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Abstrak: Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan acuan moralitas dokter Indo-

nesia dalam menjalankan praktik kedokteran sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui tingkat refleksi dokter terhadap KODEKI dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian potong lintang dilakukan terhadap 400 dokter yang berpraktik di DKI Jakarta.

Tingkat refleksi dokter tentang KODEKI dinilai dengan menggunakan Kuesioner Refleksi

KODEKI (KRK). Lembar data pribadi digunakan untuk mendapatkan karakteristik subjek dan

faktor-faktor yang memengaruhi tingkat refleksi KODEKI. Prevalensi tingkat refleksi KODEKI

sebagian besar subjek penelitian berada pada tingkat sedang 338 (84,5 %). Terdapat hubungan

yang bermakna antara lama menjadi dokter (p=0,01) dan tempat praktik utama (p=0,02)

terhadap tingkat refleksi KODEKI. Tidak didapatkan hubungan yang bermakna terhadap tingkat

refleksi KODEKI dari faktor lama konsultasi (p=0,10), tingkat kompetensi dokter (p=0,11),

dan pernah atau tidak mendapat pelatihan/pengetahuan tentang etika kedokteran (p=0,71).

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat refleksi terhadap KODEKI adalah lama menjadi dokter

dan tempat praktik utama.  Kedua faktor ini berkaitan erat dengan frekuensi pengalaman dan

latihan menghadapi dilema etik

Kata kunci: refleksi, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kuesioner Refleksi KODEDI (KRK)
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Abstract: The Indonesian Code of Medical Ethics or Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

is a reference of moral values for the Indonesian physicians applied in their day-to-day practices.

The aims of the present study were to obtain reflection response rate by the physicians on values

included in the KODEKI along with its affecting factors. This is a cross sectional study among 400

clinical doctors at Jakarta Special Province. To measure reflection levels of KODEKI, we used

KODEKI Reflection Questionnaire (KRK). Personal data sheet was used to obtain characteristic

respondent and influencing factors reflection level of KODEKI. The prevalence of KODEKI

reflection response rate in most subjects was moderate, i.e. 338 (84.5%).  There was a significant

correlation between the duration of physician mission time (p=0.01) and the main location of

medical practice (p=0.02) against the KODEKI reflection response rate based on statistic tests.

There was no significant correlation of factors against the KODEKI reflection response rate by

the duration of time spent in consultation (p=0.10), doctor’s competence level (p=0.11), and the

experience of having training/knowledge about medical ethics (p=0.71). The duration of physi-

cian mission time and the main location of medical practice were affecting factors  to reflection

level. Both factors had association with frequency of experience and exercise facing ethical di-

lemma.

Keyword: reflection, The Indonesian Code of Medical Ethics, KODEKI Reflection Questionnaire

Pendahuluan

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan

kumpulan norma untuk menuntun para dokter di Indonesia

selaku kelompok profesi berpraktik di masyarakat.1,2  Inti kode

etik ini adalah materi muatannya yang mengandung prinsip-

prinsip umum aturan profesi, berbentuk janji kepada publik,

agar publik percaya pada profesi kedokteran. Karenanya,

walaupun prinsip-prinsip tersebut dapat identik dengan

norma keutamaan masyarakat umum, namun sebagian besar

adalah merupakan kekhususan norma umum tersebut.

Kemudian juga isinya adalah norma fungsional, untuk

mempertahankan hubungan kepercayaan dokter-pasien.2

Beberapa tahun belakangan masyarakat mulai mem-

pertanyakan dan mengkritisi profesi dokter. Kepercayaan

yang merupakan dasar hubungan dokter pasien mengalami

krisis.  Berbagai analisis telah banyak dilakukan terhadap

sebab-sebab timbulnya krisis kepercayaan tersebut.

Walaupun masih memerlukan kajian yang lebih spesifik,

ketidakpercayaan kepada dokter ditandai dengan mem-

pertanyakan pengetahuan, kemampuan, perilaku dan

manajemen pasien dari si dokter.3

Situasi tersebut harus harus ditanggapi secara serius

oleh organisasi profesi.  Hal ini penting untuk tetap menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran.

