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PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Buku Rancangan 

Pengajaran Modul Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal ini dapat diselesaikan. 

 

Apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada seluruh nara sumber atas sumbang ide 

dan keikutsertaannya dalam mengembangkan modul ini, RS Anton Sujarwo, RS Universitas 

Tanjungpura, staf pengajar dan staf administrasi FK UNTAN, serta berbagai pihak yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu. 

 

Disadari bahwa usaha menjadikan modul ini bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat  

memerlukan masukan-masukan dari semua pihak, untuk itu penyusun sangat terbuka untuk 

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, mudah-mudahan modul ini 

dapat memberi manfaat bagi perkembangan FK UNTAN 

 

 

 

Pontianak, Agustus 2016 

 

Penanggung Jawab Modul Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal   
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PENDAHULUAN 
 

 

Bahasan utama dalam Modul Kedokteran Komunitas pada tahap medical sciences adalah 

pemahaman wawasan keilmuan kedokteran komunitas bagi kesehatan individu dan 

masyarakat. Bahasan kedua adalah implementasi kedokteran komunitas dalam pelayanan 

dokter, yang juga merupakan bagian dari komunitas, lingkungan dan sistem kesehatan 

nasional. Di dalam penyelesaian masalah kesehatan, peran dokter dan pasien dan 

komunitasnya termasuk pokok bahasan modul ini. 

Modul ini diawali dengan pengenalan akan keilmuan kedokteran komunitas, salah satu 

konsep dasarnya yaitu pemahaman akan keseimbangan antara manusia sebagai pejamu 

(host), penyebab penyakit sebagai agen (agent) dan lingkungan hidup (environment) 

sebagai faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan individu dan komunitas. Analog dengan 

ilmu-ilmu klinik, kedokteran komunitas dalam pelayananannya melakukan diagnosis dan 

penatalaksanaan. Perbedaannya adalah dokter di komunitas menangani kelompok 

masyarakat dengan entry point penyakit/masalah kesehatan individu. 

Mahasiswa akan diperkenalkan pada berbagai kelompok komunitas, dimulai dari komunitas 

yang paling kecil yaitu keluarga dan lingkungan sekitar rumah tinggalnya, komunitas 

pekerja dalam lingkungan kerja, sampai kepada konsep suatu masyarakat dalam satu 

negara, regional dan dunia. Dengan memperkenalkan berbagai komunitas ini, mahasiswa 

dipajankan pada kenyataan bahwa seorang individu tidak terlepas dari lingkungan, 

biosphere , tempat hidupnya yang memengaruhi perkembangan penyakit. Dalam setiap 

lingkungan atau biosphere terdapat suatu hazard spesifik yang mempengaruhi timbul dan 

berkembangnya masalah kesehatan.   

Di dalam modul ini, mahasiswa berlatih serta mengambil bagian di dalam meningkatkan 

kesehatan masyarakat dalam sistem kesehatan nasional. Mahasiswa melatih 

kemampuannya memadukan semua ilmu dan keterampilan yang telah diperolehnya, dalam 

bentuk identifikasi masalah dan memberikan tatalaksana yang holistik serta komprehensif. 

Identifikasi masalah secara holistik berarti memahami masalah kesehatan dan faktor-faktor 

risikonya, internal maupun eksternal. Penanganan komprehensif berarti mencakup semua 

tahap-tahap pencegahan, intervensi farmakologik maupun non-farmakologik, baik untuk 

individu, keluarga maupun kelompok komunitas. Pendekatan komprehensif dan holistik 

sangat penting karena setiap individu tidak mungkin terlepas dari keluarga, pekerjaan, 

komunitas dan lingkungan hidupnya.  

