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KATA PENGANTAR

D

engan mengucap puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian
alam. Kepada-Nyalah kita menyembah dan kepadaNyalah kita mohon pertolongan. Semua yang terjadi atas
perkenan-Nya, termasuk dalam penulisan buku ini. Shalawat
dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.
Buku Etika Penelitian Kesehatan Masyarakat ini merupakan
buku penting yang diperlukan oleh para mahasiswa, para pe
neliti, dan dosen perguruan tinggi. Buku ini diilhami oleh
keinginan penulis untuk berbagi kepada mahasiswa, dosen,
peneliti dan penulis lainnya untuk dapat memperhatikan Etika
Penelitian Kesehatan Masyarakat dan penulisan artikel ilmiah,
serta Permediknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Plagiarism di Perguruan Tinggi dan UU No.
20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan
pembebanan Sanksi Atas Tindakan Plagiarism.
Dengan terbitnya buku Etika Penelitian Kesehatan Masya
rakat ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman di
Dept. Administrasi dan Kebijakan Kesehatan yang membantu
penyempurnaan buku ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan
tinggi juga penulis sampaikan kepada Civitas Akademika
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
Makassar yang banyak memfasilitasi proses penerbitan buku
ini. Semoga buku yang sederhana ini bisa berguna utamanya
bagi dunia pendidikan.
Penulis berharap tegur sapa yang membangun demi
kesempurnaan buku ini sekalian selalu ditunggu dengan senang
hati. Akhirnya, penulis berharap pertolongan dan ridho-Nya.
Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat yang
banyak.

Makassar, 7 Ramadhan 1441 H/ 1 Mei 2020
Penulis
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SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR

S

egala puji bagi Allah,Tuhan seru sekalian alam. KepadaNyalah kita menyembah dan kepada-Nyalah kita mohon
pertolongan. Tidak ada yang dapat terjadi kecuali atas
perkenan-Nya,termasuk dalam penulisan buku ini. Shalawat
dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi
besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.
Kami menyambut gembira dengan diterbitkannya Buku
Etika Penelitian Kesehatan Masyarakat dan sukses penyusun
yang menjajikan referensi dasar Mata Kuliah yang berkaitan
dengan Etika. Etika Penelitian, dan Penulisan Ilmiah mulai
pada Strata Satu (S1) sampai Strata Tiga (S3) FKM Universitas
Hasanuddin.
Buku Etika Penelitian Kesehatan Masyarakat ini merupakan
suatu kebutuhan dasar yang seharusnya digunakan mahasiswa
dan, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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Hasanuddin bahkan setiap peneliti kesehatan agar dapat
me
mahami pentingnya etik penelitian dan prosedur untuk
mendapatkan etik penelitian tersebut.
Begitu penting artinya sehingga penelitian perlu dilengkapi
ethical clearance sebelum kegiatan penelitian dilakukan. Ini
berarti kita turut dalam menegakkan hak azasi manusia yang
merupakan hak dasar, secara kodrati melekat pada diri subjek
penelitian karena bersifat universal yang harus dilindungi
dihormati, dan tidak boleh diabaikan oleh siapa pun termasuk
insan peneliti.
Harapan kami kiranya Buku Etika Penelitian Kesehatan
Masyarakat memberi arti bukan saja dalam proses belajar tetapi
juga merupakan rujukan standar dan referensi serta pegangan
mahasiswa kesehatan dan para peneliti dalam melakukan
penelitian bidang kesehatan.
Akhirnya, kami sampaikan penghargaan sebesar-besarnya
kepada penyusun atas kerja kerasnya mewujudkan penerbitan
buku ini. Harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat
terutama dalam mengisi kebutuhan kepustakaan Penelitian
Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat.

					
Makassar, 7 Ramadhan 1441 H/1 Mei 2020

Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes, M.Med..Ed
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BAB I

PENDAHULUAN

P

erkembangan ilmu kesehatan dipacu dan diarahkan
oleh penelitian kesehatan. Penelitian kesehatan dapat
di
lakukan dengan menggunakan model simulasi kom
puter, penelitian biokimia atau penelitian dengan menggunakan
bahan hidup, seperti biakan sel dan jaringan, di laboratorium
yang kemudian perlu dilanjutkan pada sistem hidup terpadu
(integrated living system) dengan menggunakan hewan per
cobaan.
Sebelum hasil penelitian dapat dimanfaatkan dengan aman
dan efektif untuk kesehatan manusia diperlukan penelitian
dengan mengikutsertakan relawan manusia sebagai subjek
penelitian. Relawan manusia yang bersedia menjadi subjek pe
nelitian mungkin akan mengalami ketidaknyamanan dan rasa
nyeri serta terpapar terhadap berbagai macam risiko. Sebagai
peneliti yang etis, bukan saja wajib menghargai kesediaan dan
pengorbanan relawan manusia tetapi juga menghormati dan
melindungi kehidupan, kesehatan, keleluasaan pribadi (privacy),
dan martabat (dignity) subjek penelitian. Hewan percobaan
juga wajib ditangani secara ‘beradab’ (humane) supaya sedapat
mungkin dikurangi penderitaannya. Pelaksanaan kewajiban
moral (moral obligations) tersebut adalah inti etik penelitian
kesehatan.
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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Secara historis, sejak manusia hidup di bumi ini, ada yang
jatuh sakit atau cedera dan ada juga yang atas dasar kasih
sayang kepada sesamanya memberi pertolongan dan pengo
batan. Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya ada warga
masyarakat yang memilih pengobatan sebagai pekerjaannya
dan lahirlah penyembuh tradisional (traditional healer) melalui
dukun. Dukun, selain memberi pengobatan, juga berupaya
menyempurnakan obat dan cara pengobatannya. Obat atau
cara pengobatan baru yang dianggap lebih baik kemudian
diujicobakan pada orang sakit dan lahirlah uji klinik (clinical
trial) primordial. Perlindungan dan keselamatan orang sakit
yang menjadi subjek percobaan sepenuhnya, berada di tangan
dukun dan lahirlah cikal-bakal Etik Penelitian Kesehatan (EPK)
primordial.
Pada akhir abad ke-19 terjadi berbagai perkembangan
yang sangat berpengaruh terhadap etik penelitian kesehatan,
yakni berkembangnya ilmu kedokteran dengan pesat dan makin
banyak digunakan metoda ilmiah (scientific method). Penelitian
kesehatan yang rumit dalam skala besar dimungkinkan dengan
dukungan ilmu statistik. Gambaran penelitian kesehatan
mengalami perubahan drastis, yaitu subjek penelitian tidak
terbatas pada orang sakit tetapi juga mengikutsertakan orang
sehat.
Subjek penelitian bertambah banyak sampai ribuan atau
mencakup seluruh penduduk suatu wilayah atau negara.
Lokasi subjek penelitian juga tidak lagi di satu tempat tetapi
dapat tersebar di beberapa lokasi yang berjauhan. Jaminan
perlindungan subjek penelitian yang merupakan inti etik pene
litian kesehatan menjadi semakin sulit sehingga akhirnya upaya
tersebut dipercayakan sepenuhnya kepada para dokter yang
diakui sebagai warga masyarakat yang disegani. Etik Penelitian
Kesehatan memasuki era pengaturan mandiri (self regulation).
Pada era inilah awal terjadi banyak pelanggaran etik penelitian
kesehatan.
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Pada masa itu orang menggunakan narapidana dan tahan
an, penghuni panti werda, panti orang miskin, panti anak yatimpiatu, tempat pengasuhan anak dengan gangguan mental, dan
juga tentara, polisi dan mahasiswa sebagai subjek penelitian.
Subjek penelitian terkadang dikerahkan atas dasar perintah
atau dengan paksaan. Tidak terdapat kesukarelaan dan juga
tidak dimintakan Persetujuan Sesudah Penjelasan (PSP, infor
med consent) sebelum ikut serta sebagai subjek penelitian.
Pelanggaran etik penelitian kesehatan selama era pengaturan
mandiri terungkap secara sensasional pada pengadilan dokter
Nazi Jerman di kota Nuremberg. Mereka dinyatakan bersalah
karena telah melakukan dengan paksaan percobaan kedokteran
pada tahanan kamp konsentrasi. Sebagai reaksi terbitlah Kode
Nuremberg, dokumen etik penelitian kesehatan internasional
pertama. Kode Nuremberg mengandung peraturan fundamental
dan universal untuk melindungi integritas subjek penelitian
dan secara khusus menekankan kepada persetujuan sukarela
(voluntary consent) subjek penelitian. Masyarakat ilmiah ke
sehatan gempar dan malu tetapi tidak banyak terjadi peru
bahan dan penelitian kesehatan masih terus berlangsung seba
gai sediakala Meskipun banyak dokter menganggap bahwa
penelitian yang dilakukannya dengan itikad baik tidak ada
kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan para dokter Nazi
di masa lalu.
Peristiwa kedua yang menggemparkan dunia dan mem
permalukan masyarakat ilmiah kesehatan terjadi pada 1972
dengan terbongkarnya the Tuskegee Syphilis Study. Studi
Tuskegee dilakukan oleh Tuskegee Institute di Macon County,
Alabama, Amerika Serikat, bertujuan mempelajari perkembang
an alamiah penyakit sifilis. Sebanyak 82 persen penduduk Mason
terdiri atas orang kulit hitam yang miskin sehingga studi tidak
lepas dari permasalahan konflik rasial, yang waktu itu masih
sangat dominan. Survei pendahuluan menemukan terjadinya
epidemi sifilis, di mana 36 persen penduduk menderita sifilis.
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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Selama studi berjalan (1930-1972) pada 400 penderita
sifilis dengan secara sengaja dan terencana, sesuai protokol
studi, obat yang sangat efektif (penisilin G) sengaja tidak
diberikan supaya perkembangan alamiah penyakit sifilis dapat
diamati dan dipelajari. Baru pada tahun 1972 Studi Tuskegee
terbongkar oleh Jean Heller, seorang wartawati (the Associated
Press) dan menjadi berita utama berbagai koran di seluruh
Amerika Serikat.
Pada 16 November 1972, studi itu secara resrni dihentikan
oleh Menteri Kesehatan Casper Weinberger dan diselesaikan
di luar sidang pengadilan dengan pembayaran kompensasi.
Ketika penelitian dihentikan tercatat 28 penderita meninggal
dengan penyebab langsung karena sifilis, 100 orang penderita
meninggal karena komplikasi sifilis, 40 istri tertular sifilis, dan
19 anak lahir cacat karena sifilis. Akhirnya pada 11 Mei 1997,
Presiden Clinton secara resmi meminta maaf untuk skandal itu.
Selanjutnya, pada 1976 Departemen Kesehatan, Pendi
dikan dan Kesejahteraan AS membentuk suatu komisi yang
menyampaikan laporan akhirnya yang terkenal sebagai the
Belmont Report. Pada laporan Belmont diutarakan 3 Prinsip
Etik Dasar (PED), yaitu menghormati harkat martabat manusia
(respect for persons), berbuat baik (beneficence), dan Keadilan
(justice).
Laporan Belmont juga menetapkan, setiap lembaga yang
melakukan penelitian kesehatan dengan mengikutsertakan
relawan manusia sebagai sujek penelitian diwajibkan memiliki
Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK). Komisi Etik Penelitian
Kesehatan ini antara lain bertugas menilai (review) proposal
penelitian untuk memberi persetujuan etik (Ethical approval).
Tanpa persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan,
penelitian tidak boleh dimulai.
Perkembangan lain yang juga perlu mendapat perhatian
adalah perkembangan bioetika feminis yang pada 1990 telah
mendapat pengakuan sebagai bidang akademik khusus. Bioetika
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feminis mempermasalahkan ketimpangan dan ketidakadilan
yang dialami kaum perempuan dalam sistem pelayanan ke
sehatan dan bias kerangka bioetika yang dominan.
Namun, ketenteraman dunia penelitian kesehatan dengan
keberadaan ketiga Prinsip Etik Dasar itu tidak bertahan lama
karena terjadi perubahan mendasar. Kalau sebelumnya hampir
semua Penelitian Kesehatan (PK) dilakukan di negara industri
oleh peneliti setempat dengan subjek penelitian manusia
atau masyarakat setempat. Dengan cara ini tidak ditemukan
perbedaan budaya dan tingkat perkembangan sosial-budaya
bermakna antara unsur-unsur Penelitian Kesehatan.
Perubahan mendasar terjadi saat menghadapi ancaman
pandemi HIV/AIDS, uji klinik obat dan vaksin dilakukan dengan
mengikutsertakan negara berkembang. Akibat perpindahan
penelitian kesehatan terjadi pembauran manusia dan masyarakat
dengan perbedaan budaya dan tingkat perkembangannya.
Timbul gangguan komunikasi antar unsur penelitian kesehatan
dalam memberikan perlindungan terhadap subjek penelitian
kesehatan sebagai inti etika penelitian kesehatan.
Berkaitan dengan perkembangan terakhir dari penelitian
kesehatan, Indonesia dihadapkan pada dua masalah, konse
kuensi perbedaan budaya dan tingkat perkembangan antara
Indonesia dan negara industri, dan permasalahan di dalam
negeri, di mana bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan suku
bangsa dengan perbedaan budaya dan tingkat perkembangan.
Selain itu Indonesia juga menghadapi masalah khusus yakni
jumlah penduduk besar yang terus bertambah dan masalah
perhubungan mengingat Indonesia sangat luas dan merupakan
negara kepulauan.
Pada penyusunan buku Pedoman Nasional Etik Penelitian
Kesehatan (PNEPK), secara prinsipil didasarkan pada pedoman
Etik Penelitian Kesehatan Internasional dengan mengutamakan
Kode Nuremberg, Laporan Belmont, Deklarasi Helsinki dan
Council for International Organizations of Medical ciences
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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(CIOMS) 2002 Dari dokumen tersebut dipilih bagian yang
sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Penelitian Kesehatan
Indonesia, kemudian disesuaikan dengan budaya dan tingkat
pekembangan masyarakat Indonesia.
Etik penelitian kesehatan bioetika adalah sesuatu yang
relatif baru. Diperkenalkan pada 1962 oleh van Rensselaer
Potter dalam bukunya Bridge to the future: The concept of human
progress. Sejak awal perkembangan Etik Penelitian Kesehatan
telah mendapat perhatian masyarakat ilmiah kedokteran
Indonesia meskipun belum secara nasional.
Pada 2002 melalui SK Menteri Kesehatan R.I. No.1334
Tahun 2002 dibentuk Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan
(KNEPK). Komisi ini merupakan suatu lembaga nonstruktual
dan independen yang akan melakukan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan etik penelitian kesehatan. Pada 2004,
Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan berhasil menerbitkan
Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan, lengkap dengan 4
buku suplemen tentang topik khusus etik penelitian kesehatan.
Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan 2004 masih
banyak memuat terjemahan pedoman internasional. Di
samping itu juga dikembangkan Jaringan Komunikasi Nasional
Etik Penelitian Kesehatan (JARKOMNAS EPK) sebagai forum
komunikasi Komisi Etik Penelitian Kesehatan di berbagai
lem
baga yang melakukan penelitian kesehatan dengan
mengikutsertakan subjek manusia.
Pembentukan Komisi Etik Penelitian Kesehatan merupakan
wewenang lembaga penelitian yang di awal pertumbuhannya
masih memerlukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat ilmiah kesehatan. Tekanan dari majalah ilmiah
kesehatan, pemberi dana, dan pengguna hasil penelitian kese
hatan di pelayanan kesehatan dan industri kesehatan belum
cukup kuat untuk menyaratkan persetujuan etik seperti di luar
negeri. Penerbitan Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan
masih sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, ke
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sadaran dan motivasi masyarakat ilmiah kesehatan untuk
bersama-sama mengembangkan Etik Penelitian Kesehatan.
Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan memuat
konsep dari pedoman Etik Penelitian Kesehatan internasional
sesuai keperluan dan prioritas pembangunan kesehatan
Indonesia. Dari Kode Nuremberg diambil rangka moral (moral
framework) Komisi Nasional Etika Kesehatan/Komisi Etik
Penelitian Kesehatan yang independen. Kemudian dari Laporan
Belmont diambil ketiga Prinsip Etik Dasar dan lembaga Komisi
Etik Penelitian Kesehatan.
Meskipun Konsep Etik Penelitian Kesehatan internasional
lahir dan dikembangkan berdasarkan paradigma barat, tetapi
dalam penerapannya disesuaikan dengan budaya dan per
kembangan sosial rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pedoman
Nasional Etik Penelitian Kesehatan walaupun hanya terjemahan
pedoman Etik Penelitian Kesehatan internasional tetapi menjadi
Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan yang sesuai dengan
lingkup budaya Indonesia. (Pedoman Nasional Etik Penelitian
Kesehatan, 2011).
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BAB II

TINJAUAN UMUM ETIKA

A. Pengertian Etika

E

tika (Ethics) adalah istilah yang muncul dari Aristoteles,
berasal dari kata Yunani ethos yang berarti adat, budi
pekerti. Dalam filsafat, pengertian etika adalah telaah
dan penilaian kelakuan manusia ditinjau dari kesusilaannya.
Kesusilaan yang baik merupakan ukuran kesusilaan yang
disusun bagi diri seseorang atau merupakan kumpulan ke
harusan, kumpulan kewajiban yang dibutuhkan oleh masya
rakat atau golongan masyarakat tertentu dari anggotaanggotanya. Kesusilaan biasanya didasarkan pada hal tertentu,
misalnya pada agama atau kesejahteraan atau kemakmuran
negara (Gunawan, 1992).
Etika adalah usaha manusia dalam memakai akal budi dan
daya pikirnya untuk memecahkan masalah hidup atau untuk
suatu upaya agar menjadi baik. Terdapat 4 alasan pada saat
sekarang ini etika diperlukan yaitu (Soejitno, 2.000):
1. Masyarakat semakin pluralistik termasuk dalam hal
moralitas. Norma moral sendiri sering diperdebatkan,
misalnya dalam bidang etika seksual, hubungan anak dan
orang tua, kewajiban terhadap negara, etika santun dalam
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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pergaulan dan penilaian terhadap harga nyawa manusia.
Dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding
di bawah gelombang modernisasi. Dalam situasi seperti
ini, etika dapat membantu agar kita tidak kehilangan
orientasi, serta dapat membedakan antara apa yang hakiki
dan apa saja berubah. Dengan demikian diharapkan kita
tetap sanggup untuk mengambil sikap yang dapat kita
pertanggung jawabkan.
3. Proses perubahan sosial budaya dan moral yang tengah
di alami ini, dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk me
mancing dalam air keruh. Mereka menawarkan berbagai
ideologinya sebagai obat penyelamat. Etika dapat membuat
kita sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi tersebut
dengan kritis dan objektif untuk membentuk penilaian
sendiri, agar, kita tidak mudah terpancing. Etika juga
membantu agar kita tidak naïf dan ekstrem: agar kita tidak
terlalu cepat memeluk segala pandangan yang baru, tetapi
juga tidak menolak nilai-nilai hanya karena baru dan belum
terbiasa.
4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama, yang satu pihak
menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman ke
percayaan mereka, serta ingin sekaligus berpartisipasi tanpa
rasa takut, dan dengan tidak menutup diri dalam semua
dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.
Menurut hemat penulis etika semakin diperlukan dalam
bidang pelayanan kesehatan berkaitan dengan transisi epi
demiologis di mana penyakit infeksi belum dapat diatasi dengan
baik muncul penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif mem
butuhkan pelayanan yang lama dan teknologi tinggi dibanding
dengan penyakit infeksi. Akibatnya interaksi antara tenaga
kesehatan dengan pasien semakin lama pula yang tentunya
interaksi didasari dengan kaidah etis.
Etika pada umumnya mengajarkan bahwa setiap pribadi
manusia mempunyai “otonomi moral”. Artinya, ia mempunyai
2.
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hak kewajiban untuk menentukan sendiri tindakan dan mem
pertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tenaga kesehatan
memiliki “otonomi klinis”. Artinya, tenaga kesehatan mempunyai
hak kewajiban untuk bertanggung jawab dalam pengambilan
keputusan klinis yang memengaruhi kesehatan pasiennya.
Karena itu pihak lain tidak boleh memaksakan kehendaknya
atas diri tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan bahkan dalam
banyak hal wajib mendengarkan pendapat pihak lain, tetapi
tidak boleh bertindak semata-mata karena terpaksa mengikuti
pendapat itu.
Keberadaan etika dalam strata kehidupan sosial tidak
terlepas dari sistem kemasyarakatan manusia yang terdiri atas
aspek jasmaniah dan aspek rohaniah. Aspek yang terakhir
terdiri atas kodrat alamiah, kodrat budaya, serta dunia nilai.
Kodrat alamiah manusia terdiri atas cipta (pikiran, rasio), karsa
(kehendak, kemauan), rasa (perasaan, emosi). Cipta melalui
logika menciptakan ilmu pengetahuan. Sedang karsa melalui
etika menciptakan religi, akhlak, sopan santun, dan hukum.
Sementara rasa menciptakan kesenian melalui estetika. Hal-hal
yang diciptakan itu merupakan kodrat budaya, sedang dunia
nilai yang masing-masing dihasilkannya adalah kebenaran,
keserasian, dan keindahan. Sistimatika prosesnya secara visual
adalah sebagai berikut:
Kodrat Alamiah

Kodrat Budaya

Dunia Nilai

Cipta
Karsa

Logika ilmu
Etika-religi, akhlak, sopan
santun, hukum

Kebenaran
Keserasian

Rasa

Estetika-Kesenian

Keindahan

Sumber:Soekanto, 1987

Menurut Webster;s New Collegiate Dictionary, etika
didefinisikan sebagai “1. …..the discipline dealing with what
is good and bad and with moral duty and obligation; 2a. a set
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of moral principles and value; 2b. a theory or system of moral
values; 2c. the principles of conduct governing an individual or
a group”.
Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (Dep. P dan K RI,
1998) disebutkan etika mengandung tiga pengertian yaitu (1)
ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang
hak dan kewajiban moral (akhlak) (2) kumpulan asas atau
nilai yang berkenaan dengan akhlak (3) nilai mengenai benar
dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Berkaitan
dengan istilah etika ini dalam kamus besar tersebut juga kita
lihat istilah etiket, etis dan moral. Etiket adalah tata cara dalam
masyarakat beradab dalam memelihara hubungan antara
sesama manusia. Etis mengandung arti (1) ajaran tentang
baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap,
kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila (2) kondisi mental yang
membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin
dan sebagainya, isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana
terungkap dalam perbuatan (3) ajaran kesusilaan yang dapat
ditarik dari suatu cerita.
Telah banyak ahli filsafat yang menyusun definisi tentang
pengertian etika. Fred Ameln (1991) mengutip beberapa definisi
etika. Etika ialah teori tentang perbuatan manusia, yaitu
ditimbang menurut baik dan buruknya (M.Y. Langeveld). Definisi
yang sama dikemukakan pula W. Banning bahwa etika ialah
teori tentang kelakuan/perbuatan manusia, yaitu ditimbang
menurut baik dan buruknya. Walaupun memakai difinisi yang
sama, namun Langeveld dan Banning mengklasifikasi etika
secara berbeda.
K. Bertens (Wiradharma, 1999) cenderung membedakan
etika dalam tiga arti. Pertama, dalam arti nilai-nilai atau normanorma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu
kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya etika
agama Budha, etika Protestan. Arti etika di sini sebagai “sistem
nilai” yang dapat berfungsi dalam kehidupan seseorang atau
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masyarakat. Kedua, etika dapat berarti kumpulan asas atau
nilai moral. Dalam artian ini etika dimaksudkan sebagai “kode
etik”. Ketiga, etika berarti ilmu tentang yang baik atau yang
buruk. Dalam hal ini etika baru menjadi ilmu bila kemungkinankemungkinan etis (asas-asas atau nilai-nilai tentang yang
dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam
masyarakat sering kali tanpa disadari menjadi bahan refleksi
bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Di sini etika sama
dengan “Filsafat moral”.

B.

Perkembangan Etika

Para ahli sepakat etika adalah aturan prilaku, adat ke
biasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan
menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam
perkembangannya sangat memengaruhi kehidupan manusia.
Melalui beberapa tahapan dalam membantu manusia untuk
mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani
hidup ini. Tahapan perkembangan etika guna mengambil
keputusan tindakan yang perlu dilakukan dan dipahami dalam
segala aspek atau sisi kehidupan sesuai dengan aspek atau
sisi kehidupan. Tahapan perkembangan etika seiring dengan
perilaku manusia antara lain dalam:

1.

Tahap Praetik atau Pramoral

Perkembangan etika atau moral pada tahap awal terjadi
dalam keluarga. Pada tahap ini, anak mengenal adanya
perbuatan baik dan perbuatan tidak baik atau buruk sangat
berkaitan dengan sikap dan perilaku orang tua. Seorang
anak mengenal perbuatan baik kalau apa yang dilakukan itu
mendapatkan hadiah atau pujian dari orang tuanya. Tetapi
sebaliknya, perbuatannya itu tidak baik apabila apa yang
dilakukannya tersebut mendapatkan hukuman dan celaan dari
orang tua. Dalam konteks ini belum dapat dikatakan bahwa
perbuatan anak tersebut bermoral atau tidak bermoral, karena
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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anak baru belajar perbuatan baik dan buruk saja. Oleh sebab
itu, perkembangan, oral pada tahap ini disebut “tahap pramoral”.

2.

Tahap Prakonvensional

Pada tahap ini perbuatan anak sudah mulai didasarkan
pada norma umum yang berlaku dalam kelompok sosialnya
(sekolah), tidak hanya terbatas pada norma dalam keluarga atau
ayah dan ibunya saja, tetapi sudah lebih luas lagi yakni guru dan
kawan-kawannya. Bahkan guru dan kawan-kawannya sudah
menjadi acuan yang paling baik bagi anak-anak dalam tahap
ini. Karena itu, perkembangan etika atau moral pada tahap ini
disebut “tahap prakonvensional”.

3.

Tahap Konvensional

Pada tahap ini sudah pada tingkat dewasa, di mana pema
haman seseorang pada kelompok sudah meluas ke kelompok
yang lebih kompleks lagi (suku bangsa, agama, negara dan
sebagainya). Perilaku atau tindakan baik dan tidak baik tidak
hanya sesuai dengan moral (norma yang tidak tertulis), tetapi
juga sudah mencakup norma kelompok, atau masyarakat yang
sudah tertulis, yakni peraturan dan hukum. Maka dari itu,
perilaku baik adalah apabila sesuai dengan aturan hukum
kelompok besar tersebut.

4.

Tahap Pasca Konvensional (otonom)

Pada tahap ini, sebagai penerimaan tanggung jawab pribadi
atas dasar etik, moral atau prinsip hati nurani yang sudah
lebih otonom atau mandiri. Karena itu, perilaku pada tingkat
ini biasanya tidak sama, bahkan bertentangan dengan perilaku
kelompoknya. Dalam tahap ini, seseorang sudah berani berperi
laku beda dengan kelompoknya, karena menganggap kelompok
belum tentu benar. (Reni Agustina Harahap,2017).

14

Bab II — Tinjauan Umum Etika

C. Sistimatika dan Jenis Etika
Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum dan
etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi
dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, teori etika dan
prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam
bertindak serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya
suatu tindakan tecermin kebebasan dan tanggung jawab, hati
nurani, hak kewajiban, beberapa keutamaan seperti kejujuran,
berbuat baik, keadilan, dan hormat terhadap diri sendiri.
Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan,
yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar
dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa
berwujud, seseorang mengambil keputusan dan bertindak dalam
bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukannya,
yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.
Namun, penerapan itu dapat juga berwujud seseorang menilai
pribadinya sendiri dan orang lain dalam bidang kegiatan dan
kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang
memungkinkan manusia bertindak etis. Apabila etika umum
disebut sebagai etika teoretis maka etika khusus disebut juga
etika terapan.
Etika khusus dapat dibagi dua yaitu etika individual dan
etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap
manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial berbicara menge
nai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota
masyarakat.
Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan ma
nusia baik secara perseorangan dan langsung maupun secara
bersama-sama dan dalam bentuk kelembagaan (keluarga,
masyarakat, dan negara), sikap kritis terhadap pandangan dunia
dan ideologi, sikap dan pola perilaku dalam bidang kegiatan
masing-masing maupun tanggung jawab manusia terhadap
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makhluk hidup lainnya. Sistimatika etika dapat dikemukakan
sebagai berikut.

Dari sistimatika di atas Banning membagi etika atas etika
individual dan etika sosial, sedang Langeveld membedakan etika
atas etika deskriptif dan etika normatif.
Etika deskriptif membahas mengenai fakta apa adanya
yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu
fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkret yang
membudaya. Jadi etika deskriptif berbicara tentang sikap orang
dalam menghadapi hidup ini, dan tentang kondisi-kondisi yang
memungkinkan bertindak secara etis.
Etika normatif berusaha menetapkan berbagai sikap dan
pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa
yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan apa yang diambil
untuk mencapai apa yang bernilai dalam hidup ini.
Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang
me
nuntun tingkah laku manusia, serta memberi penilaian
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dan imbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana
seharusnya berdasarkan norma-norma. Ia mengimbau manusia
untuk bertindak yang baik dan menghindari yang jelek.
Pandangan De Graaf (1972) tentang etika sebagai kesadaran
yang sistematis terhadap perilaku yang dapat dipertanggung
jawabkan. Sementara Spoken (1977) memberikan rumusan
etika sebagai kesadaran yang sistematis terhadap masalah dan
norma yang sudah ada atau yang dirasakan baru. Yang menarik
rumusan yang dikemukakan oleh Helen Dupuis (1988) bahwa
etika itu ilmu tentang moral.
Moral adalah nilai di dalam diri seseorang yang mewarnai
perilakunya, yang didukung oleh masyarakat. Moralitas (Salam,
1997) adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup
secara baik sebagai manusia. Sistem nilai terkandung dalam
ajaran berbentuk petuah-petuah, nasihat, wejangan, peraturan,
perintah dan semacamnya yang diwariskan secara turun
temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang
bagaimana manusia harus hidup secara baik agar ia benarbenar menjadi manusia yang baik. Moralitas adalah tradisi
kepercayaan, dalam agama atau kebudayaan tentang perilaku
yang baik dan buruk
Menurut Thiroux moralitas menyatakan bagaimana
manusia memperlakukan manusia atau makhluk lain untuk
tujuan kesejahteraan dan perkembangan bersama, serta
meningkatkan kreativitas untuk menegakkan kebenaran dan
kebaikan bersama. Dari batasan ini ternyata bahwa dalam
menetapkan nilai baik atau buruk secara moral, penilaian itu
haruslah dibebaskan dari kepentingan pribadi (self interest) si
penilai, serta harus ada kepentingan bersama di dalamnya.
Beauchamp (Coughlin et al, 1996) menyebutkan beberapa
tindakan yang tergolong sebagai moralitas umum yakni:
1. Berkata benar (truth telling)
2. Penghormatan terhadap privasi orang lain (respect the
privacy of others)
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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Jaminan kerahasiaan informasi (protect confidential
information)
4. Permintaan persetujuan setiap tindakan pada orang lain
(obtain consent before invading another person’s body).
5. Dedikasi terhadap teman sejawat (be loyal to friends who
return the loyalty)
6. Dilarang membunuh (do not kill)
7. Jangan menyakiti (do not cause pain)
8. Jangan melakukan kekerasan (do not cause offense)
9. Jangan memandang rendah orang lain (do not incapacitate)
10. Jangan menghambur-hamburkan harta benda (do not
deprive of goods)
11. Perlindungan dan mempertahankan hak-hak orang lain
(protect and defend the rights of others).
12. Tidak menimbulkan kerugian orang lain (prevent harm from
occurring to others).
13. Cegah kondisi yang merugikan orang lain (remove conditions
that will cause harm to others).
14. Menolong orang yang tidak mampu (help person with
disabilities)
15. Menyelamatkan orang dari bahaya
Frans Magnis Soseno memberikan tamsil bahwa moral
dapat disamakan dengan petunjuk bagaimana memperlakukan
sepeda motor kita dengan baik, sedangkan etika adalah penge
tahuan tentang struktur dan teknologi sepeda motor itu. Dalam
contoh lain etika adalah tukang kebun, perawat bunga; moral
adalah bunga di dalam kebun.
Titik sentral etika adalah penilaian terhadap hal-hal yang
disetujui dan yang tidak disetujui. Daya cakup terhadap titik
sentral itu antara lain:
1. Apa yang benar dan apa yang salah
2. Apa yang merupakan kebaikan dan apa yang merupakan
keburukan
3. Apa yang merupakan kebajikan dan apa yang merupakan
3.
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kejahatan
Apa yang dikehendaki dan apa yang ditolak
Dalam keadaan normal, apa yang benar merupakan kebaikan,
kebajikan dan dikehendaki, sedang apa yang salah merupakan
keburukan, kejahatan, dan ditolak. Dengan demikian, dapatlah
dikatakan bahwa etika paling sedikit mengarah pada analisis
psikologis atau sosiologis untuk menjelaskan perihal tolok ukur
penilaian yang dipergunakan. Sekaligus merekomendir sikap
tindak atau perilaku.
4.

D. Aliran Dalam Etika
Dalam falsafah etika, atau nilai-nilai moral, pada umumnya
terdapat dua aliran utama yaitu aliran deontologis (nonconsequentialist) dan aliran teleologis (consequentilalist).Aliran
deontologis (non-consequentialist), berpendapat bahwa penilaian
benar tidaknya suatu perbuatan atau baik tidaknya seseorang,
tidak perlu dengan melihat apa hasil akhirnya. Yang dinilai
adalah perbuatan itu sendiri, dan bukan tujuan atau hasilnya.
Contoh yang khas adalah ketaatan kepada perintah Tuhan.
Jika seseorang berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan
Tuhan maka ia dianggap baik tanpa melihat apa pun konse
kuensinya. Jika Tuhan melarang orang membunuh sesama
manusia maka apa pun tujuannya, membunuh tetap merupa
kan perbuatan yang salah. Namun tidak berarti bahwa aliran
deontologis harus selalu bersandar kepada perintah yang dog
matis, melainkan ada juga alasan rasional yang dapat men
jelaskan mengapa seseorang wajib berbuat baik. Penganjur teori
deontologis yang terkenal adalah Immanuel Kant (1724-1804).
Ia mengatakan bahwa kewajiban seseorang untuk berbuat baik
dapat dijelaskan secara rasional dan tidak harus bersifat dog
matis. Secara teoretis aliran deontologis akan mencari baik
buruknya suatu perbuatan pada perbuatan itu sendiri an sich.
Aliran teleologis bermula dari United Kingdom yang oleh
Jeremi Bentham (1748-1832) dimaksudkan sebagai dasar etis
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pembaharuan hukum Inggris, terutama hukum pidana. Pada
aliran teologis atau konsekuensialis, baik buruknya seseorang
atau benar salahnya suatu perbuatan, dinilai dari tujuan yang
hendak dicapai. Bagi aliran teleologis motif suatu perbuatan
tidak penting, tetapi hasil perbuatan yang perlu diperhitungkan.
Motif manusia tidak bisa dilihat atau diukur, akan tetapi,
konsekuensi tindakan bisa diperhitungkan (Wiradharma, 1999).
Menurut aliran ini, setiap manusia wajib berbuat sesuatu untuk
tujuan yang baik. Dari aspek ini euthanasia dapat dibenarkan
oleh aliran teleologis, sedang bagi aliran deontologis apa pun
alasannya euthanasia dapat dikategorikan pembunuhan.
Dalam aliran konsekuensialis ini sendiri terdapat dua subaliran yang berbeda yakni egoisme dan utilitarianisme. Egoisme
terdiri atas egoisme etis dan egoisme psikologis ((Salam, 1997).
Egoisme etis menekankan bahwa setiap tindakan yang menge
nakkan dan mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri selalu
dinilai sebagai tindakan yang baik dan pantas dilakukan.
Sebaliknya tindakan yang tidak mengenakkan dan tidak
mendatangkan kebahagiaan bagi diri pribadi harus dihindari.
Egoisme psikologis menyatakan semua orang dimotivasi oleh
tindakan,demi kepentingan dirinya belaka. Jadi egoisme psiko
logis terutama mau mengungkapkan bahwa motivasi satu-satu
nya dari manusia dalam melakukan tindakan apa saja untuk
mengejar kepentingannya sendiri.
Utilitarianisme menilai baik atau tidaknya, susila atai tidak
susilanya sesuatu, ditinjau dari segi kegunaan atau faedah
yang ditimbulkannya. Utilitarianisme terbagi atas dua bagian
yaitu utilisme invidual dan utlilisme sosial. Yang pertama
menganggap bahwa seseorang itu boleh bersikap sesuai dengan
situasi yang menguntungkan dirinya. Jika menguntungkan
dirinya maka mungkin seseorang pura-pura berlaku hormat
bahkan kalau perlu dengan sanjungan dan pujian yang ber
lebihan asal membawa keuntungan bagi dirinya. Utilisme sosial
pada prinsipnya tidak berbeda dengan utilisme invidual, hanya
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saja utilisme sosial lebih menekankan pada aspek kepentingan
umum.
Hampir sama dengan aliran utilisme sosial, dikenal pula
uni
versalisme yakni suatu ajaran etika menyatakan bahwa
se
suatu itu dapat dinilai baik jika dapat mendatangkan ke
baikan pada orang banyak. Paham ini sesungguhnya mirip
dengan prinsip altruisme yang mengutamakan kepentingan
orang lain sebagai lawan dari kepentingan diri sendiri. Selain
utilitarianisme dan universalisme terdapat prinsip intuisionisme
yang berpandangan bahwa penilaian atas baik buruk, susila dan
tidak susila itu dapat diketahui melalui intuisi yang merupakan
suatu pertimbangan rasa yang bersumber dari bisikan kalbu.
Jadi intuisionisme diperoleh melalui perenungan, semedi atau
secara tiba-tiba tanpa dipikirkan, bukan dengan cara memeras
otak dan pkiran.
Aliran etika hedonisme menyatakan bahwa sesuatu itu
dianggap baik jika sesuai dengan kesenangan yang ditimbul
kannya. Sesuatu yang mendatangkan kesusahan atau hanya
mendatangkan penderitaan atau tidak menyenangkan dengan
sendiri itu dinilai tidak baik. Prinsip ini sama dengan eude
monisme yang menilai baik atau tidaknya sesuatu itu tergantung
dari ada tidaknya kebahagiaan yang ditimbulkannya.Terakhir,
tradisionalisme sebagai aliran dalam etika yang mendasarkan
baik tidaknya sesuatu pada kebiasaan atau adat istiadat yang
bgerlaku dalam masyarakat.

E.

Prinsip-Prinsip Etika

Prinsip-prinsip etika sebenarnya berkembang dari telaah
sumpah Hipocrates (460 SM-377 SM) yang berbunyi sebagai
berikut: “ Saya bersumpah demi Apollo dewa penyembuh dan
Aescpalius dan Hygea, dan Panacea dan semua dewa-dewa
sebagai saksi bahwa sesuai dengan kemampuan dan pikiran
saya, akan mematuhi janji-janji sebgai berikut:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
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Saya akan memperlakukan guru yang telah mengajarkan
ilmu ini dengan penuh kasih sayang sebagaimana terhadap
orang tua saya sendiri, jika perlu saya akan bagikan harta
saya untuk dinikmati bersamanya.
Saya akan memperlakukan anak-anaknya sebagai saudara
kandung saya dan saya akan mengajarkan ilmu yang telah
peroleh dari ayahnya kalau mereka mau mempelajarinya
tanpa imbalan apa pun.
Saya akan meneruskan ilmu pengetahuan ini kepada anakanaknya saya sendiri dan kepada anak-anak guru saya dan
kepada mereka yang telah mengikatkan diri dengan dan
sumpah untuk mengabdi kepada ilmu pengobatan, dan
tidak kepada hal-hal yang lainnya.
Saya akan mengikuti cara pengobatan yang menurut penge
tahuan dan kemampuan saya akan membawa kebaik
an
bagi penderita dan tidak akan merugikan siapa pun.
Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada
siapa pun meskipun diminta atau menganjurkan kepada
mereka untuk tujuan itu. Atas dasar yang sama, saya tidak
akan memberikan obat untuk menggugurkan kandungan.
Saya ingin menempuh hidup yang saya baktikan kepada
ilmu saya ini dengan tetap suci dan bersih.
Saya tidak akan melakukan pembedahan terhadap se
seorang walaupun ia menderita penyakit batu, tetapi akan
menyerahkannya kepada mereka yang berpengalaman
dalam pekerjaan ini.
Rumah siapa pun yang saya masuki, kedatangan saya itu
saya tujukan untuk kesembuhan yang sakit dan tanpa
niat buruk atau mencelakakan dan lebih jauh lagi tanpa
niat berbuat cabul terhadap perempuan ataupun pria baik
merdeka maupun hamba sahaya.
Apa pun yang saya dengar atau lihat tentang kehidupan
seseorang yang tidak patut disebar luaskan tidak akan saya
ungkapkan karena saya harus merahasiakannya.
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10. Selama saya tetap mematuhi sumpah saya ini, izinkanlah
saya menikmati hidup dalam mempraktikkan ilmu saya ini,
dihormati oleh semua orang di sepanjang waktu. Tetapi jika
sampai saya mengkhianati sumpah ini balikkanlah nasib
saya.
Dari sumpah Hipocrates di atas maka secara umum terdapat
beberapa prinsip-prinsip etika yaitu:
a. Tidak merugikan (non-maleficence)
b. Membawa kebaikan (beficence)
c. Menjaga kerahasiaan (confindentiality)
d. Otonomi pasien (autonomy of patient)
e. Berkata benar (truth telling)
f.
Berlaku adil (justice)
g. Menghormati privasi (privacy).
Prinsip tidak merugikan (non-maleficience) adalah tidak
menimbulkan bahaya atau perlukaan baik fisik maupun emosi
onal misal tidak menimbulkan rasa nyeri, rasa sakit, kecacatan
atau menimbulkan perasaan marah, terisolasi dan merasa tidak
berdaya ditujukan kepada kerugian fisik maupun kepentingan
lain. Ini merupakan prinsip dasar menurut tradisi Hipokrates
yakni apabila tidak bisa berbuat baik kepada seseorang seha
rusnya tidak merugikan orang itu. Dalam praktik prinsip tidak
merugikan (non-maleficence) dapat terjadi bahwa mungkin cara
yang menurut pengetahuan dan pendapat dokter dalam mem
berikan pelayanan misalnya tidak dapat diterima oleh pasien dan
atau keluarganya, sehingga kalau dipaksakan akan merugikan
pasien dan atau keluarganya. Ada empat syarat yang harus
dipenuhi untuk melakukan tindakan yang demikian yaitu:
1. Yang baik tidak boleh dicapai dengan perantaraan yang
buruk. Jadi yang dilakukan tidak boleh bersifat buruk dari
segi moral. Menunjukkan kesalahan seseorang hendaknya
tidak dengan cara yang salah pula.
2. Alasan untuk memungkinkan terjadinya akibat buruk harus
cukup berat, alasan tersebut harus proporsional di mana
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harus dipastikan bahwa akibat baik yang akan terjadi lebih
banyak, lebih penting, lebih bernilai daripada efek samping
buruk yang dapat terjadi. Di samping itu pertimbangan ini
diambil karena tiada cara lain untuk mencapai akibat yang
baik tersebut.
3. Kerugian yang sedang dipertimbangkan tidak boleh menjadi
sarana untuk mencapai efek yang lebih baik. Jadi untuk
mencapai tujuan yang baik jangan menghalalkan segala
cara.
4. Alasan yang buruk atau yang merugikan itu tidak sebagai
maksud. Jadi akibat buruk, meskipun diketahui akan
terjadi, itu tidak diinginkan.
Prinsip membawa kebaikan (beneficence) sesungguhnya
merupakan sisi positif dari prinsip tidak merugikan (nonmaleficience). Prinsip ini menunjukkan perlunya memberikan
bantuan atau berita yang bermanfaat bagi orang lain. Hal yang
mendasar dari prinsip beneficence ini mencakup (Gartinah,
2004):
1. Melindungi dan mepertahankan hak orang lain.
Dalam pelayanan kesehatan prinsip ini menekankan
perlindungan dan mempertahankan hak pasien.
2. Mengatasi kondisi yang membahayakan orang lain
3. Membantu orang lain yang tidak mampu
4. Menyelamatkan orang yang berada dalam keadaan
bahaya.
Dalam bidang pelayanan kesehatan hal ini berarti bahwa
apapun yang akan diberikan kepada pasien sepanjang itu
membawa kebaikan kepada pasien yang bersangkutan. Dalam
praktik etika kedokteran, dikenal ada dua prinsip yaitu prinsip
berbuat baik (doing good) dan prinsip bertujuan untuk tidak
mencederai pasien (primun non nocere atau do no harm).
Harus diakui bahwa adakalanya kedua prinsip berjalan
tidak seiring. Untuk menyembuhkan seseorang misalnya (doing
good) melalui pengobatan yang diketahui sangat besar efek
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sampingnya pengobatan kanker misalnya (Muhammad:1992).
Pemberian obat ini betapapun juga diketahui dapat menimbulkan
bahaya lain pada diri pasien. Jadi tidak sejalan dengan prinsip
primun non nocere. Di sini, diperlukan keputusan dokter yang
dipertimbangkan secara cermat antara “kebaikan” yang akan
dicapai dan “risiko” yang dihadapi. Keputusan yang harus
disetujui pasien, karena pasien sebagai manusia mempunyai
hak untuk memilih yang dianggapnya terbaik untuk dirinya.
Dari sinilah antara lain muncul gagasan tentang perlunya ada
“informed consen”.
Ada empat langkah sebagai proses untuk menilai risiko
kerugian sehingga kita dapat memperkirakan sejauhmana
suatu kewajiban bersifat mengikat (Wiradharma, 1999) yaitu:
1. Orang yang perlu bantuan itu mengalami suatu bahaya
besar atau risiko kehilangan sesuatu yang penting.
2. Penolong sanggup melakukan sesuatu untuk mencegah
terjadinya bahaya atau kehilangan itu.
3. Tindakan penolong agaknya dapat mencegah terjadinya
kerugian itu.
4. Manfaat yang diterima orang tersebut melampaui
kerugian bagi penolong dan membawa risiko minimal.
Pada prinsip menjaga kerahasiaan (confindentiality) dimak
sudkan dalam penyampaian informasi dalam pelayanan kese
hatan tenaga kesehatan mau menyimpan rahasia pasien
yang berkaitan dengan sakit dan penyakitnya. Sebab, tanpa
jaminan penyimpanan rahasia, pasien kemungkinan tidak akan
menyampaikan semua informasi yang diperlukan untuk kesem
buhan penyakitnya. Akibatnya, akan memengaruhi proses
penyembuhan penyakit tersebut.
Otonomi pasien (autonomy of patient) dimaksudkan setiap
pribadi manusia mempunyai “otonomi moral. Prinsip ini menge
mukakan tentang hak seseorang untuk menentukan atau
memilih sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Artinya ia mempunyai
hak dan kewajiban untuk menentukan sendiri tindakanEtika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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tindakannya dan mempertanggungjawabkannya. Prinsip dapat
diterapkan jika seseorang mempunyai kemampuan untuk
mengamil keputusan sendiri. Dengan demikian otonomi mem
berikan kebebasan, kebebasan yang bertanggung jawab. Hanya
karena seseorang memiliki kebebasan maka ia dibebani dengan
kewajiban. Jadi moralitas manusia hanya ada karena manusia
itu bebas (Soejitno, dkk, 2000).
Kebebasan pada prinsipnya dapat dibagi atas:
1. Kebebasan ekstensial yakni kebebasan yang berkaitan
dengan kemampuan manusia untuk menentukan dirinya
sendiri. Kebebasan ini berakar pada kebebasan rohani
dalam penguasaan dirinya terhadap batinnya, terhadap
pikirannya dan kehendaknya. Dalam kebebasan ini manusia
tidak dibatasi oleh manusia lain atau masyarakat.
2. Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang
lain. Kebebasan sosial ada tiga macam yaitu kebebasan jas
mani, kebebasan rohani, dan kebebasan normatif. Kebe
basan sosial bertitik tolak dari pandangan bahwa ma
nusia itu makhluk sosial yang bermakna ia tidak hanya
bergantung kepada dirinya sendiri, kebebasannya sendiri.
Kemungkinan tindakan manusia itu dalam kaitannya
dengan orang lain kemungkinannya akan dibatasi melalui
paksaan fisik, tekanan psikologis dan melalui larangan dan
kewajiban. Pembatasan terakhir biasanya disebut dengan
pembatasan normatif.
3. Berkata benar (truth telling) dimaksudkan bahwa tenaga
kesehatan maupun pasien harus menyampaikan informasi
yang benar. Tanpa informasi yang benar maka proses
pelayanan kesehatan tidak akan berjalan dengan baik. Akan
tetapi walaupun secara umum pasien mempunyai hak atas
kebenaran, terutama tentang keadaan kesehatan mereka,
namun tenaga kesehatan tidak selalu harus menyampaikan
semua kebenaran kepada pasien. Dalam keadaan tertentu,
tenaga kesehatan hanya akan menyampaikan kepada orang
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yang dapat mewakili keluarganya, yang cukup dewasa dan
siap menerima kebenaran.
Prinsip berlaku adil (justice) dimaksudkan dalam pembe
rian pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan bertindak tidak
diskriminatif dalam arti segala tindakan mereka tidak dida
sarkan pada pertimbangan kemampuan finansial maupun
pertimbangan suku, agama, ras, dan antargolongan. Aristoteles
membagi dua jenis keadilan yaitu:
1. Keadilan distributif (justitia distributiva) bahwa setiap orang
mendapatkan apa yang menjadi haknya atau jatahnya.
Dalam kasus-kasus keadilan distributif keputusan di
dasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaiut prinsip formal
dan dan prinsip material. Prinsip formal adalah kasuskasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang
sama dan kasus-kasus yang berbeda diperlakukan dengan
cara yang tidak sama. Memperlakukan satu kelas pasien
secara berbeda dari yang lain dengan alasan perbedaan
usia, tempat tinggal, penghasilan tidak dapat diterima
karena tidak relevan dan melanggar prinsip keadilan.
Prinsip material menunjuk kepada salah satu aspek terbaik
yang dapat dijadikan dasar untuk membagi dengan adil
misalnya suatu pelayanan kesehatan.
T.L. Beuschamp dan Jf. Childress menyebut enam prinsip
material yaitu:
1. Bagian yang sama
2. Sesuai dengan kebutuhannya
3. Sesuai dengan usahanya
4. Sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat
5. Sesuai dengan jasa atau kesalahannya
6. Sesuai dengan prinsip tukar menukar yang berlaku.
2. Keadilan commutatif (justitia commutiva) atau keadilan
proporsional yaitu memberikan kepada setiap orang sama
banyaknya.
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Prinsip menghormati privasi (privacy) dimaksudkan tenaga
kesehatan dalam menjalankan tugasnya tidak sampai menying
gung masalah pribadi pasien, demikian pula pasien menerima
semua bentuk pelayanan tanpa melakukan suatu perbuatan
yang sensitif dan menyentuh persoalan pribadi dari tenaga
kesehatan yang bersangkutan.
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BAB III

ETIKA PENELITIAN

A. Pendahuluan

E

tika merupakan seperangkat prinsip yang harus dipatuhi
agar pelaksanaan suatu kegiatan oleh seseorang atau
profesi dapat berjalan secara benar (the right conduct),
atau suatu filosofi yang mendasari prinsip tersebut. Etika adalah
aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan penelitian
dan oleh karenanya para peneliti harus mengetahui dan paham
tentang etika ini sebelum melakukan penelitian.
Aspek isu etik dalam penelitian terdiri dari nilai individu
peneliti terkait kejujuran dan integritas personal, serta tang
gung jawab terhadap subjek riset terkait izin, kerahasiaan,
keanoniman, dan kesopanan. Subjek penelitian kemudian di
maknai bukan hanya sebagai hal yang menunjang keberhasilan
penelitian, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab
sosial dan moral peneliti.
Tanggung jawab peneliti terhadap mereka yang diteliti
boleh dikatakan merupakan tanggung jawab paling besar dalam
kegiatan penelitian. Peneliti dalam hal ini harus berbuat apa
pun untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan fisik,
jiwa dan sosial dari subjek penelitian, termasuk menghormati

30

Bab III — Etika Penelitian

harga diri dan privasinya. Dengan demikian, peneliti harus
menjunjung tinggi hak dan kepentingan dari subjek penelitian.
Atas dasar itu, maka peneliti harus memberikan informasi
tentang tujuan peneltian serta implikasinya jika menyangkut
kehidupan mereka. Peneliti juga harus menjamin bahwa subjek
menjadi anonim dalam laporan data, subjek juga tidak boleh
dieksploitir guna kepentingan pribadi peneliti. Selain itu peneliti
juga harus mempertimbangkan segala dampak yang timbul dari
publikasi hasil penelitian tersebut terhadap mereka.
Bahkan peneliti harus menghargai masyarakat sebagai
objek penelitian terutama berkaitan dengan kejujuran dalam
memperoleh data, kebenaran atau objektivitas data yang
dilaporkan, termasuk dalam mengemukakan kepada umum
hasil kajian. Seorang peneliti harus juga bertanggung jawab
terhadap reputasi mutu disiplin ilmunya, menjaga reputasi
selama penelitian agar tidak menjadi preseden buruk bagi
peneliti lainnya.

B.

Prinsip Etik Peneliti

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebe
naran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang
atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau
bertindak, dalam hal ini sebagai peneliti.
Sebagai peneliti harus menjunjung legalitas, bahwa setiap
penelitian dilaksanakan tanpa melanggar nilai etika penelitian,
pengembangan dan atau pengkajian, serta hukum negara yang
berlaku, serta berkeadilan, imbang pada semua pihak dalam
melaksanakan penelitian, pengembangan dan atau pengkajian
sehingga martabat peneliti tegak dan kokoh karena ciri moralitas
yang tinggi ini. Seorang peneliti harus mempertimbangkan hal
berikut.

1.

Plagiarisme
Tindakan mengutip ide orang lain tanpa mengakui/
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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menyebutkan sumbernya Plagiarisme adalah tindakan yang
tidak baik dilakukan. Plagiarisme adalah tindakan tidak baik di
mana ruang lingkup plagiarisme.
a. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa meng
gunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas
sumbernya.
b. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain
tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
c. Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa
menyebutkan identitas sumbernya.
d. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
e. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke
dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya)
tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
f.
Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau
telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai
karya sendiri.

2.

Manipulasi Penelitian

Meliputi tindakan peneliti yang memalsukan, mengarang,
atau menciptakan data sendiri sesuai dengan keinginan peneliti.
Manipulasi ini dapat disebabkan kecurangan peneliti atau
adanya konflik kepentingan peneliti dengan sumber dana yang
hanya mau dengan hasil positif untuk mendukung pemasaran
produk.

3.

Identitas Pribadi dari Objek Penelitian.

Identitas pribadi dari objek yang diteliti perlu dirahasiakan
demi melindungi karier, pergaulan, privasi, maupun status
sosial dari yang bersangkutan.Pada dasarnya penelitian akan
memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk
infomasi yang bersifat pribadi. Dalam aplikasinya, peneliti tidak
boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama
maupun alamat asal subjek dalam kuesioner dan alat ukur
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apa pun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas
subjek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau iden
tifikacation number) sebagai pengganti identitas responden.

4.

Akses ke Objek Penelitian.

Objek penelitian adalah masalah, isu atau problem yang
dibahas, diteliti dan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Objek
penelitian adalah sifat keadaan (“attributes”) dari sesuatu
benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau
sasaran penelitian.
Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan
kualitas (benda, orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, ke
giatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra atau
simpati-antipati, keadaan batin, dan sebagainya. (orang), bisa
pula berupa proses dan sebagainya. (lembaga). Jika objek yang
diteliti menyangkut properti pribadi, maka diperlukan izin atau
persetujuan dari pe
milik demi menghormati hak milik orang
lain.

5.

Independensi Penelitian.

Peneliti harus menjaga independensinya sebagai wujud
pertanggungjawaban profesionalnya. Peneliti dalam me
lak
sanakan seluruh kegiatan penelitian harus me
megang teguh
sikap ilmiah (scientific attitude) serta menggunakan prinsipprinsip etika penelitian, sebagaimana dalam uraian beriku.

C. Prinsip Etik Penelitian
Etika dalam ranah penelitian lebih menunjuk pada prinsip
etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Peneliti dalam
melaksanakan seluruh kegiatan penelitian harus memegang
teguh sikap ilmiah (scientific attitude) serta menggunakan
prinsip etika penelitian. Meskipun intervensi yang dilakukan
dalam penelitian tidak memiliki risiko yang dapat merugikan
atau membahayakan subjek penelitian, namun peneliti perlu
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mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi
harkat dan martabat kemanusiaan (Jacob, 2004)
Pada tahun 1979 diterbitkan laporan Belmont yang meru
pakan ”bacaan wajib” bagi setiap peneliti yang akan melakukan
penelitian dengan menggunakan subjek manusia. Laporan
Belmont mengidentifikasi 3 prinsip dasar etika yang mendasari
se
mua penelitian dengan subjek manusia. Ketiga prinsip
Belmont tersebut adalah

1.

Menghargai manusia.

Prinsip ini pada dasarnya menyebutkan bahwa peneliti
ha
rus memperlakukan subjek sebagai individu yang otonom
dan tidak memanfaatkan mereka semata sebagai alat un
tuk
mencapai tujuan peneliti. Secara mendasar prinsip ini bertujuan
untuk:
a. menghormati otonomi, yang mempersyaratkan bahwa
manusia yang mampu menalar pilihan pribadinya
harus dihormati kemampuannya untuk mengambil
keputusan mandiri (self-determination).
b. melindungi manusia yang otonominya terganggu atau
kurang, mempersyaratkan bahwa manusia yang ber
ketergantungan (dependent) atau rentan (vulnerable)
perlu diberikan perlindungan terhadap kerugian atau
penyalahgunaan (harm and abuse).

2.

Azas manfaat.

Prinsip dasar asas manfaat ini adalah suatu penelitian
dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan manfaat. Prinsip
tersebut meliputi: persyaratan untuk menggunakan disain
penelitian terbaik yang dapat meningkatkan manfaat dan
meminimalkan risiko; Persyaratan peneliti mampu menuliskan
prosedur dan cara mengatasi dengan baik risiko yang mungkin
akan terjadi; Melarang penelitian yang tidak memperhitungkan
manfaat dan risiko.
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3.

Keadilan.

Prinsip ini secara umum menjelaskan bahwa peneliti
harus memperlakukan orang dengan baik dan merancang
penelitian yang dapat membagi keuntungan dan beban secara
merata di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip ini
meliputi persyaratan untuk memilih subjek dengan merata dan
menghindari eksploitasi populasi yang rentan atau populasi
yang sesuai atau tepat. Di dalam suatu penelitian, ketiga prinsip
ini di atas haruslah seimbang. Di dalam laporan Belmont di
sebutkan bahwa prinsip yang satu tidak selalu lebih penting
dari yang lainnya.
Etika penelitian memiliki berbagai macam prinsip, namun
terdapat empat prinsip utama menurut Beauchamp and
Childress (2001).yaitu:
1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for
human dignity).
Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk
mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan
jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan
pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam
kegiatan penelitian (autonomy). Beberapa tindakan yang
terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat
manusia, adalah: peneliti mempersiapkan formulir per
setujuan subjek (informed consent) yang terdiri dari:
a. penjelasan manfaat penelitian
b. penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan
yang dapat ditimbulkan
c. penjelasan manfaat yang akan didapatkan
d. persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan
yang diajukan subjek berkaitan dengan prosedur
penelitian
e. persetujuan subjek dapat mengundurkan diri kapan
saja
f.
jaminan anonimitas dan kerahasiaan.
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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Namun kadangkala, formulir persetujuan subjek tidak
cukup memberikan proteksi bagi subjek itu sendiri ter
utama untuk penelitian-penelitian klinik karena terdapat
perbedaan pengetahuan dan otoritas antara peneliti dengan
subjek (Sumathipala & Siribaddana, 2004). Kelemahan
tersebut dapat diantisipasi dengan adanya prosedur pene
litian (Syse, 2000).
Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian
(respect for privacy and confidentiality).
Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk
privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian
akan memberikan akibat terbukanya informasi individu
termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan, tidak
semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh
orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hakhak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti
tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas
baik nama maupun alamat asal subjek dalam kuesioner
dan alat ukur apa pun untuk menjaga anonimitas dan
kerahasiaan identitas subjek. Peneliti dapat menggunakan
koding (inisial atau identification number) sebagai pengganti
identitas responden.
Keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclu
siveness).
Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil.
Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan
secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan,
dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan,
kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius
subjek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar
memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur
penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, na
mun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan
dan beban harus didistribusikan di antara anggota ke
Bab III — Etika Penelitian

4.

lompok masyarakat.
Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan
penelitian membagikan keuntungan dan beban secara
merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi
dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam
prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek ke
adilan gender dan hak subjek untuk mendapatkan per
lakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah
berpartisipasi dalam penelitian.
Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan
(balancing harms and benefits)
Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur
penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat
semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat
digeneralisasikan di tingkat populasi (beneficence). Peneliti
meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subjek
(nonmaleficence). Apabila intervensi penelitian berpotensi
mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subjek
dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah
terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian
subjek penelitian.

D. Etika Penulisan Ilmiah.
Penelitian yang dilakukan, berpedoman pada berbagai
informasi yang telah dihasilkan dalam penelitian terdahulu, dan
tujuannya adalah untuk menambah atau menyempurnakan
teori yang telah ada mengenai masalah yang menjadi sasaran
kajian.
Dalam penyebaran informasi hasil penelitian melalui
suatu majalah ilmiah profesi kesehatan beberapa hal etik yang
diperhatikan antara lain (Hanafiah & Amir, 1998):
a. Judul
Haruslah singkat, tepat, logis dan informatif, mencakup
penelitian yang telah dilaksanakan. Jumlah kata-kata
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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c.

d.

e.

f.
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dalam judul paling banyak 12 kata, kalau perlu dapat
dipakai anak judul. Tidaklah etis membesar besarkan judul,
mencantumkan judul yang umum dan sangat luas, padahal
penelitiannya sangat terbatas dan spesifik.
Nama penulis
Penulis dapat terdiri satu orang atau lebih. Jika lebih
dari seorang disebutkan siapa peneliti utama dan peneliti
penyerta. Penulis utama ialah seorang yang mencetuskan
ide riset dan mempunyai tanggung jawab dalam menyusun
laporan atau makalahnya, dan tidak selamanya senior dalam
jabatan, pangkat, umur ataupun tingkat keilmuannya.
Kejujuran sangat penting diperhatikan dalam pencantuman
nama-nama penulis, sehingga setiap orang yang namanya
tertera sebagai penulis, benar-benar mempunyai peranan
dalam karya ilmiah tersebut.
Nama institusi/tempat penelitian
Biasanya adalah nama institusi tempat penulis bekerja,
yang dapat digabungkan dengan tempat riset.
Abstrak
Terdiri dari judul, nama-nama penulis, nama institusi, tu
juan penelitian, desain penelitian, bahan/pasien, cara,
hasil dan kesimpulan.
Pendahuluan
Dicantumkan latar belakang masalah, termasuk tinjauan
pustaka, perumusan masalah dan hipotesis, yang semuanya
disajikan secara ringkas.
Bahan/pasien dan cara kerja
Bahan-bahan yang dipakai dalam riset atau pasien di
sebutkan dalam riset tersebut. Dalam uraian tentang cara
kerja dicantumkan dengan jelas tahap demi tahap riset itu
beserta prosedurnya. Sedangkan untuk teknik pemeriksaan
laboratorium cukup mencantumkan nama alatnya serta
metodanya yang telah dikenal oleh para ilmuwan.