Ketidakpercayaan terjadi apabila masyarakat menilai bahwa

profesi kedokteran gagal dalam mengatur anggota profesinya

untuk menjamin kompetensi, dan meletakkan kepentingannya

di atas kepentingan pasien, serta apabila masyarakat kedok-

teran melindungi anggotanya yang tidak kompeten dan tidak

etis atas nama kolegialitas.4

Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi internal terhadap

dokter mengenai refleksi mereka terhadap KODEKI.  Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui tingkat refleksi dokter

terhadap KODEKI dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang (cross-

sectional).  Populasi penelitian adalah dokter yang berpraktik

di wilayah DKI Jakarta. Waktu penelitian adalah September

2007 sampai dengan Maret 2008. Pemilihan sampel dilakukan

dengan cara simple random sampling.  Besar sampel yang

dibutuhkan adalah 400 subjek penelitian berdasarkan rumus
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sampel tunggal untuk estimasti proporsi suatu populasi.

Instrumen penelitian yang akan digunakan pada

penelitian ini adalah lembar data pribadi dan Kuesioner

Refleksi KODEKI (KRK). Lembar data pribadi digunakan

untuk mendapatkan data usia, jenis kelamin, lama menjadi

dokter, lama konsultasi, tempat praktik utama, kompetensi

dokter dan pernah atau tidak mendapatkan pelatihan di bidang

etika kedokteran.

Data lama menjadi dokter adalah selisih tahun antara

tahun lulus menjadi dokter dengan tahun sewaktu penelitian

dilakukan, terbagi atas >10 tahun dan <10 tahun.5 Lama

konsultasi didapat dengan cara menghitung rerata lama

konsultasi rata-rata 3 orang pasien yang baru pertama kali

konsultasi dengan subjek penelitian, terbagi atas >10 menit

dan <10 menit.6-8  Tempat praktik utama adalah tempat utama

subjek penelitian menjalankan praktik kedokteran, terbagi

atas non rumah sakit dan rumah sakit.  Kompetensi dokter

adalah keahlian atau tingkat kompetensi yang dimiliki oleh

dokter yang didapat melalui pendidikan formal, terbagi atas

dokter umum dan dokter spesialis. Pernah atau tidak

mendapat pelatihan di bidang etika kedokteran terbagi atas

pernah dan tidak pernah.

Untuk mendapatkan tingkat refleksi KODEKI, kami

merancang alat ukur yang diberi nama Kuesioner Refleksi

KODEKI (KRK). Pembuatan kuesioner dilakukan melalui

studi literatur, diskusi dan konsultasi dengan panel ahli. Panel

ahli yang terlibat dalam penyusunan pernyataan ini terdiri

dari ahli kode etik kedokteran Indonesia (anggota MKEK),

ahli bioetika kedokteran, dan ahli statistik.  Kuesioner ini

terdiri dari 23 pernyataan yang jawabannya diisi sendiri oleh

subjek penelitian. Pernyataan-pernyataan yang terdapat

dalam KRK merupakan pernyataan yang mengandung nilai-

nilai dalam KODEKI, yaitu altruisme (5 pernyataan),

responsibilitas (3 pernyataan), idealisme profesi (3 per-

nyataan), akuntabilitas terhadap pasien (4 pernyataan),

integritas ilmiah (3 pernyataan) dan integritas sosial (5

pernyataan).1,9-12 Setiap jawaban menggunakan skala Likert,

mulai dari 0 (sangat tidak setuju) sampai 3 (sangat setuju).

Skor total berkisar antara 0 sampai 66. Kuesioner ini telah

melalui uji coba terhadap 100 subjek penelitian. Hasil uji coba

menunjukkan nilai Cronbach alfa 0,8462 dan nilai Corrected

Item - Total Correlation berkisar antara 0,5071-0,7616.

Tingkat refleksi KODEKI terbagi atas: kurang bila skor <50%,

sedang 50-70% dan baik >75% dari skor total.

Data dianalisis dengan menggunakan program kom-

puter. Untuk melihat hubungan antara faktor-faktor yang

memengaruhi tingkat refleksi terhadap KODEKI, maka

dilakukan analisis bivariat dengan uji statistik Chi-square

atau Fisher exact test.

Hasil

Sebanyak 400 subjek mengikuti penelitian dengan hasil

dapat dilihat pada tabel 1. Perempuan lebih banyak di-

bandingkan laki-laki yaitu 235 (58,8%). Sebaran usia berkisar

antara terendah 24 tahun dan tertinggi 72 tahun dengan rerata

37,5 (10,9) tahun.  Untuk lama menjadi dokter pada kisaran

antara lama minimal menjadi dokter 2 tahun dan lama maksimal

menjadi dokter 41 tahun dengan rerata 11,6 (9,4) tahun. Rerata

lama konsultasi yang subjek penelitian lakukan terhadap

pasien adalah 10,5 (6,9) menit dengan kisaran antara 1 menit

sampai dengan 47 menit.

