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Abstrak: Kompetensi dokter yang diluluskan fakultas kedokteran (FK) diharapkan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan institusi layanan kesehatan
primer. Kajian ini bertujuan memperoleh gambaran kebutuhan, kemampuan yang ada, dan
pencapaian di institusi layanan kesehatan primer terkait dengan kompetensi dokter lulusan
FK di Indonesia menurut persepsi stakeholder. Penelitian dilakukan di enam kota (Jakarta
Selatan, Bandar Lampung, Pontianak, Makasar, Denpasar, Ternate) pada bulan Juli-Oktober
2008. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Responden berasal dari Puskesmas, Klinik swasta, IDI, Pemda dan Dinas
Kesehatan. Total responden 67 orang dan 11 kelompok FGD. Pedoman wawancara dibuat
berdasarkan tujuh area kompetensi dalam Standar Kompetensi Dokter yang disusun oleh Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI). Tujuh area kompetensi dokter yang disusun oleh KKI ternyata
sama dengan persepsi stakeholders dan dokter sendiri mengenai kompetensi yang dibutuhkan
untuk melayani masyarakat di institusi layanan kesehatan primer. Mawas diri dan pengembangan
diri merupakan kompetensi dokter yang dianggap sudah sangat baik saat ini. Komunikasi
efektif dan teknologi informasi merupakan kompetensi dokter yang saat ini dianggap masih
kurang dibandingkan yang dibutuhkan. Institusi layanan kesehatan belum melakukan pelatihan
untuk meningkatkan kedua kompetensi ini. Sedangkan kompetensi lainnya dianggap cukup
baik oleh stakeholders. Dilihat dari kemungkinan faktor penghambat penerapan kompetensi
yang ada di luar diri dokter, komunikasi efektif dan pengelolaan informasi memiliki faktor
penghambat yang paling banyak. Pendidikan komunikasi efektif, teknologi informasi, dan
medikolegal di FK perlu mendapat perhatian khusus sehingga kompetensi dokter dalam halhal tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Mutu pendidikan
dokter untuk mencapai kompetensi keterampilan medis dapat dipertahankan. Penguasaan
dokter akan ilmu dasar tetap dibutuhkan untuk dapat terus mengikuti hasil penelitian terbaru
ilmu kedokteran dengan menggunakan teknologi informasi yang terus berkembang.
Kata Kunci: Indonesia, institusi layanan primer, kompetensi dokter, KKI
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Abstract: Phycisians graduated from Faculty of Medicine are expected to fulfill the required
competences by the community in providing medical services in the primary health care. This
study aimed at exploring the need, competence, and perfomance of phycisian graduated from
Indonesian Faculty of Medicine in primary health care based on stakeholder perception. The
study conducted in six cities in South Jakarta, Bandar Lampung, Pontianak, Makasar, Denpasar,
and Ternate between July and October 2008. This qualitative study employed in-depth interview
and focus group discussion (FGD) for data collection. Informants were stakeholders from local
health centers, private clinics, medical doctor association, local government office and district
dealth office. There were 67 informants and 11 FGDs. Interview guideline was developed using
7 areas of the phycisian standard of competence developed by the Indonesian Medical Council. In
general, the stakeholders’ perceptions of the physician competence in providing medical services
in the primary health care were in line with the standard of competence. Self-introspection and
self-improvement were perceived very good. Effective communication and the use of information
technology were perceived low. The primary health care institutions did not provide sufficient
effort to improve these two competences. Phycisians’ clinical competence, basic medical knowledge, public health management, ethics, moral, medicolegal, and patient safety were considered
good. Education improvement in communication and technology information for medical students are expected. In general, the quality of medical education supporting clinical competence
and basic medical knowledge are acceptable and need to be maintained to follow the new development of medical sciences.
Key words: Indonesia, Indonesian medical council, medical doctors’ competency, primary care
institution

