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D

elapan tahun bukanlah usia
muda bagi sebuah Lembaga
Negara seperti Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI).
Dilahirkan dengan semangat
dan jiwa keprofesian yang tinggi, tentu
saja KKI juga menjalani dinamika sebuah
organisasi. Beranggotakan utusan dari
lembaga dan organisasi pengandil
bahkan utusan masyarakat, KKI dilahirkan
untuk melindungi masyarakat, membina
profesi serta memberikan kepastian
hokum pada pengguna dan pemberi jasa
praktik kedokteran.
Harus diakui bahwa di kalangan profesi
kedokteran sendiri kadang masih belum
seutuhnya memahami tugas pokok,
fungsi serta wewenang KKI sebagai
lembaga negara regulator profesi.
Namun, tanpa mengenal lelah seluruh
anggota beserta sekretariat KKI, begitu
pula anggota MKDKI (Majelis Kehormatan
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Disiplin Kedokteran Indonesia) terus
bekerja keras melaksanakan semua
amanat Undang-undang no.29 tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran.
Fungsi pengaturan, pengesahan,
penetapan serta pembinaan dokter
dan dokter gigi dilakukan tanpa henti
dengan dedikasi yang begitu tinggi.
Secara berangsurpun masyarakat
semakin tahu dan mengenal KKI
dan MKDKI. Interaksi antara profesi
kedokteran dengan masyarakat mulai
banyak memanfaatkan KKI melalui
MKDKI. Demikian pula, sosok KKI
sebagai rumah profesi mulai semakin
terasa. Apalagi menjelang ulang
tahunnya yang ke delapan, KKI telah
memiliki kantor layanan masyarakat
yang lebih memadai.
Tanggal 29 April diperingati sebagai hari
lahirnya KKI. Tahun ini, hari penting ini

diperingati sebagai sewindu KKI. Buku
ini disebut sebagai Buku Sewindu KKI.
Di dalamnya, beberapa kontributor
telah meluangkan waktu memberikan
pengalaman mereka, pendapat
mereka serta harapan mereka terhadap
keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia
sebagai sebuah Lembaga Negara regulator
profesi kedokteran. Semoga melalui buku
ini, keberadaan manfaat KKI lebih dikenal
bukan hanya oleh profesi kedokteran
namun juga bagi Negara dan masyarakat.
Secara khusus saya mengucapkan terima
kasih kepada para Menteri Kesehatan dan
seluruh jajarannya yang telah membantu
pembentukan KKI dan terus mendukung
seluruh kegiatan KKI sampai saat ini.
Saya ucapkan terima kasih yang tidak
terhingga kepada Sekretaris selaku
Kepala Kantor (CEO) KKI beserta seluruh
jajarannya khususnya Sdri. Widyawati

yang telah bekerja keras menyusun
terbitnya buku ini. Ucapan terima kasih
juga kepada Ibu Atika Walujani yang
telah bersedia ikut membantu terbitnya
buku ini. Tidak lupa, ucapan terima
kasih tidak terhingga kepada ibu-bapak
kontributor yang membuat buku ini
menjadi berisi dan penting untuk dibaca,
untuk dipahami oleh banyak pihak.
Membaca buku ini, akan membuat
pengenalan lebih mendalam tentang
KKI umumnya dan, terhadap profesi
kedokteran khususnya, the helping
profession, profesi tua yang memiliki
nilai-nilai luhur mengabdi kepada
kemanusiaan.
Dirgahayu KKI, semoga usia sewindu
menjadi bukti dan suluh semangat
tiada henti bagi para dokter dan dokter
gigi untuk terus mengabdi pada
kemanusiaan.
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Konsil Kedokteran
Indonesia: Pengabdian
Bagi Kemanusiaan
Menaldi Rasmin
Sebuah perjalanan panjang, 22 tahun untuk bisa melahirkan Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI) pada tahun 2004 melalui sebuah Undangundang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK). Itu adalah
pesan yang disampaikan oleh beberapa orang sesepuh, pakar, pelaku,
pencinta serta pengamat pendidikan Kedokteran Indonesia tentang
keberadaan KKI.

C

erita tentang proses
melahirkan Konsil Kedokteran
Indonesia ini akan dapat
dibaca lebih utuh dalam buku
“SEWINDU KKI” yang akan
terbit pada bulan April 2013 mendatang.
Sekarang, KKI sudah ada dan berkiprah
sesuai fungsi, tugas dan wewenang
yang diamanatkan dalam pasal 7 UUPK
tersebut yaitu :
a. melakukan registrasi dokter dan
dokter gigi
b. mengesahkan standar pendidikan
profesi dokter dan dokter gigi dan,
c. melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan praktik kedokteran
yang dilaksanakan bersama lembaga

terkait sesuai dengan fungsi masingmasing
Dalam menjalankan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 UUPK di atas, KKI
mempunyai wewenang (pasal 8 UUPK) :
a. menyetujui dan menolak
permohonan registrasi dokter dan
dokter gigi,
b. menerbitkan dan mencabut surat
tanda registrasi dokter dan dokter
gigi,
c. mengesahkan standar kompetensi
dokter dan dokter gigi
d. melakukan pengujian terhadap
persyaratan registrasi dokter dan
dokter gigi,
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e. mengesahkan penerapan cabang
ilmu kedokteran dan kedokteran gigi
f. melakukan pembinaan bersama
terhadap dokter dan dokter gigi
mengenai pelaksanaan etika profesi
yang ditetapkan oleh organisasi
profesi; dan,
g. melakukan pencatatan terhadap
dokter dan dokter gigi yang
dikenakan sanksi oleh organisasi
profesi atau perangkatnya karena
melanggar ketentuan etika profesi
Memahami bahwa tugas, fungsi dan
wewenang KKI bersifat utuh, dari
hulu (pendidikan) sampai dengan
hilir (pembinaan praktik kedokteran)
maka jelaslah bahwa UUPK bersifat
lex specialis bagi profesi Kedokteran.
Mahkamah Konstitusi dalam fatwanya
pada tahun 2007 menyatakan bahwa KKI
adalah Lembaga Negara dan, peraturan
yang dikeluarkan oleh KKI (Perkonsil)
merupakan peraturan pelaksanaan dari
UUPK oleh karena itu dalam hierarki
perundangan Negara, Perkonsil itu
setingkat dengan Peraturan Pemerintah
(PP). Sebagai penguatan, sejak tahun
2011, semua Perkonsil yang diterbitkan
KKI dimasukkan sebagai lembaran
Negara oleh Kementerian Hukum dan
HAM RI.
Hal-hal di atas perlu menjadi
pemahaman umum, terlebih di kalangan
masyarakat Kedokteran sendiri.
Sejak pertama kali diresmikan Presiden
RI pada tanggal 29 April 2005, KKI telah
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memiliki 2 masa kepengurusan dan
saat ini KKI diawaki oleh pengurus masa
bakti kedua yang dilantik Presiden
RI pada tanggal 2 September 2009.
Sepanjang 8 (delapan) tahun ini, banyak
catatan serta sejarah telah dibuat oleh
KKI dimulai dari pelaksanaan tugas,
fungsi serta wewenang sebagaiman di
sebutkan di atas, juga kiprahnya dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi, serta
wewenangnya tadi seperti membangun
kerjasama baik di dalam negeri maupun
dunia internasional, juga peningkatan
kinerja sumber daya manusia (SDM) serta
perangkat pendukungnya.
PENDIDIKAN, MENGHASILKAN
DOKTER-DOKTER GIGI PENGABDI,
PEMBELAJAR, PEJUANG YANG
MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT
Pasal 26 UUPK menyatakan bahwa
Standar Pendidikan profesi Kedokteran
dan Standar Profesi Kedokteran Gigi
disahkan oleh Konsil Kedokteran
Indonesia. Kalimat ini jelas menunjukkan
bahwa KKI bertanggung jawab atas
penjaminan serta kendali mutu
pendidikan profesi Kedokteran.
Saat ini, terdapat 72 (tujuh puluh dua)
Fakultas Kedokteran (FK) dan 28 (dua
puluh delapan) Fakultas Kedokteran
Gigi (FKG). Pemantauan, evaluasi serta
pembinaan terus menerus dilakukan
terhadap semua FK dan FKG ini agar
semua syarat sebagaimana tertera dalam
Standar Pendidikan terpenuhi. Jika
jumlah FKG masih memadai, jumlah FK
sebenarnya sudah melampaui rasio yang

dipakai secara universal yaitu, 1 (satu) FK
untuk sejumlah 4 juta penduduk. Maka,
yang penting saat ini adalah membuat
semua FK dan FKG berada dalam kualitas
yang setinggi-tingginya.
Pada kenyataannya, amat banyak
pelanggaran dilakukan, mulai dari
seleksi masuk calon mahasiswa (FK,FKG),
kecukupan jumlah dosen, proses
belajar-mengajar sampai pemenuhan
sarana termasuk keberadaan rumah sakit
pendidikan utama. Seolah tidak disadari
bahwa semua kekurangan ini akan
berpengaruh pada kualitas etika-moral,
pengetahuan, keterampilan, disiplin serta
pembangunan profesionalisme para
lulusan di masa depan saat mereka sudah
melakukan praktik mandiri di tengah
masyarakat.
Melihat kenyataan di atas, KKI
menghentikan untuk sementara
pemberian rekomendasi untuk
pembukaan FK baru sejak Januari
2010. Moratorium ini kemudian
diperkuat oleh moratorium serupa dari
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kemendikbud RI melalui SE DirJen Dikti
No. 1061/E/T/2012 tahun 2012. (SE Dirjen
Dikti diterbitkan pada 2012 bukan 2010)
Sebagaimana diketahui, kerjasama
dengan Kemdikbud (cq Ditjen Dikti)
sejak awal KKI berkiprah adalah bahwa
untuk mengeluarkan ijin pembukaan
program studi baru Kedokteran (program
studi pendidikan dr-drg/PSPD-PSPDG
atau, FK-FKG serta program pendidikan

dokter spesialis/PPDS), pihak DirJen
Dikti akan memulainya dengan meminta
rekomendasi KKI. Permintaan itu di KKI
dijalankan melalui tahapan : evaluasi
(pemeriksaan berkas/desk evaluation,
dilanjutkan visitasi) lalu pemberian
rekomendasi (menyetujui, menyetujui
setelah perbaikan kekurangan atau,
menolak). Moratorium sejak tahun
2010 itu telah memungkinkan KKI
memiliki cukup waktu bersama DitJen
Dikti melakukan pembenahan intensif
terhadap semua FK-FKG yang ada saat ini.
REGISTRASI DOKTER-DOKTER GIGI
UNTUK MELAKSANAKAN PRAKTIK
KEDOKTERAN MANDIRI DI INDONESIA
Surat Tanda Registrasi (STR) diterbitkan
oleh KKI sebagai jaminan Negara
atas etika, kompetensi serta disiplin
seorang dokter-dokter gigi, dokter
spesialis-dokter gigi spesialis yang
akan melakukan praktik kedokteran
di Negara ini, baik dr-drg WNI lulusan
dalam maupun luar negeri, juga bagi
dr-drg WNA. Selain beberapa syarat lain,
untuk menerbitkan STR sedikitnya harus
memiliki ijazah (surat/sertifikat tanda
tamat belajar) dari institusi pendidikan
(ditandatangani Rektor) juga Sertifikat
Kompetensi dari Kolegium terkait. Setiap
5 (lima) tahun, STR harus diregistrasi
ulang disertai Sertifikat Kompetensi
terbaru karena semua ini untuk
menjamin : keselamatan pengguna jasa
layanan kedokteran (pasien khususnya),
pembinaan profesi terhadap dr-drg serta
terwujudnya kepastian hukum bagi
pengguna dan pemberi jasa layanan
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kedokteran (pasal 72 UUPK). Pengaturan
seperti ini bersifat universal, dilakukan
setiap negara khususnya sebagai
perlindungan terhadap rakyatnya.
Tantangan yang dihadapi saat ini adalah
peningkatan jumlah kegiatan berlabel
‘bakti/kerja sosial’ khususnya yang
dilakukan oleh pihak warga negara
asing dalam bentuk kerjasama dengan
berbagai instansi/lembaga di Indonesia
dan seringkali tanpa menyebutkan
kompetensi para petugas kesehatan
yang melakukan praktik kedokteran itu.
Tantangan lain adalah masih rendahnya
kesadaran beberapa orang dr-drg untuk
melakukan regitrasi ulang, keberadaan
dr-drg WNA baik untuk belajar maupun
untuk mengajar (alih teknologi),
melakukan riset kedokteran bahkan
yang secara diam-diam melakukan
praktik kedokteran di Indonesia. Semua
ini berkaitan dengan penjaminan
terhadap hasil maupun komplikasi
pascatindakan kedokteran yang dialami
oleh masyarakat. Semua tantangan ini
akan makin terasa saat AFTA (ASEAN Free
Trade Agreement) yang memasukkan
jasa layanan kedokteran menjadi bersifat
terbuka dengan kehadiran dr-drg
WNA(ASEAN) sebagai penyedia jasa.
Registrasi dr-drg di era AFTA nanti akan
sangat diwarnai oleh kemampuan daya
saing dr-drg lulusan Indonesia, berarti
sektor pendidikan juga harus amat
memahami tentang bagaimana proses
pendidikan harus menyiapkan lulusan
dengan daya saing dan ketangguhan
yang bersifat global. Disebutkan global
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karena meskipun AFTA belum dimulai,
negara-negara India, Cina, Korea,
Jepang dan Australia sudah meminta
agar peluang memberikan jasa layanan
kedokteran di Indonesia juga diberikan
kepada mereka. Siapkah kita ?.
PEMBINAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
BERSAMA LEMBAGA TERKAIT
Pembinaan praktik kedokteran meliputi
penyelenggaraan praktik kedokteran
(diatur dalam BAB VII UUPK), displin
kedokteran (diatur dalam BAB VIII UUPK)
serta pembinaan dan pengawasan (diatur
dalam BAB IX UUPK). Banyak pihak terlibat
di sini seperti Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebuah
lembaga otonom dan independen yang
bertanggung jawab terhadap KKI, juga
Kementerian Kesehatan, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian PertahananKeamanan, Kementerian Agama,
Kepolisian RI, Dinas Kesehatan selain
Kolegium dan Perhimpunan profesi serta
banyak pihak lainnya lagi. Pembinaan
dilakukan baik saat seorang dr-drg baru
meyelesaikan pendidikan (lulus), saat
mengabdi dalam profesi maupun dalam
keadaan-keadaan khusus lainnya.
Selain dalam bentuk sosialisasi tentang
praktik kedokteran yang baik, pembinaan
juga dilaksanakan dengan menjatuhkan
sanksi terhadap pelanggaran disiplin
kedokteran, baik berupa peringatan
maupun pembekuan STR (sementara
maupun tetap) disertai reedukasi.
Pembinaan tetap dimaksudkan
agar seseorang yang terkena sanksi,

meningkatkan pengetahuan serta
keterampilannya agar etika, kompetensi
serta disiplin yang bersangkutan menjadi
lebih baik dan memberikan pelayanan
kedokteran yang terbaik bagi masyarakat
(khususnya pasien).
Keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia
(KKI) saat ini telah semakin diketahui
dan dirasakan oleh berbagai kelompok
masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat RI
khususnya Komisi IX telah menjadikan
KKI sebagai mitra kerja mereka sejak
tahun 2010. Komisi-X telah pula
melibatkan KKI dalam pembahasan
RUU Pendidikan Kedokteran. Di
sisi lembaga pemerintah, KKI telah
bekerja sama dengan Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT)
dan pada tahun 2007 membentuk
Komisi Akreditasi Pendidikan Profesi
Kedokteran. Perjanjian kerjasama telah
pula dilakukan oleh KKI bersama Badan
Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP)
pada tahun 2011 sehingga Standar
pendidikan dan Standar Kompetensi
Pendidikan Profesi Dokter-Dokter Gigi
merupakan wewenang dan tanggung
jawab KKI dengan mengacu kepada
Pedoman yang dikeluarkan oleh BSNP.
Perjanjian kerjasama juga dilakukan
dengan Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendibud RI
sehingga semua terkait pendidikan
profesi kedokteran akan menggunakan
pertimbangan dan atau rekomendasi KKI.
Di lingkup internasional, KKI telah menjadi
anggota dari Medical Council Network

of WHO South East Asia Region Countries
(MCN WHO SEAR) sejak tahun 2007,
anggota The International Association of
Medical Regulatory Authorities (IAMRA)
sejak September 2011 bahkan menjadi
penggagas dan sekaligus anggota dari
ASEAN Association of Medical Regulatory
Authorities (AAMRA) sejak Nopember
2011. Selain telah ditunjuk sebagai
penyelenggara pertemuan Medical
Council negara-negara ASEAN pada bulan
Oktober tahun 2007 dan MCN WHO SEAR
pada bulan Desember 2010, KKI telah pula
menghadiri pertemuan-pertemuan terkait
MCN WHO SEAR pada bulan Pebruari 2011
di New Delhi, India (Ketua KKI menjadi
pembicara tentang “Doctor-Patient
Relationship”), juga Juni 2012 di Yangoon,
Myanmar. Pertemuan IAMRA telah pula
dihadiri oleh KKI pada bulan Agustus 2012
di Ottawa, Canada sekaligus menerima KKI
sebagai anggota baru.
Di samping itu, KKI bersama Kemenkes
merupakan Delegasi RI pada sidangsidang AJCCM (The ASEAN Joint
Coordinating Committee on Medical
Practioners) dan AJCCD (The ASEAN
Joint Coordinating Committee on
Dental Practioners) yang secara teratur
membahas regulasi terkait pemberlakuan
AFTA pada tahun 2015 mendatang.
Dengan demikian, Indonesia telah terikat
dengan semua kesepakatan yang berlaku
dalam kelompok dimana KKI terlibat
tadi sebagai Lembaga Negara yang
bertanggung jawab atas regulasi pada
profesi Kedokteran.
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Untuk terus menyosialisasikan
kebijakan global maupun lokal serta
untuk terus membina komunikasi
dengan berbagai pihak pemangku
kepentingan (pengandil/stakeholders)
profesi kedokteran, KKI secara teratur
melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah
(Rakorwil) Timur dan Barat yang
melibatkan para kepala Dinas, Dekan
FK-FKG, para pimpinan Perhimpunan
serta Kolegium profesi juga asosiasi
(AIPKI-AFDOKGI, ARSPI-ARSGMPI).
Bersama PERSI (Persatuan Rumah Sakit
Indonesia), KKI sejak tahun 2011 juga
telah melakukan pertemuan reguler
dengan para pimpinan serta Komite
Medik Rumah Sakit membahas masalah
Semua kegiatan telah membuat KKI
membutuhkan penunjang yang mampu
mengikuti kecepatan serta beban
kerja yang dibutuhkan. Selain sedang
mematangkan proses registrasi on-line,
saat ini KKI telah menempati gedung
baru Kantor Layanan Konsil Kedokteran
Indonesia di jl.Teuku Tjik Ditiro no.6,
Jakarta Pusat. Diharapkan, kantor ini
dapat semakin meningkatkan mutu
layanan baik kepada masyarakat umum
termasuk pengaduan kasus pelanggaran
disiplin kedokteran, juga bagi para
dokter-dokter gigi yang mengurus STR,
Letter of Good Standing (LGS), proses
adaptasi serta dalam waktu dekat
juga untuk mengurus pendaftaran
pendidikan profesi kedokteran serta
untuk pengurusan rekomendasi usulan
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pembukaan program studi baru (PSPDPSPDG, PPDS-PPDGS).
Di masa mendatang, KKI akan
menghadapi tantangan yang semakin
berat seiring pemberlakuan Sistem
Jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan
mulai 1 Januari 2014 juga AFTA mulai
1 Januari 2015. Yang tidak kalah berat
adalah tantangan terhadap pemahaman
serta integritas komunitas kedokteran
Indonesia sendiri kepada sistem (lembaga
serta produknya) yang bertanggung
jawab dalam regulasi profesi. KKI
seharusnya diterima dan dijadikan
“RUMAH PROFESI”. Pemahaman tentang
RUMAH PROFESI seyogyanya membuat
profesi Kedokteran bersatu, menjadi
bagian dari sistem ketahanan nasional
, serta terus diterima sebagai sebuah
profesi yang dicintai masyarakat karena
berbasis pada pengabdian terhadap
manusia dan kemanusiaan itu sendiri.
Semoga.

Dari Gagasan Sampai
Terbitnya UndangUndang 29/2004,
Serta Harapan Untuk
Masa Depan
R. Sjamsuhidajat
Awal pendidikan dokter spesialis di Indonesia
Pada salah satu kunjungan saya ke WHO-SEARO (World Health
Organization – South East Asia Regional Office) di New Delhi, India,
tahun 1976, ada pertanyaan yang diajukan kepada saya,”Apakah di
negara Anda ada badan yang dengan kewenangan undang-undang
dapat menjamin mutu setiap dokter yang akan melakukan praktik
kedokteran?”

