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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang maha esa, karena Buku “Himpunan 
Peraturan Tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia” ini dapat 
diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 

Buku ini terdiri dari tiga bagian pokok yaitu Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 
dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi; kedua, Tata 
Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi; ketiga Pedoman Penegakan Displin Profesi 
Kedokteran. 

Penyusunan ketiga produk tersebut telah melalui proses yang cukup panjang dan 
menerima masukan-masukan dari pihak-pihak yang terkait, antara lain Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Fakultas Kedokteran dan 
Kedokteran Gigi, Departemen Kesehatan, Rumah Sakit Pusat maupun Daerah, Dinas 
Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, 
dokter dan dokter gigi. 

Kami berharap dengan adanya buku ini dapat membantu pihak-pihak yang 
membutuhkan, khususnya bagi para dokter dan dokter gigi dalam mendapatkan 
informasi peraturan-peraturan dan pedoman disiplin kedokteran. 

Kami menyadari buku ini masih mempunyai kekurangan, oleh karenanya koreksi dan 
pemikiran sangat kami perlukan guna penyempurnaan buku ini. 

Kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas terlaksananya penerbitan 
buku ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua.   
 
                       
 

      Jakarta,  November 2006 
 

Tim Penyusun : 

1. Merdias Almatsier, dr, Sp.S(K) 
2. Dr. Sabir Alwi, SH, MH 
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4. Suyaka Suganda, dr, Sp.OG 
5. Budi Sampurna, dr, SpF, SH 

 

6. Muryono Subyakto, drg, SH 
7. Mgs Johan T Saleh, dr, MSc 
8. Dr. H. Dini Iswandari, drg, MH 
9. Prof. Indrianto Seno Adji, SH, MH 
10. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM 
11. Ahmad Husni, drg, MARS 
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SAMBUTAN  
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 

 

Profesi kedokteran dan kedokteran gigi telah memasuki fase baru setelah 
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 
Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut maka penataan profesi kedokteran dan 
kedokteran gigi menjadi semakin baik dan jelas, dan mengikuti perkembangan didunia 
internasional. 

Konsil Kedokteran Indonesia dan juga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut pada hakekatnya 
bertujuan untuk melindungi masyarakat pengguna jasa pelayanan kedokteran dan 
kedokteran gigi. Demikian pula penegakan disiplin kedokteran oleh MKDKI sangat 
penting artinya untuk meningkatkan mutu dokter dan dokter gigi, dan upaya menjaga 
martabat dan kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi. 

Saya sangat menghargai penerbitan buku Himpunan Peraturan Tentang Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ini yang memuat berbagai aturan tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Tata 
Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi, dan Pedoman Penegakan Disiplin Profesi 
Kedokteran dan saya sangat berterima kasih kepada para penyusun dan kontributor 
yang telah berpartisipasi pada penyusunan peraturan-peraturan tersebut. 

Semoga dengan diterbitkan buku ini akan memenuhi kebutuhan para praktisi 
kedokteran dan dokter gigi dan para anggota masyarakat pada umumnya akan 
informasi tentang penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi. 

                                                 
 

Jakarta,  November 2006 
 

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, 
 
 
 

Hardi Yusa, dr, Sp.OG, MARS 
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SAMBUTAN  
KETUA MAJELIS DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA 

 

Praktik kedokteran merupakan upaya kesehatan yang sangat penting peranannya 
dalam meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia, dengan demikian peran dan 
kedudukan dokter dan dokter gigi yang strategis sebagai pelaku praktik kedokteran dan 
kedokteran gigi tidak diragukan lagi. 

Masyarakat pengguna jasa pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi, dalam hal ini 
kita sebut sebagai pasien, mempercayakan diri dan hidup mereka kepada dokter atau 
dokter gigi dalam menangani masalah kesehatan mereka. Oleh karena itu, dokter atau 
dokter gigi sudah seharusnya memberikan pelayanan yang profesional sebagai 
konsekuensi dari pemberian kepercayaan tersebut. 

Pelayanan yang profesional adalah pelayanan yang diberikan dengan tingkat 
kecakapan yang tinggi, hati-hati, teliti, penuh kepedulian dan etis. Itulah sebabnya 
tindakan dan perilaku profesional (professional conduct) menjadi dasar yang utama 
bagi dokter dan dokter gigi dalam melakukan kegiatan praktik kedokteran atau 
kedokteran gigi untuk melayani pasien-pasien mereka. Dan dengan demikian mematuhi 
atau menaati aturan atau ketentuan mengenai “professional conduct” dalam 
menerapkan keilmuannya menjadi kewajiban para dokter dan dokter gigi. 

Untuk menjaga dan menegakkan disiplin para dokter dan dokter gigi dalam 
menerapkan  “professional conduct”, Konsil Kedokteran Indonesia telah menerbitkan 
beberapa peraturan tentang Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia, meliputi 
Organisasi dan Tata Kerja MKDKI, Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran 
Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 
dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi, dan 
Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran.  

Saya menyambut baik diterbitkannya Buku Himpunan Peraturan Tentang Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan dengan diterbitkannya buku ini 
diharapkan para praktisi kedokteran dan kedokteran gigi dan anggota masyarakat 
memahami berbagai aspek penegakan disiplin kedokteran dengan baik. 

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun naskah peraturan-
peraturan ini saya pula ucapkan pula terima kasih dan menghargai. 

 
                Jakarta, November 2006 

 
Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, 

 

 
 
                                                                            Merdias Almatsier, dr, Sp.S(K)  
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PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 
NOMOR 15/KKI/PER/VIII/2006 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MAJELIS  KEHORMATAN  DISIPLIN  KEDOKTERAN INDONESIA DAN  

MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA  
DI TINGKAT PROVINSI 

 
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, 

 

Menimbang :  a.  bahwa pelaksanaan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 70 Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran perlu 
mengatur organisasi dan tata kerja Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia dan  Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia di tingkat Provinsi; 

b.  bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di tingkat Provinsi 
sebagai lembaga yang otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia dan 
independent dalam melaksanakan tugasnya; 

c.  bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia  di tingkat Provinsi 
berfungsi untuk penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi 
dalam penyelenggaraan praktik kedokteran; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan 
Konsil Kedokteran Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia dan Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi; 

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1442/Menkes/Per/X/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran 
Indonesia; 
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4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 072/Menkes/SK/II/2006 
tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia; 

                 

M E M U T U S K A N  : 

 
Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN 
KEDOKTERAN  INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN 
KEDOKTERAN INDONESIA DI TINGKAT PROVINSI. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan 
dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 

2. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi 
spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun 
di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah badan otonom, mandiri, nonstruktural dan 
bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran 
Gigi. 

4. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam bahasa Inggris  
Indonesian Medical Disciplinary Board, selanjutnya disebut MKDKI, adalah lembaga 
yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter 
dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan 
menetapkan sanksi. 

5. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di tingkat Provinsi, selanjutnya 
disebut MKDKI-P, adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya 
kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu 
kedokteran dan kedokteran gigi di wilayah provinsi dan menetapkan sanksi. 

6. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia adalah seseorang yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Menteri yang bertugas membantu Konsil Kedokteran Indonesia 
dan MKDKI dalam hal kesekretariatan. 
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7. Pegawai Konsil Kedokteran Indonesia adalah pegawai yang diangkat untuk 
pelaksanaan tugas sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dan MKDKI yang 
dipimpin oleh Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia. 

8. Pegawai MKDKI adalah pegawai yang diangkat untuk pelaksanaan tugas sekretariat 
Konsil Kedokteran Indonesia yang ditugaskan oleh Sekretaris Konsil Kedokteran 
Indonesia untuk melaksanakan tugas sekretariat pada MKDKI. 

9. Pegawai MKDKI-P adalah pegawai yang diangkat oleh Konsil Kedokteran Indonesia 
yang ditugaskan untuk  melaksanakan kesekretariatan pada MKDKI-P. 

10. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan 
Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. 

11. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.  

  

BAB II 
LAMBANG, LOGO DAN LENCANA MKDKI  

 
Pasal 2 

 
(1 )  Lambang MKDKI adalah lambang yang digunakan oleh Konsil Kedokteran 

Indonesia. 
(2 )  Logo dan lencana MKDKI ditetapkan oleh  MKDKI. 

 

BAB III 

FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN 

Pasal 3 

(1 )  Fungsi MKDKI dan MKDKI-P adalah untuk penegakan disiplin kedokteran dan 
kedokteran gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. 

(2 )  Penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penegakan 
aturan-aturan dan/atau penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang 
harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi. 
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Pasal 4 
(1 )  Tugas MKDKI : 

a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran 
disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan 

b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin 
dokter atau dokter gigi. 

(2 )  Tugas MKDKI-P menerima pengaduan, memeriksa, memutuskan ada tidaknya 
kasus pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan menentukan 
sanksi yang diajukan di provinsi. 

 
Pasal 5 

(1 )  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
MKDKI mempunyai wewenang : 
a. menerima pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi; 
b. menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau 

bukan keduanya; 
c. memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi; 
d. memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi; 
e. menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi; 
f. melaksanakan keputusan MKDKI; 
g. menyusun tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter 

gigi; 
h. menyusun buku pedoman MKDKI dan MKDKI-P; 
i. membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas MKDKI-P; 
j. membuat dan memberikan pertimbangan usulan pembentukan MKDKI-P 

kepada Konsil Kedokteran Indonesia; dan 
k. mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi tentang MKDKI dan dan 

MKDKI-P mencatat dan mendokumentasikan pengaduan, proses pemeriksaan, 
dan keputusan MKDKI. 

