
 Manusia adalah makhluk sosial ( Zoon Politicon ) 
 Kehidupan manusia diatur dalam : 
 * Hukum 
 * Kaidah agama 
 * Kaidah sosial bukan hukum ( kebiasaan, moral positif, kesopanan ) 
 Kaidah yang bersifat  : 

 * Otonom  
 * Heteronom 

 Proses perkembangan norma  
  * Diketahui 
  * Dipahami 
  * Dimengerti 
  * Dihargai 
  * Internalized ( mendarah daging ) 
 
 
  
 



 

 

 * Pedoman 

 * Sanksi 

 * Pengaturan 

 Perbedaan norma hukum dan Norma sosial : 

 

Norma Sosial (Etika )   Norma Hukum 

1.  Sanksi : Kelompok Masyarakat   * Oleh penguasa / penegak hukum 

2.  Tujuan  : Pengaturan membentuk manusia  * Membentuk masyarakat  yang ideal 

   yang ideal 

3. Jenis pengaturan  : berkaitan dengan apa yang  * Mengatur apa yang Dilakukan /  

                                         baik dan buruk                                dilarang 

4. Pentataan  : berasal dari dalam   * Datang dari luar hukum itu sendiri  

    manusia itu sendiri       

5. Isi pengaturan  : berisi kewajiban saja  *Mengatur hak dan kewajiban 

6. Peraturan yang diatur: sudah   memperhitungkan  * Perbuatan lahiriah baru  

                                          Batiniah, apalagi jika perbuat an  kemudian diperhitun 

                                          lahiriahnya telah terjadi     perbuatan batiniah (rencana) 

 

  

  

 

  

 

 Persamaan norma hukum dan norma sosial ada pada :  

 

 

  

 



A. ETIKA DAN KODE ETIK 

 

 Etika  : sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.  

 Etis  : Merupakan sesuatu yang berhubungan dengan etika, sesuai dengan 
asas perilaku yang disepakati secara umum ( kamus ilmu hukum ) 

 Roscoe Pound menyatakan bahwa professional bukanlah kapitalis, pekerja ( 
buruh ), administrator pemerintah, birokrat ataupun petani pemilik tanah. 

 Ada 5 pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi : 

 1.  keimanan( Ulama), 

 2. kedokteran,  

 3. hukum, 

 4. jurnalistik  

 5. pendidikan. 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 



Menurut Parsons ciri khusus profesisebagai suatu sistim pekerjaan adalah : 

 

1. Profesi tidak beroriantasi pada masyarakat akan memandang para 
pengemban   profesi sebagai orang yang mewujudkan pelayanan daripada 
orang yang mencari  keuntungan bagi diri sendiri. Sikap ini merupakan 
nilai yang menjadi standard normative bagi para pengembang profesi 
dalam menjalankan profesinya. 

2. Rasionalitas dalam arti melawan tradisionalisme kebenaran obyektif 
dijadikan standar normative tertentu. 

3. Spesifitas fungsional, seorang professional dianggap memiliki otoritas pada 
bidangnya. Dengan bertumpu pada kompetensi tekhnikal yang tinggi ( 
Superior) pada pengemban profesi memiliki dan menjalankan otoritas 
dalam bidangnya.. 

4. Universalisme, pengambilan keputusaan dilandaskan pertimbangan 
professional pada permasalahannya bukan pada siapa atau pada 
keuntungan yang didapat. 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 



 Secara formal yuridis kedudukan pengemban profesi dan kliennya adalah   

    sama.Namun secara sosio psikologis hubungan ini terdapat        

    ketidakseimbangan yang disebabkan oleh ketidakmapuan pasien atau klien   

    untuk dapat menilai secar obyektif pelaksanaan kompetensi teknikal   

    pengemban profesi yang dimintai pelayanan profesionalnya.Dengan  

    demikian hubungan ini hanya merupakan hubungan kepercayaan 

 

 Beberapa contoh tindakan dari seorang dokter yang masuk dalam  

    pelanggaran etika atau ranah hukum. 

•   Setiap dokter harus menjungjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan  

    sumpah dokter    ( etika ) 

•   Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus  

    mendapat persetujuan   lisan maupun tertulis (hukum). 

•   Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran      

    yang tertinggi      ( etika ) 

 

  

  

 

  

 



   

•Dalam melaksanakan pekerjaan kedokterannya seorang dokter  
  tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.  
  ( etika ) 
• Seorang dokter tidak melakukan perbuatan yang bersifat  
  memuji diri sendiri, secara sendiri atau bersama-sama  
  menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam  
  segala bentuk, tanpa kebebasan profesi, menerima imbalan  
  selain dari yang layak sesuai dengan  jasanya, kecuali dengan  
  keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak penderita. ( etika ) 
•  Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan  
   dan menerapkan setiap penemuan teknik / pengobatan baru yang  
   belum pernah diuji kebenarannya ( etika ) 
• Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya  
  melindungi makhluk hidup insani. ( etika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan menggunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. ( etika ) 