Y

ang dimaksudkan tentunya
badan semacam Medical
Board (Amerika Serikat) atau
Medical Council (Inggris).
Publikasi Belanda tentang
sistem pendidikan dokter spesialis
ternyata sulit ditemukan dalam terbitanterbitan yang dapat diakses di Indonesia
saat itu. Pengaruh terbentuknya

Negara Kesatuan Republik Indonesia
tidak mempermudah kerjasama dan
penelusuran pencarian sistem yang
berlaku di Belanda. Dalam keseharian
di Indonesia, kita lebih banyak bergaul
di kancah internasonal dengan WHOSEARO dan negara-negara anggota
ASEAN, sehingga sistem yang ada di
negara sekitar kita akan lebih mudah
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diketahui.
Pada tahun 1978 saya bergabung dengan
Konsorsium Ilmu Kedokteran (Consortium
of Medical Sciences), sebuah badan
nonstruktural bentukan Direktur Jendral
Pendidikan Tinggi tahun 1972. Saya
mendapat tugas untuk mengembangkan
sistem pendidikan dokter spesialis
di Indonesia, sebagai bagian dari
sistem pendidikan kedokteran secara
keseluruhan. Saya diminta untuk
menjadi ketua sebuah kelompok yang
dapat diajak bekerja dan berpikir
mengembangkan sistem ini. Saya boleh
memilih anggota kelompok sendiri.
Akhirnya, terbentuk Tim Pengembangan
Pendidikan Dokter Spesialis (Tim
PPDS) dengan para anggota Abdul Bari
Saifuddin (Obstetri dan Ginekologi),
Widhodho T Karyomanggolo (Kesehatan
Anak), Dasnan Ismail (Penyakit Dalam)
dan saya sendiri (Bedah). Kelompok ini
bekerja sebagai learning group, kelompok
yang saling mengajar dan saling belajar,
serta saling memperkaya karena tidak
seorang pun yang merasa mempunyai
kepakaran dalam bidang tugas yang
diberikan.
Sebagai sebuah learning group tugas
pertama adalah memperkaya informasi
dengan banyak membaca dari sumbersumber di dalam negeri (peraturan dan
perundangan yang ada) dan di luar
negeri (tentang badan yang dengan
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kewenangan undang-undang dapat
menetapkan mutu dokter yang akan
melakukan praltik kedokteran, dan
peraturan atau undang-undang yang
berhubungan dengan hal itu). Walaupun
lambat, oleh karena belum tersedia
teknologi komputer yang mendukung,
tim mencapai kesepakatan perlunya
Indonesia bebenah diri dan bersiap
menyusun peraturan atau undangundang yang dapat memenuhi harapan
dan menjawab pertanyaan yang diajukan
di New Delhi tahun 1976 itu.
Sumber bacaan yang bisa diperoleh tidak
lengkap, namun cukup memberikan
gambaran bagaimana “mutu dan
kemampuan dokter” diketahui dan
ditentukan standar minimumnya agar
cukup aman untuk dijadikan bekal
praktik dalam masyarakat. Tim bertemu
hampir sekali setiap minggu, konsisten,
dan kohesif. Tugas tim dirasakan
menyenangkan, terlebih lagi karena
gagasan pertama, yaitu perlu adanya
kolegium yang memiliki wawasan dalam
mengembangkan pendidikan dokter
spesialis di Indonesia, sudah mulai
bergulir dan disambut baik oleh hampir
semua perhimpunan profesi dokter
spesialis. Istilah “kolegium” ditentukan
atas dasar pilihan, dan kemudian
dicetuskan oleh Tim PPDS ini pada taun
1978.
Sebelum tahun 1978, hanya
kelompok spesialis bedah yang berani

menggunakan kata “kolegium” sebagai
pengganti Majelis Penilai Pendidikan
Ahli Bedah. Majelis ini dibentuk dalam
Muktamar Ahli Bedah Indonesia
(MABI) di Semarang tahun 1967.
Majelis ini berubah nama menjadi
Kolegium, disahkan dalam Muktamar
Ahli Bedah Indonesia di Medan
tahun 1978. Sejak tahun 1978, nama
kolegium diperkenalkan kepada semua
perhimpunan profesi dokter spesialis
melalui muktamar mereka. Diharapkan
mereka dapat menerima badan yang
mengatur pendidikan dokter spesialis
untuk masing-masing bidang spesialisasi.
Pengalaman memperkenalkan istilah
yang terdengar asing ini ternyata tidak
mudah. Mungkin tidak ada pemicu
seperti yang saya rasakan, atau belum
siap untuk menerima gagasan baru. Tidak
ada otoritas kolegium yang dibentuk
untuk pendidikan spesialis bedah
untuk memaksakan kehendak kepada
spesialisasi lain di Indonesia dalam tahun
1978 itu. Sesudah 20 tahun masih ada
pendidikan dokter spesialis yang belum
didukung oleh kolegium di bidangnya.
Sebelum tahun 1978, pendidikan dokter
spesialis di Indonesia masih berjalan
sendiri-sendiri di rumah sakit pendidikan
besar di Indonesia. Sebagai contoh,
pada tahap awal sekitar tahun 19591960, di bidang spesialisasi bedah hanya
ada sekolah Jakarta (school of Jakarta)
di bawah pimpinan Prof. Margono

Soekarjo, dan sekolah Surabaya yang
dipimpin oleh Prof. Mas Soetojo. Kedua
sekolah ini tidak saling “bicara”, tidak
ada kurikulum tunggal yang dianut.
Pendidikan dan pelatihan dilakukan
hanya di rumah sakit, tanpa keterlibatan
fakultas atau universitas setempat.
Sifat magang (apprenticeship) menjadi
dasar pendidikan dan pelatihan yang
terjadi di rumah sakit di kedua tempat
tersebut. Saya yakin, bidang spesialisasi
lain ada yang sudah mulai melakukan
hal yang sama, karena adanya tokohtokoh di Jakarta seperti Prof. Sarwono
Prawirohardjo (Obstetri dan Ginekologi),
Prof. Isak Salim (Oftalmologi), Prof.
Sartono Kertopati (Dermatologi), Prof.
Soedjono Djoened Poesponegoro
(Pediatri), dan Prof. Aulia (Penyakit
Dalam) dan beberapa lainnya. Setiap
lulusan dokter spesialis waktu itu
membawa serta ciri pendidik utamanya
dan identitas sekolah masing-masing. Hal
ini juga terjadi di Belanda sampai pada
tahun 1970-an. Mutu seorang dokter
spesialis dikenal berdasarkan tempat dia
dilatih dan nama pendidiknya.
Telaah kepustakaan yang dilakukan
oleh anggota Tim PPDS memberikan
gambaran bahwa di luar Indonesia
pendidikan dokter spesialis mengikuti
“sistem” yang berbeda-beda. Sistem
atau mazhab yang besar dan menarik
untuk dipelajari oleh negara lain adalah
mazhab Amerika yang diikuti oleh (di
Asia) Filipina dan Thailand. Mazhab lain

SEWINDU KKI 15

adalah yang berkembang di negaranegara Commonwealth (Persemakmuran),
dan tidak terjadi di luar itu. Di Asia, kita
kenal negara Persemakmuran India,
Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Malaysia,
Singapura, dan Hong Kong. Australia
juga pengikut mazhab Persemakmuran,
malahan untuk spesialisasi Bedah sejak
beberapa belas tahun ini mutu lulusan
RACS (Royal Australasian College of
Surgeons) mendapat penilaian lebih
tinggi daripada lulusan Inggris.
Di Eropa Barat, di mana setiap negara
mengembangkan sistem masing-masing,
tidak perlu ada kesamaan dengan
negara-negara tetangganya. Di Eropa,
sejak tahun 1960-an, terdapat usaha
untuk menyamakan mutu tanpa harus
menyamakan sistem pendidikan dan
pelatihan dokter spesialis. Usaha semua
negara anggota Uni Eropa ternyata
sangat kuat untuk menyamakan sistem
pendidikan tingkat universitas, termasuk
pendidikan dokter. Hampir semua
universitas di Eropa berusaha keras untuk
dapat memiliki satu sistem yang berlaku
di seluruh Eropa. Usaha ini memang
hanya untuk universitas, melalui proses
panjang sekali yang diakhiri dengan
Kesepatan Bologna (Bologna Charter)
tahun 1999. Proses sesudah Bologna
Charter disepakati dikenal dengan
Bologna Process, yang sampai sekarang
(2013) belum berhasil diikuti oleh semua
universitas. Pendidikan dan pelatihan
dokter spesialis di Eropa mempunyai
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jalur kesepakatan tersendiri, terlepas dari
Bologna Process.
Negara lain di Asia, yaitu China, Jepang,
dan Korea, tidak banyak memberikan
informasi tentang sistem pendidikan
dan pelatihan dokter spesialis yang
dapat diperoleh melalui penelusunan
kepustakaan. Dalam keadaan yang
demikian ini, maka sistem pendidikan,
pelatihan, pengaturan administratif
pendidikan, dan pelatihan dokter
spesialis di Indonesia mendapat
kesempatan untuk menetapkan
pilihannya sendiri berdasarkan banyak
pertimbangan praktis. Karena kita
dikelilingi banyak negara yang mengikuti
sistem Persemakmuran, dan negaranegara ini yang akan menjadi mitra dekat
kita untuk masa depan, maka pilihan
dijatuhkan pada sistem Persemakmuran.
Artinya, Indonesia akan memilih badanbadan yang namanya dan terutama
fungsinya mirip seperti yang ada di
negara Persemakmuran, termasuk
kedudukannya terhadap sistem-sistem
lain (pemerintahan, organisasi profesi,
sistem hukum dan badan legislatif ).
Sistem yang berkembang di Inggris
sejak tahun 1858 (Medical Reform Act,
1858, yang membentuk The General
Medical Council), ternyata sangat dekat
dengan Sistem Kesehatan Nasional di
negara itu yang membentuk National
Health Service. Afinitas dengan NHS ini
tidak sebesar afinitas dengan sistem

pendidikan (universitas). Ternyata
keberhasilan yang kemudian dapat
terjalin antara General Medical Council
dengan universitas di Inggris sangat
sulit untuk dipahami dan diikuti oleh
sistem yang ada di Indonesia. Contohnya,
keberadaan struktur yang dikenal
dengan deanery sulit dipaksakan masuk
ke dalam struktur di manapun. Tidak di
semua negara Persemakmuran terjadi
kedekatan council dengan universitas.
Di Australia, setidaknya untuk saat ini,
hubungan dengan universitas hampir
tidak terjadi. Kalaupun ada kerjasama,
hanya terbatas pada pendidikan untuk
bidang-bidang ilmu yang sangat
diperlukan dalam pelatihan lanjut di
rumah sakit, dan tidak dapat disediakan
oleh college, misalnya mengenal
dasar-dasar físika nano, atau dasardasar biomolekuler, yang diperlukan
dalam praktik calon dokter spesialis di
rumah sakit. Juga Postgraduate Medical
Education and Training Board (PMETB)
yang dibentuk di Inggris pada tahun
2003 sulit untuk diciptakan di Indonesia.
Padahal, fungsi kedua badan tersebut
sangat “instrumental” dalam pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan calon dokter
spesialis di Inggris. Badan yang disebut
pertama (deaneries) mempunyai
kedekatan dengan fakultas kedokteran,
sedangkan PMETB dekat dengan semua
kolegium dan rumah sakit. PMETB
akhirnya menyatu dengan General
Medical Council pada tahun 2010.

Tim PPDS menyadari, perkembangan
pelaksanaan pendidikan dokter spesialis
yang merupakan kelanjutan dari sistem
magang perlu didefinisikan kembali agar
dapat menjadi sistem yang lebih mapan.
Untuk melakukan penyusunan sistem
ini, sangat wajar jika yang akan menjadi
pranata yang tangguh adalah universitas.
Hal ini karena sistem pendidikan tersier
sudah berkembang sejak lama di semua
universitas di Indonesia. Rumah sakit
yang digunakan untuk pendidikan tidak
(atau belum) terpapar pada pendidikan
tersier secara mendalam. Dengan
pertimbangan ini, maka CHS bersama
Tim PPDS mulai membina hubungan
kerja dengan Direktur Jendral Pendidikan
Tinggi pada tahun 1980, melalui
pertemuan akbar selama empat hari
penuh di Jakarta.
Pada pertemuan ini, untuk pertama
kalinya dipertemukan Prof. Doddy
A Tisna Amidjaja, Direktur Jendral
Pendidikan Tinggi, dengan semua wakil
perhimpunan profesi dokter spesialis
yang mengembangkan pendidikan
dokter spesialis (atau kolegiumnya,
kalau sudah terbentuk) dalam bidang
masing-masing. Pertemuan ini dinilai
sangat berhasil, karena Direktur Jendral
bersedia memahami dan membantu
mengembangkan pendidikan dokter
spesialis di Indonesia sebagai “satu
sistem”.
Rapat akbar ini menghasilkan Katalog
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Pendidikan Dokter Spesialis 16 bidang,
yang secara bertahap mulai digunakan
sebagai pedoman tunggal untuk
melaksanakan pendidikan dan pelatihan
dokter spesialis di Indonesia. Secara
formal, pendidikan berdasar magang
sudah tidak dapat dilakukan lagi. School
of Jakarta, school of Surabaya dan lain-lain
tidak lagi dianjurkan untuk dilanjutkan.
Rupanya, kerjasama dengan Direktur
Jendral Pendidikan Tinggi berlanjut
dengan adanya mekanisme untuk
pengesahan setiap pusat pendidikan
dokter spesialis. Pengesahan hanya
dapat terjadi jika ada surat penunjukan
dari Direktur Jendral yang ditujukan
kepada rektor universitas bersangkutan.
Penunjukan ini dapat terjadi apabila
sudah terdapat hasil visitasi (visitasi
berarti penggeledahan) yang
memuaskan terhadap universitas/
fakultas yang meminta diizinkan untuk
menjadi tempat pendidikan dokter
spesialis bidang tertentu.
Mekanisme visitasi ini dilakukan oleh
kolegium masing-masing bidang
spesialisasi. Walau tidak sempurna, pada
tahun 1980 terbentuk sistem pendidikan
pada 13 universitas/fakultas kedokteran.
Perkembangan ini ternyata sangat pesat.
Jumlah tempat pendidikan pada 13
universitas/fakultas tersebut untuk 27
bidang spesialisasi melebihi 150 tempat
pendidikan pada tahun 2002. Semua
program studi pada 13 universitas
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menjadi bagian dari suatu sistem
yang cukup besar dan dikembangkan
secara aktif sebagai akibat kerjasama
kolegium dengan Konsorsium Ilmu
Kedokteran (yang berubah nama menjadi
Konsorsium Ilmu Kesehatan dan akhirnya
menjadi Komisi Disiplin Ilmu Kesehatan/
KDIK). Eksistensi KDIK berhenti pada
awal tahun 2002 dengan ketetapan
Dewan Pendidikan Tinggi, Direktorat
Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
Hubungan kerja kolegium dengan
universitas dan dengan Departemen
Kesehatan
Kedekatan kolegium dengan universitas
merupakan satu sisi garapan KDIK sejak
tahun 1980. Kedekatan ini ternyata
tidak mapan, karena status universitas
yang berubah-ubah sesuai dengan
sistem perundangan yang berkembang
di Indonesia. Universitas sebagai unit
administratif yang utuh dapat secara
mandiri menerima mahasiswa yang ingin
menuntut ilmu pada salah satu program
dalam universitas tersebut. Kedudukan
peserta PPDS tidak pernah terbahas
secara tuntas dalam kerjasama antara
kolegium dengan universitas. Di Inggris,
hal ini menjadi kewajiban deaneries untuk
menyelesaikan.
Kolegium menyatakan, peserta didik
adalah peserta yang tercatat dalam
register kolegium. KDIK telah berusaha
mengembangkan database peserta PPDS

dengan maksud membantu kolegium
dan universitas, dengan mencatat
semua lamaran calon peserta PPDS
dan meneruskan ke universitas yang
menjadi tujuan calon. Dengan demikian,
database ini dapat memantau dinamika
populasi seluruh peserta PPDS pada
semua program studi selama peserta
menjalani pendidikan dan pelatihan yang
sering berpindah-pindah karena sifat
pelatihan praktik yang memburu adanya
kasus yang sesuai di rumah sakit selain
dari rumah sakit pendidikan utama.
Kadang-kadang peserta pergi lebih dari
waktu yang diizinkan menurut ketentuan
universitas. Terobosan untuk mengatasi
fenomena ini sedang dipikirkan oleh
semua kolegium dengan koordinasi
Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia,
sebuah badan bentukan Ikatan Dokter
Indonesia. Sampai sekarang, pemikiran
ini belum membuahkan hasil
Selain ”pekerjaan rumah” yang berkaitan
dengan kerjasama antara kolegium
dengan universitas, terdapat pula
masalah dalam kerjasama dengan
Departemen Kesehatan. Perjuangan
untuk mengubah pengawasan mutu
dari sistem administratif (penerbitan
Surat Izin Dokter atau Surat Penugasan
oleh Pemerintah dan berlaku seumur
hidup) menjadi sistem yang dikaitkan
dengan mutu dan kompetensi setiap
dokter dan dokter spesialis pekerjaan
rumah kedua yang harus dipersiapkan
untuk dijadikan kewenangan Konsil

Kedokteran Indonesia (KKI) setelah
terbentuk. Departemen Kesehatan akan
sangat enggan melepas kewenangan
menerbitkan Surat Izin Dokter atau
Surat Penugasan, dan menganggap
konsil mempunyai niat untuk
menjadi ”superbody” yang mengambil
kewenangan yang sangat penting yang
dimiliki oleh Departemen Kesehatan.
Sesungguhnya, kewenangan ini
adalah kewenangan utama sebuah
konsil kedokteran di negara manapun.
Demikian pentingnya kewenangan
ini, sampai-sampai undang-undang
yang membentuk konsil krdokteran
di Singapura semula disebut Medical
Registration Act.
Pada tahun 1982, berbekal kemauan
keras, Tim PPDS dengan bantuan CMS
(kemudian CHS) menghadap Menteri
Kesehatan Suwardjono Suryaningrat
untuk menyetujui gagasan pembentukan
Konsil Kedokteran Indonesia. Nama
badan baru yang diciptakan pada tahun
1982 adalah Dewan Kedokteran Nasional,
sebuah nama yang digunakan sampai
tahun 1998, sebelum berubah menjadi
Konsil Kedokteran Indonesia dalam
konsep naskah akademis yang mulai
tersusun.
Usulan kepada Menteri Kesehatan ini
mencakup satu hal yang sangat penting,
yaitu, badan baru ini akan mendapat
kewenangan undang-undang untuk
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mengesahkan standar mutu dan
kompetensi semua dokter dan dokter
spesialis yang akan melakukan praktek
kedokteran di Indonesia. Ini berarti,
penerbitan Surat Penugasan dan Surat
Izin Dokter akan menjadi tugas badan
baru ini, dikaitkan dengan proses
registrasi yang mengandung jaminan
terpenuhinya mutu dan kemampuan
seorang dokter yang akan melakukan
praktik kedokteran di Indonesia.
Selain itu, surat ini (yang kemudian
menjadi Surat Tanda Registrasi) berlaku
untuk waktu terbatas, tidak lagi berlaku
seumur hidup. Usulan ini ditolak oleh
Menteri Suwardjono Suryaningrat.
Kegigihan kelompok pengusul
pembentukan Konsil Kedokteran
Indonesia diuji ketika mengalami
kegagalan dua kali berturut-turut
menghadapi Menteri Adhyatma dan
Menteri Soejoedi. Rasa putus asa mulai
muncul, karena perjuangan yang
dimulai tahun 1978 sampai tahun 1998
belum membuahkan hasil memperoleh
persetujuan Menteri Kesehatan.
Dalam rapat-rapat persiapan yang
dilakukan berkali-kali oleh CHS bersama
Tim PPDS, berhasil disusun konsep
naskah akademis dengan masukanmasukan yang sangat berharga dari
banyak pihak di Indonesia. WHO-SEARO
sangat tertarik pada upaya membentuk
Konsil Kedokteran untuk Indonesia.
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Pada tahun 1998, WHO menyediakan
dana untuk menyelenggarakan
serangkaian rapat dengan Country
Budget Indonesia, untuk menyusun
laporan akhir persiapan pembentukan
Konsil Kedokteran untuk Indonesia
melalui beberapa rapat berturutturut. Sebagai contoh, salah satu rapat
persiapan yang diselenggarakan dengan
dana WHO telah mengundang masukan
dari pihak-pihak seperti Ikatan Dokter
Indonesia, Menteri Kesehatan, Dirjen
Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas),
Kepala Biro Hukum Depkes, Perhimpunan
untuk Hukum Kedokteran Indonesia,
Badan Pembinaan Hukum Nasionan
Departemen Kehakiman, Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia, hakim
agung pada Mahkamah Agung, para
pakar Hukum Ketatanegaraan, para pakar
Hukum Pidana dan Hukum Perdata dari
Universitas Indonesia dan Universitas
Airlangga, Wakil WHO di Indonesia,
dan wakil-wakil dari Akademi Ilmu
Pengetahuan Indonesia. CHS mampu
melakukan ini, karena CHS bukan badan
struktural yang terikat pada eselonisasi
kedudukan.
Menteri Kesehatan Farid Anfasa
Moeloek
Pada rapat mempersiapkan bahanbahan untuk memperkaya muatan
naskah akademis yang diadakan pada
10 Oktober 1998, Menteri Kesehatan
Farid Anfasa Moeloek secara jelas
menyampaikan pendiriannya terhadap

niat untuk membentuk badan yang
waktu itu akan diberi nama Dewan
Kedokteran Nasional. (Lihat Pengarahan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
pada Seminar Pembentukan Dewan
Kedokteran Nasional, Jakarta 10 Oktober
1998).
Untuk pertama kali, secara terbuka,
Menteri Kesehatan menyatakan
pendapat yang positif mendukung
pembentukan badan baru ini. Pernyataan
ini diulangi lagi oleh Menteri Kesehatan
pada 4 Maret 1999, kali ini nama badan
yang diusulkan adalah Medical Council
atau Konsil Kedokteran. Peristiwa 4
Maret dikenal sebagai Seminar Nasional
Sistem Legislasi Tenaga Dokter, Perawat
dan Bidan. Dalam sambutan, Menteri
Kesehatan menyatakan, langkahlangkah yang perlu diatur oleh badan
baru ini adalah tentang sertifikasi,
registrasi, dan lisensi. Menteri juga
menegaskan, kewenangan penerbitan
lisensi sementara harus tetap ada pada
pemerintah/Departemen Kesehatan.
Dengan adanya pernyataan Menteri
Kesehatan yang demikian itu, Tim
PPDS mendapatkan kembali semangat
yang hampir padam. Naskah akademis
sudah selesai disusun bersama Ikatan
Dokter Indonesia, menggunakan bahan
pemikiran yang terkumpul selama 20
tahun, yaitu sejak tahun 1978. Dengan
adanya pernyataan Menteri Kesehatan
itu, maka menteri sekaligus memberikan