Karena berbicara dalam konteks komunitas beserta hazard spesifiknya, peningkatan derajat 

kesehatan individu dan kelompok menjadi tujuan pelayanannya, sehingga upaya promosi 

kesehatan mendapatkan tempat yang sejajar dengan upaya pengobatan. Setiap upaya yang 

dilakukan harus  memerhatikan interaksi faktor-faktor perilaku kesehatan, lingkungan hidup, 
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fasilitas pelayanan kesehatan, biaya dan aspek hukum. Dalam merencanakan 

penatalaksanaan individu/komunitas mahasiswa dibiasakan sadar hukum dan biaya, dan 

berbicara di dalam sistem kesehatan nasional. Keterampilan ini seharusnya dilakukan secara 

terus menerus pada saat mereka menjalani rotasi klinik di kemudian hari.  

Modul  Kedokteran Komunitas semester 6 ini disusun agar mahasiswa kedokteran tingkat 3 

dapat menerapkan ilmu-ilmu biomedik dan epidemiologi yang telah diperoleh sebelumnya 

ke dalam pedekatan holistik dan komprehensif bagi individu dan komunitasnya. Modul 

Kedokteran Komunitas adalah modul ketujuh di semester ke-6. Modul ini dimulai tanggal 1 

September 2016 sampai dengan 31 November 2016 dengan beban lima SKS. Kegiatan 

dalam modul ini meliputi kuliah, diskusi kelompok, pleno, dan tutorial yang didasarkan pada 

penggunaan metoda pembelajaran berdasarkan masalah, problem solving cycle, dan task 

based learning. 
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KARAKTERISTIK MAHASISWA 
 

 

Mahasiswa yang dapat mengikuti Modul Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal ini adalah 

mahasiswa tahap II (basic clinical science) yang telah lulus  tahap I (general education) dan 

telah mencapai keterampilan dan sikap dasar, yaitu keterampilan belajar sepanjang hayat, 

keterampilan generik, keterampilan klinik dasar, dan sikap peduli tehadap 

lingkungan/masyarakat. 
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SASARAN PEMBELAJARAN 

 
SASARAN PEMBELAJARAN  

Setelah selesai menjalani modul ini, mahasiswa dapat: 

1. Menjelaskan ruang lingkup hukum kedokteran, hak dan kewajiban dokter-pasien, 

undang-undang praktik kedokteran, malpraktik dan rahasia kedokteran. 

2. Membuat Surat Keterangan Medik dan Rekam medik. 

3. Memahami sejarah forensik dan identifikasi. 

4. Menjelaskan dasar hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus forensik klinik yaitu: 

korban hidup terkait  penganiayaan/ perlukaan, korban kejahatan seksual, aborsi, 

pembunuhan anak sendiri, penganiayaan dan penelantaran anak serta kekerasan 

dalam rumah tangga. 

5. Menjelaskan peranan dan fungsi Visum et Repertum pada korban kejahatan seksual, 

aborsi, korban mati. 

6. Menjelaskan aspek-aspek trauma pada korban hidup dan kornban mati. 

7. Menjelaskan pemeriksaan dan tata laksana khusus kasus kekerasan seksual. 

8. Menjelaskan dasar hukum terkait aborsi, KDRT  

9. Menjelaskan pemeriksaan serta tatalaksana khusus aborsi. 

10. Menjelaskan dasar hukum pembunuhan anak sendiri dan penganiayaan dan 

penelantaran anak (Child Abuse and Neglect). 

11. Menjelaskan dasar hukum dan jenis racun. 

12. Menjelaskan tanda-tanda dan perkiraan kematian. 

13. Menjelaskan pemeriksaan korban mati akibat keracunan dan narkoba. 

14. Menjelaskan asfiksi dari dasar hukum, jenis-jenis dan mekanismenya. 

15. Menjelaskan dasar hukum dan teknik autopsi. 

16. Menjelaskan penatalaksanaan jenazah di strata primer. 

17. Menjelaskan peran dokter pada olah TKP medik dan dasar hukum. 

18. Menjelaskan ruang lingkup food safety dalam ilmu forensik. 

19. Melakukan pemeriksaan foresik sederhana. 
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LINGKUP BAHASAN 
 

Lingkup bahasan untuk Kuliah pada modul Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal 

meliputi: 

 

 