Bab III — Etika Penelitian

g.

h.

i.

j.

k.

l.

Hasil
Data disajkan di bagian ini hendaklah relevan, mendukung
tujuan riset dan hipotesisnya serta tidak menyimpang dari
judul. Penulis hendaknya bersikap jujur dan objektif dalam
mengajukan datanya, menggunakan data yang benar dan
tidak mengarang data dengan tujuan tertentu.
Diskusi
Dibahas hasil-hasil riset penulis dibandingkan dengan
hasil-hasil penelitian lainnya. Tidak melantur ke ha-hal yang
tidak berkaitan dengan masalah, tujuan riset dan hipotesis
penelitian. Rujukan sumber informasi harus dicantumkan
setiap kali mengutip hasil riset atatu pendapat penulis lain.
Tidak menonjolkan hasil riset sendiri dan menganggap
rendah hasil riset orang lain.
Ringkasan
Berisi pokok informasi tulisan ilmiah secara singkat. Per
bedaan ringkasan dan abstrak ialah abstrak bermanfaat
bagi pembaca yang belum membaca tulisan yang lengkap,
tetapi ringkasan mengutarakan kembali secara ringkas apa
yang telah dikaji dalam tulisan lengkapnya. Tidak semua
tulisan ilmiah memuat ringkasan ini.
Kesimpulan
Kesimpulan yang baik hendaknya didukung oleh data
yang konkret dari hasil riset penulis sediri, tidak menarik
kesimpulan berdasarkan riset orang lain atau tinjauan
pustaka. Kesimpulan juga harus berkaitan dengan penye
lesaian masalah riset dan dengan tegas menyatakan men
dukung atau menolak hipotesis yang diajukan.
Ucapan terima kasih
Pernyataan terima kasih ditujukan kepada orang/instansi
yang telah memungkinkan dilaksanakannya riset dan
penulisan laporan ilmiah
Daftar rujukan
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Jika dalam riset menggunakan sumber informasi dari hasil
riset orang lain, haruslah dicantumkan rujukannya yang
akurat. Tidak etis mengutip pendapat orang lain, semen
tara namanya tidak tercantum dalam rujukan. Begitu
pula sebaliknya tidak etis jika nama seseorang disebut
dalam rujukan tetapi namanya tidak ada dalam tulisan.
Rujukan haruslah mempunyai relevansi dengan isi tulisan
dan mendukung uraian di dalamnya. Jadi tidak perlu
mencantumkan banyak rujukan ternyata tidak terkait
dengan isi tulisan.
Beberapa penelitian melanggar etika (unethical research)
yang dilakukan sejak sebelum Perang Dunia Kedua antara lain:
1. Pada 1932, seorang dokter dari the Rockefeller Institute
for Medical Investigations melakukan penelitian dengan
menyuntikan sel-sel kanker kedalam tubuh warga Puerto
Rican. Paling tidak 13 pasien meninggal dunia karenanya.
Dokter itu, Cornelius Rhoads, menulis agar populasi Puerto
Rican dieradikasi. Dalam perang dunia kedua beliau juga
memapar para prajurit Amerika dengan radiasi untuk
mengukur seberapa jauh pengaruhnya.
2. Pada 1940, para narapidana di penjara Chicago disuntik
dengan parasit malaria (yang masih hidup) untuk
mengevaluasi kemanjuran obat baru terhadap penyakit
tersebut. Program ini dianggap esensial berkaitan dengan
keterlibatan Amerika dalam waktu dekat di Perang Dunia
II. Penelitian ini digunakan oleh dokter- dokter Nazi di
peradilan Nuremberg untuk membela tindakan mereka di
kamp-kamp kematian.
3. Pada September 1950, US Army menyebarkan bakteri
serratia di atas kota San Frasisco untuk mengetahui sejauh
mana kerentanan sebuah kota terhadap serangan senjata
biologi (biological attack). Akibatnya. beberapa penduduk
kota itu mengalami resistensi obat terhadap infeksi bakteri
(drug-resistant bacterial infections), dan salah seorang
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4.

5.

diantaranya meninggal dunia.
Pada 1966, US Army kembali menyebarkan bakteri bacillus
subtilis varian Niger di jaringan kereta bawah tanah di New
York City. Akibatnya, jutaan orang Amerika secara tidak
sadar terpapar oleh bakteri tersebut.
Pada 1990, beribu-ribu bayi Hispanic (penduduk Amerika
berbahasa Spanyol) dan African-American mengalami per
cobaan eksperimental dengan disuntik measles vaccine yang
pada waktu itu belum memperoleh izin (lisensi). Orangtua
dari bayi-bayi itu tidak diberi informasi samasekali bahwa
vaksin tersebut masih dalam tahapan eksperimen.Keenam,
pada 1999, the Veteran’s Administration West Lost Angeles
Medical Center terpaksa menghentikan sebuah proyek
penelitian setelah diketahui bahwa penelitian ter
sebut
dilakukan tanpa informed consent.

E. Ethical Clearance
Penelitian kesehatan di Indonesia tidak dapat dipisahkan
dari penelitian kesehatan global. Hasil penelitian harus di
publikasikan supaya masyarakat ilmiah global mengetahui
tentang penemuan-penemuan pengetahuan ilmiah baru dan
ditantang menguji ulang keabsahannya. Dengan demikian
penelitian kesehatan Indonesia merupakan subsistem penelitian
kesehatan global khususnya pada aspek publikasi, kerja sama
ilmiah dan pendanaan (KEPKN, 2017).
Lembaga penelitian, majalah ilmiah, industri kesehatan,
sponsor dan badan pemerintah mempersyaratkan persetujuan
etik untuk penelitian yang mengikutsertakan relawan manusia
sebagai subjek penelitian. Setiap lembaga di Indonesia yang
melakukan penelitian kesehatan dengan mengikutsertakan
relawan manusia sebagai subjek penelitian mutlak harus me
miliki atau menjangkau suatu Komisi Etik Penelitian Kesehatan
(KEPK) di Lembaga lain (KEPKN, 2017).
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Pada hakikatnya masalah etik penelitian kesehatan adalah
tanggung jawab pribadi peneliti. Seiring semakin banyaknya
penelitian berkelompok atau bersama oleh beberapa lembaga
penelitian, tanggung jawab etik menjadi terlalu berat untuk
dibebankan kepada perorangan peneliti. Para peneliti perlu
dibina dan didampingi oleh KEPK lembaga. Meskipun KEPK
didirikan oleh lembaga atau oleh pemerintah, perlu tetap di
pegang teguh prinsip dasar bahwa etik penelitian adalah tang
gung jawab ilmuwan dan masyarakat ilmiah(KEPKN, 2017).
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Depar
temen Kesehatan, bekerjasama dengan WHO telah melakukan
kajian dan pemetaan KEPK lembaga-lembaga di seluruh Indo
nesia yang melakukan penelitian kesehatan dengan meng
ikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian (KEPKN, 2017).
Komisi Etik dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPKN,
2017) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik dan
Pengembangan Kesehatan Nasional. Sesuai dengan tugasnya
KNEPK bekerjasama dengan semua lembaga di Indonesia
yang melakukan penelitian kesehatan mengikutsertakan rela
wan manusia sebagai subjek penelitian. Kerja sama ini dikem
bangkan dengan memanfaatkan Jaringan Komunikasi Nasional
Etik Penelitian Kesehatan (Jarkomnas EPK). Jarkomnas di
bentuk untuk mengadakan pembinaan secara kolektif untuk
meningkatkan mutu etik penelitian kesehatan di Indonesia
dan didirikannya KEPK pada setiap lembaga yang melakukan
penelitian kesehatan lengkap dengan prosedur penilaian
protokol dan pemberian persetujuan etik (KEPKN, 2017).
Salah satu faktor yang mendorong perkembangan etik
penelitian kesehatan, yaitu persyaratan bahwa setiap penelitian
kesehatan yang mengikut-sertakan manusia sebagai subjek
penelitian harus memiliki persetujuan etik dari komisi yang
berwenang. Tanpa persetujuan-persetujuan etik, hasil penelitian
tidak dapat dipublikasi dalam majalah ilmiah yang bermutu
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atau ditawarkan kepada industri kesehatan.Tanpa persetujuan
etik hasil persetujuan etik dari komisi yang berwenang. Tanpa
persetujuan etik, hasil penelitian tidak dapat dipublikasikan
dalam majalah ilmiah yang bermutu atau ditawarkan kepada
industri kesehatan. Tanpa persetujuan etik hasil penelitian
seakan-akan menjadi mandul. Peneliti juga akan menemui
kesulitan mengembangkan kerja sama dan memperoleh
dukungan dana dari para donor (KEPKN, 2017).
Keadaan di Indonesia tidak banyak berbeda dengan keadaan
global. Dalam berbagai aspek, keadaan di Indonesia masih perlu
perlu ditingkatkan. Pemahaman dan kesadaran pada peneliti
dan lembaga-lembaga yang melakukan penelitian kesehatan
masih terbatas. Keinginan dan upaya untuk meningkatkan
pengetahuan tentang etik penelitian juga masih kurang. Etik
penelitian kesehatan masih merupakan mata kuliah formal
dalam pendidikan kesehatan dan sering sama sekali tidak
dipelajari (KEPKN, 2017).
Penilaian protokol penelitian untuk pemberian persetujuan
etik dilakukan untuk meningkatkan mutu penelitian tetapi
kegunaan hasilnya masih dianggap sebagai tambahan proses
birokrasi yang hanya menghambat dan mempersulit. Menjadi
anggota KEPK sering merupakan pekerjaan yang kurang
menyenangkan karena sering dianggap sebagai seorang yang
mempersulit dan mencari-cari kesalahan Peraturan Menteri
Kesehatan No. 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Nasional ).
KEPK didirikan oleh suatu lembaga untuk menangani
urusan etik penelitian kesehatan di lembaga tersebut, antara
lain mengadakan penilaian protokol penelitian untuk memberi
kan persetujuan etik (ethical approval) Peraturan Menteri
Kesehatan No. 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPKN, 2017).
Tiga prinsip etik umum yaitu:
1. Prinsip etik umum menghormati martabat manusia (Respect
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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for person) yang mencakup dua pertimbangan etik penting,
yaitu menghormati otonomi seseorang dan melindungi
manusia yang otonominya terganggu atau kurang.
Prinsip etik umum berbuat baik (Beneficience) kewajiban
membantu orang lain dengan mengupayakan manfaat mak

simal kerugian minimal.
3. Prinsip etik umum keadilan (Justice) mengacu pada ke
wajiban etik memperlakukan setiap orang dengan moral
yang benar dan pantas serta memberikan setiap orang yang
merupakan haknya.
Selain menghormati dan menaati ketiga prinsip etik umum
tersebut, masalah etik penelitian ditangani sesuai moral dan
etik masyarakat ilmiah lembaga. Beraneka ragam faktor di
dalam dan di luar lembaga akan memengaruhi dan menentukan
kinerja KEPK. Faktor-faktor tersebut, antara lain adalah budaya,
adat istiadat, kebiasaan dan agama/kepercayaan. Keadaan
tersebut menyebabkan terdapat berbagai macam perbedaan
antar KEPK-KEPK yang harus diterima sebagai kenyataan yang
tidak mudah dapat diubah Peraturan Menteri Kesehatan No. 7
Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Nasional (KEPKN, 2017).
Penelitian yang menggunakan embrio manusia akan
berbeda hasilnya di lembaga dengan latar belakang Katolik
Roma, Islam atau sekuler. Perbedaan tersebut patut dihormati
sebagai suatu kenyataan yang jika ditangani secara bijaksana
dapat merupakan suatu kekayaan dan kekuatan. Kesamaan
yang berguna dan layak diupayakan adalah keseragaman
tentang organisasi, keanggotaan tata cara kerja seperti telah
dibahas dalam PNEPK (Peraturan Menteri Kesehatan No. 7
Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Nasional).
Pada perkembangan lebih lanjut akan tiba waktunya
untuk mengadakan evaluasi dan akreditasi KEPK-KEPK supaya
dapat dijamin bahwa pelaksanaan etik penelitian kesehatan
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akan memenuhi standar yang telah disepakati bersama. Pada
tahap perkembangan sekarang dengan titik berat pada upaya
pengembangan motivasi serta peningkatan pemahaman dan
kesadaran tentang etik penelitian kesehatan. KEPK harus dapat
melaksanakan fungsinya secara independen yaitu bebas dari
pengaruh dan tekanan politik, lembaga, profesi, industri atau
pasar (Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2016 tentang
Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional ).
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BAB IV

KODE ETIK PENELITIAN

A. Kode Etik Profesi

P

engemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang
menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku
apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan
perilaku pengemban profesi dapat membawa akibat negatif
yang jauh terhadap pasien atau klien dan keluarganya. Karena
itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri
dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman
yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi yang disebut
Kode Etik Profesi disingkat Kode Etik.
Kode etik berarti himpunan norma yang disepakati dan
ditetapkan oleh dan untuk pengemban profesi. Kode etik ada
lah kumpulan asas dan nilai yang berkenaan dengan moral,
sehingga ia bersifat normatif tidak empiris seperti halnya pada
“behavioral science”. Penilaian sesuatu dari segi etika selalu
membutuhkan norma dan nilai tentang apa yang dianggap “ the
oughts and shoulds of society”. Tiap profesi mengenal pendidikan
atau latihan yang khusus. Tiap profesi harus mengabdi kepada
masyarakat. Tiap profesi memiliki suatu kode moral, suatu
kode etik tersendiri. Kode etik itu pada umumnya berbentuk
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tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi yang ber
sangkutan. Pada dasarnya, kode etik bertujuan untuk di satu
pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain
pihak untuk melindungi penerima pelayanan profesi apaha
ia pasien atau klien dari penyalahgunaan keahlian dan/atau
otoritas yang profesional.
Pengembangan kode etik profesi untuk dipatuhi dan dilak
sanakan oleh pendukungnya mengandung 3 nilai yaitu:
1. Suatu kode etik profesi memudahkan dalam pengam
bilan keputusan secara efisien. Dalam hal ini kode etik
berfungsi sebagai arahan (guide lines) khususnya dalam
menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesehatan.
2. Secara individual para pengemban profesi itu sering kali
membutuhkan arahan dalam menjalankan tugas pro
fesionalnya.
3. Kode etik profesi menciptakan suatu pola perilaku yang
diharapkan oleh klien atau pasiennya secara profesional.
Kode etik suatu profesi adalah berupa norma yang harus
dipatuhi oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan dalam
melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masya
rakat. Pada dasarnya perumusan suatu kode etik dimaksudkan
untuk kepentingan anggota profesi dan organisasi profesi.
Secara umum tujuan kode etik adalah:
a. Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi.
Demi menjaga citra serta mencegah pihak luar untuk me
remehkan atau melecehkan profesi. Melalui kode etiknya
tiap profesi melarang para anggotanya dari sikap dan
tindakan yang akan mencemarkan nama profesi.
b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para ang
gotanya. Kode etik profesi menetapkan larangan-larangan
bagi anggota untuk melakukan perbuatan yang merugikan
kesejahteraan, menetapkan pembatasan tingkah laku yang
tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi dalam
interaksinya sesama anggota profesi.
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c.

Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
Kode etik profesi menetapkan tujuan pengabdian para ang
gotanya terutama tugas dan tanggung jawab pengabdian
profesi.
d. Untuk meningkatkan mutu profesi
Adapun tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan
ke dalam kode etik profesi (Lubis, 1993) adalah:
1. Standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung
jawab klien, lembaga (institution), dan masyarakat pada
umumnya.
2. Standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menen
tukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka meng
hadapi dilema-dilema etis dalam pekerjaannya.
3. Standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau
nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kela
kuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
4. Standar-standar etika mencerminkan atau membayangkan
pengharapan moral dari komunitas. Dengan demikian,
standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan
menaati kode etik profesi dalam pelayanannya.
5. Standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan
dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.
Melalui kode etiknya, profesi menetapkan norma dan anjuran
agar profesi selalu berusaha meningkatkan mutu sesuai dengan
bidang pengabdiannya. Kode etik pada umumnya memberikan
petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik profesi,
khususnya menyangkut bidang berikut (Lubis, 1993):
1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang diapakai dalam
profesi.
3. Penelitian dan publikasi atau penerbitan profesi
4. Konsultasi dan praktik pribadi
5. Tingkat kemampuan atau kompetensi yang umum.
6. Administrasi dan personalia
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7.

Standar untuk pelatihan
Kode etik suatu profesi biasanya ditetapkan oleh profesi
yang bersangkutan dalam suatu kongres, supaya mempunyai
kekuatan mengikat dan pemberian sanksi yang tegas bagi
setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran terhadap
kode etik. Kode etik keberlakuannya ditetapkan melalui suatu
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kode etik
profesi dapat dikatakan hukum khusus profesi.
Sebagai suatu pedoman dalam bertindak bagi profesi
maka kode etik harus memiliki sifat-sifat antara lain (1) Kode
etik harus rasional, tetapi tidak kering dari emosi (2) Kode etik
harus konsisiten, tetapi tidak kaku, (3) Kode etik harus bersifat
universal. Berbagai kode etik profesi, di bidang kedokteran di
Indonesia yang biasa disebut dengan Kode Etik Kedokteran
Indonesia (KODEKI) dikeluarkan SK Menteri Kesehatan No.434
Tahun 1983. KODEKI ini disusun dengan mempertimbangkan
International Code of Medical Ethics dengan landasan idiil
Pancasila dan landasan strukturil UUD 1945. KODEKI ini
mengatur hubungan antarmanusia yang mencakup kewajiban
umum seorang dokter, kewajiban dokter terhadap pasien,
kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter
terhadap dirinya sendiri.
Kode etik di bidang ke perawatan diatur dalam Kpts Munas
IV PPNI BO. 09/MUNAS IV/PPNI/1989 tentang Pemberlakuan
Etik Keperawatan. Dalam Kode Etik ini ditetapkan tanggung
jawab perawat terhadap individu, keluarga, dan masyarakat,
tanggung jawab terhadap petugas, tangggung jawab terhadap
sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya, tanggung jawab
terhadap profesi keperawatan, tanggung jawab terhadap peme
rintah, bangsa, dan tanah air.
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia diatur dalam Kepmen.
Kesehatan No. 924/Menkes/SK/XII/1986 tentang Berlakunya
Kode Etik Rumah sakit Indonesia. Dalam Kode Etik ini ditetap
kan kewajiban rumah sakit yaitu kewajiban umum rumah
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sakit yaitu mengawasi dan bertanggungjawab terhadap semua
kejadian (Corporate liability), memberikan pelayanan yang baik
(duty of due care), memberikan pertolongan emergency tanpa
mengharuskan pembiayaan uang muka, kewajiban rumah sakit
terhadap masyarakat, kewajiban rumah sakit terhadap pasien,
kewajiban rumah sakit terhadap staf, kewajiban lain-lain yakni
harus selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan, mengikuti
perkembangan perumahsakitan, memelihara hubungan yang
baik antar rumah sakit dan sebagainya.

B.

Kode Etik Peneliti

Kode etik peneliti adalah kaidah tertulis sebagai aturan
main yang mengawasi profesi peneliti dalam mengatur diri
sendiri dan ditegakkan oleh organisasi peneliti. Kode etik
merupakan acuan moral peneliti dalam melaksanakan proses
penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Dengan demikian,
kode etik peneliti merupakan alat kendali mandiri bagi peneliti
membaktikan keahlian dalam pekerjaan untuk pembaruan dan
kemajuan ilmu pengetahuan.
Kode Etik Peneliti diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia No. 06/E/2013 tentang Kode
Etik Peneliti Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa peneliti
dalam melakukan kegiatannya berpegang pada kode etik
peneliti sebagai acuan moral bagi peneliti di unit penelitian dan
pengembangan secara nasional dalam melaksanakan penelitian
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi
kemanusiaan. Acuan ini menjadi panduan kerja sesuai baku
etika peneliti sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab
sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Setiap peneliti wajib melaksanakan semua ketentuan
dalam Peraturan Kepala LIPI ini dan ketentuan lainnya yang
terkait. Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku dan pada
tanggal 14 Agustus 2013, menggantikan Peraturan Kepala LIPI
Nomor 823/E/2011 tentang Pengesahan Kode Etika Peneliti di
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Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Peneliti ialah insan yang memiliki kepakaran yang diakui
dalam suatu bidang keilmuan. Tugas utamanya ialah melakukan
penelitian ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah.
Kreativitas peneliti melahirkan bentuk pemahaman baru dari
persoalan di lingkungan keilmuannya dan menumbuhkan
kemampuan baru dalam mencari jawabannya. Pemahaman
baru, kemampuan baru, dan temuan keilmuan menjadi kunci
pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan.
Ilmuwan peneliti berpegang pada nilai integritas, kejujuran,
dan keadilan. Integritas peneliti melekat pada ciri seorang
peneliti yang mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan
kejujuran, keberadaan peneliti diakui sebagai insan yang
bertanggung jawab. Dengan menjunjung keadilan, martabat
peneliti tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi ini.
Penelitian ilmiah menerapkan metode ilmiah yang ber
sandar pada sistem penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu
penge
tahuan modern merupakan sistem yang dibangun atas
dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai
sumber nilai objektif karena koreksi yang tak putus-putus yang
dilakukan sesama peneliti.
Sesuai dengan asas dan nilai keilmuan tersebut seorang
peneliti memiliki 4 tanggung jawab, yaitu:
a. Terhadap proses penelitian yang memenuhi baku ilmiah.
b. Terhadap hasil penelitiannya yang memajukan ilmu
pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia.
c. Kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di
bidang keilmuan peneliti tersebut itu sebagai bagian dari
peningkatan peradaban manusia.
d. Bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan
penelitiannya.
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh
informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pema
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haman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu
asumsi dan atau hipotesis di bidang iptek serta menarik kesim
pulan ilmiah bagi keperluan kemajuan iptek;
Pengembangan adalah kegiatan iptek yang bertujuan me
manfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti
kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan
aplikasi iptek yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
Perilaku peneliti tidak jujur mencakup baik dalam pene
litian maupun perilaku curang sebagai peneliti. Batasan ini
tidak dapat dikenakan pada:
a. Kejadian yang sejujurnya keliru diungkapkan sebagai pem
belajaran agar tidak dilakukan;
b. Pertikaian pendapat sejujurnya memiliki dasar sudut
pandang ilmiah;
c. Perbedaan dalam penafsiran data ilmiah yang memiliki
acuan ilmiah dalam cara penafsiran; dan
d. Selisih pendapat berkenaan dengan rancangan penelitian
yang sudah teruji dalam diskusi ilmiah terbuka.
Perilaku peneliti tidak jujur tampak dalam bentuk:
1. Pemalsuan hasil penelitian (fabrication) yaitu mengarang,
mencatat dan atau mengumumkan hasil penelitian tanpa
pembuktian telah melakukan proses penelitian;
2. Pemalsuan data penelitian (falsification) yaitu memanipulasi
bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau
tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa,
sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam
catatan penelitian;
3. Pencurian proses, objek dan/atau hasil (plagarism) dalam
mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya
dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian, se
perti pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil
penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, ter
masuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas
(bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah
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orang lain tanpa menyatakan penghargaan;
Pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti (exploita
tion) seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior
dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan,
kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh
pengakuan atas hasil kerja pihak lain;
5. Perbuatan tidak adil (injustice) sesama peneliti dalam pem
berian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan
nama pengarang dan atau salah mencantumkan urutan
nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang
Peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil
dengan memublikasi data dan atau hasil penelitian tanpa
izin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang
dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang
dana tentang hak milik karya intelektual hasil penelitian;
6. Kecerobohan yang disengaja (intended careless) dengan
tidak menyimpan data penting selama jangka waktu se
wajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau
tidak memublikasikan data penting atau penyembunyian
data tanpa penyebab yang dapat diterima; dan
7. Penduplikasian temuan sebagai asli dalam lebih dari 1
(satu) saluran (duplication), tanpa ada penyempurnaan,
pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi
sebelumnya. Pemublikasian pecahan-pecahan dari 1 (satu)
temuan yang bukan merupakan hasil penelitian inkre
mental, multi-disiplin dan berbeda-perpektif adalah duplikasi
atau salami publication.
Moralitas dipertanyakan, tampak (tangible) dalam perilaku
tidak jujur dan tidak tampak (intangible) dalam pikiran yang
bertentangan dengan hati nurani. Moralitas peneliti diper
tanyakan juga tampak dalam tindakan:
1. Mengorbankan integritas ilmiah demi mengamankan ke
pentingan-kepentingan pribadi dan atau kelompok (conflicts
of interest);
4.
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2.

Kehidupan pribadi yang merendahkan martabat (human
dignity) peneliti sebagai manusia bermoral, yang dalam
masyarakat tidak dapat diterima keberadaannya, seperti
budi pekerti rendah, tindak tanduk membabi buta, ke
biasaan buruk yang merusak suasana dan pergaulan
ilmiah.
Moralitas peneliti dipertanyakan yang tidak tampak dapat
terjadi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pene
litian ilmiah yang dengan sengaja menentang hati nurani atau
mengorbankan integritas peneliti, yaitu keteguhan bulat hati
untuk berpendirian tetap mempertahankan nilai-nilai baku
penelitian ilmiah. Persoalan moralitas tidak tampak di awal dapat
menjadi persolan moralitas tampak di akhir proses penelitian,
seperti tampak dalam gugatan pihak yang dirugikan karena
mengabaikan klirens etik dalam penelitian (ethical clearence).
Kode Etik Penelitian meliputi kode etika dalam penelitian,
kode etika dalam berperilaku, dan kode etika dalam ke
pengarangan. Kode etika berperilaku meliputi:
1. Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran
ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan
teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan
peradaban dan kesejahteraan manusia.
Dalam pencarian kebenaran ilmiah peneliti harus men
junjung sikap ilmiah, yaitu:
a. Kritis, pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji;
b. Logis, memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan
betul; dan
c. Empiris, memiliki bukti nyata dan absah.
Tantangan dalam pencarian kebenaran ilmiah adalah:
a. Kejujuran untuk terbuka diuji keandalan karya
penelitiannya yang mungkin membawa kemajuan ilmu
pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan
inovasi; dan
b. Keterbukaan memberi semua informasi kepada orang
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lain untuk memberi penilaian terhadap sumbangan
dan atau penemuan ilmiah tanpa membatasi pada
informasi yang membawa ke penilaian dalam 1 (satu)
arah tertentu.
Dalam menghasilkan sumbangan dan atau penemuan
ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan
manusia dan peradaban, peneliti harus teguh hati untuk:
a. Bebas dari persaingan kepentingan bagi keuntungan
pribadi agar hasil pencarian kebenaran dapat ber
manfaat bagi kepentingan umum;
b. Menolak penelitian yang berpotensi tidak bermanfaat
dan merusak peradaban, seperti penelitian bersifat
fiktif, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko
penghancuran sumber daya bangsa, merusak keaman
an negara, dan mengancam kepentingan bangsa; dan
c. Arif tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam
berhadapan dengan kepekaan komunitas agama, buda
ya, ekonomi, dan politik dalam melaksanakan kegiatan
penelitian.
Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan
yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak
dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua
pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan
pada penegakan hak asasi manusia dengan kebebasan
mendasarnya.
Muatan nilai dalam suatu penelitian dapat dikembalikan
pada tindakan yang mengikuti aturan keutamaan atau
asas timbal-balik, yaitu “berlakulah ke orang lain hanya
sepanjang Anda setuju diperlakukan serupa dalam situasi
yang sama. Aturannya adalah:
a. Peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang
dari metodologi penelitian yang ada; dan
b. Pelaksanan penelitian mengikuti metode ilmiah yang
kurang lebih baku, dengan semua perangkat pem
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3.

benaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh.
Dalam mencapai tujuan mulia dengan segala kebebasan
yang mendasarnya, peneliti perlu:
a. Menyusun pikiran dan konsep penelitian yang diko
munikasikan sejak tahapan dini ke masyarakat luas,
dalam bentuk diskusi terbuka atau debat publik untuk
mencari umpan balik atau masukan;
b. Memilih, merancang, dan menggunakan bahan dan
alat secara optimum, dalam arti penelitian dilakukan
karena penelitian itu merupakan langkah efektif untuk
mencari jawab dari tantangan yang dihadapi; tidak
dilakukan bila tidak diperlukan, dan tidak ditempuh
sekadar untuk mencari informasi;
c. Melakukan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur
yang layak dan tepat sasaran; dan
d. Menolak pelaksanaan penelitian yang terlibat pada
perbuatan tercela yang merendahkan martabat Peneliti.
Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh
rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya,
dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya
keilmuan baginya.
Peneliti melaksanakan penelitian dengan asas manfaat
berarti:
a. Hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber
daya lain;
b. Menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain, khu
susnya peralatan yang mahal, tidak dapat diganti, dan
butuh waktu panjang untuk pengadaan kembali agar
tetap bekerja baik; dan
c. Menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan
gangguan lingkungan karena penyalahgunaan bahan
yang berbahaya yang dapat merugikan kepentingan
umum dan lingkungan.
Peneliti bertanggungjawab atas penyajian hasil penelitiannya
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dengan membuka akses bagi Peneliti lain untuk merepro
duksinya agar mereka dapat memperbandingkan keandalan
nya. Untuk itu, Peneliti harus mencatat dan menyimpan data
penelitian dalam bentuk rekaman dengan memperhatikan
segi moral dalam perolehan dan penggunaan data yang
seharusnya disimpani. Peneliti boleh jadi harus menyimpan
data mentah selama jangka waktu yang cukup panjang
setelah dipublikasikan, yang memungkinkan Peneliti lain
untuk menilai keabsahannya.
Kode Etika dalam Berperilaku meliputi:
Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani,
dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.
Jujur, bernurani, dan berkeadilan adalah nilai yang inheren
dalam diri Peneliti. Peneliti mewujudkan nilai semacam ini
dengan:
a. Perilaku kebaikan, misalnya sesama Peneliti memberi
kemungkinan pihak lain mendapat akses terhadap
sumber daya penelitian baik untuk melakukan
verifikasi maupun untuk penelitian lanjutan; dan
b. Perilaku hormat pada martabat, misalnya sesama
Peneliti harus saling menghormati hak-hak Peneliti
untuk menolak ikut serta ataupun menarik diri dalam
suatu penelitian tanpa prasangka.
Peneliti yang jujur dengan hati nurani akan menampilkan
keteladanan moral dalam kehidupan dan pelaksanaan
penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi bagi keselamatan manusia dan lingkungannya,
sebagai pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Keteladanan moral itu seharusnya tampak
dalam perilaku tidak melakukan perbuatan tercela yang
merendahkan martabat Peneliti sebagai manusia bermoral,
yang dalam masyarakat tidak dapat diterima keberadaannya,
seperti budi pekerti rendah, tindak tanduk membabi buta
dan kebiasaan buruk, baik dalam pelaksanaan penelitian
Bab IV — Kode Etik Penelitian

maupun pergaulan ilmiah.
Peneliti menghormati objek penelitian manusia, sumber
daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat
sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek pene
litiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa
merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.
Objek manusia dalam suatu penelitian sosial dan sumber
daya alam dalam suatu percobaan in vivo dan in vitro
merupakan sumber daya umum dalam penelitian. Perlakuan
tidak hormat pada manusia dan kejam terhadap sumber
daya hayati merupakan pelanggaran etika. Secara umum
Peneliti tidak untuk menyakiti baik secara fisik maupun
secara psikis objek hidup baik manusia maupun sumber
daya hayati. Semua harus diperlakukan secara bermoral
dengan mengikuti baku klirens etika yang disahkan oleh
komisi klirens etik bidang ilmu yang relevan.
Kebebasan Peneliti dalam menentukan arah penelitiannya
dijamin sebagai bagian dari kedudukan Peneliti dalam
masyarakat. Walaupun begitu, kebebasan ini tidak dapat
dikompromikan dengan sikap dan tata cara mendiskriminasi,
menstigmatisasi objek atau lingkungan penelitiannya.
Bahkan alasan untuk kebaikan sasaran penelitian tidak
dapat digunakan untuk memanipulasi jalannya penelitian
atau data penelitian yang tidak jujur, yang menyimpang
dari tradisi cermat dan teliti.
3. Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran
dari sesama Peneliti terhadap proses dan hasil penelitian,
yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik
yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui
diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah
yang objektif.
Dalam penelitian ilmiah, diskusi secara terbuka dan secara
jujur mutlak diperlukan untuk memajukan ilmu pengetahuan.
Diskusi harus bebas dari tekanan kekuasaan dan netral dari
2.
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kepentingan sepihak baik politik, sosial, dan budaya. Diskusi
harus bebas dari kecemburuan pribadi dan kecemburuan
profesional, persaingan dan silang pendapat tidak sehat, serta
pertentangan kepentingan.
Peneliti dituntut untuk menampilkan kerja sama mem
bangun yang menyumbang dengan berbagi keahlian dan
pengetahuan dalam penelitian bersama atau kerja tim. Adalah
perilaku yang melanggar prinsip etika penelitian, bila dan jika
Peneliti mementingkan diri sendiri dalam penelitian ber
sama
tanpa kesediaan untuk berbagi pengetahuan dalam melak
sanakan suatu penelitian bersama.
Sesama Peneliti bersikap saling menghormati melalui
diskusi ilmiah objektif dalam batas sopan santun Peneliti yang
bermartabat, menghindari diskusi yang dapat mengarah pada
nalar keilmuan semu, yang bermuatan ancaman psikis dan
kekerasan fisik. Peneliti senior selaku mentor juga menjadi
teladan disiplin, tanggung jawab, dan perilaku sopan dalam ikut
menumbuhkan kreativitas Peneliti junior dan Peneliti junior
harus berperilaku santun menghormati bimbingan keilmuan
Peneliti seniornya.
Kode Etik dalam Kepengarangan meliputi
1. Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil
penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat,
dan saksama.
Pengetahuan ilmiah bersifat kumulatif dan dibangun atas
sumbangan sejumlah besar Peneliti dan akademisi se
panjang masa. Pengakuan sumbangan berbentuk pu
jian, kutipan atau sebagai kepengarangan bersama harus
disebutkan jika gagasan-gagasan penyumbang telah me
mengaruhi secara berarti isi karangan seorang Peneliti.
Tanggung jawab kepengarangan adalah untuk memastikan
hak kepengarangan beserta keuntungan-keuntungan
yang melekat padanya. Peneliti menerima tanggung jawab
yang terikat pada kepengarangan bila Peneliti memberi
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sumbangan ilmiah bermakna, yaitu:
a. Konsep, rancangan, analisis, dan penafsiran data;
b. Menulis naskah atau merevisi secara kritis substansi
penting; dan
c. Mengarang “pendahuluan/prolog“ (sebagai penyunting)
karena otoritas keilmuannya yang diakui oleh ko
munitas ilmiah.
Untuk itu ia memberikan persetujuan final untuk penerbitan
suatu karya tulis ilmiah dimaksud. Urutan kepengarangan
dalam penelitian bersama (collaborative research) sesuai
dengan bobot sumbangan ilmiah dan/atau merujuk kepada
nota kesepahaman/ kesepakatan dalam penelitian bersama.
Hak kepengarangan terikat dengan tanggung jawab publik,
yaitu bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi karangan.
Meskipun Peneliti memberikan sumbangan terbatas sesuai
dengan bidang keahliannya dalam karangan bersama,
Peneliti bertanggung jawab memahami keseluruhan bagian
meskipun bukan merupakan keahliannya. Pengarang
bersama semua bertanggung jawab atas segala pernyataan
yang dikemukakan dalam karangan bersama dan pengarang
utama adalah individu yang paling bertanggung jawab
dalam karangan bersama.
Peranan yang tidak substansial seperti membantu pengum
pulan, pengolahan, dan penyediaan data serta membantu
dan/atau mensupervisi pengelolaan penelitian tidak dapat
menjadi alasan namanya disebut sebagai pengarang karya
tulis ilmiah dari penelitian dimaksud.
Dalam dunia ilmiah tidak dikenal istilah “kepengarangan
kehormatan“ untuk penghormatan ketokohan seseorang
yang berperan sebagai penyandang dana, pemberi sambutan,
pemimpin unit kerja, pengelola program/proyek. Dalam
dunia keilmuan juga tidak dikenal “kepengarangan patron“
yaitu, menjadi pengarang tunggal atau pengarang utama
dari karya para Peneliti junior yang dibimbing oleh Peneliti
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senior. Untuk pengakuan sumbangan ketokohan dan
kesenioran seseorang yang tidak memberikan sumbangan
intelektual bermakna dapat berupa ucapan terimakasih,
tetapi bukan memperoleh hak kepengarangan.
Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil peneli

tiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/
atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya,
disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan
sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda
atau diulang-ulang.
Plagiat sebagai bentuk pencurian hasil pemikiran, data
atau temuan, termasuk yang belum dipublikasikan, perlu
ditangkal secara lugas. Plagiarisme secara singkat dide
finisikan sebagai “mengambil alih gagasan atau kata-kata
tertulis dari seseorang, tanpa pengakuan pengambilalihan
dan dengan niat menjadikannya sebagai bagian dari karya
keilmuan yang mengambil“.
Dari rumusan ini plagiat dapat juga terjadi dengan pengu
tipan dari tulisan Peneliti sendiri (tulisan terda
hulu
nya)
tanpa mengikuti format merujuk yang baku, sehingga dapat
saja terjadi auto-plagiarism. Informasi atau pengetahuan
keilmuan baru, yang diperoleh dari suatu penelitian,
menambah khazanah ilmu pengetahuan melalui publikasi
ilmiahnya. Karenanya bila tanpa tambahan informasi atau
pengetahuan ilmiah baru, suatu karya tulis ilmiah hanya
dapat dipublikasikan “pertama kali dan sekali itu saja“.
Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya memajukan ilmu
penge
tahuan, karya tulis ilmiah pertama ini dapat di
jadikan rujukan untuk publikasi yang membangun lanjut
pemahaman yang awal itu (incremetal innovation).
Peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan seba
gai penulis pendamping; pengutipan pernyataan atau
pe
mikiran orang lain; dan atau dalam bentuk ucapan
terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang memberikan
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sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata
mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan
mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.
Nilai penting yang melekat pada aspek pengakuan bagi
seorang Peneliti meliputi:
a. Jujur: menolak praktik merekayasa data ilmiah atau
memalsukan data ilmiah, bukan saja karena secara
moral itu salah (tidak jujur), tetapi karena praktik
ini akan menghasilkan kesalahan, yang mendorong
rusaknya iklim kepercayaan yang menjadi dasar ke
majuan ilmu pengetahuannya sendiri, seperti meng
abaikan hak milik intelektual atas pemikiran dalam
usulan penelitian dan menggunakan pemikiran
tersebut dalam penelitian sendiri;
b. Amanah: dalam etika kepengarangan berlaku ungkapan
“penghargaan seharusnya disampaikan pada yang
berhak memperolehnya” yang mencakup seputar
pengakuan, hormat sesama, gengsi, uang, dan hadiah.
Ini semua merupakan bentuk penghargaan yang harus
sampai ke yang berhak. Prinsip inilah yang menjadi
sumber motivasi ilmuwan untuk berkarya berpedoman
pada wajib lapor, saling mengisi, mengumpan, dan
berbagi informasi dalam memelihara pemupukan
khazanah ilmu pengetahuan, seperti Peneliti senior
tidak berhak menyajikan data atau hasil karya Peneliti
yang mereka supervisi tanpa sepengetahuan dan
persetujuan Peneliti yang disupervisi serta tanpa men
cantumkan penghargaan; dan
c. Cermat: mengupayakan tidak terjadinya kesalahan
dalam segala bentuk, kesalahan percobaan, kesalahan
secara metode, dan kesalahan manusiawi yang tak
disengaja apalagi yang disengaja, seperti juga keju
juran di atas, kecermatan ini juga merupakan kunci
tercapainya tujuan ilmu pengetahuan, misalnya alih
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bahasa, saduran dan penerbitan ulang (republish
ataupun reprint) suatu karangan ilmiah yang berguna
bagi penyebaran (dissemination) ilmu pengetahuan
harus atas seizin penerbit atau pengarangnya.
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BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK
PENELITIAN

A.

Pendahuluan

P

enegakan Kode Etika Penelitian adalah upaya untuk
menjaga kehormatan profesi Peneliti, meningkatkan
mutu penelitian dan mempertahankan kredibilitas
lembaga penelitian. Penerapan Kode Etika Peneliti penting
untuk memelihara integritas, kejujuran, dan keadilan Peneliti
dalam penelitian. Penerapan Kode Etika Peneliti bermanfaat
untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika,
mengurangi kemungkinan pelanggaran etika, dan mendidik
Peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian.
Penegakan Kode Etika Peneliti ini selaras dengan asas ”saling
asah-asih-asuh” yang berlaku dalam masyarakat ilmuwan
Peneliti.
Kode Etika Peneliti ini berlaku bagi Peneliti, pembantu atau
staf Peneliti, administrator penelitian dan terhadap perorangan
yang ikut serta sebagai Peneliti dalam suatu unit lembaga
penelitian, termasuk Peneliti di luar suatu Satuan Kerja atau
lembaga penelitian yang melaksanakan pekerjaan atas biaya
Satuan Kerja/lembaga penelitian itu.
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B.

Pedoman Penegakan Sanksi

Pedoman penegakan sanksi profesi Peneliti bagi Peneliti
yang terkena dugaan perilaku Peneliti tidak jujur dan moralitas
Peneliti dipertanyakan, berdasarkan asas praduga tak melang
gar, yaitu yang bersangkutan dianggap tidak melakukan
pelang
garan kejujuran dan moralitas Peneliti sampai terbukti
ada pelanggaraan. Penyelidikan dilakukan oleh Majelis Pertim
bangan Etika Peneliti (MPEP) Proses penyelidikan bersifat ter
tutup dan bersifat rahasia dan diumumkan sampai seseorang
dinyatakan melanggar etika Peneliti. Proses penyelidikan terdiri
atas 4 (empat) tahap. Jika pada tahapan tertentu ditetapkan
“tak terjadi pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti“ kasus
bersangkutan langsung disampaikan secara resmi kepada
Kepala LIPI dengan tembusan kepada atasan Peneliti itu tentang
penghentian penyelidikan dan menyatakan yang bersangkutan
bebas dari dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti.
Tahapan proses penyelidikan adalah sebagai berikut:
1. Penyelidikan awal keseriusan dugaan pelanggaran
Berdasarkan laporan yang masuk ke MPEP, pada tahap
awal komisi menunjuk seorang Peneliti senior sebagai
narasumber dalam bidang ilmu terkait untuk memberikan
pendapat tentang hal metode ilmiah, teknik, dan prosedur
penelitian dalam bidang ilmu terkait untuk mengetahui
tingkat keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan
moralitas Peneliti. Bila tingkat pelangggaran dinyatakan
tidak serius, maka penyelidikan dihentikan.
2. Konfirmasi kesahihan informasi dugaan pelanggaran
Bila ditemukan dugaan serius pelanggaran kejujuran dan
moralitas Peneliti, dengan bantuan anggota Peneliti senior
(anggota ad hoc MPEP) sebagai narasumber dalam bidang
ilmu terkait, penyelidikan dilanjutkan dengan penentuan
informasi yang diperlukan untuk pembuktian keseriusan
dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti. Bila

Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat

67

3.

4.

68

informasi yang diperlukan kurang sahih dan atau akan sulit
dikonfirmasi maka penyelidikan dihentikan.
Pengumpulan fakta meyakinkan
Pengumpulan fakta dilakukan oleh 2 (dua) staf penyelidik
MPEP, seorang staf terpecaya dari Pusbindiklat Peneliti dan
seorang staf terpercaya dari Biro Kepegawaian instansi yang
bersangkutan, yang diarahkan oleh 2 (dua) Peneliti senior
sebagai narasumber (anggota tidak tetap MPEP pada kasus),
menelusuri fakta yang dibutuhkan untuk pembuktian setiap
keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas
Peneliti. Bila fakta yang terkumpul tidak meyakinkan maka
penyelidikan dihentikan.
Pembentukan panel penilai
Proses penyelidikan mencapai tahap analisis oleh sebuah
Panel Etika, dipimpin oleh seorang Ketua Panel dengan 4
(empat) orang anggota termasuk 2 (dua) orang narasumber
yang telah bekerja memberikan masukan, yang diangkat
oleh dan melapor kepada ketua MPEP, bertugas meninjau
temuan serta memberi rekomendasi tindakan perbaikan
untuk penegakan sanksi profesi Peneliti: dari teguran tertulis
sampai dengan pengumuman terbuka kepada masyarakat
profesi serta rekomendasi pemecatan dari jabatan fungsional
Peneliti dan/atau pembatalan pengukuhan profesor riset.
Bila keputusan panel tidak bulat (dissenting opinion) dengan
pemungutan suara secara terbuka, maka keputusan batal
demi moral bersifat mutlak. Lihat Skema Tahapan Proses
Penyelidikan.
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Gambar 1.
Tahapan Proses Penyelidikan

C.

Pedoman Penyelidikan Penegakan Sanksi

1.

Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etika
Peneliti harus mengacu pada batasan yang jelas dari
kode etika serta penjelasan yang telah dilanggar. Bukti
praktik pelanggaran yang sah dan meyakinkan diupayakan
bersumber dari Satuan Kerja atau lembaga penelitian yang
memikul tanggung jawab utama untuk mencegah dan
mendeteksi secara restrospektif perilaku tidak jujur Peneliti
dan untuk penyelidikan dugaan-dugaan perilaku Peneliti
tidak jujur.
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Penyelidikan untuk menetapkan suatu dugaan pelang
garan memiliki dasar yang kuat, penyelidikan patut dilak
sanakan, penilaian dari fakta relevan yang menjurus
kepada penghentian kasus, dan penilaian menghasilkan
rekomendasi sanksi terhadap perilaku Peneliti tidak jujur.
Setiap tahapan proses itu menghormati azas praduga tidak
melanggar dengan melakukan penyelidikan dan penilaian
secara tertutup dan rahasia untuk menghindari pembu
nuhan karakter seorang peneliti dengan profesi yang mulia.
Dalam penyelidikan terjadi perpindahan “sebagian“ dugaan
perilaku tidak jujur dari individu Peneliti bergeser ke Satuan
Kerja atau lembaga, apabila:
a. Peneliti melakukan perbuatan tidak jujur karena di
tekan atasan yang mengatasnamakan kepentingan
Satuan Kerja/lembaga;
b. Peneliti menyalahgunakan kewenangan yang diberikan
unit kerja untuk kepentingan pribadi dan/atau
kelompok kepentingannya.
c. Unit kerja membiayai atau mengetahui tetapi tidak
meng
hentikan penelitian yang tidak berguna untuk
peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban,
membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko peng
hancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan
negara, dan mengancam kepentingan bangsa;
d. Satuan Kerja membiayai penelitian bersifat fiktif ter
masuk membiayai perjalanan fiktif untuk sekadar
pertanggungjawaban administratif serta membiayai
perjalanan tenaga Peneliti yang tidak berkompeten,
termasuk membayar tenaga Peneliti bayangan yang
tidak terlibat dalam penelitian dan/atau tidak menyum
bang kepengarangan.
MPEP memberitahu secara resmi unit/badan pemeriksa/
inspektorat instansi yang bersangkutan, dengan tembusan
ke Kepala LPNK yang bersangkutan, yang bertanggung
Bab V — Penegakan Kode Etik Penelitian
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jawab tentang penyelidikan dugaan tidak jujur yang bersifat
kelembagaan tersebut, sehingga dapat diambil langkah yang
tepat untuk mengamankan bahan bukti dan melindungi
hak-hak pihak yang terlibat.
Dalam penyelidikan, MPEP harus: (1) menyiapkan perangkat
pengamanan bagi informan sehingga memberikan keyakinan
bahwa mereka dapat secara bebas dan tidak dirugikan
dengan menyampaikan dugaan perilaku Peneliti tidak jujur
yang diyakini kebenarannya; dan (2) menyiapkan perangkat
pengaman untuk melindungi hak Peneliti yang terkena
dugaan perilaku tidak jujur, yaitu: tidak mengakibatkan
penghentian penelitian, tidak menjadi dasar tindakan
disipliner atau tindakan bersifat permusuhan, dan tidak
menindaklanjuti dugaan kecuali dengan bukti yang kuat
dan temuan yang sah dijadikan dasar bagi dugaan.
Dalam penyelidikan, 2 (dua) tenaga narasumber dari ang
gota ad hoc MPEP yang ditetapkan oleh Ketua MPEP harus
memiliki kompetensi keahlian, berpengalaman luas, dan
tidak sedang mengalami pertentangan kepentingan sehing
ga membantu memastikan yang adil dapat yang berja
lan dalam waktu yang dijangkakan dengan tidak me
nunda kerja narasumber pada tahap awal penyelidikan
menentukan proses penyelidikan. Suatu penyelidikan kese
riusan dugaan perilaku Peneliti tidak jujur melihat segi
lain agar penyelidikan berimbang, yaitu: apakah dilakukan
dengan sengaja atau tidak, dilakukan sebagai satu-satunya
kejadian atau sebagai bagian dari suatu pola, berdampak
pada catatan penelitian, dan apakah berdampak penting
pada Peneliti atau lembaga lain.

D. Majelis Pertimbanagan Etika Peneliti
Peneliti Indonesia dalam melaksanakan tugas penelitian
mengacu kepada Kode Etika Peneliti, maka dipandang perlu
dibentuk suatu Majelis Pertimbangan Etika Peneliti (MPEP)
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yang akan berperan dalam penerapan dan penegakan Kode
Etika Peneliti serta penyelesaian sengketa pelanggaran Kode
Etika Peneliti pada tingkat pusat/nasional.
Penerapan dan penegakan Kode Etika Peneliti bermanfaat
besar untuk peningkatan kesadaran tentang rambu-rambu
etika, mendidik, dan melindungi Peneliti untuk mengatur diri
sendiri dalam mencegah terjadinya pelanggaran etika dalam
penelitian. Untuk itu penyelesaian sengketa terkait Peneliti,
pekerjaan, dan hasil penelitian harus dilakukan secara adil,
bebas dari intervensi serta berbasis nilai-nilai profesi yang
berlaku untuk menjamin keputusan yang sesuai dengan normanorma komunitas ilmiah global.
1. Tujuan Pembentukan Majelis Pertimbangan Etika Pelita
Pembentukan MPEP bertujuan untuk:
a. Menerapkan dan menegakkan Kode Etika Peneliti
untuk menjamin profesionalisme Peneliti dengan se
gala kebebasan asasi yang dimilikinya;
b. Menyelesaikan sengketa terkait etika Peneliti di tingkat
nasional sesuai dengan kaidah dan norma komunitas
Peneliti global.
2. Fungsi dan Tugas Majelis Pertimbangan Etika Peneliti
MPEP berfungsi sebagai:
a. Badan independen yang memproses laporan tertulis
dari Lembaga penelitian Non-Kementerian/Lembaga
Penelitian Kementerian (LPNK/LPK) atau dari manapun
terkait dugaan pelanggaran.
b . Otoritas tertinggi untuk menegakkan Kode Etika
Peneliti
3. Tugas Majelis Pertimbangan Etika Pelita
MPEP mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menerima sengketa terkait pelanggaran Kode Etika
Peneliti di tingkat nasional atau tidak dapat diselesaikan
di tingkat LPNK/LPK;
b. Melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pembuktian

72

Bab V — Penegakan Kode Etik Penelitian

4.

5.

kasus pelanggaran etika profesi Peneliti di tingkat
nasional atau tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK/
LPK.
c. Membuat keputusan dalam penyelesaian kasus pelang
garan Kode Etika Peneliti di tingkat nasional atau yang
tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK/LPK.
Tanggung Jawab dan Kewenangan
Tanggung Jawab MPEP
a. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran Kode Etika
Peneliti di tingkat nasional;
b. Penetapan sanksi terkait pelanggaran Kode Etika
Peneliti di tingkat nasional.
c. Penyampaian hasil rekomendasi keputusan sangsi ter
kait pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional
ke Kepala LIPI.
Kewenangan MPEP
a. Menerima, menyelidiki, mengkaji dan memutuskan
laporan tertulis dari LPNK/LPK terkait dugaan pelang
garan Kode Etika Peneliti di tingkat nasional atau
yang tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK/LPK
b. Memperoleh akses informasi yang diperlukan dalam
penanganan kasus terkait dugaan pelanggaran Kode
Etika Peneliti, baik dari pihak lembaga terkait maupun
dari pihak lain yang dipandang perlu.
c. Menolak, menerima/membatalkan kasus pelanggaran
etika profesi Peneliti yang tidak sesuai dengan cakupan
MPEP atau apabila dalam batas waktu yang telah diten
tukan tidak ditemukan bukti yang mencukupi.
d. Menghasilkan rekomendasi keputusan dan penyelesai
an kasus pelanggaran Kode Etika Peneliti keputusan
MPEP bersifat terminal untuk ditindaklanjuti oleh
Kepala LIPI.
Organisasi dan Keanggotaan
a. Nama dan Kedudukan
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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Majelis Pertimbangan Etika Peneliti (b bMPEP) adalah
sebuah badan independen bersifat nonstruktural yang
menangani persoalan etika dalam kegiatan ilmiah dan
penelitian, dan dibentuk sebagai bagian dari pembinaan
Peneliti di Indonesia untuk menjaga Kode Etika Peneliti
yang ditetapkan dalam peraturan Kepala LIPI ini.
Sekretariat MPEP berkedudukan di LIPI sebagai instansi
pembina Peneliti di Indonesia. LIPI melalui Pusbindiklat
LIPI oleh karena itu berkewajiban memberi dukungan
dan kemudahan pelaksanaan tugas MPEP.
b. Struktur MPEP
1. MPEP terdiri dari 5 (lima) orang anggota tetap
dan 2 (dua) orang anggota ad hoc untuk setiap
kasus yang ditangani.
2. Anggota tetap yang diusulkan oleh LPNK/LPK di
pilih dan ditetapkan oleh Kepala LIPI
3. Anggota tetap memiliki kedudukan yang sejajar
satu sama lain (bersifat kolegial) dan keanggotaan
dari 1 (satu) lembaga yang sama tidak boleh lebih
dari 2 (dua) orang anggota tetap.
4. Ketua merangkap anggota MPEP secara fungsional
dijabat oleh Wakil Kepala LIPI atau yang ditunjuk
oleh Kepala LIPI.
5. Anggota tetap memilih dan menyepakati 2 (dua)
orang anggota ad hoc sebagai narasumber kasus
yang ditangani ditetapkan oleh Ketua MPEP. Syarat
menjadi anggota ad hoc
Masa bakti Anggota Tetap adalah 3 (tahun) dan anggota
tetap pengganti yang berhenti karena pensiun dipilih oleh
Kepala LIPI untuk melanjutkan masa bakti, sedangkan
masa bakti Anggota ad hoc selama penyelesaian kasus.
Syarat menjadi anggota tetap:
a. Memiliki kredibilitas ilmiah, yaitu sekurangnya Pene
liti utama aktif, yang berpengetahuan mendalam dan
Bab V — Penegakan Kode Etik Penelitian

7.

8.

berpengalaman luas dalam dunia ilmiah, yang di
buktikan melalui karya-karya ilmiah dan penghargaan
ilmiah pada aras nasional dan internasional.
b. Memiliki kearifan ilmuwan dihormati (respected scien
tist) yaitu sekurangnya Peneliti utama aktif, yang ber
kemampuan memfasilitasi resolusi yang adil, dibukti
kan dengan pengalaman keterlibatan.
Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Etika
a. Penerimaan Laporan
b. MPEP menindaklanjuti setiap permohonan tertulis
pada saat diterimanya laporan dugaan pelanggaran.
c. Paling lambat 1 (satu) minggu sejak diterimanya la
poran, MPEP wajib memberitahukan kepada pelapor
status permohonannya akan diproses atau ditolak.
d. Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sesudah butir
2 di atas, MPEP melakukan mediasi dengan meng
undang para pihak yang bersengketa, sebelum memilih
anggota ad hoc dan melakukan penyelidikan.
e. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran dianggap
tidak melakukan pelanggaran Kode Etika Peneliti sam
pai terbukti ada pelanggaraan.
f.
Pihak-pihak yang bermasalah memiliki hak jawab
dan dapat didampingi pihak lain untuk mendukung
argumentasinya.
Kerahasiaan Penyelidikan dan Dokumentasi
Dalam penyelidikan, MPEP harus menjamin kerahasiaan
proses penyelidikan dengan menyediakan perangkat penga
man dari kebocoran informasi maupun keutuhan informasi,
yaitu:
a. Menyiapkan perangkat pengamanan bagi pelapor se
hingga memberikan keyakinan bahwa mereka dapat
secara bebas dan tidak dirugikan menyampaikan duga
an pelanggaran Kode Etika Peneliti yang mereka yakini
kebenarannya.
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b.

Menyiapkan perangkat pengaman untuk melindungi
hak-hak Peneliti yang terkena dugaan pelanggaran
Kode Etika Peneliti, yaitu:
1. tidak mengakibatkan penghentian penelitian pihak
terduga;
2. tidak menjadi dasar tindakan disipliner atau
tindakan bersifat permusuhan; dan
3. tidak menindaklanjuti dugaan kecuali dengan
bukti-bukti yang kuat dan temuan-temuan yang
sah, yang dijadikan dasar bagi dugaan pelanggaran
Kode Etika Peneliti.
c. Pelaporan yang disampaikan pelapor kepada MPEP
dicatat, dibukukan, dan disimpan secara aman dari
kebocoran.
d. Semua dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan
harus tetap dijaga kerahasiaannya oleh para pihak
pelapor, terperiksa, dan seluruh anggota MPEP.
e. Data dan informasi mengenai alat bukti dan barang
bukti kejadian pelanggaran Kode Etika Peneliti meru
pakan bukti materiil yang harus disimpan dengan cermat
dan terjamin kerahasiaannya. Sistem penyimpanan
harus dapat ditelusuri dan diakses dengan cepat bila
diperlukan. Pembukaan kembali dokumen penanganan
penegakan Kode Etika Peneliti dapat dilakukan atas
izin dari Ketua MPEP.
9. Rentang Waktu Penanganan Kasus, Dukungan Kesekre
tariatan dan pembiayaan
Dalam menagani setiap kasus yang menjadi kewenangannya,
MPEP harus mempertimbangkan secara maksimal rentang
waktu yang diperlukan agar kasus tidak berlarut-larut dan
segera memperoleh kepastian.
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BAB VI

PEDOMAN DAN STANDAR
ETIK PENELITIAN

A. Pendahuluan

P

erkembangan ilmu kesehatan dipacu dan diarahkan oleh
penelitian kesehatan. Sebelum hasil penelitian dapat
dimanfaatkan dengan aman dan efektif untuk kesehatan
manusia, diperlukan penelitian dengan mengikutsertakan ma
nusia sebagai subjek penelitian. Manusia yang bersedia menjadi
subjek penelitian mungkin akan mengalami ketidaknyamanan
dan rasa nyeri serta terpapar terhadap berbagai macam risiko.
Antisipasi dugaan atas risiko termasuk fisik, sosial, ekonomi
dan psikologis terkait dengan partisipasi dalam penelitian harus
cermat dan sistematis dijelaskan. Risiko sosial mungkin sangat
penting dan dapat mencakup stigma, diskriminasi, hilangnya
rasa hormat, atau cemoohan publik. Tingkat keparahan risiko,
mungkin berbeda dari budaya ke budaya.
Pedoman etika dan hukum dalam melaksanakan dibu
tuhkan untuk mempertahankan nilai-nilai moral martabat
manusia dan hubungannya dengan pembatasan kebebasan
oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dibenarkan.
Pedoman etika mengarahkan perilaku manusia berdasarkan
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pertimbangan baik dan buruk menurut akal sehat, hati nurani,
dan kebiasaan-kebiasaan yang diterima sebagai norma sopan
santun dalam sebuah masyarakat.
Jadi, akal budi, hati nurani, dan pengakuan masyarakat
merupakan sumber dan prinsip legitimasi moral. Tujuan peri
laku moral adalah integritas pribadi dan tanggung jawab sosial
dari tiap warga masyarakat. Pengingkaran terhadap cita-cita
moral dalam perilaku yang menyimpang merusak integritas
pribadi dan menurunkan penghargaan masyarakat.
Orang yang tidak mencapai kedewasaan moral dalam
bertindak dinilai gagal, kekanak-kanakan, dan memalukan dan
akan berakibat pada rasa malu dan rasa bersalah. Sanksi sosial
bagi pelanggaran norma moral adalah dijauhi atau dikucilkan
dalam berbagai bentuk interaksi sosial yang wajar kecuali demi
basa-basi dan kepura-puraan. Label sosial terhadap pelanggar
norma moral adalah identifikasi karakter negatif seperti pemer
kosa, pencuri, perampok, pengkhianat, dan sebagainya. Harapan
masyarakat untuk perilaku moral bersifat ideal menggambarkan
karakter positif seperti penyelamat, pemurah hati, penolong.
Pedoman etika dirumuskan sebagai perintah moral untuk
dilaksanakan sedangkan yang buruk dirumuskan dalam bentuk
larangan untuk dihindari dalam berperilaku. Perintah atau
larangan moral berlaku tanpa syarat jadi “harus” dilakukan.
Menurut Immanuel Kant, apa yang secara moral “harus” berarti
secara hukum ”dapat atau bisa”. Tuntutan moral bersifat ideal
sehingga targetnya maksimum sedangkan tuntutan hukum
bersifat objektif sehingga targetnya minimum. Jadi, apa yang
secara moral “harus” maka secara hukum “dapat atau bisa”
dilaksanakan.
Seperti pedoman etika, hukum merumuskan perintah
dan larangan berperilaku dalam bentuk peraturan perundangundangan yang bersifat objektif sehingga nyata, jelas, dan
memiliki kepastian. Tujuan norma hukum adalah menciptakan
tata tertib sosial maka peraturan hukum harus didasarkan pada
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pengakuan seluruh masyarakat mengenai apa yang baik dan
benar sedangkan hal subjektif yang memperlihatkan perbedaan
tidak boleh dijadikan aturan hukum. Di sinilah letak pentingnya
norma hukum yakni, pengaturan tentang kepentingan umum dan
penjaminan atau perlindungan hukum terhadap kepentingan
privat. Dengan kata lain, apa yang sama harus berlaku sama
dan apa yang berbeda harus berlaku berbeda dan hukum harus
mendefinisikan kesamaan dan perbedaan itu dalam bentuk
perintah yang dapat dan bisa dilaksanakan.

B.

