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RIWAYAT PENDIDIKAN 
• 1991 - 1997 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Jakarta
• 2001 - 2004 Program Magister Ilmu Biomedik, FKUI, Jakarta

• 2005 - 2009 Program Spesialis Pulmonologi, FKUI, Jakarta

• 2011 - 2015 Program Doktoral (S3) Ilmu Kedokteran, FKUI, Jakarta

RIWAYAT PEKERJAAN
• 1999 – sekarang Staf Pengajar FKUI, Jakarta
• 2017 – sekarang Ketua Dept. ParasitologiFKUI,Jakarta

TRAINING & COURSE
• 2014 Medical mycology training at Canisius Wilhelmina Zinkenhauz, The Netherland
• 2014 Visiting program on mycology lab. at CBS Utrecht, The Netherland
• 2016 Advances Aspergillosis - at Manchester Univ, UK

RIWAYAT ORGANISASI
• Ketua Kelompok Kerja Mikosis Paru Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Pusat, 2017-2020
• Wakil Ketua Pusat Mikosis Paru Indonesia (FKUI – RSUP Persahabatan, 2017-2020
• Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cab. Jakarta, 2017- 2020
• Sekretaris Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat - Ikatan Dokter Indonesia, 2018 - 2021
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HASIL KERJA MKEK

Penetapan 
KODEKI 1969 
(Musy Kerja 

Susila 
Kedokteran)

Penyempurnaan 
KODEKI 1983 

(Mukernas IDI 
XIII)

Penyempunaan 
KODEKI 1991 

(Muktamar IDI 
XXI)

Penyempurnaan 
KODEKI 2002 : 
Mukernas Etik
Kedokteran III 

tahun 2001

Penyempurnaan 
KODEKI 2012

ORTALA MKEK Penyempurnaan ORTALA



STRUKTUR KODEKI

• Mukadimah

• Kode Etik Kedokteran Indonesia
• Kewajiban umum 

• Kewajiban dokter terhadap pasien 

• Kewajiban dokter terhadap teman sejawatnya 

• Kewajiban dokter terhadap diri sendiri 

• Penutup

• Penjelasan

Pasal 1: Sumpah Dokter
Pasal 2: Standar profesi tertinggi
Pasal 3: Otonomi profesi
Pasal 4: Tidak memuji diri sendiri
Pasal 5: Tidak melemahkan kondisi
pasien
Pasal 6: Riset Kedokteran



MANDAT & KEWENANGAN BARU

MKEK PB IDI diberikan mandat kewenangan baru dari perubahan
AD ART di Muktamar PB IDI 2014

• Menyusun Fatwa Etika Kedokteran Indonesia →melengkapi kewenangan
sebelumnya : pembinaan, pengawasan, aktivitas kemahkamahan

• Memberi ruang & pengakuan terhadap Dewan Etik PDSp utk melakukan
pembinaan & pengawasan terhadap anggotanya

• Aktivitas kemahkamahan bekerjasama antara MKEK Wilayah/  Cabang
serta MKEK PB IDI 

Perubahan ORTALA MKEK 2018



SEBUAH MUKADDIMAH ...



EDISI 

BASIC



EDISI 

ADVANCED



IKHTISAR

• Latar belakang

• Prinsip sanksi 

• Tujuan pemberian sanksi

• Ketentuan/tahap pemberian sanksi

• Peran MKEK dalam penegakan etika kedokteran di Indonesia

• Mekanisme pemberian sanksi sesuai ORTALA MKEK

• Paradigma baru sanksi MKEK



LATAR BELAKANG
• Hubungan dokter - pasien : hubungan luhur berdasarkan prinsip

kepercayaan didukung sikap profesional (KODEKI, 2012)

• Pelanggaran etik kedokteran :

• masalah empati, komunikasi

• konflik etikolegal antarbidang kedokteran

• konflik kepentingan : peran ganda sebagai dokter & advokat, 

• dokter promosi MLM, dll

• Pelanggaran tersebut perlu disikapi dengan pemberian sanksi yang sesuai

• Tujuan pemberian sanksi→ sejatinya bersifat pembinaan, sehingga ybs
menyadari kekeliruan tanpa merasa direndahkan martabatnya



PRINSIP SANKSI

• Sanksi merupakan hasil keputusan manusia 

• Ada individu/institusi memiliki kuasa lebih dominan dibandingkan pelaku

• Sanksi dapat berupa pencabutan/pembekuan hak pelaku

• Berat ringannya sanksi ditentukan pemilik kuasa → berdasarkan 
kerugian/beban yang dialami korban

• Syarat pemberian sanksi : harus berdasarkan bukti-bukti kuat →
mencegah penyalahgunaan kewenangan



TUJUAN PEMBERIAN SANKSI

❖Sebagai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran
Bentuk dan beratnya hukuman harus disesuaikan dengan beratnya pelanggaran