alokasi bantuan dana dari Health
Project V (HP V) yang berasal dari Bank
Dunia untuk membiayai rapat-rapat
penyusunan Rancangan UndangUndang Kedokteran oleh Biro Hukum
dan Organisasi Departemen Kesehatan
berdasarkan naskah akademis yang
sudah tersusun.
Rancangan Undang-Undang (RUU) yang
akan disusun atas permintaan Menteri
Kesehatan akan mengandung muatan
RUU tentang Praktik Kedokteran. RUU
mengatur tentang praktik kedokteran,
sudah selesai disusun oleh Biro Hukum
dan Organisasi Departemen Kesehatan.
Oleh karena itu, dianggap perlu untuk
secepatnya bisa diundangkan. Karena
dana untuk penyusunan RUU tentang
Konsil Kedokteran diperoleh dari
Departemen Kesehatan, maka dirasa
sangat sulit untuk menolak permintaan
Menteri Kesehatan.
Nama undang-undang yang akan
terbentuk adalah Undang-Undang
tentang Praktik Kedokteran. Dalam
konstruksi yang disepakati, pasal-pasal
tentang Konsil Kedokteran Indonesia
didahulukan di bagian depan. UndangUndang yang membentuk Konsil
Kedokteran di beberapa negara juga
dapat berbeda, seperti Medical Reform
Act, Medical Act, Medical Registration
Act, dan Medical Practitioners Act (bukan
Medical Practice Act seperti yang akhirnya
terbentuk di Indonesia).
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Rancangan undang-undang
”tandingan”
Sejak penegasan Menteri Kesehatan,
dana dari Bank Dunia Health Project V
mulai dikeluarkan untuk penyusunan
RUU Praktik Kedokteran. Biro Hukum
dengan para legal drafters bekerja sama
dengan Tim PPDS dan tim dari Ikatan
Dokter Indonesia untuk menyelesaikan
RUU tersebut secepatnya. Akhirnya, pada
8 September 2000, Menteri Kesehatan
Achmad Sujudi mengirim surat
kepada Presiden Republik Indonesia,
mengusulkan prakarsa penyusunan
Undang-Undang tentang Praktik
Kedokteran sebagai inisiatif pemerintah.
Rancangan Undang-Undang tentang
Praktik Kedokteran ini melalui proses
yang tidak saya ketahui telah berpindah
menjadi Rancangan Undang-Undang
inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.
Perpindahan ini terjadi pada Desember
2001, satu tahun dan tiga bulan setelah
Menteri Kesehatan mengirim surat
kepada Presiden Republik Indonesia
tahun 2000.
Pada pertengahan tahun 2003, hampir
tiga tahun setelah surat Menteri
Kesehatan bulan September 2000, ada
usulan dari pemerintah (Departemen
Kesehatan) yang dikirim kepada Presiden,
berupa RUU ”Tandingan” untuk dijadikan
usul alternatif dari RUU inisiatif DPR.
RUU ”Tandingan” ini menginginkan agar
Konsil Kedokteran Indonesia yang akan
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dibentuk merupakan badan koordinasi
yang menghimpun semua badan yang
ada dalam bidang-bidang pengaturan
mutu dan kewenangan para dokter dan
dokter spesialis di Indonesia.
Amanat Presiden (Prakarsa Presiden) baru
terbit pada 6 Januari 2004, 3 tahun dan
4 bulan setelah surat pertama Menteri
Kesehatan Achmad Sujudi dikirimkan
kepada Presiden, dan sekitar 6 bulan
setelah surat Menteri Kesehatan yang
mengusulkan suatu RUU ”Tandingan”.
Amanat Presiden ini menugaskan
kepada Menteri Kesehatan dan Menteri
Kehakiman atas nama pemerintah
mulai membahas RUU tentang Praktik
Kedokteran untuk diselesaikan menjadi
Undang-Undang. Amanat Presiden ini
mempunyai kekuatan untuk melanjutkan
pembahasan rancangan undang-undang
sampai pada periode Dewan Perwakilan
Rakyat dan pemerintah berikutnya,
andai kata tidak dapat diselesaikan pada
periode sampai akhir akhir tahun 2004.
Pembahasan informal antara pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat dimulai
pada 24 Februari 2004. Dalam pertemuan
informal beberapa kali diketahui
adanya pasal-pasal yang tidak dapat
dipersandingkan antara kedua RUU
tersebut. Ini terjadi karena lazimnya
pihak yang lain menyusun Rancangan
Undang-Undang Sandingan (bukan
RUU Tandingan), dengan sistematik
yang sama, pasal demi pasal, sehingga

pembahasan dalam Dewan Perwakilan
Rakyat dapat terjadi lebih cepat.
Fenomena adanya RUU ”Tandingan”
ini belum pernah terjadi dalam sejarah
Republik Indonesia tentang mekanisme
penyusunan undang-undang di Dewan
Perwakilan Rakyat. Latar belakang
terjadinya Rancangan Undang-Undang
tentang Praktik Kedokteran ”Tandingan”
ini pada pertengahan tahun 2003
”tercium” oleh para penyusun naskah
akademik yang terdiri atas tim PPDS dan
wakil-wakil Ikatan Dokter Indonesia.
Pemerintah, dalam hal ini Departemen
Kesehatan, mengkhawatirkan Konsil
Kedokteran Indonesia yang akan
terbentuk dapat menjadi “superbody”
yang akan mengambil alih banyak
fungsi Departemen Kesehatan tentang
pengaturan praktik kedokteran di
Indonesia.
Sosialisasi RUU Tandingan ini cukup
gencar. Pada suatu saat diselenggarakan
jumpa pers dalam skala besar di
kompleks Harian Media Indonesia,
dengan tujuan untuk memenangkan
RUU Tandingan ini terhadap RUU yang
sudah menjadi inisiatif Dewan Perwakilan
Rakyat yang awalnya disusun oleh Biro
Hukum Departemen Kesehatan juga.
Proses Pembahasan di Dewan
Perwakilan Rakyat
Pembahasan formal antara pemerintah
dan Komisi VII yang membidangi

Kesehatan dimulai dengan Rapat Kerja
Panitia Khusus (Pansus) pada 5 Mei
2004. Catatan kecil yang saya susun
merupakan laporan kejadian harian dan
menjadi sumber penyusunan paragraf
ini. Pada hari pertama, sudah terdapat
ketidaksesuaian pendapat pada salah
satu butir dalam Bab I: Ketentuan Umum.
Pemerintah menginginkan adanya
Konsil Kedokteran Indonesia yang tidak
independen. Komisi VII menginginkan
Konsil Kedokteran Indonesia yang
independen.
Rapat Kerja ditunda selama 5 hari dan
Pansus akan bertemu lagi pada 10
Mei 2004. Pembahasan selanjutnya
berlangsung sangat “keras” dan
dikhawatirkan rancangan undangundang ini tidak dapat menjadi undangundang pada periode DPR sampai akhir
2004. Pesimisme mulai terasa. Disepakati
untuk meminta pendapat resmi semua
pemangku kepentingan (stakeholders)
yang berkepentingan dengan mutu
dokter dan dengan status Konsil
Kedokteran Indonesia.
Undangan dikirimkan oleh Komisi VII
kepada Pengurus Besar IDI, Pengurus
Besar PDGI, Pengurus Ikatan Rumah Sakit
Pendidikan, Majelis Kolegium Kedokteran
Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan
Kedokteran Indonesia, Persatuan Rumah
Sakit Seluruh Indonesia, dan Asosiasi
Rumah Sakit Daerah untuk menghadiri
pertemuan dengan Komisi VII Dewan
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Perwakilan Rakyat pada 18 Mei 2004.
Hari ini menjadi titik balik dalam riwayat
pembahasan tentang RUU PK ini di
Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya.
Semua pemangkukepentingan
menyatakan, Konsil Kedokteran
Indonesia harus menjadi badan yang
independen. Berdasarkan pernyataan
yang diterima ini pemerintah meminta
waktu untuk mempersiapkan DIM
(Daftar Inventarisasi Masalah) yang baru,
menampung keinginan para pemangku
kepentingan tersebut. Komisi VII Dewan
Perwakilan Rakyat sepakat untuk
mempersiapkan Rapat Kerja Pansus
berikutnya pada 25 Mei 2004.
Pembahasan selanjutnya dapat
berlangsung jauh lebih lancar. Kedua
RUU tidak lagi dipertandingkan, karena
hampir semuanya gugur (kecuali pasalpasal yang mengatur tentang Praktik
Kedokteran) dengan adanya kesepakatan
Konsil Kedokteran Indonesia yang
bersifat independen. Sampai 24 Juni
2004, semua pasal yang penting sudah
disepakati. Kesepakatan ini meliputi
Konsil Kedokteran Indonesia adalah
badan independen; Konsil Kedokteran
Indonesia mempunyai Komite Registrasi;
Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai
Komite Pendidikan; Konsil Kedokteran
Indonesia mempunyai Komite
Pembinaan; dan Konsil Kedokteran
Indonesia tidak melakukan Penapisan
Teknologi yang digunakan dalam praktik
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kedokteran. Semua pasal tentang
Penapisan Teknologi Kedokteran tidak
menjadi bagian dari Undang-Undang
Praktik Kedokteran.
Yang masih tersisa adalah pasalpasal tentang Peradilan (atau Majelis
Kehormatan) Disiplin Profesi Kedokteran
yang dibahas secara maraton dan
selesai pada 29 Juni 2004. Kemudian,
penyusunan struktur bab-bab diserahkan
kepada Panitia Kecil yang dibantu oleh
para legal drafters dan pakar bahasa
Indonesia. Pengesahan dalam Sidang
Paripurna DPR terjadi sekitar Juli-Agustus
2004.
Pada hari terakhir Presiden Megawati
Sukarnoputri berfungsi sebagai
Presiden, yaitu Oktober 2004, UndangUndang tentang Praktik Kedokteran
ditandatangani oleh Presiden, bersama
dengan beberapa Undang-Undang
lain. RUU Praktik Kedokteran disahkan
menjadi Undang-Undang nomor 29
tahun 2004.
Undang-Undang tentang Praktik
Kedokteran
Undang-Undang nomor 29 tahun 2004
tantang Praktik Kedokteran dalam
bentuknya yang sekarang adalah hasil
maksimal yang dapat dicapai. Perjalanan
sejarah pembentukannya ditandai
dengan tiga hal yang tidak sesuai dengan
naskah akademis dan dengan Rancangan
Undang-Undang yang disusun pertama

kali.
Pengaturan tentang Praktik Kedokteran
seharusnya tidak menjadi bagian dari
Undang-Undang yang mulanya akan
menetapkan pembentukan Konsil
Kedokteran Indonesia saja. Praktik
Kedokteran diatur oleh Menteri
Kesehatan dan bukan menjadi jurisdiksi
Konsil Kedokteran Indonesia.
Hal lain, adanya Undang-Undang
“Tandingan” yang pernah disusun oleh
pemerintah (Departemen Kesehatan)
menghambat proses pembahasan RUU
antara pemerintah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat sampai lebih dari
tiga tahun, dengan “kompromi” sebagai
berikut: untuk mempertahankan
kewenangan melakukan registrasi
dokter dan dokter spesialis oleh Konsil
Kedokteran Indonesia, maka pasal-pasal
tentang pengaturan teknologi maju yang
digunakan dalam praktek kedokteran
diminta agar dikeluarkan dari UndangUndang.
Hal ketiga, oleh Menteri Kehakiman,
yang merupakan salah satu Menteri
yang ditetapkan oleh Presiden untuk
melakukan pembahasan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat, maka kedudukan
dan sifat Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokeran Indonesia diubah dari
“merupakan kamar dalam Peradilan
Umum” seperti yang disebutkan dalam
surat Menteri Kesehatan kepada Presiden

tanggal 8 September 2000 dan dalam
Rancangan Undang-Undang yang
disusun pertama kali oleh Biro Hukum
Departemen Kesehatan, menjadi
Majelis yang ”independen di luar sistem
peradilan yang ada di Indonesia”.
Konsil Kedokteran Indonesia dalam
naskah RUU yang asli disebutkan,
bertanggung jawab kepada Presiden
sebagai Kepala Negara. Kata-kata
“sebagai Kepala Negara” dihapus secara
sadar, oleh karena dalam UndangUndang Dasar 1945 yang disusun
kembali tidak ada lagi pembedaan
Presiden sebagai Kepala Negara dan
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
Perbedaan ini sangat esensial, karena
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
dapat memberikan perintah kepada
salah seorang Menteri untuk menerima
pertanggungjawaban dari Konsil
Kedokteran Indonesia.
Dalam perjalanannya, keikutsertaan
Menteri Kesehatan ternyata memang
terjadi. Independensi Konsil Kedokteran
Indonesia sangat dikurangi, bahkan
hampir tidak ada lagi, sewaktu akan
menentukan anggota baru Konsil
Kedokteran Indonesia tahun 2008.
Perlu dipertanyakan lagi kepada para
pakar hukum yang ada di Sekretariat
Negara, apakah benar fungsi Presiden
sebagai Kepala Negara tidak tercatat lagi
dalam sistem hukum dan perundangan
di Indonesia. Siapa yang menerima
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kredensial dari duta besar negara asing
yang akan memulai tugas di Indonesia?
Siapa yang membubuhkan tanda tangan
pada setiap Undang-Undang Negara
Republik Indonesia: Kepala Negara atau
Kepala Pemerintahan? Kepala Negara
sebagai lembaga seharusnya tetap ada.
Presiden Republik Indonesia adalah
juga menjadi Kepala Pemerintahan di
Indonesia. Kita tidak mempunyai Perdana
Menteri.
Dalam salah satu pasal Undang-Undang
nomor 29 tahun 2004 ditetapkan
anggaran Konsil Kedokteran Indonesia
berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Setelah hampir delapan
tahun diundangkan, Konsil Kedokteran
Indonesia masih mendapat anggaran
dari Departemen (sekarang Kementerian)
Kesehatan dan masih terasa adanya
pengaruh Kementerian Kesehatan
terhadap Konsil Kedokteran Indonesia.
Harapan untuk masa mendatang
Beberapa harapan kepada Konsil
Kedokteran Indonesia masih belum
terpenuhi. Secara berturut-turut akan
disebutkan dalam paragraf-paragraf di
bawah ini harapan yang timbul kemudian
karena perubahan yang terjadi di sekitar
kita.
Pengaturan tentang Praktik Kedokteran
hendaknya dikeluarkan dari undangundang ini, dan menjadi undang-undang
sendiri. Usaha ini tidak mudah, karena
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akan harus melalui pembahasan dalam
Dewan Perwakilan Rakyat. Pengaturan
tentang Praktik Kedokteran sebaiknya
dimuat dalam undang-undang yang
hanya mengatur Praktik Kedokteran.
Keikutsertaan Pemerintah Republik
Indonesia sebagai penandatangan
Mutual Recognition Arrangement on
Medical Practitioners (MRA MP) dalam
lingkup ASEAN pada Februari 2009
dapat menjadi alasan yang baik untuk
mengatur ulang Praktik Kedokteran
di Indonesia dalam era kerjasama
ASEAN yang khusus mengenai profesi
kedokteran, pendidikan, pengakuan
timbal balik, dan dasar-dasar
kesepakatan dengan masing-masing
negara ASEAN.
Anggaran untuk kegiatan Konsil
Kedokteran Indonesia hendaknya
segera diusahakan agar sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang
nomor 29 tahun 2004. Usaha ini dapat
dirintis dengan berkonsultasi ke
Sekretariat Negara dan Komisi II Dewan
Perwakilan Rakyat. Jika ini dapat terjadi,
maka Konsil Kedokteran Indonesia akan
dapat “melepaskan diri” dari pengaruh
Kementerian Kesehatan, sehingga sifat
independensi akan menjadi lebih murni,
sesuai amanat Undang-Undang nomor
29 tahun 2004.
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) hendaknya ditetapkan
ulang statusnya, sehingga menjadi

bagian atau kamar dari Peradilan Umum,
salah satu pilar dalam sistem peradilan
di Indonesia. Seperti niat yang semula
tertuang dalam naskah akademis yang
dikutip dalam pernyataan Menteri
Kesehatan dalam surat yang dikirim
kepada Presiden tanggal 8 Otiber 2000,
dan dalam Rancangan Undang-Undang
tentang Praktik Kedokteran. Dalam
statusnya yang sekarang, MKDKI akan
rawan untuk diadukan ke Pengadilan
Umum apabila keputusannya tidak
dirasakan adil oleh dokter yang teradu.
Keputusan MKDKI yang bersifat final
tanpa ada kesempatan untuk banding
tidak sesuai dengan rasa keadilan.
Hubungan Konsil Kedokteran Indonesia
dengan semua kolegium (khususnya
Kolegium-Kolegium Dokter Spesialis)
hendaknya dipererat agar derap langkah
semua kolegium dapat lebih terarah
dan memenuhi harapan pihak yang
berkepentingan dengan kolegium.
Melalui perbaikan struktur dan fungsi
kolegium, agaknya hubungan antara
kolegium dengan universitas perlu
mendapat perhatian. Banyak segi dalam
hubungan kerja kolegium–universitas/
fakultas ternyata bermasalah atau
berpotensi menimbulkan masalah.
Pertanyaan yang mungkin harus
terjawab adalah, peserta PPDS itu
“mahasiswa” siapa? Akhirnya, Sertifikat
Kompetensi diterbitkan oleh kolegium,
setelah peserta didik menyelesaikan

pendidikan dan pelatihannya dan lulus
ujian akhir yang diselenggarakan oleh
kolegium. Dalam hampir semua referensi
yang ditemukan tentang sifat pendidikan
menjadi dokter spesialis selalu
disebutkan pendidikan dan pelatihan
(education and training). Pendidikan
dilakukan di universitas/fakultas,
sedangkan pelatihan dilakukan di rumah
sakit yang terakreditasi sebagai rumah
sakit tempat bekerjanya peserta PPDS.
Di semua negara Persemakmuran, di
Amerika Serikat, dan di Eropa Barat, para
peserta PPDS yang mulai pendidikan
sudah lolos seleksi oleh kolegium
diharuskan melamar bekerja di rumah
sakit yang terakreditasi untuk menjadi
pegawai rumah sakit tersebut. Negosiasi
gaji terjadi waktu melamar. Sebagai
pegawai rumah sakit, dia dikenakan
peraturan seperti pegawai lain. Peserta
didik hanya datang ke universitas/
fakultas jika memerlukan pendidikan
tertentu. Untuk mengikuti pendidikan
ini peserta didik diharuskan membayar
biaya pendidikan sesuai dengan yang
diatur oleh universitas.
Di Kanada terdapat “accredited residency
program”. Akreditasinya dilakukan
bersama oleh Royal College of Physicians
and Surgeons of Canada dan tujuh
universitas/ fakultas kedokteran
di Kanada. Di Australia, hubungan
kolegium lebih erat dengan rumah sakit
tempat bekerja para residen (peserta
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didik) daripada dengan universitas/
fakultas. Akhirnya, Sertifikat Kompetensi
diterbitkan oleh kolegium setelah
peserta didik menyelesaikan pendidikan
dan pelatihan serta lulus ujian akhir yang
diselenggarakan oleh kolegium.
Untuk Indonesia, rasanya perlu ada
usaha besar yang dapat menyepakati
hubungan yang jelas antara kolegium,
rumah sakit dan universitas. Konsil
Kedokteran Indonesia dapat mengambil
peran penting dalam usaha ini. Di
Singapura, pendidikan tahap pertama
untuk calon dokter spesialis dilakukan
oleh National University of Singapore
School of Postgraduate Medical Studies.
Lulusannya mendapat gelas Master of
Medicine (Surg), atau Master of Medicine
(Med.). Kelanjutannya, yang disebut
sebagai advanced professional training
dilakukan di rumah sakit di Singapura
yang dipilih bersama oleh kolegium dan
residen, atau di negara Persemakmuran
lain jika di Singapura belum tersedia
tahap lanjutan ini. Dalam hal ini, peserta
didik tidak lagi ada di universitas yang
semula.
Yang penting, untuk Indonesia perlu
disepakati satu pola pendidikan dan
pelatihan ini. Jangan hendaknya
setiap kolegium dapat menentukan
pola sendiri dalam hubungan dengan
universitas dan rumah sakit. Sekarang
sudah sangat mendesak, Indonesia
sebaiknya menentukan sikap yang
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benar dalam menghadapi MRA MP.
Sikap ini hendaknya turut ditentukan
oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
Pandangan yang positif tentang
kerjasama ini selanjutnya hendaknya
juga dipertimbangkan pendapat pihak
lain, seperti perhimpunan profesi dokter,
universitas, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, dan Kementerian
Kesehatan, agar pendidikan tinggi
bidang kedokteran termasuk pendidikan
dan pelatihan calon dokter spesialis, serta
pelayanan kedokteran dan kesehatan di
masa depan tidak terombang-ambing
oleh kebijakan yang tidak terpikirkan
secara baik.

Perjalanan Pembentukan
Undang-Undang Praktik
Kedokteran
Ahmad Sanoesi Tambunan
Pada 7 September 2004 Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan
Rancangan Undang-Undang Praktik Kedokteran menjadi UndangUndang Praktik Kedokteran. Sehari kemudian, 8 September 2004 pukul
22.30, pada program “Dialog Today” stasiun Metro TV, pembawa acara
mengajukan pertanyaan kepada saya,“Pak Sanoesi, kenapa UndangUndang Praktik Kedokteran buru-buru disahkan. Terkesan dipaksakan
mengejar berakhirnya masa bakti DPR periode 1999 – 2004 yang akan
berakhir 1 Oktober 2004?“

P

ertanyaan diajukan saat itu
kepada saya sebagai salah
seorang penggagas dan
Ketua Pokja sekaligus yang
membacakan pada Sidang
Paripurna hasil kesepakatan DPR RI
dan pemerintah mengenai RUU Praktik
Kedokteran untuk diputuskan sebagai
UU Praktik Kedokteran (UUPK).
Pernyataan lain muncul dari dr. Marius,
pengelola Yayasan Lembaga Konsumen
Kesehatan, teman talkshow bersama saya
pada malam itu. Ungkapan beliau,“UUPK
tidak bermuatan melindungi masyarakat.