Pedoman Etik Penelitian Terhadap Manusia

Etik penelitian bertumpu pada isu pokok rasional dan
metode telaah etik dalam penelitian, dalam konteks dan kerang
ka kerja untuk membahas berbagai isu yang lebih spesifik.
Pertimbangan sifat, nilai, dan fakta sejarah terjadinya skandal
penelitian, mendorong pengembangan kode etik dan sistem etik
serta mekanisme kontrol etika penelitian secara universal. Studi
kasus digunakan untuk mengeksplorasi jenis pertimbangan
etik yang biasa muncul dalam kaitannya dengan penelitian yang
didukung dengan konsep teori moral dan aplikasinya sehingga
melahirkan peran Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK).
Tantangannya adalah deskripsi definisi penelitian universal
yang mencakup beragam kegiatan. Perbedaan penelitian dari
kegiatan lain seperti audit atau jurnalisme yaitu menghasilkan
informasi (baru), pengetahuan, pemahaman, baik kognitif yang
relevan, dan melakukannya dengan cara yang sistematis.
Prinsip ini menegaskan bahwa manusia adalah pribadi yang
memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk bertanggung
jawab atas keputusan-keputusannya. Berdasarkan prinsip
ini, seorang peneliti wajib: menghormati manusia sebagai
makhluk yang memiliki otonomi, yang memiliki kemampuan
dalam bernalar dan mengambil keputusan menghormati
martabat dan harkat setiap individu dan hak-haknya atas
privacy dan konfidensialitas menghargai hak masyarakat
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atas kekayaan kulturalnya sebagai bukti penghormatan atas
martabat manusia melindungi hak dan kesejahteraan pribadi
dan komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk
mengambil keputusan yang otonom karena alasan usia, gender,
ras, etnisitas, bahasa, orientasi seksual, dan status ekonomi,
serta berusaha meniadakan prasangka yang timbul karena
perbedaan-perbedaan tersebut. Memberikan perlindungan
kepada partisipan penelitian terhadap kemungkinan timbulnya
kerugian dan penyalahgunaan dalam penelitian.
Selain penguasaan metodologi yang memungkinkan untuk
mendapat pengetahuan tentang bidang yang menjadi per
hatiannya, seorang peneliti perlu memberikan perhatian pada
prinsip etika penelitian. Penelitian terhadap manusia sebagai
subjek penelitian membutuhkan ketaatan dalam mengapli
kasikan prinsip-prinsip dasar etika penelitian. Untuk itu, perlu
diberikan beberapa pedoman etika penelitian sebagai berikut:
a.

Persetujuan Setelah Penjelasan (informed consent )
Setiap orang dapat berpartisipas dalam penelitian hanya
jika ia sudah memberikan persetujuan secara bebas dan
sukarela berdasarkan pemahamannya atas semua pen
jelasan yang diberikan oleh peneliti.
Persetujuan tersebut diberikan sebelum penelitian dimulai
dan dapat disebut Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP).
PSP bukanlah semata-mata sebuah dokumen formal, na
mun merupakan hasil dari sebuah proses komunikasi
sebagai manifestasi prinsip menghormati martabat manusia.
Dengan meminta persetujuan, partisipan penelitian diakui
dan dihargai keberadaannya. Ia tidak boleh dijadikan obyek
penelitian. PSP adalah sarana awal kerja sama berdasarkan
prinsip saling percaya antara peneliti dan partisipan
penelitian.
Sebelum memberikan persetujuan, subjek penelitian
perlu mendapatkan informasi tentang penelitian tersebut,
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terutama mengenai manfaat penelitian bagi subjek atau
bagi masyarakat sekitarnya, kemungkinan risiko penelitian
dan usaha penanganan risiko, kerahasiaan, dan kebebasan
untuk ikut atau berhenti dalam program penelitian. Subjek
penelitian dapat meminta informasi lebih lanjut tentang
latar belakang, tujuan dan manfaat, pelaksanaan, prosedur,
dan lama penelitian.
Setiap penelitian yang melibatkan masyarakat perlu
mendapatkan PSP dari masyarakat atau yang mewakilinya.
Peneliti bertanggungjawab terhadap akibat penelitiannya.
Di satu sisi peneliti harus menghindari hal-hal yang dapat
menyebabkan masyarakat terluka, dan di satu lain peneliti
seyogyanya berusaha menghasilkan keuntungan bagi
masyarakat yang terlibat dalam penelitian.
Peneliti memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian
yang memiliki dampak positif bagi masyarakat dan untuk
mengurangi dampak negatif sebuah penelitian. Peneliti
wajib memberikan informasi kepada masyarakat jika ada
dampak-dampak negatif yang mungkin akan muncul dari
penelitiannya.
Seorang peneliti dapat menunjukkan kepedulian terhadap
demokrasi dengan melibatkan diri dalam debat-debat
publik, memberikan kesaksian keahlian (jika dibutuhkan),
atau membantu membuat kebijakan yang berkenaan de
ngan pengembangan ilmupengetahuan serta kepentingan
negara dan bangsa.
Untuk mendapatkan pemahaman yang baik, seluruh
informasi dan pertanyaan hendaknya dirumuskan dalam
bahasa yang sederhana, jelas dan mudah dipahami oleh
partisipan penelitian. Di samping itu harus ada kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan bagi subjek penelitian.
Dalam keadaan subjek penelitian tidak memiliki kemam
puan memberikan PSP, persetujuan harus diperoleh dari
orang, yang menurut hukum yang berlaku berhak untuk
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mewakilinya.
PSP tidak hanya meminta tanda tangan subjek penelitian
bahwa ia bersedia mengikuti penelitian tetapi juga ditanda
tangani oleh peneliti yang menyatakan bahwa peneliti
bertanggung jawab atas seluruh data yang dimintakan
dari partisipan, bahwa data tersebut akan dijaga keraha
siaannya, dan jika ada data subjek yang datanya digunakan
untuk publikasi, maka peneliti wajib meminta ijin kepada
partisipan.
Komisi Etik Penelitian dapat memberikan persetujuan
pelaksanaan penelitian tanpa PSP, jika: (a) menurut
pakar dalam bidang penelitian tersebut risiko penelitian
dinilai kecil, (b) peneliti mendapat kesulitan memperoleh
PSP setiap partisipan untuk kondisi-kondisi khusus yang
harus dijelaskan, (c) pemberian persetujuan berpotensi
menimbulkan kerugian bagi partisipan penelitian.
b.

Manfaat dan Risiko Penelitian.
Suatu
penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat
langsung maupun tidak langsung baik bagi subjek penelitian,
masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Peneliti juga wajib
memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, sehingga ia
harus memastikan bahwa manfaat penelitian harus lebih
besar dari risiko yang mungkin timbul, dan karenanya ia
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut
1. Untuk menghindari risiko terhadap subjek penelitian,
maka penelitian harus dirancang dengan baik dan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Peneliti Utama haruslah seorang peneliti yang
berpengalaman dan memiliki kepakaran di bidang
terkait, sementara anggota peneliti akan bekerja di
bawah koordinasi Peneliti Utama.
3. Jika penelitian dilakukan oleh mahasiswa atau untuk
keperluan proses pendidikan, maka penelitian tersebut
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harus dilakukan dalam pengawasan Dosen Pembimbing
yang memiliki kepakaran dalam bidang yang diteliti.
4. Berdasarkan prinsip menghormati martabat manusia
dan hak masyarakat serta prinsip berbuat baik, seorang
peneliti dilarang untuk melakukan penelitian atau
eksperimen yang mengakibatkan kerugian partisipan
penelitian, misalnya kematian, kecelakaan yang
mengakibatkan kecacatan, trauma fisik, dan psikologis.
Dalam hal ini maka peneliti harus menghentikan
kegiatan penelitian dan eksperimen tersebut.
5. Subjek penelitian, setiap saat berhak menarik diri
dari partisipasinya dalam penelitian dan eksperimen
dengan alasan apa pun.
Prinsip kebaikan mewajibkan peneliti bertanggung jawab
untuk menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan sosial
seluruh peserta yang berpartisipasi dalam penelitian ini.
Manfaat bagi peserta dilakukan dengan analisis risiko/
manfaat merupakan proses kunci dalam pengembangan
protokol penelitian (oleh para peneliti), review dan per
setujuan KEPK dari studi penelitian. Ekspresi medis
“tidak membahayakan” berlaku untuk prinsip kebaikan.
Istilah “tidak mencelakakan” memiliki arti yang sama dan
pernah dianggap sebagai prinsip terpisah, independen dari
kebaikan.
Dalam beberapa dokumen, sifat mencelakakan masih
dianggap sebagai prinsip independen etik penelitian. Per
lindungan kesejahteraan peserta penelitian adalah tanggung
jawab utama dari peneliti. Melindungi peserta lebih penting
daripada mengejar pengetahuan baru, manfaat ilmu
pengetahuan yang mungkin timbul dari penelitian, dan
kepentingan penelitian pribadi atau profesional.
Pertimbangan khusus diberikan untuk kemungkinan
manfaat subjek termasuk masyarakat tempat penelitian.
Oleh karena itu, penelitian hanya dibenarkan jika peri
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laku dan hasilnya akan bermanfaat bagi masyarakat.
Keuntungan yang didapatkan masyarakat harus sangat
jelas dalam protokol penelitian dan diberitahukan kepada
masyarakat.
Sebagai konsekuensi dari penghormatan terhadap mar
tabat subjek penelitian, serta untuk mengurangi risiko
bagi partisipan penelitian, masyarakat dan lingkungan di
sekitarnya, peneliti wajib melakukan pemeriksaan kembali
terhadap metode atau perlakuan yang diterapkan dalam
penelitiannya terhadap manusia sebagai subjek penelitian.
Prinsip ini menegaskan kewajiban peneliti untuk berbuat
baik, mengusahakan manfaat semaksimal mungkin, dan
meminimalkan kerugian bagi setiap orang yang terlibat
dalam penelitian. Setiap tindakan yang dapat merugikan
partisipan penelitian perlu dipertimbangkan dengan hatihati dengan menerapkan prinsip do no harm, termasuk
dalam kasus adanya konflik kepentingan.
c.

Privacy dan konfidensialitas
Subjek penelitian adalah pribadi yang otonom, yang
memiliki hak privacy yang tidak boleh dilanggar oleh siapa
pun.Berkaitan dengan itu, peneliti wajib melindungi hak
privacy tersebut dengan melindungi data pribadi partisipan
penelitian dan menjaga kerahasiaannya sebagai sesuatu
yang konfidensial sehingga tidak dapat dikomunikasikan
dalam ruang publik.
Prinsip ini menegaskan bahwa peneliti wajib membangun
kepercayaan dengan mitra peneliti, subjek penelitian dan
semua yang terlibat dalam penelitian. Prinsip ini juga
menegaskan bahwa peneliti perlu menyadari tang
gung
jawab profesional dan keilmuannya terhadap masya
rakat dan terhadap komunitas tempat ia bekerja. Dalam
rangka menjunjung tinggi dan menegakkan standar pro
fesionalitasnya, setiap peneliti harus peka terhadap
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perkembangan IPTEKS, situasi sosial, budaya dan dampak
penelitian terhadap masyarakat.
d.

Perlakuan khusus bagi populasi rentan
Peneliti harus terbuka terhadap subjek penelitian perihal
deskripsi dan tujuan penelitian serta rincian keterlibatan
subjek penelitian. Peneliti tidak boleh menyembunyikan
tujuan penelitian dari subjek penelitian. Prinsip ini mene
gaskan bahwa setiap peneliti memiliki kewajiban etis untuk
memperlakukan setiap orang secara fair berdasarkan keter
libatannya dalam penelitian. Prinsip ini juga menjamin
pembagian yang seimbang dalam hal beban dan manfaat
yang diperoleh partisipan penelitian baik individu maupun
masyarakat berdasarkan keikutsertaan dalampenelitian.
Seorang peneliti, dalam melaksanakan penelitiannya, sela
yaknya memiliki kepekaan dan wajib memberikan perhatian
khusus pada kelompok rentan misalnya kelompok lanjut
usia, anak-anak, kelompok prasejahtera,orang sakit, orang
dengan masalah kejiwaan dan keadaan khusus lainnya.

e.

Prinsip keadilan
Prinsip keadilan diwujudkan dalam bentuk pemerataan
distribusi risiko dan manfaat, rekrutmen subjek penelitian
yang adil, dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan.
Inti prinsip keadilan adalah melarang penempatan satu
kelompok orang yang berisiko semata-mata untuk kepen
tingan lain. Para peneliti dan sponsor memiliki kewajiban
untuk mendistribusikan risiko dan manfaat secara adil
bagi calon peserta dan masyarakat. Dalam laporan Belmont
ditemukan banyak subjek penelitian pada pasien bangsal
miskin, sedangkan manfaat dari perawatan medis mengalir
terutama untuk pasien swasta.
UNESCO dalam Deklarasi Universal tentang Bioetik dan
Hak asasi manusia mengemukakan bahwa kesetaraan
fundamental semua manusia dalam martabat dan hak-hak
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yang harus dihormati sehingga mereka diperlakukan secara
adil dan merata.
Prinsip keadilan tidak akan mengizinkan keterlibatan
kelompok-kelompok rentan sebagai peserta penelitian
untuk kepentingan eksklusif dari kelompok yang lebih isti
mewa. Demikian pula, masyarakat yang berada di wilayah
dengan sumber daya-rendah tidak boleh dimanfaatkan
untuk kepentingan masyarakat yang lebih istimewa, dan
kemungkinan manfaat bagi masyarakat di tempat penelitian
akan dilakukan harus ditangani dalam protokol penelitian
dan ditelaah oleh KEPK.
Monitoring

f.

Peneliti wajib memonitor jalannya kegiatan penelitian
secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa pene
litian tersebut benar-benar memberikan manfaat dan tidak
menimbulkan resiko bagi partisipan penelitian, masyarakat,
maupun lingkungan di sekitarnya.
g.

Prinsip integritas keilmuan
Prinsip ini menegaskan bahwa setiap peneliti memiliki
kewajiban etis untuk menjaga integritas keilmuan de
ngan menghargai kejujuran, kecermatan, ketelitian,dan
keterbukaan dalam penelitian, publikasi dan penerapannya.
Peneliti wajib berpegang pada komitmennya untuk men
junjung tinggi objektivitas dan kebenaran. Pelanggaran atas
hak kekayaan intelektual (haki), pencurian data dan karya
orang lain selain merupakan pelanggaran atas prinsip ini,
juga merupakan pelanggaran hukum

C. Pedoman Etik Terhadap Hubungan Antar Peneliti
Selain dengan subjek penelitian, dalam melakukan pene
litian, seorang peneliti akan berhubungan dengan pihak lain
seperti peneliti mitra, mahasiswa, masyarakat, dan sponsor atau
pemberi dana. Beberapa pedoman etis berkaitan dengan masalah
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hubungan antara peneliti dan pihak-pihak lain tersebut.
1.

Hubungan dengan peneliti mitra
a.
b.

c.

d.

2.

Kerja sama dan kepercayaan antara seorang peneliti
dan peneliti mitra didasarkan pada prinsip kesetaraan.
Berdasarkan prinsip kesetaraan tersebut, seorang
peneliti dilarang melakukan eksploitasi dan diskriminasi
yang tidak adil berdasarkan usia, identitas gender, ras,
etnisitas, kebudayaan, asal usul kebangsaan, agama,
orientasi seksual, bahasa, status sosial atau pelbagai
macam kekerasan lain yang diungkapkan hukum yang
berlaku seperti pelecehan seksual.
Sebagai akibat dari hubungan kesetaraan antara peneliti
mitra, setiap rekan peneliti yang terlibat di dalamnya
harus dilihat sebagai peneliti yang memiliki hak
atas hasil penelitian sesuai dengan kontribusinya.
Penyebutan nama rekan peneliti dalam sebuah karya
ilmiah harus dilakukan karena merupakan sebuah
bentuk kredit atau pengakuan atas pekerjaannya.
Data yang diperoleh dari sebuah penelitian menjadi
milik semua anggota peneliti yang terlibat. Berkaitan
dengan ini, sejak awal penelitian sudah ditentukan
metode penyimpanan dan pengolahan data. Hal-hal yang
berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran data
penelitian harus dilakukan dengan sepengetahuan dan
seizin peneliti mitra. Pencantuman nama perusahaan
untuk sebuah penelitian (skripsi/thesis) harus ada
persetujuan tertulis dari perusahaan

Hubungan dengan Mahasiswa

Dalam rangka seorang mahasiswa diikutsertakan dalam
sebuah penelitian, seorang peneliti memiliki kewajiban etis
sebagai berikut:
a. Peneliti memiliki kewajiban untuk mendidik mahasiswa
yang memiliki prospek yang baik untuk menjadi
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
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ilmuwan muda. Peneliti memberi jaminan bahwa di
bawah bimbingannya mahasiswa tersebut dapat me
neliti dengan baik sebagai ilmuwan.
Peneliti memiliki kewajiban untuk memberikan peng
hargaan atas kontribusi mahasiswa yang terlibat dalam
penelitian dengan mencantumkan nama mahasiswa
yang terlibat dalam proyek penelitiannya.
Karena seluruh kegiatan penelitian menjadi tanggung
jawab peneliti, maka seluruh kekeliruan dan kesalahan
dalam input data dan analisis data menjadi tanggung
jawab peneliti. Hal tersebut tidak dapat diletakkan
pada pundak mahasiswa sebagai kambing hitam atas
kekeliruan yang terjadi.
Peneliti wajib menjaga hubungan saling menghargai
dalam rangka membangun kerja sama yang baik dengan
mahasiswa. Dalam hal ini peneliti dilarang untuk
melakukan intimidasi verbal dan fisik, vandalisme, dan
pelecehan seksual atau sexual harassment.
Peneliti wajib menjaga hubungan saling menghargai
dalam rangka membangun kerja sama yang baik dengan
mahasiswa. Dalam hal ini peneliti dilarang untuk
melakukan intimidasi verbal dan fisik, vandalisme, dan
pelecehan seksual atau sexual harassment.
Dalam hal rekrutmen mahasiswa, peneliti mempertim
bangkan prasyarat kualitas mahasiswa seobjektif
mungkin, tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan
agama, jender, suku, ras, dan lainnya.
Peneliti dapat melakukan affirmative action terhadap
mahasiswa perempuan dan mahasiswa yang berasal
dari kelas-kelas masyarakat tertinggal untuk mening
katkan peran serta mereka dalam bidang penelitian
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penulisan kembali skripsi/thesis/disertasi oleh dosen
pembimbing ataupun promotor/ko-promotor men
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i.

j.

k.

3.

jadi karya penelitian, hanya dapat dilakukan dengan
persetujuan tertulis dari mahasiswa. Penentuan penulis
pertama pada karya penelitian yang berdasarkan
skripsi/thesis dan disertasi disesuaikan dengan prinsip
ide awal mengenai topik skripsi/thesis/disertasi
dan kontribusi dalam pengerjaan penulisan kembali
skripsi/thesis/disertasi tersebut sebagai penelitian.
Tulisan yang telah dipresentasikan dalam sebuah
se
minar dan telah dimuat dalam proceeding tidak
dapat dipublikasikan di jurnal atau majalah karena
proceeding memiliki status yang sama seperti jurnal.
Baik jurnal maupun proceeding masing-masing me
miliki ISSN sehingga proceeding yang diterbit
kan di
jurnal menghasilkan duplikasi yang mengindikasikan
self-plagiarism.
Untuk menghindari duplikasi harus dipastikan bahwa
karya penelitian belum pernah diterbitkan oleh jurnal
lain.
Peneliti juga perlu memastikan apakah karyanya sudah
tersimpan dan tercatat di Perpustakaan Universitas,
sehingga tidak terjadi duplikasi yang mengarah pada
self-plagiarism sebagaimana disebutkan juga di butir
sebelumnya.

Hubungan dengan Sponsor atau Pemberi Dana

Jika dalam melakukan penelitian, seorang peneliti men
dapat sponsor dari lembaga-lembaga penyedia dana atau
sponsor, maka, untuk menghindari konflik kepentingan yang
dapat mengganggu objektivitas penelitian baik dalam hal
pengumpulan data maupun dalam hal menginterpretasi data,
peneliti wajib:
a. Mengklarifikasi nama sponsor dan jumlah dana yang
diperoleh untuk membiayai penelitian.
b. Menjelaskan sifat hubungan antara peneliti dan lembaga
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c.

d.

yang mensponsori kegiatan penelitiannya, sebagaimana
tertera pada perjanjian MOU antara peneliti dan pihak
sponsor.
Mematuhi undang-undang yang berlaku yang mengatur
konflik kepentingan, terutama menyangkut spesimen bio
logis.
Tidak boleh ada kontradiksi antara isi penelitian dan
aktivitas pemberi sponsor, misalnya penelitian kesehatan
paru-paru dengan sponsor perusahaan rokok.

D. Pedoman Etik Publikasi Ilmiah
Proses penelitian tidak berhenti pada laporan penelitian.
Banyak hasil penelitian dipublikasikan di jurnal dan buku
agar dikenal masyarakat akademis dan masyarakat umum.
Diskusi yang lebih luas atas hasil penelitian akan terjadi setelah
publikasi tersebut. Sangat penting untuk memperhatikan tata
cara keseragaman dalam penggunaan referensi dan meng
hindari plagiarisme dan manipulasi data penelitian. Untuk
itu, berikut ini disajikan garis besar beberapa pedoman etis
publikasi berkenaan dengan masalah kepengarangan, editor,
mitra bestari, konflik kepentingan, privasi dan konfidensialitas.
1.

Pengarang, editor, dan mitrabestari

a.

Pengarang kerapkali dipandang sebagai seseorang atau
beberapa orang yang memberikan kontribusi intelektual
bagi sebuah publikasi hasil penelitian. Mengingat publikasi
tersebut memiliki implikasi akademis, sosial dan finansial,
maka setiap orang yang memberikankontribusi bagi sebuah
publikasi wajib dicantumkan namanya dalam publikasi
tersebut
Seseorang dapat dilihat sebagai pengarang jika ia (1) mem
berikan kontribusi substansial pada konsep, perolehan,
analisis dan interpretasi data, (2) menulis artikel dan
merevisinya secara kritis sehingga isinya dapat dipahami,

b.
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c.

d.

e.

2.

dan (3) memberikan persetujuan akhir atas versi tulisan
yang pantas dikirim untuk dipublikasikan.
Jika pengarangnya terdiri dari beberapa orang, maka
tiap-tiap pengarang memiliki tanggung jawab atas tulisan
tersebut. Keputusan untuk menuliskan urutan nama dalam
sebuah tulisan harus dirundingkan secara bersama.
Para kontributor lain yang tidak memenuhi persyaratan
sebagai penulis, seperti pemberi dana, pengumpul data,
dan supervisi umum dapat
dituliskan namanya pada
bagian pernyataan ucapan terimakasih.
Editor sebuah jurnal atau buku adalah orang yang ber
tanggung jawab terhadap seluruh isi jurnal atau buku.
Untuk dapat menjalankan tanggung jawab tersebut seorang
editor memiliki kebebasan dan otoritas penuh untuk
menentukan isi editorial sebuah jurnal.
Konflik kepentingan

Kepercayaan publik pada proses pertimbangan mitra bestari
dan kredibilitas atas artikel yang dipublikasikan sebagian
tergantung pada bagaimana konflik kepentingan ditangani
ketika para editor dan mitra bestari harus mengambil keputusan
mengenai kelayakan sebuah tulisan untuk jurnalnya.
Konflik kepentingan sering terjadi ketika seorang pengarang,
mitra bestari, dan editor memiliki hubungan personal dan
finansial yang memengaruhi secara tidak wajar keputusan dan
tindakannya. Hubungan-hubungan tersebut sering disebut
komitmen ganda, karena dengan hubungan seperti itu, editor
dan mitra bestari dihadapkan pada persoalan bagaimana harus
meningkatkan mutu tulisan dalam jurnal sementara harus
tetap ingin menjaga relasi dengan orang atau institusi pemberi
dana. Relasi tersebut dapat memengaruhi kredibilitas jurnal,
pengarang, dan ilmu itu sendiri. Menghadapi persoalan ini
berikut diberikan beberapa pedoman etis:
a. Pengarang wajib mengungkapkan relasi finansial dan
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b.

c.

d.
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personal yang memengaruhi karyanya. Tujuannya adalah
untuk melihat seberapa jauh bias finansial dan personal
atas karya-karyanya. Pengarang dapat memuat hal ter
sebut dalam tulisannya pada halaman notifikasi konflik
kepentingan, setelah halaman judul, yang menyatakan
bahwa tidak ada kepentingan lain yang melandasi pene
litian terkait dan adanya tujuan ilmiah yang jelas.
Pengarang wajib mendeskripsikan peranan sponsor dalam
design penelitian, koleksi, analisis dan interpretasi data,
dalam menulis laporan penelitian, dan keputusan untuk
mengirimkan makalah untuk publikasi. Jika memang
tidak ada, juga harus ada pernyataan tentang hal tersebut.
Editor jurnal dapat meminta pengarang untuk menulis
sebuah pernyataan dengan rumusan sebagai berikut: “Saya
memiliki akses yang penuh pada data-data dalam studi ini
dan saya mengambil tangung jawab penuh atas integritas
data dan akurasi analisis data”. Para editor harus juga
berani untuk memeriksa protokol dan atau kontrak dengan
sponsor sebelum menerima hasil penelitian tersebut untuk
dipublikasikan.
Setiap anggota mitra bestari yang diminta untuk memberikan
pertimbangan atas sebuah artikel harus menjelaskan
hu
bungan kepentingan dengan pengarang. Penjelasan
tersebut berlaku bagi tulisan editorial dan artikel resensi
buku. Pernyataan bebas hubungan konflik kepentingan
dan keuangan tersebut dinyatakan secara tertulis. Mitra
bestari tidak boleh menggunakan pengetahuan dari tulisan
tersebut, sebelum dipublikasikan, untukkepentingannya
Editor yang membuat keputusan terakhir mengenai ma
nuskrip harus tidak memiliki keterlibatan personal,
profesional dan finansial atas perkara yang mereka per
timbangkan. Editor harus menolak mitra bestari yang jelasjelas memiliki potensi konflik kepentingan, misalnya mitra
bestari yang bekerja pada departemen yang sama dengan
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penulis. Juga editor tidak boleh menggunakan informasi
yang mereka dapatkan dari manuskrip untuk kepentingan
pribadi.
3.

Privacy dan konfidensialitas

Seorang pengarang tidak boleh memublikasikan nama,
inisial dan nomor identitas subjek penelitian dalam tulisan
dan data fotografi jika informasi tersebut tidak memiliki tujuan
ilmiah. Jika memang harus dilakukan, subjek penelitian harus
memberikan persetujuan terlebih dulu atas publikasi tersebut.
Baik pengarang manuskrip maupun penilai berhak atas
konfidensialitas yang harus dihormati oleh editor. Berkaitan
dengan itu editor tidak diperkenankan untuk membuka infor
masi mengenai manuskrip kepada orang lain selain kepada
penulis dan mitra bestari. Pengarang tetap memiliki hak atas
manuskripnya dan karena itu editor dilarang membuat foto copy
dan menyebarkannya kepada orang lain.
Komentar mitra bestari tidak boleh dipublikasikan tanpa
izin mitra bestari. Pandangan mitra bestari harus tetap anonim.
Jika komentar tidak ditandatangani, identitas mitra bestari
tidak boleh dinyatakan kepada pengarang atau kepada siapa
pun tanpa izin mitra bestari
4.

Hasil Penelitian yang mempunyai dampak nilai ekonomi
di masyarakat

Penelitian adalah karya ilmiah yang seyogyanya menghasil
kan kebaikan dan mendatangkan manfaat untuk masyarakat.
Karena itu, selain menghasilkan keuntungan bagi peneliti
karena ia mencatatkan kinerja dalam bidang pengembangan
ilmu dan meningkatkan kepakaran bidang ilmu yang ditekuni,
penelitian juga diharapkan memberikan dampak positif bagi
masyarakat. Jika hasil penelitian mempunyai dampak nilai
ekonomi, maka peneliti perlu memahami peraturan, hukum
dan budaya masyarakat setempat sehingga tidak menimbulkan
kontroversi karena penelitian hanya mendatangkan keuntungan
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yang tidak berimbang.
Sering kali, peneliti mengemban pesan dari lembaga pemberi
dana karena ada dampak ekonomis yang dapat dikembangkan
dari hasil penelitian. Untuk itu, integritas moral seorang peneliti
akan diuji dan ia harus selalu kembali kepada prinsip dasar
etika penelitian.Dalam hal ini, Komisi Etika Penelitian berperan
untuk menimbang, sejauh mana rencana penelitian yang
didanai oleh lembaga sponsor tetap dapat dilaksanakan, atau
seberapa banyak dampak pelanggaran etis yang dimungkinkan
untuk terjadi.
Hasil penelitian yang memiliki dampak ekonomis harus
di
perlakukan secara transparan, sehingga masyarakat tetap
memperoleh manfaat. Karena itu, penelitian juga dimungkinkan
berjalan sejajar dengan pilar Tridharma Perguruan Tinggi yang
lain yaitu Pengabdian Masyarakat. Hasil penelitian dapat men
jadi sarana untuk memberdayakan masyarakat, atas dasar
analisis penelitian yang telah dilakukan secara empiris.
Dengan demikian, selain kemampuan menguasai metodologi
penelitian, seorang peneliti juga harus mempunyai kepe
kaan
terhadap kebutuhan masyarakat yang menjadi tempat pene
litiannya. Ia juga harus mempunyai pengetahuan yang memadai
mengenai action research dan intervention research sehingga
hasil penelitian tidak berhenti sebagai angka-angka yang tidak
memiliki makna, tetapi dapat dituangkan menjadi program yang
dapat dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Kemungkinan
adanya intervensi dan kegiatan sebagai kesinambungan peneli
tian ini juga harus dijelaskan sebelumnya dalam PSP.

E.

Prinsip dan Kerangka Etik

Pendekatan etika konsekuensialis (teori konsekuensialis)
berpendapat bahwa kebenaran atau kesalahan atau tindakan
ditentukan oleh konsekuensi aktual dari perbuatan itu beserta
kemungkinannya. Sebuah versi populer konsekuensialisme
adalah utilitarianisme yang diprakarsai oleh John Stuart Mill.
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Dalam utilitarianisme ini benar atau salahnya suatu tindakan
itu tergantung dari manfaat (utilities) dari tindakan itu. Sebuah
tindakan itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi semakin banyak orang. Sebagian besar argumen yang
mendukung penelitian dalam studi kasus berbasis konsekuensi
yakni penelitian bernilai karena mempunyai manfaat. Beberapa
argumen terhadap penelitian juga berbasis konsekuensi
di mana terjadi ketidakpastian sehubungan dengan risiko
yang berbahaya. Sangat mungkin bahwa pendekatan hanya
berdasarkan azas manfaat untuk pembuatan keputusan etis dari
sisi peneliti, belum mencerminkan keadilan yang sebenarnya.
Oleh karena itu perlu juga mempertimbangkan pandangan
moral lainnya khususnya kepentingan individu supaya tidak
bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Benar dan tidaknya suatu tindakan tidak hanya ditentukan
oleh konsekuensinya tapi juga tergantung pada motivasi dan
cara dari tindakan itu sendiri. Bisa terjadi suatu tindakan itu
motivasinya baik tetapi caranya salah, maka tindakan itu salah.
Kebalikannya juga bisa terjadi, motivasinya buruk tetapi caranya
baik maka tindakan itu juga salah. Ada aliran etika lain yang
bertolak belakang dengan konsekuensialis yakni ‘deontologis’.
Deontologis menekankan bahwa benar dan tidaknya suatu
perbuatan bukan tergantung pada konsekuensinya tetapi pada
kewajiban yang harus dibuat oleh pelaku. Salah satu contoh dari
deontologis ini adalah hukum agama di mana umat diwajibkan
untuk menjalankan hukum agama walaupun kadang-kadang
konsekuensinya tidak enak bagi si pelaku. Dalam tahap ter
tentu, aturan sudah ditetapkan dalam tugas juga dianggap
menjadi kewajiban sehingga pelanggarannya tidak pernah bisa
dibenarkan secara moral (Rule-or duty-based approaches).
Pendekatan mendasar dari teori etik ini adalah penghormatan
terhadap manusia dan membatasi apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan terhadap manusia. Secara ringkas, pandangan
ini diformulasikan oleh Immnuel Kant sebagai imperative
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kategoris: Bertindaklah sedemikian rupa sehingga anda selalu
memperlakukan manusia, baik secara perorangan atau pada
orang lain, bukan sebagai sarana/alat tetapi selalu menjadi
tujuan dalam dirinya sendiri. Kita tidak boleh memperlakukan
seseorang semata-mata sebagai sarana seolah-olah mereka hanya
alat untuk anda untuk mencapai tujuan anda. Memperlakukan
manusia sebagai alat adalah merendahkan martabat manusia
sebab manusia bukanlah alat tetapi sebagai subjek independen.
Inilah yang menjadi landasan persyaratan untuk persetujuan
manusia sebagai subjek penelitian.
Pandangan atas rasa hormat didasarkan pada keyakinan
bahwa apa yang membuat manusia istimewa adalah ‘otonomi’
mereka, atau kapasitas untuk menetapkan tujuan mereka sendiri
sesuai dengan alasannya. Atas dasar otonomi ini, memang ada
orang yang mempersoalkan bagi orang yang sudah tidak sadar
atau hilang kesadarannya, apakah mereka ini masih mempunyai
otonomi? Otonominya mungkin saja berkurang tetapi dia tetap
manusia yang hidup yang perlu mendapatkan penghormatan
akan hak hidupnya, karena kita wajib melindungi subjek yang
rentan (vulnerable).
Hak dapat dianggap sebagai hak individu yang menim
bulkan kewajiban oleh individu, organisasi atau negara dalam
memperlakukan mereka. Kepentingan mereka sering dikor
bankan untuk kebaikan bersama. Hak asasi manusia adalah
hak-hak yang diperkirakan hanya memiliki kebajikan dalam
manusia, sehingga diakui oleh sistem hukum (misalnya Piagam
Eropa Tentang Hak Fundamental) mereka sebagai hak moral
secara independen dari ekspresi hukum mereka. Hak banding
sering diajukan ke dalam konteks etik penelitian, dan yang
mungkin cenderung menentang penalaran konsekuensialis,
termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, privasi dan
integritas. Namun, seperti pendekatan nonkonsekuensialis lain
nya, muncul pertanyaan apakah prinsip-prinsip ini bersifat
mutlak, dan jika tidak, pada titik apa mereka dapat bertemu.
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Beberapa pendekatan etika klasik tampaknya mendukung
kesimpulan yang berbeda dalam beberapa kasus. Mengingat
masyarakat yang pluralis ini, maka untuk membuat pedoman
etik yang jelas terutama dalam konteks etika penelitian semakin
diperlukan agar bisa mengambil keputusan etis tentang mana
yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam penelitian
kesehatan. Kerangka berikut bertujuan untuk menyediakan
cara berpikir dan menanggapi perbedaan moral:

F.

Wacana Etik

Wacana etik bermakna memberikan penjelasan tentang
kewajiban moral yang muncul dari berbagai norma dan praktik
komunikasi. Habermas mendeklarasikan “Hanya norma yang
dapat diklaim atau sebagai landasan validitas yang memenuhi
(atau bisa bertemu) dengan persetujuan mereka sebagai subjek
dalam wacana praktis”. Pada akun ini norma-norma moral yang
berlaku hanya dapat dibentuk melalui dialog dalam kondisi
yang adil. Etik wacana ini diwujudkan dalam fungsi KEPK
(Komisi Etik Penelitian Kesehatan) yang berfokus pada proses
musyawarah kolektif.
Tom Beauchamp dan James Childress menegaskan
Respect for autonomy, non maleficence, beneficence dan justice.
sebagai ‘Empat Prinsip’ yang dikembangkan hampir bersamaan
dengan Principlism ini muncul juga Belmont Report (1979)
yang berisi tiga prinsip yakni Respect for Person, Beneficence
dan Justice. Laporan Belmont untuk menanggapi perilaku
tidak etis dari penelitian kesehatan. Principlism mirip dengan
bentuk ‘defeasiblist’ deontologi seperti diuraikan di atas, dalam
hal ini mengusulkan sejumlah prinsip-prinsip moral yang
harus dinegosiasikan secara mendalam atas pandangan yang
bertentangan satu sama lain. Namun, hal ini juga merupakan
jawaban terhadap keberadaan persaingan perspektif moral yang
pada tingkat teoretis dalam prinsip-prinsip yang seharusnya
berasal dari moralitas umum masyarakat dan bisa disetujui
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat

99

oleh orang-orang dengan pendekatan teoretis yang berbeda.
Beberapa penulis menyatakan bahwa liberalisme gagal
untuk mengenali sejauh mana individu tertanam dalam sebuah
komunitas, dan bahwa pilihan individu hanya bermakna dalam
konteks nilai bersama dan praktik. Fakta tersebut diduga
berkaitan fokus yang berlebihan pada keinginan individu,
sehingga adalah tugas pemerintah untuk mempromosikan nilainilai dan tradisi masyarakat. Sebaliknya, kritik menunjukkan
bahwa masyarakat jarang homogen dan dapat mengalahkan
kaum minoritas. Ide masyarakat mungkin terkait dengan
kekhawatiran tentang kepentingan dan nilai masyarakat, dan
berbagai ide dari konsultasi masyarakat, dalam kaitannya
dengan studi kasus. Tentu saja konsultasi masyarakat tidak
hanya idenya, seperti yang terlihat dalam konteks penelitian
di negara maju di mana kadang-kadang digunakan sebagai
pengganti ketika informed consent tidak dapat diperoleh dari
individu.

G. Peran dan Legitimasi KEPK
Kode etik dan pedoman adalah sarana atau media
untuk membangun dan mengartikulasikan nilai-nilai yang
merupakan kewajiban lembaga atau praktisi profesi. Beberapa
kode etik ini hanya memiliki status sebagai saran, lainnya
merupakan peraturan bagi profesi tertentu. Kendala hukum
di beberapa jenis penelitian juga ditemukan. Perbedaan ruang
lingkup, status dan tujuan dokumen-pedoman, memerlukan
pembahasan mendalam. Hubungan antara kode etik, praktik
etik dan hukum meliputi: a) evaluasi etik bukan semata-mata
persoalan ‘penerapan’ kode etik atau aspek hukum; b) panduan
yang jelas tidak mudah diberikan ketika dihadapkan pada
kasus yang kompleks; c) pembahasan aspek legalitas usulan
penelitian tergantung pada persepsi KEPK, dan d) isi pedoman
tertentu mungkin kontroversial dan/ atau bertentangan dengan
pedoman lainnya (internal atau eksternal).
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Beberapa argumen menekankan terjadinya penelitian yang
tidak etis sebenarnya banyak, sehingga terdapat anggapan
bahwa regulasi kehadiran KEPK merupakan “reaksi berlebihan”
terhadap perilaku skandal yang sebenarnya langka dalam
penelitian.
Di lain pihak, ketatnya regulasi di bidang penelitian dapat
menjadi hambatan untuk pengembangan penelitian yang baik
secara etis dan ilmiah. Keputusan persetujuan penelitian secara
etis adalah kompleks. Kompleksitas ini mengakibatkan peneliti
tidak dapat menempatkan dirinya secara baik untuk memutuskan
masalah etika penelitian. Perlunya kehadiran sekelompok ahli,
baik ilmiah dan etik, untuk membuat keputusan yang baik
kini merupakan mekanisme universal/global. Demikian juga,
mengingat adanya pandangan pluralitas/keragaman tentang
etik, keputusan KEPK diharapkan dapat menjadi perwakilan
individu/tim peneliti tentang legitimasi etik penelitian.
Perkembangan tersebut, Indonesia dihadapkan pada dua
masalah, yaitu (1) masalah akibat perbedaan budaya dan
tingkat perkembangan antara Indonesia dan negara industri,
dan (2) masalah serupa di dalam negeri bahwa bangsa Indonesia
terdiri atas ratusan suku bangsa dengan perbedaan budaya dan
tingkat perkembangan. Selain itu Indonesia juga menghadapi
beberapa masalah khusus seperti besarnya jumlah penduduk
dan masalah transportasi karena Indonesia sangat luas dan
merupakan negara kepulauan.
Pada tahun 2002, terjadi perubahan mendasar dengan
diterbitkannya SK Menteri Kesehatan R.I. No.1334 Tahun 2002
tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KNEPK).
KNEPK merupakan suatu lembaga nonstruktural dan independen.
KNEPK melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
EPK. Salah satu tugasnya adalah menyusun pedoman-pedoman
nasional EPK. Pada tahun 2004, KNEPK berhasil menerbitkan
Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (P-NEPK), yang
kemudian dilengkapi 4 buku suplemen tentang topik-topik
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khusus EPK. Sehubungan keterbatasan kemampuan KNEPK
waktu itu, P-NEPK 2004 masih memuat terjemahan pedomanpedoman internasional. Juga telah dikembangkan Jaringan
Komunikasi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (JARKOMNAS
EPK) sebagai forum komunikasi KEPK di berbagai lembaga yang
melakukan penelitian kesehatan dengan mengikutsertakan
subjek manusia.
Pada tahun 2016, Menteri Kesehatan R.I. Prof. Dr. Nila F.
Moeloek SpM (K) memutuskan terbentuknya KEPPKN (Komisi
Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional) melalui
Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/240/2016 tanggal
11 April 2016. Salah satu tugas dan fungsi KEPPKN adalah
melakukan “akreditasi” terhadap seluruh KEPK (Komisi Etik
Penelitian Kesehatan) di tiap lembaga, yang usulan penelitiannya
mengikutsertakan manusia sebagai subjek dan memanfaatkan
hewan coba.
Pedoman KEPPKN dimulai dengan menyampaikan pemi
kiran dasar penyusunan pelanggaran etik dan prinsip etik.
Bab-bab di buku pedoman ini menyampaikan dan menjelaskan
standar kelaikan usulan protokol penelitian dari pedoman EPK
internasional yang telah dipilih sesuai keperluan dan prioritas
pembangunan kesehatan Indonesia. Perlu disadari bahwa banyak
konsep EPK internasional lahir dan dikembangkan berdasarkan
budaya barat (paradigma barat) yang dalam penerapannya
perlu disesuaikan dengan budaya dan perkembangan sosial
rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pedoman KEPPKN 2017
tidak lagi semata merupakan terjemahan pedoman EPK inter
nasional tetapi menjadi P-KEPPKN yang sesuai dengan lingkup
budaya Indonesia Pembahasan studi kasus berkaitan dengan
“pengambilan keputusan secara moral dan peran moral dalam
masyarakat”, berkaitan dengan peran KEPK dalam pengambilan
keputusan pada suatu usulan penelitian. Komite Uji Klinis
Eropa/AS, negara-negara lain dan WHO mendefinisikan sebuah
komite etik penelitian sebagai:
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1.
2.
3.

“sebuah badan independen di suatu negara anggota,
yang terdiri dari para profesional kesehatan dan anggota
nonmedis, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak,
keamanan dan kesejahteraan subjek manusia yang ter
libat dalam percobaan dan untuk memberikan jaminan
perlindungan publik yang oleh, antara lain, terekspresikan
pendapatnya pada sidang keputusan protokol, kesesuaian
para peneliti dan kecukupan fasilitas, dan pada metode dan
dokumen yang akan digunakan untuk menginformasikan
subjek percobaan dan mendapatkan persetujuan”.
Terdapat tiga peran KEPK yaitu:
melindungi dan mendukung otonomi manusia baik sebagai
calon dan subjek penelitian;
melindungi kesejahteraan calon dan subjek penelitian dan;
menyeimbangkan sejumlah pertimbangan moral yang rele
van ketika mempertimbangkan proposal/protokol pene
litian, termasuk menghormati otonomi, perlindungan dan
peningkatan kesejahteraannya.

H. Standar Institusi dan Tata Laksana Komisi Etik Penelitian
Standar 1:

Tanggung jawab untuk mendirikan suatu
sistem telaah etik penelitian kesehatan

Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) mampu melakukan
telaah secara independen terhadap semua penelitian kesehatan
yang ada di tingkat nasional, regional dan/atau tingkat kelem
bagaan (publik atau swasta), dan sistem yang tepat serta
berkelanjutan diperlakukan untuk memantau kualitas dan
efektivitas telaah/tinjauan etik penelitian.
Dokumen ini adalah pedoman baku untuk KEPK. Sistem
telaah etik yang lebih besar memberikan perlindungan pada
penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek,
KEPK adalah bagian dari sistem tersebut. Komite mungkin tidak
dapat melakukan secara efektif atau efisien, meskipun dengan
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niat terbaik mereka. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
a. Semua penelitian dengan mengikutsertakan manusia
sebagai subjek, mutlak tunduk pada pengawasan KEPK.
Penelitian dengan kategori/tipe/jenis khusus dapat dibe
baskan dari review/telaah KEPK atau dapat dipercepat
telaahannya (lihat standar 8) yang diperbolehkan oleh
pedoman etik penelitian kesehatan nasional.
b. KEPK mempunyai tugas memberikan perlindungan ter
hadap subjek penelitian kesehatan, serta memastikan
mekanisme kerja secara efektif dan efisien. Sehingga di
perlu
kan pelatihan bagi anggota KEPK dan peneliti.
KEPPKN bertanggung jawab memastikan KEPK tunduk
pada pengawasan yang berlaku.
c. Mekanisme/prosedur untuk memastikan komunikasi ter
jalin efisien, harmonis, baku melalui jaringan, dan kerja
sama antara KEPPKN dan antar KEPK. Komunikasi ini
memungkinkan KEPK belajar menentukan keputusan dari
KEPK lain yang mungkin relevan untuk penelitian yang
diusulkan untuk direview.
d. Mekanisme penelitian uji klinis memastikan kegiatan
KEPK terkoordinasi dengan otoritas/peraturan nasional
pengawasan obat-obatan, produk biologi, dan alat
kesehatan. Demikian pula dengan pendaftar penelitian uji
klinis tingkat nasional maupun internasional.
e. Mekanisme untuk mendapatkan masukan dari sudut
pandang masyarakat pada telaah etik melalui lay person.
Komisi Etik Penelitian Kesehatan di berbagai negara
mempunyai pendekatan yang berbeda tentang pola review etik
penelitian. Di beberapa negara, review dapat terjadi hanya
pada tingkat institusi, sebaliknya di tempat lain dilakukan
pada tingkat institusi dan nasional, dan di negara lain pada
tingkat regional. Dalam merancang sistem untuk melakukan
review etik penelitian, setiap negara harus memperhitungkan
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jumlah penelitian yang dilakukan oleh berbagai potensi institusi
penelitian. Oleh karena memiliki pendekatan sistem yang baik
dan aturan yang jelas tentang mekanisme KEPK, berbagai negara
berinteraksi satu sama lain untuk memudahkan pelaksanaan
penelitian kesehatan pada tingkat global/internasional.
EPK dapat melakukan telaah berbagai jenis penelitian
kesehatan, tidak terbatas pada penelitian seperti yang tertulis
dalam Bab V. Dalam pelaksanaan telaah penelitian, anggota
KEPK perlu menguasai metode penelitian yang ditelaah, dan
pertimbangan etik yang berlaku untuk setiap jenis penelitian
tersebut di atas. Pada keadaan tertentu dapat mengundang
pakar independen sebagai konsultan untuk substansi khusus.

Standar 2:

Komposisi Anggota Komisi Etik Penelitian
Kesehatan

Komisi Etik Penelitian Kesehatan dibentuk oleh institusi
berdasarkan surat keputusan atau dokumen lainnya yang
menetapkan pola dan mekanisme bagi para anggotanya dipilih/
ditentukan merujuk pada standar 1 dan bersifat independen.
Keanggotaan KEPK bersifat: multidisiplin dan multisektoral,
komposisi yang seimbang antargender, keragaman sosial dan
budaya masyarakat, dan bahwa mencakup individu dengan
latar belakang yang relevan dengan bidang penelitian paling
mungkin untuk ditelaah.
Institusi yang membentuk KEPK perlu mempertimbangkan
faktor pengangkatan/penunjukan/penentuan anggota sebagai
berikut:
a. Anggota KEPK adalah individu dengan keahlian ilmiah
tertentu/spesifik diantaranya anggota klinis, nonklinis serta
orang awam yang memberikan pendapatnya atau mewakili
masyarakat untuk subjek yang akan diteliti.
b. Orang awam dengan latar belakang bukan bidang kesehatan
ditunjuk dalam jumlah cukup untuk berpendapat dan
menjamin mereka merasa nyaman.

Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat

105

c.

d.

Anggota komisi yang menelaah adalah anggota yang tidak
berafiliasi dengan organisasi yang mensponsori/mendanai
atau yang melakukan riset itu sendiri untuk menjamin
independensi.
Jumlah anggota Komisi harus cukup besar dan dari ber
bagai macam bidang ilmu untuk menjamin mutu saat
berdiskusi. Persyaratan kuorum untuk rapat paripurna
(fullboard) adalah minimal 5 orang termasuk 1 orang awam
dan 1 anggota tidak terafiliasi untuk mengambil keputusan
memberikan persetujuan etik.

Standar 3:

Sumber Daya Komisi Etik Penelitian
Kesehatan

Institusi yang membentuk KEPK harus mendukung ke
giatan KE dengan sumber daya yang cukup, yaitu staf, sarana
dan prasarana, serta pendanaan yang memungkinkan KE
melaksanakan tugas secara efektif dan bertanggungjawab. KEPK
sebagai bagian dari suatu institusi yang melakukan penelitian
kesehatan atau sistem kesehatan, mempunyai:
a. Staf pendukung yang cukup jumlahnya dan mendapatkan
tanggung-jawabnya; pelatihan yang memadai sehingga
mampu melakukan kegiatan teknis administratif yang
menjadi tanggung jawabnya;
b. Memiliki akses/mempunyai sarana dan prasarana yang
cukup bagi para staf untuk menjalankan tugasnya termasuk
di antaranya ruang kerja, peralatan kantor dan bahan habis
pakai (misalnya komputer, alat tulis kantor, telepon, mesin
fotokopi, dan mesin penghancur kertas);
c. Ketersediaan ruangan pertemuan/rapat dan ketersediaan
sarana untuk berkomunikasi;
d. Pendanaan memadai untuk menghasilkan luaran telaah
yang berkualitas;
e. Kompensasi/insentif bagi anggota KEPK.
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Standar 4:

Independensi Komisi Etik Penelitian
Kesehatan

KEPK harus mempunyai mekanisme yang menjamin
independensi kegiatan KE untuk pengambilan keputusan dari
pengaruh individu atau pihak manapun termasuk yang men
danai penelitian, melakukan penelitian, atau institusi yang
memfasilitasi penelitian yang ditelaah. Kebijakan tersebut dilak
sanakan, misalnya ketika anggota KE tidak ikut melakukan
telaah apabila dirinya atau anggota keluarga/kelompoknya
mempunyai konflik kepentingan (conflict of interest) pada
penelitian yang ditelaah.
Untuk menjamin KEPK bebas dari tekanan untuk menye
tujui atau tidak menyetujui suatu protokol penelitian, aturan
kebijakan/prosedur baku harus meliputi:
1. Keanggotaan KE harus mencakup minimal satu anggota
yang tidak mempunyai hubungan dengan institusi/
organisasi (non-afiliasi), dan anggota yang melakukan
telaah tidak melakukan penelitian yang sedang ditelaah;
2. Peneliti, sponsor dan penyandang dana dapat hadir dalam
suatu rapat KE untuk menjawab pertanyaan mengenai
protokol penelitian dan dokumen pendukungnya, tetapi
tidak diperkenankan hadir ketika KE memutuskan perse
tujuan etik untuk penelitian tersebut;
3. Pejabat pengambil keputusan/pimpinan dari pihak ber
wenang yang membentuk KEPK atau organisasi yang men
danai atau yang melakukan suatu penelitian yang ditelaah
oleh KE (misalnya kepala, direktur, atau pejabat lainnya),
tidak diperkenankan menjadi anggota atau pimpinan KE;
4. Institusi yang membentuk KEPK harus menjamin anggota
KE mendapat perlindungan dari kemungkinan balas
dendam terhadap posisi/pendapatnya yang berhubungan
dengan KE atau telaah suatu penelitian.
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Standar 5:

Pelatihan Anggota KEPK

Pelatihan etik penelitian kesehatan pada berbagai jenisjenis penelitian yang berbeda, dan cara melakukan telaah suatu
penelitian harus diberikan kepada anggota KE ketika bergabung
ke KEPK. Penyegaran juga perlu dilakukan secara periodik
selama menjadi anggota KE.
Pelatihan kepada anggota KE dapat dilakukan secara
langsung oleh KEPPKN atau mereka yang sudah mendapatkan
mandat dari KEPKKN atau bekerjasama dengan KE lain dan/
atau organisasi yang memberikan pendidikan/pelatihan untuk
etik penelitian, dan mencakup hal-hal mengenai:
a. Tugas, kewajiban, dan peran KEPK dalam hubungannya
dengan pihak berwenang dilakukan sesuai panduan
internasional (misalnya the Council for International Orga
nizations of Medical Sciences [CIOMS], International Ethical
Guidelines for Biomedical Research, CIOMS International
Ethical Guidelines for Epidemiological Research, International
Council on Harmonization [ICH] Good Clinical Practice
[GCP] guidelines untuk uji klinis), peraturan/perundangundangan nasional, dan peraturan/kebijakan institusi;
b. Pertimbangan etik yang relevan untuk penelitian yang
mengikutsertakan subjek manusia;
c. Pertimbangan etik untuk berbagai jenis/tipe penelitian
yang berbeda;
d. Metodologi dan desain penelitian (bagi anggota yang kurang
mempunyai latar belakang tentang hal tersebut);
e. Dampak desain dan tujuan penelitian yang berbeda pada
etik penelitian;
f.
Pendekatan untuk mengenali dan mengatasi ketegangan
yang timbul di antara pertimbangan etik yang berbeda dan
cara pertimbangan etik.
Bila pelatihan dibiayai/difasilitasi oleh sponsor penelitian,
harus ada mekanisme yang memastikan bahwa sponsor tidak
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memiliki kontrol, baik langsung atau tidak langsung, terhadap
isi/materi pelatihan.

Standar 6:

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kualitas
KEPK

KEPK harus mempunyai mekanisme yang menjamin ke
giatan KE transparan, akuntabel, konsisten, dan berkualitas
tinggi. Institusi di mana KE dibentuk mempunyai cara yang
tepat mengevaluasi anggota KE dan staf pendukung secara rutin
untuk mengikuti kebijakan, aturan, dan prosedur tertulis yang
ada. Pertimbangan etik yang diatur dalam panduan internasional
dan baku nasional selalu diperhatikan dan diterapkan secara
konsisten dan koheren:
1. Evaluasi dilakukan oleh individu yang mempunyai penge
tahuan dan tidak berpihak, secara reguler, dan dalam
waktu yang sudah ditetapkan, menggunakan format yang
sudah ditentukan baku, dan penilaian internal didukung
pula dengan evaluasi eksternal;
2. Institusi di mana KEPK dibentuk mempunyai komitmen
untuk mempertimbangkan, dan apabila layak, menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari hasil evaluasi internal
maupun eksternal;
3. Hasil evaluasi berupa pertimbangan yang bisa membantu
KEPK dalam menelaah kegiatannya dan menilai kemam
puan/prestasinya, dan juga meyakinkan masyarakat bahwa
suatu penelitian ditelaah sesuai dengan pedoman baku;
4. Peneliti berhak mendapatkan informasi atau penjelasan
hasil telaah etik;
5. Peneliti, subjek penelitian, dan pihak lain bisa mengajukan
keberatan penelitian terhadap KE; dan keberatan tersebut
harus ditelaah oleh pihak lain selain KE, dan suatu tindaklanjut harus diambil;
6. Peneliti mempunyai cara untuk mendiskusikan berbagai hal
penting dengan KE, baik tentang hal-hal umum maupun
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7.

yang berhubungan dengan pertimbangan etik suatu pene
litian;
Keputusan KE, kecuali informasi rahasia, harus bisa di
akses oleh umum, misalnya melalui clinical trial registry,
website, laporan berkala, dan papan bulletin.

Standar 7:

Kriteria Etik Untuk Mengambil Keputusan
Dalam KEPK

Keputusan KE terhadap hasil telaah harus didasarkan pada
penerapan yang konsisten dan prinsip-prinsip etik yang tertuang
pada dokumen panduan internasional dan instrumen hak
azasi manusia, serta aturan dan kebijakan nasional. KE harus
menjelaskan panduan etik mana yang dipakai dan memberikan
akses pada peneliti dan publik untuk melihat panduan tersebut.
Ketika suatu KE membuat persetujuan dengan KE lain untuk
menelaah suatu penelitian yang ada di bawah kewenangannya
adalah tanggung jawab KE yang mendelegasikan tugas telaah
untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip etik yang sama dijadikan
dasar untuk pengambilan keputusan oleh KE lain.
Penentuan akseptabilitas etik suatu protokol, KE bisa
menggunakan daftar tilik (check list) untuk memastikan telaah
sudah mempertimbangkan semua kriteria yang relevan, sebagai
aturan umum. Protokol yang serupa diperlakukan secara
seragam. Bila pendekatan pertimbangan etik di masa lalu sudah
tidak sesuai lagi, KE harus menjelaskan secara gamblang dan
rasional terhadap perubahan pertimbangan tersebut. Pada saat
menginformasikan keputusan terhadap suatu protokol kepada
peneliti, KE harus menjelaskan analisisnya terhadap masalahmasalah etik yang timbul selama ditemukan pada proses telaah.
Secara rinci dalam panduan etik internasional dan aturan
penelitian di berbagai jurisdiksi, kriteria standar kelaikan etik
penting adalah:
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1.

Nilai Sosial, Nilai Klinis, dan Nilai (Desain) Ilmiah

Suatu penelitian dapat diterima secara etis apabila berdasar
pada metode ilmiah yang valid. Dengan kata lain, justifikasi
etis melakukan penelitian yang mengikutsertakan manusia
adalah adanya nilai ilmiah, nilai sosial, dan menghormati
subjek serta prospek menghasilkan pengetahuan dan sarana
yang diperlukan untuk melindungi dan meningkatkan (status)
kesehatan masyarakat. Pemangku kepen
tingan bergantung
pada hasil penelitian untuk kegiatan dan keputusan yang
memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan, dan penggunaan
sumber daya yang terbatas. Juga memiliki kewajiban moral
untuk memastikan semua penelitian dilakukan dengan caracara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati,
melindungi, dan adil terhadap subjek dan masyarakat di mana
penelitian dilakukan. Penganiayaan atau ketidakadilan tidak
menghasilkan nilai ilmiah dan sosial.
Penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek,
data dan sampel jaringan manusia, dapat diterima secara etis
bila memiliki minimal 3 syarat tersebut diatas. Penelitian yang
tidak valid secara ilmiah bisa memaparkan peserta penelitian
atau komunitasnya pada risiko kerugian tanpa ada manfaatnya.
KEPK harus mempunyai dokumentasi dari telaah ilmiah sebe
lumnya, atau menentukan metode penelitian secara ilmiah
valid/patut, dan menguji implikasi etik dari desain atau strategi
penelitian yang dipilih. KE juga harus menilai bagaimana pene
litian akan dilakukan, kualifikasi dari peneliti, tersedianya
proses pemantauan dan audit, dan layaknya lokasi penelitian
(misalnya tersedia staf yang berkualitas dan prasarana yang
tepat).
Parameter nilai sosial adalah adanya fenomena kebaruan
(novelty) dan upaya mendiseminasikan hasil. Nilai sosial
sebenarnya sulit dihitung secara kuantitatif, namun secara
kualitatif umumnya ada 4 faktor:
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a.

Kualitas informasi/bermakna (pengetahuan) yang di
hasilkan,
b. Relevansinya bermakna dengan masalah kesehatan
dari komunitas setempat,
c. Kontribusinya terhadap penciptaan atau evaluasi in
tervensi, kebijakan, atau pelaksanaan yang mempro
mosikan kesehatan individu atau masyarakat, dan
d. Informasi untuk memahami intervensi, kontribusi
promosi kesehatan, alternatif cara mengatasi masalah,
dan lain-lain.
Parameter nilai ilmiah adalah mengacu pada kemampuan
penelitian untuk menghasilkan
a. Informasi yang valid dan handal,
b. Sesuai tujuan yang dinyatakan dalam protokol,
c. Dasar untuk penelitian selanjutnya, dan
d. Data yang relevan untuk pengambilan keputusan
klinis, kesehatan, dan kebijakan sosial, atau alokasi
sumber daya.
Kelemahan metodologi dapat menggagalkan jalan hasil
yang menjanjikan dan menghamburkan sumber daya berharga.
Sebab, desain yang dirancang dengan baik, di akhir tahap
uji klinis bisa tidak nampak nilai sosialnya, jika tidak di
tindaklanjuti dengan pengambilan keputusan klinis, sehingga
dokter dan pembuat kebijakan tidak mengubah praktik mereka
berdasarkan hasil penelitian. Demikian pula, nilai sosialnya
dikategorikan kecil meskipun penelitian dirancang dengan baik
tetapi tidak tampak/kekurangan hal atau adanya fenomena
baru (novelty).
Sebaliknya, nilai ilmiah saja tidak cukup membuat sebuah
penelitian mempunyai nilai sosial yang berharga. Penelitian
dapat dirancang dengan ketat, tetapi tidak memiliki nilai sosial,
ketika pertanyaan penelitian telah berhasil dibahas diketahui
pada dalam penelitian sebelumnya. Namun, penelitian tidak
dapat menunjukkan nilai sosial yang bermanfaat tanpa metode
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penelitian yang sesuai dan ketat untuk menjawab pertanyaan
yang dirumuskan. Dengan demikian, nilai ilmiah perlu tetapi
tidak cukup bila tidak menunjukkan adanya nilai sosial.
Intinya adalah bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan
“desain ilmiah yang menghasilkan informasi bermakna”,
bukan justru sebaliknya. Misalnya: “uji coba klinik” melanggar
persyaratan ini jika tujuannya agar para dokter yang ber
partisipasi lebih bersedia menuliskan resep obat baru daripada
untuk menghasilkan pengetahuan tentang manfaat intervensi.
Contohnya adalah lebih memilih mengubah/memperbaiki
tindakan klinis atau mengubah praktik berdasarkan hasil.
Penekanannya adalah pentingnya menjaga integritas penelitian
dan kemampuan atas fungsi sosialnya.
Penelitian dinyatakan secara etis dapat diterima dan
disetujui bukan ditelaah semata-mata dari kondisi nilai sosial
dan ilmiah saja melainkan harus dilakukan dengan cara-cara
yang menunjukkan rasa hormat (H) dan kepedulian (B) terhadap
hak-hak dan kesejahteraan subjek individu dan masyarakat di
mana penelitian dilakukan. Hal ini terwujud dalam persyaratan
informed consent, di naskah penjelasan yang memastikan bahwa
risiko diminimalkan dan wajar mengingat pentingnya penelitian,
dan persyaratan lain dalam standar.

2.

