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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Etik adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara 

moral. Etika merupakan ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana 

sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau 

prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik dan buruk serta 

kewajiban dan tanggungjawab. Etik selalu merujuk pada standar moral terutama yang 

berkaitan dengan kelompok seperti dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. 

Moral adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang merupakan “standar 

perilaku dan nilai-nilai” yang harus diperhatikan bila seseorang menjadi anggota 

masyarakat dimana dia tinggal. 

Perawat sebagai petugas kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik 

yang berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum 

tetapi belum tentu dapat di selesaikan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik. 

Banyak hal yang bias membaa seorang perewat berhadapan dengan masalah etik. 

 

2. Tujuan 

a. Ingin menjelaskan Konsep Etik 

b. Ingin menjelaskan konsep hukum dan kode etik keperawatan 

c. Ingin menjelaskan konsep professional 

d. Ingin menjelaskan konsep hak dan kewajiban pasien 

e. Ingin menjelaskan konsep pengambilan keputusan 

f. Ingin menjelaskan konsep malpraktek dan kelalaian 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

1. KONSEP ETIK 

Etik atau ethics berasal dari bahasa yunani yaitu “etos” yang artinya adat, 

kebiasaan, perilaku atau karakter. Menurut kamus Webster, etik adalah suatu  ilmu 

yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral. 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah ilmu 

tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup didalam 

masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau  prinsip-prinsip yang menentukan 

tingkah laku yang benar yaitu baik dan buruk, kewajiban dan tanggungjawab. 

Etika lebih menitikberatkan pada aturan-aturan yang melandasi prilaku yang 

mendasar dan mendekati aturan-aturan, hukum dan undang-undang yang 

membedakan benar atau salah secara moralitas. 

Etik Dalam Keperawatan 

Untuk menjadi seorang profesional dewasa yang mampu secara aktif 

berpartisipasi dalam dimensi etis praktik mereka, seorang perawat harus terus 

mengembangkan suatu perasaan yang kuat tentang identitas moral mereka, mencari 

dukungan dari sumber professional yang tersedia dan mengembangkan pengetahuan 

serta kemampuan mereka dalam bidang etik. 

Posisi atau identitas moral perawat yang disebut “etik perawatan” dijelaskan 

didalam kode etik professional, menugaskan tanggungjawab dan tanggung gugat dan 

komite etik institusional memberikan dukungan dan arahan untuk praktik etik. 
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Etik keperawatan dihubungkan dengan hubungan antar masyarakat dan 

dengan karakter serta sikap perawatterhadap orang lain. Pengetahuan perawatan 

diperoleh melalui keterlibatan pribadi dan emosional dengan orang lain dengan ikut 

terlibat dalaam masalah moral mereka ( Cooper, 1991 ). 

 

2. KONSEP HUKUM DAN KODE ETIK KEPERAWATAN 

Kode etik adalah  suatu pernyataan formal mengenai suatu standar 

kesempurnaan dan nilai kelompok. Kode etik adalah prinsip etik yang digunakan oleh 

semua anggota kelompok, mencerminkan penilaian moral mereka sepanjang waktu, 

dan berfungsi sebagai standar untuk tindakan profesional mereka.   

Kode etik disusun dan disahkan oleh organisasi atau wadah yang membina 

profesi tertentu baik secara nasional maupun internasional. Kode etik keperawatan di 

Indonesia telah disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional 

Indonesia melalui Musyawarah Nasional PPNI di Jakarta pada tanggal 29 November 

1989.  

Tujuan kode etik keperawatan 

Pada dasarnya, tujuan kode etik keperawatan adalah upaya agar perawat dalam 

menjalankan setiap  tugas dan fungsinya dapat menghargai dan menghormati martabat 

manusia. 

Tujuan kode etik keperawatan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Merupakan dasar dalam mengatur hubungan antar perawat, klien atau pasien, 

teman sebaya, masyarakat dan unsur profesi baik dalam profesi keperawatan 

maupun dengan profesi lain diluar keperawatan. 
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b. Merupakan standar untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh praktisi  

keperawatan yang tidak mengindahkan dedikasi moral dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

c. Untuk mempertahankan bila praktisi yang dalam menjalankan tugasnya 

diperlakukan secara tidak adil oleh institusi maupun masyarakat. 

d. Merupakan dasar dalam menyusun kurikulum pendidikan keperawatan agar dapat 

menghasilkan lulusan yang berorientasi pada sikap profesional keperawatan. 

e. Memberikan pemahaman kepada masyarakat pemakai/pengguna tenaga 

keperawatan akan pentingnya sikap professional dalam melaksanakan tugas 

praktek keperawatan. 