No Lingkup 

Bahasan 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 

1. Forensik Klinik 
(Semester VI) 

1. Hukum Kedokteran  Definisi 
 Ruang lingkup 

 Hak dan Kewajiban dokter dan 

pasien 
 Surat Keterangan Medik 

 Rahasia Kedokteran  

 Informed Consent 
 Rekam Medik 

 Undang-Undang Praktek 

Kedokteran 
 Malpraktek 

  2. Sejarah Ilmu Kedokteran 

Forensik/Identifikasi  

 Sejarah Forensik/Identifikasi 

  3. Aspek Medikolegal 
 

Dasar hukum yang berkaitan 
dengan kasus-kasus forensik klinik : 

1. Korban hidup terkait 
penganiayaan/perlukaan  

2. Korban kejahatan seksual 

3. Aborsi 
4. Pembunuhan Anak Sendiri  

5. Child Abuse and Neglect 
6. KDRT 

  4. Visum et Repertum korban  Dasar hukum 

 Peranan dan fungsi 
 Jenis dan bentuk 

 

  5. Traumatologi I   Definisi  

 Dasar hukum 

 Kekerasan tajam pada korban 
hidup 

 Kekerasan tumpul pada korban 
hidup 

 Luka tembak pada korban hidup 

 Listrik + petir pada korban hidup 
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 Trauma suhu pada korban hidup 
 Trauma kimia pada korban hidup 

 

  6. Kejahatan Seksual  Definisi 

 Pemeriksaan dan tata laksana 
khusus kasus kekerasan seksual 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan 
pada Visum et repertum 

kejahatan seksual 
 

  7. Aborsi   Definisi 

 Dasar-dasar hukum 

 Jenis-jenis aborsi 
 Pemeriksaan dan tata laksana 

khusus aborsi 
 Hal-hal yang perlu diperhatikan 

pada Visum et repertum aborsi 

  8. Pembunuhan Anak Sendiri  Definisi 

 Dasar hukum 

  9. Child Abuse and Neglect  Definisi 

 Pemeriksaan dan tata laksana 
khusus kasus CAN 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan 

pada visum et repertum CAN 

  10. Toksikologi  Definisi 
 Dasar hukum 

 Jenis-jenis racun 

  11. KDRT  Definisi  

 Dasar hukum 

  12. DVI  Definisi 

 Dasar hukum 

 Ruang lingkup 

  13. Thanatologi   Definisi mati 
 Tanda-tanda kematian 

 Tanda-tanda kematian tidak 

pasti 
 Tanda-tanda kematian pasti 

 Perkiraan saat kematian 

  14. Visum et Repertum Korban 

Mati 

 Dasar hukum 

 Peranan dan fungsi 

 Jenis dan bentuk 

  15. Sudden Death   Definisi  

 Ruang lingkup 

  16. Pemeriksaan Korban Mati  Definisi 
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Akibat Keracunan dan 
Narkoba 

 Dasar hukum 
 Peranan dan fungsi 

  17. Traumatologi II  Definisi 

 Dasar hukum 

 Kekerasan tajam pada korban 

mati 
 Kekerasan tumpul pada korban 

mati 
 Luka tembak pada korban mati 

 Listrik + petir pada korban mati 

 Trauma suhu pada korban mati 
 Trauma kimia pada korban mati 

  18. Asfiksia   Definisi 

 Dasar hukum 

 Jenis asfiksia 

 Mekanisme asfiksia 
 

  19. Otopsi   Definisi 

 Dasar hukum 

 Teknik autopsi  
 Teknik autopsi khusus 

 

  20. Penatalaksanaan Jenazah Di 
Strata Primer  

 Definisi 

 Dasar Hukum 

  21. Olah TKP Medik  Definisi 

 Dasar hukum 
 Peran Dokter di TKP 

  22. Food Safety  Definisi 
 Dasar hukum 

 Ruang lingkup 

  23. Pemeriksaan Laboratorium 

Sederhana Forensik I  

 Cara pemeriksaan Food Safety 

 Cara pemeriksaan narkoba 

  24. Pemeriksaan Laboratorium 

Sederhana Forensik II 

 Cara pemeriksaan darah 

 Cara pemeriksaan cairan mani 

 Cara pemeriksaan urin  
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METODE PENGAJARAN 

 
Metoda pengajaran yang digunakan pada Modul Kedokteran Ilmu Kedokteran Forensik dan 

Medikolegal ialah metoda belajar aktif berdasarkan masalah (Problem Based Learning). 