Lebih dari setengah subjek penelitian 216 (54%) menjalani

profesi kedokteran kurang dari sepuluh tahun. Lama

konsultasi yang dilakukan oleh pasien berimbang antara <10

menit dengan >10 menit. Tempat praktik utama dari subjek

penelitian sebagian besar adalah rumah sakit yaitu 240 (60%)

dari total seluruh subjek penelitian. Dilihat dari kompetensi

dokter, lebih dari 80% subjek penelitian adalah dokter umum

343 (85,8%) dan sisanya adalah dokter spesialis 57 (14,2%).

Sebagian besar subjek penelitian yaitu 249 (62,2%) tidak

pernah mendapat pelatihan atau pengetahuan tentang etika

kedokteran. Dari jenis pelatihan atau sumber pengetahuan

tentang etika kedokteran terbanyak yang pernah dikuti oleh

151 subjek penelitian adalah melalui seminar 91 (60,3%) diikuti

dengan media elektronik 29 (19,2%), media cetak 26 (17,2 %),

lokakarya 25 (16,6%), lain-lain 25 (16,6%) dan melalui

Tabel 1. Sebaran Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Ke-

lamin, Usia, Lama Menjadi Dokter, Lama Konsultasi

dengan Pasien, Tempat Praktik Utama, Kompetensi

Dokter, Pernah/Tidak Mendapat Pelatihan/Pengeta-

huan Tentang Etika Kedokteran dan Tingkat Reflek-

si KODEKI

Variabel    Rerata    n (%)

Jenis kelamin, Perempuan Usia, Tahun 37,5 (10,9) 235 (58,8)

Lama menjadi dokter, tahun 11,6 (9,4)

• >10 tahun 184 (46)

• <10 tahun 216 (54)

Lama konsultasi, menit 10,5 (6,9)

• >10 menit 200 (50)

• <10 menit 200 (50)

Tempat praktik utama

• Non rumah sakit 160 (40)

• Rumah sakit 240 (60)

Kompetensi dokter

• Dokter umum 343 (85,8)

• Dokter spesialis   57 (14,2)

Pernah/tidak mendapat pelatihan

• Pernah 151 (37,8)

• Tidak pernah 249 (62,2)

Pelatihan yang diikuti/sumber pengetahuan

(n=151)

• Seminar   91 (60,3)

• Lokakarya   25 (16,6)

• Pendidikan formal   13 (8,6)

• Media cetak   26 (17,2)

• Media elektronik   29 (19,2)

• Lain-lain   25 (16,6)

Tingkat refleksi KODEKI

• Baik   22 (5,5)

• Sedang 338 (84,5)

• Kurang   40 (10)
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pendidikan formal 13 (8,6%). Untuk tingkat refleksi dokter

terhadap KODEKI sebagian besar subjek penelitian memiliki

tingkat refleksi sedang 338 (84,5%).

Analisis Bivariat

Bila dilihat sebaran data distribusi frekuensi pada tabel

1 maka perlu dilakukan penggabungan sel pada tingkat

refleksi KODEKI, yang awalnya terdiri dari 3 kelompok

menjadi 2 kelompok yaitu tingkat refleksi baik  dan tingkat

refleksi kurang (tingkat refleksi kurang + tingkat refleksi

sedang).  Hal ini dilakukan karena yang menjadi acuan adalah

jawaban sangat setuju dari KRK.

Pada tabel 2, didapatkan hubungan yang bermakna

antara  variabel bebas dengan tingkat refleksi KODEKI yaitu:

lama menjadi dokter (p=0,01; RO 2,43 IK 95% 1,18-5,03) dan

tempat praktik utama (p=0,02; RO 0,45 IK 95% 0,23-0,88).

Untuk variabel bebas lain seperti lama konsultasi, kompetensi

dokter dan pernah atau tidak mendapat pelatihan tentang

etika tidak didapatkan hubungan yang bermakna secara

statistik.