Pemerataan Beban

Penelitian dapat diterima secara etik bila risiko telah dimini
malisir (baik dengan mencegah potensi-potensi merugikan
dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi) dan
manfaat suatu penelitian lebih besar dibanding risiko. Selain
itu juga memastikan bahwa manfaat dan beban didistribusikan
merata, tidak ada status/tingkat kelompok dikenakan risiko/
beban lebih besar. Subjek dilibatkan/dipilih atas pertimbangan
ilmiah, bukan direkrut berdasar status sosial ekonomi, atau
atas dasar kewenangan, atau kemudahan untuk dimanipulasi
atau dipilih. Kriteria eksklusi dapat memperburuk kesenjangan
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kesehatan; karena itu, justifikasi kriteria pengecualian ke
lompok yang membutuhkan perlindungan khusus, dapat dibe
narkan. Kelompok yang tidak mungkin mendapatkan manfaat
dari pengetahuan yang diperoleh dari penelitian, tidak harus
menanggung risiko dan beban bagian secara proporsional
terhadap risiko dan beban. Sebaliknya, kelompok yang kurang
terwakili tidak terlibat dalam penelitian medis harus diberikan
akses pelayanan medis yang tepat untuk berpartisipasi.
Ekuitas dalam distribusi beban penelitian memastikan
jumlah/proporsi subjek terpinggirkan keterwakilannya se
imbang dengan kelompok lain. Pemanfaatan jumlah sampel
subjek yang berlebihan merupakan masalah ketika populasi atau
komunitas yang bersangkutan menanggung beban partisipasi
dalam penelitian tetapi kecil kemungkinan menikmati manfaat
dari pengetahuan baru dan produk hasil penelitian. Keadaan
ini dapat mengakibatkan ketidaklengkapan atau keterbatasan
informasi tentang diagnosis, pencegahan dan atau pengobatan
penyakit yang bagi kelompok tersebut terbatas. Selain itu
juga akan mengakibatkan ketidakadilan yang serius, karena
pengelolaan dan manajemen penyakit dianggap bermanfaat
bagi masyarakat tertentu. Ketidakadilan dengan sengaja akan
menghilangkan kelompok rentan/spesifik yang sebenarnya
berpeluang mendapatkan manfaat. Karena itu, diupayakan
mendorong partisipasi kelompok yang sebelumnya dikecualikan
dalam penelitian biomedik dasar dan terapan.
Dalam doktrin keseimbangan dikemukakan bahwa jika
tidak ada alasan justifikasi untuk percaya bahwa salah satu
perawatan/perlakuan yang diberikan kepada subjek di satu
kelompok adalah lebih baik dibanding kelompok lainnya, maka
tidak ada yang dirugikan, atau diperlakukan tidak adil dibanding
tuntutan kewajiban terapi, oleh metoda acak selama penelitian
berlangsung. Parameter keseimbangan harus mencakup pan
dangan berikut:
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a.

b.

c.

Peneliti: pandangan interpretasi sederhana, keseim
bangan adalah persepsi/keyakinan seorang peneliti secara
individu. Namun, pada prosedur eksperimental, kasus dan
kontrol biasanya baru menampakkan hasil keseimbangan
di periode akhir (setelah semua data terkumpul) dibanding
awal. Hasil analisis secara statistik yang bermakna, dapat
lebih tepat menyim
pulkan hasil. Beberapa alasan untuk
percaya dengan derajat signifikansi statistik diperlukan
untuk publikasi.
Komunitas: ketidaksepakatan dalam komunitas ilmiah
tentang pengobatan yang terbaik sering ditemukan. Kese
imbangan dapat eksis bila peneliti memiliki keyakinan tegas
tentang pengobatan yang terbaik, dan bukannya terganggu
oleh data awal, termasuk kemungkinan bertahan sampai
hasil yang signifikan secara statistik dan dilakukan peer
review. Mungkin dipertanyakan batas-batas masyarakat
yang relevan dan tingkat perselisihan yang diperlukan
untuk membentuk keseimbangan. Batas tersebut harus
didefinisikan dengan baik dan apakah keberadaannya
“imbang”. Ini berarti tidak membenarkan seorang peneliti
menempatkan pasien/subjek pada pengobatan yang sifat
nya sub-optimal.
Penelitian yang etis menjamin tidak ada kelompok atau
perorangan yang menanggung beban lebih dari yang
seharusnya ketika berpartisipasi dalam penelitian. Demikian
juga, tidak ada kelompok yang terhalangi untuk menda
patkan manfaat. Manfaat ini termasuk manfaat langsung
ketika ikut penelitian (bila ada) dan pengetahuan baru yang
didapat dari penelitian. Jadi, salah satu pertanyaan yang
harus dipertimbangkan dalam telaah etik adalah apakah
masyarakat yang menanggung risiko dalam mengikuti
penelitian akan mendapatkan manfaat pengetahuan dari
penelitian? Selain itu, penelitian yang etis juga mempunyai
cara perekrutan yang seimbang dan secara objektif men
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jelaskan tujuan penelitian, risiko, dan potensi manfaat saat
mengikuti suatu penelitian dan hal-hal relevan lainnya.

3.

Risiko dan Manfaat

Dalam mempertimbangkan batas tingkat risiko yang
dapat diterima, dan keseimbangan risiko terhadap manfaat,
diperlukan pertimbangan yang merujuk teori-teori moral dan
etik dasar sebelumnya dan pernyataan kode etik penelitian.
Hampir setiap penelitian yang mengikutsertakan subjek
manusia akan memberikan beberapa “konsekuensi” misalnya
risiko seperti ketidaknyamanan, pengorbanan waktu, atau
biaya. Beberapa manfaat yang sesuai tampaknya diperlukan
untuk membenarkan hal itu demi keseimbangan. Oleh karena
itu, penting membedakan berbagai jenis manfaat hasil penelitian
dan berbagai makna moral dari segi subjek. Misalnya, subjek
memperoleh manfaat dari perawatan eksperimental, walaupun
belum terbukti baik dan masih membutuhkan perbaikan, dan
karena sebagian subjek akan dialokasikan sebagai kelompok
kontrol (plasebo). Penelitian klinis seperti ini ditujukan untuk
menguntungkan “pasien masa depan”. Kualitas hidup membaik
dengan perawatan yang dikembangkan dan/atau diadopsi
sebagai hasil penelitian atau dengan menjadi terhindar dari
perawatan yang terbukti tidak efektif atau berbahaya.
Sebagaimaan dengan manfaat penelitian, kerugian pada
penelitian umumnya merupakan “potensi kemungkinan” bukan
“kepastian”. Risiko dimaknakan sebagai probabilitas bahaya,
sehingga potensi terjadinya risiko yang serius akan meningkat
dengan besarnya potensi atau kemungkinan bahaya yang
akan terjadi. Eksplorasi risiko dapat mencakup hal aplikasi
gagasan menyeimbangkan risiko dan manfaat, ataukah risiko
dan manfaat harus ‘proporsional’, ataukah risiko dan manfaat
yang diperoleh untuk individu berbeda, atau risiko dan manfaat
yang seimbang untuk tiap individu. Hal ini berkaitan dengan
perbedaan antara pendekatan etik konsekuensialis (teleologis)
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dan nonkonsekuensialis (deontologis).
Selain itu, diperlukan pemahaman tentang jenis risiko: a)
risiko minimal: yaitu risiko begitu kecil yang dapat diabaikan
dalam menilai proposal penelitian, atau persetujuan expedited/
exempted. Tentu memerlukan batas nilai, b) risiko besar yakni
risiko yang sangat serius perlu persetujuan subjek, dan c)
proporsi besarnya risiko atau probabilitas, rendah atau tinggi.
Sifat dari risiko bisa berbeda tergantung pada jenis
penelitian yang akan dilakukan. Anggota KE harus tahu risiko
yang mungkin terjadi pada dimensi yang berbeda misalnya fisik,
sosial, finansial, atau psikologis. dan semuanya memerlukan
pertimbangan serius. Lebih lanjut, kerugian bisa terjadi baik
pada tingkatan individu, keluarga, atau populasi. Penilaian
terhadap manfaat dan risiko tidak dapat dideskripsikan dengan
menggunakan formula matematik atau algoritma. Kuncinya
terletak pada telaahan keputusan didasarkan atas keseimbangan
penilaian yang cermat, hati-hati, wajar dalam menilai kelaikan
usulan penelitian. Hal tersebut untuk memastikan perlindungan
hak-hak dan kesejahteraan peserta penelitian lebih diutamakan
dibanding nilai sosial dan ilmiah penelitian. Juga penting
adanya konsultasi dengan masyarakat untuk ikut terlibat dalam
penelitian, sebagai wujud adanya keterlibatan masyarakat.
Dalam rangka meminimalkan risiko harus diseimbangkan
dengan nilai ilmiah dan keadilan seleksi subjek. Misalnya,
keputusan untuk menghentikan intervensi sejak awal karena
adanya temuan signifikan harus seimbang dengan kebutuhan
untuk mengumpulkan data yang kuat dan memadai untuk
melahirkan pedoman bagi praktik klinis. Memastikan risiko yang
terjadi pada tiap intervensi dan prosedur, sekali diminimalkan,
sebaiknya seimbang dalam kaitannya dengan prospek manfaat
dari intervensi untuk individu dalam kerangka nilai ilmiah
dan sosial. Membandingkan profil risiko-manfaat versus profil
alternatif yang telah ada, harus didasarkan pada bukti. Protokol
juga wajib menyediakan gambaran komprehensif dan seimbang,
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bukti yang tersedia dan relevan untuk evaluasi potensi manfaat
dan risikonya, dan harus jelas menggambarkan hasil dari studi
praklinis pada fase awal uji coba eksplorasi atau intervensi
penelitian yang mengikutsertakan manusia.
Penilaian juga diperlukan untuk “standar minimal risiko”
yang didefinisikan dengan membandingkan probabilitas dan
besarnya antisipasi bahaya yang biasa ditemui dalam kehidupan
sehari-hari, atau selama kinerja pemeriksaan fisik rutin, tes,
atau psikologis. Tujuannya adalah menentukan keberterimaan
tingkat risiko penelitian analog di kehidupan lain. Ketika risiko
kegiatan umum dapat diterima, dan aktivitasnya relatif mirip
dengan berpartisipasi dalam penelitian, maka tingkat risiko
yang sama harus dipertimbangkan diterima dalam konteks
penelitian. Dalam standar ini, sebaiknya tersirat adanya risiko
penelitian minimal, dan kecil kemungkinan risiko bahaya yang
serius, dan bahaya potensial yang terkait dengan efek samping
yang lebih umum adalah kecil. Bila risiko minimal umumnya
tidak ada syarat untuk langkah perlindungan khusus subjek
yang diperlukan untuk semua penelitian yang mengikutsertakan
subjek.

4.

Bujukan (Inducements), Keuntungan Finansial, dan
Biaya Pengganti

Dalam penelitian harus dihindari adanya kecurigaan
atas klaim adanya “eksploitatif”, dan pentingnya aspek moral
pada klaim tersebut. Klaim berkaitan dengan aspek manfaat
dan bahaya (benefit and harm), kerentanan (vulnerability),
dan persetujuan (consent). Peneliti memerlukan kejelian dan
kepekaan untuk mengupayakan terhadap penentuan bagaimana
eksploitasi berkaitan dengan konsep-konsep etik yang lain,
untuk menambah kerangka dan wawasan berpikir etis dalam
melakukan telaah/penilaian penelitian.
Perekrutan subjek dengan sosial dan ekonomi yang kurang
beruntung, lebih menguntungkan peneliti dan sponsor. Sponsor
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mengeluarkan biaya yang lebih rendah untuk menarik relawan,
apalagi mereka dapat direkrut dari mulut ke mulut tanpa perlu
iklan mahal. Subjek sebagai relawan sosial ekonomi rendah
memerlukan pertimbangan penting dibanding relawan sosial
ekonomi tinggi, sebab jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan,
misalnya efek samping yang tidak diharapkan, maka sponsor
dan peneliti akan berhadapan dengan ranah hukum, dan
kemungkinan harus melakukan ganti rugi.
Keuntungan bagi subjek dengan sosial ekonomi rendah
adalah menerima pembayaran yang relatif lebih baik bahkan
sangat signifikan karena mereka berkesempatan berada di
tempat yang aman dan terjamin. Di sisi lain sponsor berisiko
mencemarkan reputasinya, karena sifat eksploitatif pengaturan,
kualitas ilmiah dari uji coba yang dapat membahayakan jika
peserta tergoda untuk berbohong atau menyembunyikan reaksi
yang mungkin dapat merugikan. Penyembunyian informasi yang
relevan juga dapat menempatkan peserta pada meningkatnya
risiko bahaya. Patut dihindari identifikasi fitur praktik sponsor
yang tampaknya intuitif eksploitatif yaitu “eksploitasi mengambil
keuntungan yang tidak adil ”atau “secara salah menggunakan”.
Sponsor mengambil keuntungan dari subjek terhadap situasi
dan kondisi yang kurang beruntung untuk mendapatkan
partisipasi mereka. Faktanya tidak sedikit relawan menyetujui
dan sepakat ikut serta sebagai subjek sehingga perlu meng
eksplorasi pertanyaan: apakah terjadi tindakan transaksi per
setujuan yang bersifat eksploitatif? Telaah mendalam perlu
dilakukan apakah otonomi, rasa hormat berdasarkan paksaan
atau persetujuan yang “tidak murni”, dan apakah eksploitasi
dikategorikan “berbahaya atau bermanfaat” atau apakah justru
“bisa saling menguntungkan atau saling merugikan”.
Secara etis bisa diterima dan diperkenankan untuk meng
ganti biaya apa pun untuk individu yang berhubungan dengan
keikutsertaan dalam penelitian, termasuk biaya transport,
pengasuhan anak (child care), kehilangan penghasilan saat
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mengikuti penelitian dan mengganti waktu yang dipakai saat
mengikuti penelitian. Penggantian sebaiknya tidak terlalu besar,
atau pembebasan biaya medis atau hal lain yang sangat eks
tensif, yang mendorong persetujuan ikut serta dari peserta
menjadi berlawanan dengan pertimbangan/keinginan mereka
atau mengganggu pengertian mereka terhadap penelitian
tersebut.

5.

Perlindungan Privasi dan Kerahasiaan

Pelanggaran privasi dan kerahasiaan subjek penelitian
adalah tidak menghormati subjek dan dapat menyebabkan
hilang kendali atau memalukan serta kerugian tidak kasat mata
seperti stigma sosial, penolakan oleh keluarga atau masyarakat,
atau kehilangan kesempatan misalnya dalam pekerjaan atau
mendapatkan tempat tinggal. Sehingga KE harus mempunyai
mekanisme pencegahan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan
subjek penelitian. Namun, penting disadari bahwa privasi dan
kerahasiaan adalah konsep yang berbeda, dengan uraian seba
gai berikut:
a. Kerahasiaan berhubungan dengan informasi sedangkan
privasi tidak. Hanya informasi yang dapat bersifat rahasia,
misalnya subjek menderita penyakit yang menimbulkan
stigma masyarakat.
b. Kewajiban kerahasiaan muncul hanya dalam konteks
hubungan khusus dan/atau perjanjian (misalnya kontrak).
Pihak pertama (subjek) hanya memiliki tugas kerahasiaan
tentang informasi yang telah diberikan kepada pihak kedua
(peneliti) yang tunduk pada perjanjian atau pemahaman
bahwa perjanjian tersebut tidak akan diungkapkan lebih
lanjut kepada pihak lain tanpa izin. Jadi, hal ini bukan atau
tidak benar-benar jelas berkaitan dengan tugas menghormati
privasi. Dengan demikian, anggota masyarakat biasa
yang tidak terlibat penelitian, tidak memiliki kewajiban
menghormati privasi dan kerahasiaan subjek. Kewajiban
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untuk menghormati privasi orang lain adalah tugas umum.
Menghormati privasi mungkin merupakan kendala peneliti
(dan lain-lain) memperoleh informasi tentang subjek,
sedangkan menjaga kerahasiaan adalah untuk informasi
yang sudah dimiliki.
d. Video surveillance secara rahasia adalah contoh dari
praktik yang bisa dikatakan melanggar privasi (meskipun
mungkin dibenarkan dalam beberapa kasus) tapi bukan
melanggar kerahasiaan. Penelitian yang berkaitan dengan
akses data dan catatan medis rumah sakit misalnya, dapat
dikategorikan sebagai melanggar kerahasiaan pemilik
selaku penyedia informasi, dan pengguna informasi dapat
melakukan pelanggaran privasi jika informasi tersebut
bersifat pribadi. Kerahasiaan adalah menghormati usaha
penyedia informasi tentang bagaimana informasi yang akan
digunakan atau diungkapkan. Dengan demikian, kewajiban
untuk menghormati kerahasiaan adalah berkaitan dengan
bagaimana seseorang menepati janji. Hal ini penting untuk
dicatat bahwa usaha untuk menjaga kerahasiaan tidak
selalu secara eksplisit diberikan.
e. Trust (Percaya) merupakan Kode Etik Profesi.
Penyedia informasi mungkin memiliki harapan yang
masuk akal bahwa informasi mereka akan dirahasiakan,
dan penerima informasi wajib menghormatinya. Hal ini
sangat relevan dalam konteks konvensi pelayanan kesehat
an, yang didukung oleh kode etik praktik profesi, bahwa
informasi yang diberikan kepada profesi perawatan kese
hatan akan diperlakukan secara rahasia. Jika peneliti
kemungkinan berniat menggunakan informasi rahasia,
sebelum diungkapkan patut diajukan persetujuan kepada
subjek. Demikian halnya dengan data genetik, perilaku,
dan lingkungan kepada siapa saja akan dikomunikasikan.
Masalah kepercayaan memiliki makna lebih jauh berkaitan
dengan penelitian. Peneliti sering membutuhkan akses ke
c.
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jenis informasi pada informan yang orang-orang enggan untuk
mengungkapkan. Subjek mungkin bersedia untuk mengungkap
kan informasi dalam kondisi kerahasiaan jika mereka menyadari
kerahasiaan dipegang teguh oleh peneliti. Dengan demikian,
jika para peneliti di studi kasus tersebut sengaja atau tidak
sengaja mengungkapkan informasi yang sensitif tentang salah
satu anggota keluarga yang lain, atau untuk masyarakat luas,
potensi peneliti untuk melakukan penelitian serupa di masa
mendatang mungkin tercemar.
Satu masalah penting bagi kegiatan penelitian itu sendiri
adalah bahwa peneliti mungkin perlu akses ke data yang
diatur oleh kerahasiaan, di bawah kondisi yang tidak termasuk
penggunaannya untuk penelitian. Salah satu strategi untuk
menghadapi ini adalah untuk mencari persetujuan dari subjek
sebagai sumber informasi. Kewajiban untuk menjaga keraha
siaan muncul dari suatu usaha yang diberikan kepada penyedia
informasi pertama, persetujuan dari orang yang mengungkapkan
hal itu akan menghapus kewajiban untuk meminta persetujuan
bukan dari pihak pertama. Dalam studi kasus 2 ini dapat
menjadi solusi yang bisa diterapkan. Pada kasus lain mungkin
informasi tidak mudah didapatkan. Sebagai contoh:
a. Orang yang bersangkutan mungkin tidak kompeten untuk
menyetujui;
b. Rincian kontak mungkin tidak tersedia, karena data
tersebut merupakan arsip data lama;
c. Pada kasus yang melibatkan data tentang isu-isu traumatis,
membuat kontak untuk meminta per
se
tu
juan mungkin
menimbulkan risiko atau menyusahkan subjek;
d. Jumlah subjek yang terlibat mungkin terlalu besar sehingga
untuk menghubungi mereka bukan hal yang praktis;
e. Persetujuan pencarian mungkin mengakibatkan timbulnya
deviasi sampel, yang dapat memengaruhi validitas hasil
penelitian.
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Strategi lain untuk membuat data rahasia yang tersedia
bagi peneliti adalah anonimus. Koneksitas (hubungan) antara
informasi dan individu jauh, sehingga informasi tidak lagi meng
ungkapkan apa-apa tentang subjek tersebut. Peneliti harus
mengakses data mentah untuk melakukan anonimisasi dan
jika orang yang tidak berhak untuk mengaksesnya di bawah
persyaratan kerahasiaannya maka setidaknya pelanggaran
kecil akan terjadi. Dalam sebuah penelitian lokal, atau di mana
penelitian berurusan dengan kondisi langka, individu mungkin
diidentifikasi dalam hasil diterbitkan bahkan jika datanya
anonimus. Anonimisasi juga dapat membuat kesulitan terhadap
pemeriksaan hasil (reprodusibilitas) kesalahan atau penipuan
ilmiah.
Hal ini juga menimbulkan masalah etik di mana informasi
(misalnya bahwa seseorang memiliki penyakit serius yang dapat
diobati) dapat digunakan untuk menyelamatkan seseorang dari
bahaya serius. Komprominya adalah dengan menggunakan
data yang dikodekan, di mana informasi identitas dihapus dari
data mentah, tetapi bisa dihubungkan kembali ke informasi
identitas melalui kode ‘kunci’. Dalam hal ini sangat penting bagi
para peneliti untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalam
keadaan apa kunci akan digunakan untuk menghubungkan data
kembali ke individu.Masalah lain dalam menjaga kerahasiaan
timbul karena melibatkan data genetik.
Hal ini menggambarkan bagaimana mengungkapkan infor
masi tersebut sekitar satu individu dapat memiliki implikasi
tentang lainnya dengan individu yang terkait. Dengan demikian,
seorang individu mungkin menemukan bahwa anggota ke
luarga lainnya memperoleh pengetahuan status genetik (atau
memperoleh pengetahuan yang tidak diinginkan atas status
genetiknya) tanpa menyetujui pengungkapan hasil tes dan
tanpa pelanggaran rahasia formal telah terjadi. Dalam kasus
seperti itu kita bisa menyimpulkan bahwa kepemilikan dan
kontrol individu atas informasi tidaklah begitu penting, dan lebih
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penting perhatian diberikan untuk menyeimbangkan manfaat
dan bahaya yang mungkin terjadi dari hasil pengungkapan
kasus tersebut.
Rekam medis berbagai penelitian juga meningkatkan ke
mungkinan peneliti untuk mempelajari catatan medis atau
meminta informasi dari anggota keluarga, termasuk keluarga
almarhum. Jelas ini adalah kasus di mana persetujuan untuk
pengungkapan informasi rahasia tidak dapat diperoleh. Namun,
ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana ke
wajiban privasi dan kerahasiaan meluas ke orang yang telah
meninggal dunia. Meskipun kita tidak dapat dirugikan secara
fisik setelah kita meninggal, reputasi kita masih bisa tercemar
oleh pengungkapan informasi, dan kita mungkin berpikir bahwa
keinginan otonomi meninggal merupakan wujud jaminan atas
penghormatan. Ini juga menimbulkan masalah tentang efek
yang mengungkapkan informasi tentang kematian tersebut
terhadap kerabat, baik sebagai akibat dari mengungkapkan
sifat genetik bersama atau dengan menimbulkan kenangan
menyedihkan atau pengetahuan baru yang berkaitan dengan
orang yang meninggal.
Akhirnya, mengingat batas untuk apa yang dapat dicapai
oleh anonimisasi dan persetujuan, konflik antara tujuan pene
litian yang mengandalkan penggunaan data rahasia dan prinsip
menghormati otonomi dapat terjadi.
Karena itu pertimbangan perlu diberikan untuk pertanyaan
kapan, jika pernah, itu dibenarkan untuk melanggar keraha
siaan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Faktor yang
relevan untuk dibahas mungkin termasuk sensitivitas informasi
rahasia dan tingkat bahaya bertanggung jawab untuk hasil dari
pengungkapan kesehatan dan metodologis penelitian. Signi
fikansi yang melekat pada faktor-faktor ini mungkin berbeda
antara penganut teori moral yang berbeda.
Ketegangan mungkin terjadi antara kewajiban untuk
menghormati privasi dan kerahasiaan, dan kewajiban untuk
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mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas
ilegal atau risiko bahaya yang serius. Bagaimana seharusnya
keseimbangan dilakukan di berbagai jenis kasus,
a. Pengungkapannya dapat menjaga keamanan subjek dari
bahaya serius;
b. Pengungkapannya dapat menjaga keamanan pihak ketiga
dari bahaya yang serius;
c. Aktivitas ilegal diamati atau dilaporkan; dan
d. Terdapat kewajiban hukum untuk melaporkan suatu hal
kepada pihak berwenang.
Sejauh mana subjek harus diinformasikan terlebih dahulu
bahwa pengungkapan dari jenis ini akan dilakukan. Demikian
halnya dengan risiko beberapa subjek yang mengungkapkan
informasi rahasia atas subjek lain, misalnya bila terdapat
diskusi kelompok. Bagaimana bisa risiko ini diminimalisir?
Apa jenis peringatan tentang pengungkapan tersebut harus
diberikan kepada peserta? Apakah risiko atas batasan pada
jenis penelitian yang fokus pada kelompok harus digunakan?

6.

Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) atau Informed
Consent (IC)

PSP/IC Informed Consent (IC) adalah persetujuan yang
diberikan oleh individu kompeten yang telah menerima informasi
yang diperlukan, telah cukup memahami dan membuat
keputusan tanpa mengalami paksaan, pengaruh yang tidak
semestinya atau bujukan, atau intimidasi. PSP harus dilihat
sebagai proses daripada persiapan dokumen dan presentasi
dengan potensi peserta, yang membutuhkan partisipasi banyak
pihak, peneliti, KEPK, dan perwakilan masyarakat dan lainlain. PSP juga merupakan suatu proses komunikasi antara tim
penelitian dan peserta sebagai subjek, yang dimulai sebelum
penelitian dimulai dan terus dilakukan selama penelitian.
PSP diberikan kepada dan harus dipahami oleh calon peserta
(subjek) sehingga dapat memberdayakan orang subjek untuk
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membuat keputusan sukarela tentang apakah ikut atau tidak
untuk berpartisipasi dalam penelitian.
Jenis, lingkup, dan metode proses informed consent yang
diusulkan memerlukan telaah dan persetujuan dari KEPK.
Tugas peneliti dalam mendapatkan PSP antara lain:
a. Memberikan informasi yang diperoleh dengan cara yang
baik, relevan dan lengkap tentang penelitian;
b. Memastikan potensi subjek memiliki pemahaman yang
memadai tentang fakta material;
c. Menahan diri dari penipuan, informasi tidak pantas/layak/
semestinya, dalam pengaruh, atau pemaksaan;
d. Memastikan telah diberi kesempatan memadai dan waktu
untuk mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi; dan
e. Sebagai aturan umum, subjek membubuhkan tanda tangan
sebagai bukti persetujuan. Peneliti harus memperbarui
PSP subjek jika ada perubahan substantif dalam kondisi
atau prosedur penelitian, ada informasi baru yang dapat
memengaruhi kesediaan peserta untuk melanjutkan, dan
f.
Dalam studi jangka panjang harus memastikan pada interval
yang telah ditentukan bahwa setiap peserta bersedia untuk
tetap ikut serta, dalam desain atau tujuan penelitian.
Peneliti tidak diperkenankan memulai penelitian yang
meng
ikutsertakan manusia tanpa memperoleh persetujuan
individu atau perwakilan resmi secara hukum, kecuali peneliti
telah menerima persetujuan eksplisit untuk melakukannya dari
KEPK. Peneliti dan KEPK harus sepakat menentukan apakah
PSP bisa dimodifikasi dengan cara yang akan melestarikan
kemampuan peserta memahami sifat umum penelitian dan
memutuskan apakah akan berpartisipasi. PSP dapat diabaikan
dengan syarat yaitu:
a. penelitian tidak akan layak atau tidak dapat dilaksanakan,
b. penelitian memiliki nilai sosial yang penting dalam ke
daruratan; dan
c. penelitian tidak menimbulkan lebih dari risiko minimal
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untuk peserta. Ketentuan tambahan mungkin berlaku
ketika penelitian dilakukan dalam konteks tertentu.
Dasar etik dari PSP adalah prinsip menghormati kepada
setiap individu. Individu yang kompeten berhak memilih untuk
ikut atau tidak ikut serta dalam penelitian, dan membuat ke
putusan berdasarkan pemahaman yang cukup tentang apa
yang diperlukan dalam penelitian. Keputusan dari anak-anak
atau orang dewasa yang tidak mampu secara mental untuk
memberikan persetujuan harus ditentukan oleh wali yang berhak
dan legal. KE harus menilai proses bagaimana persetujuan
keikutsertaan penelitian akan dilakukan, dan informasi yang
disediakan. KE bisa membebaskan perlunya PSP hanya ketika
hal tersebut konsisten dengan pedoman standar internasional.
Walaupun PSP merupakan hal penting, kenyataan bahwa
keinginan untuk setuju ikut serta dari peserta atau wali, tidak
dengan sendirinya berarti penelitian tersebut bisa diterima
secara etis.

7.

Pertimbangan Masyarakat

Penelitian tidak hanya berdampak pada individual yang ikut
serta, tetapi juga pada masyarakat di mana penelitian dilakukan
dan/atau kepada siapa hasil penelitian akan diterapkan. Tugas
untuk menghormati dan melindungi masyarakat oleh KE
ditujukan untuk meminimalisir efek negatif pada masyarakat,
misalnya dari stigmatisasi atau hilangnya kemampuan lokal,
dan mendorong efek positif pada masyarakat, termasuk yang
berhubungan dengan efek kesehatan atau pengembangan kapa
sitas masyarakat. Peneliti sebaiknya aktif melibatkan masyarakat
dalam pengambilan keputusan tentang desain penelitian dan
pelaksanaannya (termasuk proses mendapatkan persetujuan
setelah penjelasan), juga tentang hal-hal yang sensitif terhadap
budaya, tradisi dan keagamaan masyarakat. Dengan demikian,
penelitian dapat memberikan nilai sosial kepada masyarakat
setempat dan menjawab kebutuhan kesehatan mereka sehingga
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mengurangi kekhawatiran terhadap relevansi dan hasil informasi
penelitian yang dirancang.

Standar 8:

Prosedur Pengambilan Keputusan Komiisi
Etik

Pengambilan keputusan untuk protokol penelitian yang
ditelaah oleh anggota KE adalah dihasilkan melalui proses
diskusi dan pertimbangan yang mendalam dan inklusif. Protokol
yang hanya menyebabkan risiko dan beban yang minimal pada
subjek penelitian bisa diproses telaah yang dipercepat dengan
melibatkan satu atau lebih anggota apabila KE telah mempunyai
prosedur tertulis yang memungkinkan cara tersebut dilakukan.
a. Dalam pertemuan KE, anggota terlibat dalam diskusi un
tuk mengutarakan semua hal penting dan pendapat yang
berhubungan dengan protokol dan dokumen terkait.
Aturan KE menjamin bahwa diskusi yang dilakukan selalu
menghormati semua pendapat dan mengizinkan berbagai
pola pikir untuk dikemukakan. Pimpinan KE memandu
diskusi dengan menghormati semua anggota dan memberi
waktu yang cukup untuk semua pertimbangan. Hanya ang
gota KE yang hadir secara penuh yang bisa ikut memu
tuskan. Pimpinan KE bertanggungjawab dalam pengam
bilan keputusan, terutama dalam menentukan waktu
kesepakatan diperlukan untuk memutuskan. Peneliti,
penyandang dana, dan pihak lain yang secara langsung
berkaitan dengan protokol penelitian tidak boleh hadir
selama KE melakukan pertimbangan etik.
b. Anggota KE menyadari keterbatasan pengetahuannya dan
selalu mencari masukan ketika diperlukan, terutama untuk
hal yang berkaitan dengan penelitian yang melibatkan
populasi yang pengalaman hidupnya berbeda sekali dari
para anggota KE.
c. Keputusan diambil melalui voting atau konsensus. Dalam
konsensus, tidak harus semua anggota mendukung perse
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tujuan, namun bisa saja semua anggota berpendapat bahwa
persetujuan kurang diterima, serta tidak ada anggota
yang memutuskan untuk menolak persetujuan. Metode
yang sudah ditetapkan sebelumnya bisa dipakai untuk
menentukan kapan voting akan dilakukan dan berapa
jumlah voting yang diperlukan untuk suatu penelitian bisa
disetujui etiknya.

Standar 9:

Kebijakan dan Prosedur Tertulis

Kebijakan dan prosedur tertulis mengatur keanggotaan
KE, pengaturan KE, proses telaah, pengambilan keputusan,
ko
munikasi, tindak-lanjut, pemantauan, dokumentasi dan
pengarsipan, pelatihan, jaminan mutu, dan prosedur untuk
berkoordinasi dengan KE lain. Insitusi di mana KEPK berada
mempunyai tanggung jawab untuk membentuk kebijakan yang
diperlukan untuk menjalankan kegiatan KE. KE mengadopsi
aturan tersebut dan bersama sekretariat menyusun prosedur
tertulis yang kemudian didistribusikan kepada semua anggota
dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Sebaiknya institusi
menyediakan sekretariat dengan staf yang mempunyai penge
tahuan, keahlian, dan pelatihan yang diperlukan untuk men
dukung KE dalam melakukan telaah dan fungsi pencatatan.
Untuk menjamin pelaksanaan yang efisien, maka kebijakan,
aturan, dan prosedur tertulis harus ditelaah secara periodik
untuk menilai kemajuan dan luaran KE yang dipakai untuk
menentukan apakah perbaikan prosedur diperlukan. Kebijakan
dan aturan KE biasanya untuk mengatur topik-topik berikut:
a.

Keanggotaan KE
Kebijakan dan prosedur KE menjelaskan wewenang, masa
bakti, dan persyaratan untuk pemilihan anggota. Pemilihan
anggota secara overlapping dan perlu dipertimbangkan
dalam kurun waktu/masa bakti tertentu supaya dapat
menjaga kontinuitas anggota ketika anggota baru dipilih.
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Masa bakti yang dibatasi juga mendorong perkembangan
keahlian anggota KE dan pengetahuan yang lebih luas bagi
komunitas yang mungkin akan terpilih menjadi anggota,
dan memberikan kesempatan untuk masuknya ide-ide dan
pendekatan-pendekatan baru dalam mempertimbangkan
etik penelitian.
b.

Tata Kelola KE
Kebijakan dan prosedur KE menjelaskan bagaimana
struktur organisasi KE (misalnya Ketua, Wakil Ketua). Ketua
adalah individu yang bisa menghargai berbagai pandangan
berbeda, mampu mendorong terjadinya dan membantu
tercapainya kesepakatan, dan mempunyai waktu yang
cukup untuk menyiapkan pertemuan. Ketua sebaiknya
bukan merupakan atasan dari anggota KE lain.

c.

Konsultan Independen
Kebijakan dan prosedur KE menjelaskan situasi di mana
KE bisa meminta konsultan independen untuk membantu
menyumbangkan pendapat sesuai keahliannya untuk
membahas protokol penelitian, populasi, atau topik-topik
tertentu.

d.

Pengajuan Aplikasi, Dokumen Yang Diperlukan Untuk
Telaah, Prosedur Telaah, dan Pengambilan Keputusan
Kebijakan dan prosedur KE menjelaskan persyaratan
untuk pengajuan aplikasi etik, termasuk formulir-formulir
yang perlu dilengkapi, dan dokumen-dokumen yang perlu
dilampirkan. Prosedur juga menjelaskan proses dan cara
telaah, cara mengoordinasi telaah dengan KE lain, cara
mengadakan pertemuan, cara mendistribusikan dokumentasi
untuk pertemuan, cara mengundang narasumber nonanggota KE, persetujuan notulensi pertemuan, dan halhal lain yang terkait. Prosedur untuk pertimbangan etik
dan pengambilan keputusan harus dijelaskan secara jelas.
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Prosedur tentang persyaratan kuorum dalam pertimbangan
etik dan pengambilan keputusan atau melakukan tindakan
harus ada dalam pedoman operasional baku.
e.

Mengomunikasikan Suatu Keputusan
Kebijakan dan prosedur KE menjelaskan cara mengomuni
kasikan keputusan persetujuan etik dari KE dan secara
spesifik menyebutkan kurun waktu yang berlaku sejak
keputusan diambil, serta waktu pengaju diberitahu menge
nai keputusan tersebut.

f.

Tindak Lanjut dan Pemantauan Usulan Penelitian
Prosedur Operasional Baku (POB atau SOP) KE menje
laskan proses bagaimana KE menindaklanjuti/follow up
dan memantau/monitoring perkembangan semua pene
litian yang disetujui, dari saat pemberian keputusan sampai
penghentian dan penyelesaian suatu penelitian.

g.

Dokumentasi dan Pengarsipan
Semua dokumentasi dan komunikasi harus diberi tanggal,
dikelompokkan, dan diarsipkan sesuai dengan prosedur
tertulis dari KE. Perekaman bisa disimpan dalam bentuk
perangkat keras (hard copy) atau perangkat lunak (file
elektronik). Pengamanan untuk kedua macam cara pere
kaman data tersebut, harus ada (misalnya lemari terkunci
untuk berkas hard copy dan perlindungan password dan
enkripsi untuk file elekronik) untuk menjamin kerahasiaan.
Anggota sekretariat harus cukup terlatih untuk memahami
tanggung-jawabnya yang berhubungan dengan pencatatan,
pengambilan berkas, dan kerahasiaan. Prosedur harus
menjelaskan siapa yang berwenang untuk mengakses
berkas dan dokumen KE.
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I.

Tata Laksana/Proses Kaji Etik

1.

Pendahuluan

Semua proposal penelitian yang mengikutsertakan subjek
manusia harus diajukan ke sekretariat KEPK untuk ditelaah
melalui beberapa “tingkat telaahan” meliputi:
a. Dikecualikan (exempt)/ dibebaskan (waive),
b. dipercepat (expedited),
c. dibahas penuh (full board) dan
d. berkelanjutan (continuing)
Bebas telaahan tidak berarti “tidak ada telaahan dari
KEPK”. Agar proses telaah dapat lebih cepat, KEPK sebaiknya
mengembangkan sebuah sistem IT/portal agar pengusul dapat
melakukan pendaftaran online. Protokol penelitian yang bisa
diajukan untuk proses telaah etik adalah penelitian yang belum
dimulai pelaksanaannya.
Masa berlaku surat persetujuan etik penelitian kesehatan
selama 1 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan. Jika
pene
litian masih berlanjut, maka dilakukan pengajuan ulang
untuk telaah kaji etik. Penyaringan awal oleh tim sekretariat
akan mengonfirmasi bahwa semua dokumentasi yang diper
lukan telah disampaikan seperti: protokol, informasi formulir
per
setujuan, instrumen penelitian, dan lain-lain. Hanya bila
semua dokumen yang dibutuhkan lengkap, sekretariat akan
menjadwalkan pembahasan oleh KEPK.
Proses penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai
subjek penelitian, yang dirancang dan dilakukan oleh mahasiswa
(S-1, S-2, PPDS, S-3) menjadi “tanggung jawab” dosen pembimbing
dalam hal pengarahan dan pengawasan. Semua penelitian yang
dilakukan oleh siswa yang mengikutsertakan subjek manusia
harus ditelaah dengan mematuhi pedoman dan regulasi yang
menjadi tanggung jawab KEPK. Studi kasus diklasifikasikan
sebagai penelitian jika ada implementasi sistematis intervensi
de
ngan maksud untuk menghasilkan informasi yang akan
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digeneralisasikan. Semua kegiatan penelitian yang dirancang
untuk mengajar mahasiswa melakukan penelitian yang meme
nuhi syarat, sebaiknya diputuskan oleh KEPK. Kebijakan dan
prosedur ini hanya berlaku untuk “penelitian dengan meng
ikutsertakan manusia sebagai subjek dan menggunakan hewan
coba”, serta tidak berlaku untuk kegiatan dosen dan staf dalam
pelaksanaan tugas profesi mereka.

2.

Jenis atau Tingkat Kaji Etik

A.

Exempt (Dikecualikan)
1. Dikecualikan dari proses telaah bila tidak ada/kecil
kemungkinan risiko/bahaya yang timbul akibat dari
pelak
sanaan penelitian atau ketika informasi yang
dikumpulkan tersedia dari domain publik.
2. Penelitian yang telah mendapatkan persetujuan etik
dari komisi etik terakreditasi maka tidak perlu lagi
mendapatkan persetujuan etik dari komisi etik lainnya.
Kecuali penelitian multisenter yang melibatkan
beberapa negara, maka persetujuan etik juga harus
dimintakan pada setiap negara yang mengikutsertakan
subjek penelitian karena mempertimbangkan sosial
budaya setempat. Sedangkan penelitian yang melibat
kan beberapa tempat atau rumah sakit masih memer
lukan izin untuk melakukan penelitian untuk menjamin
keselamatan dan kesejahteraan subjek di tempat pene
litian akan dilaksanakan.
3. Penelitian pengaturan pendidikan, melibatkan praktik
pendidikan normal, seperti penelitian
a. pada strategi instruksional pendidikan reguler dan
khusus, atau
b. tentang efektivitas atau perbandingan antara tek
nik instruksional, kurikulum, atau manajemen
kelas.
4. Penelitian yang melibatkan penggunaan tes pendidikan
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B.

C.

(kognitif, diagnostik, atitude, prestasi), prosedur survei
atau wawancara, atau pengamatan perilaku publik,
kecuali:
a. informasi yang diperoleh dicatat sedemikian rupa
sehingga subjek manusia dapat diidentifikasi,
secara langsung atau melalui pengenal terkait
dengan mata pelajaran, dan
b. pengungkapan dari identitas subjek manusia,
yang dapat menempatkan subjek pada risiko tang
gung jawab pidana atau perdata atau risiko atas
keuangan, pekerjaan, bahkan reputasinya.
Penelitian tidak dikecualikan, jika:
1. identifikasi dan pengungkapan data subjek dapat meng
akibatkan konsekuensi serius bagi subjek. Selain itu,
2. survei yang berisi pertanyaan invasif atau sensitif yang
dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan mening
katkan risiko.
3. subjek yang dipilih atau ditunjuk adalah pejabat publik
atau calon pejabat publik atau calon untuk jabatan
publik,
4. menurut peraturan perundangan mengharuskan tan
pa kecuali bahwa kerahasiaan informasi pribadi diper
tahankan melalui penelitian dan sesudahnya.
Penelitian yang melibatkan pengumpulan atau studi tentang
data yang ada, seperti dokumen, catatan, atau spesimen
patologis, atau spesimen diagnostik, atau bahan biologik
tersimpan, jika sumber-sumber ini tersedia untuk umum
atau jika informasi yang dicatat oleh peneliti sedemikian
rupa bahwa subjek tidak dapat diidentifikasi secara
langsung atau melalui pengenal terkait dengan subjek.
1. Untuk memenuhi syarat untuk pembebasan ini, bahan
penelitian harus dihilangkan identitasnya sebelum
kegiatan penelitian.
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2.
D.

E.

Jika ada kode yang digunakan untuk mengidentifikasi
subjek, maka penelitian ini tidak dibebaskan.
Penelitian dan demonstrasi yang dilakukan oleh atau tun
duk pada persetujuan dari Departemen atau Lembaga, dan
yang dirancang untuk mempelajari, mengevaluasi atau
mengkaji manfaat program atau pelayanan publik, dan
barang-barang lainnya yang diidentifikasi dalam peraturan.
Kepentingan publik atau program layanan harus dilakukan
di bawah otoritas pemerintah yang spesifik dan tidak ada
invasi fisik yang signifikan atau gangguan pada privasi
subjek.
Expedited/Accelerated (Dipercepat)
1. risiko terhadap subjek minimal atau bila tidak ditemu
kan/diidentifikasi adanya risiko/bahaya minimal
untuk subjek penelitian atau masyarakat;
2. risiko terhadap subjek wajar dalam kaitannya dengan
manfaat yang diharapkan dan pentingnya pengetahuan;
3. seleksi subjek yang adil dan non-coersive (tanpa
paksaan);
4. informed consent bersumber dari setiap calon subjek
atau perwakilan resmi secara hukum;
5. informed consent akan didokumentasikan dengan baik;
6. rencana penelitian dengan ketentuan memadai, peman
tauan dan pengumpulan data yang tepat, menjamin
keamanan subjek;
7. ketentuan yang memadai untuk melindungi privasi
subjek dan menjaga kerahasiaan data.
8. Dalam hal keadaan darurat kesehatan masyarakat,
seperti investigasi kejadian luar biasa/wabah penyakit
atau operasi bantuan bencana, telaah diproses lebih
cepat.
Dalam proses kaji etik dipercepat, usulan dikirim ke dua
anggota KEPK yang diperlukan untuk memberikan umpan
balik mereka ke sekretariat dalam waktu 5-10 hari kerja.
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F.

Persetujuan disampaikan ke petugas sekretariat. Jika terjadi
perbedaan pendapat atau keputusan di antara dua anggota
KEPK, maka ketua akan mengirimkan ke satu anggota
lainnya atau ahli yang kompeten untuk pertimbangan
keputusan akhir.
Berikut adalah daftar jenis penelitian dengan subjek
manusia yang memenuhi persyaratan untuk proses telaah
cepat:
1. Koleksi rambut dan kuku dengan cara yang tidak
melukai.
2. Koleksi ekskreta dan sekresi eksternal.
3. Preputium, plasenta dan tali pusat.
4. Pengumpulan data dari subjek dengan usia di atas 18
tahun menggunakan prosedur non-invasif secara rutin
digunakan dalam praktik klinis.
5. Olahraga ringan oleh subjek yang sehat.
6. Penelitian tentang perilaku individu atau kelompok
atau karakteristik individu, studi persepsi, kognisi,
teori permainan, atau pengembangan tes, yang tidak
memanipulasi perilaku dan tidak menyebabkan st r es
pada subjek
Review Full Board Committee (Lengkap)
Protokol penelitian yang mengindikasikan adanya risiko,
termasuk uji klinik, isu sensitif dari sisi etik dan agama,
termasuk kelompok rentan seperti: fetus, bayi, anak, lansia,
penderita gangguan jiwa, wanita hamil, IVF, TNI/Polri,
tahanan, yang telah ditelaah oleh minimal dua anggota KEPK
untuk kemudian disajikan dalam pertemuan tim KEPK
secara lengkap. Pertemuan untuk melakukan pembahasan
dan diskusi yang akan menghasilkan keputusan, dicapai
dengan konsensus.
Petugas sekretariat, atas keputusan KEPK mengundang
peneliti untuk presentasi dan klarifikasi. Tim peneliti dan/
atau sponsor dapat hadir untuk menanggapi pertanyaan
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G.

dan saran. Peneliti mahasiswa wajib didampingi oleh
pembimbing. Ketika semua pertanyaan dan klarifikasi sudah
dijawab, mereka diminta meninggalkan ruang pertemuan
untuk memberi kesempatan KEPK membuat keputusan.
Dalam hal terdapat anggota KEPK yang tidak menyetujui
keputusan secara aklamasi, maka keputusan akhir diambil
melalui pemungutan suara.
Continuing (Berlanjut Terus)
Untuk penelitian jangka panjang, melewati masa berlakunya
persetujuan etik, peneliti harus mengajukan berkas
dokumen baru beserta hasil laporan kemajuan penelitian
untuk mendapatkan persetujuan etik lanjutan.

3.

Tindak Lanjut Hasil Telaah

a.

Hasil dikomunikasikan kepada peneliti
Sekretariat akan menginformasikan kepada peneliti via
email, untuk semua kategori (dipercepat, lengkap)”, dan
hasil dari tinjauan akan dikomunikasikan secara elektronik
kepada peneliti diikuti dengan dokumen lengkap pengusul
berikut pendapat dan rekomendasi KEPK. Ringkasan ulasan
dikirim secara elektronik pada awalnya dan diikuti oleh
hard-copy hanya setelah proposal disetujui sepenuhnya
atau ditolak.
Makna Hasil Telaah
1. Disetujui sesuai usulan yang diserahkan
Disetujui dan tanpa perubahan/modifikasi yang
diperlukan.
2. Disetujui kondisional; membutuhkan perubahan dan/
atau klarifikasi
Persetujuan usulan bergantung pada penjelasan yang
memadai oleh peneliti; bila belum dapat meyakinkan
maka perlu dilakukan perubahan/amandemen dan
selanjutnya diajukan/diserahkan ke Sekretariat.

b.
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3.

c.

Tidak disetujui; membutuhkan informasi tambahan
dan/atau menulis ulang. Membutuhkan informasi
lebih lengkap, bahkan ditulis ulang dan dikategorikan
sebagai pengajuan baru untuk ditinjau kembali oleh
KEPK.
4. Ditolak
Proposal secara etis tidak dapat diterima dan tidak
dapat disetujui oleh KEPK, atau didukung oleh standar
nasional, WHO 2011, atau pedoman WHO-CIOMS
2016. Peneliti dapat mengajukan proposal baru yang
mempertimbangkan isu-isu etis yang diangkat oleh
Komite.
Kerangka waktu proses telaah
1. Hari pertama penerimaan proposal: check list keleng
kapan semua dokumen.
2. Hari 1-5: skrining teknis yang lebih rinci di tingkat
sekretariat; umpan balik ke peneliti sebaiknya diinfor
masikan; peneliti jangan ragu untuk menghubungi
sekretariat.
3. 14 hari: tergantung jumlah usulan dan anggota KEPK
pengajuan awal.
4. Lebih lama jika memerlukan full board committee
(bulan): Ulasan Komite penuh
Lamanya waktu persetujuan, tergantung pada kete
patan respons, jenis penelitian, jumlah anggota tim,
dan sekretariat KEPK termasuk bagaimana institusi
dan KEPK setempat menciptakan sebuah sistem agar
pengusul dapat melacak kemajuan proses.
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BAB VII

STANDAR ETIK PENELITIAN
PENELITI

A. Pendahuluan

P

eneliti merupakan satu unsur penting dalam melak
sanakan suatu penelitian. Peneliti ialah insan yang
memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang
keilmuan. Tugas utama yang diemban peneliti adalah melakukan
penelitian ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah.
Ilmuwan-peneliti berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran,
dan keadilan. Integritas melekat pada ciri seorang peneliti yang
mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran,
keberadaan peneliti diakui sebagai insan yang bertanggung
jawab. Dengan menjunjung keadilan, martabat peneliti tegak
dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi.
Agar penelitian dan pengembangan kesehatan berjalan
baik, seyogyanya seorang peneliti mempunyai penguasaan
yang mumpuni baik sisi ilmiah, klinis, tehnis dan penguasaan
lain terkait topik penelitian yang dilakukan. The World Medical
Association/Council for International Organizations of Medical
Sciences (CIOMS) telah mengembangkan Deklarasi Helsinki
sebagai pernyataan prinsip etik untuk memberikan panduan
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bagi peneliti, dokter dan partisipan lain dalam penelitian
kesehatan yang mengikutsertakan subjek manusia. Penelitian
kesehatan yang mengikutsertakan subjek manusia mencakup
penelitian pada material bahan biologi manusia yang dapat
diidentifikasi atau data yang dapat diidentifikasi. Dalam pene
litian kesehatan pada subjek manusia, pertimbangan yang
berkait dengan kesejahteraan dan keselamatan subjek manusia
harus didahulukan di atas kepentingan ilmu dan masyarakat.
Peneliti harus memahami standar etik penelitian, per
syaratan hukum, dan peraturan untuk penelitian atas subjek
manusia di negaranya sendiri serta persyaratan internasional
yang berlaku, dengan tujuan agar subjek penelitian terutama
manusia tidak dirugikan. Peneliti juga diharapkan mampu
menyampaikan informasi penting penelitian kepada Komisi Etik
Penelitian Kesehatan (KEPK) untuk dilakukan telaah dan atau
kajian termasuk protokol penelitian dan pernyataan peneliti
menyangkut konflik kepentingan peneliti.
Dalam melakukan penelitian kesehatan, peneliti diharapkan
memenuhi kriteria standar etik penelitian yang pelaksanaannya
terbagi menjadi tiga fase seperti berikut dibawah ini:

B.

Sebelum Pelaksanaan Penelitian:

1.

Peneliti memiliki penguasaan yang baik atau kompeten di
bidang topik penelitian.
Penelitian kesehatan yang mengikutsertakan subjek manu
sia harus dilaksanakan hanya oleh orang yang berkualifikasi
ilmiah dan di bawah pengawasan petugas medis yang
kompeten secara klinis. Tanggung jawab atas subjek
manusia harus selalu berada pada orang yang berkualifikasi
medis dan tidak pernah pada subjek penelitian, meskipun
subjek telah memberikan izin.
Peneliti memahami standar etik penelitian yang meng
ikutsertakan subjek manusia. Peneliti memahami deklarasi
Helsinki yang memuat panduan untuk para peneliti/ Ilmu

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

wan/dokter dalam penelitian kesehatan yang melibatkan
subjek manusia dan dasar prinsip etik yaitu: respect for
persons, beneficence, dan justice.
Sebelumnya peneliti harus melakukan penilaian cermat
mengenai risiko dan beban yang dapat diprediksi pada
subjek manusia dibandingkan dengan manfaat yang dapat
terlihat bagi subjek tersebut atau pihak lainnya.
Peneliti harus berupaya meminimalkan risiko dan ketidak
nyamanan yang akan dialami subjek. Peneliti harus
memberikan perlindungan khusus bila penelitian itu
mengikutsertakan subjek yang rentan (vulnerable).
Perlindungan subjek yang berpartisipasi dalam penelitian,
meliputi:
a. penggunaan protokol penelitian sesuai kaidah ilmiah
dan teknis, yang secara efektif menempatkan kesejah
teraan peserta di atas kepentingan ilmu pengetahuan
dan masyarakat.
b. memiliki tugas untuk berkomunikasi dengan calon
subjek atas semua informasi yang diperlukan untuk
persetujuan diinformasikan.
c. melindungi kerahasiaan peserta sebagaimana diatur
dalam informed consent
d. diminimalkan/menghindari stigma dalam masyarakat
setempat
Peneliti harus melakukan penelitian sesuai dengan protokol
yang disetujui; hanya dapat membuat perubahan dengan
persetujuan terlebih dahulu dari sponsor dan KEPK. Peneliti
juga harus melakukan penelitian dengan integritas:
a. Oleh pelatihan yang memadai, etik, dan memastikan
integritas data melalui ketaatan pada prosedur pene
litian, transparan dalam identifikasi dan pengelolaan
konflik kepentingan.
b. Mematuhi semua keputusan, ketentuan, dan reko
mendasi KEPK.
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c.

8.

Harus melaporkan ke KEPK apa pun efek samping atau
masalah tak terduga yang melibatkan risiko kepada
peserta, termasuk pelanggaran protokol atau keluhan
dari para peserta.
d. Melanjutkan perlindungan peserta setelah penelitian
selesai, seperti penyediaan pelayanan kesehatan,
komplikasi atau fasilitasi akses ke produk penelitian.
Bila penelitian menggunakan hewan, peneliti wajib menge
tahui spesies hewan yang digunakan, jumlah hewan yang
diperlukan. Hanya hewan yang dibenarkan secara hukum
yang dapat digunakan untuk penelitian. Perlakuan yang
benar yang akan diberikan kepada hewan, mengikuti prinsip
3R termasuk pemberian anestesi untuk mengeliminasi
sensibilitas atas nyeri perlu dikuasai peneliti.

C. Saat Pelaksanaan Penelitian
1.

Peneliti mengirim aplikasi kajian etik penelitian kepada
KEPK
a. Peneliti wajib mengisi dan mengirim aplikasi kajian etik
proposal penelitian kepada KEPK. Mengingat peneliti
bertanggung jawab langsung baik ilmiah maupun etik
pada penelitian yang dilakukan, maka seorang peneliti
harus kompeten dan “qualified” pada topik penelitian
termasuk perlakuan dasar etik penelitian yang men
cakup respect for persons, beneficence dan justice
b. Rancangan dan kinerja setiap prosedur penelitian yang
mengikutsertakan subjek manusia harus dirumuskan
dengan jelas dalam protokol penelitian. Protokol ini
harus diajukan untuk pertimbangan, komentar, pe
tunjuk, dan bila mungkin, persetujuan dari komisi
telaah etik yang ditunjuk, yang harus independen dari
peneliti, sponsor atau pengaruh tidak semestinya.
c. Bila peneliti seorang peserta didik, maka tanggung
jawab pengisian dan pengiriman aplikasi kajian etik
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2.

3.

4.

penelitian berada pada pembimbing/ pembina/super
visor atau staf pengajar.
d. Semua informasi terkait kajian etik penelitian harus
ditulis lengkap dan dikirim ke KEPK termasuk bila
terdapat pernyataan konflik kepentingan peneliti.
e. Peneliti wajib memenuhi permintaan perbaikan pro
tokol yang diminta oleh KEPK dan tidak melakukan
pekerjaan apa pun terkait penelitian sebelum mendapat
ethical approval dan mendapat informed consent dari
calon subjek (misalnya pemeriksaan skrining)
Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan protokol
yang telah disetujui KEPK. Peneliti melakukan kegiatan
dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh
hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan
kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait
dengan penelitian, berlandaskan tujuan mulia berupa
pene
gakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasankebebasan mendasarnya.
Peneliti tidak diperbolehkan melakukan deviasi atau
perubahan terhadap protokol tanpa pemberitahuan dan
persetujuan KEPK sebelumnya, kecuali harus melakukan
tindakan segera untuk menghindari kondisi berbahaya
bagi subjek penelitian. Setelah ini, peneliti harus segera
melaporkan deviasi ini ke sponsor dengan menjelaskan
alasannya. Perubahan protokol yang tidak meningkatkan
risiko atau ketidaknyamanan subjek (misalnya perubahan
nomor HP peneliti) dapat disampaikan dalam bentuk
notifikasi kepada KEPK. Notifikasi ini tidak memerlukan
persetujuan dari KEPK.
Peneliti harus memberi informasi kepada KEPK bila terdapat
perubahan di tempat penelitian yang akan berpengaruh
pada pelaksanaan penelitian, misal menurunkan proteksi,
mengurangi keuntungan dan meningkatkan risiko bagi
subjek penelitian.
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5.

6.

Melaporkan keamanan yang terjadi saat pelaksanaan
penelitian.
a. Peneliti wajib melaporkan semua kejadian yang tidak
diinginkan, kejadian serius berhubungan dengan
pelaksanaan penelitian atau masalah yang tidak dapat
diantisipasi terkait risiko berbahaya terhadap subjek
penelitian atau lainnya kepada KEPK dan/atau badan
penanggung jawab lain sesuai aturan tertulis KEPK.
b. Khusus untuk Kejadian yang Tidak Diinginkan yang
serius (serious adverse event, SAE), peneliti harus
mela
porkannya ke sponsor dalam waktu 1 x 24 jam
sejak pertama kali ia mengetahui terjadinya SAE ter
sebut. Pelaporan yang sama kemudian ditujukan ke
KEPK dan BPOM dalam waktu secepat mungkin.
c. Peneliti harus segera melaksanakan rekomendasi atau
keputusan KEPK terkait laporan masalah keamanan
tersebut.
Melaporkan kemajuan penelitian dan tindak lanjut
a. Peneliti melaporkan dan mengirimkan ringkasan tertulis
kemajuan penelitian kepada KEPK secara berkala, mi
nimal sekali dalam setahun, atau dengan waktu yang
lebih cepat/sering bila memang dibutuhkan oleh KEPK.
b. Bila peneliti atau sponsor menghentikan lebih awal
pelaksanaan penelitian, peneliti harus melaporkan
alas
an atau penyebab penghentian tersebut. Selain
itu peneliti harus memberikan laporan hasil penelitian
sebelum penelitian dihentikan dan menjelaskan kepada
subjek penelitian tentang penghentian penelitian serta
rencana perawatan dan tindak lanjut pasca penghentian
penelitian.
c. Bila KEPK menghentikan atau membatalkan perse
tujuan penelitian, peneliti diminta menginformasikan
kepada institusi penyelenggara penelitian, sponsor dan
organisasi lain yang terkait dengan penelitian tersebut.
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7.

Informasi kepada subjek penelitian saat penelitian ber
langsung
a. Peneliti mempunyai tanggung jawab memberi informasi
kepada semua subjek penelitian tentang kemajuan
penelitian dengan bahasa yang sederhana dan mudah
dimengerti, misal: bila penelitian dihentikan lebih awal,
terjadi perubahan pada pelaksanaan penelitian yang
berpotensi merugikan atau menguntungkan subjek
penelitian.
b. Peneliti harus memberi informasi kepada subjek
penelitian mengenai hak untuk menolak ikut dalam
penelitian dan juga bila ia sudah menyatakan mau ikut
dalam penelitian, ia tetap dapat mengundurkan diri
kapan saja tanpa dampak negatif apa pun.

D. Setelah Pelaksanaan Penelitian
1.

2.

Peneliti berkewajiban melaporkan ke KEPK saat penelitian
sudah selesai. Subjek penelitian juga harus diberitahu bila
penelitian telah selesai, termasuk memberi informasi hasil
penelitian dan rencana perawatan pascapenelitian.
Penulis mempunyai kewajiban etik memublikasikan hasil
penelitian dengan tetap menjaga akurasi hasil penelitian.
a. Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan
hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab,
cermat, dan saksama. Hasil negatif dan positif harus
dipublikasi atau sekurang-kurangnya terbuka bagi
publik. Namun juga peneliti harus memahami keten
tuan yang berlaku secara internasional bahwa semua
uji klinik terkait pengembangan obat baru yang datanya
akan digunakan untuk permohonan ijin pemasaran
bersifat konfidensial, dan peneliti tidak diperkenankan
melakukan publikasi sendiri-sendiri tanpa izin tertulis
dari sponsor.

Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat

147

b.

Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil
peneli
tiannya, informasi pendalaman pemahaman
ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan
diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan
pertama kali dan sekali, tanpa melakukan duplikasi
atau berganda atau diulang-ulang.
Dengan melaksanakan tiga fase kriteria standar etik pene
litian di atas, peneliti diharapkan mampu menjaga keamanan
dan memberi perlakuan yang baik kepada subjek manusia.
Nilai integritas, kejujuran dan keadilan akan tetap melekat pada
peneliti sehingga penelitian dapat diselesaikan sesuai standar
etik.
Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No.
06/E/2013 tentang Kode Etika Peliti merumuskan Penelitian
ilmiah menerapkan metode ilmiah yang bersandar pada sistem
penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu pengetahuan modern
merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan.
Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai objektif
karena koreksi yang tak putus-putus yang dilakukan sesama
peneliti.
Sesuai dengan asas-asas dan nilai-nilai keilmuan tersebut
seorang peneliti memiliki 4 (empat) tanggung jawab, yaitu:
a. Terhadap proses penelitian yang memenuhi baku
ilmiah.
b. Terhadap hasil penelitiannya yang memajukan ilmu
pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia.
c. Kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan
di bidang keilmuan peneliti tersebut itu sebagai bagian
dari peningkatan peradaban manusia.
d. Bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelak
sanaan penelitiannya. Kode Etika Peneliti adalah acu
an moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk peng
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abdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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BAB VIII

RANAH KESEHATAN
MASYARAKAT

A. Pengertian Kesehatan

S

alah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejah
teraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar
manusia, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan,
kese
hatan, lapangan kerja, dan ketenteraman hidup. Tujuan
pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan
untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Jadi tanggung jawab
untuk terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah
dan swasta bersama-sama.
Sehat adalah kondisi normal seseorang yang merupakan
hak hidupnya. Sehat berhubungan dengan hukum alam
yang mengatur tubuh, jiwa, dan lingkungan berupa udara
segar, sinar matahari, diet seimbang, bekerja, istirahat, tidur,
santai, kebersihan serta pikiran, kebiasaan dan gaya hidup
yang baik. Selama beberapa dekade, pengertian sehat masih
dipertentangkan para ahli dan belum ada kata sepakat dari para
ahli kesehatan maupun tokoh masyarakat dunia.
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Sehat dan sakit adalah keadaan biopsikososial yang me
nyatu dengan kehidupan manusia. Pengenalan manusia ter
hadap kedua konsep ini kemungkinan bersamaan dengan penge
nalannya terhadap kondisi dirinya. Keadaan sehat dan sakit
tersebut terus terjadi, dan manusia akan memerankan sebagai
orang yang sehat atau sakit. Konsep sehat dan sakit merupakan
bahasa kita sehari-hari, terjadi sepanjang sejarah manusia,
dan dikenal di semua kebudayaan. Meskipun demikian untuk
menentukan batasan-batasan secara eksak tidaklah mudah.
Kesamaan atau kesepakatan pemahaman tentang sehat dan
sakit secara universal adalah sangat sulit dicapai.
Sehat (health) adalah konsep yang tidak mudah diartikan
sekalipun dapat kita rasakan dan diamati keadaannya. Misalnya,
orang tidak memiliki keluhan-keluhan fisik dipandang sebagai
orang yang sehat. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa
orang yang “gemuk” adalah orang yang sehat, dan sebagainya.
Jadi faktor subjektivitas dan kultural juga memengaruhi pema
haman dan pengertian orang terhadap konsep sehat.
Kesehatan serta sehat adalah hal yang senantiasa diinginkan
setiap orang. Tentu tidak ada orang yang menginginkan sakit
atau tidak sehat. Karena itu sehat tidak dapat diartikan sesuatu
yang statis, menetap pada kondisi tertentu, tetapi sehat harus
dipandang sesuatu fenomena yang dinamis. Kesehatan adalah
suatu spektrum merupakan suatu kondisi yang fleksibel antara
badan dan mental yang dibedakan dalam rentang yang selalu
berfluktuasi atau berayun mendekati dan menjauhi puncak
kebahagiaan hidup dari keadaan sehat yang sempurna.
Terdapat beberapa acuan untuk memahami konsep sehat
yaitu:
1. Sehat adalah perwujudan individu yang diperoleh me
lalui kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain
(aktualisasi). Perilaku yang sesuai dengan tujuan, perawatan
diri yang kompeten sedangkan penyesuaian diperlukan
untuk mempertahankan stabilitas dan integritas struktural.
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2.