 
(2 )  Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 

MKDKI-P mempunyai wewenang : 
a. menerima pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di tingkat 

provinsi; 
b. menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau 

bukan keduanya; 
c. memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di tingkat 

provinsi; 
d. meminta keterangan saksi ahli jika diperlukan; 
e. memutuskan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di tingkat provinsi; 
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f. menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di 
tingkat provinsi melaksanakan keputusan MKDKI-P; 

g. melaksanakan keputusan MKDKI-P. 
 

Pasal 6 

 

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, Pasal 4 dan Pasal 5, MKDKI harus memperhatikan  peraturan perundang-undangan 
di bidang kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan yang 
berlaku. 
 

BAB IV 

 KEDUDUKAN, STATUS DAN PEMBENTUKAN 

Pasal 7 

(1 )  MKDKI berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia 

(2 )  MKDKI-P berkedudukan di ibu kota propinsi 

 

Pasal 8 

(1 )  MKDKI dan MKDKI-P bertanggung jawab secara administratif kepada Konsil 
Kedokteran Indonesia. 

(2 )  MKDKI dan MKDKI-P merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran 
Indonesia. 

(3 )  MKDKI dan MKDKI-P dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. 

(4 )  Yang dimaksud dengan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
menjalankan tugasnya tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga lainnya. 

 

Pasal 9 

(1 )  Anggota MKDKI ditetapkan oleh Menteri atas usul Organisasi Profesi. 

(2 )  Masa bakti keanggotaan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

 

Pasal 10 

(1 )  MKDKI-P dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul MKDKI. 

(2 )  Pembentukan MKDKI-P oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melalui ketetapan Konsil Kedokteran Indonesia. 
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(3 )  Pembentukan MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan 
sebagai berikut : 

a. luas wilayah provinsi; dan/atau 

b. jumlah dokter dan dokter gigi di wilayah provinsi; dan/atau  

c. memperhatikan pengaduan yang masuk pada wilayah provinsi; dan/atau 

d. jarak provinsi dengan ibu kota negara Republik Indonesia. 

(4 )  Pertimbangan pembentukan MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di 
usulkan MKDKI ke Konsil Kedokteran Indonesia. 

 

BAB  V 

ORGANISASI 

Pasal 11 
(1 )  Pimpinan MKDKI terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang 

sekretaris. 

(2 )  Pimpinan MKDKI dipilih dan ditetapkan rapat pleno anggota dan ditetapkan oleh 
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia 

(3 )  Tata cara pemilihan pimpinan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut : 

a. pimpinan MKDKI dipilih dari anggota MKDKI; 

b. rapat Pleno pertama MKDKI dipimpin oleh Ketua Konsil Kedokteran Indonesia 
untuk memilih Ketua Sidang Pleno Pemilihan Pimpinan MKDKI; 

c. rapat Pleno Pemilihan Pimpinan MKDKI untuk memilih ketua, wakil ketua dan 
sekretaris melalui musyawarah mufakat; 

d. pimpinan MKDKI terdiri dari unsur yang berbeda yaitu dokter, dokter gigi dan 
sarjana hukum; 

e. apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan 
pemilihan dengan pemungutan suara; 

f. pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris dilakukan masing-masing secara 
terpisah; 

g. apabila diantara calon sebagaimana dimaksud pada huruf f mempunyai suara 
yang sama maka dilakukan pemilihan ulang. 
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Pasal 12 

(1 )  Pimpinan MKDKI-P terdiri atas seorang ketua dan seorang sekretaris. 

(2 )  Pimpinan MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dipilih 
oleh rapat pleno MKDKI-P dan ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. 

(3 )  Tata cara pemilihan pimpinan MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut : 

a. pimpinan MKDKI-P dipilih dari anggota MKDKI-P; 

b. rapat Pleno pertama MKDKI-P dipimpin oleh Ketua MKDKI untuk memilih 
Ketua Sidang Pleno Pemilihan Pimpinan MKDKI-P; 

c. rapat Pleno Pemilihan Pimpinan MKDKI-P untuk memilih ketua dan sekretaris 
melalui musyawarah mufakat; 

d. pimpinan MKDKI-P terdiri dari unsur yang berbeda yaitu dokter atau  dokter gigi 
dan sarjana hukum; 

e. apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan 
pemilihan dengan pemungutan suara; 

f. pemilihan Ketua dan Sekretaris dilakukan masing-masing secara terpisah; 

g. apabila diantara calon sebagaimana dimaksud pada huruf f mempunyai suara 
yang sama maka dilakukan pemilihan ulang. 

 

BAB VI 

KEANGGOTAAN 

Pasal 13 

(1 )  Keanggotaan MKDKI terdiri atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi 
dari orgnisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan dokter gigi mewakili 
asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum. 

(2 )  Untuk dapat diangkat sebagai anggota MKDKI yang bersangkutan harus dipenuhi 
syarat sebagai berikut:  
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. sehat jasmani dan rohani; 
c. bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia; 
d. berkelakuan baik;  
e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh 

lima) tahun pada saat diangkat; 
f. bagi dokter atau dokter gigi, pernah melakukan praktik kedokteran paling 

sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat 
tanda registrasi dokter gigi; 
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g. bagi sarjana hukum, pernah  melakukan praktik di bidang hukum paling sedikit 
10 (sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan; dan 

h. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki 
reputasi yang baik. 

 

Pasal 14 
(1 )  Anggota MKDKI sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji 

sesuai dengan agama masing-masing dihadapan Ketua Konsil Kedokteran 
Indonesia. 

(2 )  Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut : 

”Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk 
melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan 
nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun 
kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak 
langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa 
menjunjung tinggi ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan mempertahankan 
serta meningkatkan mutu pelayanan dokter atau dokter gigi. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia dan taat kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan 
wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, 
adil, tidak mebeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan 
tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta 
bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan yang maha esa, masyarakat, 
bangsa dan negara. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak 
menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya 
akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan 
Undang-Undang kepada saya.”  
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Pasal 15 
(1 )  Keanggotaan MKDKI-P terdiri atas  seorang dokter dan seorang dokter gigi yang 

diusulkan oleh  organisasi profesi IDI dan PDGI di tingkat provinsi, seorang dokter 
dan seorang dokter gigi yang diusulkan oleh asosiasi rumah sakit (Persatuan 
Rumah Sakit Indonesia) di tingkat provinsi dan seorang sarjana hukum yang 
diusulkan oleh organisasi profesi IDI dan PDGI di tingkat provinsi. 

(2 )  Sarjana hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan di 
bidang hukum kesehatan diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan yang 
menyangkut aspek hukum dalam bidang kesehatan baik yang diselenggarakan 
oleh institusi pendidikan maupun lembaga lainnya yang terakreditasi. 

(3 )  Untuk dapat diangkat menjadi anggota MKDKI-P harus dipenuhi syarat sebagai 
berikut : 

a. warga negara Republik Indonesia; 
b. sehat jasmani dan rohani; 
c. bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia; 
d. berkelakuan baik;  
e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh 

lima) tahun pada saat diangkat; 
f.    bagi dokter atau dokter gigi, pernah melakukan praktik kedokteran paling 

sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat 
tanda registrasi dokter gigi; 

g. bagi sarjana hukum, pernah  melakukan praktik di bidang hukum paling sedikit 
10 (sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan; 

h. cakap, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi 
yang baik; dan 

i. tidak dirangkap dengan jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik 
kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 

(4 )  Anggota MKDKI-P mengucapkan sumpah/janji dihadapan Ketua Konsil kedokteran 
Indonesia dan disaksikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Ketua MKDKI. 

(5 )  Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi sebagai berikut : 

”Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk 
melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan 
nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun 
kepada siapapun juga. 

 Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak 
langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. 
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Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa 
menjunjung tinggi ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan mempertahankan 
serta meningkatkan mutu pelayanan dokter atau dokter gigi. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia dan taat kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak 
menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya 
akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan 
Undang-Undang kepada saya.” 

 

(6 )  Masa bakti anggota MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
selama 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 16 
(1 )  Anggota MKDKI  dan MKDKI-P berhenti atau diberhentikan karena:  

a. berakhir masa jabatan sebagai anggota; 
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;  
c. meninggal dunia;  
d. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia; 
e. tidak mampu melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan 

karena sakit; 
f. tidak melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang jelas dan yang 

dapat diterima;  
g. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2 )  Pengusulan pemberhentian MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
oleh Ketua MKDKI melalui Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri. 

(3 )  Pengusulan pemberhentian anggota MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan oleh Ketua MKDKI kepada  Konsil Kedokteran Indonesia. 

(4 )  Dalam hal anggota MKDKI dan MKDKI-P menjadi terdakwa tindak pidana 
kejahatan, maka akan dibebastugaskan dari jabatannya. 

(5 )  Pembebastugasan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan oleh Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. 
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BAB VII 

TATA KERJA  

Pasal 17 

(1 )  Untuk melancarkan tugas  MKDKI menyelenggarakan rapat : 
a. Rapat Pleno 
b. Rapat Kerja Nasional 
c. Rapat Pimpinan 
d. Rapat Pimpinan Diperluas 

(2 )  Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rapat yang 
dipimpin langsung oleh Ketua atau yang ditunjuk oleh Ketua dan dihadiri oleh 
anggota  MKDKI. 

(3 )  Setiap keputusan MKDKI yang bersifat mengatur tata kerja MKDKI diputuskan 
oleh rapat pleno anggota. 

(4 )  Rapat pleno MKDKI dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit oleh 6 (enam) 
orang anggota. 