Diskusi

Penelitian ini memiliki keterbatasan, alat ukur yang

digunakan yaitu Kuesioner Refleksi KODEKI (KRK) hanya

mampu menilai sikap subjek penelitian dan tidak meng-

gambarkan perilaku dokter sehari-hari terhadap pasien, teman

sejawat dan dirinya sendiri. Metode yang paling tepat

sebenarnya adalah dengan melakukan pengamatan secara

langsung, namun hal ini tidak mungkin dilakukan terutama

sekali perilaku dokter terhadap pasien dan teman sejawat.

Pengamatan terhadap pasien tidak mungkin dilakukan karena

akan melanggar baik secara etik maupun secara hukum.

Tabel 2. Hubungan antara Tingkat Refleksi Terhadap KODEKI dengan Lama Menjadi Dokter, Lama Kon-

 sultasi Dengan Pasien, Tempat Praktik Utama, Kompetensi Dokter, Pernah/Tidak Mendapat Pela-

 tihan/Pengetahuan Tentang Etika Kedokteran

Variabel Tingkat Refleksi p R O   IK 95%

  Baik + sedang Kurang m i n m a k

Lama menjadi dokter

• >10 tahun 173 (48,1) 11 (27,5) 0,01*  ref 1,18 5,03

• <10 tahun 187 (51,9) 29 (72,5) 2,43

Lama konsultasi

• > 10 menit 175 (48,6) 25 (62,5) 0,10  ref 0,29 1,11

• < 10 menit 185 (51,4) 15 (37,5) 0,57

Tempat praktik utama

• Non rumah sakit 137 (38,1) 23 (57,5) 0,02*  ref 0,23 0,88

• Rumah sakit 223 (61,9) 17 (42,5) 0,45

Kompetensi dokter

• Dokter umum 306 (85,0) 37 (92,5) 0,11  ref 0,14 1,54

• Dokter spesialis   54 (15,0)   3 (7,5,9) 0,46

Pernah/tidak mendapat pelatihan

• Pernah 137 (38,1) 14 (35,0)

• Tidak Pernah 223 (61,9) 26 (65,0)

Uji dilakukan dengan uji Chi-square,yang diberi tanda *menunjukkan nilai bermakna

Penilaian variabel lama konsultasi mempunyai kelemahan.

Lama konsultasi dihitung dari waktu rata-rata 3 pasien baru

mulai masuk ruang periksa sampai dengan keluar dari ruang

periksa. Hal ini merupakan bias pengamat karena kita tidak

dapat mengetahui secara pasti berapa lama waktu konsultasi

antara pasien dengan dokter (tidak termasuk waktu untuk

pemeriksaan fisik).

KODEKI merupakan norma atau aturan yang bersifat

imperatif kategoris (deontologi). Sebagai acuan moralitas

diharapkan dokter sangat setuju dengan nilai-nilai yang

terkandung dalam KODEKI. Pernyataan sangat setuju akan

menghasilkan tingkat refleksi yang baik.  Pada penelitian ini

didapatkan prevalensi tingkat refleksi KODEKI yang baik

hanya didapatkan sebesar 22 (5,5%). Temuan ini menunjuk-

kan bahwa pada umumnya dokter di wilayah IDI DKI Jakarta

setuju dan  belum menunjukkan sikap sangat setuju terhadap

KODEKI dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Untuk variabel lama menjadi dokter didapatkan

hubungan yang bermakna dengan tingkat refleksi KODEKI

(p=0,01). Hasil ini sesuai dengan penelitian lain yang

menyatakan bahwa lamanya menjadi dokter akan mem-

pengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku dokter yang

bekerja di rumah sakit terhadap dilema etika.13 Hasil yang

sama juga didapatkan pada penelitian di Pakistan, dokter

yang telah menjalani profesinya selama 10 tahun atau lebih

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam insight terhadap

etika kedokteran.5 Hubungan antara lama menjadi dokter

dengan tingkat refleksi KODEKI secara teori berkaitan dengan

tahap perkembangan moral dari Kolhberg, dalam hal ini

perkembangan moral yang  dipengaruhi oleh faktor eksternal

(reward and punishment) yang didapat selama menjadi

dokter.8
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Untuk variabel lama konsultasi didapatkan rerata 10,5

(6,9) menit, angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara

lain seperti Jerman 7,6 (4,3) menit, Spanyol 7,8 (4,0) menit,

inggris 9,4 (4,7) menit, dan Belanda 10,2 (4,9) menit. Hasil

penelitian ini lebih kurang sama dengan angka rerata lama

konsultasi di dunia 10,7 (6,7) menit.8 Penelitian6 menunjukkan

bahwa lama konsultasi akan memengaruhi kualitas komunikasi

dokter dan pasien. Komunikasi yang baik dan efektif

merefleksikan nilai integritas sosial seorang dokter. Meskipun

lama konsultasi rerata pada penelitian ini kurang lebih sama

dengan lama konsultasi optimum7 antara dokter dan pasien

namun tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara

lama konsultasi dengan tingkat refleksi KODEKI (p=0,10).