Fungsi hukum dalam praktek keperawatan 

Hukum mempunyai beberapa fungsi bagi keperawatan: 

 Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai 

dengan hukum. 

 Membedakan tanggungjawab perawat dengan profesi lain. 

 Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. 

 Membantu dalam mempertahankan standar praktek keperawatan dengan 

meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum ( Kozier, Erb, 

1990 ). 

 

 

3. KONSEP PROFESIONAL 

Profesional : 

- Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. 

- Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. 
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- Hidup dari situ. 

- Bangga akan pekerjaannya. 

 

Dalam Kamus Besar Indonesia, profesionalisme mempunyai makna ; mutu, 

kualitas  dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. 

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Artinya sebuah istilah 

yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang 

mempunyai keahlian dalam  bidangnya atau profesinya.  

Menurut Supriadi, penggunaan istilah profesionalisme menunjuk pada derajat 

penampilan seseorang sebagai profesional atau  penampilan suatu pekerjaan sebagai 

suatu profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang dan rendah. 

Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi 

untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Konsep 

profsionalisme, seperti dalam penelitian yang dikembangkan oleh Hall, kata tersebut 

banyak digunakan peneliti untuk melihat bagaimana para profesional memandang 

profesinya, yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka.  

Konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi dijelaskan bahwa ia 

memiliki lima muatan atau prinsip, yaitu:  

 Afiliasi Komunitas (Community Affilition)  

Yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya 

organisasi formal atau kelompok-kelompok  kolega informal. Melalui ikatan 

profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi. 

 Kebutuhan Untuk Mandiri (Autonomy Demand)  

Merupakan suatu pendangan bahwa seseorang yang profesional harus 

mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, 
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klien, mereka yang bukan anggota profesi). Setiap adanya campur tangan 

(intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap 

kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang 

memberikan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa 

diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan  melakukan 

apa yang terbaik menurut yang bersangkutan dalam situasi khusus.  

 Keyakinan Terhadap Peraturan Sendiri / Profesi (Belief Self Regulation)  

Dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan 

profesional adalah rekan sesama profesi, bukan “orang luar” yang tidak 

mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

 Dedikasi Pada Profesi (Dedication)  

Dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan 

pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk melaksanakan 

pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik dipandang berkurang. Sikap ini 

merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan 

didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, 

sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan 

ruhani dan setelah itu baru materi. 

 Kewajiban Sosial (Social Obligation) 

Merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang 

diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan 

tersebut. 

Kelima pengertian di atas merupakan kreteria yang digunakan untuk 

mengukur derajat sikap profesional seseorang.  Berdasarkan defenisi tersebut maka 
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profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu  pada sikap seseorang atau  bahkan 

bisa kelompok, yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara sempurna. 

 

4. KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN 

Pernyataan hak-hak pasien (Patient;s Bill of Rights) dikeluarkan oleh The 

American Hospital Association (AHA) pada tahun 1973 dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemahaman hak-hak pasien yang akan 

dirawat di RS, yaitu : 

a. Pasien mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan 

keperawatan/keperawatan yang akan diterimanya. 

b. Pasien berhak memperoleh informasi lengkap dari dokter yang memeriksanya 

berkaitan dengan diagnosis, pengobatan dan prognosis dalam arti pasien layak 

untuk mengerti masalah yang dihadapinya. 

c. Pasien berhak untuk menerima informasi penting dan memberikan suatu 

persetujuan tentang dimulainya suatu prosedur pengobatan, serta resiko penting 

yang kemungkinan akan dialaminya, kecuali dalam situasi darurat. 

d. Pasien berhak untuk menolak pengobatan sejauh diizinkan oleh hukum dan 

diinformasikan tentang konsekuensi tindakan yang akan diterimanya. 

e. Pasien berhak mengetahui setiap pertimbangan dari privasinya yang menyangkut 

program asuhan medis, konsultasi dan pengobatan yang dilakukan dengan cermat 

dan dirahasiakan. 