Isinya hanya melindungi profesi
kedokteran.” Ungkapan senada diajukan
pula oleh salah seorang anggota LBH
Kesehatan pada tayangan TV Indosiar
Jumat, 10 September 2004 pukul 10.30.
Kedua ungkapan pada tayangan langsung
dua stasiun televisi terkemuka yang
disaksikan banyak pemirsa di tanah air,
adalah salah satu contoh betapa miskin
atau buruknya komunikasi anak bangsa.
”Malu bertanya sesat di jalan,” satu
ungkapan pepatah lama merupakan
teguran sopan orang bijak pada masa
silam. Pepatah ini kiranya dapat digunakan
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sebagai alat untuk menghindarkan salah
paham atau salah menafsirkan informasi.
Apalagi terhadap satu undang-undang
yang akan diterapkan warga dalam
kehidupan sehari- hari.
Alhamdulillah, bagaimanapun tayangan
Metro TV dan Indosiar, sungguh suatu
permulaan yang baik bagi UUPK, sebagai
awal sosialisasi, sehingga harapan dan
pesan yang terkandung dalam UU dapat
diwujudkan dengan baik. Selanjutnya,
dapat menghasilkan satu masyarakat
yang aman sejahtera dan terhindar
dari praktik dokter yang tidak bermutu
dan tidak bertanggung jawab. Semoga
niat baik dari pengelola kedua stasiun
TV tersebut mendapat imbalan yang
sepadan dari Allah.
Pembina mental spiritual FKUI
Sebelum bertugas sebagai penanggung
jawab RSIJ 1991-1998, saya adalah staf
pengajar tetap, asisten ahli penyakit
dalam pada Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia (FKUI) sejak 1966
(SK PNS tahun 1965). Saya bersama
beberapa teman, mendapat tugas
tambahan dari Dekan FKUI, menjadi
pembina mental spiritual mahasiswa
dalam bidang agama Islam. Wadah
tempat pembinaan dinamakan Forum
Studi Islam (FSI). Susunan pengurusnya
terdiri dari para mahasiswa. Kami
bertugas mengadakan diskusi agama
Islam serta pengajian rutin, bersama
para mahasiswa muslim. Pada saat
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penerimaan mahasiswa baru, kami
bertugas mengawasi Masa Orientasi yang
dilaksanakan oleh para mahasiswa senior.
Yang menarik sekaligus menjadi
keprihatinan kami adalah tahun demi
tahun perkembangan penampilan
mahasiswa baru, menunjukkan perilaku
bersifat materialistik. Perilaku dan
tata krama sopan santun pergaulan
mengalami distorsi. Menghormati yang
tua, menghargai sesama, dan mengasihi
yang muda, menjadi langka. Ironisnya ada
staf pengajar senior turut menyimpang.
Figur percontohan atau panutan tidak lagi
seragam. Tapi Alhamdulillah yang baik
dan benar masih banyak.
Keberadaan oknum yang menyimpang
dan tidak sesuai dengan Kode Etik
Kedokteran Indonesia di dalam
masyarakat dan tak mungkin
disembunyikan telah memberi kesan dan
teladan kurang menguntungkan bagi
profesi dokter. Ada kesan di masyarakat
bahwa dokter boleh berorientasi bisnis
kemudian meninggalkan jalur utama
yang wajib dijalaninya. Percontohan
demikian memunculkan julukan Staf
Ahli dan Guru Besar Luar Biasa dengan
penyebutan dipelintir menjadi Staf Ahli
dan Guru Besar Biasa Di luar.
Bagaimana nasib profesi dokter di
masa mendatang bila hal demikian
tidak diluruskan? Di kala itu tak pernah
terpikirkan oleh saya bagaimana

memperoleh solusinya. Kala itu kami
hanya bisa prihatin.
Informasi tentang Konsil Kedokteran
Beberapa waktu sebelum saya terpilih
menjadi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat pada tahun 1999, saya mendapat
informasi bahwa di Indonesia belum ada
badan independen yang mengawasi
pelaksanaan tugas dokter. Badan
dimaksud adalah konsil kedokteran.
Badan ini dikelola oleh profesi
kedokteran sendiri, berwenang
mengawasi mutu, keterampilan, dan
penampilan etika, serta akhlak dokter,
agar mereka selalu berada dalam rambu
yang baik dan benar. Dengan harapan
profesi dokter selalu dipercaya dan
dihormati oleh semua pihak.
Setelah resmi bertugas di DPR, pada satu
pertemuan, saya berbincang dengan
dr. Merdias dan Prof. Syamsuhidayat
tentang konsil dimaksud. Saya sampaikan
niat dan tekad saya untuk ikut aktip
menyelesaikan masalah pembentukan
konsil kedokteran yang didambakan.
Agar badan ini memilki wewenang dan
bertanggung jawab penuh, maka harus
dibentuk melalui sebuah UU. Wewenang
untuk pembentukan UU hanya ada pada
anggota DPR. Peluang langka ini akan
saya manfaatkan sebaik-baiknya.
Di beberapa negara, undang-undang
yang mengawasi profesi dokter disebut

Medical Act. Di kawasan Asia hanya
Indonesia dan Myanmar saja yang
belum memiliki badan yang demikian.
Menurut keterangan dr. Merdias dan Prof
Syamsuhidayat, sebenarnya sejak tahun
1990 telah ada satu tim, terdiri dari wakil
Ikatan Dokter Indonsia, Consortium of
Health Sciences (CHS), dan Biro Hukum
Departemen Kesehatan yang bertugas
menyusun draf RUU, lengkap dengan
naskah akademiknya. Draf terakhir yang
dimiliki tim merupakan revisi kesembilan.
Saya mengangkat sumpah sebagai anggota
DPR pada 1 Oktober 1999. Setelah resmi
sebagai Anggota DPR RI, tekad saya menjadi
lebih mantap untuk menyelesaikan UU
yang mengatur Konsil Kedokteran. Hal ini
saya utarakan lagi kepada dr. Merdias dan
Prof. Syamsuhidayat. Tapi oleh kedua tokoh
IDI dan pendidikan kedokteran tersebut,
niat saya tidak disambut dengan sungguhsungguh. Berulang kali saya meminta
kepada dr. Merdias dan Prof. Syamsuhidayat
draf yang mereka miliki. Sampai tahun 1999
berakhir, tidak ada jawaban.
Sementara itu saya bertanya kepada
dr. Soejoedi selaku Menteri Kesehatan
tentang nasib draf RUU Praktik
Kedokteran. Ternyata jawaban beliau
juga tidak jelas. Beliau mengungkapkan
bahwa Depkes telah menyampaikan
draf RUU terkait kepada Sekretariat
Negara. Saya mencoba menelusuri dan
mencari kepastian tentang keberadaan
draf itu pada Sekneg. Melalui Sekretaris
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Komisi VII, dan Sekjen DPR, baik lisan
maupun tertulis, saya mencari informasi
draf RUUPK kepada jajaran Sekneg.
Jawaban yang saya terima, mereka
tidak menemukan arsip yang berkaitan
dengan draf RUU dimaksud.
Setelah mengadakan pembicaraan
terbatas dengan teman seprofesi, dan
kolega dokter di Komisi VII, kami sepakat
mengajukan pertanyaan resmi tentang
RUU kepada pemerintah dengan
perantaraan Menkes pada rapat kerja
antara Komisi VII dan Menkes. Pada raker
pertama dengan Menkes, di awal masa
persidangan tahun 2000, secara resmi
Komisi VII menegaskan pentingnya
pembentukan UUPK. Menkes menyetujui
dan mengakui bahwa UUPK sudah
saatnya dituntaskan dari RUU menjadi UU.
Saya sebagai Wakil Ketua Komisi VII
menjadi pimpinan sidang saat itu dan
membacakan hasil kesimpulan raker
antara Komisi VII DPR RI dan Menkes.
Saya memasukkan dalam salah satu butir
kesimpulan raker bahwa kesepakatan
tentang proses pembentukan UUPK
akan ditindaklanjuti oleh Komisi VII.
DPR RI diberi kesempatan menjadi
inisiator pembentukan UUPK. Dengan
persetujuan dari seluruh yang hadir
dalam raker, anggota Komisi VII DPR dan
pemerintah yang diwakili oleh Menkes
dan jajaran Depkes, maka Menkes dan
Ketua sidang raker membubuhkan tanda
tangan masing-masing pada lembaran
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kesimpulan raker.
Naskah Akademis
Prof. Syamsuhidayat yang mengikuti
persidangan raker antara Komisi VII DPR
dan Menkes, di balkon ruang sidang
Komisi VII, selesai sidang menemui kami
di Sekretariat Komisi VII. Beliau kemudian
menyerahkan draf dan naskah akademis
RUU PK.
Sebagai tindak lanjut kesepakatan pada
raker, Komisi VII membentuk tim kecil
yang bertanggungjawab serta secara
serius dan proaktif mengupayakan agar
RUU PK dapat digolkan. Mereka yang
konsekuen dari awal sampai akhir adalah
dr. A. Sanoesi T. dan Tibrani B SF (Fraksi
Reformasi); dr. Mariani AB, dr. Lapoe
Moekoe, Aisyah HB, Tjarda Muchtar
(Fraksi Golkar); dr. Surya Chandra, Prof.
dr. Pandapotan S (Fraksi PDIP); Laksma
AL drg. S.Aladin, Marsda AU Soewita Adi,
Mayjen Pol Posma LT, Mayjen AD Mustofa
(Fraksi TNI/Polri); Prof Baikuni, Muchktar,
dan Soekardi Harun (Fraksi PPP); serta
Bondan AM (Fraksi PBB).
Selanjutnya, tim inti Komisi VII, memakai
nskah akademis dan draf RUU yang ada
sebagai rujukan mengadakan rapat
dengar pendapat dengan masyarakat.
Kami mengundang para pakar kesehatan,
berbagai profesi, dan institusi terkait
dengan kesehatan dan kedokteran,
di gedung DPR maupun ke berbagai
provinsi. Sebagai rangkuman akhir

terbentuklah draf ke-10 dengan naskah
akademis baru.
Beberapa ungkapan yang menjadi
dasar dibentuknya RUU PK baru, adalah
penolakan RUU PK tahun 1990. Menurut
pendapat Mahkamah Agung yang saat itu
dipimpin Prof. Senoaji, hal itu tidak sesuai
dengan pesan UUD 1945. Konsideran dan
batang tubuh RUU PK yang diajukan lebih
bersifat melindungi profesi kedokteran.
Sesuai arahan MA, disusun RUU yang
bermuatan melindungi masyarakat dari
praktik dokter yang tidak bertanggung
jawab, sekaligus mengandung pesan
pembinaan terhadap para dokter, agar
selalu dalam rambu sesuai dengan
sumpah dokter, dan senantiasa menjaga
mutu, dengan upaya mempertahankan,
meningkatkan, dan mampu menerapkan
Ilmu Kedokteran terkini, selalu
meningkatkan kemahiran yang teruji,
dan senantisa berprilaku baik terhadap
masyakat yang ditolong. Dengan
demikian, para dokter akan terlindungi dari
penyimpangan etik, disiplin, dan hukum.
Dari rekaman masyarakat awam, tercatat
beberapa keluhan yang terjadi pada
keluarga mereka yang memberi akibat
paling ringan sampai paling berat, yakni
kematian anggota keluarga. Ada yang
mengungkapkan, menemukan oknum
dokter dengan pemakaian alat, seperti
pemeriksaan dengan USG, radiologi
atau pemeriksaan laboratorium secara

tidak tepat, malah berlebihan, untuk
menopang diagnosis. Tindakan atau
anjuran tindakan penanggulangan yang
tidak jelas atau tidak kuat alasannya.
Contohnya, operasi usus buntu yang
normal, menolong persalinan dengan
operasi caesar, padahal masih mungkin
ditolong dengan persalinan biasa. Kurang
atau tidak adanya informasi terbuka
terhadap apa yang ditemukan. Demikian
juga soal rencana penanggulangan
penyakit, penggunaan, manfaat, khasiat
obat, atau kemungkinan akibat yang bisa
terjadi. Bagaimana prakiraan dampak
fisik, mental atau dana bila ditanggulangi
atau tidak diberi tindakan.
Masyarakat bertanya, apakah tindakan
dokter yang tidak bermutu dan tidak
bertanggung jawab bisa digolongkan
dalam pelanggaran hukum. Profesi
dokter adalah luhur dan mulia. Bagi
oknum yang merusak citra dokter,
kiranya pantas dan wajar bila diberi
ganjaran yang setimpal terhadap
kesalahan yang mereka lakukan.
Dasar hukum
Konstitusi Indonesia yang tertuang
dalam UUD 1945, berisi pokok masalah
yang mengatur tatacara melangsungkan
kelestarian Negara Kesatuan Republik
Indonesia agar warga memperoleh
kesejahteraan sebesar-besarnya. Guna
mengaktualisasikan pesan UUD tahun
1945 diperlukan UU yang mengatur
kehidupan sosial yang lebih rinci.UU
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dimaksud dapat dibentuk bila bertujuan
melindungi dan menyejahterakan
masyarakat.
Naskah Akademik RUU Praktik
Kedokteran mengungkapkan latar
belakang terbentuknya peraturan
perundang-undangan ini sesuai amanat
UUD 1945, yaitu adanya kepastian
hukum bagi masyarakat saat menerima
bantuan dari dokter. Pihak dokter juga
akan memperoleh perlindungan hukum,
sepanjang mereka bekerja dalam ramburambu yang tertuang dalam batang
tubuh UUPK.
Dokter, yaitu dokter dan dokter gigi,
adalah profesi luhur, bermoral tinggi,
memiliki etika serta perilaku terpuji,
memiliki pengetahuan dasar yang selalu
mengikuti ilmu dan teknologi terkini, selalu
mempertahankan dan meningkatkan
keterampilan teruji. Upaya maksimal harus
selalu dilakukan setiap dokter.
UUPK adalah hasil kesepakatan politik
antara pihak yang mewakili masyarakat
awam dan yang paham kedokteran.
UUPK menugaskan Konsil Kedokteran
sebagai badan pengawas agar UU
dimaksud dapat diwujudkan secara
benar.
Kesan dan pesan
Ide pembentukan UUPK muncul
sejak 1976, ketika Prof Syamsuhidayat
mendapat pertanyaan tentang
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keberadaan badan yang bertugas
mengawasi dokter di Indonesia.
Pertanyaan itu dilontarkan oleh seorang
pejabat WHO saat beliau menghadiri
sidang di New Delhi.
Proses pembentukan UUPK di DPR
memakan waktu hampir 5 tahun. Jadi
tidak tepat bila ada yang berpendapat
bahwa pengukuhannya seolah
dipaksakan.
Profesi dokter memiliki tugas mulia yang
ketika menyelesaikan pendidikan Ilmu
Kedokteran wajib mengangkat sumpah
yang melibatkan Allah Tuhan Yang Maha
Esa sebelum melaksanakan tugas di
masyarakat. Di samping itu dokter juga
memiliki Kode Etik Kedokteran Indonesia
yang bertujuan agar dokter selalu berada
pada jalur moral dan akhlak mulia.
Tugas dokter berhadapan langsung
dengan anggota masyarakat
yang dengan penuh kepercayaan
menyerahkan diri kepada dokter.
Sudah sewajarnya pihak dokter sadar
bahwa mereka juga selalu mendapat
pengawasan dari Allah.
Dan janganlah kamu mengikuti
sesuatu yang tidak kamu ketahui.
Karena pendengaran, penglihatan, dan
hati nurani, semua itu akan diminta
pertanggungjawabannya (Al Isra 17 : 36)
Wallahua’lam bish shawab.

Mengelola
Profesionalisme
Dokter Indonesia
Broto Wasisto
Konsil Kedokteran Indonesia yang merupakan bagian integral dari Undang
Undang Praktik Kedokteran beserta Undang Undang Sistem Jaminan Sosial
dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah perangkat regulasi yang
mengantar reformasi kesehatan Indonesia menuju pelayanan yang merata,
berkeadilan, dan lebih berkualitas selaras dengan hak-hak warga negara untuk
memperoleh kesehatan yang baik sebagaimana dimandatkan oleh Undang
Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ini merupakan langkah besar sesudah 60
tahun Indonesia merdeka.

S

Teguh Membangun KKI
ekitar tahun 1980 untuk
pertama kali saya mendengar
istilah konsil kedokteran. Pada
awalnya, saya tidak begitu
faham tentang makna dari
struktur tersebut. Saat itu, sebagai
kepala Biro Perencanaan Departemen
Kesehatan, saya diutus menghadiri
rapat Consortium of Medical Sciences
(CMS) yang berkantor di belakang FKUI.
Waktu saya masih mahasiswa, kantor
CMS tadi merupakan kandang kera
percobaan dari FKUI. Belakangan, tempat

tersebut dibongkar dan didirikan gedung
bertingkat dua di mana CMS berkantor.
Terdapat juga perkantoran dan
mungkin sebagian dari laboratorium
yang berhubungan dengan kegiatan
FKUI. Di kemudian hari, nama CMS
diganti menjadi CHS (Consortium
of Health Sciences), karena berbagai
disiplin keilmuan bergabung seperti
Keperawatan, Kesehatan Masyarakat dan
sebagainya. Di tempat inilah gagasan
tentang pembentukan konsil kedokteran
dibahas secara intensif dengan

SEWINDU KKI 35

penekanan pada pengembangan sistem
pendidikan kedokteran.
CHS melakukan rapat yang sangat
teratur. Saya amati jalannya pertemuan
tidak selalu mudah. Rapat-rapat tersebut
sering dihadiri oleh para senior dari
fakultas-fakultas kedokteran yang sudah
established. Dari berbagai tokoh yang
datang saya melihat Prof. Sjamsuhidajat
(FKUI) dan Prof. Ma’rifin Hoesin (FK Unair)
yang selalu hadir dan tampil konsisten.
Kadang saya melihat juga Prof. Loedin
dari Depkes datang pada pertemuan
tersebut.
CHS mempunyai inisiatif kuat untuk
membentuk konsil kedokteran melalui
sebuah undang-undang. Berbagai
usulan dalam bentuk naskah akademik
disampaikan kepada Menteri Kesehatan.
Saya memperoleh kesan para Menkes
antara tahun 1980an dan 1990an,
sebagian tidak terlalu tertarik dan tidak
responsif terhadap usulan tentang
pembentukan konsil kedokteran.
Tampaknya konsil kedokteran tidak selalu
mudah difahami maknanya dengan
baik dan mungkin juga dianggap akan
mengurangi kewenangan Depkes.
Cerita yang cukup menarik saya dengar
dari dr. Adhyatma, Menkes antara
1988-1994. Beliau membawa usulan
pembentukan konsil kedokteran kepada
Presiden Soeharto untuk dijabarkan
dalam bentuk undang-undang.
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Sebelum menghadap presiden, Bapak
Adhyatma harus bertemu lebih dulu
dengan Menteri Sekretaris Negara
(Mensesneg) Bapak Moerdiono. Menkes
menjelaskan tentang konsil kedokteran
yang perlu dibentuk melalui peraturan
perundang-undangan. Mensesneg
menginterpretasikan pembentukan
konsil kedokteran dari sudut implikasi
pembentukan dewan nasional atau
komite nasional yang akan berada di
bawah Presiden. Mensesneg menolak
usulan yang dibawa oleh Menkes dengan
alasan sudah ada belasan dewan dan
komite di bawah Presiden. Sebagian
besar tidak berjalan dan hanya kira-kira
lima yang aktif. Memang, terkadang
birokrat memandang unsur struktural
lebih penting daripada fungsi tanpa
melihat urgensi fungsi-fungsi yang
dibutuhkan.
Pengusulan pembentukan konsil
kedokteran tampak timbul tenggelam.
Harus diakui kegigihan yang luar biasa
dari CHS untuk memperjuangkannya.
Pada awal reformasi pada tahun
1998/1999, untuk pertama kali
seorang Menkes bernama Prof. Farid
Moeloek menerima dengan baik usulan
pembentukan konsil kedokteran.
Beliau mengambil langkah-langkah
konkret untuk meneruskan prakarsa
pembentukan konsil kedokteran melalui
undang-undang. Perkembangan baru
terjadi pada tahun 1999 di mana Menkes
menghendaki agar pembentukan

konsil kedokteran dijadikan satu dalam
undang-undang yang mengatur tentang
praktik kedokteran. Maka keluarlah
gagasan tentang perlunya merumuskan
RUU tentang Praktik Kedokteran.
Konsil kedokteran merupakan bagian
terpenting dari RUU tersebut.
Proses perumusan RUU bergulir
melalui tahap-tahap yang kompleks
dan berkepanjangan tetapi sistematis.
Ratusan orang terlibat melalui seminarseminar besar maupun pertemuan
kelompok-kelompok kecil yang intens.
Mereka datang dari CHS, Kemenkes,
ikatan profesi, Mahkamah Agung,
Kemenkumham, fakultas-fakultas
kedokteran negeri dan swasta, tokoh
masyarakat, ahli hukum, anggota DPR,
LSM, badan internasional, dan lain-lain.
Kemenkes harus mengeluarkan biaya
yang sangat besar untuk menjalankan
proses perumusan RUU. Sedemikian
besar pembiayaannya sehingga
Kemenkes memerlukan dana tambahan
yang berasal dari BLN (bantuan luar
negeri).
Pada tahun 2002 atau 2003 prakarsa
penyusunan RUU diambil alih oleh DPR
sehingga penyusunan undang-undang
disebut sebagai penyusunan RUU atas
inisiatif DPR. Pada saat itu penyusunan
menjadi mengerucut di mana dikenal
ada tiga draf RUU, yaitu berasal dari
DPR, Kemenkes dan IDI. Draf tersebut
ada yang sudah berbentuk kerangka