(5 )  Keputusan rapat pleno, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dengan cara 
musyawarah untuk mufakat dan bilamana tidak tercapai, keputusan diambil 
dengan suara terbanyak. 

(6 )  Rapat Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
rapat yang dipimpin oleh Ketua MKDKI, dihadiri anggota MKDKI dan MKDKI-P 
yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(7 )  Rapat Koordinasi Nasional yang dimaksud pada ayat (6) adalah untuk melakukan 
koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan  evaluasi. 

(8 )  Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat 
yang dipimpin oleh Ketua yang dihadiri oleh Pimpinan MKDKI untuk melakukan 
koordinasi pelaksanaan kegiatan  MKDKI. 

(9 )  Rapat Pimpinan Diperluas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
merupakan rapat yang dipimpin oleh Ketua dihadiri Pimpinan MKDKI dan 
Sekretariat KKI yang membantu pelaksanaan tugas MKDKI untuk melakukan 
koordinasi pelaksanaan kegiatan MKDKI. 

 

Pasal 18 

Tugas pimpinan MKDKI sebagai berikut : 

a.  Ketua sebagai penanggung jawab tertinggi MKDKI bertugas : 

1. memimpin pelaksanaan operasional MKDKI; 
2. menetapkan petugas penerimanaan pengaduan; 
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3. menetapkan Majelis Pemeriksa Awal dan Majelis Pemeriksa Disiplin; 
4. menetapkan panitera Majelis Pemeriksa Disiplin; 
5. menetapkan pelaksanaan kegiatan MKDKI; 
6. menetapkan bentuk-bentuk pembinaan terhadap MKDKI-P; 
7. menetapkan pertimbangan-pertimbangan  usulan pembentukan MKDKI-P; 
8. menjamin terlaksananya sosialisasi, penyuluhan, disiminasi dan evaluasi tentang 

MKDKI dan MKDKI-P; 
9. melakukan koordinasi secara eksternal dan internal; dan 

10. memimpin rapat-rapat MKDKI. 
 

b. Wakil Ketua bertugas : 

1. mengganti/mewakili Ketua bila berhalangan; 

2. membantu Ketua melaksanakan tugasnya; 

3. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan MKDKI dan MKDKI-P. 

 

c. Sekretaris bertugas : 

1. membantu melaksanakan tugas Ketua; 

2. mengkoordinasikan penerimaan pengaduan; 

3. mengatur pelaksanaan sidang-sidang Majelis Pemeriksa Awal dan Majelis 
Pemeriksa Disiplin; 

4. mengkoordinasikan petugas sekretariat yang diperbantukan di MKDKI; 

5. mengatur pelaksanaan rapat MKDKI; 

6. mengkoordinasikan untuk menyiapkan dan menerima surat masuk dan surat 
keluar; 

7. mengkoordinasikan pembuatan surat, ketetapan dan keputusan Ketua MKDKI 

8. mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan MKDKI; 

9. mengkoordinasikan pendokumentasian. 

  

Pasal 19 

Tugas pimpinan MKDKI-P sebagai berikut : 

a. Ketua sebagai penanggung jawab tertinggi MKDKI-P bertugas : 

1. memimpin pelaksanaan operasional MKDKI-P; 

2. menetapkan petugas penerimaan pengaduan; 

3. menetapkan pelaksanaan kegiatan MKDKI-P; 
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4. melakukan koordinasi secara eksternal dan internal; 

5. memimpin rapat-rapat MKDKI-P. 

 

b. Sekretaris bertugas : 

1. membantu melaksanakan tugas Ketua; 

2. mengkoordinasikan penerimaan pengaduan; 

3. mengatur pelaksanaan sidang-sidang Majelis Pemeriksa Awal dan Majelis 
Pemeriksa Disiplin; 

4. mengkoordinasikan petugas sekretariat yang diperbantukan di MKDKI-P; 

5. mengatur pelaksanaan rapat MKDKI-P; 

6. mengkoordinasikan untuk menyiapkan dan menerima surat masuk dan surat 
keluar; 

7. mengkoordinasikan pembuatan surat, ketetapan dan keputusan Ketua MKDKI-P; 

8. mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan MKDKI-P; dan 

9. mengkoordinasikan pendokumentasian. 

 

Pasal 20 

(1 )  Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang MKDKI didukung oleh Bagian 
Pelayanan Hukum dan Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat 
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. 

(2 )  Bagian Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sub 
Bagian Persidangan, Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sub Bagian Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3 )  Tugas dan wewenang Bagian Pelayanan Hukum dan Bagian Administrasi Umum 
dan Hubungan Masyarakat kaitannya dalam perbantuan kesekretariatan MKDKI 
diatur dan ditetapkan dalam Standar Prosedur Operasional Peraturan Konsil ini. 

 

Pasal 21 

Pimpinan MKDKI melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan staf 
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia yang ditugaskan membantu MKDKI agar 
pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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BAB VIII 

PEMBIAYAAN  MKDKI dan MKDKI-P 

Pasal 22 

Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas MKDKI dan MKDKI-P dibebankan kepada 
Anggaran Konsil Kedokteran Indonesia.  

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN 

Pasal 23 

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan internal MKDKI dan MKDKI-P 
diatur dan ditetapkan oleh MKDKI. 

 

BAB X 

PENUTUP 

Pasal 24 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 24 Agustus 2006 

 

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,  

 

 

 

HARDI YUSA, dr, Sp.OG, MARS    
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PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 
NOMOR 16/KKI/PER/VIII/2006 

TENTANG 

TATA CARA PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN  
DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI OLEH MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN 

KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN 
KEDOKTERAN INDONESIA DI TINGKAT  PROVINSI 

 
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam 
penyelenggaraan praktik kedokteran yaitu penegakan aturan-aturan 
dan atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran dalam 
pelaksanaan pelayanan medis yang seharusnya diikuti oleh dokter 
dan dokter gigi dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia; 

b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur tata cara 
penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter atau dokter 
gigi dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3637); 

M E M U TU S K A N  : 

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG 
TATA CARA PENANGANAN KASUS DUGAAN  PELANGGARAN 
DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI OLEH MAJELIS 
KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DAN 
MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA 
DI TINGKAT  PROVINSI. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan 
dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 

2. Konsil Kedokteran Indonesia adalah badan otonom, mandiri, nonstruktural dan 
bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran 
Gigi. 

3. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi 
spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun 
di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

4. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan 
oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah 
diregistrasi. 

5. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan 
dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi 
persyaratan. 

6. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, selanjutnya disebut MKDKI, 
adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang 
dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan 
kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.  

7. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi, selanjutnya 
disebut MKDKI-P, adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya 
kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu 
kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi di tingkat provinsi. 

8. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan 
Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. 

9. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. 

 
BAB II 

PENGADUAN 

Pasal 2 

(1 )  Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan 
dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan 
secara  tertulis  kepada Ketua MKDKI atau Ketua MKDKI-P. 

(2 )  Apabila tidak mampu mengadukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat mengadukan secara lisan kepada MKDKI atau  MKDKI-P. 
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(3 )  Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan, Sekretariat  MKDKI atau  MKDKI-P 
memfasilitasi atau membantu pembuatan permohonan pengaduan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditandatangani oleh pengadu atau 
kuasanya. 

(4 )  Untuk melengkapi keabsahan pengaduan MKDKI dan MKDKI-P dapat melakukan 
verifikasi atas aduan yang dimasukkan. 

(5 )  Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Ketua MKDKI 
dapat mengangkat orang untuk melakukan pekerjaan tersebut. 

 

Pasal 3 

(1 )  Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) sekurang-kurangnya harus 
memuat : 
a. identitas pengadu dan pasien; 
b. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi; 
c. waktu tindakan dilakukan; 
d. alasan pengaduan; 
e. alat bukti bila ada; dan 
f. pernyataan tentang kebenaran pengaduan. 

(2 )  Kelengkapan atas kekurangan dokumen pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) oleh MKDKI atau  MKDKI-P dapat diminta kepada yang mengadukan. 

(3 )  Pengaduan dapat diproses walaupun tidak memenuhi kelengkapan dokumen 
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f apabila pada 
pemeriksaan awal ditemukan kebenaran atas pengaduan tersebut. 

(4 )  Dalam hal pengaduan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/ 
Kabupaten/Kota, Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi dan Konsil 
Kedokteran Indonesia pengaduan tersebut tidak perlu menyatakan bahwa isi 
permohonan pengaduan adalah benar adanya. 

(5 )  Untuk kepentingan pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin 
kedokteran oleh MKDKI atau MKDKI-P, pihak-pihak yang terkait harus 
memberikan informasi, surat/dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan 
MKDKI atau MKDKI-P.   

 

Pasal 4 

(1 )  Pengadu dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang 
kuasanya. 

(2 )  Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 
dengan surat kuasa khusus. 

(3 )  Apabila dipandang perlu, pengadu dapat diminta menghadap sendiri ke Ketua 
MKDKI atau  Ketua MKDKI-P. 
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Pasal 5 

(1 )  Dugaan pelanggaran disiplin yang dapat diadukan kepada MKDKI atau MKDKI-P 
adalah dugaan pelanggaran disiplin yang saat terjadinya tindakan dokter atau 
dokter gigi tersebut  setelah diundangkannya Undang-Undang Praktik Kedokteran 
pada tanggal 6 Oktober 2004. 

(2 )  Dugaan pelanggaran disiplin yang telah diadukan/diperiksa pada Dinas Kesehatan 
Provinsi atau Menteri untuk tingkat banding selama belum terbentuknya MKDKI 
tetap diperiksa dan diselesaikan oleh Dinas Provinsi dan Menteri untuk tingkat 
banding. 