Hasil ini sangat dimungkinkan oleh karena terdapat per-

bedaan dalam metode pengambilan data, pada penelitian lain8

data untuk lama konsultasi menggunakan rekaman suara

sehingga lama konsultasi antara dokter dan pasien terukur

dengan tepat.

Pada variabel tempat praktik utama sebagian besar

dokter di wilayah IDI DKI Jakarta bekerja di rumah sakit 240

(60%) dibandingkan dengan bekerja di luar rumah sakit 160

(40%).  Dari uji statistik didapatkan hubungan yang bermakna

antara tempat praktik utama dengan tingkat refleksi KODEKI

(p=0,02).  Dokter yang berpraktik di rumah sakit sebagai

tempat praktik utamanya mempunyai sikap setuju dan sangat

setuju terhadap KODEKI.  Hasil ini sesuai dengan penelitian13

yang menyatakan bahwa dokter yang berpraktik di rumah

sakit lebih sering menghadapi dilema etik dibandingkan

dengan dokter yang berpraktik pribadi. Bila dihubungkan

dengan tahap perkembangan moral Kolhberg14, frekuensi

pengalaman dan latihan dalam menghadapi dilema etik akan

memengaruhi perkembangan moral seseorang.

Untuk variabel tingkat kompetensi dokter, sebagian

besar kompetensi dokter di wilayah IDI DKI Jakarta adalah

dokter umum 343 (85,8%) dan dokter spesialis 57 (14,2%).

Dari uji statistik yang dilakukan untuk variabel ini tidak

didapatkan hubungan yang bermakna (p=0,11). Hal ini dapat

dijelaskan karena tingkat kompetensi yang dinilai adalah

tingkat kompetensi dalam bidang keilmuan, bukan kompetensi

dalam hal etika kedokteran.

Hasil yang sama juga didapatkan pada variabel pernah/

tidak mendapat pelatihan tentang etika kedokteran sebagian

besar dokter di wilayah IDI DKI Jakarta menjawab tidak

pernah 238 (63%) dan pernah 140 (37%). Dari hasil uji statistik

tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara variabel

ini dengan tingkat refleksi KODEKI.  Hasil ini dapat dijelaskan

bahwa secara teori seseorang yang pernah mendapatkan

pelatihan tentang etika kedokteran akan memengaruhi tingkat

refleksi etisnya, tetapi tahap perkembangan moral yang

mereka dapatkan tergantung pada jenis, frekuensi dan

lamanya mendapatkan pelatihan. Hasil hubungan yang tidak

bermakna pada penelitian ini dimungkinkan karena pelatihan

yang diikuti oleh sebagian besar subjek penelitian adalah

berupa seminar 91 (60,3%) dan hanya 13 (8,6%) melalui

pendidikan formal. Idealnya sebuah pelatihan dilakukan

dengan kombinasi berbagai metode pelatihan, berkesi-

nambungan dan dimulai sejak dini.15

Hasil di atas menunjukkan bahwa etika profesi meru-

pakan sesuatu yang harus dipelajari, dipahami, dan dijalankan

oleh profesi kedokteran. Selain variabel di atas, nilai-nilai

intrinsik dokter kemungkinan besar berpengaruh dalam

penentuan sikap atas pernyataan-pernyataan dalam KRK.

Secara teori dikatakan bahwa nilai intrinsik mempunyai peran

dalam keputusan moral seseorang. Nilai intrinsik ini meru-

pakan nilai yang melekat pada individu yang sangat bersifat

spesifik dan berbeda antara satu individu dengan individu

lainnya.16

Kesimpulan

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat refleksi

terhadap KODEKI adalah lama menjadi dokter dan tempat

praktik utama. Kedua faktor ini berkaitan erat dengan

frekuensi pengalaman dan latihan menghadapi dilema etik.
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