Dalam upaya mencapai sasaran belajarnya, Modul Kedokteran Ilmu Kedokteran Forensik dan 

Medikolegal memiliki berbagai kegiatan yang dirancang agar mahasiswa dapat memperoleh 

berbagai pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh dari informasi 

yang diberikan baik pada modul ini maupun modul-modul sebelumnya. 

Kuliah interaktif diselenggarakan sebagai metoda untuk menyampaikan perkembangan 

terkini atau besarnya masalah yang ada pada topik yang bersangkutan. Kuliah interaktif 

merupakan penyampaian materi oleh staf pengajar yang merupakan pakar topik yang 

bersangkutan, dengan memperhatikan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kuliah.  

Diskusi kelompok dalam modul ini diselenggarakan enam kali. Diskusi kelompok 

dilaksanakan dengan pendekatan Problem Based Learning sebagai metoda untuk memperoleh 

informasi baru terkait Kedokteran Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. 

Belajar Mandiri yang dimaksudkan memberi kesempatan untuk mahasiswa menyelesaikan 

tugas dan mencari informasi lebih lanjut bacaannya demi mencapai tujuan dari modul ini.  

Pleno adalah metoda berbagi pengetahuan dan pengalaman belajar dalam diskusi kelompok 

untuk satu kelas. Acara pleno ditekankan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh 

mahasiswa (student led conference) . 

Ujian Sumatif adalah ujian akan diselenggarakan pada akhir semester 6 modul dengan 

menggunakan lembar jawaban yang bertujuan menilai sejauh mana mahasiswa telah 

menguasai materi-materi yang telah dipelajari sesuai sasaran pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

SUMBER DAYA 
 

Daftar Nara Sumber  

 

Kode Hari, Tanggal Waktu Judul Narasumber 

K1 
Kamis, 1 September 

2016 
13.00-14.40 Hukum Kedokteran dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

DK1P1 
Jumat, 2 September 

2016 
13.00-14.40  Fasilitator 

K2 
Selasa, 6 September 

2016 
13.00-14.40 

Sejarah Ilmu 

Kedokteran 

Forensik/Identifikasi 

dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K3 
Rabu, 7 September 

2016 
13.00-14.40 Aspek Medikolegal 

Kabiddokkes 

dr. Adang Azhar, Sp. F, 

DFM 

K4 
Kamis, 8 September 

2016 
13.00-14.40 

Visum et Repertum 

korban Hidup I 

Kabiddokkes 

dr. Adang Azhar, Sp. F, 

DFM 

DK2P1 
Jumat, 9 September 

2016 
13.00-14.40  Fasilitator 

K4 
Selasa, 13 September 

2016 
13.00-14.40 

Visum et Repertum 

korban Hidup II 

Kabiddokkes 

dr. Adang Azhar, Sp. F, 

DFM 

K5 
Rabu, 14 September 

2016 
13.00-14.40 Traumatologi I dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K6 
Kamis, 15 September 

2016 
13.00-14.40 Kejahatan Seksual dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

DK1P2 
Jumat, 16 September 

2016 
13.00-14.40  Fasilitator 

K7 
Selasa, 20 September 

2016 
13.00-14.40 Aborsi dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K8 
Rabu, 21 September 

2016 
13.00-14.40 

Pembunuhan Anak 

Sendiri 
dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

DK2P2 
Jumat, 23 September 

2016 
13.00-14.40  Fasilitator 
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PLENO 
Kamis, 29 September 