❖Sebagai sarana untuk mendidik dan melakukan rehabilitasi
Perlu diberikan umpan balik kepada pihak yang melakukan pelanggaran

❖Untuk melindungi masyarakat
Pemberian sanksi untuk melindungi masyarakat & Integritas kelompok

❖Sebagai panutan bagi anggota lain untuk mencegah pelanggaran berulang



TAHAP PEMBERIAN SANKSI

Tahap pertama : merumuskan tujuan sanksi
• Sanksi bertujuan mendidik pelaku dengan nilai yang sesuai
• Pemberian sanksi harus disertai penjelasan & penegasan
• Sanksi juga harus diberikan secara spesifik & menghindari pertimbangan

tidak relevan

Tahap kedua : menentukan berat ringannya sanksi
- jenis pelanggaran, harus disebutkan jelas & rinci
- berat ringannya pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku
- riwayat pelanggaran
- faktor-faktor penyerta lain: niat, keadaan individu pada saat kejadian, dll

Tahap ketiga : pelaksanaan sanksi yang konkrit dan terawasi



KATEGORI BERAT RINGAN KESALAHAN

Didasarkan atas kriteria :

• akibat terhadap keselamatan pasien, 

• akibat terhadap kehormatan profesi, 

• akibat terhadap kepentingan umum, 

• itikad baik teradu dalam turut menyelesaikan kasus, 

• motivasi yang mendasari timbulnya kasus, 

• situasi lingkungan yang mempengaruhi timbulnya kasus

• pandangan Biro Hukum, Pembinaan & Pembelaan Anggota (BHP2A)



MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

• Pada umumnya sanksi etik bersifat pembinaan, kecuali pemecatan 
keanggotaan permanen atau pencabutan keanggotaan seumur hidup 

• Pemberian sanksi terhadap dokter terhukum/pelanggar etik berupa 
• penasihatan, 
• peringatan lisan, 
• peringatan tertulis, 
• pembinaan perilaku, 
• pendidikan ulang (re-schooling), 
• pemecatan keanggotaan IDI, baik sementara atau pun permanen



MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Pengadu-
an sah

Penelaah-
an kasus

Kelayakan
kasus

(Majelis
Pemeriksa)

Sidang
Kemahka-

mahan

Putusan
MKEK

Bila terdapat pelanggaran etik

Penetapkan sanksi sesuai berat ringannya kesalahan

Pelaksanaan sanksi



PARADIGMA BARU SANKSI ETIK

Pelanggaran etik berat: mendapatkan min. 1 Sanksi kategori 1, 2, 3
Pelanggaran etik sedang: mendapatkan min. 1 Sanksi kategori 1, 2
Pelanggaran etik ringan: mendapatkan min. 1 sanksi kategori 1



Pelanggaran
Etik Berat

Pelanggaran
Etik Sedang

Pelanggaran
Etik Ringan

• Membuat refleksi diri tertulis.
• Membuat surat penyesalan dan permohonan maaf.
• Mengikuti workshop etik.
• Mengikuti Modul Etik di FK yang ditunjuk.
• Mengikuti program magang panutan 3 bulan.
• Kerja sosial pengabdian profesi di institusi yg ditunjuk ≤ 3 bulan.

• Rekomendasi pemberhentian dari jabatan tertentu.
• Pemberhentian dari jabatan di IDI dan organisasi di bawahnya

serta pelarangan menjabat di IDI untuk 1 periode kepengurusan
ke depan.

• Kerja sosial pengabdian profesi 6-12 bulan. 
• Mengikuti program magang bersama panutan 6-12 bulan.

• Pemberhentian keanggotaan sementara (kehilangan seluruh hak
dan wewenang yang didapat sebagai dokter Indonesia) dalam
kurun waktu 3-12 bulan

• Jika sangat berat, dapat dijatuhkan sanksi usulan Pemecatan
keanggotaan tetap (disahkan di Muktamar)

Monitoring dan evaluasi eksekusi sanksi kategori 1 → Divisi Pembinaan MKEK setempat.
Monitoring dan evaluasi eksekusi sanksi kategori 2 & 3 → Ketua MKEK dan Divisi Kemahkamahan
Jika Monev ditemukan pelanggaran, dapat tambah sanksi tanpa proses kemahkamahan kembali



SANKSI MKEK 

Pasal 29 (1)

• Kategori 1, bersifat murni Pembinaan

• Kategori 2, bersifat Penginsafan tanpa pemberhentian keanggotaan, 

• Kategori 3, bersifat Penginsafan dengan pemberhentian keanggotaan sementara, 

• Kategori 4 bersifat pemberhentian keanggotaan tetap



SANKSI MKEK 

Pasal 29 (2) 