Pendahuluan
Pada dekade terakhir tidak sedikit permasalahan yang
muncul di masyarakat, yang antara lain diakibatkan oleh
interaksi di dalam praktik dokter dan dokter gigi. Pada
hakekatnya, praktik kedokteran bukan hanya interaksi antara
seorang dokter atau dokter gigi terhadap pasiennya, akan
tetapi lebih luas mencakup aspek pengetahuan, keterampilan
dan sikap yang sesuai dengan profesionalisme seorang
dokter dan dokter gigi pada saat memberikan pelayanan.1
Pada tahun 2004, Departemen Pendidikan Nasional,
melalui proyek HWS-Dikti, telah memfasilitasi pengembangan
kurikulum menjadi kurikulum berbasis kompetensi (KBK).
Selanjutnya KBK diserahkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), yang kemudian disahkan menjadi Standar
Kompetensi Dokter.
Melalui kurikulum tersebut, diharapkan lulusan fakultas
kedokteran akan memiliki tujuh area kompetensi dalam masa
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pendidikan 5 tahun. Kompetensi ini akan dimantapkan pada
program intensif selama satu tahun. Area kompetensi tersebut
meliputi (1) komunikasi efektif, (2) keterampilan klinis, (3)
landasan ilmiah ilmu kedokteran, (4) pengelolaan masalah
kesehatan, (5) pengelolaan informasi, (6) mawas diri dan
pengembangan diri, dan (7) etika, moral, medikolegal dan
profesionalisme, serta keselamatan pasien.2
Institusi pendidikan dokter berupaya untuk menghasilkan pelayanan kedokteran yang baik terutama di institusi
layanan primer yang memiliki unsur-unsur penting, salah
satunya adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan
minimal dalam bidang pengetahuan, keterampilan, serta sikap
dan perilaku profesional untuk dapat melakukan kegiatan di
masyarakat secara mandiri.4 Oleh karena itu, perlu dikaji lebih
lanjut mengenai persepsi kompetensi dokter yang sesungguhnya dibutuhkan oleh institusi layanan kesehatan primer
di Indonesia. Diharapkan kompetensi dokter yang diluluskan
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fakultas kedokteran sesuai dengan kebutuhan, yang salah
satunya adalah kebutuhan institusi layanan kesehatan primer.
Kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran
kebutuhan, kemampuan yang ada dan cara pencapaian
kompetensi di institusi layanan kesehatan primer terkait
dengan kompetensi dokter lulusan fakultas kedokteran di
Indonesia.
Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan
dilakukan di enam kota di enam propinsi, yaitu Jakarta Selatan,
Bandar Lampung, Pontianak, Makasar, Denpasar, dan Ternate, pada bulan Juli-Oktober 2008. Wawancara mendalam
dilakukan terhadap responden yang terdiri dari Dokter
Puskesmas, Dokter Balai Pengobatan/Klinik Swasta, Kepala
Puskesmas, Kepala Balai Pengobatan/Klinik, Ikatan Dokter
Indonesia, Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan. Responden diskusi kelompok terarah (Focused Group Discussion-FGD) adalah tenaga kesehatan lain di Puskesmas.
“Persepsi” digunakan sebagai proksi kebutuhan dan
kemampuan dokter oleh institusi layanan primer, sedangkan
pelatihan yang dilakukan oleh institusi layanan merupakan
proksi untuk cara pencapaian. Pedoman pertanyaan menggunakan panduan Standar Kompetensi Dokter dari Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI).2
Hasil
Karakteristik Responden
Responden wawancara mendalam terdiri dari 32
informan dokter layanan primer, yaitu 17 orang dokter
Puskesmas Pemerintah dan 15 orang dokter swasta. Informan
kepala Puskesmas 16 orang, kepala klinik swasta 15 orang,
informan IDI sebanyak 5 orang, informan Dinas Kesehatan 5
orang, dan informan Bappeda 5 orang. Jumlah keseluruhan
informan 78 orang.
Diskusi kelompok terarah berjumlah 11 kelompok, yang
terdiri dari perawat, bidan, apoteker/asisten apoteker, sanitarian, pekarya, nutrisionis, laboran, tenaga administrasi lain
di Puskesmas.
Area Kompetensi Komunikasi Efektif
Berdasarkan persepsi informan, kebanyakan dokter
kurang berkomunikasi dengan pasien dalam hal menjelaskan
tentang penyakit, pengobatan maupun pencegahannya.
Anamnesis dirasakan sudah cukup baik. Komunikasi dengan
sejawat non-dokter tidak bermasalah. Contoh pernyataan
informan: (Setda)