f. Pasien berhak atas kerahasiaan semua bentuk komunikasi dan catatan tentang 

asuhan kesehatan yang diberikan kepadanya. 
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g. Pasien berhak untuk mengerti bila diperlukan rujukan ketempat lain yang lebih 

lengkap dan memperoleh informasi yang lengkap tentang alasan rujukan tersebut, 

dan RS yang ditunjuk dapat menerimanya. 

h. Pasien berhak untuk memperoleh informasi tentang hubungan RS dengan instansi 

lain, seperti instansi pendidikan atau instansi terkait lainnya sehubungan dengan 

asuhan yang diterimanya. 

i. Pasein berhak untuk memberi pendapat atau menolak bila diikutsertakan sebagai 

suatu eksperimen yang berhubungan dengan asuhan atau pengobatannya. 

j. Pasien berhak untuk memperoleh informasi tentang pemberian delegasi dari 

dokternya ke dokter lainnya, bila dibutuhkan dalam rangka asuhannya. 

k. Pasien berhak untuk mengetahui dan menerima penjelasan tentang biaya yang 

diperlukan untuk asuhan kesehatannya. 

l. Pasien berhak untuk mengetahui peraturan atau ketentuan RS yang harus 

dipatuhinya sebagai pasien dirawat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hak pasien : 

 Meningkatnya kesadaran  para konsumen terhadap asuhan kesehatan dan lebih 

besarnya partisipasi mereka dalam perencanaan asuhan 

 Meningkatnya jumlah malpraktik yang terjadi dimasyarakat 

 Adanya legislasi (pengesahan) yang diterapkan untuk melindungi hak-hak asasi 

pasien 

 Konsumen menyadari tentang peningkatan jumlah pendidikan dalam bidang 

kesehatan dan penggunaan pasien sebagai objek atau tujuan pendidikan dan bila 

pasien tidak berpartisipai apakah akan mempengaruhi mutu asuhan kesehatan atau 

tidak. 
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Kewajiban Pasien : 

Kewajiban adalah seperangkat tanggung jawab seseorang untuk melakukan 

sesuatu yang memang harus dilakukan, agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

sesuai dengan haknya. 

1) Pasien atau keluarganya wajib menaati segala peraturan dan tata tertib yang ada 

diinstitusi kesehatan dan keperawatan yang memberikan pelayanan kepadanya. 

2) Pasien wajib mematuhi segala kebijakan yang ada, baik dari dokter ataupun 

perawat yang memberikan asuhan. 

3) Pasien atau keluarga wajib untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur 

tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter atau perawat yang merawatnya. 

4) Pasien atau keluarga yang bertanggungjawab terhadapnya berkewajiban untuk 

menyelesaikan biaya pengobatan, perawatan dan pemeriksaan yang diperlukan 

selama perawatan. 

5) Pasien atau keluarga wajib untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan sesuai 

dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujuinya. 

 

5. KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pengambilan keputusan dalam  penyelesaian masalah  adalah kemampuan 

mendasar bagi praktisi kesehatan, khususnya dalam asuhan keperawatan dan 

kebidanan. Tidak hanya berpengaruh pada proses pengelolaan asuhan keperawatan 

dan kebidanan, tetapi penting untuk meningkatkan kemampuan merencanakan 

perubahan.  

Perawat dan bidan pada semua tingkatan posisi klinis harus memiliki 

kemampuan menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang efektif, baik 

sebagai pelaksana/staf maupun  sebagai pemimpin. 
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Penyelesaian  masalah dan pengambilan keputusan bukan merupakan bentuk 

sinonim. Pemecahan masalah dan proses pengambilan keputusan membutuhkan 

pemikiran kritis dan analisis yang dapat ditingkatkan dalam praktek. Pengambilan 

keputusan merupakan upaya pencapaian tujuan dengan menggunakan proses yang 

sistematis dalam memilih  alternatif. Tidak semua pengambilan keputusan dimulai 

dengan situasi masalah. 

Pemecahan masalah termasuk dalam langkah proses pengambilan keputusan, 

yang difokuskan untuk mencoba memecahkan masalah secepatnya. Masalah dapat 

digambarkan sebagai kesenjangan diantara “apa yang ada dan apa yang seharusnya 

ada”.  Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang efektif diprediksi bahwa 

individu harus memiliki kemampuan berfikir kritis dan mengembangkan dirinya 

dengan adanya bimbingan dan role model di lingkungan kerjanya. 

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap 

hakekat suatu masalah dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, menentukan 

alternatif yang matang untuk mengambil suatu tindakan yang tepat. 