Pelanggaran etik ringan mendapatkan minimal satu jenis sanksi kategori 1

Pelanggaran etik sedang mendapatkan satu jenis sanksi kategori 2 dan kategori 1

Pelanggaran etik berat mendapatkan minimal satu jenis sanksi kategori 1, satu 
jenis kategori 2, dan satu jenis sanksi kategori 3

Pelanggaran etik sangat berat mendapatkan sanksi kategori 4 berupa 
pemberhentian keanggotaan tetap



SANKSI MKEK  

Pasal 29 (3) : PENETAPAN SANKSI

Sanksi kategori 1, 2, dan 3 ditetapkan Majelis Pemeriksa Divisi Kemahkamahan MKEK

Sanksi kategori 4 ditetapkan Majelis Pemeriksa Divisi Kemahkamahan MKEK 
bersama-sama dengan Ketua MKEK setempat

Pasal (4) : PELAKSANA SANKSI

Kategori 1 : Divisi Pembinaan MKEK

Kategori 2 & 3 : Ketua MKEK, berkoordinasi dengan Ketua PB IDI & jajarannya

Kategori 4 : Koordinasi Ketua MKEK Pusat, Ketua PB IDI, lalu diajukan & disahkan

di Muktamar IDI



SANKSI MKEK

Pasal 29 (7) : Sanksi kategori 3 (tiga) - pemberhentian keanggotaan sementara & 
pencabutan sementara hak & kewenangan profesi sbg dokter di Indonesia > 12 bulan

Hilangnya hak dan kewenangan tersebut dapat berimplikasi pada:

• Kehilangan hak dan kewenangan melakukan praktik kedokteran, termasuk dicabut
sementara seluruh rekomendasi izin praktik→menonaktifkan sementara SIP

• Kehilangan hak & kewenangan menjadi pengurus & anggota IDI  seluruh organisasi di 
bawah IDI : PDSp, PDPP

• Kehilangan hak & kewenangan menyandang suatu jabatan publik yang menyaratkan dijabat
seorang dokter aktif, kewenangan itu ditindaklanjuti instansi/organisasi terkait

• Surat Tanda Registrasi dan status di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menjadi non-aktif
yang kewenangan untuk itu akan ditindaklanjuti kemudian oleh KKI



PERBEDAAN ETIK & DISIPLIN KEDOKTERAN 

ETIK KEDOKTERAN

Sekumpulan nilai-nilai dan 
moralitas profesi kedokteran yang 
tercantum dalam  KODEKI, fatwa 
etik, pedoman dan kesepakatan 
etik lainnya dari IDI sebagai 
organisasi profesi

Pedoman MKEK, pasal 1 ayat (1)

DISIPLIN KEDOKTERAN 

Ketaatan terhadap aturan- aturan  
dan atau ketentuan penerapan 
keilmuan dalam pelaksanaan 
praktik kedokteran

Perkonsil no 4 th, 2011



MKEK

1. KASUS ETIK → berupa aduan,  
laporan atau temuan

2. LEBIH AKTIF

3. KASUS BERAGAM
Hubungan Dokter- Pasien; Sengketa  
ETIKOLEGAL ; Dokter dgn pimpinan 
IDI, antar-PDSp, dll. → bila tidak 
diselesaikan akan menurunkan 
martabat profesi dokter

PERBEDAAN ETIK & DISIPLIN KEDOKTERAN 

MKDKI 

1. KASUS DISIPLIN → harus ada 
aduan cukup lengkap

2. MKDKI MENUNGGU ADUAN

3. Kasusnya Khusus Hubungan 
Dokter- Pasien ~ standar 
prosedur operasional



SEBUAH RENUNGAN...

• Kita bukan pakar hukum perdata, tetapi kita harus tahu

• Kita juga bukan pakar hukum pidana, tetapi kita harus tahu 

• Kita bahkan bukan juga pakar ilmu etika, tetapi kita harus tahu

• Kita masih belum menguasai ilmu-ilmu terkait lainnya, tetapi kita tetap harus tahu

• Karena itu kita harus belajar, terus belajar ... dan tetap belajar

• Karena hasil putusan kita akan menentukan nasib, kehidupan & masa depan .... 
tidak hanya Sejawat terkait, tetapi marwah profesi juga dipertaruhkan

• Akhirnya ... Mari kita sandarkan kembali kebersihan akal & hati nurani dalam 
memutuskan perkara

• Dengan senantiasa mengingat : bahwa segala yang kita putuskan & kita perbuat 
... sesungguhnya kelak akan dipertanggungjawabkan di Pengadilan-NYA, Tuhan 
Yang Maha Kuasa



MARI MENJAGA & 
MENGOKOHKAN MKEK: 

BENTENG TERAKHIR MARWAH PROFESI KEDOKTERAN



PEJUANG ETIK KEDOKTERAN INDONESIA