“...Sekarang dokter kurang memberikan penjelasan
secara mendetail, setelah (pasien) diperiksa, selesai.
(Dokter) tidak memberikan penjelasan secara rinci
kepada pasien bahwa ini harus begini. Itu yang saya bilang
dari awal, kurang bisa komunikasi kepada masyarakat...”
Diperkirakan oleh informan, salah satu hambatan
komunikasi efektif di institusi layanan kesehatan primer
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pemerintah adalah banyaknya pasien yang harus dilayani
dalam waktu praktek yang terbatas. Seperti pernyataan Kepala
Puskesmas berikut:
“...Nah kita terkendala oleh kunjungan (pasien) yang
terlalu banyak. (Karena) kalo (dokter) lagi konsultasi
sama pasien, pasien yang di situ ngomel-ngomel koq itu
lama sekali sih kita juga mau nih. Nah itu kendalanya, jadi
rasio antara dokter dengan pasien itu belum cukup.”
(Kepala Puskesmas)
Menurut beberapa informan, selain kendala waktu,
pengalaman praktik dokter juga mungkin menentukan
komunikasi efektif dokter. Informan dokter menyampaikan
bahwa dulu di Fakultas Kedokteran tidak ada pelajaran
komunikasi efektif. Institusi pelayanan kesehatan tidak
melakukan pelatihan ataupun pengarahan, karena sebagai
sesama dokter ada tenggang rasa. Pengarahan diberikan
hanya kalau keluhan masyarakat sudah muncul, itupun karena
terpaksa.
Area Kompetensi Keterampilan Klinis
Informan di kota besar mempunyai persepsi bahwa
dokter sudah cukup, tetapi ada persepsi informan di daerah
tertentu bahwa dokter yang belum punya pengalaman
dianggap masih kurang terampil.
“...dia tidak pengalaman dalam macam-macam
penyakit, (jadi) diagnosanya cuma satu. Pada umumnya
dokter yang baru dateng dari Jawa, kalau ketahuan
(pasien) sakit, dia berprinsip kalau orang Maluku Utara
(sakitnya pasti) malaria, padahal mungkin ada penyakit
lain.” (Bappeda)
Institusi tempat kerja selama ini melakukan pelatihan
ketrampilan klinis, terutama hal-hal baru yang ada karena
munculnya kebutuhan di lapangan.
Area Kompetensi Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
Sebagian besar informan menganggap landasan ilmiah
ilmu kedokteran sudah baik dan modal dari sekolah cukup
untuk menangani masalah kesehatan dasar/umum di
masyarakat. Persepsi kebutuhan oleh institusi sudah sesuai
dengan kompetensi yang ada saat ini.
Institusi layanan pemerintah mempunyai standar
operasional prosedur (SOP) penanganan kasus yang harus
ditaati dokter, sedangkan di praktik swasta tidak ada SOP.
“....masalah keilmuan dan atau sebagainya mungkin
dari dinas kesehatan harus melihat sendiri bagaimana
sebenarnya skill maupun pengetahuan dari dokter-dokter
yang ada di puskesmas ini. Kalau dari kami, kami hanya
bisa melihat bahwa anda harus berkerja sesuai aturan,
anda harus berkerja sesuai SOP yang sudah ada supaya
kita tidak mendapatkan masalah.” (Kepala Layanan
Institusi Primer)
Beberapa hal yang dirasakan oleh responden dokter
perlu diberikan di Fakultas Kedokteran sebelum mereka terjun
di masyarakat adalah terutama tentang penggunaan obat atau
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pengobatan yang rasional dan evidence based medicine
yang sekarang banyak dibicarakan. Kemudian usulnya dapat
diberikan penyegaran kembali melalui seminar oleh IDI.
Berikut cuplikan pendapat dokter puskesmas:
“…perlu ditambah untuk pengobatan rasional
dengan obat yang ada. Ilmu berkembang jadi perlu
diberikan sesuai keperluan. Misal sekarang masalah
lansia, CVD …, belum pakai evidence base, kecuali yg
dikasih di kuliah saja.”
Area Kompetensi Pengelolaan Masalah Kesehatan
Persepsi kompetensi dokter untuk mengelola masalah
kesehatan di puskesmas yang disampaikan pimpinan adalah
dokter masih belum dapat sepenuhnya berperan dalam
mengelola masalah kesehatan masyarakatnya, terutama
dalam ranah promotif dan preventif.
Informan dokter sendiri mengemukakan untuk
menangani tugas di puskesmas merasa perlu mendapat
pendidikan managemen, terutama berbentuk praktik
pengelolaan kesehatan masyarakat, manajemen institusi,
keuangan dan SDM.
“…perlu ditambah aspek kesmas dengan pengalaman
lapangan yang cukup, belajar managemen termasuk
keuangan dan kepegawaian.” (Dokter Puskesmas)
