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Abstrak 
Pendidikan kedokteran di Indonesia saat ini mengacu 
pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012 
yang memuat area Profesionalitas luhur sebagai 
pondasi utama. Kepaniteraan klinik Ilmu Kedokteran 
Forensik FK Unsyiah sebagai wahana mendidik calon 
dokter profesional dilatih dengan pendekatan empat 
domain pendidikan yaitu Iman (Spiritualitas), Akhlak 
(etika dan budi pekerti), Amal (skill) dan Ilmu 
(pengetahuan dan teknologi). Domain ilmu, amal dan 
akhlak sebagai terjemahan domain kognitip, 
psikomotorik dan afektip diberikan dalam bentuk tugas 
akademik dan klinik seperti pemeriksaan forensik klinik, 
pemeriksaan forensik patologi, bimbingan daftar 
penyakit, bimbingan daftar keterampilan, visite forensik, 
manajemen kasus, laporan kasus, baca jurnal, focus 
group discussion, dan konsultasi visum et repertum. 
Sedangkan domain iman diberikan melalui tausyiah 
Jum’at forensik, kajian Fiqih Rabu dan tahsin Al-Quran 
Sabtu serta pembelajaran fardhu kifayah berkala. 
Dengan pendekatan empat domain kompetensi di atas 
diharapkan lulusan FK Unsyiah dapat menjadi dokter 
yang profesional bersandarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta iman dan taqwa.  
Kata Kunci: Profesionalitas luhur, Kepaniteraan klinik 
forensik, Domain pendidikan 
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PENDAHULUAN  
Pendidikan kedokteran di Indonesia 

saat ini mengacu pada Standar Kompetensi 
Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012 yang 
rencananya akan direvisi kembali pada 
tahun 2018 mendatang. SKDI 2012 sendiri 
juga merupakan lanjutan dari SKDI 2006 
dengan beberapa penambahan. SKDI 
memerlukan beberapa perbaikan secara 
berkala sesuai dengan perkembangan sistem 
pelayanan kesehatan, sistem pendidikan 
dokter serta perkembangan ilmu dan 
teknologi kedokteran yang semakin 
meningkat.1 Revisi standar dimulai dengan 
perubahan paradigma, dari yang dahulunya 
berbasis rumah sakit (hospital based) 
menjadi berbasis masyarakat (community 
based), dengan pendekatan nilai-nilai sosial 
pada pendidikan kedokteran menjadi lebih 
diperhatikan. Sesuai dengan standar 
pendidikan dokter Indonesia (SKDI) yang 
dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran 
Indonesia (KKI) tahun 2006, bahwa 
pendidikan kedokteran mempunyai lima 
pilar keilmuan, yaitu Ilmu-ilmu kedokteran 
biomedik, ilmu-ilmu kedokteran klinik, ilmu-
ilmu kedokteran komunitas dan 
pencegahan, metodologi ilmiah, serta ilmu-
ilmu humaniora.2 Kelima pilar ilmu 
kedokteran tersebut sampai saat ini masih 
dipergunakan. Perbedaan SKDI 2006 dan 
SKDI 2012 terletak pada susunan area 
kompetensi yaitu pada SKDI 2006 area 
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Profesionalisme, etika dan medikolegal  
diletakkan pada area 7 sementara pada SKDI 
2012 terletak pada area 1 yang menjadi 
pondasi dasar kompetensi dokter 
Indonesia.1.2 

Berdasarkan SKDI 2012, kompetensi 
seorang dokter dibangun dengan beberapa 
pondasi diantaranya Profesionalitas luhur, 
mawas diri dan pengembangan diri serta 
komunikasi efektif sebagai pijakan bagi pilar-
pilar berupa pengelolaan informasi, landasan 
ilmiah kedokteran, keterampilan klinik dan 
pengelolaan masalah kesehatan.1 SKDI 2012 
terdiri dari 7 (tujuh) area kompetensi yang 
diturunkan menjadi kompetensi inti, 
komponen kompetensi dan kemampuan yang 
diharapkan pada akhir pembelajaran. Salah 
satu metode pencapaian kompetensi seorang 
dokter yaitu dengan melakukan kegiatan 
kepaniteraan klinik. Pada kegiatan 
kepaniteraan klinik seorang dokter diberikan 
pembekalan kemampuan akademik dan klinik 
di rumah sakit sebagai dasar perilaku 
profesionalnya kelak di masyarakat. Pada 
kegiatan kepaniteraan klinik mahasiswa 
diberikan pembelajaran terintegrasi antara 
kognitip, skill dan attitude. Metode 
pembelajaran pada kepaniteraan klinik untuk 
semua departemen di Fakultas Kedokteran 
Universitas Syiah Kuala (FK Unsyiah) dilakukan 
dengan menjabarkan rencana pembelajaran 
persemester (RPS) sesuai dengan Kerangka 
Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI). 