RUU dengan bab dan pasal, tetapi ada
juga yang masih dalam bentuk naskah
akademik yang memuat pokok-pokok
pikiran saja.
Masing-masing draf sudah memuat
hal-hal yang menyangkut konsil
kedokteran, pendidikan kedokteran,
registrasi dokter, penyelenggaraan
praktik kedokteran, pengawasan
dan pembinaan serta sanksi-sanksi
yang diperlukan. Komisi VIII yang
membidangi kesehatan (sekarang Komisi
IX) mengorganisasikan pertemuanpertemuan kordinatif. Kemenkes dan
PB IDI masing-masing membentuk tim
perumus untuk memantapkan usulan
yang kemudian dibahas dengan Komisi
VIII dalam rapat pleno. Tim Komisi VIII
pada saat itu dipimpin oleh dr. Sanoesi
Tambunan. Saya kebetulan masuk dalam
Tim Kemenkes dan juga Tim PB IDI. Tim
Kemenkes dipimpin oleh Prof. Azrul
Azwar yang menjabat sebagai Direktur
Jendral Binkesmas, adapun Tim PB IDI
dipimpin oleh Ketua Umum yaitu Prof.
Farid Moeloek. Menteri Kesehatan pada
saat itu adalah dr. Achmad Suyudi yang
kadang-kadang ikut ambil bagian rapat
dengan Komisi VIII.
Rapat-rapat koordinasi yang dipimpin
oleh Komisi VIII DPR tidak selalu mudah
jalannya. Hal ini disebabkan karena
tiga draf yang ada tidak selalu sejalan
dalam konstruksi substansi hukum
yang dirumuskan di samping juga
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perbedaan struktur dan sistematikanya.
Rapat kadang-kadang menemui jalan
buntu lalu ditunda atau diskors agar
masing-masing pihak bisa membahas
untuk mencari titik temu. Rapat-rapat
internal Kemenkes, PB IDI dan DPR
acapkali dilaksanakan sendiri-sendiri
guna memperkaya dan memantapkan
substansi hukum yang diusulkan.
Pembahasan tentang bab-bab konsil
kedokteran, seingat saya, tidak terlalu
alot karena dari awal sudah ada
kesamaan ide tentang tugas, fungsi,
kewenangan dan struktur dari konsil
kedokteran. Hampir semua yang terlibat
dalam membuat RUU sepakat bila
konsil kedokteran dibentuk sebagai
badan independen yang otonom.
Saya mencatat bahwa di Kemenkes
pernah terbersit pemikiran agar konsil
kedokteran berada di bawah Kemenkes
sehingga komunikasi dan pengambilan
keputusan dapat berjalan lebih cepat.
Tetapi ide tersebut segera terbantahkan
karena Kemenkes tidak mengurusi
hal-hal yang berhubungan dengan
pendidikan dokter.
Pembahasan justru sangat alot ketika
Komisi VIII mempersoalkan tentang
standar pendidikan kedokteran dan
penyelenggaraan praktek kedokteran.
Kekisruhan timbul karena terkadang
anggota DPR masuk ke dalam
pembahasan yang terlalu detail dan
bersifat operasional, padahal UU
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mestinya hanya mengatur hal-hal yang
pokok saja. Misalnya, jumlah tempat
praktik dokter mestinya tidak perlu
diatur dalam UU, tapi cukup diatur
melalui peraturan menteri. Saya juga
mendapat kesan bahwa para anggota
DPR mempunyai pengetahuan dan
pemahaman yang terbatas tentang
pendidikan kedokteran dan praktik
dokter. Pernah juga dipertanyakan
bagaimana kalau fakultas kedokteran
berada di bawah Kemenkes. Belakangan
pemikiran tentang hal ini dimunculkan
kembali oleh Menkes Siti Fadilah.
Cerita menarik yang perlu saya catat
juga adalah tentang lembaga peradilan
bagi dokter-dokter yang melakukan
pelanggaran dalam praktik. Ada dua
pendapat besar yang berkembang di
IDI. Sebuah pendapat berpandangan
bahwa lembaga peradilan bagi dokter
seyogyanya merupakan bagian dari
peradilan umum di mana untuk
mengadili dokter akan ada sebuah
kamar tersendiri. Kamar (chamber) di
sini dimaksudkan sebagai sebuah sistem
atau acara yang terpisah dari pengadilan
perkara umum yang sudah dikenal.
Mekanisme ini mengacu pada sistem di
Belanda. Penggagas ide ini adalah Prof.
Sjamsuhidajat. Pandangan kedua, agar
lembaga peradilan ini dikaitkan dengan
kalangan kesehatan dalam bentuk badan
independen. Saya mengusulkan lembaga
ini disebut sebagai Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

yang bersifat mandiri dan otonom.
Pada waktu itu, kebetulan saya bertugas
sebagai Ketua Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran (MKEK) PB IDI. Jadi, tugas dan
fungsi MKDKI saya rumuskan dengan
mengembangkan prinsip-prinsip yang
ada dalam MKEK. Pada saat sidang
bersama antara Komisi VIII dan PB IDI,
usulan tentang MKDKI segera diterima.
Berubah
Ketika Undang Undang Praktik
Kedokteran disahkan, saya agak terkejut,
karena ternyata DPR merumuskan
MKDKI sebagai lembaga otonom dari
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
Ia bertanggungjawab kepada KKI.
Hal ini tidak sesuai dengan ide awal
pembentukan MKDKI yang lepas dari KKI
karena mempunyai dasar filosofi yang
berbeda. Saya tidak bisa berbuat banyak
karena yang lebih berwenang telah
menetapkan keputusan politik.
Setelah mengalami proses yang panjang
dan alot, akhirnya draf UUPK selesai
dirumuskan pada bulan Juni 2004.
Sesudah itu, tidak ada lagi pembicaraan
kecuali proses koreksi, perbaikan,
penguatan, merapikan kata dan bahasa,
harmonisasi dengan UU lain yang
semuanya dilakukan oleh para ahli di
DPR.
Pada bulan September 2004, sidang
pleno DPR menyetujui pengesahan
Undang-Undang Praktik Kedokteran

(UUPK) yang diundangkan oleh Presiden
Megawati pada Oktober 2004. Sebuah
kompromi ide dan politik telah terjadi. Ini
sebuah kemenangan rakyat dan dokterdokter Indonesia lepas apakah kita setuju
atau belum setuju terhadap keseluruhan
isi UUPK.
Dibutuhkan waktu sekitar 25 tahun untuk
membangun KKI semenjak ide awal
dicetuskan. Kini, Indonesia mempunyai
kesempatan yang lebih baik untuk
melakukan regulasi terkait pendidikan
kedokteran yang bermutu dan mengelola
profesionalisme dokter Indonesia secara
lebih terarah sehingga penduduk dapat
memperoleh pelayanan yang baik dan
terjangkau. Berkat adanya KKI, Indonesia
telah dapat berdiri sama tegak dengan
negara-negara lain dalam komunitas
pendidikan kedokteran dunia. Indonesia
telah mengikuti kelaziman internasional
dalam mengembangkan pendidikan
kedokteran yang semakin maju.
Masa Depan KKI
Dalam satu windu terakhir saya telah
mengamati kinerja KKI yang sangat baik.
Sekitar 20 peraturan konsil dan lebih dari
200 keputusan telah diterbitkan yang
meliputi regulasi di bidang pendidikan
dokter dan dokter spesialis, registrasi,
kompetensi, internship, adaptasi dokter
lulusan luar negeri, disiplin dokter,
penanganan pelanggaran dokter,
surat keterangan sehat, organisasi tata
laksana KKI dan kewenangan tambahan
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dokter. Ratusan keputusan yang
dibuat telah memperkuat kapasitas
manajemen KKI dalam melaksanakan
program-program dan kegiatannya serta
melakukan interaksi antarorganisasi.
Masih diperlukan keterbukaan dan
transparansi organisasi sehingga ide-ide
regulasi dapat dikembangkan dan dapat
dilaksanakan secara efektif.
Waktu saya mulai kuliah di FKUI pada
tahun 1955, fakultas kedokteran negeri
lain yang ada pada saat itu baru dua
yakni FK UGM dan FK Unair. Belakangan
berdiri FK USU, FK Unand, FK Unsri, FK
Unpad, FK Undip dan FK Unhas. Pada
saat ini, konon sudah ada lebih dari
70 FK negeri dan swasta. Dilihat dari
jumlah FK tampak adanya kemajuan
yang dapat dibanggakan tetapi bila
kita membahas mutunya maka banyak
hal bisa kita perdebatkan. Mahasiswa
kedokteran pada generasi saya
memperoleh beasiswa atau ikatan dinas
dari pemerintah. Sesudah lulus, kami
mempunyai kewajiban untuk bekerja
pada pemerintah selama 10 tahun.
Pada tahun 1955 terjadi perubahan besar
di FKUI, yakni dari sistem studi bebas (7
tahun) menjadi sistem studi terpimpin
(6 tahun). Reformasi tersebut difasilitasi
oleh UCLA Amerika Serikat. Kurikulum
FKUI berubah total.
Seingat saya, dalam 30 tahun terakhir
telah terjadi beberapa kali perubahan
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dan perbaikan terhadap kurikulum
pendidikan kedokteran Indonesia.
Perubahan terakhir menghasilkan
kurikulum berbasis kompetensi
(KBK) yang diadaptasi dari sistem
yang berlaku di negara-negara maju.
Perbaikan lain yang baru diterapkan
adalah ketentuan tentang dokter yang
baru lulus dari FK wajib mengikuti
internship. Maka lengkaplah perubahan
kurikulum pendidikan kedokteran
apabila dibandingkan dengan kelaziman
internasional. KKI mempunyai peran
penting untuk membina dan mengawasi
penerapan standar-standar pendidikan
kedokteran di masa kini maupun
mendatang sehingga masyarakat
Indonesia dijamin memperoleh dokterdokter yang baik dan berkualitas.
Akhir-akhir ini, acapkali diperbincangkan
tentang mutu dari dokter-dokter lulusan
baru. Banyak yang mengeluh tentang
kompetensi para dokter baru. Saya
memperoleh informasi dari mantan
dekan dua fakultas kedokteran yang
sudah mapan (well established). Mereka
menyatakan, clinical performance (kinerja
klinis) dari dokter-dokter baru masih
jauh dari harapan ketika mereka mulai
mengembangkan KBK.
Seorang gurubesar FKUI ketika saya
ceritakan keadaan tersebut, beliau
mengiyakan tentang pencapaian yang
di bawah harapan tadi. FKUI sekarang
tengah mengambil langkah-langkah

untuk perbaikan. Tidak mengherankan
bila banyak dokter lulusan baru dari
FK swasta tidak lulus uji kompetensi
sebelum bisa menerima surat tanda
registrasi (STR) untuk bisa melakukan
praktik dokter. Sebenarnya KBK
dimaksudkan agar paparan mahasiswa
terhadap pengetahuan klinik terjadi
lebih cepat dan mereka memperoleh
keterampilan klinik yang lebih kaya.
Hal tersebut merupakan tantangan
yang berat bagi KKI agar Indonesia bisa
memperoleh dokter-dokter yang lebih
berkualitas. Keadaan menjadi lebih rumit
karena dokter-dokter Indonesia harus
bisa bersaing dengan dokter-dokter
lulusan negara lain dalam era globalisasi.
Banyak fakultas-fakultas kedokteran
swasta masih jauh dari standar yang
berlaku.

terutama mengenai hal-hal terkait
regulasi, pembinaan dan pengawasan
terhadap pendidikan kedokteran serta
praktik dokter. Keadaan masa depan akan
lebih kompleks sehingga dibutuhkan
pendekatan yang lebih sistematik untuk
mengurai dan mengatasi masalah.
Ketua KKI diharapkan bisa lebih sering
mengadakan dialog dengan Kemenkes
maupun PB IDI. Banyak hal bisa kita
selesaikan secara bersama.
Dirgahayu sewindu KKI. Semoga tetap
sukses.
Tulisan ini memperoleh pengayaan dari Prof.
Sjamsuhidayat, gurubesar FKUI, dan sdr. Budi
Yahmono SH, mantan Kepala Biro Hukum
Kemenkes.

Selama sewindu terakhir, KKI telah
berbuat banyak,tetapi masih lebih
banyak hal lagi yang diharapkan. Saya
masih mendengar kritik dari Kemenkes
dan PB IDI kepada KKI, tetapi hal ini
kita terima sebagai sebuah dinamika
interaksi antara organisasi-organisasi
yang independen. Keluhan terhadap
KKI yang pernah saya dengar antara
lain tumpang tindih (overlapping) tugas
dan fungsi, kurang cepat mengambil
langkah, antisipasi keadaan yang
berkembang. Saya menyarankan agar
KKI lebih sering mengadakan konsultasi
dengan Kemenkes maupun PB IDI,
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Memperingati Sewindu
Konsil Kedokteran
Indonesia
Zulkarnain Kasim
Assalammu’alaikum Wr.Wb.
Sehubungan dengan surat Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Jakarta
pada tanggal 23 november 2012 Nomor TU.03.03/4/KKI/2578/2012
dalam memperingati sewindu Konsil Kedokteran Indonesia, saya
diminta untuk menyampaikan informasi tentang proses perjalanan KKI
menempati kantor pada lokasi Jl Hang Jebat nomor 3 Kebayoran Baru,
Jakarta selatan.

K

onsil Kedokteran Indonesia
(KKI) dibentuk pada tahun 2005
sebagai lembaga baru yang
mempunyai tugas dan fungsi
penting dan strategis untuk
mengurus para dokter dan dokter gigi di
seluruh Indionesia. Untuk itu lembaga ini
memerlukan sarana dan prasarana untuk
menunjang tugas-tugasnya. Padahal,
saat itu kantor KKI belum tersedia.
Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan (BPPSDMKes) mendapat
tugas dari pimpinan untuk menyediakan
kantor KKI beserta sarana dan peralatan

penunjangnya agar KKI segera dapat
beroperasional. Pada saat itu kondisi
kantor BPPSDMKes masih terpisah-pisah.
Ruangan pimpinan masih meminjam
salah satu ruangan kantor Pusdiklat.
Pusat-pusat lain ada yang di Cilandak dan
komplek Hang Jebat nomor 3.
Mengingat keberadaan KKI yang
penting dan strategis, diputuskan
untuk menyediakan kantor KKI dengan
meminjamkan gedung kantor Sekretariat
Badan PPSDMKes dan Jurusan Farmasi
Poltekes Jakarta II yang berlokasi di
komplek Kementerian Kesehatan Jl Hang
Jebat nomor 3 Kebayoran Baru. Saat itu
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gedung sudah dipakai untuk kegiatan
Subbagian Kepegawaian, Subbagian
Data dan Informasi serta gudang
penyimpanan dokumen kepegawaian
PPSDMKes/Poltekes/Bapelkes sehingga
diperlukan pemindahan kegiatan pada
ruang kantor lain.
Pada proses pemindahan, saya
memerlukan komunikasi dan koordinasi
kepada Direktur Poltekes Jakarta II
dan staf Sekretariat Badan PPSDMKes
untuk memberikan pengertian dan
pemahaman agar dapat mendukung
program dan memahami pentingnya
keberadaan kantor KKI.
Berbekal dengan pemahaman dan
kesepakatan tersebut, kami bergotong
royong menyiapkan sebagian gedung
untuk kantor KKI karena sebagian
gedung lagi masih digunakan untuk
aktivitas Subbagian Kepegawaian,
sedangkan Subbagian Data dan
Informasi pindah ke kantor Pusdiklat
dan Jurusan Farmasi Poltekes Jakarta II
tidak jadi dipindahkan dan masih tetap di
lokasi lama, Jl Percetakan Negara.

staf kami dapat menyiapkan kantor KKI
untuk dimanfaatkan. Dalam penyelesaian
kantor tersebut, kami selalu berkonsultasi
dengan anggota KKI dr Ieke Irdjiati untuk
desain dan tata letak masing-masing
ruangan (ketua dan para anggota) agar
layak dapat digunakan baik ruangan
maupun fasilitasnya. Kita ketahui para
anggota KKI terdiri dari mantan menteri
kesehatan, profesor dan pakar.
Pada tahun-tahun berikutnya,
pengelolaan kantor dan biaya
operasional sepenuhnya dilakukan
Sekretariat KKI. Seiring dengan
dibangunnya kantor PPSDMKes baru
yang digunakan pada awal tahun 2009,
maka sebagian gedung yang selama ini
digunakan oleh Subbagian Kepegawaian
diserahkan seluruhnya untuk dipakai
sebagai kantor KKI.
Harapan kami, dengan bertambahnya
ruangan kantor,KKI dapat meningkatkan
aktivitas kantor secara lebih baik sambil
menunggu kantor baru yang permanen
dan representatif. Semoga!
Selamat dan sukses sewindu KKI

Selama 2 minggu, siang malam, dengan
anggaran terbatas, bersama seluruh
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Wassalammua’laikum Wr.Wb

Kesan dan Pesan
Mempersiapkan dan
Menyusun UU Praktik
Kedokteran
Wicaksono
Sungguh merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi kami, saat
mendapat kesempatan menyampaikan kesan dan pesan melalui
penulisan semua pengalaman mempersiapkan dan menyusun
Medical Act yang saat itu masih merupakan angan-angan besar
untuk mewujudkan. Seputar tahun 2008, saat dimulainya Health
Project V yang didanai oleh World Bank, Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal diminta mempersiapkan beberapa kegiatan dalam rangka
pengembangan tenaga kesehatan yang saat itu menjadi isu penting
dan memerlukan solusi dalam jangka menengah dan panjang.

S

alah satu kegiatan
yang monumental dan
bergengsi adalah upaya
mewujudkan Rancangan
UU Praktik Kedokteran,
yang isinya mengatur tentang Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI) dan Konsil
Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI). Saat
mempersiapkan pertama kali RUU
Tenaga Kesehatan tersebut mencakup

juga beberapa profesi tenaga farmasi,
perawat dan bidan. Namun, karena
berbagai kendala akhirnya tidak dapat
terus berproses hingga selesai.
Unit kerja yang terlibat langsung dalam
penyusunan adalah Biro Kepegawaian,
Biro Hukum, Badan PPSDM bekerja sama
dengan Pengurus IDI dan PDGI. Saat itu
tim bekerja di bawah bimbingan Prof.
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dr. Syamsuhidayat SpB dari RS Cipto
Mangunkusumo. Kata beliau, Indonesia
adalah negara besar dengan begitu
banyak dokter dan dokter gigi tapi belum
mempunyai undang-undang yang
mengatur praktik tenaga kesehatan.
Padahal, negara-negara tetangga hampir
semua telah memiliki sejak lama. Hal ini
menjadi tantangan yang sangat menarik
untuk diwujudkan.
Sebagai salah satu penggagas dan
narasumber utama, banyak saran dan
masukan beliau yang sangat berharga
termasuk sistem peradilan profesi
dalam menyelesaikan permasalahan
antara dokter dan pasien, sehingga ada
kejelasan dan kepastian hukum bagi
kedua belah pihak. Hal ini menurut beliau
sangat penting dalam menjamin seorang
dokter yang bekerja dengan segala
risiko yang mungkin muncul selama
menangani pasien. Selain itu, kejelasan
dalam penyelesaian kasus dugaan
malpraktik kedokteran.
Beliau juga berpendapat perlunya ujian
nasional secara periodik bagi dokter
dan dokter gigi agar selalu belajar terus
menerus mengikuti perkembangan
ilmu pengetahuan setelah lulus dari
pendidikan profesi. Beliau sangat
berharap, dokter dan dokter gigi dapat
handal dan profesional dalam bekerja
menjalankan tugasnya.
Selama proses persiapan RUU banyak
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dibantu oleh Pengurus Ikatan Dokter
Indonesia dan Persatuan Dokter
Gigi Indonesia. Yang menjadi proses
panjang adalah bagaimana bentuk
organisasi agar independen dalam
bekerja, cara mendapatkan biaya untuk
menggerakkan roda kegiatan konsil, di
mana tempat dan gedung sekretariatnya.
Dalam kurun waktu penggantian
beberapa Menteri Kesehatan dan
Dirjen Yanmedik maupun Binkesmas,
isi dari RUU tersebut mengalami
perubahan cukup berarti. Bahkan, untuk
memantapkan isi draf RUU tersebut
dibuat beberapa kali seminar untuk
menanggapi dengan menghadirkan para
pakar hukum dari pusat maupun daerah.
Kami mempersiapkan draf RUU hampir
tiga tahun sebelum diserahkan kepada
DPR untuk dibahas lebih lanjut.
Dalam rangka menyempurnakan draf
RUU tersebut dikirim tim khusus untuk
studi banding ke beberapa negara,
seperti Belanda dan Amerika yang
dianggap dapat menjadi model acuan.
Ada sebuah kenangan tersendiri saat
terakhir pada tahun 2001 sebelum draf
RUU diserahkan ke Biro Hukum untuk
selanjutnya dikirim ke DPR. Pembahasan
terakhir draf RUU tersebut diselenggarakan
di RS Khusus Paru Cisarua.
Maraton 24 jam
Yang sangat berkesan, materi isi RUU

dibahas nonstop mulai jam 09.00 pagi
sampai dengan jam 09.00 pagi esok
harinya. Tidak terbayangkan materi RUU
dibahas selama 24 jam tanpa istirahat
yang memadai. Semua anggota tim
bersepakat bahwa hari itu adalah terakhir
kali dibahas bersama, kemudian akan
diserahkan ke DPR untuk diolah lebih
lanjut serta mendapatkan pengesahan
menjadi UU Praktik Kedokteran/
Kedokteran Gigi.
Sungguh sebuah mimpi panjang
untuk melihat hasilnya. Kenyataannya,
proses pembahasan hampir tiga
tahun belum terlihat tanda-tanda
akan selesai. Akhirnya, tahun 2004 ada
‘keberuntungan besar’ yaitu penyataan
bahwa saat Presiden Megawati
menjelang selesai masa tugasnya akan
menandatangani semua RUU yang belum
diundangkan. Berita menggembirakan
muncul saat Presiden menyetujui
diundangkannya UU Praktik Kedokteran
bersama UU Perlindungan Anak dan UU
Sistim Jaminan Sosial Nasional. Semoga
upaya yang panjang dan tidak kenal lelah
ini akan bermanfaat bagi kita semua
khususnya masyarakat pengguna jasa
kesehatan dan mereka yang berprofesi
sebagai dokter dan dokter gigi.
Sebagai penutup, penulis mengucapkan
syukur ke hadirat Illahi dan rasa
terimakasih yang sedalam-dalamnya
kepada semua pihak yang telah
membantu serta berkontribusi dalam

mempersiapkan dan menyusun RUU
hingga disahkan dan diundangkan pada
6 Oktober 2004, yaitu UU Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Akhirnya di bawah koordinasi
Departemen Kesehatan cq. Menkes,
dengan biaya APBN dan beralamat
di Kompleks Kantor Badan PPSDM
Departemen Kesehatan, mulailah Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI) bekerja.
Selamat atas sewindu KKI, semoga
keberadaannya akan terus mengawal
kompetensi para dokter Indonesia
dalam pengabdian kepada masyarakat
Indonesia di seluruh pelosok Nusantara
tercinta. Penulis dengan segala
kerendahan hati mohon maaf apabila
ada hal yang kurang berkenan atau
masih belum sesuai dalam menuturkan
kesan dan pesan ini.
Salam dan hormat kami, Tim Penyusun:
Prof. dr. Syamsuhidayat SpB (RSCM)
dr. Merdias Almatsier SpS (IDI)
dr. Fahmi Idris MKes (IDI)
drg. Emmyr Faisal Moeis MARS (PDGI)
drg. Kuswartini M Suhel (Biro
Kepegawaian)
Faiq Bahfen SH (Biro Hukum)
dr. Gunawan Setiadi MPH (Biro
Perencanaan)
drg . Yudianto MPH (Badan PPSDM)
dr. Wicaksono,M.Kes.(Biro Kepegawaian)
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Konsil Kedokteran
Indonesia Bersifat
Multifungsi
Jimly Asshiddiqie
Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004
menjadi dasar hukum terbentuknya Konsil Kedokteran Indonesia
sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga
negara lain yang dibentuk dengan Undang-Undang seperti
Komiai Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan
lainnya.

D

ua hal yang menjadi
alasan dibentuknya Konsil
Kedokteran Indonesia
(KKI) adalah, pertama, ada
kebutuhan untuk melakukan
diferensiasi strukural di keseluruhan
fungsi-fungsi kelembagaan kekuasaan
negara. Kedua, ada kebutuhan untuk
memusatkan pelayanan one stop services
yang dipusatkan dalam satu lembaga.
Dengan memusatkan segala urusan yang
dapat dilayani dalam one stop services,
maka pelayanan akan lebih efisien, lebih
baik, lebih delivered kepada konsumen.