Selama ini dokter di puskesmas pemerintah mendapat
pelatihan dan pengalaman managemen setelah bekerja
bertahun-tahun di institusi layanan kesehatan.
Area Kompetensi Pengelolaan Informasi
Menurut informan dokter, sebagian besar dokter di kota
kecil belum memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana
pencarian informasi terbaru dunia kedokteran. Sedangkan
di kota besar masing-masing dokter belajar sendiri untuk
bisa memakai komputer. Pada pendidikan kedokteran dulu,
teknologi informasi (IT) belum diajarkan di kuliah begitu pula
menggunakan komputer.
“Saya biasanya lewat internet. Sering-sering buka
google cari-cari informasi. Membantu sekali. … Kan ada
juga yang dari buku nggak ada.(atau) kadang kan buku
baru, carinya (juga) di situ (internet).”
“Nah, yang senang mengakses internet itu,ya,
terutama dokter-dokter baru tadi. Gitu, kan? Ya, mereka
kan sudah bisa komputer, dsb. Kalo yang tua-tua, ya,
maleslah mereka tuh mau lihat internet” (Kepala Institusi
Layanan Primer)
Pada institusi layanan primer, belum ada sistem yang
mendukung pemakaian IT bagi dokter secara luas, terutama
yang terkait dengan fasilitas penggunaan internet, pembuatan dan pemanfaatan database. Pelatihan IT oleh institusi
layanan juga belum ada.
Area Kompetensi Mawas Diri dan Pengembangan Diri
Persepsi responden tentang kesadaran dokter untuk
terus belajar sebagai wujud upaya pengembangan diri cukup
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tinggi karena dianggap sudah menjadi tuntutan untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Ya sekarang mau nggak mau ya..harus baca ya…jadi
yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat
dan yang lagi nge-trend gitu ya…ya mau nda mau harus
baca..gitu seminar juga (harus) aktif. Ya kalo nggak ya
ketinggalan kan? Ya memang harus baca …”
Kendalanya adalah pada masalah biaya; meskipun
beberapa pelatihan ada yang gratis, yaitu dari institusi (Dinas
Kesehatan). Seminar diluar institusi biasanya harus bayar
sendiri. Tingginya keinginan untuk terus belajar juga
terhalang oleh jarangnya kesempatan mendapat bantuan
biaya.
Sistem rujukan dari dokter umum Puskesmas ke spesialis
berjalan, tetapi sering tidak ada jawaban dari Rumah Sakit.
Pengembangan pengetahuan dari sistem rujukan, ada yang
berjalan, ada yang tidak, terutama karena tak ada jawaban
dari spesialis. Oleh karena itu, dokter merasa lebih terbantu
dengan lebih sering bertanya kepada sesama dokter umum
yang senior.
Area Kompetensi Etika, Moral, Medikolegal, Profesionalisme, Keselamatan Pasien
Menurut informan dalam diskusi kelompok terarah,
kebanyakan dokter telah menerapkan etika, moral seperti
menjaga kerahasiaan pasien dan mementingkan keselamatan
pasien sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut:
“... Pada kenyataannya dokter-dokter di puskesmas
ini, sudah cukup menjaga mengenai kerahasiaan pasien,
kemudian dia juga lebih mengutamakan keselamatan
pasien, dia mengutamakan keselamatan pasien itu di atas
segalanya ya.”
“… Etikanya cukup baik, HAM nya juga bagus.
Walaupun mereka muda, kita udah tua” (Tenaga Kesehatan
Puskemas)
Persepsi tentang profesionalisme sulit digali karena
pengertian tentang profesionalisme sendiri sulit dipahami
responden sehingga jawaban tidak cukup tajam, contoh:
“Kalau menurut kami sih profesional...jadi bisa
mengambil risiko yang memang sudah sesuai dengan apa
yang dilakukan” (Tenaga Kesehatan Puskemas)
Persepsi informan terkait medikolegal, mereka tahu belum
ada pendidikan khusus di FK. Di institusi pun tidak ada
pendidikan khusus medikolegal, padahal dirasa perlu untuk
mencegah dan dapat melayani tuntutan dengan lebih baik.
Meskipun demikian, pelaksanaannya dianggap sudah cukup
baik.
“… Perlu pendidikan medikolegal dan profesionalisme
oleh FK dan IDI “ (Ka SuDin)
“… Perlu pendidikan mediko-legal” (Dokter
Puskesmas)
Gambaran persepsi berbagai kompetensi dokter layanan
primer menurut daerah penelitian dan kelompok responden
dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.
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Tabel 1. Persepsi Kompetensi Dokter Layanan Primer Menurut Daerah Penelitian
Kompetensi