(3 )  Dugaan pelanggaran disiplin yang terjadi setelah Undang-Undang Praktik 
Kedokteran diundangkan namun belum diadukan pada tingkat provinsi dan 
Menteri untuk tingkat banding, dapat diadukan pada MKDKI atau MKDKI-P bila 
sudah terbentuk. 

(4 )  Dugaan pelanggaran disiplin yang telah diadukan/diperiksa pada Dinas Kesehatan 
Provinsi atau Menteri untuk tingkat banding tidak dapat ditarik dan diadukan 
kembali ke MKDKI atau MKDKI-P. 

 
BAB III 

MAJELIS PEMERIKSA AWAL 

Pasal 6 
(1) MKDKI atau MKDKI-P melakukan pemeriksaan awal atas aduan yang diterima. 
(2) Untuk melakukan pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua  

MKDKI  menetapkan Majelis Pemeriksa Awal. 
(3) Majelis Pemeriksa Awal pada MKDKI terdiri dari 3 (tiga) orang yang diangkat dari 

Anggota MKDKI. 
(4) Untuk melengkapi berkas dalam pemeriksaan awal dapat dilakukan investigasi 

oleh Majelis Pemeriksa Awal.  
(5) Dalam melaksanakan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis 

Pemeriksa Awal dapat menunjuk orang untuk pekerjaan tersebut. 
(6) Majelis Pemeriksa Awal  pada MKDKI-P terdiri dari 3 (tiga) orang yang diangkat 

dari  MKDKI-P dan atau MKDKI. 
(7) Melakukan pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud ayat pada (1) antara lain 

keabsahan aduan, keabsahan alat bukti, menetapkan pelanggaran etik atau 
disiplin atau menolak pengaduan karena tidak memenuhi syarat pengaduan atau 
tidak termasuk dalam wewenang MKDKI  dan melengkapi seluruh alat bukti. 

(8) Bilamana dari hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  
ditemukan bahwa pengaduan yang diajukan adalah pelanggaran etik maka MKDKI 
atau MKDKI-P melanjutkan pengaduan tersebut kepada organisasi profesi. 
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(9) Bilamana pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan 
bahwa pengaduan tersebut adalah dugaan pelanggaran disiplin maka ditetapkan 
Majelis Pemeriksa Disiplin oleh Ketua MKDKI. 

(10) Setiap keputusan Majelis Pemeriksa Awal dalam kurun waktu 14 (empat belas) 
hari kerja harus disampaikan  kepada Ketua MKDKI atau ketua MKDKI-P. 

 

 
BAB IV 

MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN 

Pasal 7 

(1 )  Selambatnya-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sesudah 
hasil pemeriksa awal diterima dan lengkap dicatat dan benar, MKDKI segera 
membentuk Majelis Pemeriksa Disiplin untuk MKDKI dan 28 (dua puluh delapan) 
hari untuk MKDKI-P. 

(2 )  Majelis Pemeriksa Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 
Keputusan Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. 

(3 )  Untuk hal tertentu dan alasan yang sah dan dibenarkan maka Ketua MKDKI dapat 
menangguhkan pembentukan Majelis Pemeriksa Disiplin. 

 

Pasal 8 

(1 )  Majelis Pemeriksa Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) ayat (1) 
berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang. 

(2 )  Majelis Pemeriksa Disiplin ditetapkan oleh Ketua MKDKI. 

(3 )  Ketua Majelis Pemeriksa Disiplin ditetapkan oleh Ketua MKDKI. 

(4 )  Majelis Pemeriksa Disiplin dipilih dari anggota MKDKI dan/atau MKDKI-P yang 
salah satunya harus ahli hukum yang bukan tenaga medis. 

(5 )  Majelis Pemeriksa Disiplin MKDKI-P dapat diangkat dari anggota MKDKI dan/atau 
anggota MKDKI-P. 

 

Pasal 9 

(1 )  Hari pemeriksaan ditetapkan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin selambat-lambatnya 
14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan Majelis Pemeriksa Disiplin oleh 
MKDKI. 

(2 )  Bilamana tempat tinggal dokter atau dokter gigi yang diadukan jauh, maka Majelis 
Pemeriksa Disiplin dapat menetapkan hari pemeriksaan selambat-lambatnya 28 
(dua puluh delapan) hari sejak tanggal penetapan Majelis Pemeriksa Disiplin oleh 
Ketua MKDKI. 
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(3 )  Pemanggilan terhadap dokter atau dokter gigi yang diadukan dianggap sah, 
apabila telah menerima surat panggilan yang dibuktikan dengan surat tanda terima 
panggilan atau bukti penerimaan surat tercatat. 

(4 )  Bilamana Majelis Pemeriksa Disiplin tidak dapat bersidang sebagaimana yang 
diatur pada ayat (1) maka Ketua MKDKI  dapat menangguhkan  atas permintaan 
salah seorang anggota Majelis Pemeriksa Disiplin. 

 

Pasal 10 

Majelis Pemeriksa Disiplin bersifat independen yaitu dalam menjalankan tugasnya tidak 
terpengaruh  oleh siapapun atau lembaga lainnya. 

 

Pasal 11 

(1 )  Majelis Pemeriksa Disiplin hanya memeriksa dokter atau dokter gigi  terregistrasi. 

(2 )  Majelis Pemeriksa Disiplin tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi 
antara dokter atau dokter gigi dengan pasien atau kuasanya. 

(3 )  Bilamana dipandang perlu, Majelis Pemeriksa Disiplin dapat meminta pasien untuk 
hadir dalam sidang. 

 

Pasal 12 

Penanganan atas tuntutan ganti rugi pasien tidak menjadi kewenangan MKDKI atau  
MKDKI-P. 
 

Pasal 13 

(1 )  Pemeriksaan dokter atau dokter gigi yang diadukan dilakukan dalam bentuk 
Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin. 

(2 )  Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin dipimpin oleh Ketua Majelis Pemeriksa Disiplin 
dan didampingi oleh anggota Majelis Pemeriksa Disiplin dan seorang panitera  
yang ditetapkan oleh Ketua MKDKI. 

 

Pasal 14 

(1 )  Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin dihadiri oleh dokter atau dokter gigi yang 
diadukan, dan dapat didampingi oleh pendamping. 

(2 )  Dalam hal dokter atau dokter gigi yang diadukan  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak hadir dalam persidangan pertama dua kali berturut-turut dan/atau 
tidak menanggapi panggilan tanpa alasan yang sah dan tidak dapat dipertanggung 
jawabkan, Ketua Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin dapat meminta kepada Kepala 
Dinas Kesehatan setempat atau Ketua Organisasi Profesi untuk mendatangkan 
dokter atau dokter gigi yang dimaksud. 
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(3 )  Dalam hal dokter atau dokter gigi yang diadukan tidak dapat hadir dalam 
persidangan karena alasan yang sah maka persidangan dapat ditunda oleh Ketua 
MKDKI. 

(4 )  Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebabkan oleh 
gangguan kesehatan fisik dan/atau mental lebih dari 30 (tiga puluh) hari harus 
melalui pemeriksaan kesehatan yang ditunjuk oleh MKDKI.   

 

Pasal 15 

Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin dilakukan  secara tertutup. 

 

Pasal 16 

(1) Demi kelancaran pemeriksaan, Ketua Majelis Pemeriksa Disiplin berwenang 
memberikan petunjuk dalam sidang majelis mengenai berbagai langkah-langkah 
proses pemeriksaan dalam penyelesaian pemeriksaan dan alat-alat bukti yang 
dapat digunakan dalam Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin. 

(2) Dengan izin Ketua Majelis Pemeriksa Disiplin, dokter atau dokter gigi yang 
diadukan atau pembelanya dapat meminta foto copy salinan dokumen-dokumen 
pengaduan atau surat-surat resmi pengaduan untuk dipelajari. 

 

Pasal 17 

(1 )  Hari dan tanggal Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin berikutnya diputuskan dalam 
sidang Majelis Pemeriksa Disiplin. 

(2 )  Dalam hal dokter atau dokter gigi  yang diadukan tidak datang tanpa alasan yang 
sah pada Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin berikutnya, maka Sidang Majelis  
Pemeriksa Disiplin dapat dilanjutkan  tanpa kehadirannya. 

(3 )  Biaya kehadiran dokter atau dokter gigi yang diadukan ditanggung oleh dokter 
atau dokter gigi yang bersangkutan. 

 

Pasal 18 

(1 )  Apabila proses pemeriksaan sudah selesai dan dianggap cukup, dokter atau 
dokter gigi yang diadukan atau pembelanya harus diberi kesempatan untuk 
mengemukakan pendapat akhir yang berupa kesimpulan akhir. 

(2 )  Setelah kesempatan mengemukakan  kesimpulan akhir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan, Ketua Majelis Pemeriksa Disiplin menyatakan sidang 
ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Pemeriksa Disiplin untuk 
melakukan musyawarah pengambilan keputusan. 
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BAB  V 
PEMBUKTIAN  

Pasal 19 

Alat bukti yang dapat diajukan pada persidangan Majelis Pemeriksaan Disiplin dokter 
atau dokter gigi yang diadukan dapat berupa: 

a. surat-surat/ dokumen-dokumen tertulis; 
b. keterangan saksi-saksi; 
c. pengakuan teradu; 
d. keterangan ahli; 
e. barang bukti. 

 

Pasal 20 

(1 )  Surat atau dokumen tertulis sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) adalah 
surat dan atau  dokumen tertulis yang berhubungan dengan tindakan medis atau 
rekam medis atau dokumen lain yang dianggap penting. 