2016 
13.00-14.40 Pemicu 1 dan 2  

UTS 
Jumat, 30 September 

2016 
07.30-09.10  PJ Modul 

K9 
Selasa, 4 Oktober 

2016 
13.00-14.40 

Child Abuse and 

Neglect 
dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K10 Rabu, 5 Oktober 2016 13.00-14.40 Toksikologi dr. Edgar PRP Hutadjulu 

DK1P3 
Jumat, 7 Oktober 

2016 
13.00-14.40  Fasilitator 

K11 
Selasa, 11 Oktober 

2016 
13.00-14.40 KDRT dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K12 
Rabu, 12 Oktober 

2016 
13.00-14.40 DVI I 

Kabiddokkes 

dr. Adang Azhar, Sp. F, 

DFM 

K13 
Kamis, 13 Oktober 

2106 
13.00-14.40 DVI II 

Kabiddokkes 

dr. Adang Azhar, Sp. F, 

DFM 

DK2P3 
Jumat, 14 Oktober 

2016 
13.00-14.40  Fasilitator 

K13 
Selasa, 18 Oktober 

2016 
13.00-14.40 Thanatologi dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K14 
Rabu, 19 Oktober 

2016 
13.00-14.40 

Visum et Repertum 

Korban Mati I 
dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K15 
Kamis, 20 Oktober 

2016 
13.00-14.40 

Visum et Repertum 

Korban Mati II 
dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

P1 
Jumat, 21 Oktober 

2016 

07.30-09.10 

(Kelp A/B) 

09.10-10.50 

(Kelp C/D) 

Pemeriksaan 

Laboratorium 

Sederhana Forensik I 
 

K16 
Selasa, 25 Oktober 

2016 13.00-14.40 Sudden Death dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K17 
Kamis, 27 

Oktober2016 
13.00-14.40 

Pemeriksaan Korban 

Mati Akibat Keracunan 

dan Narkoba 

dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 
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P2 
Jumat, 28 Oktober 

2016 

07.30-09.10 
(Kelp A/B) 

09.10-10.50 

(Kelp C/D) 

Pemeriksaan 

Laboratorium 

Sederhana Forensik II 
 

K18 
Selasa, 1 November 

2016 13.00-14.40 Traumatologi II dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K19 
Rabu, 2 November 

2016 
13.00-14.40 Asfiksia dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K20 
Kamis, 3 November 

2016 13.00-14.40 Otopsi I dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K21 
Selasa, 8 November 

2016 13.00-14.40 Otopsi II dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K22 
Selasa, 15 November 

2016 
13.00-14.40 

Penatalaksanaan 

Jenazah Di Strata 

Primer 

dr. Edi Syahputra Hasibuan, 

Sp. F, MHKes 

K23 
Rabu, 16 November 

2016 13.00-14.40 Olah TKP Medik dr. Fujianto 

K24 
Kamis, 17 November 

2016 
13.00-14.40 Food Safety dr. Fujianto 

PLeno 
Jumat, 18 November 

2016 
13.00-14.40 Pemicu 3  

UAS 
Kamis, 24 November 

2016 13.00-14.40  PJ Modul 

Remedial 
Jumat, 31 November 

2016 
08.00-09.40  PJ Modul 
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SARANA & PRASARANA 

 

 

1.  Sumber Pembelajaran 

Sumber pembelajaran berupa : 

- Buku teks 

- Hand-out (Nara sumber) 

- Pedoman Praktikum 

- Internet 

 

2. Media instruksional 

Media instruksional yang digunakan: 

- Slide projector 

- LCD 

- White Board 

- Flip Chart 

- Buku gambar, alat tulis, alat gambar, buku catatan 

 

3. Prasarana 

1. 1 ruang kuliah besar untuk 80 peserta. 

2. 8 ruang kuliah kecil untuk diskusi kelompok @ 10-12 orang. 

3. Ruang Komputer  

4. Ruang Perpustakaan 
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EVALUASI 

Evaluasi Hasil Pendidikan Perorangan 

 

Evaluasi Hasil Pendidikan  

Ditentukan berdasarkan hasil dan proses pendidikan mahasiswa. 