l
l
l
l
l
l

Komunikasi efektif
Keterampilan klinis
Landasan ilmiah ilmu kedokteran
Pengelolaan masalah kesehatan
Pengelolaan informasi
Mawas diri dan pengembangan diri
Etika, moral, medikolegal profesional dan keselamatan pasien

Keterangan:

DKI

Lampung

Persepsi Responden di Daerah
Pontianak
Bali

Makassar

Ternate

Kurang
Cukup baik
Cukup Baik
Baik
Kurang
Sangat baik
Cukup baik

Kurang
Baik
Baik
Baik
Kurang
Sangat baik
Baik

Kurang
Cukup baik
Sangat baik
Baik
Kurang
Sangat baik
Baik

Kurang
Cukup baik
Baik
Baik
Baik
Sangat baik
Cukup baik

Kurang
Baik
Baik
Cukup baik
Kurang
Cukup baik
Baik

Cukup baik
Cukup baik
Cukup baik
Cukup baik
Kurang
Baik
Baik

Semakin banyak informan yang mempunyai persepsi “baik/cukup baik”, maka semakin baik hasil penilaian
kompetensi dokter oleh informan.

Tabel 2. Persepsi Kompetensi Dokter Layanan Primer Menurut Kelompok Responden
Kompetensi

l
l
l
l
l
l
l

Komunikasi efektif
Keterampilan klinis
Landasan ilmiah ilmu
kedokteranBaik
Pengelolaan masalah
kesehatan
Pengelolaan informasi
Mawas diri dan pengembangan diri
Etika, moral, medikolegal
profesional dan keselamatan pasien

Keterangan:

Persepsi Responden di Daerah
Dokter
Dokter Non
Pemerintah Pemerintah

Ka.PKM/I
Klinik

DI

Bappeda

Kadinkes

FGD

Cukup baik
Baik
Baik

Kurang
Baik
Baik

Kurang
Baik
Kurang

Kurang
Baik
Kurang

Kurang
Cukup baik
Baik

Kurang
Kurang
Cukup

Kurang
Cukup baik
Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Kurang

Baik

Cukup baik

Baik
Baik

Kurang
Cukup baik

Kurang
Baik

Cukup baik
Baik

Kurang
Kurang

Kurang
Baik

Kurang
Cukup baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Cukup baik

Baik

Baik

Semakin banyak informan yang mempunyai persepsi “baik/cukup baik”, maka semakin baik hasil penilaian
kompetensi dokter oleh informan.

Dari hasil persepsi kompetensi dokter layanan primer
menurut daerah penelitian (Tabel 1) dan menurut kelompok
responden (Tabel 2), maka persepsi kompetensi dokter
layanan primer secara umum dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 4. Persepsi Adanya Faktor Penghambat Penerapan
Kompetensi Dokter Layanan Primer pada Institusi
Layanan Kesehatan Primer
Kompetensi (KKI)

Faktor Penghambat

Tabel 3. Rangkuman Persepsi Kompetensi Dokter Layanan
Primer pada Institusi Layanan Kesehatan Primer