Profesionalitas Luhur Berbasis Keislaman 

Dalam upaya pencapaian kompetensi, 
kepaniteraan klinik ilmu kedokteran forensik 
FK Unsyiah mengacu pada SKDI 2012 dengan 
memilih topik-topik yang berhubungan 
dengan masing masing area kompetensi, 
khusus pada tulisan ini dibahas mengenai area 
Profesionalitas luhur berbasis keislaman yang 
terdiri dari:1 

1. Berke-Tuhan-an Yang Maha Esa/Yang Maha 
Kuasa 
a. Agama sebagai nilai moral yang 
menentukan sikap dan perilaku manusia. 
Membangun pemahaman tentang 
pentingnya aspek religiusitas secara lahiriah 
(Islam) dan spiritualitas secara batiniah 
(Iman dan Ihsan) dalam praktik kedokteran 
forensik, sehingga mahasiswa tidak hanya 
mampu dan kompeten secara kognitip, skill, 
dan attitude juga harus meningkatkan level 
bahwa baik dalam melakukan pendidikan 
maupun memberikan pelayanan kedokteran 
diniatkan semata-mata untuk ibadah kepada 
Allah SWT. Kegiatan ini dilakukan setiap hari 
dalam ibadah, juga dilakukan diskusi dan 
kajian keislaman setiap hari Rabu di Mesjid 
Raudhatul Jannah, tahsin Al-Qur’an setiap 
hari Sabtu serta tausyiah setiap hari Jum’at. 
b. Aspek agama dalam praktik 
kedokteran. Membahas perspektif agama 
Islam yang terkait dengan  kedokteran 
forensik misalnya mengenai autopsi, 
penggalian kuburan, euthanasia, end of life, 
identifikasi, pelayanan islami, abortus, 
pembunuhan anak, perkosaan, pelayanan 
kegawatdaruratan, tanda-tanda kematian, 
sakaratul maut, bunuh diri, pembunuhan, dan 
lain-lain. Kegiatan ini dilakukan melalui 
tausyiah setiap hari Jum’at. 
 
2. Bermoral, beretika dan disiplin 
a. Kaidah dasar moral dalam praktik 
kedokteran. 
Mengedepankan prinsip-prinsip moral dalam 
kedokteran yaitu memberikan manfaat 
(beneficence), tidak merugikan 
(nonmaleficence), adil (justice) dan hormat 
pada pasien/korban (autonomy).3 Dalam 
pemeriksaan terhadap pasien/korban harus 
dengan ijin pasien atau keluarganya, tidak 
boleh dilakukan beramai-ramai untuk 
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menghormati privasi dan kenyamanan 
pasien/korban. 
b. Humanisme dalam kedokteran. 
Memperlakukan korban baik hidup maupun 
mati sebagai manusia biopsikososiokultural 
yang utuh yang harus dihormati harkat dan 
martabatnya. Mahasiswa kedokteran pada 
masa rotasi klinik dapat mengeksplorasi nilai-
nilai religius dalam rangka pendekatan 
humanistik pada pasien dan keluarganya. 
Beberapa contoh nilai-nilai humanistik yang 
bersandar pada nilai-nilai religius dan spiritual 
diantaranya menghibur keluarga yang sedang 
ditimpa musibah. Mereka membutuhkan 
dorongan dan penentraman hati agar mereka 
dapat melewati semua cobaan ini.4 Dalam 
pemeriksaan harus hati-hati, profesional, 
penuh perhatian dan sopan santun. Prinsip 
pelayanan islami juga dilakukan seperti 
menjaga kerahasiaan, tidak menceritakan hal 
ikhwal jenazah, tidak membuka aurat dan 
selalu menjaga perasaan pasien/korban dan 
keluarganya. 
 