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan : 

a. Dalam proses pengambilan keputusan tidak terjadi secara kebetulan. 

b. Pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sembrono tapi harus berdasarkan 

pada sistematika tertentu yaitu : 

- Tersedianya sumber-sumber untuk melaksanakan keputusan yang akan 

diambil. 

- Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia 

- Falsafah yang dianut organisasi. 

- Situasi lingkungan internal dan eksternal yang akan mempengaruhi 

administrasi dan manajemen di dalam organisasi.  
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c. Masalah harus diketahui dengan jelas. 

d. Pemecahan masalah harus didasarkan pada fakta-fakta yang terkumpul dengan 

sistematis. 

e. Keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif 

yang telah dianalisa secara matang. 

Apabila pengambilan keputusan tidak didasarkan pada kelima hal diatas, akan 

menimbulkan berbagai masalah : 

- Tidak tepatnya keputusan. 

- Tidak terlaksananya keputusan karena tidak sesuai dengan kemampuan organisasi 

baik dari segi manusia, uang maupun material. 

- Ketidakmampuan pelaksana untuk bekerja karena tidak ada sinkronisasi antara 

kepentingan organisasi dengan orang-orang di dalam organisasi tersebut. 

- Timbulnya penolakan terhadap keputusan. 

Sikap atau watak berfikir kritis dapat ditingkatkan dengan memantapkan 

secara positif dan  memotivasi lingkungan kerja.  Kreativitas penting untuk 

membangkitkan  motivasi secara individu sehingga mampu memberikan konsep baru 

dengan pendekatan inovatif dalam memecahkan masalah atau isu secara fleksibel dan 

bebas berpikir. Keterbukaan menerima kritik akan mengakibatkan hal positif seperti; 

semakin terjaminnya kemampuan analisa seseorang terhadap fakta dan data yang 

dihadapi dan akan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi kelemahan.  
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6. KONSEP MALPRAKTEK DAN KELALAIAN 

a. Malpraktek 

Malpraktik mulai sering diperbincangkan oleh khalayak umum, terlebih oleh 

banyaknya kasus yang “diduga” malpraktik. Namun seringkali posisi media massa 

kurang seimbang dalam memaparkan sebuah permasalahan. Masyarakat memiliki 

apriori negatif perihal malpraktik dan cenderung menghubungkan setiap kasus dengan 

“dugaan” malpraktik. Sehingga perlu adanya informasi yang jelas mengenai hakikat 

malpraktik. 

UU No. 23 tahun 1992 pasal 11b merumuskan perihal malpraktik pada dua 

aspek yakni (1) melalaikan kewajiban, yang berarti tidak melakukan sesuatu yang 

seharusnya dilakukan; (2) melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya tidak 

dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya seorang 

dokter terkena sanksi malpraktik apabila melakukan salah satu atau dua poin tersebut. 

inti sari kedua poin tersebut identik dengan istilah “melakukan tugas dengan benar 

sesuai standar profesi”. 

Berdasarkan pernyataan Gunawan dalam bukunya berjudul “Memahami Etika 

Kedokteran” menyatakan bahwasanya : Dokter memerlukan  perlindungan  hukum 

kalau dokter telah melakukan tugasnya dengan benar menurut standar profesi. 

Sedangkan perlindungan hukum bagi penderita terutama diarahkan kepada 

kemungkinan-kemungkinan bahwa dokter melakukan kekeliruan atau karena 

kelalaian yang lazimnya disebut malpraktik. 

Sehingga hal  pokok yang  perlu dipahami adalah vonis malpraktik kepada 

seorang dokter tidak dapat dijatuhkan apabila dokter telah berpraktik sesuai dengan 

standar profesinya. Sebagai analogi, profesi dokter pun juga identik dengan profesi 

lainnya. Sebagai contoh adalah profesi teknik pembangunan. Seorang insinyur 
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pembangunan sudah pasti memiliki beberapa perencanaan yang sudah terstandar 

untuk membangun sebuah gedung. Apabila suatu saat gedung tersebut mengalami 

roboh akibat proses alam, insinyur tersebut tidaklah terikat kasus kelalaian profesi. 

Kasus tersebut didasarkan persamaan bahwasannya dokter dan insinyur pembangunan 

adalah manusia dan bukan Tuhan. Sebaliknya bila insinyur dengan sengaja 

mengurangi bahan bangunan sehingga menyebabkan robohnya gedung, insinyur 

tersebut dapat terkena sanksi malpraktik. Hal ini dikarenakan bahwa insinyur tersebut 

tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. 