Komunikasi efektif
Keterampilan klinis
Landasan ilmiah ilmu kedokteran
Pengelolaan masalah kesehatan
Pengelolaan informasi
Mawas diri & pengembangan diri
Etika, moral, medikolegal profesional dan
keselamatan pasien

Sangat banyak
Hampir tidak ada
Kurang
Kurang
Sangat banyak
Kurang
Kurang

Kompetensi (KKI)
Komunikasi efektif
Keterampilan klinis
Landasan ilmiah ilmu kedokteran
Pengelolaan masalah kesehatan
Pengelolaan informasi
Mawas diri & pengembangan diri
Etika, moral, medikolegal profesional dan
keselamatan pasien

Persepsi Kompetensi
Kurang
Cukup baik
Baik
Cukup baik
Kurang
Sangat baik
Baik

Dilaporkan pula informasi tambahan berupa “faktor
penghambat” yang merupakan kondisi di luar diri dokter yang
mungkin menghambat kinerja dokter untuk dapat menerapkan
kompetensinya di institusi layanan kesehatan primer (Tabel
4).
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Keterangan:

Semakin banyak responden yang memiliki persepsi
adanya suatu faktor penghambat, maka faktor penghambat tersebut dianggap makin banyak .

Diskusi
KKI telah menyusun kompetensi yang harus dicapai
dalam pendidikan dokter di Indonesia. 2 Dengan demikian,
diharapkan dokter yang dihasilkan oleh fakultas kedokteran
di Indonesia akan dapat memberikan layanan kesehatan yang
terbaik bagi masyarakat. Puskesmas pemerintah dan balai
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pengobatan swasta adalah ujung tombak layanan kesehatan
masyarakat sehingga harapan serta penilaian pimpinan
puskesmas/balai pengobatan akan kompetensi dokternya
menjadi sangat penting. Begitu pula persepsi para dokter
sendiri tentang kompetensi yang perlu dimilikinya supaya
dapat memberikan pelayanan dengan baik.
Tenaga dokter sebagai komponen utama dalam pemberian pelayanan kesehatan, berperanan penting dalam
menentukan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Kualitas dokter di lapangan sangat ditentukan oleh kualitas
pendidikan kedokteran yang diperolehnya. Pendidikan
kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan
mutu kesehatan bagi pasien dan masyarakat.3
Komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien dalam
definisinya, yaitu pengembangan hubungan dokter-pasien
secara efektif yang berlangsung secara efisien, dengan tujuan
utama penyampaian informasi atau pemberian penjelasan
yang diperlukan dalam rangka membangun kerja sama antara
dokter dengan pasien. Komunikasi yang dilakukan secara
verbal dan non-verbal menghasilkan pemahaman pasien
terhadap keadaan kesehatan, peluang dan kendalanya,
sehingga dapat bersama-sama dokter mencari alternatif untuk
mengatasi permasalahannya5.
Komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien
merupakan komponen yang sangat penting untuk
menumbuhkan kerja sama yang baik antara dokter dan pasien.
Kerja sama yang baik antara dokter dan pasien merupakan
kondisi yang diharapkan sehingga dokter dapat melakukan
manajemen pengelolaan masalah kesehatan bersama pasien
berdasarkan kebutuhan pasien. Kompetensi komunikasi
efektif yang ditetapkan KKI ternyata juga merupakan
kompetensi yang dibutuhkan pengguna profesi dokter.
Persepsi pengguna yang menganggap kompetensi ini belum
sepenuhnya dimiliki dokter dapat dipahami karena sebelum
tahun 2005 pendidikan dokter belum mengikuti Standar
Kompetensi KKI. Evaluasi hasil pendidikan dokter yang
mengacu KKI harus dilakukan lagi paling cepat tahun 2010
saat lulusan angkatan pertama mulai bekerja di lapangan.
Hasil penelitian ini menggambarkan saat ini komunikasi
efektif antara dokter-pasien belum memenuhi harapan dan
kebutuhan institusi layanan kesehatan menurut persepsi
pimpinannya. Dokter memberikan obat tanpa memberikan
penjelasan tentang penyakit yang diderita pasien, maupun
tentang kondisi penyakit dan rencana pengobatannya. Untuk
komunikasi anamnesis dirasakan sudah cukup baik. Selain
itu, kerjasama yang baik dalam tim di institusi layanan