3.
4.

Sehat adalah fungsi efektif dari sumber-sumber perawatan
diri (self care Resouces) yang menjamin tindakan untuk
perawatan diri (self care actions) secara adekuat. Self care
Resources: mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Self care Actions merupakan perilaku yang sesuai dengan
tujuan diperlukan untuk memperoleh, mempertahankan
dan meningkatkan fungsi psikososial dan spiritual (Pender,
1982 ).
Dalam kamus definisi kesehatan adalah bebas dari penyakit
atau rasa (Paune, 1983).
Konstitusi WHO 1946 merumuskan definisi sehat sebagai
“Health Is State Of Physical, Mental, And Social Well Being
Not Merely The Absence Of Diseases and Infirmity”. Rumu
san ini memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu “keadaan
yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak
hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat”. Da
lam definisi ini, sehat bukan sekadar terbebas dari penyakit
atau cacat. Orang yang tidak berpenyakit pun tentunya
belum tentu dikatakan sehat. Dia semestinya dalam
keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial.
Pengertian sehat yang dikemukan oleh WHO ini merupakan
suatu keadaan ideal, dari sisi biologis, psiologis, dan sosial.
Kalau demikian adanya, apakah ada seseorang yang berada
dalam kondisi sempurna secara biopsikososial? Untuk
mendapat orang yang berada dalam kondisi kesehatan yang
sempurna itu sulit sekali, namun yang mendekati pada
kondisi ideal tersebut ada.
Dalam kaitan dengan konsepsi WHO tersebut, maka dalam
perkembangan kepribadian seseorang itu mempunyai
4 dimensi holistik, yaitu agama, organobiologik, psikoedukatif dan sosial budaya. Keempat dimensi holistik
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Agama/spiritual, yang merupakan fitrah manusia. Ini
merupakan fitrah manusia yang menjadi kebutuhan
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5.

6.

dasar manusia (basic spiritual needs), mengandung
nilai-nilai moral, etika dan hukum. Atau dengan kata
lain seseorang yang taat pada hukum, berarti ia ber
moral dan beretika, seseorang yang bermoral dan
beretika berarti ia beragama (no religion without moral,
no moral without law).
b. Organo-biologis, mengandung arti fisik (tubuh/jas
mani) termasuk susunan saraf pusat (otak), yang
perkembangannya memerlukan makanan yang bergizi,
bebas dari penyakit, yang kejadiannya sejak dari
pem
buahan, bayi dalam kandungan, kemudian lahir
sebagai bayi, dan seterusnya melalui tahapan anak
(balita), remaja, dewasa dan usia lanjut.
c. Psiko-edukatif, adalah pendidikan yang diberikan oleh
orangtua (ayah dan ibu) termasuk pendidikan agama.
Orangtua merupakan tokoh imitasi dan identifikasi
anak terhadap orang tuanya. Perkembangan kepriba
dian anak melalui dimensi psiko-edukatif ini berhenti
hingga usia 18 tahun.
d. Sosial-budaya, selain dimensi psiko-edukatif di atas
kepribadian seseorang juga dipengaruhi oleh kultur
budaya dari lingkungan sosial yang bersangkutan
dibesarkan.
Definisi sehat WHO ini diadopsi secara utuh oleh UndangUndang No. 9 Tahun 1960 tentang Kesehatan. Undangundang kesehatan pertama Indonesia menyebutkan Sehat
sebagai keadaan sejahtera tentang fisik, mental, dan
keadaan sosial bukan hanya dari penyakit dan kecacatan.
Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang No. 9 Tahun
1960 tentang Kesehatan definisi sehat menjadi Keadaan
sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif dan secara sosial ekonomi.
Pengertian sehat mengalami perubahan sesuai dengan
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perkembangan dan dinamika kesehatan yaitu hidup pro
duktif dan secara sosial ekonomi.
7. Perkembangan definisi sehat kemudian dapat dilihat pada
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
yang menyatakan sehat sebagai Keadaan sehat dari fisik,
mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif dan secara sosial ekonomi.
Undang-Undang kesehatan ini sebagai pengganti undangundang kesehatan sebelumnya menambahkan unsur
spiritual sebagai suatu bagian dari kriteria sehat.Kelima
dimensi kesehatan tersebut saling memengaruhi dalam
mewujudkan tingkat kesehatan seseorang, kelompok atau
masyarakat. Itulah sebabnya, maka kesehatan bersifat
menyeluruh mengandung kelima aspek.
Perwujudan dari masing-masing aspek tersebut dalam
kesehatan seseorang antara lain sebagai berikut:
1. Kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa
dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan
memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ
tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan.
2. Kesehatan mental (jiwa) mencakup 3 komponen, yakni
pikiran, emosional, dan spiritual. Pikiran sehat tecermin dari
cara berpikir atau jalan pikiran. Emosional sehat tecermin
dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan
emosi
nya, misalnya takut, gembira, khawatir, sedih dan
sebagainya.
3. Kesehatan Spiritual sehat tecermin dari cara seseorang
dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan
dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini,
yakni Tuhan Yang Maha Kuasa (Allah SWT dalam agama
Islam). Misalnya, sehat spiritual dapat dilihat dari praktik
keagamaan seseorang. Dengan perkataan lain, sehat
spiritual adalah keadaan di mana seseorang menjalankan
ibadah dan semua aturan agama yang dianutnya.
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4.

5.

6.

Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu
berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara
baik, tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercaya
an, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta
saling toleran dan menghargai.
Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang
(dewasa) produktif, dalam arti mempunyai kegiatan yang
menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap
hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial. Bagi
mereka yang belum dewasa (siswa atau mahasiswa) dan
usia lanjut (pensiunan), dengan sendirinya batasan ini tidak
berlaku. Oleh sebab itu, bagi kelompok tersebut, yang berlaku
adalah produktif secara sosial, yakni mempunyai kegiatan
yang berguna bagi kehidupan mereka nanti, misalnya
berprestasi bagi siswa atau mahasiswa, dan kegiatan sosial,
keagamaan, atau pelayanan kemasyarakatan lainnya bagi
usia lanjut.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional
Ulama tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai keta
hanan “jasmaniah, ruhaniyah, dan sosial” yang dimiliki
ma
nusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri
dengan mengamalkan tuntunan-Nya, dan memelihara
serta mengembangkannya. Islam sangat memperhatikan
kon
disi kesehatan sehingga dalam Al-Quran dan Hadis
ditemui banyak referensi tentang sehat. Misalnya Hadis
Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah
bersabda. “Dua nikmat yang sering tidak diperhatikan oleh
kebanyakan manusia yaitu kesehatan dan waktu luang.”
Kosakata “sehatwalafiat” dalam bahasa Indonesia mengacu
pada kondisi ragawi dan bagian-bagiannya yang terbebas
dari virus penyakit. Sehat Wal Afiat ini dapat diartikan
sebagai kesehatan pada segi fisik, segi mental maupun
kesehatan masyarakat.
Pada abad ke-17 kondisi suatu pasien yang sakit hanya
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diidentifikasi dengan medis, namun pada perkembangannya
pada abad ke-19 para ahli kedokteran menyadari bahwa adanya
hubungan antara penyakit dengan kondisi dan psikis manusia.
Hubungan timbal balik ini menyebabkan manusia menderita
gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan mental dan
sebaliknya gangguan mental dapat pesatny, namun apabila
ditinjau lebih mendalam teori-teori yang berkembang tentang
kesehatan mental masih bersifat sekuler, pusat perhatian
dan kajian dari kesehatan mental tersebut adalah kehidupan
di dunia, pribadi yang sehat dalam menghadapi masalah dan
menjalani kehidupan hanya berorientasi pada konsep sekarang
ini dan di sini, tanpa memikirkan adanya hubungan antara
masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.
Hal ini jauh berbeda dengan konsep kesehatan berlandaskan
agama yang memiliki konsep jangka panjang dan tidak hanya
berorientasi pada masa kini sekarang serta di sini, agama dapat
memberi dampak yang cukup berarti dalam Orang yang sehat
mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi
apa pun, ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal
yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan
mengendalikan dirinya.
Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah
kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama
dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan mental seseorang dapat
ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian
diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi
yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk
menggapai ridha Allah SWT, serta dengan mengembangkan
seluruh aspek kecerdasan, baik kesehatan spiritual, emosi
maupun kecerdasan intelektual.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada
dasarnya hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh
aspek kehidupan, orang yang tidak mampu beradaptasi dengan
lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya.
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat

157

Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat,
saling membutuhkan satu sama lain dan selalu berinteraksi,
hal ini sesuai dengan konsep sosiologi modern yaitu manusia
sebagai makhluk Zoon Politicon. Gangguan Mental dapat di
katakan sebagai perilaku abnormal atau perilaku yang menyim
pang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, perilaku
tersebut baik yang berupa pikiran, perasaan maupun tindakan.
Stres, depresi dan alkoholik tergolong sebagai gangguan mental
karena adanya penyimpangan, hal ini dapat disimpulkan bahwa
gangguan mental memiliki titik kunci yaitu menurunnya fungsi
mental dan berpengaruhnya pada ketidakwajaran Adapun
gangguan mental yang dijelaskan.
Berikut ini gaya hidup sehat untuk mencegah kematian
dini:
1. Selalu aktif. Dalam hal ini usahakan untuk tidak sering
duduk terlalu lama baik itu di depan komputer atau menon
ton acara televisi yang anda sukai. Anda dapat memulainya
dengan mengurangi waktu untuk berlama-lama di depan
komputer atau televisi dengan melakukan aktivitas lainnya
yang membuat anda tetap bergerak dan aktif.
2. Sinar matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh
anda. Ini dikarenakan, dengan terpapar sinar matahari pagi,
maka tubuh akan terpacu untuk memproduksi vitamin D.
Vitamin D pada tubuh memiliki fungsi untuk menangkal
penyakit jantung, aneka jenis kanker dan juga mencegah
pengeroposan tulang dini.
3. Menambah atau memperbanyak untuk mengonsumsi
buah-buahan dan sayur-sayuran sangat baik untuk me
nutrisi tubuh anda. Berbagai buah-buahan seperti jeruk,
semangka, pepaya, apel dan lain-lain serta aneka sayuran
seperti bayam, sawi dan lain-lain merupakan buah-buahan
dan sayur-sayuran yang dimaksud.
4. Rutin berolahraga merupakan salah satu faktor yang dapat
membuat badan anda lebih sehat dan fit sepanjang hari.
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5.

6.

7.

B.

Anda dapat memulainya, dengan menyisihkan waktu pagi
untuk berolahraga pagi seperti berjalan, berlari maupun
bersepeda santai.
Stop merokok. Ini merupakan salah satu gaya hidup
sehat yang sulit dilakukan bagi mereka yang menjadikan
kebiasaan merokok sebagai kebutuhan. Tetapi tahukah
anda, kandungan rokok sangat tidak bersahabat untuk
kesehatan tubuh anda.
Mulai hari anda dengan tertawa atau tersenyum. Karena
aktivitas tersenyum maupun tertawa berdampak sangat
baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta kesehatan
tubuh itu sendiri. Anda dapat memulainya dengan sering
bercanda dengan teman atau menonton berbagai acara
komedi di televisi.
Usahakan untuk membatasi, mengurangi atau bahkan
menghilangkan untuk mengonsumsi aneka makanan siap
saji. Dengan mulai memasak makanan sendiri, anda akan
lebih mengetahui, apakah makanan yang anda masak baik
untuk kesehatan tubuh anda atau malah berdampak buruk
bagi kesehatan tubuh anda.

Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan
dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan
sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah,
dan mencembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat (Levey dan
Loomba 1973).
Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang dise
leng
garakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu
organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan
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kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun
masyarakat (Depkes RI, 2009).
Sesuai dengan batasan di atas, bentuk dan jenis pelayanan
kesehatan yang ditemukan banyak macamnya. Karena kese
muanya ini ditentukan oleh:
1. Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan se
cara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu
organisasi.
2. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup
kegiatan pemeliharaan kesehatan, pencegahan pe
nyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan
atau kombinasi dari padanya.
Menurut pendapat Hodgetts dan Casio, jenis pelayanan
kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu:
1. Pelayanan kedokteran
Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok
pelayanan kedokteran (medical services) ditandai dengan
cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (solo
practice) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi.
Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan
memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk
perseorangan dan keluarga. Ditandai dengan cara peng
organisasian yang bersifat sendiri atau secara bersamasama dalam suatu organisasi, tujuan utamanya untuk
menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan,
serta utamanya adalah perseorangan dan keluarga. Untuk
kedokteran, sudah jelas bahwa yang melayani adalah tenaga
para dokter. Fokus utamanya adalah menyembuhkan
penyakit dan sasaran utamanya adalah keluarga maupun
individu (perseorangan). Biasanya jenis layanan ini kurang
memperhatikan efisiensi dan tidak boleh menarik perhatian
karena hal ini bertentangan dengan etika kedokteran.
Dalam melayani pasien, dokter terikat undang-undang
dan menjalankan fungsi perseorangan. Dokter hanya ber
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2.

tanggung jawab pada pasien dan tidak bisa memonopoli
usaha kesehatan.
Pelayanan kesehatan masyarakat
Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok
kesehatan masyarakat (public health service) ditandai
dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara ber
sama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan
masyarakat.
Sedangkan yang dimaksud dengan sistem kesehatan suatu
kesatuan dari serangkaian usaha teratur yang terdiri atas
berbagai komponen guna mencapai suatu tujuan derajat
kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
Sasaran utamanya pelayanan kesehatan masyarakat adalah
masyarakat dan kelompok tertentu. Sementara itu untuk
pelayanan kesehatan masyarakat, tenaga yang melayani
adalah ahli kesehatan masyarakat. Fokus utamanya adalah
untuk mencegah penyakit dan sasaran utamanya tentu
adalah masyarakat secara menyeluruh.
Dalam melayani, para tenaga ahli biasanya mencari cara
yang paling efektif dan efisien. Menarik perhatian masyarakat
dan menjalankan fungsi dengan mengorganisirnya. Walau
pun demikian, para tenaga pelaksana juga tetap mendapat
dukungan peraturan perundang-undangan. Untuk mem
berikan layanan pada masyarakat, layanan harus selalu
tersedia serta bersifat berkesinambungan (terus menerus)
atau semua pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat
tidak akan sulit ditemukan.
Selain itu, dalam melayani masyarakat, pelayanan juga
harus wajar, bisa diterima atau tidak bertentangan de
ngan kepercayaan dan keyakinan yang dijalankan di
masyarakat setempat. Dari segi biaya, biayanya juga harus
memperhatikan faktor kemampuan ekonomi warga se
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tempat sehingga tidak akan membebani mereka dari segi
finansial. Walaupun biayanya murah bukan berarti layanan
yang diberikan boleh sembarangan karena pelayanan yang
diberikan juga harus bermutu sesuai dengan kode etik
dan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika hal
ini dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan taraf
kesehatan di masyarakat.

C. Sistem Pelayanan Kesehatan
Sistem pelayanan kesehatan adalah suatu tatanan yang
menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu
dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum
seperti dimaksud dalam UUD 45.
Dalam pelayanan kesehatan juga mengenal akan tempat
pelayanan kesehatan seperti halnya rumah sakit dan juga
puskesmas. Rumah sakit adalah sebagai suatu organisasi
yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta
sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayan
kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan,
diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
Sedangkan Fungsi Rumah Sakit adalah menyediakan dan
menyelenggarakan:
1. Pelayanan medik.
2. Pelayanan penunjang medik.
3. Pelayanan rehabilitatif.
4. Pencegahan dan peningkatan kesehatan.
5. Sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga
medik.
Pelayanan kesehatan lain adalah Puskesmas atau Pusat
Kesehatan Masyarakat. Puskesmas adalah unit pelaksana tek
nis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab
menyelengarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah
kerja tertentu. Tujuan puskesmas adalah meningkatkan kesa
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daran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas, agar
terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan
kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara
dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif
(penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan per
orangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan.
Sub sistem dalam pelayanan kesehatan adalah input , proses,
output, dampak, umpan balik. Input adalah sub elemen-sub
elemen yang diperlukan sebagai masukan untuk berfungsinya
sistem!. Proses adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk
mengubah masukan sehingga menghasilkan sesuatu (keluaran)
yang direncanakan. Output adalah hal-hal yang dihasilkan oleh
proses. Dampak adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran
setelah beberapa waktu lamanya.Umpan balik adalah hasil dari
proses yang sekaligus sebagai masukan untuk sistem tersebut.
Lingkungan adalah dunia di luar sistem yang memengaruhi
sistem tersebut. Contoh: Di dalam pelayanan kesehatan Puskes
mas, input adalah: Dokter, perawat, obat-obatan,. Prosesnya:
kegiatan pelayanan puskesmas, Outputnya: Pasien sembuh/
tidak sembuh, dampaknya: meningkatnya status ke
sehatan
masyarakat, umpan baliknya: keluhan-keluhan pasien terhadap
pelayanan, lingkungannya sama dengan masya
rakat dan
instansi-instansi di luar puskemas tersebut.
Tujuan Pelayanan Kesehatan adalah
1. Promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan). Hal
ini diperlukan misalnya dalam peningkatan gizi, perbaikan
sanitasi lingkungan.
2. Preventif (pencegahan terhadap orang yang berisiko
terhadap penyakit). Terdiri dari:
a. Preventif primer Terdiri dari program pendidikan,
seperti imunisasi, penyediaan nutrisi yang baik, dan
kesegaran fisik.
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b.

Preventive sekunder Terdiri dari pengobatan penyakit
pada tahap dini untuk membatasi kecacatan dengan
cara menghindari akibat yang timbul dari perkembangan
penyakit tersebut
c. Preventif tersier Pembuatan diagnosis ditujukan untuk
melaksanakan tindakan rehabilitasi, pembuatan di
agnosis dan pengobatan Kuratif (penyembuhan
penyakit).
d. Rehabilitasi (pemulihan). Usaha pemulihan seseorang
untuk mencapai fungsi normal atau mendekati normal
setelah mengalami sakit fisik atau mental , cedera atau
penyalahgunaan.
Pelayanan kesehatan berdasarkan tingkatannya.
1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer).
Diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan
masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan
mereka atau promosi kesehatan seperti Puskesmas, Puskes
mas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling).
2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (sekunder).
Diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan
perawatan inap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh
pelayanan kesehatan primer seperti Rumah Sakit tipe C
dan Rumah Sakit tipe D.
3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tersier).
Diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang
sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan se
kunder seperti Rumah Sakit tipe A dan Rumah sakit tipe B.
Menurut Azwar (1996) suatu pelayanan kesehatan harus
mempunyai persyaratan pokok, hal ini dimaksudkan per
syaratan pokok itu dapat memberi pengaruh kepada pasien
dalam menentukan keputusannya terhadap penggunaan ulang
pelayanan kesehatan.
1. Tersedia dan berkesinambungan
Syarat pokok pertama pelayanan yang baik adalah
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2.

3.

4.

pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat
(acceptable) serta bersifat ber kesinambungan (sustainable).
Artinya, semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan
masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya
dalam masyarakat adalah pada setiap saat dibutuhkan.
Dapat diterima dan wajar
Syarat pokok kedua pelayanan yang baik adalah yang
dapat diterima oleh masyarakat serta bersifat wajar artinya
pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan
keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan ke
sehatan yang bertentangan dengan kenyakinan , adat
istiadat, kebudayaan masyarakat serta bersifat tidak wajar
bukanlah suatu keadaan pelayanan kesehatan yang baik.
Mudah dicapai
Syarat pokok ke tiga adalah mudah dicapai (accessible)
oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang dimaksud
di sini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian
untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik
maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi
sangat penting. Bila fasilitas ini mudah dijangkau dengan
menggunakan alat transportasi yang tersedia maka fasilitas
ini akan banyak dipergunakan. Tingkat penggunaan di
masa lalu dan kecenderungan merupakan indikator ter
baik untuk perubahan jangka panjang dan pendek dari
permintaan pada masa yang akan datang.
Terjangkau
Syarat pokok keempat pelayanan yang baik adalah terjang
kau (affordable) oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan
yang dimaksud di sini terutama dari sudut biaya untuk
dapat mewujudkan harus dapat diupayakan biaya
pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan
ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal
yang hanya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat saja,
bukan pelayanan kesehatan yang baik.
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5.

Bermutu
Syarat pokok kelima pelayanan yang baik adalah bermutu
(Quality) yaitu yang menunjukkan pada tingkat kesempur
naan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang di
satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan
dan di pihak lain tata cara penyelenggaraan sesuai kode
etik serta standar yang telah ditetapkan.

D. Pengertian Kesehatan Masyarakat
Telah banyak upaya untuk mendefinisikan kesehatan
masyarakat. Awalnya ada yang memberikan definisi kesehatan
masyarakat terbatas pada tindakan sanitasi terhadap gangguan
dan bahaya kesehatan yang belum mampu diatasi seseorang.
Sanitasi yang buruk dan penularan penyakit menjadi kriteria
utama untuk menentukan suatu masalah dapat dimasukkan ke
dalam bidang kesehatan masyarakat.
Seiring dengan perkembangan bakteriologis dan imunologis
pada abad ke sembilan belas dan permulaan awal ke dua puluh,
diikuti dengan perkembangan teknik penerapannya maka
konsep pencegahan penyakit pada individu telah ditambahkan
pada bidang kesehatan masyarakat.
Kesehatan masyarakat menurut Winslow adalah ilmu dan
seni untuk:
1. Mencegah penyakit
2. Memperpanjang hidup
3. Meningkatkan kesehatan dan efisiensi masyarakat melalui:
Sanitasi lingkungan, pengendalian penyakit menular,
pendidikan higiene perorangan, mengorganisir pelayanan
medik dan perawatan agar dapat dilakukan diagnosis dini
dan pengobatan tepat serta membangun mekanisme sosial
sehingga setiap orang dapat menikmati standar kehidupan
yang cukup baik untuk dapat memelihara kesehatan.
International of Medicine (IOM) merumuskan “ Public Health
is what we, as society, do collectively to assure the conditions
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for people to be healthy”. Kesehatan masyarakat adalah apa
yang kita sebagai masyarakat melakukan secara kolektif untuk
menjamin kondisi setiap orang untuk menjadi sehat. Definisi ini
menekankan kegiatan dan sifat sosial dari kesehatan masyarakat.
Ini melihat kesehatan masyarakat sebagai suatu upaya keras
dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi. Ia terkandung apa
yang telah banyak dilihat sebagai suatu karakteristik kesehatan
masyarakat yaitu fokusnya pada penduduk (masyarakat).
Dengan demikian, berarti bahwa kesehatan masyarakat secara
sederhana bukanlah suatu upaya untuk membuat seseorang
itu sehat, sebagaimana bidang melakukannya, tetapi sebagai
suatu tujuan untuk menyehatkan suatu kelompok yang lebih
luas sebagai suatu masyarakat atau badan negara.
Konsep hidup sehat dari teori H.L. Blum bahwa untuk
menciptakan kondisi sehat diperlukan suatu keharmonisan
dalam menjaga kesehatan tubuh. Kondisi sehat secara holistik
bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual
dan sosial dalam bermasyarakat dan H.L Blum menjelaskan
ada empat faktor utama yang memengaruhi derajat kesehatan
masyarakat. Keempat faktor tersebut merupakan faktor deter
minan timbulnya masalah kesehatan.
Keempat faktor tersebut terdiri dari faktor perilaku/gaya
hidup (life style), faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik,
budaya), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kuali
tasnya) dan faktor genetik (keturunan), di mana keempat faktor
tersebut saling berinteraksi yang memengaruhi kesehatan
perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Di antara faktor
tersebut faktor perilaku manusia merupakan faktor determinan
yang paling besar dan paling sukar ditanggulangi, disusul dengan
faktor lingkungan. Hal ini disebabkan karena faktor perilaku
yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor lingkungan
karena lingkungan hidup manusia juga sangat dipengaruhi oleh
perilaku masyarakat.
Di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini maka cara
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pandang kita terhadap kesehatan juga mengalami perubahan.
Apabila dahulu kita mempergunakan paradigma sakit yakni
kesehatan hanya dipandang sebagai upaya menyembuhkan
orang yang sakit di mana terjalin hubungan dokter dengan
pasien (dokter dan pasien). Namun sekarang konsep yang dipakai
adalah paradigma sehat, di mana upaya kesehatan dipandang
sebagai suatu tindakan untuk menjaga dan meningkatkan
derajat kesehatan individu ataupun masyarakat.
Dengan demikian, konsep paradigma sehat H.L. Blum
memandang pola hidup sehat seseorang secara holistik dan
komprehensif. Masyarakat yang sehat tidak dilihat dari sudut
pandang tindakan penyembuhan penyakit melainkan upaya
yang berkesinambungan dalam menjaga dan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat.
Untuk negara berkembang seperti Indonesia justru,
paradigma sakit yang digunakan. Di mana kebijakan pemerintah
berorientasi pada penyembuhan pasien sehingga terlihat jelas
peranan dokter, perawat dan bidan sebagai tenaga medis dan
paramedis mendominasi. Padahal upaya semacam itu sudah
lama ditinggalkan karena secara finansial justru merugikan
negara.
Anggaran APBN untuk pendanaan kesehatan di Indonesia
semakin tinggi dan sebagian besar digunakan untuk upaya
pengobatan seperti pembelian obat, sarana kesehatan dan
pembangunan gedung. Seharusnya untuk meningkatkan derajat
kesehatan kita harus menaruh perhatian besar pada akar
masalahnya dan selanjutnya melakukan upaya pencegahannya.
Untuk itulah, maka upaya kesehatan harus fokus pada upaya
preventif (pencegahan) bukannya kuratif (pengobatan).
Namun, yang terjadi anggaran untuk meningkatkan derajat
kesehatan melalui program promosi dan preventif dikurangi
secara signifikan. Akibat yang ditimbulkan adalah banyaknya
masyarakat yang kekurangan gizi, biaya obat untuk puskesmas
meningkat, pencemaran lingkungan tidak terkendali dan korupsi
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penggunaan askeskin. Dampak sampingan yang terjadi tersebut
dapat timbul karena kebijakan kita yang keliru.
Semua negara di dunia menggunakan konsep Blum dalam
menjaga kesehatan warga negaranya. Untuk negara maju saat ini
sudah fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sehingga asupan makanan anak-anak mereka begitu dijaga dari
segi gizi sehingga akan melahirkan keturunan yang berbobot.
Kondisi yang berseberangan dialami Indonesia sebagai negara
agraris, segala regulasi pemerintah tentang kesehatan malah
fokus pada penanggulangan kekurangan gizi masyarakatnya.
Bahkan dilematisnya banyak masyarakat kota yang
mengalami kekurangan gizi. Padahal dari hasil penelitian
membuktikan wilayah Indonesia potensial sebagai lahan pangan
dan peternakan karena wilayahnya yang luas dengan topografi
yang mendukung. Ada apa dengan pemerintah? Satu jawaban
yang pasti sering kali dalam analisis kesehatan pemerintah
kurang mempertimbangkan pendapat ahli kesehatan masyarakat
(public health) sehingga kebijakan yang dibuat cuma dari sudut
pandang kejadian sehat-sakit. Dalam konsep Blum ada 4 faktor
determinan yang dikaji di mana masing-masing faktor saling
keterkaitan, yaitu:

DETERMINANTS OF HEALTH
(HL. Blum, 1981)
Heredity

Environment

Health
Status

Medical
Service

Life Style
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1.

Perilaku Masyarakat

Perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan sangat me
megang peranan penting untuk mewujudkan Indonesia Sehat.
Hal ini dikarenakan budaya hidup bersih dan sehat harus
dapat dimunculkan dari dalam diri masyarakat untuk menjaga
kesehatannya. Diperlukan suatu program untuk menggerakkan
masyarakat menuju satu misi Indonesia Sehat. Sebagai tenaga
motorik tersebut adalah orang yang memiliki kompetensi dalam
menggerakkan masyarakat dan paham akan nilai kesehatan
masyarakat. Masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan
sehat akan menghasilkan budaya menjaga lingkungan yang
bersih dan sehat.
Pembuatan peraturan tentang berperilaku sehat juga harus
dibarengi dengan pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran
pada masyarakat. Sebab, apabila upaya dengan menjatuhkan
sanksi hanya bersifat jangka pendek. Pembinaan dapat dimulai
dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tokohtokoh masyarakat sebagai role model harus diajak turut serta
dalam menyukseskan program-program kesehatan.
2.

Lingkungan

Berbicara mengenai lingkungan sering kali kita meninjau
dari kondisi fisik. Lingkungan yang memiliki kondisi sanitasi
buruk dapat menjadi sumber berkembangnya penyakit. Hal ini
jelas membahayakan kesehatan masyarakat kita. Terjadinya
penumpukan sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik,
polusi udara, air dan tanah juga dapat menjadi penyebab.
Upaya menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab semua
pihak untuk itulah perlu kesadaran semua pihak.
Puskesmas sendiri memiliki program kesehatan lingkungan
di mana berperan besar dalam mengukur, mengawasi, dan
menjaga kesehatan lingkungan masyarakat. namun dilematisnya
di puskesmas jumlah tenaga kesehatan lingkungan sangat
terbatas padahal banyak penyakit yang berasal dari lingkungan
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kita seperti diare, demam berdarah, malaria, TBC, cacar dan
sebagainya.
Di samping lingkungan fisik juga ada lingkungan sosial yang
berperan. Sebagai mahluk sosial kita membutuhkan bantuan
orang lain, sehingga interaksi individu satu dengan yang lainnya
harus terjalin dengan baik. Kondisi lingkungan sosial yang
buruk dapat menimbulkan masalah kejiwaan.
3.

Pelayanan Kesehatan

Kondisi pelayanan kesehatan juga menunjang derajat
kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas
sangatlah dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan posyandu,
puskesmas, rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya
untuk membantu dalam mendapatkan pengobatan dan pera
watan kesehatan. Terutama untuk pelayanan kesehatan dasar
yang memang banyak dibutuhkan masyarakat. Kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan juga
mesti ditingkatkan. Puskesmas sebagai garda terdepan dalam
pelayanan kesehatan masyarakat sangat besar peranannya.
Sebab di puskesmaslah akan ditangani masyarakat yang
membutuhkan edukasi dan perawatan primer.
4.

Genetik

Nasib suatu bangsa ditentukan oleh kualitas generasi
muda
nya. Oleh sebab itu, kita harus terus meningkatkan
kualitas generasi muda kita agar mereka mampu berkompetisi
dan memiliki kreativitas tinggi dalam membangun bangsanya.
Dalam hal ini kita harus memperhatikan status gizi balita
sebab pada masa inilah perkembangan otak anak yang menjadi
aset kita di masa mendatang. Namun masih banyak saja anak
Indonesia yang status gizinya kurang bahkan buruk.
Padahal potensi alam Indonesia cukup mendukung. Oleh
sebab itulah, program penanggulangan kekurangan gizi dan
peningkatan status gizi masyarakat masih tetap diperlukan.
Utamanya program Posyandu yang biasanya dilaksanakan di
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat

171

tingkat RT/RW. Dengan berjalannya program ini maka akan
terdeteksi secara dini status gizi masyarakat dan cepat dapat
tertangani.
Program pemberian makanan tambahan di posyandu masih
perlu terus dijalankan, terutamanya daerah yang miskin dan
tingkat pendidikan masyarakatnya rendah. Pengukuran berat
badan balita sesuai dengan KMS (Kartu Menuju Sehat) harus
rutin dilakukan. Hal ini untuk mendeteksi secara dini status
gizi balita. Bukan saja pada gizi kurang kondisi obesitas juga
perlu dihindari. Bagaimana kualitas generasi mendatang sangat
menentukan kualitas bangsa Indonesia mendatang.

1.

Sejarah Perkembangan Kesehatan Masyarakat

a.

Pendahuluan

Pada hakikatnya pembangunan yang kita laksanakan
ini, yang kita dengung-dengungkan sebenarnya adalah mem
bangun manusia, dengan1 kata lain kita membangun sumber
daya manusia. Indikator pembangunan manusia adalah Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index
(HDI). IPM atau HDI adalah indeks komposisi atau gabungan
dari Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Melek Huruf (tingkat
pendidikan) dan Pendapatan Perkapita (GNP/Cap).
Salah satu indikator IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH)
adalah tanggung jawab dari pembangunan sektoral kesehatan,
karena tujuan pembangunan kesehatan adalah peningkatan
status atau derajat kesehatan, sedangkan indikator utama
derajat kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Untuk
menghitung UHH adalah dengan mengetahui AKB tersebut,
dengan kata lain tujuan pembangunan kesehatan pada
akhirnya peningkatan UHH, dengan kata lain juga peranan
pembangunan kesehatan sangat besar kontrusinya terhadap
IPM atau pembangunan pada umumnya.
Pada lima tahun terakhir IPM Indonesia terpuruk terus.
Posisi Indonesia pada urutan 112, sedangkan Vietnam 109, itu
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artinya pembangunan Indonesia di bawah Vietnam. Bila dilihat
dari konsep IPM tersebut, maka salah satu penyebab buruknya
kinerja pembangunan Indonesia adalah pembangunan ki
nerja kesehatan. Banyak penyebab rendahnya kinerja pem
bangunan kesehatan Indonesia, diantaranya yang cukup besar
pengaruhnya adalah faktor lingkungan salah satunya ling
kungan politik. Lingkungan politik yang kurang mendukung,
menyebabkan berbagai kebijakan di bidang kesehatan yang juga
kurang mendukung atau tidak “Healthy Public Policy”, sehingga
kebijakan kesehatan Indonesia yang kurang kondusif. Untuk
upaya ini maka peranan promosi kesehatan sangat dominan
dalam rangka membangun kemitraan untuk membangun koalisi
strategis.
Perkembangan Promosi Keseharian tidak terlepas dari per
kembangan Kesehatan Masyarakat khususnya di Indonesia.
Hal ini dapat dipahami karena Visi Promosi Kesehatan yang
tertuang dalam berbagai konvensi Internasional Promosi
Kesehatan, mulai dari Konferensi Promosi Kesehatan pertama
di Ottawa, Canada tahun 1986 yang menerbitkan ’The Otawa
Charter’. Konferensi kedua di Adelaide, Australia tahun 1988
yang mengeluarkan ”Adelaide Recommendation”. Konferensi
Ketiga di Sundsvall, Swedia tahun 1991 dan Konferensi yang
terakhir atau keempat di Jakarta tahun 1997 dengan mener
bitkan ’The Jakarta Declaration’ adalah mengubah lingkungan
yang memengaruhi kesehatan yang tertuang dalam ’The Five
Ottawa Charter Strategies’ diantaranya adalah ’built healthy
public policy, create supportive environment, and strengthen
community action’ (The Jakarta Declaration, 1997).
Sedangkan konsep kesehatan masyarakat visi terbesarnya
yang dapat mengubah sistem atau yang besar pengaruhnya
dalam memengaruhi kesehatan adalah faktor lingkungan di
antara faktor-faktor perilaku, pelayanan kesehatan dan faktor
hereditas (Blum, dalam Gani, 2000).
Uraian di atas menunjukkan bahwa paradigma atau pola
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pikir Kesehatan Masyarakat maupun Promosi Kesehatan
adalah mengubah lingkungan atau sistem tatanan kesehatan
secara komprehensif (holistik). Dengan kata lain peran Promosi
Kesehatan dalam kesehatan adalah mengintervensi ber
bagai
faktor derajat kesehatan dan faktor-faktor yang memengaruhinya
(Notoatmodjo, 2005). Untuk itu wajarlah bila kita membahas
sedikit mengenai perkembangan kesehatan masyarakat.

b.

Perkembangan Kesehatan Masyarakat

Perkembangan Kesehatan Masyarakat tidak terlepas dari
sejarah Kesehatan Masyarakat (Public Health), yaitu tidak terlepas
dari dua tokoh mitologi Yunani Asclepius atau Aesculapius dan
Higea. Aesculapius adalah seorang dokter pertama, yang tampan
dan pandai telah melakukanpengobatan bahkan bedah dengan
prosedur yang baik. Sedangkan Higea adalah asistennya yang
cantik dan melakukan pencegahan penyakit dan mengajarkan
kepada masyarakat untuk hidup bersi, melaksanakan hidup
seimbang, kebersihan diri menghindari dari makanan dan
minuman yang kotor dan beracun, makan makanan yang bergizi
dan cukup istirahat.
Pada akhirnya kedua orang ini akhirnya menjadi suami
istri. Mengabungkan dua aliran kesehatan yang berbeda tapi
tidak saling bertentangan, saling behubungan satu sama lain.
Aliran Aesculapius cenderung menunggu terjadinya penyakit
atau setelah sakit yaitu melalui Pengobatan atau Kuratif.
Sedangkan aliran Higea cenderung melakukan pencegahan
penyakit (preventif) serta upaya-upaya peningkatan (promosi)
kesehatan. Mitologi tersebut menjadi inspirasi bagi embrio Ilmu
Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat.
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c.

Periode Perkembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat.
1)

Periode Sebelum Ilmu Pengetahuan (Pre Scientific
Period).
Sejarah kebudayaan peradaban masyarakat kuno
yang berpusat di Babylonia, Mesir, Yunani dan Roma
(The Pre-Cristion Period). Pada saat itu pemerintah
kota telah melakukan upaya-upaya pemberantasan
penyakit. Sebagai bukti ditemukan dokumen-dokumen
tentang peraturan-peraturan tertulis yang mengatur
tentang pembuangan air limbah (drainase), pengaturan
air minum, pembuangan sampah, dan sebagainya.
(Hanlon, 1964). Dari hasil penemuan arkeologi pada
saat itu telah dibangun WC Umum (Public Latrine)
dan sumber air minum sendiri namun untuk alasan
’estetika’, bukan untuk alasan kesehatan.
Pada kerajaan Romawi Kuno, peraturan-peraturan
yang dibuat berdasarkan alasan kesehatan. Dalam hal
itu pegawai kerajaan ditugaskan untuk melakukan
supervisi ke lapangan ke tempat air minum (Public Bar),
warung makan, tempat prostitusi, dan sebagainya.
(Notoadmodjo, 2005).
a. Abad Pertama sampai Abad Ketujuh.
Pada masa ini berbagai penyakit menyerang
penduduk. Di berbagai tempat terjadi endemik
atau wabah penyakit. Bahkan, begitu banyaknya
penyakit menular dan, oleh karena itu kesehatan
masyarakat makin dirasakan pentingnya (Halon,
1964). Penyakit kolera menjalar dari Inggris ke
Afrika, kemudian ke Asia (khususnya Asia Barat
dan Asia Timur) dan akhirnya sampai ke Asia
Selatan. Pada Abad ke-7 India menjadi pusat
endemik kolera. Selain kolera penyakit lepra menye
bar dari Mesir ke Asia Kecil dan Eropa melalui
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emigran. Upaya-upaya yang dilakukan adalah
perbaikan lingkungan yaitu higiene dan sanitasi,
pengusahaan air minum yang bersih, pembuangan
sampah, ventilasi rumah telah menjadi bagian
kehidupan masyarakat waktu itu (Notoadmodjo,
2005).
b. Abad ke-13 sampai abad ke-17.
Pada masa ini kejadian endemik Pes yang paling
dahsyat terjadi di China dan India, diperkirakan 13
juta orang meninggal. Catatan lain di India, Mesir
dan Gaza 13.000 orang meninggal setiap harinya,
atau selamah wabah tersebut jumlah kematian
mencapai 60 juta orang. Peristiwa tersebut dikenal
dengan ’The Black Death’. Pada abad tersebut
Kolera juga menjadi masalah di beberapa tempat.
Tahun 1603 terjadi kematian 1 di antara 6 orang
karena penyakit menular. Tahun 1965 meningkat
menjadi 1 di antara 5 orang. Tahun 1759 tercatat
penyakit-penyakit lain yang mewabah diantaranya
Dipteri, Tifus, dan Disentri.
Periode Ilmu Pengetahuan (Scientific Period).
Penyakit yang muncul dalam periode ini terutama pada
abad ke 18-sampai permulaan abad ke 19 bukan saja
dilihat sebagai fenomena biologis yang sempit, tetapi
merupakan suatu masalah yang kompleks. Pada masa
ini juga ditemukan berbagai macam vaksin dan bahan
disinvektan. Vaksin Cacar oleh Luis Pasteur, Asam
Carbolic untuk sterilisasi ruangan operasi ditemukan
oleh Joseph Lister, Ether untuk Anestesi oleh Williem
Marton, dan sebagainya.
Tahun 1832 di Inggris terjadi Epidemik Kolera. Parlemen
Inggris menugaskan Edmin Chadwich, seorang
pakar sosial untuk memimpin penyelidikan penyakit
tersebut. Atas laporannya tersebut Parlemen Inggris
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mengeluarkan undang-undang tentang upaya-upaya
peningkatan kesehatan penduduk, termasuk sanitasi
lingkungan dan tempat kerja, pabrik, dan sebagainya.
John Simon diangkat oleh pemerintah Inggris untuk
menangani masalah kesehatan.
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mulai dikem
bangkan pendidikan tenaga kesehatan. Tahun 1883
Sekolah Tinggi Kedokteran didirikan oleh John Hopkins
di Baltimore AS, dengan salah satu departemennya
adalah Departemen Kesehatan Masyarakat. Tahun 1908
sekolah kedokteran mulai menyebar di Eropa, Kanada,
dan sebagainya. Dari segi pelayanan masyarakat,
pada 1855 untuk pertamakalinya pemerintah AS
membentuk Departemen Kesehatan yang merupakan
peningkatan dari Departemen Kesehatan Kota yang
sudah terbentuk sebelumnya. Tahun 1972 dibentuk
Asosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika (American
Public Health Association) (Notoamodjo, 2005).

2.

Perkembangan Kesehatan Masyarakat
di Indonesia.
a.

Masa Pra Kemerdekaan.
Pada 1807 Gubernur Jenderal Daendels mela
kukan
pelatihan praktik persalinan pada para dukun bayi.
Pada 1851 didirikan sekolah dokter Jawa di Batavia
yaitu STOVIA. Tahun 1888 di Bandung didirikan Pusat
Laboratorium Kedokteran yang selan
jutnya menjadi
Lembaga Eykman sekarang. Pada 1913 didirikan
Sekolah Dokter Belanda yaitu NIAS di Surabaya.
Tahun 1922 terjadi wabah Pes, sehingga tahun 19331935 diadakan pemberantasan Pes dengan DDT dan
vaksinasi massal.
Hasil penyelidikan Hydric, petugas kesehatan peme
rintah waktu itu, penyebab kesakitan dan kematian
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yang terjadi di Banyumas adalah kondisi sanitasi,
lingkungan dan perilaku penduduk yang sangat buruk.
Hydric kemudian mengembangkan percontohan dan
propaganda kesehatan.
Masa Era Kemerdekaan.
1. Pra Reformasi.
a. Masa Orde Lama.
Pada 1951 konsep bandung Plan diperkenalkan
oleh dr. Y. Leimena dan dr. Patah, yaitu konsep
pelayanan yang menggabungkan antara pela
yanan kuratif dan preventif. Tahun 1956
didirikanlah proyek Bekasi oleh dr. Y. Sulianti
di Lemah Abang, yaitu model pelayanan
kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan
tenaga. Kemudian didirikan Health Centre
(HC) di 8 lokasi, yaitu di Indrapura (Sumut),
Bojong Loa (Jabar), Salaman (Jateng), Mojosari
(Jatim), Kesiman (Bali), Metro (Lampung), DIY
dan Kalimantan Selatan. Pada 12 November
1962 Presiden Soekarno mencanangkan
program pemberantasan ma
laria dan pada
tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan
Nasional (HKN).
b. Masa Orde Baru.
Konsep Bandung Plan terus dikembangkan,
tahun 1967 diadakan seminar konsep Puskes
mas. Pada tahun 1968 konsep Puskesmas
ditetapkan dalam Rapat Kerja Kesehatan
Nasional
dengan
disepakatinya
bentuk
Pus
kes
mas yaitu Tipe A, B & C. Kegiatan
Puskesmas saat itu dikenal dengan istilah
’Basic’. Ada Basic 7, Basic 13 Health Service
yaitu: KIA, KB, Gizi Mas., Kesling, P3M, PKM,
BP, PHN, UKS, UHG, UKJ, Lab, Pencatatan
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2.

dan Pelaporan. Pada 1969, Tipe Puskesmas
menjadi A & B. Pada 1977 Indonesia ikut
menandatangi kesepakatan Visi: “Health For
All By The Year 2000”, di Alma Ata, negara
bekas Federasi Uni Soviet, pengembangan
dari konsep “Primary Health Care”. Tahun
1979 Puskesmas tidak ada pen’Tipe’an, dan
dikembangkan peranti manajerial Peren
canaan dan penilaian Puskesmas yaitu’ Micro
Planning’ dan Stratifikasi Puskesmas. Pada
1984 dikembangkan Posyandu, yaitu pengem
bangan dari pos penimbangan dan kurang
gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu,
KIA, KB, Gizi, Penangulangan Diare dan
Imu
nisasi dengan 5 Mejanya (Notoadmodjo,
2005). Pada waktu-waktu selanjutnya Posyan
du bukan saja untuk pelayanan Balita tetpai
juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada
waktu-waktu tertentu untuk promosi dan
distribusi Vit.A, Fe, Garam Yodium, dan suple
men gizi lainnya. Bahkan Posyandu saat ini
juga menjadi andalan kegiatan penggerakan
masyarakat (mobilisasi sosial) seperti PIN,
Campak, Vit dan sebagainya.
Reformasi.
Waktu terus bergulir, tahun 1997 Indonesia meng
alami krisis ekonomi. Kemiskinan meningkat, ke
mampuan daya beli masyarakat rendah, menye
babkan akses ke pelayanan kesehatan rendah,
kemudian dikembangkan program kesehatan untuk
masyarakat miskin yaitu, Jaminan Pengaman Sosial
Bidang Kesehatan (PS-BK). Tahun 1998 Indonesia
mengalami reformasi berbagai bidang termasuk
pemerintahan dan menjadi negara demokrasi.
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Tahun 2001 otonomi daerah mulai dilaksanakan,
sehingga di lapangan program-prorgam kesehatan
bernunasa desentralisasi dan sebagai konsekuensi
negara demokrasi, program-program kesehatan
juga banyak yang bernuasa ’politis’. Tahun 2003
JPS-BK kemudian menjadi Program Kompensasi
Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM) Bidang Kesehatan, tahun 2005 berubah lagi
menjadi Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin
(Askeskin).
Pada saat itu juga dikembangkan Visi Indonesia
Sehat Tahun 2010 dengan Paradigma Sehat.
Puskesmas dan Posyandu masih tetap eksis,
bahkan Posyandu menjadi andalan ujung tombak
’mobilisasi sosial’ bidang kesehatan. Dalam era
otonomi dan demokrasi menuntut akutanbilitas
dan kemitraan, sehingga berkembang Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) baik bidang kesehatan,
maupun bukan untuk menuntut akutanbilitas
tersebut dalam berbagai bentuk partisipasi.
Sebagai ’partnership’ LSM tersebut program ke
sehatan yang bertanggung jawab adalah Promosi
Kesehatan. Promosi Kesehatan harus menjadi
ujung tombak mewakili program kesehatan se
cara keseluruhan, baik sebagai pemasaran-sosial
Visi Indonesia Sehat 2010 untuk mengubah para
digma (Paradigma Sehat) petugas kesehatan dan
masyarakat.
Tugas lain promosi kesehatan melakukan advo
kasi, komunikasi kesehatan dan mobilisasi sosial,
baik kepada pihak legislatif, eksekutif maupun
masyarakat itu sendiri. Terutama melalui kemitraan
dengan LSM tersebut. Dengan kata lain pada era
otonomi/desentralisasi saat ini sektor kesehatan
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harus diperjuangkan juga secara politik karena
sebenarnya saat ini bidang kesehatan disebut
juga sebagai era ’Political Health’, maka peranan
promosi kesehatan sangat menonjol dalam ikut
mengakomodasi upaya tersebut dengan berbagai
strategi.
Secara
universal
perkembangan
Kesehatan
Masyarakat dibagi menjadi 5 era, dengan dasar
pembagian 5 unsur, yaitu unsur jangkauan dengan
filosofi yang dianut dengan titik berat pelayanan,
unsur penyelenggaraan pendidikan dan penelitian
pengembangan, seperti pada tabel berikut ini.
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Sumber: Notoatmodjo, 2005

Pengalaman
Empiris (historical)

Penelitian dan
Pengem bangan

Pengembangan
Laboratorium

Mengikuti petunjuk Diagnosis
secara mutlak dari Laboratorium
pengajar

Cara Penyelang
Pendidikan

Clinical Science
Era (1900-1950)

Pengembangan
Iptek Kedokteran

Poliklinik/Balai
Pengobatan
sebagai tempat
praktik

Bakteri & Penyakit Pasien (Penderita)

Basic Science Era
(1850-1900)

Gejala-Gejala
Penyakit

Empirical
Health Era < 1850

Titik Berat
Pelayanan

Unsur
Pengembangan

Masyarakat dan
Lingkungan
Kesehatan

Political Science
Era> 1900

Pengembangan
masyara dan dengan
pengembangan tolok
ukur dan kreteriakriteria

Selain pengemb Iptek
Kedokt dan masy,
juga dikem bangkan
bid ilmu yg lain sep.
Ekono, sosial dan
politik.

Klinik & balai
RS Pendidikan dan
Kesehatan Masya
daerah lokasi praktik
rakat dan masyarakat
sebagai tempat
praktik

Masyarakat/
penduduk

Public Health Science
Era (1950-1900)

Tabel 1: Era Perkembangan Kesehatan Masyarakat

E.

Profil Kesehatan Masyarakat

Profil kesehatan masyarakat disebut dengan singkatan
sebagai MIRACLE di mana terdiri dari.
1. Manager adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain
dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna
mencapai sasaran organisasi. Manager adalah seseorang
yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas
pekerjaan tersebut. (Robert Tanembaum).
2. Inovator adalah orang yang membuat perubahan, orang
yang memperkenalkan metode baru atau prosedur, innvator
adalah orang yang kreatif. Karakter seorang inovator antara
lain:
a. Selalu berpikir ada cara yang lebih baik
b. Mengetahui tanpa kegairahan tidak akan ada inovasi
c. Merangkul perubahan untuk suatu kesalahan.
d. Memiliki titik kuat pandang tetapi tahu bahwa mereka
kehilangan sesuatu
e. Inovator tahu inovasi adalah olah raga tim.
f.
Merangkul kembali sebagai peluang
g. Merayakan kerentanan mereka
h. Keterbukaan berbagi ide dan gairah mengharapkan
untuk ditantang
i.
Mengetahui ide-ide terbaik berada di daerah abu-abu
dan silau
j.
Mengetahui cerita yang baik dapat mengubah dunia.
3. Role Model: Menurut Britannica Encyclopedia pengertian
role model adalah “a person whose behavior in a particular
role is imitated by others”. Dengan demikian, Role Model
adalah pejabat atau pegawai yang selalu mempromosikan
dan menjalankan keteladanan berperilaku atas peran ter
tentu dalam setiap kesempatan yang memungkinkan di
lingkungan organisasi bersangkutan dan dijadikan contoh
oleh bawahannya dan pegawai lainnya.
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4.

5.

6.

Apprentice adalah seseorang yang melakukan latihan untuk
memperluas pengetahuan tentang pekerjaan, meskipun
telah lama bekerja. Dia sengaja berlatih untuk pekerjaan
yang berbeda dengan apa yang dilakukan setiap hari dan
pada bagian atau departemen yang berbeda. Mungkin
ditempatnya sendiri dia seorang yang senior tetapi di
bagian lain dia menjadi junior yang masih perlu mendalami
mekanisme kerja bagian itu sebagai bekal untuk karier
selanjutnya.
Communitarian adalah tendensi antropologis biasa, yaitu
suatu orientasi kultural bahwa setiap orang terikat pada
suatu komunitas. Tidak ada identitas di luar komunitas.
Komunitarianisme mendasarkan hidupnya pada suatu
transcendent belief, yaitu bahwa suatu masyarakat hanya
langgeng bila memelihara dan terikat pada suatu tujuan
final. Sampai di sini tidak ada soal dengan demokrasi.
Soal baru muncul bila ide komunitarianisme ini hendak
dijadikan paradigma bagi kehidupan politik publik. Artinya,
demokrasi tidak akan mungkin bekerja dibawah arahan
suatu definisi final dan absolut tentang hidup.
Leader dalam bahasa Indonesia bersumber dari akar
kata “PIMPIN” kemudian dikenal kata “Pemimpin” dan “
Kepemimpinan”. Dalam ensiklopedi umum, kata “Kepe
mimpinan” ditafsirkan sebagai hubungan yang erat
antara seorang dan sekelompok manusia karena adanya
kepentingan bersama; hubungan itu ditandai oleh tingkah
laku yang tertuju dan terbimbing dari manusia yang
seorang itu. Manusia atau orang ini biasanya disebut yang
memimpin atau pemimpin, sedangkan kelompok manusia
yang mengikutinya disebut yang dipimpin. Henri Pratt
Faiechild (Kartini Kartono, 1994: 33), pemimpin adalah
seorang yang dengan jalan memprakarsai tingkah laku
sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir,
atau mengontrol usaha atau upaya orang lain atau melalui
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7.

F.

prestise, kekuasaan dan posisi. Dalam pengertian yang
terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing,
memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya
dan akseptansi/ penerimaan secara sukarela oleh para
pengikutnya.
Edukator atau Pendidik adalah orang yang memberikan
ilmu pengetahuan kepada anak didik, sedangkan dalam
pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan
pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di
lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di mesjid, di
surau/mushallah, di rumah, dan sebagainya. Edukator
adalah orang yang memajukan dan meningkatkan mental,
moral, psikis, dan pengetahuan seseorang melalui proses
belajar dan mengajar, oleh karena itu education ditegaskan
sebagai proses menanamkan. Sebagai edukator harus
mampu menanamkan, memajukan meningkatkan paling
tidak 4 macam nilai yaitu:
1. Mental, hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan
watak manusia.
2. Moral, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik
buruk mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban atau
moral yang diartikan sebagai akhlak, budi pekerti dan
kesusilaan.
3. Fisik, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani
atau badan, kesehatan dan penampilan manusia
secara lahiriah.
4. Artistik, hal-hal yang berkaitan kepekaan manusia
terhadap seni dan keindahan.

Value Kesehatan Masyarakat

Nilai-nilai adalah yang diinginkan secara etis berkaitan
dengan tindakan benar dan salah, dan keadaan yang baik dan
buruk dalam bidang kesehatan masyarakat. Terdapat 7 nilai
yang mencerminkan konteks kesehatan masyarakat yakni:
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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1.

2.

