan menjunjung rasa keadilan sebagaimana yang dicita-citakan hukum. 2. Bagi 

organisasi profesi yang dalam hal ini IDI dan Lembaga penegak etika profesi dokter 

yakni MKEK diharapkan mampu bekerja dan bertindak lebih profesional serta penuh 

integritas alam menegakkan etika dokter terutama terkait kasus malpraktik. 3. Bagi 

hakim perlu lebih dilibatkannya lagi Kodeki dalam jalannya proses persidangan dan 

pengambilan keputusan.  
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