kesehatan yang terdiri atas dokter, perawat, petugas farmasi,
administrasi dan petugas-petugas lainnya juga sangat
dibutuhkan.
Keterampilan klinis untuk melayani masyarakat di
wilayah Indonesia yang sangat luas dan beragam, di mana
terdapat variasi penyakit antar daerah, sangat dibutuhkan.
Selain keterampilan klinis secara umum, institusi layanan
kesehatan primer juga memerlukan ketrampilan klinis yang
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sesuai dengan penyakit setempat. Selain itu, juga diperlukan
keterampilan untuk menangani penyakit yang baru muncul.
Hal ini disadari baik oleh responden dokter maupun pimpinan
institusi layanan kesehatan.
Pada umumnya, keterampilan klinis yang didapat para
dokter ketika mereka kuliah dianggap sudah sesuai dengan
kebutuhan. Tetapi, ada yang menilai keterampilan klinis
tenaga dokter saat ini menurun dibandingkan dengan tenaga
dokter generasi sebelumnya. Hal ini mungkin berhubungan
dengan pengalaman dokter yang muda belum banyak
dibandingkan dengan dokter yang lebih tua. Dengan
dukungan Dinas Kesehatan, Puskesmas sebagai institusi
layanan kesehatan publik selama ini telah melakukan pelatihan
ketrampilan klinis lanjutan, terutama yang sesuai dengan
kebutuhan program. Landasan ilmiah ilmu kedokteran yang
kuat dianggap cukup oleh sebagian besar responden untuk
mempermudah dokter mengembangkan diri. Institusi
pelayanan kesehatan primer perlu berperan serta membantu
para dokter untuk selalu mendapat tambahan ilmu sesuai
kebutuhan di lapangan.
Dalam pengelolaan masalah kesehatan masyarakat,
Puskesmas merupakan unit pelaksana di wilayah kecamatan
dan kelurahan yang melaksanakan tugas-tugas operasional
pembangunan kesehatan di wilayah tersebut. Pada institusi
layanan publik, kebanyakan masalah ini ditangani sesuai
program di puskesmas, tidak hanya oleh dokter semata, karena
penyelesaian masalah kesehatan tidak hanya secara kuratif.
Puskesmas bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat secara konsisten, serta berorientasi pada upaya peningkatan partisipasi stakeholdernya. Dalam perkembangannya, Puskesmas telah berhasil
memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Para responden, baik para dokter maupun Kepala
Puskesmas, mempunyai persepsi dokter kurang mempunyai
kemampuan manajemen dan perlu praktik manajemen lebih
banyak dalam pendidikan di FK. Semua aspek yang tercakup
dalam manajemen kesehatan masyarakat ialah mampu
melakukan pencegahan penyakit; mampu melaksanakan
pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan
pencegahan penyakit; mampu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat; serta mampu mengelola sumber daya
manusia dan sarana-prasarana secara efektif dan efisien
dalam pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan
kedokteran keluarga. Persepsi dokter dan pengguna tenaga
dokter dalam hal ini ternyata tidak berbeda. Telah disadari
tentang masih rendahnya kemampuan dokter yang baru lulus
dalam bidang manajemen kesmas ini. Kemampuannya
meningkat seiring dengan waktu karena adanya pelatihan
dan aktualisasi hasil pelatihan dalam praktik dokter seharihari.
Bila dokter memang dibutuhkan untuk menangani
manajemen, maka perlu praktik manajemen lebih banyak dalam
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Persepsi Stakeholders tentang Kompetensi Dokter di Layanan Kesehatan Primer
pendidikan di FK. Perlu pemikiran lebih lanjut apakah memang
manajemen di institusi layanan primer harus dilakukan oleh
seorang dokter, meskipun kompetensi tersebut nantinya
dimiliki oleh dokter. Adakah sarjana lain yang mempunyai
kompetensi mengelola administrasi puskesmas sehingga
dokter bisa lebih fokus pada hal hal yang langsung terkait
dengan penanganan pasien?
Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi
informasi, maka institusi layanan kesehatan primer pun sangat
memerlukan peningkatan kemampuan dokter sebagai sumber
daya intelektualnya dalam hal pengelolaan informasi.