3. Sadar dan taat hukum. 
Pembekalan mengenai pentingnya tanggung 
jawab dokter dalam hukum dan ketertiban 
masyarakat. Mahasiswa harus menyadari 
bahwa menjadi dokter tidak hanya untuk 
memberikan pengobatan kepada pasien juga 
harus memberikan pelayanan medikolegal 
untuk rasa keadilan buat pasien. Materi sadar 
dan taat hukum yang diberikan berupa:1 
a. Mengidentifikasi masalah hukum dalam 
pelayanan kedokteran dan memberikan 
saran cara pemecahannya.  
b. Menyadari tanggung jawab dokter dalam 
hukum dan ketertiban masyarakat.  
c. Taat terhadap perundang-undangan dan 
aturan yang berlaku.  
d. Membantu penegakan hukum dan 
keadilan. 
 

4. Berwawasan sosial budaya. 
a. Menghormati adat istiadat dan 
norma yang berlaku di tengah masyarakat. 
Dalam melakukan pemeriksaan kedokteran 
forensik di RSUD dr.Zainoel Abidin selalu 
diwarnai dengan adat istiadat dan norma yang 
telah berlangsung selama ini yang kental 
dengan nuansa syari’at Islam seperti kurang 
setujunya dilakukan tindakan autopsi dan 
ekshumasi. Penolakan tindakan autopsi, 
ekshumasi maupun pemeriksaan luar jenazah 
dapat dihormati sepanjang telah dijelaskan 
kepentingan dan manfaat tindakan tersebut.  
b. Mengedepankan kepentingan pasien 
dan keluarganya. 
Karena alasan syari’at Islam terhadap 
penyelenggaran jenazah (fardhu kifayah) 
yang harus disegerakan, pemeriksaan 
dilakukan sesegera mungkin. Pelayanan yang 
dilakukan terhadap jenazah mencerminkan 
pelayanan islami yang diberikan oleh RSUD 
dr. Zainoel Abidin. 
 
5. Berperilaku professional 
Memberikan pembimbingan kepada 
mahasiswa tentang pentingnya sikap 
profesional dalam setiap tindakan kedokteran 
forensik. Setiap mahasiswa diharapkan  
memiliki sikap profesionalisme yaitu sikap 
bertanggungjawab, kerja sama tim, hubungan 
interpersonal dan interprofesional, sikap dan 
perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, 
baik masyarakat profesi maupun masyarakat 
luas.5 

 

Kepaniteraan klinik Ilmu Kedokteran 
Forensik FK Unsyiah 

Kepaniteraan klinik Ilmu Kedokteran 
Forensik FK Unsyiah sebagai wahana 
mendidik calon dokter profesional dilatih 
dengan pendekatan empat domain 
pendidikan yaitu Iman (religiusitas dan 
spiritualitas), Akhlak (etika dan budi pekerti), 
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Amal (skill) dan Ilmu (pengetahuan dan 
teknologi).6 Tujuan umum kepaniteraan 
klinik ilmu kedokteran forensik FK Unsyiah 
adalah menghasilkan seorang dokter yang 
beretika, terampil, mandiri, bersikap aktif, 
dan profesional serta mampu mengaplikasi 
keilmuan kedokteran forensik dan 
medikolegal dalam profesi kedokterannya. 
Berdasarkan SKDI 2012 maka pencapaian 
kompetensi dapat dilakukan dengan 
menyusun materi ajar sesuai level 
kompetensinya. Untuk mencapai 
kompetensi yang diharapkan maka para 
mahasiswa yang menjalani kepaniteraan 
klinik ilmu kedokteran forensik FK Unsyiah 
diberikan silabus pembelajaran dan materi 
ajar pada tabel 1. 

 
Domain pendidikan 

Pendidikan kepaniteraan klinik Ilmu 
Kedokteran Forensik FK Unsyiah sedikit 
dimodifikasi dari domain pendidikan yang 
terkenal saat ini yang dibuat oleh Benjamin S 
Bloom tahun 1956. Pada domain pendidikan 
tersebut dititikberatkan hanya pada 3 aspek 
yaitu domain kognitip berupa kemampuan 
intelektual, domain afektif berupa perasaan 
dan perilaku serta domain psikomotor 
berupa keterampilan fisik. Taksonomi Bloom 
yang berhenti pada tiga domainnya belum 
menjelaskan makna spiritualitas dan 
pentingnya religiusitas dalam pendidikan 
kedokteran.6 

