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• Etika berasal dari kata Yunani “ethos” yang
secara harafiah berarti “watak”, “adat
kebiasaan” atau “kelakuan manusia”.

• Berhubungan aspek tindakan dan keputusan
yang diambil oleh manusia

• Luas dan kompkleks



• Etika Kedokteran≠ Bioetika (Etika Biomedis)

• Etika Kedokteran

– Fokus praktik pengobatan

• Bioetika

–Membahas perkembangan ilmu
pengetahuan biologi



I. ETIKA KEDOKTERAN

II. ETIKA KHUSUS

III. ETIKA UMUM



World Medicone Association

Dokter terampil dan pintar, 
etika tidak jadi masalah

Etika dipelajari di dalam
keluarga, tidak di kampus

Mengamati dokter senior 
bertindak, bukan dari buku

Etika Penting, tapi kurikulum
penuh

TIDAK BELAJAR ETIKA 
KEDOKTERAN



Tujuan Etika Kedokteran

Memberikan kriteria rasional dalam
menentukan keputusan dan berindak



ETIKA KEDOKTERAN

Belas Kasih/Menolong orang lain

Kompetensi

Otonomi

Penghoramatan atas martabat
manusia (HAM)



Masalah Praktek Kedokteran

Jaminan
kesehatan
nasional

Kritis pasien
terhadap

rekomendasi
dokter

Beberapa
prosedur

dapat
dilakukan

oleh bukan
dokter, 

Teknologi
kedokteran

Perubahan
Etika

Kedokteran



Keputusan Etis atau Tidak

Non rasional:

Kepatuhan, Imitasi, Perasaan/Kehendak, 
Kebiasaan

Rasional:

Deontologi (aturan), konsekuelisme, 
prinsipilisme (prinsip dasar), Etika budi

pekerti (karakter)



III. PENUTUP

II. LAPORAN KEGIATAN

I. PENDAHULUAN



PRINSIP DASAR ETIKA

Benefecence (berbuat baik)

Non Malificence (tidak menyakiti)

Otonomy (Kemandirian)

Jusitice (Adil)



• Bpk S sudah menikah dan memiliki dua anak yang sudah sekolah. Dia
dirawat di klinik anda karena mengalami pneumonia yang sangat
jarang terjadi dan sering dihubungkan dengan AIDS. Hasil tes darahnya
menunjukkna bahwa dia memang HIV-positif. Bpk S mengatakan dia
sendiri yang akan memutuskan apakah dia akan memberitahu istrinya
dan kapan dia akan melakukannya. Anda mengatakan bahwa akan
sangat berguna bagi kelangsungan hidup istrinya untuk melindunginya
dari infeksi. Dan lagi, penting juga dilakukan tes HIV bagi istrinya. Jika
ternyata hasil tesnya positif dia bisa minum obat untuk memperlambat
penyakit sehingga dapat memperpanjang hidupnya. Enam minggu
kemudian Bpk S datang kembali ke klinik anda untuk melakukan
penyelidikan kontrol. Menjawab pertanyaan anda dia mengatakan
belum memberitahu istrinya. Dia tidak ingin istrinya tahu perilaku
homoseksualnya karena takut akan membuat istrinya takut dan
hubungan mereka berakhir dan keluarga akan hancur. Namun untuk
melindungi istrinya dia hanya melakukan hubungan seks yang ’aman’. 
Sebagai dokter yang merawatnya, anda berfikir apakah anda harus
memberitahu istrinya mengenai status Bpk S yang HIV-positif melawan
kehendaknya sehingga istri Bpk S dapat memiliki kesempatan memulai
perawatan yang diperlukan.



• Max lahir pada kehamilan minggu ke-23. Dia dipasang alat ventilasi
karena paru-parunya sangat imatur. Terlebih lagi, dia menderita
perdarahan serebral karena jaringan pembuluh darahnya masih
belum stabil. Max sepertinya tidak akan bisa bertahan sampai
beberapa minggu ke depan. Kalaupun dapat, mungkin dia akan
cacat baik secara mental maupun fisik. Kondisi Max semakin buruk
karena dia juga menderita infeksi perut. Mungkin saja dilakukan
pengambilan bagian yang mengalami inflamasi, agar dapat
mempertahankan kemungkinan hidupnya yang memang kecil. 
Orang tuanya menolak memberikan ijin tindakan tersebut karena
mereka tidak ingnin Max menderita karena operasi yang akan
dijalaninya, dan mereka juga menganggap kualitas hidup Max tidak
akan cukup. Sebagai dokter yang merawat Max, anda berfikir
bahwa operasi sebaiknya dilakukan, dan anda berfikir bagaimana
berhadapan dengan penolakan orang tua Max.



http://www.idionline.org/berita/kpk-rekomendasi-idi-setya-novanto-
sudah-bisa-diperiksa/

http://www.idionline.org/berita/kpk-rekomendasi-idi-setya-novanto-sudah-bisa-diperiksa/