Konsil Kedokteran Indonesia
menjalankan mixed function sebagai
executive, legislative, dan judicative.
Sebagai executive dan legislative, KKI
membuat regulasi di bidang praktik
kedokteran. Sebagai judicative, lembaga
ini mengadili pelanggaran disiplin praktik
kedokteran yang mekanismenya melalui
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI). Oleh karena itu,
lembaga-lembaga seperti ini harus diatur
dengan undang-undang. Berdasarkan
undang-undang, maka ada kewenangan
untuk mengatur perubahan fungsi
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kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga
negara tersebut.
Setelah delapan tahun diberlakukan
Undang-Undang Praktik Kedokteran
(UUPK), apakah wajah praktik kedokteran
di Indonesia sudah berubah lebih baik?
UUPK harus diimplementasikan dan
dijabarkan secara lengkap dalam bentuk
second delegislation, dan dalam bentuk
executive act mengenai aturan-aturan
pelaksanaannya.
Masalah yang dihadapi negara kita
adalah para penegak hukum lambat
untuk memahami perkembangan
hukum baru. Ketika hukum tersebut
diimplementasikan, maka tidak ada
penegak hukum yang menindak
para pelanggar. Hukum tidak
diimplementasikan sebagaimana tujuan
yang diharapkan. Pemahaman publik
tentang hukum tidak sama. Setiap
undang-undang punya masalah dalam
implementasi, sehingga harus dievaluasi
bukan hanya undang-undangnya, tapi
juga kelembagaannya, dan bagaimana
dampaknya bagi publik.
Setiap undang-undang mengakomodasi
conflict in interest di antara subyek yang
diatur dalam undang-undang tersebut.
UUPK mengakomodasi kepentingankepentingan yang terkait, seperti
kepentingan dokter, pasien, masyarakat,
dan negara, sebagai komunitas publik.
Di dalam UUPK, berbagai kepentingan
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diramu menjadi satu, tidak hanya
kepentingan profesi kedokteran dan
pemerintah, tetapi juga kepentingan
masyarakat. Konsil Kedokteran Indonesia
menjadi executive agency untuk
menjalankan undang-undang tersebut.
Dengan UUPK kita mengenal adanya KKI
dan MKDKI. Setelah reformasi banyak
undang-undang yang melahirkan
lembaga baru, UUPK adalah salah satu
bentuk perubahan dari pelaksanaan
reformasi hukum yang mengatur praktik
kedokteran.
Tidak boleh gagal
Gagasan pembentukan KKI merupakan
ide yang mahal. Perjuangan selama
kurang lebih 22 tahun bukanlah
perjuangan singkat. Jadi, KKI tidak
boleh gagal. Sekarang ini saatnya
KKI melakukan konsolidasi dan
harus memastikan bahwa KKI ada di
tempat yang sebenarnya. Keberadaan
KKI penting dan harus berjalan
dengan baik untuk mencapai tujuan
mulianya. Pengorganisasian lembaga
atau organisasi profesi harus betulbetul berjalan lebih efektif dalam
mengimplementasikan UUPK.
Di negara demokrasi, maka rakyat yang
berdaulatlah yang berkuasa. Rakyat
yang mengatur melalui wakil-wakilnya
di legislative. Wakil-wakil rakyat di
legislative mempunyai kewenangan
untuk membuat, mengusulkan, dan
mengesahkan undang-undang yang

mengatur dan mengikat seluruh rakyat.
Undang-Undang Praktik Kedokteran
berisi norma-norma yang mengikat
dan mengatur hak dan kewajiban
seluruh publik. Undang-undang juga
menentukan sampai tingkat mana suatu
lembaga, atau lembaga apa sebagai
pelaksana dari undang-undang tersebut
diberikan kewenangan untuk melakukan
fungsi regulasi.
Berpedoman pada UUPK, maka KKI
menghasilkan produk-produk (Perkonsil
dan Kepkonsil) yang mengatur dan
mengikat publik beserta aturanaturannya. Oleh karena itu, peraturan
pelaksanaan dari undang-undang hanya
mungkin dibuat oleh lembaga eksekutif
kalau disuruh oleh undang-undang.
Ini yang disebut dengan legislative
delegation of rules making power.

regulator, regulasinya adalah peraturan
pelaksanaan UUPK (Perkonsil dan
Kepkonsil), tingkatannya sama dengan
peraturan pemerintah. Secara sistem,
hirarki kelembagaan negara diatur dengan
mekanisme yang berbeda baik peraturan
perundang-undangannya, maupun
tingkat protokolernya. Produk hukum dari
lembaga negara ditentukan oleh hirarki
norma. Urutan formalnya adalah UUD, UU,
Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda
kabupaten/kota. Hirarki fungsionalnya
bisa berbeda, peraturan menteri atau
Perda tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
(Perkonsil). Perkonsil hanya boleh diubah
dengan undang-undang.

UUPK memberi delegasi langsung
kepada KKI untuk pengaturan lebih
lanjut. Maka dengan UUPK ada
pemberian kewenangan kepada KKI
untuk menjalankan fungsi sebagai
regulator di bidang praktik kedokteran.
Sebagai regulatory body membuat
peraturan-peraturan pelaksanaan dan
melakukan fungsi judicative, mengadili
para dokter dan dokter gigi pelanggar
disiplin praktik kedokteran, memecat,
dan memberhentikan karena sifatnya
independen.

Sekarang ini dunia kedokteran
mempunyai otoritas yang kuat untuk
mengatur dunianya sendiri. Oleh karena
itu, moment ini harus bisa dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya. Jika ada hal-hal
yang tidak beres yang akan disalahkan
adalah profesi kedokteran itu sendiri.
Selain itu, harus ada konsolidasi
dan evaluasi yang betul-betul
dipertanggungjawabkan keberadaannya.
Ini adalah amanah dari reformasi, karena
kekuasaan yang besar tidak boleh lagi
ditentukan oleh suatu birokrasi yang
kaku oleh pejabat politik. Dinamika
politik tidak boleh mempengaruhi
lembaga independen yang mengatur
profesi kedokteran.

Konsil Kedokteran Indonesia sebagai

(Resumed by: Humas KKI)
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Akuntabilitas
pelayanan kesehatan
Satryo Soemantri Brodjonegoro
Tugas negara adalah menjamin kesejahteraan rakyat termasuk
tersedianya akses pelayanan kesehatan bagi rakyat, sehingga
kualitas kehidupan mereka menjadi lebih baik dan lebih
bermakna bahkan mereka dapat mandiri. Kemandirian
masyarakat dengan sendirinya akan mendukung terciptanya
masyarakat adil makmur sejahtera seperti yang dicita-citakan
dalam pembukaan UUD 1945.

U

ntuk mencapai masyarakat
yang demikian diperlukan
suatu paradigma yang
mampu membentuk mindset
(pola pikir) yang mampu
membentuk kemandirian. Paradigma
yang diperlukan adalah paradigma
sehat, paradigma untuk menyehatkan
masyarakat, paradigma yang membuat
masyarakat mempunyai pola pikir sehat.
Masyarakat yang sehat akan mampu
mandiri sejahtera karena produktivitasnya
baik secara fisik maupun intelektual
maksimal.

Paradigma sehat diawali dengan suatu
pemahaman bahwa mencegah adalah
lebih baik daripada mengobati. Artinya,
kondisi masyarakat yang sehat harus
selalu dipelihara dengan baik sehingga
tidak memerlukan pengobatan atau
tindakan medis kecuali kasus-kasus yang
urgensinya tinggi. Pemahaman yang
demikian seyogianya tidak hanya oleh
masyarakat, tetapi lebih penting oleh
para pemimpin dan pengambil kebijakan
nasional. Masyarakat pada dasarnya
akan mematuhi dan mencontoh serta
mengikuti apa yang dicontohkan oleh
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pemimpinnya.
Para pemimpin harus mengupayakan
agar masyarakat sehat dapat terwujud.
Dengan demikian, penyakit maupun
orang yang sakit harus secara terus
menerus berkurang. Artinya, jumlah
tempat tidur di rumah sakit tidak perlu
bertambah sesuai dengan pertumbuhan
penduduk. Kalau penduduknya sehat,
maka tidak perlu diopname. Jumlah
tempat tidur di rumah sakit seharusnya
berkurang atau paling tidak tetap, tidak
bertambah. Alangkah baiknya, jika
ukuran keberhasilan kinerja sebuah
rumah sakit dicirikan dengan jumlah
tempat tidur dan jumlah pasien yang
terus menerus berkurang.
Hal ini tidak berarti pelayanan rumah
sakit menjadi berkurang, sebaliknya
justru pelayanan meningkat dalam
bentuk lain, misalnya dalam hal
penyuluhan kesehatan secara intensif
kepada masyarakat supaya dapat
hidup secara sehat. Dengan demikian,
ke depan para dokter tidak hanya
melakukan tindakan medis semata
untuk kuratif, akan tetapi lebih banyak
mengedukasi dan memberi penyuluhan
agar masyarakat mengerti hidup secara
sehat. Fungsi dokter yang demikian
dapat diemban oleh dokter keluarga atau
dokter pelayanan primer, bukan oleh
dokter spesialis karena dokter spesialis
hanya akan menangani kasus-kasus
berat yang tidak mungkin ditangani oleh
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dokter keluarga, umumnya dalam bentuk
tindakan operasi penyembuhan yang
khusus.
Perlunya Jaminan Kesehatan Sosial
Fakta yang berkembang saat ini, jumlah
dokter semakin banyak terutama dokter
spesialis, jumlah rumah sakit makin
banyak dan tiap rumah sakit berekspansi
menambah jumlah dokter dan jumlah
tempat tidur pasien.
Bertambah banyaknya rumah sakit
dan dokter ternyata tidak menurunkan
jumlah orang yang sakit, bahkan pasien
bertambah terus karena lemahnya
program kesehatan keluarga dan publik.
Di samping itu kebanyakan masyarakat
adalah berasal dari golongan ekonomi
sangat lemah. Mereka tidak mampu
berobat karena rumah sakit memungut
biaya berobat cukup mahal, apalagi jika
dikenakan tindakan operasi maupun
opname, sehingga kemudian dikenal
istilah orang miskin dilarang berobat
bahkan dilarang sakit.
Untuk memenuhi amanat UUD 1945
bahwa negara akan melindungi rakyat,
masyarakat harus punya akses terhadap
asuransi kesehatan. Rumah sakit dan para
dokter juga harus mempunyai asuransi,
sehingga ada jaminan kehidupan
mereka. Pemerintah mengembangkan
Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN)
yang diharapkan mampu memberikan
pelayanan kesehatan yang optimal

bagi masyarakat. Sesuai namanya,
JKSN ditujukan untuk menyehatkan
masyarakat, tidak semata-mata
menyembuhkan orang sakit.
Reformasi pendidikan dokter
Ajakan pemerintah untuk ikut
serta menyukseskan upaya menuju
pencapaian JKSN bagi seluruh penduduk
perlu disambut baik serta ditindaklanjuti
oleh seluruh komponen masyarakat.
Pada saat ini penduduk miskin sangat
sulit memperoleh layanan kesehatan
yang memadai, apalagi jika mereka harus
menjalani operasi yang memerlukan
biaya mahal. Dengan adanya JSKN,
seluruh penduduk akan memperoleh
layanan kesehatan yang optimal baik
untuk tindakan preventif maupun kuratif.
Salah satu unsur penentu keberhasilan
JSKN adalah para dokter yang
mengemban amanah untuk memberikan
layanan kesehatan yang maksimal
kepada seluruh masyarakat.
Melihat kondisi praktik para dokter saat
ini, tampaknya pencapaian JSKN masih
jauh dari harapan, bahkan terancam
gagal. Sistem pelayanan kesehatan saat
ini justru sangat tidak berpihak kepada
kaum miskin. Di samping itu tindakan
kuratif lebih diminati oleh para dokter
daripada tindakan preventif karena
berbagai alasan. Untuk mengatasi hal
ini perlu diadakan reformasi pendidikan
dokter secara total. Setelah itu perlu
diadakan revitalisasi sistem rujukan

medis.
Dokter keluarga
Kebutuhan masyarakat saat ini adalah
tersedianya dokter keluarga atau dokter
pelayanan primer di setiap wilayah.
Idealnya setiap keluarga mempunyai
dokter tetap yang secara terus menerus
memantau perkembangan medis
keluarga tersebut, termasuk menyimpan
rekam medis. Tugas dokter keluarga
tersebut tidak hanya pada saat perlu
tindakan kuratif akan tetapi lebih utama
untuk selalu memberikan tindakan
preventif. Dengan demikian, puskesmas
dapat direvitalisasi oleh para dokter
keluarga dan puskesmas akan berkiprah
seperti dahulu. Indonesia adalah
penggagas puskesmas dan kita pernah
bangga dengan itu.
Dokter keluarga atau dokter pelayanan
primer dihasilkan oleh fakultas
kedokteran dan untuk itu program
pendidikan dokter di fakultas harus
direformasi. Dokter keluarga adalah
dokter umum yang dibekali dengan
pendidikan spesialisasi untuk pelayanan
primer. Dokter keluarga mempunyai
kemampuan komprehensif untuk
melayani masyarakat (tidak hanya
pasien) dan mampu memberi rujukan
kepada dokter spesialis tertentu
tergantung kepada jenis penyakit atau
jenis tindakan yang diperlukan. Dokter
keluarga mempunyai kualifikasi yang
sama dengan dokter spesialis. Fakultas
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kedokteran seyogyanya lebih banyak
mendidik dan menyiapkan dokter
keluarga daripada dokter spesialis.
Sistem rujukan
Dengan tersedianya dokter keluarga di
berbagai wilayah di tanah air tercinta
ini, maka seluruh masyarakat akan
mendapatkan layanan kesehatan
primer. Tidak hanya pada saat sakit, akan
tetapi secara berkala dilayani untuk
menjaga kesehatan dan mencegah
sakit. Masyarakat tidak perlu langsung
menemui dokter spesialis sebelum
dirujuk oleh dokter keluarga. Artinya,
setiap penyakit atau keluhan masyarakat
akan ditangani oleh dokter keluarga dan
apabila perlu tindakan lebih lanjut oleh
dokter spesialis, maka dokter keluarga
akan merujuknya.
Dengan demikian dokter spesialis hanya
akan bertindak setelah ada rujukan dari
dokter keluarga. Hal ini akan mencegah
terjadinya kesalahan pemilihan dokter
spesialis oleh masyarakat dan juga akan
mencegah terjadinya kesalahan diagnosis
oleh dokter spesialis.
Pasien tidak membayar langsung
Dengan adanya sistem pelayanan
kesehatan seperti di atas, sistem
remunerasi dokter harus direformasi.
Pendapatan dokter tidak lagi
tergantung kepada jumlah pasien
yang ditangani. Selama ini masih
terjadi dokter cenderung mempunyai
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pasien yang banyak, bahkan kadang
memperebutkan pasien dengan dokter
lain, agar memperoleh remunerasi
lebih tinggi. Ke depan, seyogianya JSKN
menjamin pendapatan dokter yang
cukup memadai tanpa tergantung
kepada jumlah pasien. Bahkan, akan
lebih ideal apabila prestasi dokter
dinilai dari keberhasilan menurunkan
jumlah pasien dan meningkatkan taraf
kesehatan masyarakat binaannya.
Semakin sehat masyarakat kita, artinya
dokter kita mempunyai prestasi yang
membanggakan.
Konsil Kedokteran Indonesia
Untuk mencapai cita-cita di atas,
diperlukan suatu mekanisme
pengawalan yang tepat oleh seluruh
pemangku kepentingan melalui suatu
entitas yang independen yang berdiri
di atas semua kepentingan kelompok
karena harus mengawal kepentingan
dan kemaslahatan publik. Seperti
kita ketahui bersama, banyak sekali
pemangku kepentingan yang terlibat
dengan pelayanan kesehatan antara lain:
Kementerian Kesehatan, rumah sakit,
fakultas kedokteran, organisasi profesi
(IDI, IRSPI, perhimpunan dokter spesialis),
kolegium spesialisasi, dokter umum,
dokter spesialis, pemerintah daerah
(dinas kesehatan), berbagai asosiasi yang
terkait dengan pendidikan maupun
pelayanan kesehatan, dan lainnya.
Sesuai dengan sifat kelembagaan

pemangku kepentingan mempunyai ego
dan hak prerogatif atas nama pelayanan
kesehatan masyarakat. Setiap pemangku
kepentingan pasti akan mengatakan
bahwa mereka akan berbuat yang
terbaik untuk masyarakat dan menjamin
pelayanan kesehatan yang prima bagi
masyarakat.
Persoalan yang timbul kemudian
adalah setiap pemangku kepentingan
menggunakan kacamata pandang dan
bakuan standar masing-masing, dan
biasanya demi kepentingan masingmasing. Padahal, kita semua tahu bahwa
yang baik untuk pemangku kepentingan
A belum tentu baik untuk pemangku
kepentingan B, dan sebaliknya. Dalam
kondisi demikian sangat mungkin terjadi
konflik kepentingan antarpemangku
kepentingan, sehingga kepentingan
masyarakat/publik terlantar.
Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh
Kementerian Kesehatan tidak terlepas
dari kepentingan birokratis dan politis
pemerintah. Untuk itu diperlukan suatu
entitas yang mewakili seluruh pemangku
kepentingan termasuk yang utama adalah
masyarakat, yang independen berdiri di
atas semua kepentingan kelompok demi
menjamin kepentingan publik.

kepentingan bidang kesehatan semua
mengarah kepada penjaminan kesehatan
masyarakat dalam rangka paradigma
sehat. Setiap pemangku kepentingan
harus membuat kebijakan dalam koridor
masing-masing. Sinergi antarkebijakan
tersebut dilakukan oleh KKI agar
paradigma sehat dapat terwujud. KKI
bukan entitas yang mengeksekusi
kebijakan, dan juga bukan entitas yang
menghakimi berbagai kebijakan yang
salah. Akan tetapi KKI entitas normatif
yang selalu dapat dirujuk oleh seluruh
pemangku kepentingan dan publik
secara luas.
Legalitas KKI diwujudkan oleh undang
undang yang memayunginya. Meski
dengan undang-undang, KKI bukan
instansi plat merah pemerintah,
melainkan entitas yang independen.
Karena ada undang-undangnya,
pemerintah wajib mendanai KKI, namun
pemerintah tidak dapat mempengaruhi
KKI karena independen. Di dalam sistem
pemerintahan modern, dimungkinkan
suatu negara mempunyai entitas
independen yang didanai negara,
karena negara membutuhkan entitas
independen tersebut.

Dalam hal ini Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) berperan sebagai entitas
dimaksud. Tugas KKI adalah memastikan
bahwa kebijakan setiap pemangku
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Konsil Kedokteran
Indonesia
dan Peran Besar yang
Diharapkan
Atika Walujani Moedjiono
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan lembaga yang
terasa dekat. Sebagai wartawan, saya meliput sejak Rancangan
Undang-Undang Praktik Kedokteran yang mengamanatkan
pembentukan KKI diwacanakan dan diajukan ke DPR. Namun,
tidak pernah terbayangkan untuk bergabung dalam KKI.

A

wal tahun 2001 mulai
gencar digaungkan
perlunya perundangan
yang mengatur praktik
kedokteran. Hal itu dibahas
dalam diskusi, seminar, maupun rapat
dengar pendapat para tokoh kedokteran
dengan DPR. Saat itu diwacanakan
perlunya institusi yang dapat secara
efektif dan obyektif menilai, menetapkan,
dan membina mutu profesionalitas
tenaga medis, dalam hal ini dokter
dan dokter gigi, dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dinyatakan, belum ada instrumen dalam
menghadapi era globalisasi, terutama
dalam penapisan ilmu pengetahuan dan
teknologi kedokteran (iptekdok), serta
sumber daya manusia asing yang akan
masuk ke Indonesia dan sebaliknya.
Padahal, pelayanan kesehatan termasuk
praktik kedokteran sebagai sebuah jasa
akan memasuki era globalisasi. Untuk
itu, perlu dipersiapkan aturan-aturan
yang secara umum berlaku di dunia
internasional. Juga belum ada institusi
yang dinilai transparan dan obyektif
oleh semua pihak dalam menyelesaikan
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permasalahan atau sengketa yang
melibatkan tenaga medis.
Dalam hal ini, diperlukan badan yang
bersifat nonstruktural, otonom, dan
mandiri untuk menata pelbagai aspek
kehidupan profesi kedokteran, seperti
standar pendidikan profesi, registrasi
tenaga medis, penapisan iptekdok, dan
pembinaan tenaga medis. Tujuannya,
untuk melindungi masyarakat
penerima jasa pelayanan kesehatan dan
meningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Badan itu di negara-negara lain dikenal
sebagai konsil kedokteran.
Sungguh suatu badan yang diharapkan
berperan besar untuk membenahi
pelayanan kesehatan yang mulai
mendapat banyak kritik dari masyarakat.
Saat itu diwacanakan pula, hasil registrasi
sebagai pengakuan kemampuan
seorang dokter serta kewenangan
formal untuk melakukan tindakan medik
akan dibuat menjadi semacam daftar
yang bisa diakses dan dijadikan acuan
oleh pemerintah, rumah sakit, maupun
masyarakat. Registrasi harus diulang para
dokter dan dokter gigi setiap lima tahun.
Wakil masyarakat
Menjelang penyusunan KKI periode II,
Ikatan Dokter Indonesia menawarkan
pencalonan sebagai wakil masyarakat.
Semula saya ragu, mengingat tugastugas sebagai wartawan maupun tugastugas di KKI memerlukan komitmen
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tinggi yang akan menyita waktu, pikiran,
dan tenaga. Namun, diskusi dengan
sejumlah sahabat memantapkan
niat untuk berbuat lebih banyak
bagi masyarakat. Pertimbangannya,
dengan langsung terlibat, tentu akan
lebih memahami pergulatan dan bisa
berkontribusi lebih banyak dalam upaya
menyediakan pelayanan kesehatan yang
lebih baik.
Sungguh pengalaman luar biasa selama
bekerja sama dengan para dokter dan
dokter gigi yang merupakan para tokoh
dan ahli di bidangnya. Hari-hari dipenuhi
rapat-rapat internal, pertemuan,
koordinasi, dan sosialisasi dengan para
pemangku kepentingan, bersamasama menyusun panduan dan aturan
untuk memastikan peningkatan serta
penyediaan pelayanan kesehatan terbaik
bagi masyarakat.
Meski para ketua dan anggota KKI
bersama para mitra bekerja keras setiap
saat, meski sudah banyak hal yang
dihasilkan KKI periode I, terasa masih
banyak yang harus dikerjakan KKI
periode II. Kebutuhan dan masalah yang
timbul di lapangan berkembang dari
waktu ke waktu. Terlebih lagi Indonesia
menghadap pasar bebas ASEAN 2015
yang akan disusul pasar bebas dunia.
Banyak yang harus dikerjakan, banyak
pendapat dan kepentingan yang harus
disatukan. Sejalan dengan itu KKI bahu
membahu dengan Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)
dalam upaya membenahi praktik
kedokteran yang dilaksanakan para
dokter dan dokter gigi.
Hasilnya, kini banyak kemajuan dalam
pelayanan kesehatan, serta peningkatan
komunikasi dokter-pasien. Namun
di sisi lain, keluhan terkait pelayanan
kesehatan juga meningkat. Hal ini
terkait kesadaran masyarakat terhadap
hak konsumen, serta peningkatan
pengetahuan akibat keterbukaan dan
kemudahan akses informasi kesehatan.
Di sisi lain, selain mulai terjadi
pergeseran pandangan pelayanan
kesehatan sebagai aktivitas sosial
menjadi aktivitas ekonomi, sebagian
dokter agak terlambat mengantisipasi
peningkatan kesadaran masyarakat,
sehingga terkesan kurang siap
menghadapi perubahan pola hubungan
dokter-pasien.

untuk berubah menjadi lebih baik.
Keterbukaan akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan menjadi
pertanda kalangan kedokteran serius
melakukan pembenahan. Dengan
demikian tidak ada lagi tudingan
bahwa dokter saling melindungi
koleganya.
Saat ini, karena satu dan lain hal, saya
tidak bisa aktif melaksanakan tugas di
dalam KKI. Namun, saya tetap bersama
teman-teman di KKI dalam upaya
terlaksananya pelayanan kesehatan yang
baik bagi masyarakat Indonesia.