 
 
      
  
  da 

  

  

 

  

 



• Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan menggunakan  

   segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan  

   penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan sesuatu  

   pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk   

   penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam  

   penyakit tersebut. ( etika ) 

• Dokter harus memberikan informasi selengkapnya, kecuali bila  

  dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan  

  kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan  

  informasi. ( hukum ) 

• Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada     

  penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan  

  keluarga dan penasihatnya dalam beribadat dan atau  

  dalam masalah lainya. ( etika ) 
 

 

  

  

 

  

 



• Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang  

  diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah  

  penderita itu meninggal dunia (etika) yang telah dianggap  

  (hukum) 

• Dokter bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan     

  tentang persetujuan tindakan medik dan tindakan mrdik  

  yang dilaksanakan dirumah sakit/klinik, bertanggung  

  jawab.    ( hukum ) 

• Seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat      

  sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin  

  ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.  

  ( etika )udah berubah menjadi (hukum) 

• Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana  

  ia ingin diperlakukan. ( etika ) 

 
 

 

  

  

 

  

 



• Setiap tindakan medik mengandung resiko tinggi harus dengan  

  persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak  

  memberi persetujuan ( hukum) 

• Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari  

   teman sejawatnya tanpa persetujuannya. ( etika ) 

• Perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya  

  dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. 

  ( hukum ) 

• Setiap dokter harus memelihara kesehatannya supaya  

  dapat bekerja dengan baik. (etika ) 

• Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap  

  pasien harus mendapat persetujuan ( hukum ) 

 

  

  

 

  

 



• Setiap dokter hendaklah hendaklah senantiasa mengikuti  
  perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita- 
  cita yang luhur. (etika) telah menjadi (hukum) 

• Dokter harus memberikan informasi selengkap- 
   lengkapnya, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi  
   tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien  
   atau pasien menolak menerima informasi. ( hukum ) 
• Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari  
   teman sejawatnya tanpa persetujuannya. ( etika ) 
• Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada  
   pasien, baik diminta maupun tidak diminta. ( hukum ) 
• Setiap dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja  
  dengan baik. ( etika ) 
• Setiap dokter hendaklah senantiasan mengikuti perkembangan ilmu  
  pengetahuan dan tetap setia kepada cita-cita yang luhur. ( etika )telah        
   menjadi hukum 

  
 

  

  

 

  

 



• B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
 
 

 perbuatan melawan hukum diartikan sangat luas yakni 
mencakup salah satu dari perbuatan yang bertentangan dengan 
hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban 
hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan 
kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan kehati 
hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. 
 
Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan setiap perbuatan yang 
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain 
mewajibkan  orang yang karena salah satunya menerbitan 
kerugian itu, mengganti kerugian. 
 
 
•  

  

  

 

  

 



Sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan 
melawan hukum haruslah mengandung unsur unsur sebagai 
berikut: 

1. Adanya suatu perbuatan. 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 

4. Adanya kerugian bagi korban. 

 

Selain itu norma hukum yang berhubungan dengan kesehatan 
adalah : 

Pasal 58 UU no 36 tahun 2009:setiap orang berhak menuntut 
ganti rugi terhadap seseorang,tenaga kesehatan, dan atau 
penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugiannakibat 
kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 
diterimanya. 
 

  

  

 

  

 



Pasal 75 sd pasal 80 UU no 29 tahun 2004 tentang praktek 
kedokteran. 

 

Pasal 1865 KUH Perdata:setiap orang yang mendalilkan bahwa ia 
mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri 
maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu 
peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa 
tersebut. 

 

Pasal 19 sd pasal 28 UU No 6 tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen menetapkan tanggung jawab pelaku usaha .pada 
intinya dianut prinsip strick liability yaitu pelaku usaha bebas 
dari kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen 
dalam hal pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut adalah kesalahan konsumen. 

 

  

  

 

  

 



•Untuk Untuk itu diperlukan kesadaran moral yang dimiliki perlu 
ditumbuh kembangkan oleh para professional, bila kesadaran 
moral ini sudah timbul dan berkembang disebut kata hati. Kata 
hati merupakan penerapan kesadaran moral atas tindakan etis 
tertentu dalam segala situasi. Dalam keadaan konkrit ada 3 
fungsi kata hati ; 
 
• Sebagai INDEX ( petunjuk ), kata hati member petunjuk arah /  
   pedoman untuk bertindak didasarkan penilaian baik dan 
   buruk 
• Sebagai IUDEX ( hukum ), kata hati menentukan baik b 
  buruknya tindakan yang sudah dilakukan seseorang. 
• Sebagai VINDEX ( penghukum), jika ternyata tindakan yang  
  dilakukan itu buruk, maka kata hati juga bertindak sebagai  
  penghubung, secara tegas dan berulang kali        menyatakan  
  tindakan itu buruk.  
 
 

  

  

 

  

 