Tabel 1. Metode pembelajaran ilmu 
kedokteran forensik FK Unsyiah 

 
Mengapa aspek spiritualitas dan 

religiusitas diperlukan dalam pendidikan 
kedokteran?, karena dokter merupakan 
makhluk totalitas yang tersusun dari 
keterpaduan jasmani-rohani, lahir-bathin, 
fisik-emosional yang perlu integrasi 
membentuk kesempurnaannya sehingga 
harus dilengkapi dengan aspek religiusitas-
spiritualitas dalam wujud islam, ihsan dan 
iman.7Spiritualitas lebih individualistik dan 
pribadi, sementara religiusitas meliputi 
hubungan suatu komunitas dengan 
keyakinan dan ritual ibadah. Karena ada 
hubungan kuat antara religiusitas dan 
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spiritualitas, kedua istilah ini sering saling 
dipertukarkan.8 

Setiap manusia termasuk dokter, 
dalam lingkungan individu maupun sosial 
pasti ingin kesempurnaan. Kesempurnaan 
manusia tidak tergantung masalah fisik 
jasmaniah saja, namun juga harus terdidik 
daya rasanya, mendisiplinkan dirinya dan 
mengenal gagasan-gagasan yang lebih tinggi 
dan cakrawala yang luas mengenai 
ruhiahnya.7 Nilai-nilai agama merupakan 
keyakinan yang menformulasikan tujuan 
hidup seorang dokter. Sudah sepatutnya 
kehidupan seorang dokter diwarnai oleh 
nilai-nilai yang baik, yang bertujuan pada 
nilai-nilai ke-Tuhan-an, karena dokter adalah 
hamba Allah. Alangkah indah hidup ini jika 
kita dapat menyelaraskan tujuan hidup 
untuk menyembah Allah dalam bentuk 
ibadah dengan memperlakukan pasien dan 
sejawat sebaik mungkin, sesuai dengan nilai-
nilai dan tuntunan agama.9 

Isu tentang kebutuhan spiritual 
menjadi sangat potensial diajarkan pada 
tingkat akademik, rotasi klinik dan praktik. 
tidaklah lengkap dokter hanya menguasai 
kognitip, psikomotorik dan attitude saja 
tanpa dilandasi oleh iman yang kuat.10 
Perkembangan psikologi pendidikan terbaru 
saat ini, ternyata menguatkan pentingnya 
kecerdasan emosional dan spiritualitas yang 
dalam hali ini sebagai domain iman. namun 
diakui atau tidak, pendidikan kedokteran 
saat ini lebih ditekankan pada aspek kognitip 
(ilmu) dan psikomotorik (amal) peserta didik, 
dan amat kurang dalam memberikan 
keseimbangan pada aspek afektip (akhlak) 
dan aspek emosional-spiritual (iman). Untuk 

mencapai kompetensi paripurna, sebaiknya 
seluruh komponen yang menyusun masing-
masing domain tersebut dilakukan 
berurutan mulai dari domain ilmu, amal, 
akhlak, iman dan harus dikuasai terlebih 
dahulu sebelum menuju ke komponen yang 
lebih tinggi atau dapat juga dilakukan secara 
spiral dan terintegrasi. Adapun fungsi ketiga 
domain di atas (kognitip, psikomotorik dan 
afektip) dalam pendidikan adalah sebagai 
penilaian pencapaian tujuan belajar 
sementara domain iman sebagai tujuan 
hakiki kebahagiaan seorang manusia yang 
tertinggi yaitu menjadi insan yang beriman 
dan bertaqwa.6 

SIMPULAN 
Pembelajaran kepaniteraan klinik ilmu 
kedokteran forensik memungkinkan untuk 
dilakukan dengan pendekatan spiritualitas 
dan religiusitas keislaman di Fakultas 
kedokteran Unsyiah, mengingat mahasiswa 
FK Unsyiah sebagian besar beragama Islam. 
Tentunya harus dipikirkan metode 
pengajaran, penilaian dan evaluasi yang 
komprehensif. Dibutuhkan sebuah model 
yang bisa memberikan gambaran lengkap 
bagaimana kajian aspek spiritualitas dan 
religiusitas sebagai domain iman ini dapat 
membangun karakter mahasiswa ke arah 
yang lebih positif sebagai puncak dari ketiga 
domain lain yaitu ilmu, amal dan akhlak 
sebagai terjemahan domain kognitip, 
psikomotorik dan afektip. 
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