(2 )  Surat atau dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat 
dibuktikan sesuai dengan yang sebenarnya di depan Sidang Majelis Pemeriksa 
Disiplin. 

 

Pasal 21 

(1 )  Saksi yang tidak datang setelah dipanggil dan tidak memberikan alasan yang sah 
dan dapat dipertanggung jawabkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali berturut-turut, 
Ketua Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin dapat meminta kepada Dinas Kesehatan 
setempat, Ketua Organisasi Profesi atau Ketua Kolegium untuk mendatangkan 
saksi yang dimaksud. 

(2 )  Orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah : 

a .  keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus keatas atau 
kebawah sampai derajat kedua dari dokter atau dokter gigi yang diadukan; 

b .  isteri atau suami dokter atau dokter gigi yang diadukan, meskipun sudah cerai; 

c .  orang yang belum dewasa (minderjerigheid) yaitu orang yang belum dewasa 
sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang Hukum Perdata, kecuali 
keterangannya bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya; 

d .  orang yang dibawah pengampuan (kuratel). 

(3 )  Keterangan saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat dianggap 
sebagai alat bukti, apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, 
dilihat atau didengar sendiri. 
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Pasal 22 

(1 )  Apabila saksi tidak bisa berbahasa Indonesia, Ketua Majelis Pemeriksa Disiplin 
dapat mengangkat seorang ahli bahasa sebagai penerjemah. 

(2 )  Sebelum melaksanakan tugasnya ahli bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 

 

Pasal 23 

(1 )  Apabila saksi bisu atau tuli dan tidak dapat menulis, Ketua Majelis Pemeriksa 
Disiplin dapat mengangkat orang yang mampu sebagai juru bahasa. 

(2 )  Sebelum melaksanakan tugasnya juru bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. 

 

Pasal 24 

(1 )  Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Sidang Majelis Pemeriksa 
Disiplin. 

(2 )  Dalam hal saksi yang akan didengar tidak hadir disidang Majelis Pemeriksa 
Disiplin karena halangan yang dapat dibenarkan hukum, Ketua Sidang Majelis 
Pemeriksa Disiplin dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Majelis 
Pemeriksa Disiplin dapat datang ke tempat saksi untuk mengambil sumpah atau 
janji dan mendengarkan kesaksiannya. 

(3 )  Dalam mendengarkan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin tanpa hadirnya dokter atau dokter gigi 
yang diadukan. 

Pasal 25 

(1 )  Pengakuan teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dianggap 
sebagai alat bukti apabila pengakuan teradu yang diberikan berupa hal yang 
dialami dan dilihat sendiri. 

(2 )  Pengakuan sebagai dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dihadapan Sidang 
Majelis Pemeriksa Disiplin. 

 

Pasal 26 

(1 )  Keterangan ahli sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf d adalah pendapat yang 
disampaikan oleh orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan khusus. 

(2 )  Keterangan ahli dikemukakan dihadapan Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin. 

(3 )  Keterangan ahli dapat diajukan/diminta oleh dokter atau dokter gigi yang diadukan 
dengan persetujuan Ketua Majelis Pemeriksa Disiplin. 

(4 )  Keterangan ahli dapat diajukan atau diminta keterangannya oleh Ketua Majelis 
Pemeriksa Disiplin. 

 23



 
 

BAB  VI 
KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN 

Pasal 27 

(1 )  Keputusan sidang Majelis Pemeriksa Disiplin adalah merupakan keputusan 
MKDKI atau keputusan MKDKI-P yang mengikat Konsil Kedokteran Indonesia, 
dokter atau dokter gigi yang diadukan, pengadu, Departemen Kesehatan, Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota serta institusi terkait. 

(2 )  Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : 

a .  tidak terbukti bersalah melakukan  pelanggaran disiplin kedokteran; atau 

b .  terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran dan pemberian 
sanksi disiplin. 

(3 )  Pengaduan yang telah diputuskan pada MKDKI atau MKDKI-P tidak dapat 
diadukan kembali. 

 

Pasal 28 

(1 )  Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf (b) dapat 
berupa : 

a. pemberian peringatan tertulis; 

b. rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik; 
dan/atau 

c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan 
kedokteran atau kedokteran gigi. 

(2 )  Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa rekomendasi 
pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik sementara selama-
lamanya 1 (satu) tahun, atau rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi 
atau Surat Izin Praktik tetap atau selamanya. 

(3 )  Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran 
atau kedokteran gigi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa: 

a. pendidikan formal; 

b. pelatihan dalam pengetahuan dan atau keterampilan, magang di institusi 
pendidikan atau  sarana pelayanan kesehatan jejaringnya atau sarana 
pelayanan kesehatan yang ditunjuk, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan 
paling lama 1 (satu) tahun. 

(4 )  Sebagai bukti telah melaksanakan kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh kolegium terkait. 
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Pasal 29 

(1 )  Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin ditetapkan dalam sidang Majelis Pemeriksa 
Disiplin. 

(2 )  Pengambilan Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin dilakukan dengan cara 
musyawarah. 

(3 )  Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Ketua Majelis Pemeriksa Disiplin dapat mengambil keputusan 
dengan suara terbanyak. 

 

Pasal 30 

(1 )  Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin harus diucapkan/dibacakan dalam sidang 
Majelis Pemeriksa Disiplin dan terbuka untuk umum. 

(2 )  Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin pada  MKDKI dan  MKDKI-P adalah bersifat 
final. 

Pasal 31 

(1 )  Apabila dokter atau dokter gigi yang disidangkan atau kuasanya tidak hadir pada 
saat sidang pembacaan Keputusan oleh Majelis Pemeriksa, keputusan wajib 
disampaikan dengan surat secara resmi kepada yang bersangkutan. 

(2 )  Dalam hal dokter atau dokter gigi yang disidangkan atau kuasanya tidak menerima 
keputusan tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI atau ketua MKDKI-P dengan 
mengajukan bukti baru yang mendukung keberatannya. 

(3 )  Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari tidak ada pengajuan keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) maka keputusan MKDKI atau MKDKI-P berkekuatan tetap. 

(4 )  Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis 
Pemeriksa Disiplin akan bersidang kembali untuk sidang lanjutan peninjauan 
kembali atas alat bukti baru yang diajukan. 

(5 )  Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
berkekuatan tetap dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

 

Pasal 32 

(1 )  Keputusan sidang Majelis Pemeriksa Disiplin harus memuat : 

a. kepala keputusan berbunyi: ”Demi kehormatan profesi kedokteran  
berdasarkan Ketuhanan yang maha esa”; 

b. nama lengkap berikut gelar akedemik dan sebutan profesi, tempat/tanggal lahir 
atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor STR dan tanggal 
diterbitkannya, Nomor SIP dan tanggal diterbitkannya, tempat tinggal atau 
tempat praktik dokter atau dokter gigi yang disidangkan; 
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c. nama lengkap, tempat/tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, 
kewarganegaraan dan alamat pengadu; 

d. ringkasan pengaduan dan jawaban dokter atau dokter gigi yang diadukan; 

e. pertimbangan dan penilaian setiap alat bukti yang diajukan dan hal-hal yang 
terjadi selama dalam proses pemeriksaan/persidangan; 

f. alasan-alasan baik dari teknis kedokteran maupun disiplin keahlian yang 
menjadi dasar keputusan; 

g. amar Keputusan dan pembiayaan; 

h. hari, tanggal keputusan, nama ketua Majelis Pemeriksa Disiplin dan 
anggotanya, keterangan tentang hadir dan tidaknya dokter atau dokter gigi 
yang diadukan serta keterangan lain yang relevan. 

(2 )  Keputusan sidang Majelis Pemeriksa Disiplin ditanda tangani ketua majelis dan 
anggota majelis. 

(3 )  Keputusan sidang Majelis Pemeriksa Disiplin mempunyai kekuatan mengikat sejak 
diputuskan dan dibacakan dalam sidang Majelis Pemeriksaan Disiplin. 

 

BAB  VII 
PELAKSANAAN  KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN 

 

Pasal 33 

(1 )  Setiap Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin dalam kurun waktu 14 (empat belas) 
hari kerja harus menyampaikan kepada Ketua MKDKI atau Ketua  MKDKI-P. 

(2 )  Ketua MKDKI atau Ketua MKDKI-P dalam 14 (empat belas) hari kerja harus 
menyampaikan Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada pihak-pihak yang terkait. 

 

Pasal 34 

Pelaksanaan Keputusan MKDKI dan MKDKI-P tentang tidak terbukti bersalah 
melakukan  pelanggaran disiplin kedokteran dilakukan oleh sekretariat MKDKI atau 
sekretariat MKDKI-P dan disampaikan kepada dokter atau dokter gigi yang 
bersangkutan. 

 

Pasal 35  

Pelaksanaan Keputusan MKDKI atau keputusan MKDKI-P tentang penolakan 
pengaduan karena ditemukan pelanggaran etika, oleh Sekretariat MKDKI atau 
sekretariat MKDKI-P diteruskan pengaduannya kepada organisasi profesi yang 
bersangkutan. 
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Pasal 36 

(1 )  Pelaksanaan Keputusan MKDKI atau MKDKI-P tentang sanksi disiplin peringatan 
tertulis, oleh Sekretariat MKDKI atau MKDKI-P disampaikan kepada dokter atau 
dokter gigi yang  bersangkutan. 

(2 )  Tanggal dan hari tanda terima Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
sebagai bukti bahwa tanggal dan hari tersebut telah dilaksanakan  Keputusan  
MKDKI atau Keputusan MKDKI-P terhadap dokter atau dokter gigi yang dikenakan 
sanksi disiplin  peringatan tertulis. 

