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I. Latar belakang masalah : 

 

Di dalam pasal 51 huruf e Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran, ditentukan bahwa dokter atau dokter gigi wajib menambah ilmu 

pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. 

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, diancam dengan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta 

rupiah). 

 

Pada hal, menurut norma hukum yang lebih tinggi, yaitu pasal 28 C Undang-

undang Dasar 1945, Amandemen ke-4 (lex superiori derogat legi inferiori), 

ditentukan bahwa memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan itu 

merupakan hak. 

 

Lebih lanjut diatur di dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, ditentukan bahwa memperoleh pendidikan dan 

mencerdaskan diri adalah merupakan hak. 

 

Namun, di dalam ketentuan pasal 51 huruf e Undang-undang Nomor 29 Tahun 

2004, memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan atau 

mencerdaskan diri sendiri justru dinyatakan sebagai kewajiban. Dan tidak 

dilaksanakan kewajiban itu atau tidak digunakan hak itu, dianggap sebagai tindak 

pidana (malum). Ada konflik norma. 

 

Apa yang menjadi filosofi  pembuat   Undang-undang    sehingga   

mengkriminalisasi (mala prohibita) dokter atau dokter gigi yang tidak bersedia 

menambah ilmu atau mencerdaskan dirinya untuk kepentingan  profesinya.  Tidak  
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mau belajar dianggap sebagai tindak pidana (malum). Rasanya aneh, sehingga 

menarik untuk  dilakukan kajian tentang apa fungsi pemidanaan itu.  

 

Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang tentang Praktek Kedokteran, 

dinyatakan bahwa tujuannya antara lain  untuk melindungi kepentingan 

masyarakat (pasien) dari tindakan medis yang merugikan, karena sang dokter atau 

dokter gigi kurang mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. 

 

Kewajiban menambah ilmu dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran secara 

terus-menerus, dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh 

organisasi profesi, merupakan upaya untuk meminimalisasi terjadinya malpraktek, 

yang dapat merugikan pasien. Namun demikian persolannya, apakah mesti dengan 

suatu pemidanaan. Apakah tidak ada cara lain yang lebih humanis
1
, atau efektif 

atau pencegahan tanpa pencegahan tanpa pidana
2
.  

 

Jika persoalannya hanya untuk menakut-takuti dokter dan dokter gigi agar tidak 

melalaikan kewajiban tersebut, toh sudah ada sarana yang telah disediakan oleh 

pembentuk Undang-undang, yaitu Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis 

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. 

 

II. Rumusan masalah : 

 

Sehubungan dengan adanya ancaman pidana terhadap dokter dan dokter gigi yang 

tidak melakukan  kewajiban untuk belajar terus-menerus dan mengikuti tidak 

melakukan  kewajiban  untuk  belajar terus-menerus dan mengikuti perkembangan 
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melakukan kewajiban untuk belajar terus-menerus dan mengikuti perkembangan 

ilmu kedokteran yang menjadi profesinya, maka isu hukum yang dapat 

dimunculkan adalah : 

 

- apa filosofi perlunya pemidanaan; 

-    bagaimana sistematika Undang-undangnya; 

- apakah pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana khusus atau hukum 

pidana khusus; 

- apa fungsi pemidanaan itu; 

- apa yang menjadi kendala dalam penegakannya.  

 

III. Pembahasan : 

 

1. Landasan filosofi 

 

Profesi dokter dan dokter gigi itu merupakan profesi yang diberi wewenang oleh 

Undang-undang untuk melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia, 

sebagai upaya untuk memelihara atau meningkatkan kesehatan pasien. 

                                                                                                                                        

Jika  tindakan  medis  itu dilakukan oleh profesi lain, apa lagi seorang sarjana 

hukum, maka tindakan medis itu pastilah merupakan tindak pidana penganiayaan 

atau   kelalaian yang menyebabkan orang lain luka atau mati, sebagaimana yang 

diatur pasal 351 ayat (1), pasal 359 atau pasal 360 ayat (1) dan ayat (2) 

KUHPidana. Oleh karena itu, pembentukUndang-undang menghendaki agar 

dokter dan dokter gigi benar-benar profesional, sehingga ketika melakukan 

tindakan medis akan menghasilkan suatu keadaan terpeliharanya atau adanya 

peningkatan kesehatan pasien. Bukan sebaliknya, setelah dilakukan tindakan 

medis justru kondisi kesehatan pasien menurun atau bahkan menjadi tidak sehat 

atau mati. Sepertinya pembentuk Undang-undang menyadari, bahwa 

perkembangan berbagai macam   penyakit   sangat  beraneka ragam, sehingga 

dokter dan dokter gigi wajib  
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untuk bisa melakukan antisipasi, dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

Sehingga pada gilirannya nanti dapat memberikan layanan medis kepada pasien 

secara maksimal. 

 

Kepada dokter dan dokter gigi yang tidak bisa memberikan layanan medis secara 

maksimal demi kepentingan kesehatan pasien, yang disebabkan adanya 

keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dan bermalas-malasan tidak mau 

belajar, dipandang perlu untuk dipacu dan ditakut-takuti dengan acaman pidana. 