Keadilan (Equity)
Pentingnya keadilan sebagai konsep formal dan cara cara
menerapkannya. Setidaknya sejak zaman Aristoteles, telah
ada pemahaman bahwa orang harus mendapatkan bagian
yang adil, bahwa setiap orang seharusnya hanya memiliki
apa yang menjadi ‘haknya’, dan bahwa ketidaksetaraan
antara orang-orang dalam bagian ini hanya mencerminkan
perbedaan yang relevan secara moral. ‘Suka’ orang harus
diperlakukan sama (kesetaraan horizontal), dan ‘tidak suka’
harus diperlakukan secara tidak adil selama ketidaksamaan
mereka dapat dipertahankan secara moral (keadilan
vertikal).
Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang
atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak
setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan
harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang
sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku,
keturunan, dan agamanya. Keadilan menurut John Rawls
(Priono, 1993: 35), adalah ukuran yang harus diberikan
untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi
dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu:
(1) Kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2)
Perbedaan, (3) Persamaan yang adil atas kesempatan. Pada
kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan
secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang
satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Rawls
memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama
sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu
daripada prinsip kedua dan ketiga.
Belas kasih dan Altruism (Compassion and Altruism)
Berkaitan erat dengan keadilan adalah gagasan altruisme,
kasih sayang, merawat orang lain dan melayani masya
rakat. Di sisi lain, altruisme dan kepedulian terhadap
orang lain melibatkan nilai tentang bentuk tertentu dari
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motivasi manusia - tidak mementingkan diri sendiri dan
menempatkan orang lain di depan diri sendiri. Meskipun
nilai keadilan mungkin tumpang tindih dengan nilai tidak
mementingkan diri sendiri, ini tidak secara otomatis berlaku
bagi mereka, misalnya, yang hanya mendukung keadilan
karena rasa kewajiban dan kewajiban.
Atau, ‘belas kasihan’ mungkin memiliki sedikit kepedulian
terhadap distribusi kesejahteraan secara keseluruhan, dan
sebagai gantinya berfokus pada satu individu - tidak peduli
seberapa formal ‘hanya’ keadaan mereka. Jadi belas kasih
dan altruisme bisa melampaui keadilan; mereka juga dapat
bertentangan dengan keadilan dengan membiarkan rasa
kasihan dan sesama merasa bingung apa yang adil.
Keamanan (Security)
Konsep keamanan dibahas dalam hal ‘Universalisme’, se
buah nilai yang mengatur akses ke sistem kesehatan
nasional. Sedangkan ekuitas berkaitan dengan distribusi
manfaat, universalisme menetapkan bahwa tidak ada yang
dapat dikecualikan dari layanan dengan alasan mereka
memiliki pendapatan tinggi.
Namun, orang-orang semacam itu mungkin gagal memenuhi
kebutuhan mereka sendiri, mungkin dengan memutuskan
untuk tidak menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.
Dengan demikian, universalisme memastikan bahwa orang
tidak dapat meninggalkan diri mereka sendiri tanpa pera
watan, menambah keamanan mereka.
Namun, terdapat pandangan tentang nilai keamanan yang
melibatkan keyakinan bahwa orang harus dilindungi dari
mengambil risiko terlepas dari apa yang mungkin mereka
akui demi kepentingan mereka. Pandangan seperti itu
sering disebut paternalistik, sebuah istilah dengan nuansa
merendahkan tetapi merupakan warisan yang panjang.
Misalnya, dapat dianggap bahwa individu akan salah
menilai informasi tentang keselamatan, jika hanya itu yang
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disediakan, dan bertindak dengan cara yang akan merusak
kepentingan masa depan mereka (penyediaan informasi itu
sendiri diatur oleh nilai-nilai lain, seperti efisiensi).
Efisiensi
Efisiensi sebagai nilai dalam kesehatan masyarakat me
miliki sejumlah interpretasi. Secara umum, ini melibatkan
keinginan untuk memaksimalkan sumber daya yang ter
sedia, khususnya dengan memperhatikan biaya tindakan
dan keputusan. Kadang-kadang ini hanya melibatkan
me
maksimalkan output dari manfaat tertentu, termasuk
kesehatan, untuk biaya tertentu - yang dikenal sebagai
efisiensi teknis.
Namun, efisiensi juga dapat diterapkan pada tujuan kebi
jakan. Dengan demikian, kebijakan yang ditargetkan untuk
mencapai ekuitas dapat melibatkan pilihan antara ber
bagai strategi, yang masing-masing tampak sama efektif
tetapi beberapa lebih murah daripada yang lain. Efisiensi
menuntut opsi yang paling murah. Ini juga menuntut
bukti yang baik tentang apa yang berhasil, dan pada
hubungan sebab dan akibat. Banyak perdebatan tentang
ketidaksetaraan kesehatan dan faktor-faktor penentu kese
hatan menyiratkan nilai yang berkaitan dengan efisiensi - 
yaitu bukti yang baik.
Kebebasan dan otonomi
Kebebasan, otonomi, dan pilihan adalah nilai-nilai kunci
dalam debat kesehatan masyarakat, tetapi mereka juga
mudah dimanipulasi. Untuk membedakan makna yang jelas
dari nilai-nilai lain, kami tidak merujuk di bawah judul ini
pada kemungkinan bahwa kebebasan atau otonomi dapat
ditingkatkan dengan pembatasan pada apa yang orang
boleh lakukan.
Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa mewajibkan pe
makaian sabuk pengaman, atau penyediaan sistem pela
yanan kesehatan nasional, meningkatkan otonomi dengan
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mengurangi kemungkinan orang yang sangat menderita oleh
kesehatan yang buruk. Untuk memasukkan pemahaman
otonomi ini dengan pemahaman yang lebih langsung tidak adanya hambatan dalam menyusun rencana secara
sengaja dan rasional dan membuat keputusan berdasarkan
keinginan seseorang - adalah untuk mengacaukan esensi
dari nilai terakhir dalam jangka waktu yang lebih luas.
Demokrasi
Demokrasi bukanlah nilai yang muncul secara eksplisit
dari isu-isu etik politik kesehatan Namun, masalah
legitimasi demokratik merasuki perdebatan ini karena
demokrasi adalah nilai yang menopang otoritas negara
untuk mengimplementasikan kebijakan publik apa pun.
Singkatnya, setiap kegiatan yang didasarkan pada nilainilai publik, melalui instrumen kebijakan khusus kesehatan
masyarakat atau apa pun, memerlukan persetujuan rakyat.
Demokrasi pada dasarnya adalah nilai instrumental
tetapi dengan elemen intrinsik. Misalnya, kita dapat
menghargai hidup dalam masyarakat yang demokratis,
bahkan jika setiap keputusan kebijakan yang diambil
dalam masyarakat itu bertentangan dengan keinginan kita.
Dengan kata lain, kami menghargai proses secara intrinsik,
untuk kepentingannya sendiri - apa yang disebut ‘altruisme
partisipasi’. (bayangkan kemungkinan bahwa suara se
seorang akan memengaruhi pemilihan umum), sementara
ketidaknyamanan dalam memilih memengaruhi semua
orang. Alasan lain untuk popularitas pemungutan suara
termasuk kemungkinan bahwa orang tahu bahwa mereka
berkontribusi pada kelanjutan demokrasi itu sendiri.
Kesehatan
Nilai ‘kesehatan’ mungkin tidak semudah pada pandangan
pertama. Kami telah mencatat bahwa nilai-nilai dalam
pengertian yang dipahami di sini melibatkan konsepsi yang
diinginkan secara moral. Kami juga peduli dengan aksi
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kolektif dan negara. Jadi nilai publik tidak seperti penilaian
pribadi tentang nilai ekonomi sebuah mobil baru, juga tidak
seperti masalah moralitas pribadi seperti apakah kita telah
bertindak sebagai teman atau anggota keluarga yang benar
dan konsisten. Kami prihatin di sini dengan peran negara
yang melakukan intervensi untuk mempromosikan tujuan
yang diinginkan secara moral, dan kami telah mencatat
mengapa kesetaraan dan keamanan, misalnya, mungkin
memerlukan tindakan negara berkaitan dengan kesehatan.
Tetapi mengapa kesehatan harus menjadi nilai publik di
luar dan di samping nilai lain yang disebutkan di atas?
Pertanyaan ini bisa diputar balik. Pertimbangkan keadaan
di mana semua nilai-nilai lain telah terpenuhi - tidak ada
pertanyaan tentang ketidakmerataan, penyediaan layanan
kesehatan tampak efisien, situasi tidak dirundung risiko
atau ketidakpastian, prosedur demokratis telah ditaati,
dan otonomi dilindungi. Situasi seperti itu, yang langsung
diduga, sedikit dan jarang terjadi. Namun demikian,
dalam keadaan ‘ideal’ ini, orang mungkin berharap bahwa
seseorang di sini setidaknya dapat menganggap kesehatan
sebagai masalah pribadi yang tidak lagi menjadi perhatian
publik. Kami tidak memerlukan nilai ‘kesehatan’.
Namun, ada satu atau dua contoh di mana nilai seperti itu
muncul. Biasanya, ini melibatkan penolakan pengobatan yang
menyelamatkan jiwa oleh individu yang bersangkutan, atau
permintaan untuk menghilangkan perawatan yang menopang
hidup. Euthanasia adalah kebijakan terkenal terkait dengan
kasus terakhir; keyakinan agama yang kuat yang mengarah
pada penolakan transfusi darah adalah contoh dari yang
sebelumnya. Bahkan, ketika keputusan ini dibuat oleh individu
yang sepenuhnya otonom (yaitu, bukan anak kecil, atau orang
dengan cacat mental), intervensi telah dilakukan untuk me
maksakan perawatan.
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G. Tenaga Kesehatan Masyarakat
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan
yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam
melakukan upaya kesehatan (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Menurut penjelasan
pasal ini dokter dan perawat merupakan tenaga kesehatan
yang memiliki kewenangan tertentu, karena kedua jenis tenaga
kesehatan tersebut yang paling dekat kepada pasien pada
sarana pelayanan kesehatan.
Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kese
hatan mengklasifikasi tenaga kesehatan atas tenaga kesehatan
sarjana terdiri atas dokter, dokter gigi, apoteker dan sarjanasarjana dalam bidang kesehatan. Kedua, tenaga kesehatan sar
jana muda, menengah, dan rendah meliputi bidang farmasi
seperti asisten apoteker dan sebagainya, bidang kebidanan
seperti bidan dan sebagainya, bidang keperawatan seperti pera
wat, fisioterapis dan sebagainya.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan, yang termasuk tenaga kesehatan terdiri atas:
a. Tenaga medis; dokter dan dokter gigi
b. Tenaga keperawatan; perawat dan bidan
c. Tenaga kefarmasian; apoteker, analisis farmasi dan
asisten apoteker
d. Tenaga kesehatan masyarakat; epidemiologi kesehatan,
entomologi kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyu
luh kesehatan, administrasi kesehatan, dan sanitarian.
e. Tenaga gizi; nutrisionis dan dietasen
f.
Tenaga keterapian fisik, fisioterapis, radioterapis, tek
nisi gizi dan elektromedis, analisis kesehatan teknisi,
transfusi dan perekam medis.
g. Tenaga keteknisan medik
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Peraturan perundang-undangan di atas menurut penulis
merupakan peraturan ketentuan hukum oraganik yang pertama
menyebut secara eksplisit mengenai tenaga kesehatan masyarat.
Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2014 tenaga
di bidang kesehatan terdiri atas: (1) Tenaga Kesehatan, dan (2)
Asisten Tenaga Kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan
berdasarkan latar belakang maupun jenis pelayanan atau upaya
kesehatan yang dilakukan jenis tenaga kesehatan berdasarkan
UU ini meliputi:
1. Tenaga Medis, mencakup:
a. Dokter,
b. Dokter Gigi,
c. Dokter Spesialis,
d. Dokter Gigi Spesialis.
2. Tenaga Psikologi Klinis, mencakup: a. Psikologi Klinis.
3. Tenaga Keperawatan, mencakup:
a. Perawat Kesehatan Masyarakat, b. Perawat Kesehatan
Anak,
c. Perawat Maternitas,
d. Perawat Medikal Bedah, e. Perawat Geriatri, Perawat
Kesehatan Jiwa.
4. Tenaga Kebidanan, mencakup: Bidan.
5. Tenaga Kefarmasian, mencakup: a. Apoteker, b. Tenaga
Teknis Kefarmasian.
6. Tenaga Kesehatan Masyarakat, yang mencakup:
a. Epidemiologi Kesehatan,
b. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku,
c. Pembimbing Kesehatan Kerja,
d. Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan,
e. Tenaga Biostatistik dan Kependudukan Fisioterapis,
f.
Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga.
7. Tenaga Kesehatan Lingkungan, yang mencakup:
a. Tenaga Sanitasi Lingkungan,
b. Entomolog Kesehatan,
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c. Mikrobiologi Kesehatan.
Tenaga Gizi, yang mencakup: a. Nutrisionis, b. Dietisien.
Tenaga Keterapian Fisik, yang mencakup:
a. Fisioterapis,
b. Okupasi Terapis,
c. Terapis Wicara,
d. Akupunktur.
10. Tenaga Keteknisian Medis, yang mencakup:
a. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan,
b. Teknik kardiovaskuler,
c. Teknisi Pelayanan Darah,
d. Retraksionis Optisien/Optometris,
e. Teknisi Gigi,
f.
Penata Anestesi,
g. Terapis Gigi dan Mulut, h. Audiologis.
11. Tenaga Teknik Biomedika, yang mencakup:
a. Radiografer,
b. Elektromedis,
c. Ahli Teknologi Laboratorium Medik,
d. Fisikawan Medik,
e. Radioterapis,
f.
Ortotik Prostetik.
12. Tenaga Kesehatan Tradisional, yang mencakup:
a. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan,
b. Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan.
8.
9.
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BAB IX

HUKUM KESEHATAN
MASYARAKAT

A. Pendahuluan

S

ekarang ini, hampir tidak ada bidang kehidupan masya
rakat yang tidak terjamah oleh hukum. Hal ini dise
babkan oleh karena manusia mempunyai hasrat untuk
hidup teratur. Hukum menjamah bidang kesehatan, oleh karena
kesehatan pada dasarnya pun menghendaki keteraturan.
Himpunan dari berbagai peraturan mulai dari tertulis,
di samping yurisprudensi, hukum kebiasaan, ilmu hukum
dan literatur dipakai dalam menangani permasalahan hukum
kesehatan. Dengan kata lain pendekatan permasalahan hukum
kesehatan dilakukan dengan melalui pendekatan legislatif,
yudisial dan ilmu hukum dan hukum tak tertulis lainnya.
Karena itu, analisis terhadap pemeliharaan kesehatan dilakukan
melalui pendekatan tersebut.
Pendekatan terhadap permasalahan kesehatan yang di
hadapi, dalam hukum dilakukan dengan pertama-tama mene
tapkan fakta untuk kemudian mengadakan suatu usaha ke
arah suatu “yuridise diagnose”. Selanjutnya dicarikan suatu
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determinasi dari suatu persoalan, yang harus dipecahkan
melalui suatu konstruksi hukum dengan mengambil sumbernya
dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan
dan lainnya.
Eksistensi dan penegakan hukum terhadap pelayanan
kesehatan baik yang bertujuan untuk pengobatan (kuratif)
maupun peningkatan derajat kesehatan (promotif), rehablitasi
(rehabilitatif) atau pencegahan (preventif) dilakukan dengan
menetapkan fakta-fakta dalam pemeliharaan kesehatan yang
didasarkan atas syarat suatu pelayanan kesehatan yang
dijalankan oleh tenaga kesehatan meliputi tersedia (available) ,
aman (secure), mudah (accessible), terjangkau (affordable) dan
berkualitas (quality) .
Berdasar suatu diagnosis yuridis selanjutnya dicarikan
suatu determinasi dari suatu persoalan, yang harus dipecahkan
melalui suatu konstruksi hukum dengan berdasarkan kepada
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan
dan lainnya. Dalam kasus penggunaan Formalin, tersangka S
seorang penjual bakso di Bumi Tamalanrea Permai dilepaskan
setelah melalui pemeriksaan laboratorium forensi Polri (science
evidence) tidak terbukti, meski laporan masyarakat bahwa bakso
jualannya ”dicampur” dengan Formalin (Harian Fajar, Februari
2006). Secara skematis alur pemeliharaan kesehatan dan aspek
hukumnya kesehatan sebagai berikut.
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ALUR
PEMELIHARAAN
KESEHATAN
ALUR P
EMELIHARAAN KES
EHATAN
HUKUM
HUKUM OBAT DAN MAKANAN
HUKUM & PEMBIAYAAN KES
HUKUM & KEBIJAKAN KESEHATAN
ASPEK HUKUM DLM PELAYANAN &
PERAWATAN MEDIK
HUKUM & BIOETIK
HUKUM & PRAKTIK KESMAS
TUNTUTAN TINDKAN MALPRAKTIK
HUKUM & HAM
HUKUM KIA & HAK REPRO & HAK
LANSIA
ETIKA MEDIS & KESMAS

POM
BAPEDAL

SEHAT
SEMBUH
MATI

MASYARAKAT
PASIEN

MKDKI

• HAK MNS ATAS YANKES
• HAK MNS ATAS KES
• HAK MENENTUKAN
NASIB SENDIRI
• HAK ATAS INFORMASI

KESMAS
KLINIS

UPAYA
KESEHATAN

PELAYANAN
KESEHATAN

•
•
•
•
•
•

NAKES
FASILITAS
PERALATAN
PTM
RM
REFERRAL

TERSEDIA
TERJANGKAU
MUDAH
AMAN
TIDAK MEMBAHAYAKAN
• BERMUTU
•
•
•
•
•

Dengan demikian, secara substansial ketentuan perundangundangan kesehatan tersebut dipandang dan dijamin represen
tatif mampu dapat melindungi pengguna pelayanan kesehatan
untuk kebutuhan tindakan pelayanan kesehatan ter
masuk
pelayanan kesehatan masyarakat.

B.

Pentingnya Hukum Kesehatan Masyarakat

Untuk menjalankan upaya peningkatan dan pencegahan,
perlu didukung dengan perangkat Hukum Kesehatan Masya
rakat. Dalam upaya mengurangi dampak rokok terhadap masya
rakat misalnya, terdapat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan menetapkan Pasal 115 (1) Kawasan tanpa
rokok antara lain:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
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d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f.
tempat kerja; .
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003 tentang Penga
manan Rokok Bagi Kesehatan yang menyatakan bahwa rokok
merupakan zat adiktif yang menyebabkan bahaya untuk ke
sehatan individu maupun masyarakat. Produk hukum ini
mengatur berbagai aturan tentang peredaran rokok agar tidak
merugikan kesehatan, seperti kandungan nikotin, tar, produksi,
penjualan, iklan, sampai penetapan kawasan rokok. Adanya
produk hukum kesehatan ini ternyata efektif dalam mengurangi
dampak kesehatan salah satunya melalui jalur tuntutan akan
dampak merokok. Diberitakan dalam tirto.id, seorang ibu
berusia 50 tahun menuntut ganti rugi kepada dua perusahaan
rokok besar di Indonesia sebesar lebih dari Rp 1 Triliun karena
dianggap telah menyebabkan dirinya selalu berobat sejak 2005
akibat merokok selama 25 tahun.
Kebutuhan akan hukum di bidang kesehatan masyarakat
makin kuat ketika terjadinya perubahan dalam paradigma
kesehatan, upaya kesehatan pengobatan (kuratif) dan pemulihan
kesehatan (rehabilitatif). ke peningkatan kesehatan (promotif)
dan pencegahan penyakit (preventif). Karena itu, masyarakat
makin membutuhkan produk hukum yang mengatur upayaupaya tersebut seperti kesetaraan dalam pelayanan kesehatan,
vaksinasi, pemberdayaan bidang kesehatan, dan sebagainya.
Pentingnya hukum kesehatan masyarakat di Indonesia di
saat terjadinya wabah COVID 19 yang dalam Undang-Undang
No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ini mengakomodir pasal
28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak
memperoleh pelayanan kesehatan”; dan pasal l 36 ayat (3) yang
menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang layak”.sebgai imbangan dari pasal 29 H tersebut.
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C. Hukum Kesehatan Masyarakat
1.

Latar Belakang

Sebenarnya perkembangan kesehatan masyarakat di
Indonesia disebutkan Soekidjo (Hapsara, 2004) dimulai sejak
abad ke 16. Antara lain dengan upaya pemberantasan cacar
dan kolera yang sangat ditakuti pada waktu itu. Selanjutnya
berbagai perkembangan telah terjadi misalnya ditandai dengan
adanya berbagai upaya pemberantasan penyakit, pembentukan
Puskesmas, Posyandu, Pendidikan Kesehatan Masyarakat,
Sistem Kesehatan Nasional 1982, Undang-undang Kesehatan
No. 36 Tahun 2009.
Secara historis hubungan antara hukum dan kesehatan
masyarakat dikemukakan oleh seorang ahli hukum Inggris
Edwin Chadwik tahun 1850-an ketika pertama kali membuat
kebijakan terhadap sanitasi lingkungan. Bersama dengan
Hamlin, Chadwik menyatakan “Public health is every where and
always contingent”.
Selanjutnya di Amerika Serikat pemerintahan kota New
York telah membuat peraturan mengenai keharusan adanya
laporan mengenai dan monitoring kasus penyakit TBC pada
1890-an (Fox, 2001).
Suatu integritas hukum dan kesehatan masyarakat
seyogianya merefleksikan 3 (tiga) prinsip yaitu menetapkan
kewajiban (duty), kekuasaan (power), dan pembatasan (restrain).
Ketentuan hukum yang mengatur masalah kesehatan sudah
semestinya membebankan kewajiban (duty) pada pemerintah
untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan sosial
masyarakat. Dalam hukum positif kita pasal 15 Undang-Undang
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan tanggung
jawab pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
Penciptaan ketentuan hukum yang demikian itu jelas akan
mengakomodir pada perlindungan kesehatan dan keselamatan
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masyarakat dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal.
Implikasi selanjutnya, menunjukkan komitmen pemerintah
untuk menjamin infrastruktur kesehatan masyarakat seperti
sistem jaminan sosial nasional, serta lebih memberikan
ekspektasi dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan
penyakit.
Ketentuan hukum dan perundang-undangan kesehatan
seyogianya memberikan kewenangan kepada pemerintah (power)
guna mengatur individu dan usaha bisnis untuk keamanan
dan kesejahteraan masyarakat seperti dalam masalah udara
dan air bersih, keamanan produk, kesehatan dan keselamatan
di tempat kerja, serta pengendalian penyakit menular. Adanya
Badan Pengawas Dampak Lingkungan (Bapedal) dan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Bahkan, untuk kepentingan kesehatan masyarakat diberi
kan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan
(restrictions) hak asasi manusia seperti dalam keadaan darurat,
terjadinya kejadian luar biasa (KLB) maupun dalam kondisi
terjadinya wabah.
Dalam praktiknya, penerapan hukum (law enforcement)
untuk kesehatan masyarakat terdapat beberapa permasalahan
substansial. Pertama, ketentuan hukum ini masih tersebar
dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi belum
terkodifikasi dengan sistematis. Peraturan tentang makanan
dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan terkait dengan
beberapa departemen. Masalah formalin pada makanan dan
boraks misalnya diatur dalam Undang-undang Kesehatan No.
36 Tahun 2009 pasal 21, Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun
1996 pasal 8, Peraturan Menteri Kesehatan No. 329 Tahun
1976 tentang Produksi dan Peredaran Bahan Makanan, dan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 722 Tahun 1988 tentang Bahan
Tambahan Makanan Yang Diizinkan Untuk Makanan, peraturan
menteri perdagangan, peraturan menteri perindustrian, serta
peraturan menteri kesehatan. Akibatnya ketika timbul persoalan
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penyalahgunaan formalin misalnya, peraturan manakah yang
tepat dijadikan rujukan dalam masalah tersebut?
Kedua, beberapa peraturan sudah saatnya ditinjau kembali
karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika
masyarakat. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan UndangUndang Wabah No. 4 Tahun 1984 sudah saatnya untuk ditinjau
kembali berhubung akhir-akhir muncul berbagai sindrom
penyakit seperti HIV/AIDS, SARS, SBS maupun Flu Burung
(Avian Flue)
Ketiga, beberapa peraturan menyangkut kesehatan masya
rakat kurang dapat lagi mengayomi dan memberikan jaminan
kepastian hukum. Dalam pencegahan dan penang
gulangan
HIV/AIDS pasal 292 KUHP hanya menjerat pelaku homoseksual
antara orang dewasa dan anak. Selain itu, jika terjadi kasus
HIV/AIDS, SBS, flu burung, anthrax, SARS,COVID 19 benarkah
undang-undang wabah No. 4 Tahun 1984 dapat diterapkan
untuk kasus-kasus ini? Dalam praktik, departemen kesehatan
mengintrodusir peraturan dalam bentuk Permenkes yang masih
dipertanyakan keabsahannya dari segi hierarki dan tata urutan
peraturan perundang-undang menurut Tap MPR No. III tahun
2000.
Dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 tercantum
cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut di atas maka
di
selenggarakan pembangunan nasional di segala bidang
kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu
rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan ter
arah. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pem
bangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,
kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap pen
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duduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
Oleh sebab itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan me
liputi upaya kesehatan dan sumber dayanya.
Pembangunan upaya kesehatan sebaliknya meliputi
upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit
(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan
kesehatan (rehabilitatif). Dalam rangka memberikan kepastian
dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan
dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan, maka
Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK)
diintrodusir sebagai suatu perangkat hukum kesehatan yang
dinamis.
UUK ini lahir menggantikan UUK sebelumnya yaitu
Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang
menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang
Kesehatan yang dinilai telah ketinggalan dan tak dapat lagi
mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam UUK No. 36 Tahun
2009 mengandung beberapa asas dalam pelayanan kesehatan
serta memuat hak-hak asasi manusia sebagai refleksi dari
isu global kesehatan sebagai hak asasi manusia. UUK dilatar
belakangi pertimbangan untuk memberikan perlindungan dan
kepastian hukum bagi pemberi pelayanan kesehatan (health
provider) maupun penerima pelayanan kesehatan (health
receiver).
Beberapa pertimbangan kelahiran UUK sekarang ini 1)
kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan citacita bangsa Indonesia, 2) setiap kegiatan dalam upaya untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggitingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif,
partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangkan pembentukan
umber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan
dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional, 3) setiap hal
yang mengganggu kesehatan pada masyarakat Indonesia akan
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menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan
setiap upaya peningatan derajat kesehatan juga berarti investasi
bagi pembangunan negara, 4) setiap upaya pembangunan harus
dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan
nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan
merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah
maupun masyarakat, 5) UUK No. 23 Tahun 1992 sudah tidak
se
suai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan
hukum dalam masyarakat antara lain pesatnya kemajuan
teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global
belum terakomodatif dalam UUK ini.
Di samping itu, kelahiran UUK No. 23 Tahun 1992 dipandang
masih menitik beratkanpada pengobatan (kuratif). Hal itu akan
menimbulkan dana yang lebih besar dibandingkan dengan
upaya pencegahan, 6) dibutuhkan sebuah UU yang berwawasan
sehat, bukan UU yang berwawasan sakit, 7) perkembangan
ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi
yang ditandai dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah atas perubahan UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan
UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
UUK No. 23 Tahun 1992 perlu disesuaikan dengan semangat
otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan
umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak
dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan
semakin kompleksnya permasalahan kesehatan.

2.

Implikasi Hukum Pada Kesehatan Masyarakat

Dalam menjalankan tugas profesionalnya tenaga kesehatan
masyarakat akan selalu menerapkan hukum positif sebagai
dasar pembenaran dari segala tindakannya. Bahkan terkadang
mereka merancang dan kemudian menerapkan peraturan
tersebut. Karena itu, untuk pemberlakukan secara efektif per
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aturan perundang-undangan, mereka perlu tahu sesuatu
tentang bagaimana hukum dibaca dan diterapkan. Mereka juga
perlu memahami konteks hukum yang lebih luas termasuk
menemukan sumbernya. Dengan demikian profesi kesehatan
masyarakat bahkan hanya tahu peraturan yang berkaitan de
ngan profesi tetapi juga, idealnya, hukum hukum positif di bi
dang kesehatan (termasuk tentunya ketentuan konstitusional).
Dia harus mampu mengantisipasi, setidaknya secara luas, bila
tindakan mereka mendapat tantangan dari masyarakat dan
ketika dia membutuhkan masukan maupun saran dari setiap
tindakannya.
Sering kali tindakan pragmatis lebih dramatik. Sejak 2001,
serangkaian ancaman kesehatan masyarakat yang tinggi,
mulai dari SARS sampai ke serangan Anthrax terlihat peran
penting hukum dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat.
Dalam situasi ini, hukum kesehatan masyarakat memberikan
wewenang tindakan perlindungan kepada masyarakat. Hukum
bagaimanapun juga dapat memaksakan tindakan tertentu
sebagai suatu intervensi publik.
Meskipun hambatan ini, seperti kebutuhan untuk menye
diakan proses karena ketika memberlakukan karantina, sekilas
mungkin tampil sulit untuk beberapa profesional kesehatan
masyarakat, ini kendala hukum juga dapat membantu menda
maikan nilai kesehatan masyarakat dengan nilai-nilai lain,
seperti otonomi dan kesetaraan, yang banyak diadakan di
masyarakat kita. Menariknya, nilai ini mungkin sendiri mendu
kung kesehatan masyarakat, bahkan ketika tampaknya mem
buat beban untuk mencapai tujuan-tujuan kesehatan masya
rakat sistem kesehatan masyarakat.
Hubungan antara hukum dan kesehatan masyarakat bukan
hanya pragmatis sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Tenaga
kesehatan masyarakat perlu mengetahui sistem hukum untuk
mengatasi penghalang hukum dalam melakukan tugas mereka.
Hal ini sangat mendasar, mengingat kesehatan masyarakat
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merupakan upaya kolektif yang bertujuan agar penduduk tetap
sehat, untuk itu hukum menyediakan struktur sosial dan normanorma untuk mencapai kesehatan masyarakat. Karena itu, tidak
dapat dipungkiri bahwa hukum diperlukan oleh masyarakat
untuk mencapai tujuan masyarakat dan memberikan landasan
untuk pembenaran dari segala tindakannya.
A. Stpehen L. Issc dan Steven A. Schroeder (Goodman,
2007) menunjukkan, hukum telah memainkan peran penting
dalam banyak kemenangan kesehatan masyarakat yang utama
pada abad lalu, termasuk menghapuskan timbal dari bensin dan
pengurangan tingkat kematian dari kendaraan dan merokok.
Dalam kasus ini dan banyak lagi, hukum telah menyediakan
alat untuk melaksanakan rekomendasi kesehatan masyarakat.
Pengakuan bahwa kesehatan masyarakat bergantung pada
hukum bukan hal baru. Sejarah kesehatan masyarakat menun
jukkan kepada kita bahwa awal, dikenal peradaban terlibat dalam
kesehatan masyarakat kegiatan menegakkan kode sanitasi,
mengatur pasokan makanan, dan menyediakan perawatan bagi
orang sakit.
Kegiatan ini, banyak yang memengaruhi kesejahteraan
masyarakat pada masalah, yang lebih tepat untuk didirikan
pada keyakinan religius bergabung daripada pemahaman ilmiah
(melalui empirisme kasar pasti menginformasikan banyak
praktik). Untuk ini praktisi kesehatan masyarakat awal, alat
utama kesehatan masyarakat adalah hukum. Dalam dunia kuno,
praktik kesehatan masyarakat tergantung pertama dan utama
pada pembentukan sistem hukum yang dapat memastikan
organisasi. Dan penggunaan otoritas sipil untuk mengharamkan
praktik dianggap mengancam kesehatan dan praktik resep
berpikir untuk dilengkapi. Lalu, seperti sekarang, pengetahuan
tentang apa yang merugikan kesehatan masyarakat sangat
membantu ketika itu bergabung dengan mekanisme, ditentukan
oleh hukum untuk mengurangi ancaman tersebut.
Ketergantungan kesehatan masyarakat tentang hukum
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terutama terlihat saat krisis. Ketika wabah mengancam, hukum
adalah mekanisme utama untuk mndukung kesehatan masya
rakat. Apakah mereka mengandalkan penegakan karantina laut
atau mendirikan rumah hama, orang selalu bergantung pada
kemampuan hukum untuk respons struktur dan menegakkan
norma-norma dalam menanggapi ancaman terhadap kesehatan
masyarakat. Memang di saat krisis, variabel yang paling ampuh
membedakan masyarakat yang bertahan wabah dari yang bukan
tingkatan pengetahuan ilmiah masyarakat melainkan respons
hukum dan stabilitas.
Dengan demikian, pada akhir abad ke 19, kota di AS yang
telah mendirikan badan kesehatan terorganisir dan telah mem
berikan mereka kewenangan hukum yang diperlukan jauh lebih
mampu bertahan dari ancaman kolera dan penyakit epidemik
lainnya dibanding dengan masyarakat yang tidak memiliki
struktur untuk merespons.
Hari ini keberhasilan badan kesehatan masyarakat dan
praktisi tetap tergantung pada undang-undang yang menetapkan
kantor mereka, memberikan kewenangan, sesuai dana mereka.
Sebagai bentukan negara, balai kesehatan tergantung sekali
pada undang-undang negara untuk eksistensi, dukungan ke
uangan dan otoritas.
Hukum menentukan apakah mereka dapat memeriksa
restoran, membunuh nyamuk, atau orang-orang karantina
untuk penyakit menular. Hukum juga memberikan informasi
bahwa balai kesehatan dan peneliti perlu menentukan prioritas
dan kebijakan kesehatan masyarakat. Selama bertahuntahun, pemahaman epidemiologi benar-benar tergantung pada
undang-undang yang mewajibkan menjaga statistik vital dan
pelaporan penyakit. Bahkan saat ini, ketika para peneliti sering
mengandalkan sumber informasi lain, profesi kesehatan masya
rakat mengandalkan hukum surveilance kesehatan masyarakat,
serta hukum statistik vital untuk memberikan sentinel ancaman
kesehatan baru dan muncul.
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Tapi itu terlalu mudah untuk percaya bahwa peran hukum
dalam memfasilitasi kesehatan masyarakat terbatas pada di
berlakukannya disebut hukum kesehatan masyarakat, yang
berkaitan dengan penciptaan dan otorisasi dari dinas kesehatan,
pelacakan informasi kesehatan, dan peraturan langsung ke
giatan yang berbahaya. Meskipun undang-undang yang ber
hubungan dengan apa yang disebut fungsi inti kesehatan
masya
rakat adalah sangat penting, mereka hanyalah puncak
gunung es hukum yang terkait dengan kesehatan masyarakat.
Bahkan dengan rumah, dengan cara yang lebih ekstrem,
hukum sebagai alat pemesanan sosial adalah sine qua non
kesehatan masyarakat. Pertimbangan untuk contoh, kesehatan
masyarakat, tujuan 2010 sebesar menghilangkan kesenjangan di
bidang kesehatan. Apakah ini tantangan bagi ilmu pengetahuan
atau untuk hukum? Penelitian ilmiah walaupun mungkin
penting untuk penentuan faktor tertentu bertanggung jawab
untuk kesenjangan, ilmu saja tidak dapat mengatasi mereka.
Tidak ada pil ajaib yang dapat dikembangkan untuk mengakhiri
ras, perbedaan dalam kesehatan. Juga tidak bisa pejabat kese
hatan masyarakat, bertindak sendiri, menggunakan keterampil
an kesehatan masyarakat untuk memecahkan masalah.
Sebaliknya, jika ada pendekatan berarti untuk menghi
langkan perbedaan ras adalah ada, maka akan perlu muncul dari
berbagai macam respons sosial yang akan diinformasikan oleh
penelitian kesehatan masyarakat, tetapi akan bergantung pada
atau digagalkan oleh hukum. Jadi, meskipun studi kesehatan
masyarakat dan profesionalis akan mengajarkan kita di mana
beberapa masalah berbohong dan apa yang perlu dilakukan, kita
perlu beralih ke hukum terhadap alamat beberapa masalah ini.
Mungkin beberapa dari hukum-hukum akan melibatkan fungsi
kesehatan masyarakat inti (seperti hukum menyediakan untuk
klinik kesehatan masyarakat di lingkungan tertentu), tetapi
hukum yang lebih jauh mungkin diperlukan juga. Mungkin
hukum yang berkaitan dengan perumahan yang terjangkau,
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zonasi, tempat kerja diskriminasi, pajak penghasilan, atau
kepemilikan obat akan memainkan peran dalam bersekongkol
atau memperlambat perbedaan ras. Banyak masalah lain dan
tanggapan dalam domain hukum mungkin harus ditangani jika
tujuan kesehatan di tahun 2010 dapat bahkan sebagian dapat
direalisasikan.
Sebagian besar insiatif kesehatan masyarakat, oleh karena
itu, selalu melibatkan hukum. Dan berkali-kali, hukum dipahami
baik sebagai disiplin dan sebagai satu perangkat alat sosial dapat
menyediakan mekanisme yang kuat untuk secara dramatis
mengubah jalannya kesehatan masyarakat. Dampak bahwa
litigasi telah di pemasaran, regulasi, pemahaman rokok di AS
menunjukkan potensi satu perangkat hukum untuk mengatasi
masalah kesehatan masyarakat. Hukum juga dapat membela
kepentingan industri yang mengancam kesehatan masyarakat,
mempertahankan status quo, dan menempatkan kepentingan
ekonomi di atas kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, di
awal abad ke 20, hukum konstitusi AS ditafsirkan diterapkan
sedemikian rupa untuk pembatasan besar pada kemampuan
negara untk mengatur kondisi berbahaya di tempat kerja. Hari
ini Amandemen Pertama dapat menimbulkan hambatan yang
tangguh untuk ketat (mungkin efektif) regulasi iklan rokok.
Hukum demikian selalu pada kesehatan masyarakat, tetapi
belum tentu sekutu.
Hambatan bahwa hukum dapat menciptakan untuk hasil
kesehatan masyarakat dari lebih dari terjadi sikap. Mereka
muncul, sebagian, dari pandangan dunia yang sangat berbeda
dihargai oleh masing-masing disiplin. Dengan demikian, fokus
profesi hukum pada tujuan-tujuan subjektif dapat menekankan
hak-hak individu, termasuk hak milik, penyediaan prosedur yang
adil, dan pengenaan pembatasan melampaui batas pemerintah.
Perlindungan individu ini mungkin di pabrik jangka panjang
benih untuk masyarakat yang sehat, tetapi dalam jangka
pendek, dapat mengganggu dan menghalangi inisiatif kesehatan
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat

209

masyarakat yang penting. Pejabat kesehatan masyarakat, oleh
karena itu, mungkin dimaafkan untuk mengasumsikan bahwa
hukum hanya melemparkan rintangan di jalan mereka. Hukum
itu juga dapat digunakan secara positif untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan bagaimana yang bisa dilakukantelah lebih jarang dihargai baik pengacara atau praktisi
kesehatan masyarakat.
Namun perkembangan, seperti penggunaan litigasi untuk
menantang industri tembakau dan pekerjaan pengacara untuk
menangani bahaya lingkungan, harus sebenarnya mengingatkan
kita bahwa tidak hanya hukum menciptakan lingkungan
pendukung yang diperlukan kesehatan masyarakat, juga
mendukung afirmatif tertentu tujuan kesehatan masyarakat.

3.

Implikasi Kesehatan Masyarakat Pada Hukum

Jadi bagaimana kesehatan masyarakat memengaruhi
hukum? Ketergantungan hukum terhadap kesehatan masya
rakat, saya kira jauh lebih penting daripada ketergantungan
kese
hatan masyarakat terhadap hukum. Namun tetap kritis.
Tanpa pertanyaan, tingkat minimal kesehatan masyarakat di
perlukan hukum untuk berfungsi dengan baik. Sama seperti
kesehatan masyarakat terancam ketika pelanggaran hukum
ada, hukum terancam ketika masyarakat adalah bahaya.
Selama epidemi demam kuning tahun 1793 misalnya, otoritas
sipil mogok di Philadelphia, mengancam tidak hanya hukum
setempat, tetapi juga konstitusi yang masih muda, karena kota
itu kemudian adalah ibukota AS. Dalam arti, hukum adalah
sebuah kemewahan yang dimungkinkan hanya bila tingkat
sederhana kesehatan masyarakat tercapai. Jika itu benar,
maka pembentukan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat
mungkin menjadi yang pertama penting dan perlu usaha hukum.
Oleh karena itu, pepatah common law salus populi suprema
lex merupakan pemahaman yang yang tidak hanya harus hukum
melayani kesehatan masyarakat, tetapi juga bahwa kesehatan
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masyarakat adalah hadapan hukum. Ketergantungan hukum
terhadap kesehatan masyarakat, namun tidak terbatas pada
mencegah anarki yang menyertai epidemi. Kesehatan masya
rakat telah hukum dan berkaitan dengan hukum dibanyak
cara yang halus lainnya. Sebagai contoh, salah satu tantangan
berkelanjutan dalam Konstitusi AS telah menemukan luas di
sepakati on arbiter dan prinsip-prinsip yang dapat digunakan
untuk membantu membatasi batas-batas antara otoritas federal
dan otoritas negara dan antara ruang publik dan otonomi
individual.
Dalam dunia nilai diperebutkan dan bertentangan penilaian
moral, masyarakat telah terbukti menjadi salah satu yang paling
banyak diterima alasan-alasan untuk tindakan komunal. Dalam
peran tersebut, kesehatan masyarakat memainkan penting,
meskipun sering tidak diakui, peran dalam perkembangan
hukum konstitusional AS. Dengan demikian, doktrin yang
beragam seperti yang berkaitan dengan Kausul Perdagangan,
hak privasi, dan Keempat amandemen semua telah dibangun
dan diperkaya oleh pertimbangan kesehatan. Hukum konstitusi,
oleh karena itu berutang budi terhadap kesehatan masyarakat
yang belum diakui.
Disiplin dan keahlian kesehatan masyarakat juga terbukti
penting untuk pengembangan organisasi birokrasi dan hukum
administrasi. Di banyak tempat, polisi medis lama mendahului
dan membentuk model untuk apa yang telah kita kenal sebagai
polisi. Dengan demikian, pemerintah menggunakan alat-alat
penegakan hukum, dan alat-alat yang digunakan untuk penga
dilan meninjau dan membatasi penegakan itu, telah dikem
bangkan dalam pembibitan kesehatan masyarakat dan telah
di
dirikan dengan cara yang tak terhitung pada pemahaman
yang diperoleh dari perjuangan untuk meningkatkan kesehatan
komunal.
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4.

Definisi Hukum Kesehatan Masyarakat

Hukum kesehatan masyarakat adalah suatu studi
kekuasaan hukum dan kewajiban negara, bekerja sama dengan
mitra-mitranya, untuk menjamin kondisi orang untuk sehat
(seperti untuk mengidentifikasi, mencegah, dan meringankan
risiko kesehatan penduduk) dan membatasi kekuasaan
negara terhadap otonomi, privasi, kebebasan, kepemilikan,
atau perlindungan kepentingan individu untuk kebaikan
bersama. Tujuan utama hukum kesehatan masyarakat adalah
mewujudkan tingkat tertinggi kesehatan fisik dan mental
masyarakat sesuai dengan nilai keadilan sosial (Public health
law is the study of the legal powers and duties of the state, in
collaboration with its partners, to assure the conditions for people
to be healthy (e.g. to identify, prevent, ameliorate risks to health
in the populations) and the limitations on the power of the state
to constrain the autonomy, privacy, liberty, proprietary, or other
legally protected interests of individuals for the common good.
The prime objective of public health law is to pursue the highest
possible level of physical and mental health in the population,
consistent with the value of social justice).
Dari definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan ada
7 determinan esensial dari hukum kesehatan masyarakat yaitu:
1. Pemerintah (government) bahwa aktivitas kesehatan masya
rakat menjadi tanggungjawab utama pemerintah.
2. Paksaan dan pembatasan kekuasaan (coercion and the
limits on power) bahwa tenaga kesehatan masyarakat me
miliki kekuasaan untuk memaksa individu dan urus
an perdagangan untuk melindungi masyarakat. Jadi
berdasarkan ketentuan hukum membatasi kekuasaan
pemerintah ini.
3. Sistem Kesehatan Masyarakat (Public Health System).
Lembaga kesehatan masyarakat adalah pusat sistem kese
hatan multisektoral. Lembaga kesehatan masyarakat dapat
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bertindak sebagai katalis untuk tindakan departemen
pemerintah lainnya dan menstimulir, mengoordinir, dan
mengatur pelaku non pemerintah. Terdapat 5 pelaku yaitu
institusi pelayanan kesehatan, masyarakat, perdagangan,
media dan akademisi.
4. Kependudukan, kesehatan masyarakat berfokus pada
kesehatan penduduk. Tentu saja, tenaga kesehatan masya
rakat peduli terhadap akses dan kualitas perawatan medis,
namun perhatian utama adalah menciptakan kondisi agar
masyarakat menjadi sehat.
5. Masyarakat; entitas lokal seperti gereja, organisasi ke
masyarakatan, dan kelompok advokasi kesehatan dapat
memberikan kontribusi untuk kesehatan tetangga. Keter
libatan Masyarakat dapat secara efektif mempro
mosikan
kegiatan yang kesehatan.
6. Pencegahan; Lapangan kesehatan masyarakat menekankan
pencegahan penyakit dan cedera, seperti yang dibedakan,
banyak kegiatan yang paling ampuh kesehatan masyarakat
berorientasi pencegahan seperti vaksinasi, pendidikan
kesehatan, peraturan seat belt.
7. Keadilan sosial, berpusat pada misi kesehataan masyarakat.
“Keadilan” membutuhkan pemerintahan yang adil dan
kepastian hukum dan memiliki 3 atribut penting yang
relevan khusus untuk hukum kesehatan masyarakat: nondiskriminasi, prosedur yang adil, dan alokasi beban dan
manfaat yang adil.
Rumusan ini menunjukkan hubungan antara negara dan
warga negara dalam masyarakat atau publik adalah bahwa
negara mempunyai memiliki kekuatan memaksa (coercive
power) untuk menciptakan kesehataan bagi masyarakat,
negara memiliki kewajiban (duties) secara konstitusional untuk
menciptakan, meningkatkan dan mempromosikan kesehatan
bagi masyarakat, dan negara harus dibatasi (restraint) dari
tindakan dalam menggunakan kekuasaan dan kekuatannya.
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Sudah tentu dalam pelaksanaan kekuasaan (power) negara ini
cenderung mengancam hak individual seperti kebebasan atas
pribadi, privasi, maupun pemilikan misalnya merokok, obesitas,
konsumsi alkohol, pergaulan bebas.
Demikian pula, dalam menjalankan kewajiban negara
(duties) sering kali tidak mendapat dukungan kesadaran indi
vidu akan kepentingan kolektivitas mereka. Apalagi pemba
tasan (restraint) tindakan negara dalam aktivitas kesehatan
masyarakat cenderung warga masyarakat kurang berpartisipasi
kalau tidak mau dikatakan tidak berpartisipasi dalam mela
kukan pengawasan atas tindakan dan kebijakan negara di
bidang kesehatan masyarakat.
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BAB X

PENELITIAN KESEHATAN
MASYARAKAT

A. Pendahuluan

K

egiatan penelitian merupakan kebutuhan dasar dalam
pengembangan ilmu pengetahuan telah menjadi bagian
yang tak terpisahkan dalam upaya mencari pemecahan
atas masalah yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan,
diantaranya dalam bidang kesehatan.
Penelitian berasal dari kata dasar teliti yang artinya cermat,
saksama, atau hati-hati. Penelitian adalah suatu kegiatan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang
dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan
suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengem
bangkan prinsip umum.
Penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis,
terkontrol, empiris, dan kritis tentang berbagai fenomena alami
dengan dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan yang
dikira terdapat antara berbagai fenomena itu.
Penelitian pada hakikatnya dimulai dari hasrat keinginta
huan manusia yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan
atau per
nyataan lazim disebut dengan permasalahan. Setiap
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pertanyaan diperlukan jawaban atau pemecahannya, sehingga
manusia mendapatkan pengetahuan baru yang dianggap benar.
Penge
tahuan baru dari hasil penelitian adalah apa yang bisa
diterima akal berdasarkan fakta empirik. Karena itu, pencarian
pengetahuan yang benar haruslah berlangsung menurut
prosedur yang menjadi kaidah bekerjanya akal yaitu logika.
Penelitian kesehatan dapat diartikan sebagai suatu upaya
untuk memahami ragam permasalahan yang dihadapi dalam
bidang kesehatan baik kuratif, atau klinis maupun preventif
atau kesehatan masyarakat serta ragam masalah yang berkaitan
dengannya dengan mencari bukti yang muncul dan dilakukan
melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat ilmiah siste
matis, dan logis.
Penelitian kesehatan adalah penelitian yang diterapkan
dalam bidang kesehatan. Sehingga prinsip prinsip dan sistem
yang berlaku tidak jauh berbeda dengan penelitian di bidang
lainnya. Perbedaannya hanya pada area penelitian dengan
pendekatan teori yang bersumber dari keilmuan kesehatan.
Salah satu yang membedakan dengan penelitian kesehatan
adalah objek penelitian yang berupa manusia, baik secara
indi
vidual maupun kelompok (komunitas) sehingga etika dan
norma harus diperhatikan, karena manusia terlibat langsung
baik sebagai objek maupun subjek penelitian. Karena itu be
berapa peneliti menggolongkan penelitian kesehatan ke dalam
penelitian sosial.
Penelitian Kesehatan merupakan salah satu subsistem
dalam sistem kesehatan nasional. Penelitian Kesehatan dapat
menjamin akurasi, validitas, kelayakan, dan keberlanjutan sis
tem kesehatan nasional untuk mencapai tujuan pembangun
an nasional. Peraturan Presiden Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional pada Pasal 3 (1) menyatakan komponen
pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN dikelompokkan
dalam subsistem: a. upaya kesehatan; b. penelitian dan pengem
bangan kesehatan; c. pembiayaan kesehatan; d. sumber daya
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manusia kesehatan; e. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan
makanan; f. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan
g. pemberdayaan masyarakat.
Investasi pada penelitian dan pengembangan kesehatan
penting untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.
Karena perlu pendekatan multidisiplin dalam penelitian dan
pengem
bangan kesehatan, dimulai dari penelitian biomedis
hingga penentuan kebijakan. Hal ini penting dilakukan untuk
menjembatani para peneliti, sebagai produsen pengetahuan dan
informasi,dengan para pembuat kebijakan, untuk memung
kinkan pengembangan kebijakan yang relevan, valid, dan
akurat.
Sesuai dengan keilmuan kesehatan yang terdiri dan di
pengaruhi oleh berbagai ilmu yang lain, maka penelitian ke
sehatan biasa terbagi dalam berbagai cabang ilmu yang men
dukung keilmuan kesehatan, yang dapat dilihat pada bagan
hubungan dan pengembangan keilmuan kesehatan.

B.

Urgensi Penelitian Kesehatan Masyarakat

Ilmu pengetahuan menjadi dasar utama penelitian kese
hatan masyarakat. Karena metode ilmu pengetahuan dapat
memberikan tujuan objektif dalam mengidentifikasi faktor pen
ting yang dibutuhkan untuk kesehatan sebuah populasi, dan
untuk mengevaluasi kebijakan dan program untuk melakukan
proteksi dan mempromosikan kesehatan. Kisaran penuh dari
semua alat ilmiah termasuk metode kualitatif dan kuantitatif,
dan kolaborasi di antara disiplin ilmu patut dibutuhkan.
Secara moral pengetahuan tidak netral dan sering kali
membutuhkan tindakan. Lebih jauh lagi, informasi tidak dapat
dikumpulkan dengan sendirinya. Pekerja kesehatan masyarakat
harus mencari cara untuk menerjemahkan semua informasi
yang didapatkan sesuai dengan tepat waktu. Terkadang,
tindakan yang dibutuhkan adalah melakukan riset untuk dapat
mengisi ruang kosong pengetahuan yang belum diketahui.
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Dalam banyak kasus, suatu tindakan dibutuhkan jika
semua informasi yang disyaratkan tidak ada. Dalam kasus
lain, kebijakan selalu dibutuhkan oleh nilai fundamental dan
mar
tabat kemanusiaan, bahkan jika pengimplementasiannya
tidak efisien atau efektif secara optimal. Dalam situasi seperti
itu, nilai-nilai akan membentuk penerapan dan informasi atau
tindakan dalam ketidakhadiran informasi tersebut.
Secara prinsipiel penelitian kesehatan masyarakat ditujukan
bagi penyebab fundamental dari penyakit dan semua kebutuhan
bagi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit lanjutan.
Penelitian kesehatan masyarakat yang akan dilaksanakan harus
dapat mengadvokasi dan berupaya keras untuk memberdayakan
para anggota masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan
bahwa sumber daya dasar dan kondisi yang dibutuhkan untuk
kesehatan dapat diakses oleh semua orang
Praktik penelitian kesehatan masyarakat pada umumnya
menggunakan manusia sebagai individu sekaligus sebagai kum
pulan individu yang disebut masyarakat (community) sebagai
objek yang diteliti di satu sisi berhadapan dengan sisi yang lain
pada manusia sebagai peneliti atau yang melakukan penelitian.
Konsekuensi dari interaksi ini menimbulkan hubungan timbal
balik antara manusia sebagai peneliti dan manusia sebagai yang
diteliti yang perlu dipertimbangkan. Karena itu, sesuai dengan
prinsip etika hubungan antara kedua belah pihak ini terikat
dalam status hubungan antara peneliti dengan yang diteliti di
mana masing-masing pihak memiliki “hak dan dibebani ke
wajiban”. Hak dan kewajiban ini harus diakui dan dihargai oleh
masing-masing pihak tersebut.
Hubungan antara peneliti dengan yang diteliti adalah
sebagai hubungan antara mereka yang memerlukan informasi
dan mereka yang memberikan atau menghasilkan informasi.
Bentuk hubungan ini bukan berada dalam status kesetaraan.
Peneliti sebagai pihak yang memerlukan informasi, seyogianya
menempatkan diri lebih rendah dari pihak responden atau
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informan yang memberikan atau menghasilkan informasi.
Bahkan, seorang responden atau informan tidak dibebani ke
wajiban bahkan mempunyai hak untuk tidak memberikan
informasi jika tindakan peneliti menimbulkan rasa sakit
(misalnya diambil sampel darahnya) pada tubuh responden
atau informan. Responden atau informan berhak menarik diri
dan menyatakan tidak bersedia diwawancarai atau memberikan
informasi.
Sekurang-kurangnya ada empat sebab yang melatarbela
kangi mengapa penelitian itu perlu dilakukan, yaitu:
1. Kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan
kemampuan
Manusia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat
luas. Dalam kehidupan yang sangat luas tersebut banyak
hal yang kita tidak ketahui, tidak jelas, tidak paham se
hingga menimbulkan kebingungan, karena pengetahuan,
pemahaman dan kemampuan manusia yang sangat ter
batas, dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu
luas.
Bahkan ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan ketidak
jelasan terhadap sesuatu dalam kehidupannya, sering kali
menimbulkan kecemasan, rasa takut, dan rasa terancam.
Kesadar
an atas keterbatasan pengetahuan, pemahaman,
dan atau kemampuan manusia dalam kehidupannya perlu
diatasi agar manusia dapat menyesuaikan diri di lingkungan
masyarakat.
2. Pemenuhan rasa ingin tahu
Manusia memiliki dorongan atau naluri ingin mengetahui
tentang sesuatu di luar dirinya. Pengetahuan dan pema
haman tentang sesuatu, menimbulkan rasa ingin tahu baru
yang lebih luas, lebih tinggi, lebih menyeluruh. Dorongan
ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman. Contohnya, manusia selalu
bertanya, apa itu, bagaimana itu, mengapa begitu, dan seba
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3.

gainya. Bagi kebanyakan orang, jawaban-jawaban sepintas
dan sederhana mungkin sudah memberikan kepuasan,
tetapi bagi orang-orang tertentu, para ilmuwan, peneliti,
dan mungkin juga para pemimpin, dibutuhkan jawaban
yang lebih mendalam, lebih rinci dan lebih komprehensif.
Pemecahan masalah
Suatu penelitian dilakukan untuk pemecahan masalah.
Manusia di dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada
masalah, tantangan, ancaman, dan bahkan kesulitan,
baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya
serta di lingkungan kerjanya. Banyak cara yang dilakukan
manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapinya,
antara lain:
a. Pemecahan masalah dilakukan secara tradisional atau
mengikuti kebiasaan. Cara dan alat kerja tradisional
yang merupakan kebiasaan, misalnya, cara masyarakat
petani memotong padi menggunakan anai-anai yang
secara turun temurun dijadikan sebagai alat potong
padi.
b. Pemecahan masalah secara dogmatis, baik mengguna
kan dogma agama, masyarakat, hukum, dan lain lain.
Seperti pencuri dipotong tangannya, dan lain-lain.
c. Pemecahan masalah secara intuitif yaitu berdasarkan
bisikan hati, misalnya seorang ibu kebingungan
anaknya terlambat pulang sekolah. Bisikan hatinya,
mengecek anaknya dengan menelepon teman dekat
anaknya.
d. Pemecahan masalah secara emosional, umpamanya
pintu terkunci dibuka dengan didobrak.
e. Pemecahan masalah secara spekulatif atau trial and
error, suara radio berhenti, lalu radionya dipukul-pukul
dan ternyata bersuara lagi.
f.
Pemecahan masalah melalui penelitian. Pemecahan
masalah dalam penelitian dilakukan secara objektif,
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4.

sistematis, menggunakan metode dan mengikuti
prosedur, serta berpegang pada prinsip-prinsip dan
kaidah-kaidah pengumpulan, pengolahan data, dan
pembuktian secara ilmiah.
Pemenuhan pengembangan diri
Manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai,
dikuasai, dan dimilikinya. Manusia selalu ingin yang lebih
baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu
ingin menambah dan meningkatkan “kekayaan” dan fasilitas
hidupnya. Keinginan manusia yang selalu ingin lebih baik
itu, ada yang dicapai dalam waktu relatif singkat dengan
ruang lingkup yang lebih sempit maupun membutuhkan
waktu yang cukup lama dengan ruang lingkup yang lebih
luas dan kompleks melalui penelitian.

C. Tujuan Penelitian Kesehatan
Secara umum tujuan penelitian kesehatan menurut
Notoatmodjo (1993), yaitu:
1. Menemukan atau menguji fakta baru maupun fakta
lama sehubungan dengan bidang kesehatan.
2. Melakukan analisis terhadap hubungan antara faktafakta yang ditemukan dalam bidang kesehatan.
3. Menjelaskan tentang fakta yang ditemukan serta
hubungannya dengan teori yang telah ada.
4. Mengembangkan metode atau konsep baru dalam
pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat.

D. Manfaat Penelitian Kesehatan
1.

Secara singkat, manfaat dari penelitian kesehatan yaitu:
Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan
tentang keadaan atau status kesehatan individu, kelompok
atau masyarakat.
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E.

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan
kemampuan sumber daya dan kemungkinan sumber daya
tersebut guna mendukung pengembangan pelayanan
kesehatan.
Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian untuk mencari
sebab masalah kesehatan atau kegagalan yang terjadi dalam
pelayanan kesehatan. Sehingga dapat dijadikan acuan
untuk mencari solusi atau alternatif penyelesaian masalah.
Hasil penelitian kesehatan dapat dijadikan sarana untuk
menyusun kebijakan pengembangan pelayanan kesehatan.

Jenis Penelitian Kesehatan

Pengelompokan jenis penelitian kesehatan bermacammacam. Hal ini tergantung dari metode yang dipakai. Berda
sarkan metode, penelitian kesehatan dapat digolongkan menjadi
2 kelompok, yaitu:
1. Metode penelitian survei
Dalam penelitian survei, hasil dari penelitian tersebut
merupakan hasil dari keseluruhan walaupun tidak di
lakukan ke seluruh populasi, namun hanya diambil sampel.
Hasil dari sampel tersebut dapat digeneralisasikan sebagai
hasil populasi. Metode ini digolongkan menjadi 2 bagian
yaitu deskriftif dan analitik.
a. Survey deskreftif
Dalam survey deskreftif, penelitian diarahkan untuk
men
deskripsikan atau menguraikan suatu keadaan
di dalam satu komunitas. Seperti distribusi penyakit,
distribusi jenis kelamin atau karakteristik lainnya.
b. Survei analitik
Pada survei analitik, penelitian diarahkan untuk men
jelaskan suatu keadaan atau situasi. Analitik pada
dasarnya digunakan untuk menjawab pertanyaan
mengapa (why?). survei analitik terbagi 3, yaitu:
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Cross sectional
Dalam penelitian cross sectional, pengumpulan
data baik variable dependent maupun independent
dan faktor-faktor yang memengaruhinya dikum
pulkan dalam waktu yang bersamaan.
2. Retrospective study
Penelitian ini bertujuan melihat fenomena pada
masa lalu. Pengumpulan data dimulai dari efek
atau akibat yang telah terjadi dan dilihat apakah
ada keterkaitan dengan masa lalu. Contoh apabila
mencari hubungan antara merokok dengan kanker
paru. Maka dimulai dengan mencari data kasus
penderita kanker paru kemudian ditanyakan
riwayat merokok di masa lampau.
3. Prospective study
Penelitian ini bertujuan melihat fenomena ke depan.
Dimulai dengan melihat variabel penyebab dan
dilihat dampaknya di masa datang. Misalnya untuk
melihat hubungan antara alcohol dengan kejadian
chirosis hati, dimulai dengan mengumpulkan
data pengguna alkohol lalu diteruskan dengan
observasi ke depan apakah yang menggunakan
alkohol positif menderita chirosis hati atau tidak.
2. Metode penelitian eksperimen
Penelitian eksperimen, peneliti melakukan perlakuan pada
responden dan mengukur akibat atau pengaruhnya. Perla
kukan dapat berupa sengaja atau terkontrol. Misalnya
penelitian tentang dampak terapi musik terhadap tingkat
kecemasan pasien yang akan dilakukan operasi.
Namun, apabila dilihat dari segi kegunaannya, maka pene
litian kesehatan dapat digolongkan menjadi:
1. Penelitian dasar (basic of fundamental research)
Penelitian ini dilakukan untuk memahami gejala yang
muncul pada suatu masalah. Kemudian gejala tersebut
1.
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2.

3.

4.

dianalisa dan kesimpulannya menjadi teori atau penge
tahuan yang baru.
Penelitian terapan
Penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki atau me
modifikasi sistem atau program yang sudah ada. Penelitian
dilakukan dengan menerapkan suatu sistem atau metode
baru namun masih uji coba.
Penelitian tindakan
Penelitian ini dilakukan untuk mencari suatu dasar
penge
tahuan praktis guna memperbaiki situasi di suatu
komunitas. Penelitian biasanya dilakukan di mana penye
lesaian masalah perlu dilakukan. Misalnya, penelitian
tindakan untuk peningkatan kesehatan masyarakat
transmigrasi.
Penelitian evaluasi
Penelitian dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap
pelaksanaan suatu program dalam rangka mencari umpan
balik. Misalnya meneliti tingkat kepuasan pasien di rumah
sakit setelah menerapkan konsep keperawatan primer.
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BAB XI

ETIKA PENELITIAN
KESEHATAN MASYARAKAT

A. Pendahuluan

D

ari pelacakan literatur mengenai etika penelitian,
karya Hopf (dalam Flick et al, 2004: 334-337) berjudul
“Research Ethics and Qualitative Research” dianggap
paling komprehensif. Etika penelitian sebagai suatu seperangkat
aturan dan prinsip etik yang disepakati bersama menyangkut
hubungan antara peneliti di satu sisi dan semua yang terlibat
dalam penelitian atau partisipan penelitian di sisi yang lain.
Secara historis, etika penelitian belum muncul ketika para
filsuf awal mengembangkan metode ilmiah yang melahirkan
metodologi penelitian. Malah pada saat itu belum terpikirkan
bahwa suatu saat penelitian memerlukan pedoman bersama
agar tidak ada satu pun pihak yang merasa terganggu atau
dirugikan dari kegiatan penelitian. Sebab, penelitian bidang apa
saja pada hakikatnya menyangkut hajat dan hidup orang lain.
Karena itu, diperlukan satu pedoman atau ketentuan sebagai
dasar berpijak.
Karena proses penelitian menyangkut orang dan kehidupan
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nya. Subjek yang terlibat mungkin lemah secara fisik karena
usianya, status sosial dan posisi ketidakberdayaannya. Jika
subjek masih kanak-kanak perlu pendampingan orangtuanya.
Jika subjek sakit perlu orang yang bisa mewakilinya dan
harus dijaga agar hubungan baik antara wakil tersebut dengan
partisipan tidak terganggu.
Pembicaraan tentang etika penelitian secara serius dimulai
ketika para sosiolog Amerika berkumpul dan membincangkannya
sebagai bagian tak terpisahkan dari penelitian baru pada awal
1960-an dengan menerbitkan prinsip dan aturan etika penelitian
dalam bentuk naskah akademik berjudul “Code of Ethics”. Di
Jerman etika penelitian baru muncul pada awal 1990-an juga
diawali dengan diskusi di kalangan para sosiolog Jerman.
Hasilnya, mereka menerbitkan naskah berjudul “Ethik-Kodex
1993”. Malah disepakati bahwa etika penelitian sangat penting
dibahas, dan secara simultan menjadi bagian dari pengajaran
metodologi penelitian. Diharapkan, seorang peneliti tidak saja
cakap dan menguasai metodologi penelitian, tetapi juga wajib
memiliki pengetahuan etis yang menyertainya.
Penelitian bukan aktivitas sederhana yang bisa dikerjakan
oleh seorang diri. Karena itu, penelitian selalu melibatkan
orang lain, baik sebagai partisipan penelitian (responden dan
informan), maupun menjadi bagian tim peneliti yang mem
bantu proses penelitian. Semua yang berperan itu wajib dijaga
kehormatan dan keselamatannya. Jika informan atau subjek
menghendaki identitas dirahasiakan, maka peneliti wajib meme
nuhinya dengan menyebut inisialnya saja. Seorang peneliti
harus berusaha sedemikian rupa meminimalisir hal-hal yang
dapat mengganggu ketenangan partisipan. Sebagai kerja ilmiah,
sebaiknya penelitian dilakukan secara terbuka (overt research),
sehingga siapa pun bisa mengakses proses dan hasil penelitian
secara terbuka.
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B.