 

Pasal 37 

(1 )  Pelaksanaan Keputusan  MKDKI atau keputusan MKDKI-P tentang sanksi disiplin  
rekomendasi pencabutan STR disampaikan oleh sekretariat MKDKI atau MKDKI-P 
kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk dilaksanakan. 

(2 )  Pelaksanaan Keputusan MKDKI atau keputusan MKDKI-P tentang sanksi 
rekomendasi pencabutan Surat  Tanda Registrasi (STR)  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
tanggal dan hari diterimanya Keputusan  MKDKI atau Keputusan MKDKI-P oleh 
Konsil Kedokteran Indonesia. 

 

Pasal 38 

(1 )  Pelaksanaan Keputusan MKDKI atau MKDKI-P tentang sanksi disiplin 
rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) disampaikan oleh sekretariat 
MKDKI atau MKDKI-P kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat Surat Izin 
Praktik (SIP) tersebut diterbitkan untuk dilaksanakan. 

(2 )  Pelaksanaan Keputusan  MKDKI atau keputusan MKDKI-P tentang sanksi disiplin 
rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja  sejak tanggal 
dan hari diterimanya Keputusan MKDKI atau keputusan MKDKI-P oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota tempat Surat Izin Praktik (SIP) tersebut diterbitkan. 

 

Pasal 39 

(1 )  Pelaksanaan keputusan MKDKI atau MKDKI-P tentang sanksi disiplin  mengikuti 
pendidikan atau pelatihan disampaikan Sekretariat MKDKI atau MKDKI-P kepada 
Konsil Kedokteran Indonesia untuk dilaksanakan. 

(2 )  Pelaksanaan Keputusan MKDKI atau keputusan MKDKI-P tentang sanksi 
mengikuti pendidikan/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hari dan tanggal 
diterimanya Keputusan  MKDKI atau keputusan MKDKI-P oleh Konsil Kedokteran 
Indonesia. 

 27



 
 

(3 )  Keputusan MKDKI atau keputusan MKDKI-P tentang sanksi disiplin mengikuti 
pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Konsil 
Kedokteran Indonesia diteruskan/disampaikan kepada kolegium dan institusi  
pendidikan yang berkompetensi. 

(4 )  Pelaksanaan Keputusan MKDKI atau keputusan  MKDKI-P tentang sanksi disiplin  
mengikuti pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai 
oleh dokter atau dokter gigi yang dikenai sanksi. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 40 

(1 )  Semua pengaduan dugaan pelanggaran disiplin yang telah diterima dan diperiksa 
oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Menteri pada tingkat banding tetap 
diselesaikan pemeriksaannya dan keputusannya disampaikan kepada Konsil 
Kedokteran Indonesia dan MKDKI atau MKDKI-P. 

(2 )  Selama MKDKI-P belum terbentuk, semua pengaduan adanya dugaan 
pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi  diadukan kepada MKDKI. 

 

BAB  IX 
KETENTUAN  PENUTUP 

Pasal 41 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 24 Agustus 2006 

        

       KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 

                 KETUA, 

 

 

 

       HARDI YUSA, dr, Sp.OG, MARS 
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KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 
NOMOR 17/KKI/KEP/VIII/2006 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN 

 
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam 
penyelenggaraan praktik kedokteran yaitu penegakan aturan-aturan 
dan/atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran dalam 
pelaksanaan pelayanan medik yang seharusnya diikuti oleh dokter 
dan dokter gigi, telah dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia (MKDKI); 

b. bahwa aturan-aturan dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a terdapat dalam peraturan perundangan maupun 
ketentuan profesi kedokteran atau kedokteran gigi; 

c. bahwa untuk pelaksanaan tugas MKDKI perlu menyusun suatu 
pedoman penegakan disiplin profesi kedokteran berdasarkan aturan-
aturan atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Konsil 
Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi 
Kedokteran; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

2.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3637); 
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4.  Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 
tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin 
Dokter dan Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di 
Tingkat Provinsi; 

 
 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan  :  

Kesatu : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG    
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN. 

Kedua :  Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 

Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menjadi acuan 
bagi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam 
menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran 
gigi. 

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Agustus 2006 

 
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 

 
 
 

HARDI YUSA, dr, Sp.OG, MARS 
KETUA 
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Lampiran 
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia  
Nomor : 17/KKI/KEP/VIII/2006 
Tanggal : 24 Agustus 2006 

 
 

PEDOMAN  PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN 
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

Profesi kedokteran dan kedokteran gigi merupakan profesi yang memiliki keluhuran 
karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi salah satu 
kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesehatan. Dalam menjalankan tugas 
profesionalnya sebagai dokter dan dokter gigi, selain terikat oleh norma etika dan 
norma hukum,  profesi ini juga terikat oleh norma disiplin kedokteran, yang bila 
ditegakkan, akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran 
profesinya.  

Pengertian disiplin kedokteran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran (Pasal 55 ayat (1)) adalah aturan-aturan dan/atau ketentuan 
penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan 
dokter gigi. Sebagian dari aturan-aturan dan ketentuan tersebut, terdapat di dalam 
Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan sebagian lagi tersebar di dalam peraturan 
perundang-undangan, pedoman atau ketentuan lain. Undang-Undang Praktik 
Kedokteran menyebutkan standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur 
operasional serta ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 45-
49, dan Pasal 51 sebagai aturan/ketentuan yang harus dipatuhi dokter dan dokter gigi. 
Sementara itu, aturan dan ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh dokter dan dokter 
gigi, juga ditemukan dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Menteri Kesehatan, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, Ketentuan dan Pedoman 
Organisasi Profesi, Kode Etik Profesi dan juga dalam kebiasaan umum (common 
practice) di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. 

Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan 
penerapan keilmuan, yang pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu : 
1. Melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak kompeten. 
2. Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik. 
3. Berperilaku  tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran. 
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Pada Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah majelis yang berwenang 
menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam 
penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. 
Pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter 
dan dokter gigi yang terregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia, atau dokter dan 
dokter gigi yang telah memiliki Surat Penugasan dari Departemen Kesehatan pada 
masa peralihan, dapat mengakibatkan diberikannya sanksi disiplin profesi kepada 
pelakunya, yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.  

Bilamana peraturan atau perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar 
penegakan disiplin ini mengalami perubahan, maka akan digunakan peraturan atau 
perundang-undangan yang dinyatakan sah dan berlaku saat itu.  
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BAB II 
KETENTUAN UMUM 

 

1. Disiplin Kedokteran adalah aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan 
dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi. 

2. Penegakan Disiplin adalah penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan 
penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter 
dan dokter gigi.  

3. MKDKI adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. 

4. Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Kedokteran 
Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. 

5. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter 
dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran, setelah memenuhi 
persyaratan. 

6. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan 
Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. 

7. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan profesional yang meliputi 
penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai (knowledge, skill dan 
attitude), dalam melaksanakan tugas profesionalnya.  
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BAB III 
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN 

 

1. Melakukan praktik kedokteran  dengan tidak kompeten. 

Penjelasan:  

Dalam menjalankan asuhan klinis kepada pasien, dokter atau dokter gigi harus  
bekerja dalam batas-batas kompetensinya, baik dalam penegakan diagnosis 
maupun dalam penatalaksanaan pasien. 

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat 
(3) huruf d;  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang 
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3). 

  

2. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki 
kompetensi sesuai. 

 Penjelasan: 

a. Dalam situasi dimana penyakit atau kondisi pasien di luar kompetensinya 
(karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan keterampilan ataupun 
keterbatasan peralatan yang tersedia), maka dokter atau dokter gigi wajib 
menawarkan kepada pasien untuk dirujuk atau dikonsultasikan kepada dokter 
atau dokter gigi lain atau sarana pelayanan kesehatan lain yang lebih sesuai. 

b. Upaya perujukan dapat tidak dilakukan, apabila situasi yang terjadi antara lain 
sebagai berikut:  

1)  kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk; 

 2) keberadaan dokter atau dokter gigi lain atau sarana kesehatan yang lebih 
tepat,  sulit dijangkau atau sulit didatangkan; 

  3)  atas kehendak pasien. 

 Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 
huruf b. 
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3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak 
memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. 

 Penjelasan:  

a. Dokter atau dokter gigi dapat mendelegasikan tindakan atau prosedur 
kedokteran tertentu kepada tenaga kesehatan tertentu yang sesuai dengan 
ruang lingkup keterampilan mereka.  

b. Dokter atau dokter gigi harus yakin bahwa tenaga kesehatan yang menerima 
pendelegasian tersebut, memiliki  kompetensi untuk itu.  

c. Dokter atau dokter gigi, tetap bertanggung jawab atas penatalaksanaan pasien  
yang bersangkutan.  

 Dasar :  
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan 
Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3). 

 

4. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki 
kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak melakukan 
pemberitahuan perihal penggantian tersebut.  

   Penjelasan:  

a. Bila dokter atau dokter gigi berhalangan menjalankan praktik kedokteran, maka 
dapat menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti yang memiliki kompetensi 
sama dan memiliki Surat Izin Praktik (SIP). 

b. Dalam kondisi keterbatasan tenaga dokter atau dokter gigi dalam bidang tertentu 
sehingga tidak memungkinkan tersedianya dokter atau dokter gigi pengganti 
yang memiliki kompetensi yang sama, maka dapat disediakan dokter atau dokter 
gigi pengganti lainnya. 

c. Surat Izin Praktik (SIP) dokter atau dokter gigi pengganti tidak harus SIP di 
tempat yang harus digantikan. 

d. Ketidakhadiran dokter atau dokter gigi bersangkutan dan kehadiran dokter atau  
dokter gigi pengganti pada saat dokter atau dokter gigi berhalangan praktik, 
harus diinformasikan kepada pasien secara lisan ataupun tertulis ditempat 
praktik dokter.  

e. Jangka waktu penggantian ditentukan dalam peraturan perundangan yang 
berlaku atau etika profesi. 
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Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 40; 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang 
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 20 ayat (3) dan (4) dan 
Pasal 21.  