Untuk itu, agaknya tidak hanya
penyusunan aturan, namun penerapan
standar pendidikan, peningkatan
kompetensi, penjaminan mutu praktik
kedokteran, termasuk pembinaan
etika tenaga medis, perlu mendapat
perhatian lebih. Dalam hal ini perlu
keterbukaan, termasuk dalam hal
putusan yang dibuat MKDKI. Penting
bagi masyarakat untuk bisa mengakses
hasil putusan MKDKI. Hal ini demi
perbaikan pelayanan kesehatan,
mendorong kemauan tenaga medis
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Mendorong Misi Suci
Membangun Dokter
yang Baik Melalui Konsil
Kedokteran Indonesia
Abidinsyah Siregar
Menjelang berbuka puasa Rabu, 19 Oktober 2005, di Gunung
Sitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara, saya mengaktifkan mobilephone karena baru kembali dari pelosok. Saya menemukan pesan
singkat dari nomor yang tak terdaftar. Tertulis: “harap segera
hubungi/penting”.

K

etika itu saya sebagai
Koordinator Penanggulangan
Bencana Provinsi Sumatera
Utara diberi tugas
mengkoordinir semua upaya
sektor kesehatan dalam mendukung
penanggulangan bencana tsunami
di daerah terdampak, Aceh dan
Nias (sejak 26 Desember 2004), dan
penanggulangan bencana alam gempa
bumi Nias (sejak 26 April 2005).

Jenderal Departemen Kesehatan RI
(saat itu) Bapak dr.H. Sjafii Ahmad MPH,
mengatakan, “Kamu besok segera ke
Jakarta, dan bawa istri”. Setelah saya
tanya beberapa hal teknis (dengan
sedikit grogi), barulah saya paham bahwa
saya diperintahkan Menteri Kesehatan RI
menjabat (untuk pertama sekali) sebagai
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
(KKI) dan akan dilantik pada Jumat, 21
Oktober 2005.

Suara di telepon seberang, yang
kemudian saya ketahui adalah Sekretaris

Selama sekitar 9 bulan saya tinggal di
mess Pemerintah Provinsi Sumatera
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Utara di Jalan Jambu 26, Menteng,
Jakarta Pusat, karena keluarga belum
ikut. Fasilitas ini saya peroleh berkat
pengertian Bapak Sekretaris Wilayah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
sehingga saya bisa mendapat satu kamar
besar.
Jabatan ini merupakan rejeki loncatan
karier bagi saya. Dari eselon 3A di Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,
langsung menjabat eselon 2A di Pusat.
Sungguh menantang dan tertantang.
Dalam jabatan tersebut, saya langsung
memimpin para pejabat struktural eselon
3 dan eselon 4 beserta staf yang ada.
Pengalaman saya sebelumnya, adalah
sebagai Kepala Bidang di Kantor Wilayah,
Kasubdis dan Kepala Bagian Tata Usaha di
Dinas Kesehatan Provinsi, serta beberapa
kali sebagai Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten, di samping jabatan profesi
sebagai Ketua Umum Cabang Ikatan
Dokter Indonesia (IDI) di Medan dan
Ketua Bidang pada PB IDI. Hal ini sangat
membantu dalam mengelola Sekretariat
KKI dan hubungan lintas kelembagaan
terkait.
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor 1442 Tahun 2005, tugas
Sekretariat KKI adalah membantu
pelaksanaan tugas dan wewenang
KKI. Sekretariat bertugas memberikan
dukungan teknis dan administrasi
kepada semua unsur di lingkungan
KKI. Sekretariat dipimpin seorang
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sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Ketua KKI.
Secara teknis administrasi, Sekretaris
KKI dibina oleh Sekretaris Jenderal
Departemen Kesehatan RI.
Banyak belajar
Saya memimpin Sekretariat sekaligus
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(APBN) untuk memastikan kelancaran
tugas para Konselor KKI yang berjumlah
17 orang yang dipimpin Bapak dr. Hardi
Yusa SpOG MARS (Ketua KKI/mantan
Direktur Utama RSUP Persahabatan)
bersama para wakilnya, yaitu Bapak
drg. Emir F Moeis MARS (mantan Ketua
Umum PDGI) dan Bapak Parni Hadi
(tokoh media/unsur masyarakat/ Direktur
Utama RRI).
Awalnya tidak mudah bagi saya
menjalankan tugas sebagai Sekretaris
KKI, karena saya mempunyai “dua
atasan”. Di KKI, saya diminta sepenuhnya
melaksanakan tugas administrasi untuk
KKI, bersamaan dengan itu sebagai
PNS Departemen Kesehatan dan sesuai
dengan kedudukannya, saya berada
dalam pembinaan Sekretaris Jenderal
Departemen Kesehatan RI (sekarang
Kementerian Kesehatan RI). Tarik menarik
ini kadang “memanas”, apalagi jika saat
bersamaan ada kebijakan yang akan
dibuat KKI “terkendala” karena prosedur
teknis dan kebijakan Departemen
Kesehatan. Anggota KKI akan
mengatakan, KKI tidak berada di bawah

Departemen Kesehatan, tetapi lembaga
negara yang bertanggung jawab kepada
Presiden.
Saya beruntung mendapat dukungan
belajar dan sekaligus menata organisasi
paling baru dan berbeda ini atas
bimbingan Ibu dr. Ieke Irdjiaty MPH
(mantan Sekretaris Ditjen Binkesmas
Depkes/Anggota KKI dari unsur Depkes),
Bapak dr. Bambang Guntur MPH (unsur
Depkes), dan Bapak dr.H. Sjafii Ahmad
MPH (Sekretaris Jenderal Depkes RI).
Tentunya Pimpinan KKI serta dr. Merdias
Almatsier SpS (Ketua Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia/Mantan
Direktur Utama RSCM) bersama seluruh
Konselor KKI dan anggota MKDKI yang
kompak bahu membahu membangun
KKI sesuai semangat Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran tanpa pengalaman apapun,
karena lembaga negara ini baru dibentuk
di Indonesia.
Masa penugasan saya, dimulai 21
Oktober 2005 hingga 11 Oktober 2008
(hampir 3 tahun) melewati pengalaman
yang sangat beragam dan kagetan.
Saya menyebut kagetan karena apa saja
yang terjadi di kurun waktu tersebut
merupakan pengalaman pertama bagi
semua. Saya beruntung bekerja bersama
unsur sekretariat yang punya motivasi
tinggi untuk memberikan yang terbaik
dan bekerja disiplin penuh dedikasi
seperti Bapak Syarifuddin, Bapak Ungkap

Rumahorbo, Ibu Laksmi, Bapak Budi
Irawan, Bapak Minarto, Bapak Haris Deu,
Bapak Teguh, Bapak Riva’i, dan banyak
lagi termasuk tenaga honorer dan tenaga
alih daya musiman, yang sebagian
besar berkualifikasi ahli komputer, yang
dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu.
Ada sejumlah pengalaman besar yang
dapat dicatat sebagai karya KKI di awal
pertumbuhannya, antara lain pembuatan
sertifikat Surat Tanda Registrasi (STR),
penghitungan biaya pembuatan STR,
tertib penerimaan biaya pembuatan STR.
Selain itu, fasilitasi pembuatan sejumlah
regulasi (Peraturan Konsil dan Keputusan
Konsil), fasilitasi penyusunan aturan
dan pembentukan MKDKI, pembuatan
sistem penerimaan permohonan hingga
penerimaan STR bagi dokter dan dokter
gigi. Hal lain, pembentukan Majelis
Persidangan Disiplin dan Pembentukan
MKDKI Provinsi, penguatan infrastruktur
sekretariat untuk pelayanan prima
bagi semua pelanggan KKI (internal
dan eksternal) seperti on-line system
registration, filing system registration, serta
peningkatan kualitas kerja staf melalui
berbagai pelatihan manajemen.
Semua hal di atas terjadi bersamaan,
semua penting untuk disegerakan dan
tidak berlangsung mudah. Semua melalui
proses yang kadang sampai pada tingkat
emosional tinggi, sehingga keputusan
harus ditunda untuk dikaji ulang dan
dibahas kembali. Sekretariat KKI harus

SEWINDU KKI 65

siap, kompak, sigap, dan antisipatif untuk
merespons dinamika yang demikian
tinggi pada KKI dan pada MKDKI, yang
terbentuk kemudian. Begitu terbentuk
MKDKI langsung menyelenggarakan
persidangan disiplin terhadap dokter/
dokter gigi teradu. Kami harus maklum,
karena bekerja di lingkungan yang
sebagian besar unsurnya tidak terpapar
dengan mekanisme birokratik yang bagi
sebagian orang tidak menyenangkan.
Sembari merumuskan kedudukan
dan efektivitas perannya, di samping
penyusunan berbagai regulasi (Perkonsil/
Kepkonsil), kami harus mengakomodasi
kebutuhan untuk studi banding yang
kadang diminta mendadak. Studi
banding ke Konsil negara lain yang
signifikan untuk menjadi tempat
pembelajaran yang tepat guna. Tugas
kami meyakinkan Depkes dan Sekretariat
Negara (karena selalu diingatkan untuk
mengurangi perjalanan ke luar negeri,
apalagi jika melakukan studi banding dan
pergi dalam jumlah banyak). Beberapa
konsil yang sempat dikunjungi sampai
tahun 2008 adalah Malaysia, Singapura,
Amerika Serikat, Belanda, dan Perancis.
Selain itu dilaksanakan pula pertemuan
internasional dengan mengundang
Konsil Kedokteran dari sejumlah negara
ASEAN untuk mematangkan konsep
Indonesia dalam meregulasi disiplin
praktik kedokteran.
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Surat Tanda Registrasi (STR) KKI juga
harus dipersiapkan model dan kriterianya
untuk mendapat pengesahan KKI.
Akhirnya jadilah STR dengan bentuk/
ukuran/kertas/tulisan dan format seperti
yang digunakan sekarang. Semua dibuat
dengan mekanisme kontrak kerjasama
dengan Perusahaan Negara Percetakan
Negara sehingga kertas yang digunakan
merupakan cetak khusus, diberi tanda
air, cetak timbul (embossed) pada bagian
lambang dan cap untuk meningkatkan
kualitas dan keamanan STR sebagai
dokumen penting dan mencegah
penyalahgunaan. Selain itu, dibuat
ketentuan penyelesaian STR paling
lambat tiga bulan.
Agar pemohon tidak mondar-mandir
ke KKI, kami membuat semacam call
center dengan piket penjawab telepon.
Kemudian kami membuat memorandum
kerjasama dengan PT Pos Indonesia.
Dokter/dokter gigi dapat memanfaatkan
kantor pos yang ada di seluruh wilayah
Indonesia hingga kecamatan dengan
memasukkan berkas permohonan STR
di kantor pos setempat. Setiap hari
Jumat, mobil boks kantor pos datang
ke Sekretariat KKI menjemput dokumen
STR yang sudah selesai untuk dibawa ke
Kantor Pos Pusat Jakarta. STR kemudian
dipaket sesuai kontrak dan dikirim ke
alamat pemohon. Selanjutnya petugas
pos mengantar ke alamat, dan harus
diterima oleh yang bersangkutan atau
orang yang dikuasakan. Jika meragukan,

STR dikembalikan ke Jakarta.
Semua berjalan baik dan sistematis.
Hanya ada sedikit “kegaduhan” di
tahun 2005 akhir sampai tahun 2006
akhir. Dalam setahun itu ada lebih dari
60.000 dokter/dokter gigi (70 persen
jumlah dokter/dokter gigi) mengajukan
permohonan STR. Banyak STR yang tidak
selesai dalam tiga bulan, kegaduhan itu
dianekdotkan sebagai “tsunami STR”.
Akhirnya mendekati sewindu berdirinya
KKI, dengan kerja keras KKI (generasi
pionir dan generasi pemantap) dan para
pemangku kepentingan (stakeholders),
amanat Undang-undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
pada bahagian yang menjadi tugas KKI
dapat dikatakan sudah di jalurnya untuk
memberikan perlindungan kepada
masyarakat melalui praktik kedokteran
yang baik, yaitu dengan melakukan
registrasi bagi dokter dan dokter gigi,
mengesahkan standar pendidikan profesi
dokter dan dokter gigi, serta melakukan
pembinaan terhadap penyelenggaraan
praktik kedokteran yang dilaksanakan
secara bersama pemangku kepentingan.
Sesungguhnya masih banyak harapan
dan agenda yang ingin diajukan KKI.
Saya masih ingat gagasan Prof Dr.dr.
Farid Anfasa Moeloek dan Prof.Dr.drg.
Roosje Rosita Oewen tentang “One
ASEAN Doctor”. Atau pemikiran Prof.
Dr.dr. Muhammad Mulyohadi Ali untuk

orientasi tentang penyelenggaraan
praktik kedokteran yang baik di
Indonesia. Selain masukan dan gagasan
untuk merespons kebutuhan publik
yang diajukan para Konselor KKI unsur
masyarakat yaitu Ibu Adriati Rafly, Ibu
Tini Hadad dan Bapak Parni Hadi, ada
permintaan penyegeraan mekanisme
audit medik.
Sesungguhnya saya agak kecewa
ketika pada 11 Oktober 2008 tiba-tiba
dipindahtugaskan dan dilantik sebagai
Kepala Pusat Promosi Kesehatan.
Dalam hati saya sudah siap untuk
mendampingi KKI periode perdana
(2005-2010) untuk meletakkan dengan
sempurna pondasi kuat untuk take
off praktik kedokteran yang baik di
Indonesia. Karenanya, sampai saat ini
pun dalam berbagai kesempatan seperti
seminar atau rapat tingkat nasional di
Kementerian Kesehatan, kementerian
atau lembaga lain, maupun musyawarah
dalam organisasi profesi dan organisasi
kemasyarakatan, bahkan acara keluarga
selalu saya menyelipkan pesan tentang
paradigma baru praktik kedokteran
pasca-UU 29/2004, terutama pada aspek
Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien.
Khusus di forum dokter dan dokter
gigi saya selalu ingatkan tentang nilai
profesi dan reputasi yang perlu dijunjung
tinggi, serta perlunya mereka membaca,
memahami dan mengaktualisasikan
isi buku biru KKI berjudul “Pedoman
Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
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yang Baik di Indonesia”.
Masukan
Ke depan, izinkan saya menyampaikan
beberapa masukan untuk peningkatan
manfaat KKI/MKDKI dan disiplin praktik
kedokteran, yakni membuka call center
pengaduan dan keluhan langsung yang
terkait praktik kedokteran. Tujuannya,
mencegah terulangnya kasus Prita
yang ternyata menjadi kerugian semua
pihak. Perlu melakukan audit medik
atas kematian pasien di rumah sakit
(dengan sampel acak), karena di sini
diduga banyak pembelajaran yang perlu
digali sekaligus untuk menemukan
rekomendasi untuk meningkatkan
kualitas praktik kedokteran,
Hal lain, KKI perlu memastikan
jalannya semua regulasi Perkonsil/
Kepkonsil melalui mekanisme kontrol
dan peninjauan langsung ke fasilitas
pelayanan kesehatan (mulai dari
praktik perorangan hingga rumah
sakit). Mendorong organisasi profesi/
asosiasi untuk melakukan pengawasan
terhadap anggota (ditengarai masih
banyak sejawat yang mengerjakan di luar
kewenangan/kompetensinya),
MKDKI perlu mengembangkan
model “peradilan cepat” di mana
anggota MKDKI bisa langsung atas
kewenangannya di manapun dan
kepada siapapun (dokter dan dokter gigi)
memeriksa pelanggaran yang ditemukan
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di lapangan seperti praktik di luar jam
kerja, praktik lebih dari tempat yang
diizinkan, tidak di tempat saat jam praktik
yang tertera pada papan praktik, tempat
praktik yang tidak memenuhi persyaratan
minimal. Semua ini merupakan upaya
pembudayaan dan peringatan dini untuk
membangun wajah praktik kedokteran
yang unggul dan membanggakan di
Indonesia. Tidak cukup dengan hanya
mengandalkan uji kompetensi yang
demikian berat seperti kata banyak pihak.
Last but not least, KKI dan MKDKI agar
memperhatikan Undang-undang
36/2009 tentang Kesehatan, di mana
pada pasal 47 dan 48 disebutkan,
17 jenis pelayanan kesehatan harus
diselenggarakan sebagai upaya
kesehatan yang terpadu, menyeluruh
dan berkesinambungan meliputi
aspek promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif. Mandat ini selayaknya
diperhatikan sebagai paradigma
baru sistem pelayanan kesehatan
nasional, yang menginspirasi KKI untuk
mengembangkan standar pendidikan
profesi dokter dan dokter gigi yang
berkaitan hulu dan hilirnya, sehingga
tujuan praktik kedokteran untuk
berkontribusi pada pencapaian tujuan
nasional sebagaimana tertera pada
Pembukaan UUD 1945 menjadi semakin
menjadi nyata.
Akhirnya, saat menuliskan pesan dan
kesan ini, semua yang pernah terjadi di

masa saya sebagai sekretaris terbayang
dan tergambar di ruang mata bagai
menonton sebuah film tanpa skrip
dan tanpa judul, namun mulai dari
pertengahan menuju akhir tampak
jelas arah mulia yang akan terwujud.
Terbayang pula wajah para Konselor
KKI dan Anggota MKDKI serta seluruh
staf sekretariat. Saya membatin, ini
suatu kerja besar dan mulia untuk
kemanusiaan dan harkat mulia profesi
kedokteran. Saya percaya, ini kerja
ibadah yang akan dibayar Sang Pencipta
Manusia dan Kemanusiaan dengan Surga
Jannatunna’iim.
Semoga KKI, MKDKI dan Sekretariat KKI
beserta semua pemangku kepentingan
terus berkomitmen untuk mewujudkan
visi dan misinya melalui tata nilai yang
membudaya, dengan pendekatan empat
strategi utama yang telah dideklarasikan
sebagai janji moral.
Selamat menyambut ulang tahun
sewindu KKI, semoga perjuangannya
berjalan di jalan yang tepat, dalam
kemudahan, bermanfaat untuk rakyat
dan bangsa Indonesia serta mendapat
ridho Tuhan YME. •
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Empat Tahun Bersama
Konsil Kedokteran
Indonesia
F.A. Moeloek
Konsil Kedokteran Indonesia merupakan lembaga yang telah lama
dinantikan oleh dunia profesi kedokteran di Indonesia. Proses
penyusunan undang-undang begitu lama sampai ditetapkan. Saya
terlibat langsung mulai dari wacana pembentukan konsil kedokteran
dan pengajuan Rancangan Undang-Undang Praktik Kedokteran ke DPR
RI hingga akhirnya Undang-Undang Praktik Kedokteran disahkan pada
6 Oktober 2004.