Aspek kedua yang perlu dipahami adalah “tidak semua pelanggaran etik 

merupakan malpraktik, sedangkan malpraktik sudah pasti merupakan pelanggaran 

etika”. Pelaksanaan etika ini pun sudah diatur dalam KODEKI-Kode Etik Kedokteran 

Indonesia (Lampiran SK MenKes No. 43/MENKES/ SK/ X/ 1983). Dokter harus 

menjalankan profesinya dengan berdasarkan KODEKI tersebut. KODEKI memuat 

sebagian besar kewajiban seorang dokter, salah satunya adalah kewajiban dokter 

terhadap pasien. Dokter telah melakukan pelanggaran etik apabila pasien tidak 

memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya. 

Hal ini dikarenakan penjelasan tersebut merupakan hak pasien yang wajib dipenuhi 

oleh dokter sesuai dengan KODEKI. Namun dokter tidaklah terkena kasus malpraktik 

apabila dokter telah melakukan tindakan sesuai dengan standar profesinya. 

Di sisi lain, hukum perihal kasus malpraktik seharusnya juga mengatur perihal 

pelaksanaan pelayanan kesehatan alternatif yang kurang bertanggung jawab. 

Pelayanan kesehatan alternatif yang tidak berlandaskan ilmu pengetahuan dan 

dilakukan oleh pihak yang tidak mengerti perihal kesehatan juga harus memperoleh 

keterikatan hukum yang jelas. Sayangnya dokter yang telah melalui proses pendidikan 
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yang cukup panjang, justru terlihat sebagai seorang “penjahat”. Dan pelayanan 

alternatif malah bergerak secara liar terlepas dari aturan hukum. 

Fenomena yang terjadi  pada sebagian besar masyarakat Indonesia adalah 

paradigma yang salah terhadap penanganan penyakitnya. Mayoritas masyarakat lebih 

memilih tindakan pengobatan pada pelayanan alternatif dibandingkan pada pelayanan 

rumah sakit. Pelayanan rumah sakit dijadikan sebagai rujukan terakhir apabila 

pelayanan alternatif gagal menangani penyakitnya. Bahkan dampak buruk dari 

pelayanan alternatif harus ditanggung oleh dokter di pelayanan rumah sakit. Ironisnya 

dokter kadangkala harus menerima sanksi malpraktik akibat kesalahan pelayanan 

alternatif. 

Berdasarkan konsep dan realita tersebut, pemahaman tentang hakikat 

malpraktik harus diluruskan. Setiap tindakan dokter yang sesuai dengan standar 

profesi juga tidak terlepas dari kemungkinan terburuk yang terjadi pada pasien 

sebagaimana pepatah mengatakan bahwa „dokter bukanlah Tuhan‟. Dan yang lebih 

penting lagi adalah peraturan yang tegas terhadap pelayanan alternatif yang belum 

teruji kebenarannya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pasien atas 

keselamatan jiwanya akan lebih terjamin. 

b. Kelalaian 

Dalam buku hukum medik (medical law), Guwandi (2004) menyatakan bahwa 

"kelalaian" sebagai terjemahan dari 'negligence", yang dalam arti umum bukanlah 

merupakan suatu pelanggaran hukum maupun kejahatan. Seseorang dapat dikatan 

lalai kalau orang tersebut bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli, dan tidak 

memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana kepatutan yang berlaku dalam 

pergaulan dimasyarakat. Selama akibat dari kelalaian ini tidak membawa kerugian 

atau mencederai orang lain, maka tidak ada akibat hukum yang dibebankan kepada 
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orang tersebut, karena hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele (de 

minimus not curat lex, the law does not concern itself with trifles). 

Kelalaian yang terkena sanksi sebagai akibat hukum yang harus 

dipertanggungjawabkan oleh pelaku, bila kelalaian ini sudah menyebabkan terjadinya 

kerugian baik kerugian harta benda maupun hilangnya nyawa atau cacat pada anggota 

tubuh seseorang. 

Untuk menentukan adanya kelalaian dokter, Hariyani (2005) menyebutkan 4 

unsur yang disingkat dengan "4D" yaitu sebagai berikut : 

 Adanya duty (kewajiban) yang harus dilaksanakan. 