 

5. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun 
mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan 
pasien. 

Penjelasan: 

a. Dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, harus berada pada 
kondisi fisik dan mental yang laik (fit). 

b. Dokter atau dokter gigi yang mengalami gangguan kesehatan fisik atau 
gangguan kesehatan mental tertentu, dapat dinyatakan tidak laik untuk 
melaksanakan praktik kedokteran (unfit to practice). 

c. Dokter atau dokter gigi bersangkutan baru dapat dibenarkan untuk kembali 
melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi bilamana kesehatan fisik 
maupun mentalnya telah pulih untuk praktik (fit to practice).  

d. Pernyatakan laik atau tidak laik untuk melaksanakan praktik kedokteran atau 
kedokteran gigi,  diatur lebih lanjut oleh Konsil Kedokteran Indonesia.  

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat 
(3) huruf c. 

 

6.  Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan 
atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung 
jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, 
sehingga dapat membahayakan pasien.  

Penjelasan:  

Dokter atau dokter gigi wajib melakukan penatalaksanaan pasien dengan teliti, 
tepat, hati-hati, etis dan penuh kepedulian  dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Anamnesis, pemeriksaan fisik dan mental, bilamana perlu pemeriksaan 
penunjang diagnostik.  

b. Penilaian riwayat penyakit, gejala dan tanda-tanda pada kondisi pasien. 

c. Tindakan dan pengobatan secara profesional. 
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d. Tindakan yang tepat dan cepat terhadap keadaan yang memerlukan intervensi 
kedokteran. 

e. Kesiapan untuk berkonsultasi pada sejawat yang sesuai, bilamana diperlukan. 

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 44 ayat 
(1) dan (2) dan  Pasal 51 huruf a  

 

7. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan pasien. 

Penjelasan:  

a. Dokter atau dokter gigi, melakukan pemeriksaan atau memberikan terapi, 
ditujukan hanya untuk kebutuhan medik pasien. 

b. Pemeriksaan atau pemberian terapi yang berlebihan, dapat membebani pasien 
dari segi biaya maupun kenyamanan, dan bahkan dapat menimbulkan bahaya 
bagi pasien. 

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf 
a dan Pasal 52 huruf c.  

 

8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequate 
information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik 
kedokteran. 

Penjelasan:  

a. Pasien mempunyai hak atas informasi tentang kesehatannya (the right to 
information), dan oleh karenanya, dokter atau dokter gigi wajib memberikan 
informasi dengan bahasa yang dipahami oleh pasien atau penterjemahnya, 
kecuali bila informasi tersebut dapat membahayakan kesehatan pasien.  

b. Informasi yang berkaitan dengan tindakan medik yang akan dilakukan meliputi: 
diagnosis medik, tata cara tindakan medik, tujuan tindakan medik, alternatif 
tindakan medik lain, risiko tindakan medik, komplikasi yang mungkin terjadi serta 
prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.  

c. Pasien juga berhak memperoleh informasi tentang biaya pelayanan kesehatan 
yang akan dijalaninya.  
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d. Keluarga pasien berhak memperoleh informasi tentang sebab-sebab kematian 
pasien, kecuali bila sebelum meninggal pasien menyatakan agar penyakitnya 
tetap dirahasiakan .  

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat 
(2) dan (3) dan Pasal 52 huruf a, huruf b, dan huruf e;  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang 
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 17. 

 

9. Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau 
keluarga dekat atau wali atau pengampunya.  

Penjelasan:  

a. Untuk menjalin komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka memperoleh 
persetujuan tindakan medik, baik dokter atau dokter gigi maupun pasien 
mempunyai hak untuk didengar dan kewajiban untuk saling memberi informasi.  

b. Setelah menerima informasi yang cukup dari dokter atau dokter gigi dan 
memahami maknanya (well informed), pasien diharapkan  dapat mengambil 
keputusan bagi dirinya sendiri (the right to self determination) untuk menyetujui 
(consent) atau menolak (refuse) tindakan medik yang akan dilakukan 
kepadanya.  

c. Setiap tindakan medik yang akan dilakukan kepada pasien, mensyaratkan 
persetujuan (otorisasi) dari yang bersangkutan. Dalam kondisi dimana pasien 
tidak dapat memberikan persetujuan secara pribadi (dibawah umur atau keadaan 
fisik/mental tidak memungkinkan), maka persetujuan dapat diberikan oleh 
keluarga yang berwenang (suami/istri, bapak/ibu, anak atau saudara kandung) 
atau wali atau pengampunya (proxy). 

d. Persetujuan tindakan medik (informed consent) dapat dinyatakan secara tertulis 
atau lisan, termasuk dengan menggunakan bahasa tubuh. Setiap tindakan medik 
yang mempunyai risiko tinggi mensyaratkan persetujuan tertulis. 

e. Dalam kondisi dimana pasien tidak mampu memberikan persetujuan dan tidak 
memiliki pendamping, maka dengan tujuan untuk penyelamatan hidup (life 
safing) atau mencegah kecacatan pasien yang berada dalam keadaan gawat 
darurat, tindakan medik dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien.  

f. Dalam hal tindakan medik yang menyangkut kesehatan reproduksi, persetujuan 
harus diberikan oleh pasangannya (suami/istri). 
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g. Dalam hal tindakan medik yang menyangkut kepentingan publik (misal: imunisasi 
massal dalam penanggulangan wabah), tidak diperlukan persetujuan.  

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 dan 
Pasal 52 huruf d;  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang 
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 17. 

 

10. Dengan sengaja, tidak membuat atau menyimpan rekam medik, sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi. 

Penjelasan:  

a. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter atau dokter gigi wajib membuat 
rekam medik secara benar dan lengkap serta menyimpan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Dalam hal dokter berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, maka penyimpanan 
rekam medik merupakan tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan yang 
bersangkutan. 

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 dan 
Pasal 47;   

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang 
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 16. 

 

11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang 
tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dan etika profesi. 

Penjelasan: 

a.  Penghentian (terminasi) kehamilan hanya dapat dilakukan atas  indikasi medik 
yang mengharuskan tindakan tersebut.  

b. Penentuan tindakan penghentian kehamilan pada pasien tertentu yang 
mengorbankan nyawa janinnya, dilakukan oleh setidaknya dua orang dokter. 

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 15. 
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12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas 
permintaan sendiri dan atau keluarganya . 

Penjelasan: 

a. Setiap dokter tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang bertujuan mengakhiri 
kehidupan manusia, karena selain bertentangan dengan sumpah kedokteran dan 
atau etika kedokteran dan atau tujuan profesi kedokteran, juga bertentangan 
dengan aturan hukum pidana. 

b. Pada kondisi sakit mencapai keadaan terminal, dimana upaya kedokteran 
kepada pasien merupakan kesia-siaan (futile) menurut state of the art (SOTA) 
ilmu kedokteran, maka dengan persetujuan pasien dan atau keluarga dekatnya, 
dokter dapat menghentikan pengobatan, akan tetapi  dengan tetap memberikan 
perawatan yang layak (ordinary care). Dalam keadaan tersebut, dokter 
dianjurkan untuk berkonsultasi dengan sejawatnya atau komite etik rumah sakit 
bersangkutan. 

Dasar :  

Fatwa IDI Nomor 231/PB/4/7/1990. 

World Medical Association : Declaration of Euthanasia  (Madrid, 1987).  

 

13. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau 
keterampilan atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktik 
kedokteran yang layak. 

Penjelasan: 

a. Dalam rangka menjaga keselamatan pasien, setiap dokter atau dokter gigi wajib 
menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan tata cara praktik kedokteran yang 
telah diterima oleh profesi kedokteran atau kedokteran gigi . 

b. Setiap pengetahuan, ketrampilan dan tata cara baru harus melalui penelitian/uji 
klinik tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 27, Pasal 
28 dan Pasal 51 huruf a.  

 

14. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan 
manusia sebagai subjek penelitian, tanpa memperoleh persetujuan etik 
(ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah. 
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Penjelasan : 

Dalam praktik kedokteran, dimungkinkan untuk menggunakan pasien atau klien 
sebagai subjek penelitian sepanjang telah memperoleh persetujuan etik (ethical 
clearance) dari komisi etik penelitian. 

Dasar :  

World Medical Association: Deklarasi Helsinki (1964) yang telah diamandemen di 
Venetia (1983). 

 

15. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal 
tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang 
bertugas dan mampu melakukannya. 

Penjelasan:  

a. Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan adalah kewajiban yang 
mendasar bagi setiap manusia, utamanya bagi profesi dokter atau dokter gigi di 
sarana pelayanan kesehatan. 

b. Kewajiban tersebut dapat diabaikan apabila membahayakan dirinya atau apabila 
telah ada individu lain yang mau dan mampu melakukannya atau karena ada 
ketentuan lain yang telah diatur oleh sarana pelayanan kesehatan tertentu. 

Dasar:  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf 
d; 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang 
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 22  ayat (2). 

 

16. Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa 
alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan atau etika profesi. 