Etika Kesehatan

Etika kesehatan (medical ethics) melalui sumpah Hipokrates
berfokus pada kewajiban dokter pada tindakan yang bermanfaat
(beneficence, doing good) dan perlindungan bagi pasien (non
male ficense, do no harm). Jadi sumpah Hipokrates bertujuan
untuk kemanfaatan dan mencegah terjadinya cedera dan
ketidakadilan pada pasien. Meskipun hal ini juga menyangkut
beberapa persyaratan moral yang saat ini dikenal sebagai
“konfidensialitas” tetapi tidak menyinggung etika kesehatan
masyarakat misalnya masalah otonomi pasien dan keadilan
sosial untuk promosi kesehatan masyarakat.
Demikian juga, pada masa Yunani kuno Aristoteles dan
Galen mengarahkan tindakan higienes dan pendidikan kese
hatan hanya kepada golongan elite (the have) ketimbang pada
masyarakat golongan kelas bawah (the heve not), orang asing
maupun para budak pada waktu itu. Kesehatan masyarakat
agak berkembang pada abad pertengahan melalui tindakan
isolasi dan karantina bagi penyakit-penyakit menular.
Pada abad pertengahan di Eropa Thomas More (14781535) menulis tentang perlunya perlindungan hygiene dan
jaminan asuransi kesehatan bagi penderita penyakit dan orang
yang menganggur. J.J. Rousseau (1712-1778) secara tegas
menya
takan bahwa penyakit berkembang dari kondisi sosial
dan dipengaruhi berbagai faktor dan ini semuanya luput dari
perhatian kedokteran klinis.
Di Amerika Serikat Benjamin Rush (1745-1813) dan Jon
Gregory (1724-1773) mengemukan pandangan moralnya menge
nai perlunya dokter mendidik masyarakat dan keterbukaan
kepada pasien. Baik Rush maupun Gregory melihat pentingnya
informasi kesehatan, namun Informed Consent belum dikemu
kakan pada tulisan-tulisannya.
Perlindungan kesehatan masyarakat belum diorganisir
secara sistemik sampai pada abad pertengahan di Inggris,
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kecuali melalui usaha Edwin Chadwick (1800-1890) mengenai
peraturan penanganan kesehatan orang-orang miskin dan
mencegah larangan kerja bagi anak-anak usia di bawah sem
bilan tahun dan peningkatan kesehatan dan kesejahteran
tenaga kerja di perusahaan. Pada 1948 atas usaha keras dari
Chadwick Public Health act diundangkan berkaitan dengan
peningkatan sanitasi lngkungan dan sistem drainase sebagai
upaya pencegahan penyebaran penyakit tipoid kolera dan
penyakit lainnya.
Sebagai asisten dari Jeremy Bentham penganut aliran
Utilitarisme, Chadwick menyatakan bahwa kemiskinan sering
disebabkan oleh penyakit. Bersama dengan John Stuart Mill
(1806-1873). Di Massachutsetts Lemuel Shattuck (17931859) menggarisbawahi pentingnya pengorganisasian Sistem
Kesehatan Masyarakat.
Pada abad kedua puluh Etika dan Kesehatan Masyarakat
berkembang di Amerika Serikat di mana Greenwood sebagai
seorang anggota dari The Socialist Medical Association dan
memberikan advokasi aspek social kedokteran. Greenwood
sangat peduli dengan aspek sosial dari penyebab penyakit dan
kesehatan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat
(Beauchamp dan Coughlin, 1996).
Etika kesehatan (Gezondheidsethiek) menurut Leenen
suatu etika khusus dengan menerapkan nilai-nilai dalam bidang
pemeliharaan/pelayanan kesehatan. Sedang menurut Soerjono
Soekanto (1987), etika kesehatan jelas mencakup penilaian
terhadap gejala kesehatan yang disetujui, dan juga mencakup
suatu rekomendasi bagaimana bersikap tindak secara pantas
dalam bidang kesehatan.
Menurut Thirouz, 1977 (Soekanto:1987) etika kesehatan
meliputi: ”treatment of dying patients, allowing someone to
die mercy death, and mercy killing; behavior control; human
experimentation and informed consent; genetics, fertilization,
and birth; health care delivery and its cost; population and birth
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control, abortion, strelization; alloment of scarce medical resources,
organ transplantion, and hemodialysis; and truth telling and
confidentiality in medicine. In short ....(it) really concerned with the
establishment between the sick and the dying on the one hand,
and the healthy and the medical professionals on the other”.
Dengan demikian, etika kesehatan mencakup:
1. Penanganan pasien yang tidak tertolong misalnya
pemberian O2 diteruskan atau tidak
2. Dengan sengaja mengijinkan pengakhiran penderitaan
dan hidup pasien atas permintaan pasien sendiri, pem
batasan perilaku, dan persetujuan tindakan setelah
pemberian informasi misalnya pasien terminal
3.
Bioetika, fertilisasi dan kelahiran
4. Pelayanan kesehatan dan pembiayaannya
5. Kependudukan dan pengendalian kelahiran, aborsi,
sterilisa
si, dan pemanfaatan sumber daya kesehatan
yang langka
6. Transplantasi organ dan hemodialisis
7. Pengungkapan dan kerahasiaan informasi kesehatan
Bandman dan Bandman (Dewi, 2008) menjelaskan perma
salahan etika dalam bidang kesehatan secara umum sebagai
berikut:
a. Kuantitas dan melawan kualitas hidup
Kemampuan teknologi dalam mendeteksi kondisi kesehatan
manusia. Melalui teknologi seseorang dapat menciptakan
manusia yang unggul secara fisik, kemampuan berpikir
serta ketahanan terhadap penyakit. Permasalahan etik dan
moral adalah jika suatu penyakit menimpa janin misalnya
retardasi mental berdasarkan hasil deteksi teknologi secara
dini. Apakah kehidupan jaman ini harus diakhiri dengan
pertimbangan agar kelak cacatnya tidak akan menimbulkan
penderitaan lebih lanjut? Apakah manusia di luar diri si
janin berhak untuk memutuskan mengakhiri masa depan
janin? Atas dasar hak apa pula seseorang memutuskan
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b.

c.

d.

bahwa bakal anak yang membawa cacat bawaan tidak punya
hak untuk dilahirkan sebagaimana anak yang lainnya?
Kebenaran melawan penanganan dan pencegahan penyakit
Jika seseorang terkena virus suatu penyakit menular
yang mematikan, tentunya diperlukan tindakan guna
menghindari penularan lebih lanjut melalui isolasi dan
tidak diperbolehkan bertemu denga siapa pun. Tindakan itu
diambil demi untuk kepentingan orang banyak, walaupun
mengurangi kebebasan pasien untuk bersosialisasi.
Berkata jujur melawan kebohongan
Kaidah moral yang utama dalam semua sendi kehidupan
adalah berkata jujur. Namun, kejujuran yang diharapkan
di dalam menyelesaikan permasalahan etik menuntut
kedewasaan serta pertimbangan yang bijaksana di mana
setiap keputusan untuk berkata jujur sepenuhnya harus
dipikirkan dampaknya Contoh rahasia kedokteran. Dalam
perspektif etik rahasia ini wajib disimpan. Jika seorang
dokter tidak selalu mengatakan kondisi pasien secara
terbuka kepada siapa pun, kecuali untuk alasan tertentu
yang dibenarkan oleh hukum atau karena alasan lain
seseorang berhak diberitahukan.
Ilmu pengetahuan terhadap agama dan ideologi
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
sering bersentuhan dengan agama/kepercayaan pasien dan
atau keluarganya. Fertilisasi in vitro misalnya pada satu
sisi memberikan jalan keluar bagi pasangan yang ingin
mendapatkan keturunan dengan cara mempertemukan
sel telur dengan sperma di luar hubungan suami istri
sebagaimana lazimnya dan ketika menjadi zigot kemudian
ditanamkan kembali ke rahim ibunya. Pada ajaran agama
tertentu fertilisasi in virtro ini dianggap sebagai campur
tangan manusia terhadap hubungan sakral perkawinan
antara manusia yang disaksikan Tuhan. Sehingga anak
yang dihasilkan dengan cara fufilisasi in vitro dianggap
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat

235

e.

1.

menyalahi hukum kodrat dan mendahului kuasa Tuhan.
Pengobatan ilmiah melawan pengobatan tradisional
Pengobatan tradisional ini terkadang menggunakan unsurunsur magis dalam dalam penerapanya yang secara ilmiah
sulit sekali diterima. Dalam perspektif etik permasalahan
akan muncul jika pengobatan tradisional ternyata mampu
menghindarkan pasien dari dampak rasa sakit yang ber
lebihan akibat kimia atau tindakan medik seperti operasi.
Etika Kesehatan Individual

Beberapa prinsip etik berkaitan dengan kesehatan indi
vidual. Pernyataan ini menitik beratkan pada sifat-sifat kolabo
ratif dari kesehatan masyarakat tentang cara yang positif yang
dibutuhkan untuk menghindari semua konflik kepentingan
yang mungkin akan muncul dan merusak kepercayaan atau
efektivitas program. Prinsip ini antara lain:
a. Prinsip ini bertindak dan berperan dalam masyarakat
untuk mencegah penyakit dan mempromosikan kesehatan,
Sebagai contoh, perawatan yang dilakukan kepada kejadian
infeksi sangat penting dilakukan untuk pencegahan
persebaran kepada orang lain
b. Mengidentifikasi kebutuhan yang seragam dari masyarakat
untuk dapat menangani masalah yang muncul secara
individual atau seçara komunitas. Semua hal yang
berhubungan dengan masyarakat menjadi perhatian dan
merupakan titik tolak semua tindakan. Karena itu, tetap
ada perhatian terhadap kebebasan dan hak asasi manusia
ketika harus meminta bantuan pihak kepolisian dalam
menangani masalah kesehatan masyarakat.
c. Sebuah proses untuk input dapat diarahkan langsung
atau dapat diwakilkan. Proses bekerja sebagai konsensus
jika proses demokratis terhenti terhadap sebuah kebijakan
diterapkan. Institusi kesehatan masyarakat memiliki tang
gung jawab dan mandat untuk cepat merespons semua

236

Bab XI — Etika Penelitian Kesehatan Masyarakat

d.

e.

f.

g.

h.

situasi mendesak.
Jaminan semua bagian masyarakat memiliki hak suara
dan memastikan bahwa institusi kesehatan masyarakat
memiliki perhatian yang sama dan seimbang bagi semua
anggota masyarakat yang terpinggirkan atau yang tidak
diperhatikan dalam hal ini masyarakat tertindas.
Prinsip ini memberi mandat untuk mencari informasi yang
dapat mendukung tindakan. Pentingnya informasi untuk
mengevaluasi program juga harus diterapkan.
Prinsip ini juga berhubungan dengan prinsip ketiga tentang
proses demokratis. Proses seperti itu tergantung pada masya
rakat merupakan informasi yang dikumpulkan oleh institusi
kesehatan masyarakat merupakan milik masyarakat dan
harus tersedia bagi masyanakat. Pernyataan tersebut juga
berlaku pada tingkat masyarakat individu yang mana harus
bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Jika sebuah
program tidak dapat berkembang penuh, maka masyarakat
harus diberi tahu tentang risiko dan potensi keuntungan
yang didapatkan dan program, dan penerapan program
harus menjadi premis dan perhatian masyarakat.
Kesehatan masyarakat harus aktif dan tidak pasif, dan
informasi yang dikumpulkan harus selalu tersedia. Karena
itu, kemampuan untuk bertindak selalu dikondisikan de
ngan sumber daya yang tersedia dan kesempatan. Lebih
jauh lagi kemampuan untuk merespons situasi yang men
desak tergantung dan telah diberikannya mandat oleh
masya
rakat bagi institusi untuk melakukannya melalui
proses demokratis dengan prinsip-prinsip etika.
Program-program kesehatan masyarakat harus dibangun
berdasarkan fleksibilitas yang akan dapat mengantisipasi
diversitas kebutuhan dan perspektif yang memiliki dampak
yang signifikan terhadap efektivitas program. Tipe-tipe
diversitas, seperti budaya dan gender, secara internasional
tidak disebutkan.
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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i.

j.

k.

2.

Prinsip-prinsip harus menjadi tubuh dan asumsi saling
ketergantungan ini di antara manusia, dan antara manusia
dan lingkungannya. Tampaknya prinsip-prinsip etik
berasal dan prinsip-prinsip etika kedokteran, “tidak boleh
membahayakan” adalah kalimat yang harus diterjemahkan
dalam cara yang positif.
Pernyataan ini membutuhkan informasi untuk melakukan
proteksi dan kriteria yang dipakai dalam membentuk
informasi bagi masyarakat.
Untuk kriteria kompetensi profesional harus dispesifikasikan
oleh profesi individual, seperti epidemiologi dan pendidikan
kesehatan.
Etika Kesehatan Masyarakat

Dalam praktik kesehatan masyarakat terdapat prinsip etik
yakni:
a. Kesehatan masyarakat secara prinsip harus ditujukan bagi
penyebab-penyebab fundamental dari penyakit dan semua
kebutuhan bagi kesehatan bagi kesehatan, ditargetkan
untuk mencegah terjadinya penyakit lanjutan.
b. Kesehatan masyarakat harus meningkatkan kesehatan
masyarakat secara keseluruhan menghormati hak-hak
asasi manusia dan individual dalam masyarakat.
c. Kebijakan kesehatan masyarakat, dan prioritasnya harus
dikembangkan dan dievaluasi melalui proses yang dapat
memastikan adanya kesempatan untuk memasukkan dari
para anggota masyarakat.
d. Kesehatan masyarakat harus dapat mengadvokasi dan
bekerja keras untuk memberdayakan para anggota masya
rakat, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sumbersumber daya dasar dan kondisi yang dibutuhkan untuk
kesehatan dapat diakses oleh semua orang.
e. Kesehatan masyarakat harus selalu mencari informasi
yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan
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f.

g.

h.

i.

j.

k.
l.

yang efektif dan program-program yang melindungi dan
mempromosikan kesehatan.
Institusi kesehatan masyarakat harus memberikan dan
menyediakan bagi masyarakat informasi-informasi yang
mereka butuhkan untuk membuat keputusan bagi kebi
jakan atau program dan harus selalu memasukkan kepen
tingan masyarakat dalam implementasinya.
Institusi kesehatan masyarakat harus tepat waktu dan
tanggap terhadap informasi yang mereka miliki dalam
sumber-sumber daya yang dimandatkan bagi mereka oleh
masyarakat.
Program-program kesehatan mäsyarakat dan kebijakannya
harus berhubungan dengan berbagai macam pendekatan
yang dapat mengantisipasi dan mengatasi berbagai variasi
masalah nilai-ni!ai, kepercayaan, dan kebudayaan dalam
masyarakat.
Institusi kesehatan masyarakat harus melindungi semua
informasi rahasia yang mungkin akan membahayakan
individu atau komunitas jika dipublikasikan. terkecuali
harus didasarkan pada kemiripan yang signifikan dan
bahaya individu dan masyarakat.
Program-program kesehatan masyarakat dan kebijakan
harus diimplementasikan dengan cara yang paling dapat
meningkatkan lingkungan fisik dan sosial.
Institusi kesehatan masyarakat harus menjamin kompetensi
profesional dan para pekerjanya.
Institusi kesehatan masyarakat dan pekerjanya harus
melakukan kolaborasi dan afiliasi yang akan dapat mem
bangun kepercayaan masyarakat dan efektivitas institusi.

C. Urgensi Etika Kesehatan Masyarakat
Masalah etika dalam bidang kesehatan masyarakat meru
pakan hal yang sudah diperbincangkan sejak dulu. Etika
kesehatan masyarakat umumnya berhubungan dengan
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat

239

proses pengambilan keputusan. Salah satu contoh adalah
konflik kepentingan yang dialami dokter okupasi atau klinisi
yang telah bekerja bertahun-tahun di industri yang berisiko
tinggi (misalnya industri asbes). Biasanya dokter perusahaan
berada dalam kondisi “serba salah”. Di satu sisi harus meng
ikuti keinginan manajemen perusahaan agar tidak terlalu
mengekspos informasi bahaya kepada karyawan agar tidak
mengganggu proses produksi. Di sisi lain, ada pertentangan
hati nurani dalam dokter karena setiap karyawan memiliki hak
untuk mengetahui informasi tentang bahaya kerja dan tentu
saja bertentangan kode etik profesi jika tidak menyampaikan
risiko/bahaya kesehatan (Jameston, 1995).
Etika kesehatan masyarakat juga berkaitan dengan ke
tidaksesuaian atau pertentangan antara kewenangan peme
rintah (sebagai pengelola sistem pelayanan kesehatan) de
ngan kebebasan individu. Misalnya, kajian ahli kesehatan
masya
rakat menunjukkan bahwa pemberian vaksinasi harus
dengan jadwal yang ketat, perlu diberikan fluorida dalam air
minum, dan melarang anak sekolah minum air tinggi kadar
glukosa. Pada kenyataannya, masih terdapat kebijakan yang
pemerintah bertentangan dengan ketiga hal tersebut (Schmidt,
2013). Sebenarnya menurut Baylis et al (2008), etika kesehatan
masyarakat harus dimulai dengan merekomendasikan nilai-nilai
inti dari kesehatan masyarakat, bukan memodifikasi nilai-nilai
yang akan digunakan dalam proses interaksi dalam pelayanan
kesehatan (Thompson & Robertson, 2013).
Pada abad ke-21 ini, di negara berkembang sebagian besar
kebijakan kesehatan masyarakat berkaitan dengan faktor-faktor
yang disebut Gaya Hidup (life-style factors) yang merupakan
faktor risiko kejadian penyakit yang mematikan seperti penyakit
jantung dan kanker. Permasalahannya, sebagian besar masya
rakat menganggap gaya hidup sebagai pilihan, misalnya me
milih untuk merokok atau tidak merokok. Pilihan gaya hidup
ini sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah maupun
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dengan industri. Seseorang yang memilih tetap merokok atau
mulai merokok bersinggungan dengan kebijakan kesehatan di
bidang tembakau, sedangkan mereka yang tidak merokok akan
bersinggungan dengan kebijakan ekonomi yang mengatur cukai
rokok (College, 2008).
Permasalahan tersebut di atas dipelajari dengan baik dalam
bidang ilmu yang disebut Etika Kesehatan Masyarakat (Public
Health Ethics). Disiplin ilmu ini juga berguna dalam menjelaskan
masalah-masalah dalam kesmas dengan berbagai cara. Etika
kesehatan masyarakat mampu menjelaskan:
1. Pengertian profesi/ahli kesehatan masyarakat dan
etika praktis profesi;
2. Besaran dan nilai moral yang berkaitan dengan
kesehatan kesejahteraan masyarakat;
3. Topik-topik dan permasalahan yang selalu muncul
dalam kesehatan masyarakat; dan
4. Peran advokasi untuk mencapai populasi yang lebih
sehat dan lebih aman.
Etika kesehatan masyarakat juga dapat membantu ahli
kesmas dalam membuat keputusan, menentukan pada yang
harus dilakukan dan mengapa hal tersebut dilakukan. Ortmann
dkk (2016) menyatakan etika kesehatan masyarakat membantu
dalam memutuskan tindakan-tindakan yang memengaruhi
kesehatan komunitas dan populasi berdasarkan bukti ilmiah
serta sesuai dengan nilai-nilai dan standar (baik atau buruk)
yang diterima masyarakat.

D. Definisi Etika Kesehatan Masyarakat
CDC (2011) mendefinisikan etika kesehatan masyarakat
sebagai sebuah proses menentukan tindakan. Menurut CDC,
“public health ethics is a systematics process to clarify, prioritize,
and justify possible courses of public health action based on ethical
principles, values and beliefs of stakeholders, and scientific and
other information”. Dengan demikian, etika kesehatan masyarakat
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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berfungsi dalam mengklarifikasi, menentukan prioritas, dan
mempertimbangkan tindakan-tindakan kesehatan masyarakat
berdasarkan prinsip-prinsip etik, nilai-nilai dan kepercayaan
dari masyarakat, serta berdasarkan ilmu pengetahuan dan
informasi lainnya.
Sementara Barrett dkk. (2016) mendefinisikan etika ke
se
hatan masyarakat bukan sebagai proses saja melainkan
sebagai aplikasi etik, “public health ethics can be seen both as the
application of principles and norms to guide the practice of public
health and as a process for identifying, analyzing, and resolving
ethical issues inherent in the practice of public health”. (terjemahan
bebas, Etika kesehatan masyarakat dapat dilihat dalam dua hal
yaitu pertama sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip dan normanorma yang mengatur pekerjaan ahli kesehatan masyarakat,
atau sebagai proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan
memecahkan masalah atau isu-isu etik yang berkaitan dengan
pekerjaan ahli kesehatan masyarakat). Dengan demikian etika
kesehatan masyarakat bisa dianggap sebagai aplikasi normanorma dan proses penyelesaian masalah etik kesehatan
masyarakat.
Seperti juga Barrett dkk di atas, Powers dan Faden (2006)
mendefinisikan Etika Kesehatan Masyarakat dalam dua per
spektif berbeda, yaitu sebagai bidang studi (teoretis) dan sebagai
bidang praktis (aplikasi).
a. Sebagai bidang studi, dinyatakan “understand and clarify
principles and values guiding public health action” atau
etika kesehatan masyarakat berusaha memahami dan
menjelaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur
tindakan atau kegiatan dalam kesehatan masyarakat.
b. Sementara sebagai bidang praktis, dinyatakan “apply the
relevant principles and values to public health decision making”
atau etika kesehatan masyarakat mengimplementasikan
prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang relevan dalam rangka
pengambilan keputusan.
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Dari definisi tersebut, etika kesehatan masyarakat juga
berupaya mengidentifikasi dan menjelaskan “dilema etis” yaitu
pertentangan antar prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Kemudian
berupaya menganalisis tindakan-tindakan alternatif dan
berbagai konsekuensi yang didapat untuk memecahkan dilema
tersebut. Lebih lanjut Callahan & Jennings dalam Gostin (2002)
melihat etika kesehatan masyarakat bukan hanya dari sudut
pandang teori dan praktis, namun juga advokasi. Dikatakan
bahwa etika kesehatan masyarakat dapat dilihat dalam tiga
perspektif, yaitu
1. Professional ethis;
2. Applied ethics; dan
3. Advocacy ethics.
Secara lengkap perspektif tersebut disajikan pada tabel 3
berikut.
Tabel 3.
Perspektif Etika Kesehatan Masyarakat (Callahan & Jennings, 2002)
Perspektif

Keterangan

Etika profesi (Professional • Dimensi etis pada profesi
Ethics atau Ethics of Public • Kepercayaan moral masyarakat yang di
Health)
berikan kepada profesional/ahli kesmas untuk
bertindak yang terbaik untuk masyarakat
Etika praktis (Applied Ethics • Dimensi etis pada organisasi kesehatan masya
atau Ethics in Public Health;
rakat
Berorientasi pada situasi dan • Moral yang diyakini populasi sehat
kasus)
• Pilihan antara kepentingan bersama dengan
kepentingan pribadi
• Keadilan sosial: kesetaraan dalam alokasi
manfaat dan beban
Etika advokasi (Advocacy • Nilai-nilai utama dalam komunitas yang sehat
ethics atau Etika yang ber • Melayani minat masyarakat, terutama dalam
orientasi pada tujuan atau
hal kekuasaan dan penindasan
populis)
• Metode yang dipakai: pragmatis dan politis
Sumber: Gostin, 2002
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E.

Karakteristik Etika Kesehatan Masyarakat

Dalam bidang kesehatan terdapat beberapa bidang etik
yang sudah berkembang yaitu etika klinis, etika penelitian, dan
etika profesi, yang seluruhnya bernaung dalam satu payung yang
disebut Bioetik. Di antara ketiga bidang etik itu, etika kesehatan
masyarakat merupakan topik yang relatif paling baru. Tidak
mengherankan jika pada praktisi kesehatan masyarakat telah
lebih dulu mengenal bidang etika lain sebelum etika kesehatan
masyarakat. Namun demikian seluruh bidang etika tersebut
sama-sama memiliki empat prinsip utama bioetika (Ortmann
dkk, 2016) yaitu;
1. Memberi manfaat bagi manusia (beneficence)
2. Tidak melakukan perbuatan/tindakan yang memperburuk
manusia (Nonmaleficence)
3. Respek/menghormati manusia (respect for persons/
autonomy); dan
4.
Bertindak adil (justice)
Namun demikian, etika kesehatan masyarakat memiliki
karakteristik yang berbeda dengan bidang etika lain, terutama
dengan etika klinis. Perbedaan tersebut disajikan pada tabel 1
berikut.
Tabel 1.
Perbandingan Sementara itu Power & Fadens (2006) membedakan ruang
lingkup antara etika profesi, etika penelitian, etika klinis, dan etika kesehatan
masyarakat, yang diringkas pada Tabel 2 berikut ini.
Karakteristik

Etika Profesi

Produk

Kode etik
profesi

Pemangku
kepentingan

Profesional
sehatan
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Etika
Penelitian

Etika Klinis

Etika Kesehatan
Masyarakat

Regulasi dan
kebijakan

Hubungan
dokter-pasien

Keselamatan,
kes e j a ht e ra an
publik (kebijakan
publik)

ke Subjek penelitian Praktisi, pasien, K o m u n i t a s ,
dan peneiti
wali pasien
kelompok khusus
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Karakteristik

Etika Profesi

Prinsip Bioetik Beneficience

Etika
Penelitian

Etika Klinis

Etika Kesehatan
Masyarakat

Autonomy, Non- Autonomy, Bene Justice
m a l e f ic i e n c e , ficience,
NonJustice
maleficience

Proses peng Publik
(tetapi Publik
(legal, Privat (legal, hu Publik
(tetapi
ambilan kepu diarahkan oleh hukum kriminal/ kum
sipil/per diarahkan oleh
tusan
profesional)
pidana)
data)
pihak yang me
wakili)

Sementara itu Power & Fadens (2006) membedakan ruang
lingkup antara etika profesi, etika penelitian, etika klinis, dan
etika kesehatan masyarakat, yang diringkas pada tabel 2 berikut
ini.
Tabel 2.
Perbedaan Antara Etika Profesi, Etika Penelitian, Etika Klinis, dengan
Etika Kesehatan Masyarakat (Powers & Fadens, 2006)
Etika Klinis

Etika Kesehatan Masyarakat

Mengobati penyakit dan cedera

Mencegah penyakit dan cedera

Intervensi medis oleh klinisi profesional

Intervensi kesehatan oleh berbagai
profesi

Memperhatikan manfaat individu

Memperhatikan
manfaat
komunitas, dan populasi

Berbagai larangan/pantangan dalam
medis dilakukan berdasar hubungan
fidusia antara pasien dan dokter
Menghormati pasien sebagai individu

Berbagai larangan/pantangan dalam
perilaku sehat dilakukan berdasarkan
tindakan kolektif
Menghormati masyarakat sebagai
warga negara yang otonom dan
independen

sosial,

Tugas klinisi memastikan pasien tertarik Tugas ahli kesmas menyelesaikan
melakukan pengobatan di pelayanan masalah kesehatan yang tidak dapat
kesehatan
diselesaikan secara individu melainkan
secara kolektif
Dokter dengan prestasi, kepercayaan, Kewenangan ditentukan berdasarkan
dan profesionalitas menyeluruh memiliki hukum sebagai alat bagi kebijakan
kewenangan/otoritas yang tinggi
kesmas untuk menciptakan regulasi
kesehatan
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Etika Klinis

Etika Kesehatan Masyarakat

Informed consent diperoleh dari pasien Informed conssent diperoleh dari
secara individu untuk tindakan medis komunitas dan konsensus bersama yang
tertentu
dibangun melalui dialog dan kolaborasi
masyarakat
Masalah keadilan sebagian besar
berfokus pada keadilan dalam
mendapat pengobatan dan akses
pelayanan kesehatan yang universal

F.

Masalah keadilan berpusat pada
keadilan sosial terutama dalam
kesehatan dan kesamaan dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan

Panduan Etik Penelitian Kesehatan Masyarakat

Panduan etik merupakan acuan moral dan perilaku yang
menjadi pedoman bagi peneliti, pengembang dan atau pengkaji
dalam melaksanakan penelitian. Karena penilaian sesuatu dari
segi etika selalu membutuhkan norma dan nilai tentang apa
yang dianggap “the oughts and shoulds of society”. Dalam praktik
penelitian telah dikenal beberapa panduan etik penelitian yaitu:
1.

The Nuremberg Code 1947

Ketika Perang Dunia II berakhir pada 1945, kekuatan
Sekutu yang menang memberlakukan Pengadilan Militer
Internasional pada 19 November 1945. Sebagai bagian dari
Pengadilan, serangkaian persidangan diadakan terhadap para
penjahat perang utama dan simpatisan Nazi yang memegang
posisi kepemimpinan dalam bidang politik, militer, dan bidang
ekonomi. Persidangan pertama yang dilakukan di bawah
Pengadilan Militer Nuremberg pada 1947 dikenal sebagai
Pengadilan Dokter, di mana 23 dokter dari Partai Nazi Jerman
diadili karena kejahatan terhadap kemanusiaan untuk percobaan
mengerikan yang mereka lakukan pada tahanan perang yang
tidak mau. Banyak eksperimen medis yang aneh terjadi di kamp
konsentrasi Auschwitz, di mana para tahanan Yahudi ditato
dengan nomor yang tidak manusiawi ke lengan mereka; angka
yang nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi tubuh
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mereka setelah kematian.
Pengadilan Dokter secara resmi berjudul “Amerika Serikat
v. Karl Brandt, et al.,” Dan itu dilakukan di Istana Keadilan di
Nuremberg, Bavaria, Jerman. Persidangan dilakukan di sini
karena ini adalah salah satu dari beberapa bangunan yang
sebagian besar tidak rusak yang tetap merupakan taktik dari
pemboman Sekutu yang luas selama perang. Juga dikatakan
dipilih secara simbolis karena merupakan tempat kelahiran
seremonial Partai Nazi. Dari 23 terdakwa, 16 dinyatakan
bersalah, 7 diantaranya menerima hukuman mati dan 9 me
nerima hukuman penjara mulai dari 10 tahun hingga seumur
hidup. 7 terdakwa lainnya dibebaskan.
Putusan itu juga menghasilkan penciptaan Kode
Nuremberg, satu set sepuluh prinsip etika untuk eksperimen
manusia. Kode ini menetapkan persyaratan untuk persetujuan
berdasarkan informasi, tidak adanya paksaan, eksperimen
ilmiah yang dirumuskan dengan benar, dan kebaikan bagi
peserta eksperimen.
Kode Nürnber (Nuremberg Code) adalah kode etik dasar yang
dibuat berdasarkan hak asasi manusia setelah Perang Dunia
II. Kode ini dibuat setelah Karl Brandt melakukan pemaksaan
terhadap warga Yahudi pada masa Perang Dunia II. Terdapat 10
butir yang diciptakan untuk memastikan tidak ada pemaksaan
yang terjadi dalam penelitian.
1. Persetujuan dengan sukarela
2. Penelitian mendapatkan manfaat bagi kebaikan individu
dan masyarakat
3. Penelitian diharuskan berdasarkan hasil percobaan dengan
hewan percobaan
4. Hindari penderitaan fisik dan mental pada subjek penelitian
5. Penelitian tidak boleh dilaksanakan apabila sudah diprediksi
akan terjadi efek samping berat bahkan kematian
6. Risiko yang diakibatkan tidak boleh melampaui kewajaran
7. Persiapan yang baik sebelum melakukan suatu penelitian
Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat
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8.
9.

Penelitian harus dilakukan oleh peneliti yang berkualitas
Manusia sebagai subjek penelitian memiliki hak untuk
mengundurkan diri
10. Peneliti harus menghentikan penelitian sewaktu terjadi hal
membahayakan.
Ada tiga pokok yang tercantum dalam Kode Nuremberg di
bidang etik penelitian kesehatan yaitu untuk (1) melindungi
integritas subjek penelitian, (2) menetapkan persyaratan
untuk secara etis melaksanakan penelitian kesehatan dengan
mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian, dan
(3) secara khusus menekankan diperlukannya persetujuan
sukarela (voluntary consent) dari relawan manusia sebagai
subjek penelitian.
2.

Deklarasi Helsinki 1964

Deklarasi Helsinki 1964 menyebutkan setiap riset pada
manusia, maka kebanyakan subjek yang bersangkutan harus
diberitahu tentang tujuan, metode, manfaat serta bahaya poten
sial dan rasa tidak enak yang akan dialami. Kepada subjek juga
harus dijelaskan bahwa ia bebas untuk menolak berpartisipasi
dalam penelitian dan bila ia berpartisipasi ia bebas untuk
mengundurkan diri setiap saat. Dokter harus meminta perse
tujuan dalam bentuk tertulis.
Dalam Deklarasi Helsinki juga dinyatakan bahwa anakanak tidak diperkenakan untuk menjadi subjek riset yang hanya
boleh dan dapat dilaksanakan terhadap orang dewasa. Kalau
pun riset ini tetap akan dilakukan maka seharusnya meminta
persetujuan orangtuanya atau walinya setelah penjelasan yang
lengkap mengenai tujuan, risiko yang mungkin timbul di
sampaikan sebelumnya.
Terhadap ibu hamil dan ibu menyusui Deklarasi Helsinki
menentukan bahwa mereka jangan diikutsertakan dalam
penelitian non-terapeutik, yang mengandung kemungkinan
membahayakan janin atau neonatus, kecuali itu jika penelitian
itu dilakukan untuk mengungkapkan masalah mengani
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kehamilan atau laktasi. Sebaliknya penelitian terapeutik hanya
boleh dilakukan terhadap ibu hamil jika bertujuan untuk
meningkatkan kesehatan ibu, tanpa merugikan kesehatan janin
atau bayi. Juga meningkatkan viabilitas janin, meningkatkan
perkembangan bayi, atau meningkatkan kemampuan ibu untuk
pertumbuhan baik janin maupun bayi.
Adapun isi dari Deklarasi tersebut di atas yaitu:
1. Prinsip Dasar
a. Riset Biomedik pada subjek manusiah harus me
menuhi prinsip ilmiah yang berdasarkan percobaan
laboratorium, hewan percobaan dan pengetahuan yang
adekuat dari literatur ilmiah.
b. Desain dan pelaksanaan percobaan pada manusia
harus dituangkan ke dalam protokol penelitian.
c. Riset biomedik pada manusia, hanya boleh dikerjakan
dengan kualifikasi keilmuan yang cukup dan diawasi
oleh tenaga medik yang berkompeten.
d. Tanggung jawab atas manusia yang diteliti terletak pada
tenaga medik yang kompeten dan bukan pada manusia
yang diteliti walaupun subjek telah memberikan
persetujuannya.
e. Riset biomedik pada manusia tidak boleh dikerjakan
kecuali bila kepentingan tujuan penelitian tersebut
sepadan dengan risiko yang dihadapi subjek.
f.
Setiap penelitian pada subjek manusia harus diketahui
oleh peneliti secara saksama bagi subjek maupun bagi
orang lain. Kepentingan subjek harus lebih diutamakan
daripada kepentingan ilmu pengetahuan maupun
kepentingan masyarakat.
g. Dalam penelitian, hak seseorang untuk dilindungi in
tegritas dirinya harus selalu dihormati. Peneliti harus
berusaha menekan sekecil mungkin dampak penelitian
terhadap integritas fisik, mental, dan kepribadian
subjek.
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Seorang dokter tidak diperbolehkan ikut dalam proyek
riset dengan subjeknya manusia kalau ia tidak dapat
memperkirakan bahaya yang mungkin timbul dan
menghentikan penelitian bila bahaya yang dijumpai
ternyata melampaui manfaat yang diharapkan.
Dalam memublikasikan hasil penemuannya harus
dilaporkan hasil yang akurat. Percobaan yang dilaku
kan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip yang digaris
kan dalam deklearasi Helsinki tidak boelh diterima
untuk dipublikasi.
Dalam setiap riset pada manusia, subjek yang ber
sang
kutan harus diberitahu tentang tujuan, metode,
manfaat serta bahaya potensial dan rasa tidak enak
yang akan dialami. Harus dijelaskan kepada subjek
bahwa ia bebas untuk menolak berpartisipasi dalam
penelitian. Bila ia berpartisipasi ia bebas untuk meng
undurkan diri setiap saat. Dokter harus meminta
persetujuan setelah penjelasan dan sebaiknya dalam
bentuk tertulis.
Dalam meminta persetujuan setelah penjelasan ini,
dokter harus berhati-hati bilamana ada kemungkinan
bahwa pasien merasa tergantung dari dokternya atau
dalam keadaan di mana subjek memberi persetujuan
di bawah paksaan. Dalam keadaan seperti ini, perse
tujuan pasien hendaknya diminta oleh dokter lain yang
ikut dalam riset dan tidak terikat oleh hubungan dokter
pasien dengan subjek yang bersangkutan.
Untuk penderita yang tidak kompeten secara hukum,
maka persetujuan setelah penjelasan harus diminta dari
perlindungan yang sah menurut hukum setempat. Bila
keadaan fisik atau mental subjek tidak memungkinkan
untuk memberi persetujuan setelah penjelasan, atau
bila subjek masih anak di bawah umur, izin diminta
dari keluarganya sesuai dengan hukum yang berlaku
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2.

3.

setempat.
Riset Klinik, yaitu:
a. Dalam mengobati penderita, dokter harus bebas
menggunakan cara diagnosis atau terapi yang baru,
bila dirasakan bahwa cara ini memberi harapan untuk
menyelamatkan jiwa, memulihkan kesehatan atau
mengurangi penderitaan.
b. Manfaat bahaya dan rasa tidak enak yang ditimbulkan
oleh suatu metoda baru haruslah ditimbang terhadap
kelebihan dari metode diagnosis dan terapi yang ada
pada saat itu.
c. Dalam setiap studi kedokteran, setiap pasien (termasuk
pasien dalam kelompok kontrol) harus mendapat
metoda diagnosis dan terapi yang baik.
d. Dalam protokol riset selalu harus dicantumkan
pernyataan tentang norma-norma etik yang dilak
sanakan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip
Deklarasi Helsinki.
e. Penolakan pasien untuk berpartisipasi dalam suatu
studi sama sekali tidak boleh memengaruhi hubungan
dokter pasien.
f.
Bila dokter menganggap esensial untuk tidak meminta
pesetujuan setelah penjelasan maka alasannya harus
dicantumkan pada protokol riset dan disampaikan
kepada panitia yang independen (lihat butir a & b).
g. Dokter dapat mengombinasikan riset kedokteran
dengan pengobatan untuk mendapat pengetahuan
kedokteran yang baru, tetapi hanya bila riset ini mem
punyai nilai diagnosis atau terapeutik terhadap pasien
yang bersangkutan.
Riset Non Klinik, yaitu:
a. Dalam riset biomedik pada manusia dengan tujuan
ilmiah murni, adalah tugas dokter untuk tetap menjadi
pelindung nyawa dan Kesehatan manusia yang diteliti.
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b.

4.

Subjek harus sukarelawan, baik orang sehat atau
pasien di mana desain penelitian tidak berhubungan
dengan penyakit yang dideritanya.
c. Peneliti atau kelompok peneliti harus menghentikan
riset bila dipertimbangkan bahwa bila riset dilanjutkan
akan membahayakan orang yang diteliti.
d. Dalam melakukan riset pada manusia, kepentingan
masyarakat tidak boleh didahulukan daripada pertim
bangan kesejahteraan subjek.
Riset pada Subjek Khusus, yaitu:
a. Riset pada anak-anak
Anak-anak tidak diperkenankan untuk dipakai sebagai
subjek riset yang boleh dan dapat dilaksanakan pada
orang-orang dewasa. Akan tetapi, partisipasi anak-anak
adalah mutlak perlu untuk mengadakan riset mengenai
penyakit anak dan kondisi yang hanya dijumpai pada
anak dan rawan bagi anak.
Selalu diperlukan persetujuan salah satu atau kedua
orangtua atau walinya setelah penjelasan yang lengkap
mengenai tujuan sebuah eksperimen dan kemungkinan
akan risiko dan rasa tidak enak.
Jika usia anak telah memungkinkan persetujuannya
harus juga diperoleh setelah dijelaskan antara lain
kemungkinan rasa tidak enak yang mungkin timbul.
Anak yang sudah berumur lebih dari 7 tahun, biasanya
dapat memberi persetujuan, namun sebaiknya juga
harus disertai dengan persetujuan orangtua atau
walinya.
Anak-anak dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh
dijadikan subjek penelitian, jika penelitian tersebut
tidak bertujuan untuk memberi keuntungan bagi
mereka, kecuali jika eksperimen tersebut bertujuan
untuk mengetahui suatu kondisi yang khas bagi masa
balita atau masa kanak kanak.
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b. Riset pada wanita hamil atau wanita menyusui
Sebenarnya tidak ada masalah mengenai persetujuan
setelah penjelasan terhadap wanita hamil dan yang
menyusui, tetapi mereka janganlah diikutsertakan
da
lam penelitian non terapeutik, yang mengandung
ke
mungkinan membahayakan janin atau neonatus,
ke
cuali bila eksperimen ini bermaksud ingin meng
ungkapkan masalah kehamilan atau laktasi. Penelitian
terapeutik dizinkan hanya dengan tujuan meningkatkan
kesehatan janin atau bayi. Juga meningkatkan viabilitas
janin, meningkatakan perkembangan bayi atau me
ningkatkan kemampuan ibu untuk pertumbuhan baik
janin maupun bayi.
c. Riset pada penderita dengan penyakit jiwa dan cacat
mental (mentally ill and mentally defective person)
Untuk kelompok ini dianut pertimbangan yang sama
seperti pada anak-anak. Mereka janganlah diikut
sertakan dalam riset yang dapat dilakukan pada orang
dewasa yang tidak berpenyakit jiwa. Namun, hanya
merekalah yang dapat digunakan sebagai subjek untuk
meneliti sebab berbagai penyakit jiwa dan pengo
batannya. Persetujuan dari anggota keluarganya,
kadang-kadang tidak dapat dipercaya karena mereka
sering dianggap oleh keluarganya sebagai beban,
Namum persetujuan harus diperoleh, juga kalau
mereka telah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa
sebagai hasil keputusan pengadilan
d. Riset pada mereka dengan status sosial yang lemah
(vulnerable lainnya)
Kualitas persetujuan dari calon subjek golongan ini
harus pula betul-betul dipertimbangkan, karena ke
sukarelaannya dapat terpengaruh karena keuntungan
yang mereka peroleh sebagai hasil keikutsertaan dalam
penelitian. Mereka ini mahasiswa kedokteran atau
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f.

g.

h.

3.

siswa sekolah perawat, karyawan industri farmasi dan
anggota angkatan bersenjata.
Riset dalam masyarakat yang sedang berkembang
(developing communities).
Masyarakat pedesaan di negara-negara yang sedang
berkembang tidak mengerti konsep dan teknik
kedokteran eksperimental. Selain itu, di pedesaan ini
sering terdapat kesakitan dan kematian dari berbagai
penyakit yang mungkin tidak dijumpai pada masyarakat
yang telah maju.
Riset mengenai pencegahan dan pengobatan penyakitpenyakit tersebut amatlah penting, dan hanya dapat
dilaksanakan di daerah-daerah yang besar risikonya.
Persetujuan keikutsertaan dalam penelitian masyarakat
yang sedang berkembang ini dapat diperoleh melalui
pemimpin formal/tokoh masyarakat yang dapat
dipercaya, setelah mereka memberikan penjelasan
secukupnya kepada masyarakat.
Larangan-larangan tentang tindakan dalam melakukan
penelitian kesehatan oleh kode etik tersebut di atas,
dirasakan cukup komprehensif, sehingga hak-hak
manusia/pasien terjamin sepenuhnya terhadap segala
tindakan baik yang dilakukan secara sengaja ataupun
tidak sengaja dapat merugikan kepentingan dan jiwa
pasien.

Council for International Organizations of Medical
ciences (CIOMS)

Council for International Organizations of Medical ciences WHO Dewan untuk organisasi internasional ilmu kedokteran
adalah badan pertama kali menyusun panduan etik untuk
pelaksanaan penelitian biomedik dengan subjek manusia
pada 1982, diperbarui tahun 1993 dan diterbitkan dalam
beberapa edisi, yaitu tahun 2002, 2008, 2011, 2016. Edisi 2016
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diterbitkan sendiri oleh CIOMS dalam bentuk buku dengan judul
International Ethical Guidelines for Biomedical Research
Involving Human Subjects, dengan ISBN nomor 9290360755,
meskipun juga dapat diunduh melalui situs resmi CIOMS.
Dewan ini sekarang bernama Dewan Internasional untuk
Ilmu Pengetahuan (International Council for Science; disingkat
ICSU, dari nama sebelumnya: International Council of Scientific
Unions) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat internasional
yang ditujukan untuk mengadakan kerja sama internasional
demi mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Anggota ICSU
termasuk badan-badan ilmiah nasional dan badan-badan
persatuan ilmiah internasional.
4.

The Universal Declaration of Human Rights 1948

Sidang umum PBB pada 1948 mengadopsi The Universal
Declaration of Human Rights. Guna memberi kekuatan hukum
dan moral pada deklarasi tersebut, pada 1966 sidang umum
menetapkan The International Convenant on Civil and Political
Rights, yang dalam artikel ke-7 disebut “no one shall be
subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment. In particular, no one shall be subjected without
his free consent to medical or scientific experimentation. Artikel
7 ini menegaskan perlindungan hak asasi manusia dan
kesejahteraan setiap relawan manusia yang ikut serta sebagai
subjek dalam penelitian kesehatan. Pada 2005 UNESCO
mencanangkan deklarasi yang dinamakan: Universal Declaration
on Bioethics and Human Rights. Dari perspektif etik penelitian
kesehatan, deklarasi UNESCO untuk menjembatani Human
Right Declaration yang lebih bersifat umum dan konseptual,
dengan pedoman yang tertuang dalam Deklarasi Helsinki serta
Guidelines CIOMS yang lebih bersifat operasional dan teknis. Hal
itu juga memperkuat kesepakatan dan komitmen yang tertuang
dalam semua deklarasi dan pedoman tersebut.
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5.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1995 tentang
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pada Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa penelitian dan
pengembangan kesehatan terhadap manusia dapat dilakukan
atas persetujuan tertulis dari manusia yang bersangkutan.
Persetujuan tertulis dapat pula dilakukan oleh orangtua atau
ahli warisnya, apabila manusia sebagaimana dimaksudkan ayat
(1):
a. Tidak mampu melakukan tindakan hukum
b. Karena keadaan kesehatan atau jasmaninya sama se
kali tidak memungkinkan dapat menyatakan persetujuan
secara tertulis
c. Telah meninggal dunia, dalam hal jasadnya akan digunakan
sebagai objek penelitian dan pengembangan kesehatan.
Manusia , keluarga, dan masyarakat sebagai objek penelitian
berhak mendapat informasi terlebih dahulu dari penyelenggara
penelitian dan pengembangan kesehatan mengenai:
a. Tujuan penelitian dan pengembangan kesehatan serta
penggunaan hasilnya
b. Jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi
c. Metode yang digunakan
d. Risiko yang mungkin timbul
e. Hal lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam
rangka penelitian dan pengembangan kesehatan.
Manusia, keluarga, dan masyarakat berhak sewaktu-waktu
mengakhiri atau menghentikan keterlibatannya dalam penelitian
dan pengembangan kesehatan. Peneltian dan pengembangan
kesehatan terhadap:
a. Anak-anak hanya dapat dilakukan dalam rangka pening
katan derajat kesehatan anak-anak
b. Perempuan hamil atau menyusui hanya dapat dilakukan
dalam rangka pembenaran masalah kehamilan, persalinan
atau peningkatan derajat kesehatannya
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c.

Penderita penyakit jiwa atau lemah ingatan dapat dilakukan
dalam rangka mengetahui sebab terjadinya penyakit jiwa
atau lemah ingatan atau rehabilitasi sosialnya.

6.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2016 tentang
Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Nasional.

Pasal 1 Permenkes No. 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional.dinyatakan
Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional
yang selanjutnya disingkat KEPPKN adalah komisi yang
membantu Menteri dalam pengaturan, pembinaan, dan
penegakan etik penelitian dan pengembangan kesehatan.
Selanjutnya Pasal 2 menyebutkan Etik Penelitian dan
Pengem
bangan Kesehatan adalah prinsip/kaidah dasar yang
harus diterapkan dalam pelaksanaan penelitian dan pengem
bangan kesehatan yang meliputi prinsip menghormati harkat
martabat manusia (respect for persons), prinsip berbuat baik
(beneficence) dan tidak merugikan (non-maleficence), dan prinsip
keadilan (justice).
Pasal 4 dari Permenkes ini menegaskan
(1) KEPPKN mempunyai tugas membantu Menteri dalam peng
aturan, pembinaan, dan penegakan Etik Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), KEPPKN menyelenggarakan fungsi:
a. memberikan masukan kepada Menteri terkait pene
gakan Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
b. melakukan pembinaan komite etik penelitian dan
pengembangan kesehatan;
c. melakukan akreditasi komite etik penelitian dan
pengembangan kesehatan;
d. memberikan masukan dalam menyusun pedoman
nasional di bidang Etik Penelitian dan Pengembangan
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e.
f.

g.

h.

Kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai
subjek penelitian dan memanfaatkan hewan percobaan,
untuk ditetapkan menjadi Peraturan/Kebijakan;
mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan ja
ringan kerja sama;
memberikan pertimbangan mengenai masalah persetu
juan etik yang diberikan oleh komisi/komite etik dalam
kasus khusus;
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pene
gakan Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
dan
menyampaikan laporan tahunan kegiatan KEPPKN
kepada Menteri melalui Kepala Badan

G. Integritas Etik Penelitian Kesehatan Masyarakat
1.

Integritas Etik Terhadap Subjek Penelitian

Berdasarkan Kode Nuremberg terdapat 3 pilar utama di
bidang etik penelitian kesehatan termasuk tentunya etik pene
litian kesehatan masyarakat yaitu untuk Penelitian kesehatan
masyarakat harus menerapkan ketiga prinsip etik penelitian
yakni:
a. menghormati harkat martabat manusia (respect for persons)
Ini menyangkut penghormatan akan otonomi manusia
untuk dengan bebas menentukan sendiri apa yang akan dia
lakukan untuk ikut atau tidak ikut dalam penelitian dan
atau mau berhenti dalam tahap mana pun atau meneruskan
keikutsertaannya dalam suatu penelitian.
b. berbuat baik (beneficence) dan tidak merugikan (do no harm
nonmaleficience)
Beneficien menyangkut prinsip untuk meningkatkan kese
jahteraan manusia dan tidak mencelakannya. Prinsip etik
berbuat baik juga menyangkut kewajiban membantu orang
lain, dilakukan dengan mengupayakan manfaat maksimal
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c.

dengan kerugian minimal. Diikutsertakannya subjek manu
sia dalam penelitian kesehatan dimaksudkan untuk mem
bantu tercapainya tujuan penelitian yang dilakukan.
Prinsip etik berbuat baik mempersyaratkan bahwa:
a. Risiko penelitian harus wajar (reasonable) dibanding
manfaat yang diharapkan;
b. Desain penelitian harus memenuhi persyaratan ilmiah
(scientific soundin words)
c. Para peneliti mampu melaksanakan penelitian dan
sekaligus mampu menjaga kesejahteraan subjek
penelitian;
d. Diikuti prinsip do no harm (nonmaleficience/tidak meru
gikan) yang menentang kesengajaan untuk merugikan
subjek penelitian.
Keadilan (justice).
Justice menyangkut kewajiban untuk memperlakukan
setiap manusia secara baik dan benar, memberikan apa
yang menjadi haknya, serta tidak membebani mereka
dengan apa yang bukan menjadi kewajibannya. Dalam
penelitian kesehatan, peneliti meminta subjek untuk ber
korban (menanggung beban dan risiko), dengan harapan
mendapatkan keuntungan untuk kemaslahatan masyarakat
banyak.
Prinsip etik keadilan mengacu pada kewajiban etik untuk
memperlakukansetiap orang (sebagai pribadi otonom)
sama dalam memperoleh hak-haknya, dengan moral
yang benar dan layak. Prinsip etik keadilan terutama
menyangkut keadilan distributif (distributive justice)
yang mempersyaratkan pembagian seimbang (equitable)
dalam hal beban dan manfaat yang diperoleh subjek dari
keikutsertaannya dalam penelitian. Hal ini dilakukan
dengan memperhatikan distribusi usia dan gender, status
ekonomi, budaya dan pertimbangan etnik. Perbedaan dalam
distribusi beban dan manfaat hanya dapat dibenarkan dan
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dapat dipertanggungjawabkan jika didasarkan pada per
bedaan yang relevan secara moral antara orang-orang yang
diikutsertakan dalam penelitian.

2.

Integritas Akademis

Esensi penelitian adalah mencari kebenaran, bukan
pembenaran, melalui proses pembacaan teks dan konteks secara
mendalam dan komprehensif dengan metode berpikir ilmiah
dan instrumen pengumpulan informasi dan data yang valid
dan teruji. Hasil penelitian ideal itu berupa temuan dan teori
baru yang dapat memperkaya bidang keilmuan yang ditekuni
sehingga berkontribusi bagi kemaslahatan, kesejahteraan, dan
kemajuan umat manusia.
Dalam prosedur dan kerja penelitian, sebagaimana bidang
profesi lainnya, ada kode etik dan etika yang harus dipedomani
oleh peneliti. Dalam Research Ethics and Qualitative Research,
Hopf (2004) menjelaskan bahwa etika penelitian merupakan
seperangkat aturan dan prinsip etik yang disepakati bersama
terkait hubungan antara peneliti dan semua yang terlibat
dalam proses penelitian. Secara etik, penelitian ilmiah (scientific
research ) tidak bebas nilai, apabila sampai menyalahi prinsipprinsip moral dan kode etik lembaga akademik Perguruan Tinggi
dan sebagainya.
Etika penelitian berkaitan erat dengan integritas keilmuan,
prosedur penelitian, interaksi dan komunikasi dengan nara
sumber dan informan penelitian, proses pembimbingan, peng
ujian, dan publikasi setelah dinyatakan lulus. Etika penelitian
juga tidak dapat dipisahkan dari institusi akademik, di mana
peneliti berafiliasi atau melakukan penelitian.
Karena itu, proses mencari kebenaran melalui penelitian
harus mempertimbangkan setidaknya tiga relevansi: intelektual,
sosial, dan institusional. Pertama, relevansi intelektual meng
hendaki penelitian itu tidak hanya berfungsi “mengobati kege
lisahan” akademik, tetapi juga dapat mengembangkan temuan
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keilmuan mencerahkan dan mencerdaskan. Penelitian dilakukan
bukan untuk membenarkan konsep yang sejatinya tidak benar,
tetapi juga harus menghasilkan pemutakhiran (updating) dan
kebaruan (novelty) ilmiah yang dapat diper
tanggungjawabkan
secara akademik.
Kedua, relevansi sosial idealnya dapat memastikan peneliti
an memberi nilai manfaat dan maslahat bagi masyarakat, dapat
diamalkan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Relevansi
sosial dapat diukur dengan seberapa jauh penelitian itu dapat
menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.
Ketiga, relevansi institusional meniscayakan hasil pene
litian civitas akademikanya tidak hanya berperan dalam
pengembangan tradisi riset dan publikasi ilmiah, tetapi juga
menjaga marwah, reputasi, dan prestasi institusi itu sendiri.
Karena itu, proses dan hasil penelitian dari civitas akademika
tidak sepatutnya “merugikan” institusi dan mendegradasi citra
positif institusi secara moral dan sosial.
Dengan kata lain, penelitian itu tidak semata didesain
untuk pengembangan ilmu dan publikasi ilmiah, tetapi juga
diorientasikan pada pengembangan dan pemajuan masyarakat
(akademik dan sosial). Luaran penelitian tidak hanya dapat
membuahkan teori, konsep, model, atau sistem baru yang
relevan dengan perkembangan zaman dan pemutakhiran ilmu,
tetapi juga menghasilkan hilirisasi temuan dalam bentuk
perubahan sosial, kesejahteraan, dan kemajuan sekaligus
peningkatan reputasi dan rekognisi institusi, secara nasional
maupun internasional.
Mengetahui dan menghormati kebenaran dasar yang sangat
penting bagi tegaknya institusi pendidikan ataupun penelitian.
Pencapaian ilmu pengetahuan dari riset menguntungkan semua
pihak Lima pilar dasar integritas akademis: Honesty (Kejujurankelurusan hati) Trust (Percaya) Fairness (Perlakuan yang adil)
Respect (Hormat) Responsibility (Tanggung jawab).
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3.

Integritas Etik Penyelenggaraan Penelitian

a.

Selama Penelitian
Deklarasi Helsinki paragraf 10 menyatakan, “It is the duty
of the physician in medical research to protect the life,
health, privacy, and dignity of the human subject” Dari titik
pangkal ini kiranya menjadi jelas bahwa selama penelitian
berlangsung yang menyangkut subjek manusia, seorang
peneliti harus memegang teguh tugasnya untuk menjaga
hidup dan kesehatan pesertanya sedemikian rupa sehingga
hidup manusia tidak dibahayakan.
Sesudah Penelitian
Akses kepada hasil riset, mengenai akses terhadap hasil
riset ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan dari
deklarasi Helsinki Nomor 19 mengatakan, “Sebuah peneli
tian kesehatan hanya dibenarkan kalau memang ada alas
an yang masuk akal bahwa hasilnya akan bermanfaat
juga bagi populasi yang ikut serta di dalam penelitian
itu”. Selanjutnya Paragraf 30 menyatakan bahwa “At the
conclusion of the study, every patient entered into the study
should be assured of access to the best proven prophylactic,
diagnostic and therapeutic methods identified by the study.”
Pengarsipan, akhir penelitian harus dilakukan pencatatan
dan pengarsipan. Data-data asli harus disimpan baik-baik
untuk keperluan klarifikasi bila diperlukan Publikasi - 
Peneliti dituntut integritas etisnya agar tidak melakukan
kejahatan ilmiah sehubungan dengan intelektual property
dan ownership of data. Ownership of data (Thomas D. May),
Siapa yang mengumpulkan data. Bimbingan siapakah data
itu dikumpulkan. Apakah ada kewajiban menyerahkan hak
kepada pihak lain. Intelektual property (Thomas D. May)
menyangkut soal: Patent. Copyrights. Trademarks. Trade
secrets yang menjadi milik peneliti (perorangan/kelompok)
yang dilindungi oleh UU Negara. Dua puluh lima pedoman

b.
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c.

etik WHO 2016 menggarisbawahi apa saja yang menjadi
tanggung jawab peneliti selama dan sesudah penelitian
berlangsung.
Menetapkan Persyaratan Pelaksanaan
Pelaksanaan penelitian kesehatan masyarakat dengan
mengikutsertakan manusia sebagai subjek peneli
tian,
pribadi harus dilindungi dari risiko seperti kehilangan,
akses dan orang yang memiliki wewenang, diubah, atau
terungkap. Perhatian terhadap permasalahan etik peneliti
mempunyai kewajiban etik untuk sangat berhati-hati dan
teliti dalam melaku kan wawancara, studi kasus (individual
atau kelompok), kelompok spesifik (6-10 orang), artifak,
benda-  benda masa peninggalan masa lampau, histografi
(berdasarkan sejarah hidup seseorang), atau observasi
(etnografi).
Peneliti harus menggunakan proses yang sistematis untuk
mengumpulkan data tanpa mencampuri atau memba
ha
yakan hidup subjek penelitian. Berikut adalah daftar
perhatian terhadap permasalahan etik untuk dipertimbang
kan saat melakukan penelitian terhadap subjek manusia.
a. Privasi adalah salah satu unsur paling penting dari
etik penelitian: seorang peneliti tidak diperbolehkan
mengganggu privasi dari subjek penelitian.
b. Perhatian etik lainnya adalah misinformasi: peneliti
tidak boleh menyembunyikan potensi konflik kepen
tingan, atau menyesatkan subjek penelitian.
c. Peneliti tidak boleh membahayakan atau membuat
stres (baik secara fisik ataupun psikologi) subjek pene
litian mereka. Melalui proses penelitian mereka, peneliti
harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk
menjamin bahwa kebiasaan pribadi prediksi mereka
tidak memengaruhi jalannya penelitian. Peneliti tidak
pernah diperbolehkan untuk menempatkan subjek
penelitian mereka dalam posisi yang berpotensi
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mendatangkan bahaya.
Dalam penelitian walaupun pembentukan aturanaturan dari tindakan dan pertimbangan etik ke dalam
penggunaan secara komunikatif melalui komputer
masih dalam tahap awal pengembangan, pedoman
analog untuk mendukung praktik etik dalam kaitannya
dengan penelitian on-line saat ini baru didiskusikan.
Pada saat ini, dikarenakan internet adalah bagian dari
teknologi yang berkembang sangat pesat, ada kesadaran
yang ikut muncul, biarkan konsensus penelitian online akan berjalan secara sempurna dengan sendirinya.
Namun demikian, beberapa unsur utama permasalahan
etik, yaitu Privasi, Kerahasiaan Informed consent Keco
cokan data yang dianalisis dengan kisah yang dipa
parkan subjek. Subjek penelitian dan secara khusus
mene
kankan diperlukannya persetujuan sukarela
(voluntary consent) dari relawan manusia sebagai
subjek penelitian
e. Secara khusus menekankan diperlukannya persetujuan
sukarela (voluntary consent) dari relawan manusia
sebagai subjek penelitian.
Berikut ini dikemukakan kriteria mendapatkan Persetujuan
Setelah Penjelasan (Informed Consent) sebagai informasi esensial
untuk calon peserta penelitian (WHO-CIOMS, 2016).
Sebelum meminta persetujuan individu untuk berpartisi
pasi dalam penelitian, peneliti harus memberikan informasi
berikut, dalam bahasa atau bentuk komunikasi lain yang dapat
dipahami individu (Lihat Pedoman 9):
1. Tujuan penelitian, metode, prosedur yang harus dilakukan
oleh peneliti dan peserta, dan penjelasan tentang bagaimana
penelitian berbeda dengan perawatan medis rutin (Pedoman
9);
2. Bahwa individu diundang untuk berpartisipasi dalam pene
litian, alasan untuk mempertimbangkan individu yang
d.
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sesuai untuk penelitian, dan partisipasi tersebut bersifat
sukarela (Pedoman 9);
3. Bahwa individu bebas menolak untuk berpartisipasi dan
bebas untuk menarik diri dari penelitian kapan saja tanpa
penalti atau kehilangan imbalan yang berhak ia dapatkan
(Pedoman 9);
4. Lama waktu yang diharapkan dari partisipasi individu
(termasuk jumlah dan lama kunjungan ke pusat penelitian
dan jumlah waktu yang diperlukan) dan kemungkinan peng
hentian penelitian atau partisipasi individu di dalamnya;
5. Apakah uang atau bentuk barang material lainnya akan
di
berikan sebagai imbalan atas partisipasi individu.
Jika demikian, jenis dan jumlahnya, dan bahwa waktu
yang dihabiskan untuk penelitian dan ketidaknyamanan
lainnya yang dihasilkan dari partisipasi belajar akan di
beri kompensasi yang tepat, Moneter atau non-moneter
(Pedoman 13);
6. Bahwa, setelah selesainya penelitian ini, peserta akan
diberitahu tentang hasil penelitian secara umum, jika
mereka menginginkannya;
7. Bahwa setiap peserta selama atau setelah studi atau pe
ngumpulan data biologis dan data terkait kesehatan mereka
akan mendapat informasi dan data yang menye
lamatkan
jiwa dan data klinis penting lainnya tentang masalah
kesehatan penting yang relevan (lihat juga Pedoman 11);
8. Temuan yang tidak diminta/diharapkan akan diungkapkan
jika terjadi (Pedoman 11);
9. Bahwa peserta memiliki hak untuk mengakses data klinis
mereka yang relevan yang diperoleh selama studi mengenai
permintaan (kecuali komite etik riset telah menyetujui
sementara atau permanen, data tidak boleh diungkapkan.
Dalam hal mana peserta harus diberitahu, dan diberikan,
alasannya);
10. Rasa sakit dan ketidaknyamanan akibat intervensi eks
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11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

perimental, risiko dan bahaya yang diketahui, terhadap
individu (atau orang lain) yang terkait dengan partisipasi
dalam penelitian ini. Termasuk risiko terhadap kesehatan
atau kesejahteraan kerabat langsung peserta (Pedoman 4);
Manfaat klinis potensial, jika ada, karena berpartisipasi
dalam penelitian ini (Pedoman 4 dan 9);
Manfaat yang diharapkan dari penelitian kepada masya
rakat atau masyarakat luas, atau kontribusi terhadap
pengetahuan ilmiah (Pedoman 1);
Bagaimana transisi ke perawatan setelah penelitian disusun
dan sampai sejauhmana mereka akan dapat menerima
intervensi studi pasca uji coba yang bermanfaat dan apakah
mereka akan diharapkan untuk membayarnya (Pedoman 6
dan 9);
Risiko menerima intervensi yang tidak terdaftar jika mereka
menerima akses lanjutan terhadap intervensi studi sebelum
persetujuan peraturan (Pedoman 6);
Intervensi atau pengobatan alternatif yang tersedia saat ini;
Informasi baru yang mungkin terungkap, baik dari penelitian
itu sendiri atau sumber lainnya (Pedoman 9);
Ketentuan yang akan dibuat untuk memastikan penghor
matan terhadap privasi peserta, dan untuk kerahasiaan
catatan yang mungkin dapat mengidentifikasi peserta
(Pedoman 11 dan 22);
Batasan, legal atau lainnya, terhadap kemampuan peneliti
untuk menjaga kerahasiaan aman, dan kemungkinan
konsekuensi dari pelanggaran kerahasiaan (Pedoman 12
dan 22);
Sponsor penelitian, afiliasi institusional para peneliti, dan
sifat dan sumber pendanaan untuk penelitian, dan, jika
ada, konflik kepentingan peneliti, lembaga penelitian dan
komite etika penelitian dan bagaimana konflik ini akan
terjadi. Dikelola (Pedoman 9 dan 25);
Apakah peneliti hanya sebagai peneliti atau selain peneliti
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juga dokter peserta (Guideline 9);
21. Kejelasan tingkat tanggung jawab peneliti untuk memberikan
perawatan bagi kebutuhan kesehatan peserta selama dan
setelah penelitian (Pedoman 6);
22. Bahwa pengobatan dan rehabilitasi akan diberikan secara
gratis untuk jenis cedera terkait penelitian tertentu atau
untuk komplikasi yang terkait dengan penelitian, sifat
dan durasi perawatan tersebut, nama layanan medis atau
organisasi yang akan memberikan perawatan. Selain itu,
apakah ada ketidakpastian mengenai pendanaan perawatan
tersebut (Pedoman 14);
23. Dengan cara apa, dan oleh organisasi apa, peserta atau
keluarga peserta atau orang-orang yang menjadi tang
gungan akan diberi kompensasi atas kecacatan atau kema
tian akibat luka tersebut (atau perlu jelas bahwa tidak ada
rencana untuk memberikan kompensasi semacam itu)
(Pedoman 14)
24. apakah atau tidak, di negara tempat calon peserta diundang
untuk berpartisipasi dalam penelitian, hak atas kompensasi
dijamin secara hukum;
25. Bahwa komite etika penelitian telah menyetujui protokol
penelitian (Pedoman 23);
26. Bahwa mereka akan diinformasikan dalam kasus pe
langgaran protokol dan bagaimana keselamatan dan
kesejahteraan mereka akan terlindungi dalam kasus seperti
itu (Pedoman 23).
Dalam kasus tertentu, sebelum meminta persetujuan
individu untuk berpartisipasi dalam penelitian, peneliti harus
memberikan informasi berikut, dalam bahasa atau bentuk
komunikasi lain yang dapat dipahami individu:
1. Untuk percobaan terkontrol, penjelasan tentang fitur ran
cangan penelitian (misalnya randomisasi, atau tersamar
ganda), bahwa peserta tidak akan diberi tahu tentang
perlakuan yang ditugaskan sampai penelitian selesai dan
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2.