Kriteria awal untuk mengikuti ujian (Prerequisite) 

Setiap mahasiswa wajib mengikuti 100 % kegiatan kuliah, diskusi kelompok,  dan kegiatan 

praktikum, kecuali dengan keadaan khusus. 

Dilakukan  2 kali ujian sumatif (MCQ) 

Instrumen Evaluasi Hasil Pendidikan yang digunakan adalah 

 

Jenis  Bobot 

A. Proses 

     Diskusi Kelompok                20 % 

     Kehadiran (Absensi)            10 % 

 

30 % 

B. Pengetahuan 

      UTS                                  30 % 

      UAS                                  40 %   

   

70 % 

 

  

Kriteria kelulusan: nilai rata-rata minimal 60 untuk masing-masing komponen. 

  

NO Nilai Bobot Kisaran Nilai 

1 A 4.0 80-100 

2 B + 3.5 75 – 79.9 

3 B 3.0 70-74.5 

4 C + 2.5 65 – 69.9 

5 C 2.0 60-64.5 

6 D+ 1.5 55-59.0 

7 D 1.0 50 – 54.9 

8 E 0 <50 

    

 
Nilai Batas Lulus = C 
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LAMPIRAN  

 
DISKUSI KELOMPOK (DK) 

 

Mahasiswa dibagi dalam 7 kelompok kecil dengan jumlah anggota masing-masing  kelompok  

10-12 orang. Tiap kelompok diberi pemicu. Fasilitator bertugas memfasilitasi proses 

pembelajaran menurut langkah-langkah Pembelajaran Berdasarkan Masalah. Tiap mahasiswa 

ditugaskan untuk membuat catatan diskusi mengenai pertanyaaan-pertanyaan yang timbul 

selama diskusi serta jawabannya. Catatan diskusi dikumpulkan dan akan dinilai oleh fasilitator. 

Hasil diskusi dipresentasikan oleh kelompok dalam Diskusi Pleno.  

 

Catatan mahasiswa harus meliputi: 

- Data  

- Identifikasi masalah 

- Urutan pertanyaan 

- Jawaban pertanyaan disertai daftar rujukan 

- Hasil pleno yang bersifat meluruskan informasi, cantumkan rujukannya 

 

 

 

KUMPULAN PEMICU 

 

PEMICU 1 

Dokter Anton adalah seorang yang taat beragama, ia menjadi dokter keluaraga Budi sejak 

mereka menikah. Budi dan istrinya telah menikah selama 20 tahun dan mereka telah 

dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur 5 tahun dan yang kedua berumur 2 tahun. 

Ibu Budi sedang mengandung anak ketiga dan ia rutin memeriksakan diri kepada dokter 

Anton. Pada waktu kehamilan 15 minggu, kedua anaknya terkena penyakit rubella. Dokter 

menganjurkan agar kedua anaknya dirawat di rumah neneknya dan tidak tinggal bersama ibu 

Budi. Ketika pak Budi menanyakan apakah ada hubungannya dengan kehamilan istrinya, 

dokter Anton hanya menerangkan bahwa hal itu dianjurkan supaya ibu Budi tidak disibukkan 

mengurus kedua anaknya yang sakit. Namun dokter Anton sama sekali tidak menyinggung 

tentang resiko penularan terhadap istrinya yang dapat berakibat kecacatan pada janin yang 

sedang di kandungnya. Sesudah beberapa hari ibu Budi menunjukkan gejala Rubella. Dokter 

Anton tidak menjawab dengan jelas. Sesudah beberapa hari Bu Budi mempunyai gejala 

rubella. Ketika hal ini diketahui dokter Anton dia langsung memikirkan kemungkinan janin 
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yang sedang dikandung ibu Budi akan terlahir cacat. Namun hal ini tidak ia beritahukan 

karena ia khawatir pasangan suami istri tersebut akan melakukan aborsi, sedangkan hal 

tersebut sangat bertentangan dengan kepercayaan yang dianut dokter Anton. 