Penjelasan: 

a. Tugas dokter atau dokter gigi sebagai profesional medik adalah melakukan 
pelayanan kedokteran.  

b. Beberapa alasan yang dibenarkan bagi dokter atau dokter gigi untuk menolak 
atau mengakhiri pelayanan kepada pasiennya (memutuskan hubungan dokter 
pasien) adalah :  

1)  pasien melakukan intimidasi terhadap dokter atau dokter gigi; 

2)  pasien melakukan kekerasan terhadap dokter atau dokter gigi; 
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3)  pasien berperilaku merusak hubungan saling percaya tanpa alasan. 

Dalam hal-hal diatas, dokter atau dokter gigi wajib memberitahu secara lisan 
atau tertulis kepada pasiennya dan menjamin kelangsungan pengobatan pasien 
dengan cara merujuk ke dokter atau dokter gigi lain dengan menyertakan 
keterangan mediknya.  

c. Dokter atau dokter gigi tidak boleh melakukan penolakan atau memutuskan 
hubungan terapeutik dokter-pasien, semata-mata karena alasan:  keluhan pasien 
terhadap pelayanan dokter, finansial, suku, ras, jender, politik, agama atau 
kepercayaan.   

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf 
a dan Pasal 52 huruf c. 

 

17. Membuka rahasia kedokteran, sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan atau etika profesi. 

Penjelasan: 

a. Dokter atau dokter gigi wajib menjaga rahasia  pasiennya. Bila  dipandang perlu 
untuk menyampaikan  informasi tanpa persetujuan pasien atau keluarga, maka 
dokter atau dokter gigi tersebut harus mempunyai alasan pembenaran.  

b. Alasan pembenaran yang dimaksud adalah: 

1) permintaan Majelis Pemeriksa MKDKI; 

2) permintaan Majelis Hakim Sidang Pengadilan; dan 

3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan 
Ps 51 huruf c; 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang 
Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 18;  

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia 
Kedokteran. 
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18. Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan 
yang diketahuinya secara benar dan patut. 

Penjelasan:  

a. Sebagai profesional medik, dokter atau dokter gigi harus jujur dan dapat 
dipercaya dalam memberikan keterangan medik, baik dalam bentuk lisan 
maupun tulisan. 

b. Dokter atau dokter gigi tidak dibenarkan membuat atau memberikan keterangan 
palsu. 

c. Dalam hal membuat keterangan medik berbentuk tulisan (hardcopy), dokter 
wajib membaca secara teliti setiap dokumen yang akan ditanda tangani, agar 
tidak terjadi kesalahan penjelasan yang dapat menyesatkan.  

Dasar :  

Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7, dan Kode Etik Kedokteran Gigi. 

 

19. Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau 
eksekusi hukuman mati. 

Penjelasan: 

Prinsip tugas mulia seorang profesional medik adalah memelihara kesehatan fisik, 
mental dan sosial penerima jasa pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, dokter atau 
dokter gigi tidak dibenarkan turut serta dalam pelaksanaan tindakan yang 
bertentangan dengan tugas tersebut termasuk tindakan penyiksaan atau 
pelaksanaan hukuman mati. 

Dasar :  

Keputusan Muktamar IDI XXIII No 14/MUK XXIII/XII/97 tentang Tindakan 
Penyiksaan;  

World Medical Association: Deklarasi Tokyo Tahun 2000. 

 

20. Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat 
adiktif lainnya (NAPZA) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan etika profesi. 

Penjelasan: 

Dokter dibenarkan memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif 
lainnya sepanjang sesuai dengan indikasi medis dan peraturan perundang-
undangan.  

Dasar :  
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Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika;  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 

 

21. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan 
terhadap pasien, di tempat praktik. 

Penjelasan:  

Dalam hubungan terapeutik antara dokter-pasien, dokter atau dokter gigi tidak boleh 
menggunakan  hubungan personal (seperti hubungan seks atau emosional)  yang 
dapat merusak hubungan dokter – pasien. 

Dasar :  

Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7 huruf a,          

Kode Etik Kedokteran Gigi Pasal 4 (Penjelasan huruf f) 

 

22. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya. 

Penjelasan:  

Dalam melaksanakan hubungan terapeutik dokter-pasien, dokter atau dokter gigi 
hanya dibenarkan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai 
dengan kemampuan, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. 
Penggunaan gelar dan sebutan lain yang tidak sesuai, dinilai dapat menyesatkan 
masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan. 

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  

Kode Etik Kedokteran Gigi Pasal 4 (Penjelasan huruf e) 

 

23. Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau 
memberikan resep obat/alat kesehatan. 

Penjelasan: 

Dalam melakukan rujukan (pasien, laboratorium, teknologi) kepada dokter atau 
dokter gigi lain atau sarana penunjang lain, atau pembuatan resep/pemberian obat, 
seorang dokter atau dokter gigi hanya dibenarkan bekerja untuk kepentingan 
pasien. Oleh karenanya, dokter atau dokter gigi tidak dibenarkan meminta atau  
menerima imbalan jasa atau membuat kesepakatan dengan pihak lain  diluar 
ketentuan etika profesi (kick-back atau fee-splitting) yang  dapat mempengaruhi 
indepedensi dokter atau dokter gigi yang bersangkutan. 
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Dasar :  
Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 3;  
Kode Etik Kedokteran Gigi Pasal 4 (Penjelasan huruf d); 
Keputusan Muktamar IDI XXIII Nomor 14/ MUK XXIII/XII/97 tentang Promosi Obat,  
Kosmetika, Alat dan Sarana Kesehatan, Makanan, Minuman dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga. 
 

24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/ pelayanan 
yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan. 

Penjelasan:  

a. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan medik, membutuhkan informasi 
tentang kemampuan/pelayanan seorang dokter atau dokter gigi untuk 
kepentingan pengobatan dan rujukan. Oleh karenanya, dokter atau dokter gigi 
hanya dibenarkan memberikan informasi yang memenuhi ketentuan umum 
yakni: sah, patut, jujur, akurat dan dapat dipercaya. 

b. Melakukan penyuluhan kesehatan di media massa tidak termasuk pelanggaran 
disiplin. 

c. Melakukan pengiklanan diri tentang kompetensi atau layanan yang benar 
merupakan pelanggaran etik, dan tidak termasuk dalam pelanggaran disiplin. 

Dasar :  

Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 4 dan Kode Etik Kedokteran Gigi Pasal 4 
(Penjelasan huruf h). 

 

25. Ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya. 

Penjelasan:  

Penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya  (NAPZA) dapat 
menurunkan kemampuan seorang dokter/dokter gigi sehingga berpotensi  
membahayakan pengguna pelayanan medik. 

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;   

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat 
(3) huruf c.  

26. Berpraktik dengan menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin 
Praktik (SIP) dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah.  
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Penjelasan:  

Seorang dokter atau dokter gigi yang diduga memiliki STR dan/atau SIP dengan 
menggunakan persyaratan yang tidak sah, dapat diajukan ke MKDKI. Apabila 
terbukti adanya pelanggaran tersebut, maka STR akan dicabut oleh Konsil 
Kedokteran Indonesia (KKI) dan SIP akan dicabut oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi MKDKI. 

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 36. 

 

27. Ketidakjujuran dalam menentukan jasa medik. 

Penjelasan:  

Dokter atau dokter gigi harus jujur dalam menentukan jasa medik sesuai dengan 
tindakan medik yang dilakukannya terhadap pasien. 

Dasar :  

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf 
d;  

Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 3; dan  

Kode Etik Kedokteran Gigi Pasal 4 (Penjelasan huruf d). 

 

28. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan 
MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin. 

Penjelasan: Dalam rangka pemeriksaan terhadap dokter atau dokter gigi yang 
diadukan atas dugaan pelanggaran disiplin, MKDKI berwenang meminta informasi, 
dokumen, dan alat bukti lainnya  dari dokter atau dokter gigi yang diadukan dan dari 
pihak lain yang terkait.   

Dasar:  

Perkonsil Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 Pasal 3 ayat (5) tentang Tata Cara 
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi Oleh 
MKDKI dan MKDKI-P.  
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BAB IV 

SANKSI DISIPLIN 

 

Sanksi disiplin yang dapat dikenakan oleh MKDKI berdasarkan Undang-Undang Nomor 
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 69 ayat (3) adalah : 

1. pemberian peringatan tertulis; 

2. rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik; dan/atau 

3. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran 
atau kedokteran gigi. 

 

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik yang 
dimaksud  dapat berupa: 

a. rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik sementara 
selama-lamanya 1 (satu) tahun, atau  

b. rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik tetap atau 
selamanya; 

 

Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau 
kedokteran gigi yang  dimaksud  dapat berupa : 

a. pendidikan formal; atau 

b. pelatihan dalam pengetahuan dan atau ketrampilan, magang  di institusi pendidikan 
atau  sarana pelayanan kesehatan jejaringnya atau sarana pelayanan kesehatan 
yang ditunjuk, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN ini disusun untuk 
menjadi pedoman bagi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) 
dalam  menetapkan ada/atau tidak adanya pelanggaran disiplin oleh para praktisi di 
bidang kedokteran dan kedokteran gigi, serta menjadi rambu-rambu yang tidak boleh 
dilanggar oleh para praktisi tersebut agar dapat menjalankan praktik kedokteran secara 
profesional.  
 
Dengan ditegakkannya disiplin kedokteran diharapkan pasien akan terlindungi dari 
pelayanan kedokteran yang kurang bermutu; dan meningkatnya mutu pelayanan dokter 
dan dokter gigi; serta terpeliharanya martabat dan kehormatan profesi kedokteran dan 
kedokteran gigi.    
 
 
 
 

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 
 
 
 

HARDI YUSA, dr, Sp.OG, MARS 
             KETUA 
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	Pasal 5
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