Informasi yang cepat, tepat dan akurat dibutuhkan organisasi
untuk secara cerdas memantau, menyaring, menangani dan
memberikan solusi dalam berbagai permasalahan kesehatan.
Dari kajian ini terlihat bahwa peran serta institusi layanan
kesehatan primer terhadap peningkatan kompetensi dokter
dalam bidang IT masih belum optimal. Dokter yang berusaha
mengikuti perkembangan teknologi informasi harus berusaha
sendiri baik dalam sudut alat, ilmu maupun penggunaannya.
Begitu pula upaya dokter untuk mengembangkan diri sering
harus dibiayai sendiri. Pemanfaatan teknologi informasi
terlihat jelas hanya digunakan oleh para dokter di kota besar,
terutama pada klinik praktik swasta. Sebagian besar dokter
di kota besar sudah terbiasa dan paham dalam menggunakan
teknologi internet, lebih-lebih kalangan dokter baru.
Teknologi informasi dalam dunia kedokteran selain
dimanfaatkan untuk pencarian informasi dalam pengelolaan
klinis pasien, juga seharusnya digunakan dalam pengelolaan
rekam medis.
Secara umum, persepsi stakeholder terhadap kebutuhan
kompetensi dokter layanan primer terkait etika, moral medikolegal dan keselamatan pasien ternyata sesuai dengan
kompetensi yang disusun oleh KKI. Persepsi stakeholder
terhadap gambaran kompetensi dokter layanan primer saat
ini terkait etika, moral dan keselamatan pasien sudah cukup
memadai. Kompetensi di bidang medikolegal belum cukup
dimiliki karena belum diberikan di fakultas kedokteran dan
pelatihan terkait medikolegal juga belum dilaksanakan pada
institusi layanan kesehatan. Tampaknya perlu dipertimbangkan bila hanya ada satu dokter dalam institusi layanan
primer, sebaiknya dokter tidak merangkap jabatan manajerial,
sehingga semua aspek profesionalisme pelayanan kesehatan
pada masyarakat dapat dilaksanakan, termasuk aspek
medikolegal.
Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian yang menilai kemampuan
dokter dalam berbagai ranah kompetensi adalah masih belum
adanya alat penilai yang sahih dalam artian objektivitas serta
standar yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu,
penelitian ini hanya dapat menangkap persepsi para pengguna tenaga dokter serta persepsi dokternya sendiri dalam
ranah kompetensi yang telah disusun oleh KKI, sebagai
proksi kompetensi dokter.
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Kesimpulan dan Saran
Kompetensi komunikasi efektif dalam melayani pasien
sangat dibutuhkan di institusi layanan primer. Komunikasi
efektif sudah baik untuk beberapa hal, tetapi masih dirasakan
kurang untuk banyak hal. Kompetensi komunikasi efektif
belum dilatihkan di institusi layanan kesehatan primer.
Disarankan agar pelatihan komunikasi efektif ditingkatkan
pada institusi pendidikan dokter dan dilakukan penyegaran
berkala pada institusi pelayanan primer.
Kompetensi ketrampilan klinis perlu melingkupi penyakit
baru dan yang sedang banyak terjadi. Ketrampilan klinis
dapat ditingkatkan dengan pelatihan pada institusi layanan
kesehatan primer. Persepsi tentang kompetensi dokter untuk
menangani penyakit pada individu sudah baik, tetapi
penanganan masalah kesehatan masyarakat masih perlu
ditingkatkan. Diperlukan pelatihan managemen umum, SDM,
dan keuangan untuk dokter puskesmas.
Kompetensi mawas diri dan pengembangan diri yang
dianggap penting oleh stakeholder saat ini telah dimiliki oleh
dokter. Dengan keterbatasan bantuan institusi dan daerah,
dokter berusaha sendiri. Saat ini banyak dokter sulit mengakses informasi dan menggunakan IT untuk masalah
kesehatan dan tidak semua institusi membantu pengembangan kompetensi dokter di puskesmas
Implementasi etika dan profesionalisme masih harus
ditingkatkan. Aspek medikolegal tidak dikuasai dokter
layanan primer dan kompetensi ini perlu dikembangkan sejak
di FK. Pelatihan medikolegal di institusi layanan kesehatan
primer juga perlu dikembangkan.
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