 Adanya derelection of that duty (penyimpangan kewajiban) 

 Terjadinya damaged (kerusakan / kerugian) 

 Terbuktinya direct causal relationship (berkaitan langsung) antara pelanggaran 

kewajiban dengan kerugian. 

Bila kesalahan atau kelalaian tersebut dihubungkan dengan hukum pidana, 

maka Jonkers (Guwandi, 2004) mengemukakan 4 unsur sebagai berikut : 

- Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (wederrechtelijkheid) 

- Akibat dari perbuatan bisa dibayangkan (voorzeinbaarheid) 

- Akibat perbuatan sebenarnya bisa dihindari (vermijdbaarheid) 

- Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya (verwijtbaarheid), karena 

sebenarnya pelaku sudah dapat membayangkan dan dapat menghindarinya. 

Menurut hukum pidana (Nasution, 2005), kelalaian terbagi menjadi 2 : 

o Kealpaan perbuatan ialah perbuatannya sendiri sudah merupakan suatu 

peristiwa pidana, sehingga untuk dipidananya pelaku tidak perlu melihat akibat 

yang timbul dari perbuatan tersebut (lihat pasal 205 KUHP) 
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o Kealpaan akibat" ialah akibat yang timbul merupakan suatu peristiwa pidana bila 

akibat dari kealpaan tersebut merupakan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, 

misalnya terjadinya cacat atau kematian sebagai akibat yang timbul dari suatu 

perbuatan (lihat pasal 359, 360, dan 361 KUHP) 

Dari semua pendapat diatas, ada 2 pakar hukum yang memberikan kesimpulan 

sebagai berikut : Guwandi (2005) menyatakan bahwa untuk menyebutkan bahwa 

seorang dokter telah melakukan kelalaian, maka harus dapat dibuktikan hal-hal 

sebagai berikut : 

c. Bertentangan dengan etika, moral dan disiplin 

d. Bertentangan dengan hokum 

e. Bertentangan dengan standar profesi medis 

f. Kekurangan ilmu pengetahuan atau tertinggal ilmu didalam profesinya yang sudah 

berlaku umum dikalangan tersebut. 

g. Menelantarkan (negligence, abandonment), kelalaian, kurang hati-hati, acuh, 

kurang peduli terhadap keselamatan pasien, kesalahan menyolok dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 

SKENARIO 2 

An. A umur 8 tahun, di diagnose Leukemia sejak berumur 2 tahun. Selama ini 

keluarga bolak balik ke Rumah Sakit untuk melakukan transfuse darah tiap 2 minggu 

sekali. Dokter pernah mengatakan bahwa salah satu therapynya bias dengan transplantasi 

sum-sum tulang dari pihak keluarga, sehingga saat itu ibu ingin hamil lagi dan lahir An. B 

saat ini sudah berumur 5 tahun. Keluarga menginginkan dokter melakukan tindakan 

pengambilan sum-sum tulang An. B. 

Diskusikan : 

1. Apa hak dan kewajiban masing – masing orang yang terlibat dalam kasus ini? 

2. Siapa yang bertanggungjawab, jelaskan alasannya? 

3. Bagaimana peran masing – masing jika dikaitkan dengan masalah etik dan hukum? 

4. Apa solusi terbaik yang akan dilakukan, jelaskan alasannya? 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Hasil pembahasan / diskusi kelompok : 

1. Hak dan kewajiban masing-masing orang dalam kasus? 

a. Hak dan kewajiban keluarga / orangtua 

Hak keluarga / orangtua : 

 Memperoleh informasi yang jelas tentang penyakit yang diderita anaknya. 

 Memperoleh informasi tentang perawatan, pengobatan, alternatif tindakan dan 

prosedur tindakan yang akan dilakukan pada anaknya. 

 Hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas tindakan yang akan 

dilakukan kepada anaknya (inform consent) 

Kewajiban keluarga / orangtua : 

 Memberikan penghidupan yang layak kepada anaknya meliputi sandang, 

pangan, papan. 

 Memberikan kasih sayang, rasa aman dan nyaman kepada anaknya. 

 Memberikan informasi yang benar kepada tim kesehatan tentang penyakit 

yang diderita anaknya. 

 Mengambil keputusan yang tepat atas alternatif tindakan pengobatan yang 

akan dilakukan untuk anaknya. 
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b. Hak anak : 

 Hak memperoleh penghidupan yang layak dari orangtuanya meliputi sandang, 

pangan, papan. 

 Hak memperoleh kasih sayang, rasa aman dan nyaman dari orangtua dan 

lingkungan. 

 Hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungannya. 

 Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik dari orangtua, tim 

kesehatan dan lingkungan bila menderita sakit. 

 

c. Hak dan kewajiban dokter/tim kesehatan 

Hak dokter : 

 Menerima informasi yang  jelas tentang  penyakit dan tumbuh kembang anak 

dari orangtua dan keluarga. 

 Memperoleh perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan pada pasien. 

 Memperoleh imbalan jasa atas tindakan yang dilakukan secara profesionbal. 

Kewajiban dokter : 

 Memberikan informasi yang jelas tentang penyakit yang diderita anaknya pada 

orangtua dan keluarga. 

 Memberikan informasi yang jelas tentang perawatan, pengobatan, alternatif 

tindakan dan prosedur yang dilakukan bila tindakan tersebut akan 

dilaksanakan.  

 Memberikan pengobatan yang terbaik bagi pasien dengan mempertimbangkan 

resiko dan efek sampingnya. 

 Melindungi privasi pasien dan keluarga. 
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 Melindungi pasien dan keluarga dari kemungkinan cedera atau komplikasi 

dari tindakan yang dilakukan. 

 

2. Yang bertanggungjawab, jelaskan alasan? 

a. Orangtua 

Bertanggungjawab dalam mengambil keputusan yang tepat atas alternatif tindakan 

yang diberikan oleh dokter, karena bagamanapun orangtua memiliki kewajiban 

yang mengikat atas anaknya. Keputusan yang diambil harus memikirkan dampak 

positif dan negative bagi anaknya. 

b. Dokter 

Bertanggungjawab melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan orangtua dan 

keluarga atas tindakan melalui inform consent yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

3. Peran masing-masing dikaitkan dengan etik dan hukum? 

a. Peran dokter 

Berperan menjalankan apa yang  menjadi hak dan kewajibannya sebagai dokter 

khususnya dalam pemberian therapi yang sesuai untuk pasien. 

b. Peran orangtua 

Berperan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai orangtua 

terhadap anaknya. 
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4. Solusi terbaik, jelaskan alasan? 

a. Diskusi kembali antara orangtua, keluarga dan dokter tentang kemungkinan 

alternatif pengobatan lain selain transplantasi sumsum tulang, juga kalau 

memang tindakan tersebut yang akan diambil apakah ada kemungkinan 

anggota keluarga lain yang bisa diambil sumsum tulangnya selain dari anak 

yang kedua ( anak B. ) 

b. Tetap melaksanakan transfusi darah 2 minggu sekali sampai ada keputusan 

pengobatan baru. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan konsep-konsep diatas kami menyimpulkan bahwa tidak ditemukan 

unsur kelalaian dan malpraktek dalam kasus scenario 2, karena masing-masing pihak 

dalam hal ini dokter dan perawat telah bekerja berdasarkan  standard an kode  etik yang 

dimilikinya. Dokter tidak memaksakan harus melaksanakan tindakan transplantasi 

sumsum tulang kepada pasien, tetapi hanya menyarankan bahwa pengobatan bisa 

dilakukan melalui tindakan tersebut. 

Tindakan professional yang bisa diambil adalah pihak dokter dan tim medis tetap 

berpegang teguh pada standar dan kode etik profesi yang dimilikinya yaitu salah satunya 

memberikan inform consent kepada pasien, orangtua dan keluarga tentang tindakan atau  

pengobatan yang akan dilakukan dan selanjutnya harus menghormati apa yang menjadi 

keputusan dari pihak keluarga. 

Peran etik dan hukum disini jelas yaitu digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan setiap keputusan yang akan diambil untuk kesembuhan pasien dengan tetap 

memperhatikan norma-norma dan etika yang berlaku dimasyarakat. 
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2. Saran 

a. Tenaga kesehatan dan dokter diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan 

tindakan medis, karena setiap tindakan memiliki nilai etik dan hokum tersendiri 

b. Sebelum melakukan prosedur tenaga kesehatan maupun dokter lebih komunikatif 

lagi terhadap klien ataupun kelurga klien, supaya informasi yang mereka dapat 

jelas dan tidak terjadi lagi kesalahan dalam pengambilan keputusan 

c. Bagi keluarga diharapkan memikirkan terlebih dahulu keputusan yang akan 

diambil terkait therapy dan perwatan klien, jangan mudah memutuskan sesuatu 

yang belum dimengerti efek yang akan terjadi di masa datang. 
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