 

Pertanyaan : ”Bagaimana menurut Anda tentang perilaku dokter Anton?”  

 

 

PEMICU 2 

Pak Sutanto, seorang bapak dengan tiga orang anak mempunyai penyakit skizofrenia dan 

tingkah laku agresif. Penyakit skizofrenia tersebut sudah diobati oleh Pskiater. Kondisi 

kejiwaannya stabil karena konsumsi obat-obatan secara teratur. Akhir-akhir ini pak Sutanto 

mengeluh saat buang air kecil dan saat diperhatikan urinenya berwarna merah. Karena 

khawatir Pak Sutanto bersama istrinya segera memeriksakan dirinya ke RS. Setelah menjalani 

pemeriksaan lengkap diketahui bahwa Pak Sutanto menderita penyakit kanker ginjal stadium 

lanjut. Dokter Ismar tersebut memberitahukan kondisi penyakit Pak Sutanto kepada istrinya, 

lalu ia melarang dokter untuk memberitahukan penyakit tersebut kepada suaminya oleh 

karena takut bila setelah suaminya mengetahui penyakit, maka suaminya menjadi agresif dan 

membahayakan dirinya dan anak-anaknya masih kecil. Padahal disaat yang sama Pak Sutanto 

berulang kali menanyakan kondisi kesehatannya pada dokter dan perawat, hal tersebut 

membuat dokter berada dalam posisi sulit. Dokter Ismar berencana untuk berkonsultasi 

kepada pskiater yang sebelumnya telah menangani Pak Sutanto. 

 

Pertanyaan : ”Menurut Anda, apakah langkah selanjutnya yang sebaiknya dilakukan dokter 

Anton?” 

 

 

PEMICU 3 

Seorang petinju legendaris meninggal dunia di RS GM. Hari sebelumnya ia kalah KO ketika 

berusaha mempertahankan gelar juaranya. Sebelum dibawa ke RS GM ia dibawa dulu ke RS 

SG. Tapi karena keadaan kritis dan karena minimnya fasilitas RS ia dipindahkan. Menurut 

dokter yang melakukan operasi, ia meninggal karena perdarahan otak dan edema serebri 

pada bagian kanan. Operasi berjalan lebih dari 2 jam. Ketika datang, kondisi pasien kritis, 

sehingga langsung diberi bantuan pernafasan. Cedera otak juga berakibat menurunnya fungsi 

jantung, paru-paru dan pengaturan suhu tubuh. Dokter menjelaskan edema diotaknya 
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tambah melebar dengan bertambahnya waktu. Perdarahan otak 60 cc mempengaruhi 

peredaran, ia menambahkan dengan nada menyesal: ”Operasi agak terlambat dilakukan 

karena menunggu surat izin operasi dari pihak keluarga penderita.” Surat itu belum ada, jadi 

anda belum bisa bertindak, padahal operasi telah siap dilaksanakan pada pukul 23.30 WIB. 

Korban tiba sekitar pukul 23.00 WIB. Pada seorang pasien yang kritis, setiap detik sangat 

berharga bagi keselamatan jiwanya. Tindakan harus dilakukan cepat, sementara karena 

terikat pada etika dan hukum, kalau anda mengoperasi tanpa izin, anda akan dituntut kalau 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Sedangkan pihak keluarga petinju tersebut mempertanyakan sikap dokter yang tidak cepat 

tanggap untuk menolong anggota keluaga mereka. Tindakan dokter yang dianggap tidak 

berupaya secara maksimal menyelamatkan nyawa pasien sehingga, mereka menjadi 

kehilangan tulang punggungnya. Padahal petinju tersebut mempunyai empat orang anak 

yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang serta kebutuhan 

secara materiil. Mereka tetap menganggap dokter telah lalai dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya, padahal adalah suatu kewajiban dokter untuk menyelamatkan nyawa 

seseorang. 

 

Pertanyaan :”Bagaimana pendapat saudara mengenai kasus ini?” 
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