3.

4.

5.

samaran sudah dibuka;
Apakah semua informasi penting diungkapkan dan, jika
tidak, bahwa mereka diminta untuk setuju untuk menerima
informasi yang tidak lengkap dan informasi lengkap akan
diberikan sebelum hasil studi dianalisis dan peserta
diberi kemungkinan untuk menarik data mereka yang di
kumpulkan di bawah studi ini (Pedoman 10);
Kebijakan sehubungan dengan penggunaan hasil tes genetik
dan informasi genetik keluarga, dan tindakan pencegahan
untuk mencegah pengungkapan hasil uji genetik peserta
terhadap keluarga dekat atau kepada orang lain (misalnya
perusahaan asuransi atau pengusaha) tanpa Persetujuan
peserta (Pedoman 11);
Kemungkinan penelitian menggunakan, langsung atau
sekunder, catatan medis peserta dan spesimen biologi yang
diambil dalam perawatan klinis;
Untuk pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan
bahan biologi dan data terkait kesehatan, informed consent
yang luas akan diperoleh, yang harus menentukan: tujuan
biobank, kondisi dan lama penyimpanan. Tujuan yang
dimaksudkan untuk penggunaan tersebut, baik untuk
penelitian, dasar atau penerapan, atau juga untuk tujuan
komersial, dan apakah peserta akan menerima keuntungan
moneter atau lainnya dari pengembangan produk komer
sial yang dikembangkan dari spesimen biologisnya; Ke
mungkinan temuan yang tidak diminta dan bagaimana
penanganannya; Pengamanan yang akan diambil untuk
melindungi kerahasiaan serta keterbatasan mereka, apakah
direncanakan bahwa spesimen biologi yang dikumpulkan
dalam penelitian akan hancur pada kesimpulannya, dan
jika tidak, rincian tentang penyimpanan mereka (di mana,
bagaimana, untuk berapa lama, dan disposisional) dan
kemungkinan penggunaan masa depan, bahwa peserta
memiliki hak untuk memutuskan penggunaan masa depan
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6.

7.

8.

9.

tersebut, menolak penyimpanan, dan menghancurkan
materi yang tersimpan (Pedoman 11 dan 12);
Bila wanita usia subur berpartisipasi dalam penelitian
terkait kesehatan, informasi tentang kemungkinan risiko,
jika mereka hamil selama penelitian, untuk diri mereka
sendiri (termasuk kesuburan di masa depan), kehamilan
mereka, janin mereka, dan keturunan masa depan mereka;
Dan jaminan akses terhadap tes kehamilan, metode
kontrasepsi yang efektif dan aman, aborsi legal sebelum
terpapar intervensi teratogenik atau mutagenik potensial.
Bila kontrasepsi yang efektif dan/ atau aborsi yang aman
tidak tersedia dan tempat studi alternatif tidak layak
dilakukan, para wanita harus diberi informasi tentang:
a. risiko kehamilan yang tidak diinginkan;
b. Dasar hukum untuk melakukan aborsi;
c. Mengurangi bahaya akibat aborsi yang tidak aman dan
komplikasi selanjutnya;
d. Kalau kehamilan diteruskan/tidak dihentikan, jaminan
tindak lanjut untuk kesehatan mereka sendiri dan
kesehatan bayi dan anak serta informasi yang kesulitan
untuk menentukan sebab bila ada kasus kelainan janin
atau bayi (Pedoman 18 dan 19 );
Ketika mengenai wanita hamil dan menyusui, risiko par
ti
sipasi dalam penelitian terkait kesehatan untuk diri
sendiri, kehamilan mereka, janin mereka, dan keturunan
masa depan mereka, apa yang telah dilakukan untuk me
maksimalkan potensi keuntungan individual dan memi
nimalkan risiko, bukti mengenai risiko dapat tidak diketahui
atau kontroversial, dan sering kali sulit untuk menentukan
sebab kasus kelainan janin atau bayi (Pedoman 4 dan 19);
Ketika mengenai korban bencana yang sebagian besar
berada di bawah tekanan, perbedaan antara penelitian dan
bantuan kemanusiaan (Pedoman 20); dan
Ketika penelitian dilakukan di lingkungan online dan
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menggunakan alat online atau digital yang mungkin meli
batkan kelompok rentan, informasi tentang kontrol privasi
dan keamanan yang akan digunakan untuk melindungi
data mereka; Dan keterbatasan tindakan yang digunakan
dan risiko yang mungkin ada meskipun ada pengamanan
(Pedoman 22).

H. Prinsip Etik Penelitian Kesehatan Masyarakat
Secara prinsipiel penelitian kesehatan masyarakat ditujukan
bagi penyebab fundamental dari penyakit dan semua kebutuhan
bagi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit lanjutan.
Penelitian kesehatan masyarakat yang akan dilaksanakan harus
dapat mengadvokasi dan berupaya keras untuk memberdayakan
para anggota masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan
bahwa sumber daya dasar dan kondisi yang dibutuhkan untuk
kesehatan dapat diakses oleh semua orang
Praktik penelitian kesehatan masyarakat pada umumnya
menggunakan manusia sebagai individu sekaligus sebagai kum
pulan individu yang disebut masyarakat (community) sebagai
objek yang diteliti di satu sisi berhadapan dengan sisi yang lain
pada manusia sebagai peneliti atau yang melakukan penelitian.
Konsekuensi dari interaksi ini menimbulkan hubungan timbal
balik antara manusia sebagai peneliti dan manusia sebagai yang
diteliti yang perlu dipertimbangkan. Karena itu, sesuai dengan
prinsip etika hubungan antara kedua belah pihak ini terikat
dalam status hubungan antara peneliti dengan yang diteliti
di mana masing-masing pihak memiliki “hak dan dibebani
kewajiban”. Hak dan kewajiban ini harus diakui dan dihargai
oleh masing-masing pihak tersebut.
Hubungan antara peneliti dengan yang diteliti adalah
sebagai hubungan antara mereka yang memerlukan informasi
dan mereka yang memberikan atau menghasilkan informasi.
Bentuk hubungan ini bukan berada dalam status kesetaraaan.
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Peneliti sebagai pihak yang memerlukan informasi, seyogianya
menempatkan diri lebih rendah dari pihak responden atau
informan yang memberikan atau menghasilkan informasi.
Bahkan, seorang responden atau informan tidak dibebani
kewajiban bahkan mempunyai hak untuk tidak memberikan
informasi jika tindakan peneliti menimbulkan rasa sakit
(misalnya diambil sampel darahnya) pada tubuh responden
atau informan. Responden atau informan berhak menarik diri
dan menyatakan tidak bersedia diwawancarai atau memberikan
informasi.
Dalam penelitian kesehatan masyarakat secara etis harus
menghormati
a. Prinsip tidak merugikan responden atau informan (primun
non nocere atau do no harm). Prinsip tidak merugikan
(non-maleficience) adalah tidak menimbulkan bahaya atau
perlukaan baik fisik maupun emosional misal tidak menim
bulkan rasa nyeri, rasa sakit, kecacatan atau menimbulkan
perasaan marah, terisolasi dan merasa tidak berdaya
ditujukan kepada kerugian fisik maupun kepentingan lain.
Apabila informasi yang diberikan itu membawa dampak
terhadap keamanan atau keselamatan bagi dirinya atau
keluarganya, maka peneliti harus bertanggung jawab ter
hadap akibat tersebut.
b. Prinsip membawa kebaikan (beneficence) sesungguhnya
merupakan sisi positif dari prinsip tidak merugikan (nonmaleficience). Prinsip ini menunjukkan perlunya mem
berikan bantuan atau berita yang bermanfaat bagi orang
lain. Hal yang mendasar dari prinsip beneficence ini
mencakup (Gartinah, 2004):
1. Melindungi dan mempertahankan hak orang lain
2. Mengatasi kondisi yang membahayakan orang lain
3. Membantu orang lain yang tidak mampu
4. Menyelamatkan orang yang berada dalam keadaan
bahaya.
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Apabila responden telah memberikan informasi yang diper
lukan oleh peneliti atau pewawancara, responden atau
informan berhak menerima imbalan atau kompensasi dari
pihak pengambil data atau informasi. Kewajiban penelitian
atau pewawancara seyogianya bukan sekadar ucapan terima
kasih saja kepada responden. Tetapi diwujudkan dalam
bentuk penghargaan yang lain, misalnya berupa kenangkenangan atau apa pun sebagai apresiasi peneliti terhadap
responden atau informan yang telah mengorbankan waktu,
pikiran, mungkin tenaga dalam rangka memberikan infor
masi yang diperlukan peneliti atau pewawancara.
c. Prinsip mengihargai “privacy”
Pengambilan data atau wawancara terhadap informan
tidak menyinggung masalah pribadi pada waktu apa pun
(pagi, siang, sore atau malam) pasti akan mengganggu
“privacy” orang yang bersangkutan tanpa melakukan suatu
perbuatan yang sensitif dan menyentuh persoalan pribadi.
Karena orang yang akan mewawancarai dianggap orang
asing atau tamu, pasti tidak akan menerimanya begitu
saja seperti anggota keluarga. Mereka akan berusaha
untuk berpenampilan selayaknya menerima tamu, dan
menyediakan tempat duduk yang layak, dan sebagainya
d. Pada prinsip menjaga kerahasiaan (confindentiality)
Dimaksudkan dalam penyampaikan informasi dalam
wawancara dijamin rahasiannya peneliti. Apabila informasi
tersebut kemudian diberikan kepada peneliti dan kemudian
diolahnya, maka bentuknya bukan informasi individual dari
orang per orang dengan nama tertentu, tetapi dalam bentuk
agregat atau kelompok responden. Sebab, tanpa jaminan
penyimpanan rahasia, responden atau informan kemungkinan
tidak akan menyampaikan semua informasi yang diperlukan
untuk pengambilan data tersebut.
Karena itu, realisasi hak responden atau informan untuk
merahasiakan informasi, nama respnden atau informan tidak

272

Bab XI — Etika Penelitian Kesehatan Masyarakat

perlu dicantumkan secara lengkap, cukup dengan inisial nama
kode tertentu saja.

I.

Etika Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat

Penelitian kesehatan masyarakat, dilihat dari metodenya
dikelompokkan menjadi dua, yakni metode penelitian survei
(non eksperimen), dan metode penelitian eksperimen. Peneli
tian eksprimen yang dimaksud dalam konteks kesehatan
masyarakat dengan sendirinya bukan eksperimen sungguhan
(true experiment), tetapi eksperimen semu (quasi experiment).
Hal ini dikarenakan yang menjadi subjek penelitian adalah
manusia yang hidup di masyarakat, sehingga tidak dapat di
isolasi (dikontrol) dari kehidupan sehari-hari mereka seperti “
atau kelinci percobaan” di laboratorium.
Dengan etika penelitian; oleh karena intensitas hubungan
antara peneliti dan yang diteliti kedua metode penelitian ini
(survei dan eksperimen semu) berbeda, maka implikasi etikanya
sedikit berbeda pula.
a.

Pada penelitian survei

Pada umumnya hanya satu kali kontak antara peneliti
responden, yakni pada waktu pengambilan data (wawancara
atau pengamatan) saja. Intensitas atau lamanya waktu hu
bungan antara peneliti dengan yang diteliti (responden) dengan
sendirinya tergantung pada banyaknya data atau informasi yang
akan diperoleh atau dicari:
1. Apabila peneliti ingin memperoleh informasi tentang:
identitas responden seperti umur, pendidikan, agama, dan
sebagainya, pengetahuan dan sikap responden, perilaku
berdasarkan “recall” maka cukup dengan wawancara.
Lamanya wawancara tergantung banyaknya pertanyaan
(kuesioner). Makin banyak pertanyaan, makin lama waktu
yang dibutuhkan, hal ini berarti peneliti akan menyita
waktu yang lebih banyak dari responden, atau lebih banyak
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2.

3.

b.

mengganggu kegiatan responden. Implikasinya peneliti
harus memberikan kompensasi waktu yang hilang bagi
responden.
Apabila peneliti ingin memperoleh informasi tentang
perilaku responden dengan menggunakan metode observasi
(peng
amatan), maka ini berarti intensitas gangguan
“privacy” responden lebih tinggi. Hal ini berarti peneliti di
tuntut memberikan imbalan yang lebih dibanding dengan
wawancara.
Apabila peneliti dalam pengambilan informasi kepada res
ponden dengan melakukan tindakan invasi, misalnya peng
ambilan sampel darah maka peneliti harus memberikan
jaminan, bahwa hal tersebut tidak menimbulkan rasa sakit.
Di samping itu, peneliti harus bertanggung jawab apabila
terjadi efek samping atau akibat buruk dari tindakan
pengambilan sampel darah tersebut.
Pada penelitian eksperimen

Pada jenis penelitian ini kontak atau hubungan antara
peneliti dengan responden lebih intensif, yakni:
1. Pengambilan data awal (pretest) dan pengambilan sete
lah eksperimen intervensi (pottest). Kadang-kadang peng
ambilan data setelah intervensi tidak hanya sekali saja,
melainkan berkali-kali. Dalam pengambilan data ini (pretest
maupun posttest) intensitas hubungan juga berbeda-beda,
tergantung pada jenis data atau informasi seperti pada
penelitian survei tersebut. Pengambilan data awal dan
pengambilan data setelah intervensi ini dilakukan pada
kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol.
2. Tahap intervensi atau eksperimen, hubungan antara peneliti
dengan responden lebih intensif dan dalam waktu yang
relatif lama. Karena dalam penelitian ini peneliti melakukan
intervensi dalam berbagai bentuk, misalnya melakukan
penyuluhan, pelatihan, mengajak atau menyuruh mereka
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3.

4.

c.

untuk melakukan kegiatan, dan sebagainya dari masya
rakat (responden). Meskipun akhirnya hasil kegiatan atau
intervensi ini juga untuk mereka, tetapi tetap peneliti
“memperlakukan” mereka sebagai percobaan, sehingga
perlu kompensasi bagi mereka.
Dalam penelitian eksperimen, memang kelompok eksperimen
atau kelompok yang memperoleh perlakukan tertentu akan
memperoleh keuntungan (benefit), sekurang-kurangnya
terpapar informasi yang baik tentang suatu hal yang ber
guna bagi masyarakat perlakuan. Tetapi masyarakat pada
kelompok kontrol tidak memperoleh keuntungan apa-apa.
Oleh sebab itu, peneliti secara etika harus memberikan
penghargaan bagi mereka. Imbalan yang paling baik ada
lah, setelah dilakukan evaluasi atau pengumpulan data
pasca (setelah) eksperimen pada kelompok eksperimen.
Secara etika, seyogianya eksperimen yang sama dilakukan
juga pada kelompok kontrol, setelah dilakukan evaluasi
(posttest) pada kelompok eksperimen maupun kelompok
kontrol. Apabila hal ini tidak memungkinkan biaya, waktu
dan sebagainya, maka cukup memberikan sesuatu untuk
penghargaan atau kenang-kenangan pada masyarakat
pada kelompok kontrol ini.
Etika dan Kualitas Data Peneliti

Memperhatikan hubungan baik peneliti atau wawancara
dengan responden atau sumber informasi bukan semata-mata
untuk kepentingan etika penelitian saja, melainkan juga untuk
terjaminnya kualitas data atau informasi yang diperoleh. Dalam
penelitian, terutama dengan menggunakan metode wawancara
atau angket dalam pengumpulan data, kualitas informasi atau
data sangat tergantung dengan sumber informasinya yakni
responden atau informan.
Sedangkan informasi yang diberikan oleh sumbernya atau
informannya sangat dipengaruhi oleh “suasana hati” dari orang

Etika Penelitan Kesehatan Masyarakat

275

sebagai informan. Apabila suasana hati informannya sangat
“kondusif” tentu akan mengeluarkan informasi yang jujur,
lengkap dan jelas. Tetapi kalau suasana hati informannya sedang
kurang baik, sudah barang tentu informasinya tidak akurat,
mungkin asal menjawab, dan tidak dengan serius. Suasana
hati informan ini sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan
pewawancara atau peneliti (rapport).
Misalnya: meskipun responden sedang bermasalah de
ngan keluarganya, tetapi peneliti mampu berkomunikasi dan
menempatkan diri secara baik, maka responden akan menjadi
pemberi informasi yang baik dan akurat. Sebaliknya, meskipun
responden dalam keadaan biasa saja, tanpa ada masalah pribadi
dengan orang lain, tetapi peneliti tidak mampu berkomunikasi
dengannya, akan menimbulkan suasana hati yang tidak baik,
dan hasilnya informasi yang diberikan tidak akurat, cenderung
tidak jujur. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian di mana
data atau informasinya diambil melalui wawancara atau angket,
kualitas hasil penelitiannya sangat tergantung pada proses
pengambilan data atau informasi ini.
Agar peneliti atau pewawancara memahami pentingnya
memperlakukan responden dalam rangka memperoleh kualitas
informasi yang baik dan akurat, maka perlu menyadari bahwa
dalam pengambilan data atau informasi kepada responden akan
menimbulkan ketidaknyamanan responden. Ketidaknyamanan
tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Terganggunya Privacy
Pengambilan data atau wawancara terhadap informan
pada waktu apa pun (pagi, siang, sore atau malam) pasti
akan mengganggu “privacy” orang yang bersangkutan.
Karena orang yang akan mewawancarai dianggap orang
asing atau tamu, pasti tidak akan menerimanya begitu saja
seperti anggota keluarga. Mereka akan berusaha untuk
berpenampilan selayaknya menerima tamu, dan menye
diakan tempat duduk yang layak, dan sebagainya.
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2.

3.

4.

Terganggunya Kegiatan atau Kerjaan
Pengambilan data atau wawancara terhadap responden,
baik di rumah maupun di tempat kerja sudah barang tentu
akan menyita waktu informan atau responden. Bukan
saja menyita waktu responden, tetapi hal ini berarti juga
responden harus meninggalkan kegiatan atau pekerjaannya
untuk sementara waktu. Lebih-lebih kalau responden ter
sebut ibu rumah tangga yang sedang menyiapkan makanan
buat keluarga, di samping mengasuh anak, dan sebagainya.
Sudah barang tentu hal itu semua mengganggu sekali bagi
responden atau ibu tersebut.
Berpikir atau Berusaha Sebaik Mungkin untuk Menjawab
Pertanyaan atau Memberikan Informasi
Dalam menjawab pertanyaan atau memberikan informasi,
kadang-kadang responden tidak secara spontan atau ter
lontar apa adanya. Responden memerlukan waktu berpikir,
mengingat, dan sebagainya. Lebih-lebih kalau pertanyaan
atau informasi yang harus diberikan berupa pengetahuan
atau pendapatnya terhadap sesuatu fenomena kehidupan,
misalnya penyakit, gizi atau makanan, pelayanan kesehatan,
dan sebagainya.
Kemungkinan Munculnya “Rasa Emosional” yang Pernah
Dialami pada Waktu yang Lalu
Dalam penelitian, khususnya penelitian kesehatan sering
ditanyakan tentang penyakit-penyakit tertentu yang pernah
dialami aoleh responden atau keluarga, tentang kematian
yang dialami oleh anggota keluarga, dan sebagainya. Per
tanyaan-pertanyaan semacam itu, terutama pertanyaan
masalah kematian sudah barang tentu akan membuka
luka lama. Pada waktu menjawab atau menanggapi
pertanyaan ini akan memunculkan perasaan sedih, bahkan
sampai menyebabkan responden menangis (menanggapi
secara emosional). Lebih-lebih apabila peristiwa yang tidak
menyenangkan keluarga tersebut belum lama terjadi, atau
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5.

melalui suatu kejadian yang sangat traumatis (misalnya
kecelakaan).
Pengambilan Informasi (Data) dengan Melakukan
Tindakan Invasif
Kadang-kadang suatu penelitian, pengambilan data atau
informasinya melalui tindakan invasif misalnya pengambilan
sampel darah, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh misal
(implant) atau percobaan alat tertentu. Pada penelitian
dengan tindakan invasif semacam ini sudah barang tentu
terjadi ketidakenakan fisik (rasa sakit) bagi responden.
Dari uraian tersebut jelas bahwa kondisi responden atau
informan pada waktu diambil informasinya atau diambil
datanya dalam posisi yang tidak mengenakkan. Oleh sebab
itu dari segi etika, seorang peneliti harus bertanggung jawab
atas ketidakenakan atau ketidaknyamanan responden
sewaktu diambil informasinya. Salah satu bentuk tanggung
jawab seorang peneliti terhadap responden yang diganggu
kenyamanannya tersebut adalah memberikan kompensasi
atau imbalan kepada responden ini. Bentuk-bentuk
kompensasi ini bermacam-macam, antara lain:
a. Ucapan terima kasih: Ucapan terima kasih biasanya
tidak hanya sekadar kata-kata belaka, melainkan
diwujudkan dalam bentuk benda atau “souvenir” yang
bermanfaat bagi responden. Misalnya sabun mandi,
sikat gigi dan odol bagi responden ibu rumah tangga.
b. Apabila pengambilan data atau wawancara tersebut
menyebabkan hilangnya waktu kerja yang banyak
bagi responden, maka peneliti perlu memberikan kom
pensasi dalam bentuk uang sesuai dengan waktu kerja
yang hilang.
c. Apabila pengambilan data tersebut responden atau
informan harus datang ke suatu tempat yang ditentu
kan, maka perlu diberikan uang transport bagi res
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d.

e.

J.

ponden sesuai dengan jauh dekatnya tempat tinggal
responden dengan tempat wawancara.
Apabila pengambilan data atau wawancara memerlukan
waktu lama, peneliti berkewajiban memberikan snack
atau makan kepada para responden.
Apabila akibat dari pengambilan data atau informasi
tersebut menimbulkan sakit atau penyakit, maka
responden harus diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatannya, termasuk bila responden memerlukan
perawatan di rumah sakit.

Kaji Etik Penelitian Kesehatan Masyarakat

Suatu penelitian yang baik harus dapat dipertanggung
jawabkan baik secara metodologis, substantif, maupun secara
etis atau moral. Untuk menjamin bahwa sebuah penelitian
dapat dipertanggungjawabkan secara etik, maka harus melalui
kaji etik terlebih dahulu. Artinya, sebelum penelitian tersebut
dilakukan, maka harus lolos kaji etik.
Kaji etik penelitian dilakukan oleh suatu badan atau lem
baga yang diberikan kewenangan untuk itu sesuai dengan
bidang keilmuan penelitian tersebut. Misalnya untuk penelitianpenelitian bidang kesehatan masyarakat, institusi yang ber
wewenang melakukan kaji etik adalah Badan Penelitian dan
Pengembangan yang diberi kewenangan oleh Departemen
Kesehatan, atau Tim Kaji Etik FKM-UI, yang diberi kewenangan
oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
Sekarang ini penelitian-penelitian oleh Lembaga Donor Luar
Negeri mewajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh surat
keterangan lolos kaji etik. Demikian juga penelitian-penelitian
yang dilakukan mahasiswa program studi S3 (doktor ilmu
kesehatan masyarakat) dalam rangka penyusunan disertasi
mereka, juga harus melalui kaji etik terlebih dahulu. Kriteria
atau hal-hal yang diperlukan dalam penilaian kaji etik penelitian,
khususnya untuk penelitian bidang ilmu kesehatan masyarakat
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antara lain sebagai berikut:
1. Adanya lembar persetujuan dari responden atau formulir
“inform concent”:
Setiap instrumen atau kuesioner untuk pengambilan
melalui wawancara, pengamatan ataupun angket harus
disertai lembar persetujuan atau kesediaan responden
atau informan untuk memberikan informasi atau “inform
concent”. Inform concent ini harus dibacakan terlebih
dahulu sebelum dimulainya pengambilan data atau wawan
cara dapat dilanjutkan, tetapi bila tidak disetujui tidak
diteruskan wawancara.
2. Perlakuan sama terhadap kelompok responden dan
kelompok control.
Untuk penelitian eksperimen di mana peneliti melakukan
intervensi atau cobaan pada kelompok responden atau sub
jek penelitian, maka secara etika harus ada tindakan yang
sama bagi kelompok kontrol, setelah pengambilan data pasca
eksperimen (setelah posttest). Hal ini berarti setelah selesai
intervensi pada kelompok eksperimen, pada kelompok
kontrol juga dilakukan intervensi yang sama, untuk men
jamin adanya hak sama antara kelompok perlakuan dan
kelompok kontrol. Apabila hal ini tidak dimungkinkan,
maka perlu adanya kompensasi bentuk lain pada kelompok
kontrol ini. Oleh sebab itu, dalam rangka kepentingan kaji
etik peneliti juga harus merencanakan kompensasi bagi
kelompok kontrol ini, apabila tidak dilakukan intervensi
yang sama pada kelompok eksperimen.
3. Untuk penelitian survei, sekecil apa pun harus diberikan
kompensasi kepada responden.
Oleh sebab itu, untuk kepentingan kaji etik ini peneliti
juga harus merencanakan bentuk kompensasi yang akan
diberikan kepada informan atau responden. Bentuk
kompensasi dapat dilihat pada penjelasan di atas.
4. Untuk penelitian yang dilakukan tindakan invasif atau
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mengakibatkan dampak yang negatif bagi kesehatan
responden, maka peneliti harus bertanggung jawab atau
memberikan jaminan terhadap kemungkinan risiko yang
terjadi. Oleh sebab itu, peneliti juga harus menyiapkan atau
merencanakan langkah-langkah atau tindakan yang akan
dilakukan bila terjadi atau “jaminan” bila terjadi akibat
buruk yang mungkin dialami responden.
5. Bila penelitian tersebut mengambil data sekunder, maka
tidak diperlukan “inform concent” dari responden. Dalam
hal pengambilan data sekunder ini, dari aspek etika yang
diperlukan adalah surat izin dari institusi yang mempunyai
data sekunder tersebut. Misalnya, penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui cakupan imunisasi dasar anak balita
dengan menganalisis data di puskesmas, maka secara etik
peneliti harus minta izin kepada kepala puskesmas yang
bersangkutan.
Masalah etik terkait dengan data sekunder khususnya dari
puskesmas atau rumah sakit ini memang masih menimbulkan
perdebatan. Karena informasi atau data pasien tercatat di
puskesmas atau dirumah sakit tersebut dalam rangka anamnesis
penyakitnya, bukan untuk informasi penelitian. Sehingga tidak
etis kalau kemudian untuk data penelitian tanpa persetujuan
pasien yang bersangkutan. Akan tetapi dari pihak yang lain data
di catatan medis di rumah sakit atau puskesmas tersebut telah
ada berdasarkan persetujuan antara pasien dengan dokter di
rumah sakit atau puskesmas, dan sekarang data tersebut milik
rumah sakit atau puskesmas. Maka apabila akan digunakan
atau dianalisis cukup persetujuan dari rumah sakit atau
puskesmas yang memiliki data tersebut.
Proses kaji etik penelitian kesehatan masyarakat:
1
Pengusul (penulis proposal) mengajukan rencana untuk
dilakukan kaji etik bagi proposalnya kepada Tim Kaji Etik
atau Komisi Ahli dari institusi atau lembaga. Ketentuan
proposal penelitian yang diajukan, ditentukan oleh Tim
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2.

5.

Kaji Etik masing-masing institusi atau lembaga yang ber
sangkutan.
Pengusul kaji etik harus mengisi formulir kaji etik harus
mengisi formulir kaji etik yang disediakan oleh Tim Kaji Etik
dan dilampirkan proposal penelitian.3. Seminggu sebelum
tanggal kaji etik sekretariat Kaji Etik akan mengirimkan
undangan yang dilampirkan formulir isian kaji etik dan
proposal penelitian kepada anggota Tim Kaji Etik sebagai
pelaksana kaji etik
Hasil kaji etik penelitian:
a. Diberikan surat keterangan lulus kaji etik.
b. Diberikan surat keterangan lulus kaji etik, setelah
melakukan perbaikan proposal.
c. Belum diberikan keterangan lulus kaji etik.

K. Kode Etik Kesehatan Masyarakat
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pembentukan
suatu bidang pekerjaan menjadi profesi memiliki beberapa
persyaratan tertentu. Bagi tenaga kesehatan masyarakat untuk
menjadi suatu profesi diperlukan beberapa tahapan sebagai
berikut (Bustan, 2000) yaitu:
1. Kejelasan tubuh keilmuan kesehatan masyarakat (Body
of Knowledge) ini dimaksudkan bahwa ilmu kesehatan
masyarakat bersumber dari filsafat kesehatan yang murni.
Badan keilmuan kesehatan masyarakat menjadi masukan
dalam proses pendidikan akademis, sarjana, dan profesi
kesehatan masyarakat. Selain itu, perumusan kurikulum
dan institusi pendidikan kesehatan masyarakat disesuaikan
dengan sistem pendidikan nasional. Dengan demikian,
badan keilmuan kesehatan masyarakat menjadi utuh dan
dengan batas yang jelas dengan ilmu lainnya.
2. Terbinanya keterampilan khusus (Specific Competence
Skill). Untuk itu tenaga kesehatan masyarakat untuk
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menjadi profesi diperlukan sistem pendidikan profesi yang
terencana dan sistematik, jelas arahnya, jelas ilmunya, jelas
batasan kompetensinya, dan bersifat profesionalis. Dengan
demikian profesi pelayanan kesehatan terjalin dari tenaga
kesehatan, pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Tenaga
kesehatan masyarakat dibutuhkan karena pelayanan
kesehatan yang makin rancu, masyarakat semakin sadar
akan haknya. Karena itu tenaga kesehatan masyarakat
harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu
dengan kewenangannya, kemampuan (competence) yang
memadai (competitive) yang berlandaskan etia profesi.
3. Berkembangnya suatu suasana kesejawatan dan organisa
sinya (professional Culture). Dimaksudkan di sini bahwa
tenaga kesehatan masyarakat memberikan bentuk pelaya
nan yang jelas kepada “pasiennya”, tidak bertumpang tindih
dengan pelayanan kesehatan dari profesi kesehatan lainnya.
Karena itu masyarakat tidak akan menjadi sasaran empuk
dari para tenaga kesehatan lainnya. Di sinilah peran kode
etik sangat diperlukan, jika terjadi “konflik” antar sesama
tenaga kesehatan, maupun untuk memenuhi kepuasan
pasien atas pelayanan profesi yang diberikan sekaligus
untuk menjaga otonomi dan independesi profesi diperlukan
guna mengembangkan kesejawatan profesi.
Terbentuknya kode etik profesi kesehatan masyarakat
yang memberi nilai moral terhadap interaksi tenaga kesehatan
profesional, pelayanan kesehatan yang bertanggungjawab dan
memuaskan masyarakat pengguna pelayanan..
Kode etik kesehatan masyarakat seyogianya berisi
prinsip-prinsip utama dalam praktik kesehatan masyarakat.
Ia merupakan sebuah panduan dari nilai-nilai penting dan
keyakinan yang dipakai dan diterima dalam perspektif kesehatan
masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip etik tersebut.
Kesehatan hendaknya dipahami dalam tatanan kode
etik tersebut, sebagai dari masyarakat ilmu, secara kolektif
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menjamin kondisi masyarakat agar tetap sehat. Karena itu,
pemahaman tentang kesehatan dari WHO sebagai dasar dari
standar tingkatan kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan
sosial, dan bukan hanya distandarkan sebagai tidak adanya
penyakit yang terlihat.
Kode etik kesehatan masyarakat pada dasarnya dapat
berupa kode etik baru atau kode etik lama yang diperbarui
dari etika kesehatan. Bahkan kode etik tersebut mempunyai
prinsip-prinsip etika yang diakui dari karakteristik kesehatan
masyarakat. Keyakinan utama seperti itu patut untuk
digarisbawahi, yang mana selalu menjadi dasar dari beberapa
prinsip-prinsip etika kesehatan, yaitu, kesejahteraan dan saling
ketergantungan antarmanusia.
Sesungguhnya inti dari masyarakat adalah saling
ketergantungan antara individu. Kesehatan masyarakat bukan
hanya untuk menyehatkan masyarakat secara keseluruhan
tetapi juga untuk menjelaskan bahwa kesehatan individu sangat
terikat dengan kehidupan dalam bermasyarakat.
Kode etik pada prinsipnya ditujukan kepada masyarakat
dan institusi lainnya yang juga memiliki ketertarikan kepada
misi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, institusi-institusi
dan individual yang berada di luar kesehatan masyarakat
tradisional tetapi mengetahui tentang efek dari tugas kesehatan
masyarakat bagi masyarakat luas, juga akan menyadari bahwa
kode etik tersebut juga relevan dan berguna bagi mereka.
Nilai dan Kepercayaan Kode Etik Kesehatan Masyarakat
didasarkan pada hal-hal sebagai berikut
1. Kesehatan
Manusia memiliki hak untuk mendapatkan sumber-sumber
yang mereka perlukan bagi kesehatan. Kode etik kesehatan
masyarakat didasari oleh pasal 25 Deklarasi Universal Hakhak Azasi Manusia, yang berbunyi “Semua orang berhak
mendapatkan standar hidup yang memadai bagi kesehatan
dan kesejahteraannya dan keluarganya.
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2.

Mâsyarakat
a. Manusia secara interen merupakan makhluk sosial
dan saling bergantung. Manusia selalu mencari kawan
untuk pertemanan, membentuk keluarga, dan ber
masyarakat dan saling ketergantungan satu sama lain
untuk keselamatan dan bertahan hidup. Hubungan
positif antaindividu dan kolaborasi positif antarinstitusi
merupakan tanda-tanda sehatnya sebuah masyarakat.
Hak penuh tersebut dalam kesehatan fisik individual
dan hak untuk membuat keputusan individual karena
itu harus selalu seimbang dengan fakta bahwa tindakan
seseorang akan selalu berdampak pada orang lain.
b. Efektivitas dan sebuah institusi sangat tergantung
pada kepercayaan masyarakat Faktor yang dapat
membentuk kepercayaan tersebut terhadap institusi
termasuk semua tindakan-tindakan sebagai bagian dan
institusi: komunikasi; mengatakan yang sebenarnya;
transparansi (tidak menutup-nutupi informasi); akun
tabilitas; keterendahan; dan hubungan timbal balik.
Salah satu bentuk penting dan timbal balik dan
komunikasi adalah mendengarkan dan juga berbicaradengan benar.
c. Kolaborasi adalah unsur penting bagi kesehatan masya
rakat. Infrastruktur kesehatan masyarakat dan sebuah
masyarakat adalah disusun oleh sejumlah variasi dan
dinas-dinas dan profesional bidang ilmu. Agar dapat
efektif, mereka harus bekerja bersama dengan baik.
Lebih jauh lagi, kolaborasi baru akan dibutuhkan
untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam
kesehatan masyarakat.
d. Orang-orang dan lingkungan fisik mereka saling ber
gantung satu sama lain. Manusia bergantung pada
sumber daya dan lingkungan alami yang mereka
bangun sendiri dalam hidup mereka. Kerusakan
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e.

f.

g.
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atau ketidak seimbangan dan lingkungan alam, dan
pembangunan lingkungan yang dirancang dengan
buruk atau dalam kondisi yang buruk, akan memiliki
efek balik pada kesehatan manusia. Intinya manusia
akan mendapatkan efek yang langsung dan lingkungan
alam mereka melalui konsumsi sumber daya dan
pembuangan limbah yang dikelola dengan bagus.
Setiap individu dalam masyarakat harus memiliki
kesempatan untuk menyumbangkan arah tujuan dan
masyarakat. Kontribusi tersebut dapat muncul dalam
bentuk langsung atau perwakilan dengan sistem peme
rintahan. Dalam proses pengembangan dan peng
evaluasian kebijakan, sangat penting untuk melihat
apakah semua orang akan dapat menyumbangkan ide
dalam diskusi atau memiliki kesempatan untuk itu,
walaupun pengekspresian mereka tidak harus lang
sung ditujukan menjadi kebijakan akhir.
Mengidentifikasi dan mempromosikan kebutuhan
dan syarat-syarat dasar untuk kesehatan masyarakat
merupakan kepentingan utama dan kesehatan masya
rakat. Cara-cara di mana masyarakat distrukturisasi
kan menjadi refleksi dan kesehatan masyarakat.
Semen
tara beberapa program kesehatan masyarakat
penting sangat bergantung pada lingkungan, karena
itu secara keseluruhan tidak boleh bergeser dan me
mahami penyebab dan pencegahan kasus. Karena
struktur sosial fundamental berdampak pada aspek
kesehatan, dan ditujukan untuk mencari penyebab da
sar dibanding mencari penyebab awal, yang mana akan
lebih preventif.
Pengetahuan sangat penting dan berpengaruh. Kami
baru mencari cara untuk meningkatkan pemahaman
tentang kesehatan dan tujuan-tujuan untuk memper
tahankan kesehatan tersebut melalu riset dan aku
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mulasi pengetahuan yang telah dimiliki. Jika telah
didapatkan, ada keharusan moral dalam beberapa
keadaan untuk berbagi informasi tersebut. Sebagai
contoh, partisipasi aktif dalam proses pembuatan
kebijakan membutuhkan akses terhadap pengetahuan
dan informasi yang dibutuhkan. Dalam situasi lainnya,
informasi tersebut dapat diberikan secara rahasia, di
mana ada kewajiban untuk melindungi kerahasiaan
tersebut.
Tindakan
a. Ilmu pengetahuan menjadi dasar dari kesehatan
masyarakat. Karena itu metode-metode ilmu pengeta
huan dapat memberikan tujuan objektif dalam meng
identifikasi faktor-faktor penting yang dibutuhkan untuk
kesehatan sebuah populasi, dan untuk mengevaluasi
kebijakan dan program untuk melakukan proteksi
dan mempromosikan kesehatan. Kisaran penuh dan
semua alat-alat ilmiah termasuk metode kualitatif dan
kuantitatif, dan kolaborasi di antara disiplin ilmu patut
dibutuhkan.
b. Masyarakat bertanggungjawab atas tindakan yang
berdasarkan kepada apa yang mereka ketahui. Penge
tahuan tidak netral secara moral dan sering kali
membutuhkan tindakan. Lebih jauh lagi, informasi
tidak dapat dikumpulkan dengan sendirinya. Pekerja
kesehatan masyarakat harus mencari cara untuk
mener
jemahkan semua informasi yang didapatkan
sesuai dengan tepat waktu. Sering kali, tindakan yang
dibutuhkan adalah melakukan riset untuk dapat meng
isi ruang kosong pengetahuan yang belum diketahui.
c. Tindakan tidak hanya didasari oleh informasi. Dalam
banyak kasus, tindakan dibutuhkan jika semua
informasi yang disyaratkan tidak ada. Dalam kasus
lain, kebijakan selalu dibutuhkan oleh nilai-nilai
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fundamental dan martabat kemanusiaan, bahkan jika
pengimplementasiannya tidak efisien secara optimal
atau efektif secara finansial. Dalam situasi seperti itu,
nilai-nilai akan membentuk penerapan dan informasi
atau tindakan dalam ketidak hadiran informasi
tersebut.
Di bawah ini dikutipkan Kode Etik Kesehatan Masyarakat
(Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia )
MUKADIMAH
Kesehatan dalam kehidupan manusia adalah salah satu
komponen dari kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mening
katkan kesejahteraan masyarakat upaya peningkatan kesehatan
di pengaruhi oleh lingkungan, prilaku, pelayanan kesehatan
kesehatan dan faktor genetik. Kesehatan masyarakat sebagai ilmu
dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang masa hidup
dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masya
rakat secara terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pembe
rantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kese
hatan
dan sebagainya, mengandung makna bahwa aspek preventif dan
promotif adalah lebih penting daripada kuratif dalam rangka
peningkatan status kesehatan masyarakat. Pendekatan preventifpromotif yang melibatkan keikutsertaan masyarakat mempunyai
implikasi bahwa klien profesi kesehatan masyarakat bukanlah
individu, tetapi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya kesehatan
masyarakat perlu dilandasi oleh etika yang berazazkan Pancasila
dan UUD 1945.
Dengan maksud yang mewujudkan pengabdian yang luhur,
kami para Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia, dengan
rahmat Tuhan yang Maha Esa, merumuskan KODE ETIK PROFESI
KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA yang diuraikan dalam
Bab-Bab dan Pasal-Pasal sebagai berikut:
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BAB I
KEWAJIBAN UMUM
Pasal 1

Setiap Profesi Kesehatan Masyarakat Harus menjunjung tinggi, menghayati
dan mengamalkan etika profesi Kesehatan Masyarakat.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya profesi Kesehatan Masyarakat
lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya meng
gunakan
prinsip efektivitas-efesiensi dan mengutamakan peng
gunaan teknologi
tepat guna,

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak boleh membeda-bedakan
masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan,
sosial politik dan sebagainya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hanya melaksanakan profesi
atau keahliannya.

BAB II
KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selalu berorientasi kepada
masyarakat sebagai salah satu kesatuan yang tidak terlepas dari aspek
sosial, ekonomi, politik, psikologis dan budaya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengutamakan pem
binaan kesehatan yang menyangkut orang banyak.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengutamakan peme
rataan dan keadilan.

Pasal 9

Dalam pembinaan kesehatan masyarakat harus mengutamakan pendekatan
menyeluruh, multidisiplin dan lintas sektoral serta mementingkan usahausaha promotif, preventif, protektif dan pembinaan kesehatan.
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Pasal 10

Upaya pembinaan masyarakat, kesehatan masyarakat hendaknyadidasarkan
kepada fakta-faktailmiah yang diperoleh dari kajian-kajian dan penelitianpenelitian.

Pasal 11

Dalam pembinaan kesehatan masyarakat, hendaknya mendasarkan
kepada prosedur dan langkah-langkah yang profesional yang telah diuji
melalui kajian-kajian ilmiah.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bertanggung jawab dalam
melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan penduduk.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan antisipasi
kedepan, baik yang menyangkut masalah kesehatan maupun masalah lain
yang berhubungan atau memengaruhi kesehatan penduduk.

BAB III
KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI KESEHATAN LAIN
DAN PROFESI DI LUAR BIDANG KESEHATAN
Pasal 14

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, harus bekerjasama dan saling
menghormati dengan anggota profesi lain, tanpa dipengaruhi oleh pertim
bangan-pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan dan sebagainya.

Pasal 15

Dalam melakukan tugas dan fungsinya bersama-sama dengan profesi lain,
hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip: Kemitraan, Kepemimpinan,
Pengambilan Prakarsa dan Kepeloporan.

BAB IV
KEWJIBAN TERHADAP PROFESINYA
Pasal 16

Ahli kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak
menunggu dalam mengatasi masalah.

Pasal 17

Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan
meningkatkan profesi kesehatan masyarakat.

Pasal 18

Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi membagi
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pengalaman dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan
masyarakat.

BAB V
KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 19

Profesi kesehatan masyarakat harus memelihara kesehatannya agar dapat
melaksanakan tugas profesinya dengan baik.

Pasal 20

Ahli kesehatan masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu penge
tahuan dan teknologi.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 21

Setiap anggota profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugas
nya sehari-hari harus berusaha dengan sungguh-sungguh memegang
teguh kode etik kesehatan masyarakat Indonesia
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BAB XII

ASPEK HUKUM PLAGIAT

A. Pendahuluan

P

lagiat merupakan bagian dari tindak kejahatan di dalam
dunia akademik dan melanggar hukum sehingga dapat
diberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak plagiat.
Indonesia merupakan negara yang berlandaskan akan hukum,
oleh karena itu menetapkan beberapa aturan hukum tentang
tindak plagiat. Pada tahun 2010 Menteri Pendidikan Nasional
menerbitkan Peraturan Menteri No. 17 tentang pencegahan
dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Tujuan diter
bitkannya Peraturan Menteri No. 17 adalah, meningkatkan
kreativitas akademis pada dosen dan mahasiswa, untuk dapat
menjunjung tinggi kejujuran agar dapat menghindari tindak
plagiat di perguruan tinggi. Meski hukum telah mengatur
peraturan dan sanksi bagi pelaku tindak plagiat, seperti salah
satunya pencabutan gelar, bayar denda hingga pidana penjara.
Namun, tindak plagiat masih marak terjadi di bidang pendidikan.
Di dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi, mahasiswa
sering kali menggunakan referensi yang sama di dalam penyusun
an karya ilmiah. Bahkan ada mahasiswa yang hanya mengganti
tempat dan subjek penelitian dengan topik yang sama, sehingga

294

Bab XII — Aspek Hukum Plagiat

terindikasi adanya plagiarisme dalam penyusunan tugas akhir
tersebut. Bentuk plagiat yang paling sering dilakukan oleh
mahasiswa dalam penyusunan skripsi adalah, bentuk plagiat
utuh adalah plagiat untuk mengutip istilah, kata/kalimat,
data/info dari suatu sumber tanpa mencantumkan sumber
dalam daftar pustaka. Berdasarkan hasil penelitian bentuk
plagiat pada skripsi mahasiswa yang dilakukan oleh Suwarjo
(2012) memperoleh, “persentase sebanyak 63,29% plagiat utuh,
17,61% plagiat tapi acak, 17,7% plagiat mengutip dan ditambah
perkataan sendiri dan 1,4% mengutip menggunakan kalimat
sendiri dari 118 skripsi mahasiswa Ilmu Pendidikan Universitas
Yogyakarta”.
Plagiarisme bisa dikatakan sebagai bagian dari kecurangan
akademis karena tindakan menjiplak karya seseorang tanpa
mencantumkan sumber tulisan tersebut merupakan tindakan
salah. Dasar hukum tentang plagiarisme di Indonesia baru
dibuat pada tahun 2010 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
Sehubungan dengan peraturan tersebut telah diedarkan pula
surat edaran oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada
tanggal 18 Oktober 2010 yang berkaitan dengan pasal 8 ayat 3
Permen Diknas No 17 tahun 2010. Plagiarisme juga melanggar
Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang No 19 tahun
2002 mengenai Hak Cipta pasal 12 ayat 1.
Untuk mengatasi meluasnya perilaku tindak plagiarisme di
dunia akademisi, maka pemerintah telah membuat peraturan
menyangkut sanksi bagi pelaku tindakan plagiarisme. Pelaku
plagiat atau yang biasa disebut plagiator harus dihukum sesuai
dengan ketentuan hukum yang ada sesuai dengan UU No. 20
tahun 2003. UU No. 20 tahun 2003 yang menyatakan: Lulusan
PT yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar
akademis, profesi, atau vokasi, terbukti merupakan jiplakan,
dicabut gelarnya (pasal 25 ayat 2). Lulusan yang tersebut pada
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pasal 25 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
tahun, atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah).

B.

Pengertian Plagiarisme

Oxford English Dictionary mendefinisikan plagiarism seba
gai ―The practice of taking someone else‘s work or ideas and
passing them off as one‘s own. Kamus ini juga menerangkan
asal kata plagiarism adalah dari Bahasa Latin, yaitu plagiarius
yang berarti penculik‘ atau plagium yang berarti sebuah pen
culikan‘ dan dari Bahasa Yunani, yaitu plagion. Menurut asalusul kata ini, plagiarism dapat diartikan sebagai sebuah tin
dakan penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai
karyanya sendiri.
Dalam Bahasa Indonesia, istilah plagiat, yang merupakan
serapan dari Bahasa Perancis, lebih populer dibanding pla
giarism. Istilah plagiat ini sudah dimasukkan dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang pence
gahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini, plagiat didefinisikan
dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:
“Plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak
sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh
kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip
sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang
lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.
Dalam ayat 2 pasal ini menerangkan bahwa perbuatan
plagiat tersebut dapat dilakukan baik oleh individu,
kelompok maupun lembaga.
Definisi yang dikemukakan dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional tersebut senada dengan beberapa definisi
yang oleh beberapa lembaga akademis di luar negeri. Publication
Ethics Committee of World Association Medicine Editors (WAME)
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mengemukakan definisi sebagai berikut:
Plagiarism is the use of others’ published and unpublished
ideas or words (or other intellectual property) without attribution
or permission, and presenting them as new and original rather
than derived from an existing source.
“Office of Research Integrity (ORI), U.S. Department of
Health and Human Service dalam sebuah kebijakan tentang
plagiarism mengartikan plagiat seperti berikut: ORI considers
plagiarism to include both the theft or misappropriation of
intellectual property and the substantial unattributed textual
copying of another’s work. It does not include authorship or
credit disputes”.
Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan,
pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya
seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap
sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain.
Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat
hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah/universitas.
Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator.
Menurut Adimihardja (2005), plagiarisme adalah pencurian
dan penggunaan gagasan atau tulisan orang lain (tanpa caracara yang sah) dan diakui sebagai miliknya sendiri. Plagiarisme
juga didefinisikan sebagai kegiatan dengan sengaja menyalin
pemikiran atau kerja orang lain tanpa cara-cara yang sah
(Adimihardja, 2002). Pelaku plagiarisme dikenal juga dengan
sebutan plagiat (Rosyidi, 2007). Plagiarisme memiliki definisi
penjiplakan yang melanggar hak cipta (Pusat Bahasa Departemen
Pendidikan nasional, 2002).
Plagiarisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah
penjiplakan yang melanggar hak cipta, yaitu hak seseorang
atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang.
Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya)
orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan/pendapat
sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama
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dirinya sendiri. Orang yang melakukan plagiat disebut plagiator
atau penjiplak.
Dari batasan tersebut di atas, plagiat adalah pencurian
karangan milik orang lain.[3] Dapat juga diartikan sebagai
pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain
yang kemudian dijadikan seolah-olah miliknya sendiri.[4] Setiap
karangan yang asli dianggap sebagai hak milik si pengarang dan
tidak boleh dicetak ulang tanpa izin yang mempunyai hak atau
penerbit karangan tersebut.[3] Sesudah 2 × 24 jam berita surat
kabar tersiar, maka seseorang dapat mengambil alih dengan
syarat harus menyebutkan sumbernya.
Pelaku yang melakukan plagiarisme memiliki beberapa
alasan kenapa mereka melakukan tindakan tidak terpuji ter
sebut. Alasan paling dominan mengapa pelaku-pelaku tindak
plagiat tersebut melakukan tindakan plagiarisme adalah karena
mereka malas dan merasa tindakan plagiarisme adalah sebuah
jalan singkat untuk menyelesaikan tugasnya. Hal ini sering
terjadi di bidang akademik dan umumnya dilakukan oleh pelajar
yang ingin tugas karangan atau karya ilmiahnya segera selesai.
Tapi bukan hanya sebatas pelajar saja, para guru dan dosen pun
tidak luput dari tindakan plagiat. Hal ini bukan hanya berdampak
pada sang dosen yang melakukan tindakan plagiarisme tersebut
tapi masyarakat umum juga akan menganggap insan pendidik
di Indonesia berkualitas sama buruknya dengan dosen tersebut.
Selain kemalasan, alasan lain mengapa orang-orang mela
kukan tindakan plagiarisme atau plagiat adalah karena mereka
menganggap individu yang ia contek atau jiplak memiliki karya
cukup bagus sehingga ia menjiplaknya dan mengakuinya men
jadi milik sendiri agar mendapat pujian atau nilai bagus. Hal
ini dilihat dari sisi psikologis diakibatkan oleh rasa rendah diri
yang dimiliki oleh sang plagiat karena merasa ia tidak akan bisa
menulis atau menghasilkan karya sehebat dan sebagus seperti
milik individu yang ia jiplak atau mungkin juga campuran
antara rasa malas seperti yang kami jabarkan tadi dengan rasa
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rendah diri tersebut. Sementara itu kesibukan dan sempitnya
waktu yang bisa diluangkan untuk menghasilkan karya yang
layak atau bagus juga dijadikan alasan para plagiat untuk
membohongi hati nuraninya sendiri karena sedikit banyak para
plagiat tentu merasa berdosa atau bersalah ketika melakukan
tindakannya tersebut.
Tindakan plagiarisme ini bisa berdampak pada masyarakat
berupa berkurangnya kreativitas masyarakat karena akan
timbul rasa was-was karena takut karyanya dijiplak orang lain
sehingga masyarakat malas berkarya dan menyalurkan ide-ide
baru. Hal ini juga membuat pola pikir masyarakat yang tadinya
produktif (menciptakan hal-hal baru) menjadi reproduktif
(menciptakan berdasarkan hal-hal yang sudah ada). Selain
dampak pada masyarakat plagiarisme juga berdampak pada
penulis asli dan individu yang melakukan plagiarisme.
Yang jelas plagiarisme itu sendiri merupakan suatu bentuk
pelanggaran terhadap norma sosial, khususnya nilai-nilai yang
berlaku di masyarakat terkait dengan soal kejujuran. Dengan
melakukan plagiarisme, seseorang telah berbuat tidak jujur
karena mengakui sesuatu yang bukan miliknya, bukan hasil
karyanya. Sebagai pelanggaran norma sosial, pelaku plagiarisme
yang ketahuan biasanya akan menerima sanksi sosial yang
beraneka ragam, mulai dari cemoohan sampai kecaman atau
bahkan pengucilan, dan bisa bertambah lagi dengan sanksi
administratif manakala “dosa” tersebut dilakukan dalam
lingkungan institusi akademis ataupun pers.
Namun terkadang tindakan plagiat disebabkan karena
ke
tidaksadaran pelaku bahwa ia telah melakukan tindakan
plagiarisme karena ia tidak tahu batasan-batasan sebuah tin
dakan termasuk sebuah tindakan plagiarisme atau bukan. Hal ini
disebabkan karena kurangnya pengetahuan terhadap batasanbatasan sebuah tindakan itu tergolong tindak plagiat atau bukan
sehingga menyebabkan ketidaksengajaan melakukan tindakan
plagiat. Hal ini memang didasari atas ketidaksengajaan, tapi
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siapa yang tahu bahwa seseorang melakukan tindakan plagiat
didasarkan kesengajaan atau tidak selain orang itu sendiri dan
Tuhan? Maka dari itu sanksi yang diberikan tidak dibedakan
dengan orang-orang yang memang terang-terangan melakukan
tindakan plagiarisme. Maka dari itu alangkah baiknya untuk
kita mengetahui apa batasan-batasan tersebut
Sementara itu hak cipta memiliki definisi yaitu hak eksklusif
bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan adalah hasil setiap
karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan
ilmu pengetahuan, seni, atau sastra (Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2002).

C.

Plagiarisme Dalam Hukum Positif Indonesia

Berkembangnya ilmu pengetahuan serta lahirnya karyakarya merupakan sesuatu yang bernilai positif, namun sering
kali hal tersebut disalahgunakan oleh segelintir orang untuk
mencari keuntungan pribadinya sendiri. salah satu peristiwa
hukum terkait pelanggaran atas suatu karya atau ilmu
pengetahuan tersebut lebih dikenal dengan istilah Plagiarisme.
Apakah itu Plagiarisme? Bagaimana hukum positif kita mengatur
mengenai Plagiarisme? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai
hal tersebut, berikut kurang lebih penjabaran singkat mengenai
Plagiarisme.
Plagiarisme atau lebih dikenal dengan plagiat adalah
tindakan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat,
dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah
menjadi karangan dan pendapatnya sendiri tanpa memberikan
keterangan yang cukup tentang sumbernya. Sedangkan orang
yang melakukannya biasa dikenal dengan sebutan plagiator.
Plagiarisme merupakan suatu bentuk kegiatan penjiplakan
yang melanggar hak seseorang atas hasil penemuannya yang
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dilindungi oleh undang-undang, hak mana dikenal sebagai Hak
Cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) tidaklah mengenal istilah plagiarisme atau plagiat, oleh
karenanya dalam kacamata hukum plagiarisme dikategorikan
sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak cipta, dalam hal ini
diatur melalui ketentuan Undang-Undang No.19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta. Dengan ketentuan pidananya sebagaimana
berikut;
Pasal 72 ayat (1):
“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau
Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
Pengertian dari hak cipta adalah sebagai berikut;
Pasal 2 ayat (1):
“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak
Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan
dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.
Berdasarkan hal yang diutarakan di atas, agar seorang
pencipta memiliki hak cipta sebagai hak eksklusif atas ciptaannya
maka terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran ciptaan
sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 35 s/d 44 UU
No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu, yang dapat
disebut sebagai pencipta, pemilik atau pemegang hak cipta,
berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta adalah:
1. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan
pada Direktorat Jenderal atau
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2.

Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumum
kan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
Oleh karenanya, merujuk kepada definisi serta dasar hukum
plagiarisme atau plagiat yang ada sebagaimana dijabarkan di
atas, maka secara sederhana terdapat beberapa unsur dasar
untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta
atau tidak, antara lain:
a. Terdapat ciptaan yang dilindungi hak cipta, di mana masa
perlindungannya masih berlaku;
b. Terdapat bagian substansial dari ciptaan tersebut yang
diumumkan dan/atau diperbanyak; dan
c. Adanya pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan
ter
sebut yang dilakukan tanpa seizin dari si pencipta
atau pemegang hak cipta, dan tidak termasuk ke dalam
penggunaan yang dibenarkan (fair use) menurut ketentuan
UU Hak Cipta, atau dengan tidak mencantumkan keterangan
yang cukup terkait sumbernya.
Manakala unsur-unsur tersebut terpenuhi maka dapatlah
diindikasikan adanya pelanggaran hak cipta, namun tanpa
adanya unsur-unsur tersebut seperti apapun bentuk pelanggaran
yang ada tidaklah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak
cipta dan tidaklah benar apabila dipaksakan menjadi suatu
permasalahan hukum.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun
2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di
perguruan tinggi mengamanahkan poin penting yang dapat
dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan pencegahan
plagiarism. Salah satu poin penting itu adalah berupa publikasi
karya ilmiah secara terbuka (open access) sehingga dapat diakses
secara mudah melalui infrastruktur yang telah ditentukan.
Karya ilmiah yang dikelola dan disimpan secara tertutup akan
membuat nyaman pihak-pihak yang memplagiasinya karena
akan sulit terekspos ke publik. Selain mewajibkan open access,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini juga menggariskan

302

Bab XII — Aspek Hukum Plagiat

beberapa sanksi yang dianggap sebagai langkah pencegahan
plagiarism.

D.
1.

2.

Pembebanan Sanksi Plagiarisme
Mengenai sanksi Plagiarisme antara lain diatur dalam:
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pen
didikan Nasional
a. Pasal 25 (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiah
nya digunakan untuk memperoleh gelar akademik,
profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan di
cabut gelarnya.
a. Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya
untuk mendapatkan gelar akademis, profesi, atau
vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana
penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan
Tinggi
a.
Pasal 10 ayat (4). Apabila berdasarkan persandingan
dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua
jurusan/departemen/bagian
menjatuhkan
sanksi
kepada mahasiswa sebagai plagiator. Pelanggaran ter
hadap Pasal 10 ayat (4) sanksi ditetapkan dalam Pasal
12(1) Sanksi bagi mahasiwa yang terbukti melakukan
plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat
(4) secara berurutan dari yang paling ringan sampai
dengan yang paling berat, terdiri atas:
1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
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4.

b.

Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah
yang diperoleh mahasiswa;
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai
mahasiswa;
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status
sebagai mahasiswa; atau 7. Pembatalan ijazah
apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
Pasal 11 ayat (6) Apabila berdasarkan persandingan dan
hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat
akademis/organ lain yang sejenis merekomedasikan
sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan
sebagai plagiator kepada Pemimpin/Pimpinan Pergruan
Tinggi untuk dilaksanakan. Pelanggaran terhadap Pasal
11 ayat (6) dikenakan Sanksi dalam Pasal 12 ayat (2)
bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti
melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada
Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling
ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
1. teguran;
2. peringatan tertulis;
3. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga
kependidikan;
4. penurunan pangkat dan jabatan akademis/
fungsional;
5. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru
besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang
memenuhi syarat;
6. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai
dosen/ peneliti/tenaga kependidikan;
7.
8.
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pemberhentian tidak dengan hormat dari status
sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan
tinggi yang bersangkutan.
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c.

d.

E.

Pasal 12 ayat (3) (3) Apabila dosen/peneliti/tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat )2)
huruf f, huru g, dan huruf h menyandang sebutan
guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/
peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi
tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru
besar/profesor/ahli peneliti utama oleh menteri atau
pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator
Perguruan Tinggi Swasta;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Hak Cipta

Salah satu hak penulis yang paling mendasar adalah
perlindungan terhadap karya, gagasan, ide, temuan mereka. Di
Indonesia perlindungan ini tercantum dalam UU RI No. 19 tahun
2002 tentang Hak Cipta, adalah hak eksklusif bagi pencipta
atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan per
undang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 12 ayat
1 UU RI No. 19 Tahun 2002, ciptaan yang dilindungi adalah
ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang
mencakup:
a. Buku, program komputer, pamplet, perwajahan (lay
out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya
tulis lain.
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis.
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan
dan ilmu pengetahuan.
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
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e.

Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayang
an, dan pantomim.
f.
Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis,
gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni
patung, kolase, dan seni terapan.
g. Arsitektur
h. Peta
i.
Seni batik
j.
Fotografi
k. Sinematografi
l.
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database,
dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
Perlindungan terhadap ciptaan tersebut termasuk juga
semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi
sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang
memungkinkan perbanyakan hasil karya tersebut (Pasal 12
ayat 3 UU Hak Cipta). Selanjutnya pada pasal 13 UU Hak Cipta
diuraikan tentang hal-hal yang tidak ada hak cipta yaitu:
a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
b. Peraturan perundang-undangan
c. Pidato kenegaraan atau pejabat pemerintahan
d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim
e. Keputusan badan arbitase atau keputusan badanbadan sejenis lainnya.
Pasal 14 sampai 18 UU Hak Cipta, dicantumkan pembatasan
Hak Cipta. Pasal yang berkaitan dengan tata cara mengutip
tercantum dalam pasal 15, yang dijelaskan bahwa dengan
syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak
dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Salah satunya adalah
penggunaan ciptaan orang lain untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau
tinjauan suatu masalah, dengan tidak merugikan kepentingan
yang wajar dari pencipta (Toha, 2017).
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