 

2. Sistematika Undang-undang 

 

Sistematika Undang-undang tentang Praktek Kedokteran adalah : 

 

- Bab I tentang Ketentuan Umum, pasal 1angka 1 s/d 15; 

- Bab II tentang Asas dan Tujuan, pasal 2 s/d pasal 3; 

- Bab III tentang Konsil Kedokteran Indonesia, pasal 4 s/d pasal 25; 

- Bab IV tentang Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, 

pasal 26; 

- Bab V tentang Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, 

pasal 27 s/d pasal 28; 

- Bab VI tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, pasal 29 s/d pasal 35; 

- Bab VII tentang Penyelenggaraan Praktek Kedokteran, pasal 36 s/d pasal 54; 

- Bab VIII tentang Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, pasal 55 s/d 70; 

- Bab IX tentang Pembinaan dan Pengawasan, pasal 71 s/d 74; 

- Bab X tentang Ketentuan Pidana, pasal 75 s/d pasal 80; 

- Bab XI tentang Ketentuan Peralihan, pasal 81 s/d pasal 84; 

- Bab XII tentang Ketentuan Penutup, pasal 85 s/d pasal 88. 

 

Jika diperhatikan sistematikanya, ternyata terjadi tumpang-tindih mengenai  

pengaturan saksi atas pelanggaran terhadap kewajiban untuk menambah ilmu 

pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Karena ketidak-

patuhan terhadap ketentuan tersebut,  menurut  ketentuan  Bab VIII,  dikualifikasi-  
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kan sebagai tindakan tidak disiplin. Logika hukumnya, pelanggaran peraturan 

disiplin diberi sanksi sesuia dengan peraturan disiplin, yang dalam hal ini lembaga 

penegaknya adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Namun di 

sisi lain, pada Bab X, sanksi pelanggaran kewajiban tersebut dinyatakan sebagai 

tindak pidana. 

 

3. Tindak pidana khusus atau hukum pidana khusus  

 

Secara umum, jika diperhatikan substansi yang diatur oleh Undang-undang 

tentang Kedokteran, ternyata pencantuman ketentuan pidana semuanya terkait 

dengan profesi dokter dan dokter gigi. Apakah profesi itu dilakukan oleh dokter 

atau dokter gigi, ataukah oleh orang yang tidak mempunyai standar profesi yang 

sah akan tetapi melakukan kegiatan profesi dokter atau dokter gigi. Dengan 

demikian ketentuan pidana itu diancamkan tidak saja kepada dokter atau dokter 

gigi, akan tetapi juga kepada setiap orang yang melakukan kegiatan profesi dokter 

atau dokter gigi secara tidak sah. 

 

Di lihat dari substansi yang demikian itu, maka ketentuan pidana yang diatur 

dalam Undang-undang tersebut termasuk dalam kualifikasi hukum pidana khusus, 

yaitu hukum pidana tentang profesi dokter dan dokter gigi. Bukan tindak pidana 

khusus yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. 

 

Di sisi lain, subyek hukum yang dapat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

pasal 51 huruf e Undang-undang tentang Kedokteran hanyalah orang yang sedang 

menjalankan profesi dokter atau dokter gigi. Oleh karena itu, tindak pidana    yang    

dimaksud  dalam   ketentuan   pasal   51 huruf e jo pasal 79 huruf c merupakan 

tindak pidana khusus. Tidak memungkinkan subyek hukum lain, selain dokter dan 

dokter gigi dapat dikenai pidana berdasarkan ketentuan pasal tersebut. 
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4. Fungsi ketentuan pidana 

 

Fungsi pidana yang dicantumkan dalam ketentuan pasal 79 huruf c jo pasal 51 

huruf e Undang-undang tentang Praktek Kedokteran adalah agar dokter dan dokter 

gigi takut dengan ancaman pidana itu. Dengan begitu, diharapkan dokter dan 

dokter gigi senantiasa menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan 

ilmu kedokteran yang berhubungan erat dengan profesi yang sedang dijalani. 

 

Dengan kemampuan dan kecerdasan yang meningkat, maka pada gilirannya nanti, 

layanan medis yang diberikan kepada pasien menjadi meningkat. Dengan 

pengertian, harapan pasien agar tetap sehat atau lebih sehat menjadi kenyataan. 

 

Pada hal, jika yang menjadi fokus persoalannya seperti  itu, mestinya akan lebih 

efektif dan humanis, jika bukan pidana yang diterapkan. Akan tetapi, melalui 

penegakan disiplin. Dengan kata lain, pencegahan atas tidak dilakukannya 

kewajiban, masih dapat dilakukan dengan penegakan peraturan disiplin melalui 

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Kehormatan dan pembinaan 

melalui Konsil Kedokteran Indonesia. 

 

5. Kendala dalam penegakan 

 

Norma yang diatur dalam pasal 51 huruf e sangat terbuka. Apakah yang dimaksud 

dengan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu 

kedokteran itu, tidak dijelaskan batasannya oleh Undang-undang. Bahkan sangat 

kabur. Oleh karena itu, penegakan hukumnya juga akan menjadi sulit. Kapan delik 

itu dilakukan (tempus delictie), apakah ketika diundang ikut pelatihan atau 

pendidikan/seminar, yang bersangkutan tidak hadir, atau tidak berlangganan jurnal 

kedokteran, atau tidak menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Bagaimana jika yang jenjang pendidikannya sudah “mentok”, dokter yang 

bersangkutan sudah Profesor Doktor ?. Juga, bagaimana penentuan tempat 

terjadinya delik (locus delictie). 
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IV. Kesimpulan : 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi dokter dan 

dokter gigi yang tidak melakukan kewajiban untuk menambah ilmu pengetahuan 

dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran kurang tepat. Karena normanya 

terlalu terbuka dan tumpang-tindih dengan peraturan disiplin. Bahkan masih ada 

sarana lain yang lebih efektif selain pemidanaan, yaitu penegakan disiplin melalui 

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan pembinaan melalui 

Konsil Kedokteran Indonesia. 

 

V. Rekomendasi : 

 

Kebijakan hukum pidana untuk profesi dokter dan dokter gigi perlu dilakukan kaji 

ulang. 
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