B

erdasarkan Keppres Nomor
12/M/2005 anggota Konsil
Kedokteran Indonesia
(KKI) ditetapkan dan telah
mengucapkan sumpah di
hadapan Presiden pada 29 April 2005.
Saya termasuk dari 17 anggota Konsil
kedokteran Indonesia yang diambil
sumpah di hadapan Presiden dan pada
rapat pleno pertama KKI saya dipilih
untuk menjadi Ketua Konsil Kedokteran.
Konsil Kedokteran Indonesia sebagai
lembaga yang diamanatkan undang-

undang untuk melindungi masyarakat,
meningkatkan mutu pelayanan, serta
kepastian hukum bagi pemberi dan
penerima layanan. Untuk itu diperlukan
penyusunan aturan mengenai praktik
kedokteran, yaitu penerapan standar
pendidikan kedokteran, standar
kompetensi kedokteran, penjaminan
mutu praktik kedokteran, termasuk
pembinaan etika dan disiplin kedokteran.
Selama empat tahun lebih saya
mendapat pengalaman luar biasa,
bekerja sama dengan para pemangku
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kepentingan KKI yang merupakan
wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan
Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi
Rumah Sakit Pendidikan Indonesia
(ARSPI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI),
Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
(MKKI), Kolegium Dokter Indonesia (KDI),
Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI),
Kementerian Pendidikan Nasional, dan
Kementerian Kesehatan. KKI terbagi
dalam Divisi Pendidikan, Divisi Registrasi,
Divisi Pembinaan, masing-masing untuk
Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran
Gigi difasilitasi oleh Sekretariat KKI.
Kami bersama-sama menyusun serta
melakukan kegiatan yang dipenuhi rapatrapat internal, pertemuan, koordinasi,
dan sosialisasi dengan para pemangku
kepentingan.
Dalam masa jabatan tersebut telah
banyak tugas yang diselesaikan oleh
Konsil Kedokteran KKI sesuai amanah
Undang-Undang Praktik Kedokteran
(UUPK) baik di bidang pendidikan profesi,
registrasi dokter, serta pembinaan
terhadap penyelenggaraan praktik
kedokteran di Indonesia. Namun
demikian, beberapa permasalahan
juga timbul dan belum dapat diatasi
sepenuhnya selama periode tersebut.
Kami menghasilkan 10 standar dan
pedoman pendidikan kedokteran
bersama Divisi Pendidikan KKI, enam
buku oleh Divisi Pembinaan. Divisi
Registrasi selama periode tahun 2005
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sampai 31 Mei 2009, telah menerbitkan
82.615 Surat Tanda Registrasi (STR) bagi
dokter. Rinciannya, untuk dokter 65.192
STR (78,91 persen), dan dokter spesialis
17.423 STR (21,09 persen).
Berdasarkan hal tersebut saya
mengharapkan Konsil Kedokteran
KKI ke depan dapat memastikan
pelaksanaan standar pendidikan profesi
kedokteran dan standar kompentensi
kedokteran dilaksanakan oleh masingmasing institusi pendidikan profesi
yang terdaftar di Indonesia. Memantau
dan membina secara terus-menerus
dan berkesinambungan praktik
kedokteran, menjaga, dan mengawal
pembentukan program studi baru dan
lama, menjamin kualitas luaran (output)
para dokter. Pelaksanaan sistem registrasi
kompentensi dokter dan dokter gigi
secara terpadu (online) selain berdampak
efisien dan efektif, hasilnya dapat
dimanfaatkan oleh berbagai instansi dan
institusi terkait. Dengan keterpaduan itu,
berbagai perencanaan, pengembangan,
dan pemanfaatan sumber daya manusia
dalam praktik kedokteran dapat
dilaksanakan lebih baik lagi.
Penyelenggaraan praktik kedokteran
yang baik harus didukung oleh sistem
pelayanan, sistem pendidikan, dan
sistem pembiayaan yang terintegrasi
dengan baik. KKI ke depan harus dapat
menindaklanjuti penandatanganan
kesepakatan bersama antara KKI,

Kemneterian Kesehatan, Kementerian
Pendidikan Nasional, dan PB IDI, serta
melaksanakan program internship
bagi dokter Indonesia pascakurikulum
pendidikan Kedokteran tahun 2005.
Semoga KKI ke depan dapat melindungi
masyarakat, meningkatkan mutu
pelayanan serta menjaga kepastian
hukum bagi pemberi dan penerima
layanan praktik kedokteran.
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AEC 2015:
Sudah Siapkah
Dokter Gigi Indonesia
Laksmi Dwiati
ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Framework Agreement on
Services (AFAS) akan memfasilitasi perpindahan secara bebas barang,
modal dan jasa/tenaga kerja dalam rangka “The single, integrated
economic community of ASEAN countries” (AEC) pada tahun 2015.
Dalam “The Preparatory Asean Financial Ministers (AEM) meeting
di Phnom Penh bulan November 2012, Menteri Perdagangan RI
menyatakan bahawa Indonesia sudah siap menghadapi pemberlakuan
AEC 2015. Pada kenyataannya banyak masyarakat Indonesia termasuk
7 jenis jasa tenaga profesi antara lain jasa dokter dan dokter gigi
yang ikut diliberalisasikan belum cukup tersosialisasi serta menyadari
sepenuhnya tantangan dan peluang yang akan dihadapi.

P

erjanjian AFTA dibuat pada
saat Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) ASEAN ke IV di Singapura
tahun 1992, sebagai wujud
kesepakatan 10 Negara ASEAN
untuk membentuk suatu “kawasan
bebas perdagangan dalam rangka
meningkatkan daya saing ekonomi
kawasan regional ASEAN” dengan
menjadikan “ASEAN sebagai basis
produksi dunia” serta menciptakan “pasar

regional bagi 575 juta jiwa penduduk
ASEAN. Kurang lebih dua per lima dari
jumlah penduduk ASEAN sekitar 240
juta berada di Indonesia, diikuti oleh
Filipina dan Vietnam (sekitar 90-95
juta penduduk) dan Thailand (70 juta).
Indonesia berperan penting sekaligus
menjadi pasar potensial pertukaran
barang, modal dan jasa, termasuk jasa
dokter/dokter gigi.
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GAMBAR 1 : 10 NEGARA ANGGOTA ASEAN

Dalam rangka mengintensifkan
pembentukan komunitas melalui
peningkatan kerjasama dan integrasi
kawasan, para kepala Negara ASEAN
menyepakati kerangka kerja hukum dan
kelembagaan ASEAN dalam Pengesahan
Charter of the Association of Southeast
Asian Nations (Piagam ASEAN) pada
tahun 2007-2008, khususnya melalui
pembentukan Komunitas ASEAN yang
terdiri atas Komunitas Keamanan ASEAN
(ASC), Komunitas Sosial-Budaya ASEAN
(ASCC) dan Komunitas Ekonomi ASEAN
(AEC) yang diharapkan dapat terwujud
pada tahun 2015. Untuk memperkuat
posisi ASEAN guna terwujudnya APEC
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2020 dilakukan kerjasama “ASEAN+“
dengan mitra wicara resmi ASEAN yaitu
: Australia, China, India, AS, Rusia, Uni
Eropa, Kanada, Selandia Baru, Japan dan
Korea Selatan. UNDP juga merupakan
mitra wicara ASEAN.
Perkembangan terakhir terkait AFTA,
adalah adanya kesepakatan untuk
menghapuskan semua bea masuk
impor barang bagi Brunai Darussalam
pada tahun 2010; Indonesia, Malaysia,
Philippines, Singapura dan Thailand,
dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar
dan Vietnam pada tahun 2015. AFTA
hanya mencakup pembebasan arus

GAMBAR 2 : CORE BISNIS INDONESIA DIANTARA NEGARA ASEAN

perdagangan barang. Sedangkan
liberalisasi sektor jasa diatur tersendiri
dengan kesepakatan ASEAN Framework
Agreement on Services (AFAS) yang
ditargetkan tercapai pada tahun 2020.
Ada 7 profesi yang diliberalisasikan
yaitu Dokter, Dokter Gigi, Perawat,
Akuntan, Arsitek, Surveyor dan Insinyur.
Sesuai tuntutan pasar ASEAN, setiap
profesi harus memiliki kompetensi yang
teregistrasi di Negara asal dan direkognisi
oleh Negara-negara ASEAN.
PERKEMBANGAN AFAS SUBSEKTOR
KESEHATAN DAN ASEAN MRA
Komitmen AFAS subsektor kesehatan dan

ASEAN Mutual Recognation Arrangement
(MRA) untuk jasa dokter dan dokter gigi
telah ditandatangani oleh para Menteri
Perdagangan Negara ASEAN, serta
ditindaklanjuti dengan perundingan
komprehensif para “Professional
Regulatory Authority (PRA)” dari masingmasing Negara ASEAN guna terwujudnya
tujuan ASEAN MRA sesuai Roadmap
yang disepakati. Kementerian Kesehatan
dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
selaku PMRA dan PDRA berperan aktif
dalam forum AJCCM dan AJCCD agar
implementasi ASEAN MRA roadmap
sejalan AEC Blueprint dengan tetap
mengutamakan kepentingan bangsa

SEWINDU KKI 77

GAMBAR 3 : PERUNDINGAN ASEAN DAN ASEAN PLUS

o Mode-1 Cross border supply dan Mode-2
Consumption abroad adalah “None”
(terbuka).

GAMBAR 4 : PENGGABUNGAN 3 KOMUNITAS ASEAN

dan NKRI melalui penguatan “Domestic
Regulations”.
Perundingan AFAS Paket 8 untuk 80
subsektor temasuk sub sektor kesehatan
telah diselesaikan pada tahun 2012.
Adapun threshold untuk AFAS Paket
8 yang diintegrasikan bagi subsektor
kesehatan, yaitu :
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o Mode-3 Commercial presence dengan
Foreign Equity Participation (FEP)
sebesar 70% untuk sektor Priority
Integration Sectors (PIS) yaitu
Komunikasi dan Computer Related
Services, Kesehatan, dan Pariwisata;
serta FEP 51% untuk sektor Logistik
dan Non-PIS seperti jasa bisnis,
konstruksi, transportasi, pendidikan.
o Mode-4 Presence of natural persons
yaitu masuknya dokter/dokter gigi/
spesialis ke Indonesia untuk melakukan
kegiatan pelayanan kesehatan di
Indonesia baik sebagai self employed,

GLOBALIZATION FOR
MEDICAL AND DENTAL PRACTITIONERS
WTO

= World Trade Organization

GATS

= General Agreement on Trade in Services

AFAS

= ASEAN Framework Agreement on Services

ACCS

= ASEAN Coordinating Committee on Services

HSSWG = Healthcare Services Sector Working Group

A J C C M, A J C C D, AJCCN
A S E A N J oint C oor dina ting C ommitte e on Me dic a l (A J C C M)
A S E A N J oint C oor dina ting C ommitte e on D e ntis tr y (A J C C D )
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GAMBAR 5 : PERAN KKI DALAM AJCCM DAN AJCCD
The objectives of ASEAN MRA
for Medical/Dental Practitioners
Exchange of
Information

Compilation

Adoption of
Best
Practices

Publication
trhough
website

Standardised
Procedures

Capacity
Building

Facilitate
Mobility

Registration
through
AJCCs

Visits

Conferences

PRAs Process
(Evaluation ,
Registration etc)

How to Implement the Healthcare MRAs ? With Highly Over-regulated professions

GAMBAR 6 : TUJUAN ASEAN MRA DOKTER DAN DOKTER GIGI

Intra-corporate transferee, Business
visitors, Contractual service suppliers,
Employees of foreign service suppliers
masih “unbound” (tertutup).
AFAS paket 8 untuk subsektor kesehatan
sebagai Priority Integration Sectors
mode-3 akan membuka peluang bagi
Pemilik Modal Asing (PMA) di bidang
perumahsakitan untuk berinvestasi di
Indonesia, Philiphina, Lao PDR, Cambodia
dan Myanmar.
Di Indonesia AFAS subsektor kesehatan
yang telah selesai disepakati yaitu untuk
mode 1 (al. jasa konsultasi kesehatan
melalui IT media) dan mode 2 (al.
health tourism yang menyebabkan NKRI
kehilangan devisa ± 1,6 T setiap tahun

karena pasien berobat ke Luar Negeri)
adalah “none” (terbuka), serta Mode-3
Commercial presence dengan Foreign
Equity Participation (PMA) sebesar 70%
berlaku untuk pendirian Klinik Spesialis/
subspesialis, Klinik Gigi Spesialis/
subspesialis di Rumah sakit dengan
minimal 50 Dental Unit, dan Rumah Sakit
spesialis dengan minimal 200 Tempat
Tidur di Indonesia wilayah Timur dengan
batasan harus menggunakan tenaga
kerja WNI. Diketahui bahwa ada ± 87 RS
berskala International kerjasama PMA
yang akan dibangun di Indonesia selama
3-5 tahun ke depan. Hal ini tentunya
akan akan membuka lapangan kerja bagi
para dokter/dokter gigi/spesialis WNI dan
tenaga kesehatan lainnya walaupun AFAS
mode-4 masih “unbound” (tertutup).
Dengan ditandatangani ASEAN
Agreement on The Movement of Natural
Person (MNP) oleh Pemerintah RI diwakili
Menteri Perdagangan RI pada Nopember
2012, MNP akan mulai dilaksanakan pada
tahun 2013 diawali negosiasi komitmen
khusus “antar negara ASEAN” terkait
pengakuan kualifikasi, penyetaraan core
kompetensi dan etikolegal melibatkan
PMRA, PDRA, Organisasi Profesi, 5
kolegium dokter/dokter spesialis
dan kolegium dokter gigi/dokter gigi
spesialis. Selain itu anggota negara
ASEAN diminta memfasilitasi pertukaran
informasi tentang prosedur registrasi,
lisensi, dan domestic regulations melalui
website yang dikoordinasikan oleh
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GAMBAR 7 : PETA KEPEMILIKAN PMA DI NEGARA ASEAN

ASEAN Secretary.
Pada saat berlakunya AEC 2015, bagi
dokter dan dokter gigi warga Negara
ASEAN yang dapat memenuhi ketentuan
Piagam MRA ASEAN serta mampu
memenuhi persyaratan domestic
regulation yang berlaku di Indonesia,
dimungkinkan untuk melakukan
kegiatan praktik kedokteran/kedokteran
gigi di Indonesia, antara lain dalam
rangka alih iptek, mengikuti program
pendidikan/pelatihan waktu singkat,
pendidikan spesialis, penelitian,
melakukan pelayanan kesehatan ataupun
bakti sosial.
BAGAIMANA MENJAGA LEGALITAS
PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/
WNA ?
Sesuai amanah pasal 3, pasal 29, 30,
31, 32 Undang-Undang No.29/2004
tentang praktik kedokteran, dalam
rangka memberikan perlindungan
pada pasien, mempertahankan dan
meningkatkan mutu pelayanan medis
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GAMBAR 8 : RASIO TEMPAT TIDUR RS DI NEGARA ASEAN

yang diberikan oleh dokter dan dokter
gigi, serta memberikan kepastian
hukum kepada dokter, dokter gigi dan
masyarakat, semua dokter/dokter gigi/
spesialis WNI/WNA yang akan melakukan
praktik kedokteran di Indonesia harus
teregistrasi sesuai kompetensinya di
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) serta
dilakukan evaluasi dan proses adaptasi
bagi lulusan dari luar negeri. Sampai
31 Desember 2012 KKI telah melakukan
registrasi dan menerbitkan :
o STR bagi 110.521 dokter dan dokter
spesialis serta 25.218 dokter gigi dan
dokter gigi spesialis WNI lulusan dalam
negeri dan lulusan luar negeri (17
negara) sesuai Perkonsil No.6 tahun
2011.
o STR bersyarat bagi 12 dokter WNA
peserta program pendidikan spesialis
di Indonesia sesuai Kepkonsil No.17
tahun 2008.
o STR Sementara bagi dokter dan dokter
gigi WNA peserta program diklat waktu
singkat di Indonesia sesuai Kepkonsil
No.17 tahun 2008 dan Perkonsil No.157

GAMBAR 9 : MODE-3 UNTUK KLINIK DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI INDONESIA

tahun 2009.
o Surat Persetujuan alih iptek bagi dokter
spesialis/dokter gigi spesialis WNA
sesuai Kepkonsil No.37 tahun 2007.
o “Letter of Godstanding” bagi dokter
dan dokter gigi WNI yang akan
melanjutkan pendidikan atau bekerja
di Luar negeri.
Kewajiban melakukan registrasi dan
registrasi ulang berlaku bagi dokter/
dokter gigi/spesialis di semua Negara
sebagai “bentuk penjaminan Negara
atas legalitas praktik kedokteran” yang
dilakukan. Dalam ASEAN MRA untuk
dokter dan dokter gigi disebutkan bahwa
“kewajiban teregistrasi” oleh “Profesional
Regulatory Authority” di Negara asal
dan Negara tujuan merupakan salah
satu persyaratan untuk prosedur
rekognisi dan eligibilitas dokter/dokter
gigi WNA, selain persyaratan adanya
rekognisi kualifikasi Institusi dan sistem
pendidikan, sertifikat kompetensi,

pengalaman berpraktik minimal 5 tahun,
kesetaraan CPD, serta tidak sedang
terkena sanksi pelanggaran hukum,
disiplin dan etika profesi.
Berbagai Regulasi / Peraturan KKI tentang
Tatacara Registrasi dokter dan dokter
gigi WNI/WNA beserta aturan domestik
lainnya dapat diakses melalui website KKI
di www.inamc.or.id.
APA PELUANG DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN AFAS DAN ASEA
MRA UNTUK DOKTER/DOKTER GIGI
INDONESIA?
Adanya globalisasi dan keterikatan
Indonesia dalam kerjasama internasional
WTO-GATS, kerjasama regional
AFAS, ASEAN Plus dan lainnya, akan
menciptakan peluang dan tantangan
untuk dokter dan dokter gigi Indonesia.
Peluang/implikasi positif dari disepakati
AFAS mode-3 yaitu meningkatnya
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NO.

PELUANG

TANTANGAN

1

Aksesibilitas masyarakat Indonesia wilayah timur terhadap
pelayanan RS/Klinik dr. spes /klinik drg.sp/subspesialis di
daerahnya akan lebih mudah, sehingga tidak perlu berobat
ke luar negeri.

Kebijakan investasi PMA 70% untuk investasi RS/Klinik
spes sebagai upaya penyelamatan devisa NKRI (mode 2)
perlu dikaji lebih lanjut. Kepemilikan saham 70% tetap
berdampak pada besarnya sharing profit ke PMA

2

RS termasuk RS PMA harus menyediakan 10% Tempat
Tidur bagi masyarakat tidak mampu. Penambahan jumlah
RS sedikit banyak membantu mengatasi isu pemerataan
pelayanan dan terlaksananya sistem rujukan

Perlu adanya penguatan regulasi yang terkait pengawasan
aksesibilitas terhadap yankes RS untuk masyarakat
tidak mampu, mendorong terlaksananya SJSN melalui
pelaksanaan BPJS.

3

Mutu pelayanan Rumah Sakit/Klinik dokter spesialis/Klinik
dokter gigi spesialis secara umum akan meningkat, karena
adanya persaingan dengan RS dan Klinik spesialis PMA
berbasiskan mutu dan akreditasi.

Kebutuhan jumlah dan keberadaan dokter spesialis/dokter
gigi spesialis/subspesialis di Indonesia wilayah Timur
meningkat. pemilik RS/ Klinik berupaya merekrut dr.sp/drg.
sp/subsp WNI dengan imbalan tinggi yang akhirnya akan
berdampak pada meningkatnya jasa kesehatan.

4

Adanya gap antara klasifikasi RS/Klinik spesialis PMA
yang disepakati AFAS 8 dengan ketersediaan dr.spes/ drg.
Spes./ subspesialis WNI di Indonesia wilayah timur akan
memberikan peluang bagi dr.sp/drg.sp/ subspesialis WNA
untuk melakukan alih iptek pada waktu tertentu di RS
PMA tersebut.

Selama Mode-4 AFAS masih “unbound” perlu segera
dilakukan penguatan “domestik regulations” terkait
monitoring dan hasil kegiatan alih iptek WNA, agar tepat
guna dan tidak disalahgunakan untuk mempekerjakan
dr.spes/drg.spes/subspes.WNA

5

Dokter/drg./dr.spesialis/drg.spesialis WNI yang bekerja
di RS/Klinik spesialis PMA berpeluang meningkatkan
kompetensinya sebagai “dokter penerima” alih iptekdok
dari dr.spes/drg. spesialis/ subspesialis WNA

Regulasi ASEAN yang berlaku “reciprocal” memberi
tantangan bagi dr.spes / drg.spes / subspesialis WNI yang
teregistrasi (memiliki STR) serta direkognisi kualifikasinya
oleh KKI dan PMRA/PDRA Negara ASEAN untuk menjadi
pemberi alih iptek/bekerja di ASEAN.

6

Adanya keanekaragaman kultur dan budaya khas daerah di
Indonesia wilayah timur, membuka peluang bagi RS/Klinik
spesialis PMA untuk mengembangkan “Indonesia Health/
Medical Tourism dengan ciri khas sesuai budaya local”
bekerjasama dengan masyarakat setempat.

Perlu adanya kajian dan regulasi PEMDA agar keberadaan
RS/Klinik spesialis PMA sejalan dengan kebutuhan
masyarakat dan potensi pembangunan daerah

investasi RS milik PMA di NegaraNegara ASEAN, serta meningkatnya
pembangunan Rumah Sakit dan Klinik
dokters spesialis/dokter gigi spesialis/sub
spesialis milik PMA di “wilayah Indonesia
timur” adalah sbb :
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APA YANG HARUS DISIAPKAN DOKTER
DAN DOKTER GIGI INDONESIA UNTUK
AEC 2015 ?
Apabila perundingan dan persiapan
ASEAN MRA Implementation Roadmap
masing-masing Negara ASEAN telah
selesai disepakati, maka pada tahun

2015 akan diperoleh peluang/implikasi
positif dan tantangan dari pelaksanaan
ASEAN MRA bagi Dokter dan Dokter gigi
Indonesia, antara lain :
1. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis/
subspesialis WNI yang teregistrasi di
KKI (memiliki STR yang masih berlaku)
serta direkognisi kualifikasinya oleh KKI
dan PMRA/PDRA Negara ASEAN akan
berpeluang untuk melakukan kegiatan
praktik kedokteran di negara ASEAN.
2. Akan ada persaingan jasa dokter
dan dokter gigi se ASEAN berbasis
kompetensi dan iptek, sehingga
keikutsertaan dalam kegiatan P2KB/
P3KGB serta program CPD lainnya
merupakan suatu keharusan untuk
tetap eksis dalam era global.
3. Pemahaman para dokter dan
dokter gigi WNI terhadap “domestic
regulations” yang berlaku di Indonesia
dan masing-masing Negara ASEAN,
penguasaan bahasa inggris serta
pengetahuan tentang budaya
dan kultur negara-negara ASEAN
merupakan hal yang penting.
4. Waspada terhadap terjadinya
“supply induced demand”, walaupun
dimungkinkan adanya capacity
building bagi dokter dan dokter gigi
antar negara ASEAN.
RATIFIKASI PIAGAM ASEAN, APAKAH
PELAKSANAANNYA DAPAT DITUNDA?
Indonesia memiliki kepentingan strategis
pada ASEAN dalam memperkuat posisi
Indonesia di kawasan dan mencapai

kepentingan nasional secara maksimal
di berbagai bidang, khususnya di bidang
politik dan keamanan, ekonomi, dan
sosial budaya. Sesuai pasal 1 butir 5
pengesahan “Charter of the Association
of Southeast Asian Nations” (Piagam
ASEAN) bertujuan untuk menciptakan
pasar tunggal dan basis produksi yang
stabil, makmur, sangat kompetitif, dan
terintegrasi secara ekonomis melalui
fasilitasi yang efektif perdagangan dan
investasi, yang di dalamnya terdapat arus
lalulintas barang, jasa-jasa (al.jasa bidang
kesehatan) dan investasi; terfasilitasinya
pergerakan pelaku usaha, pekerja
professional (a.l dokter, dokter gigi,
perawat), pekerja berbakat dan buruh;
dan arus modal tanpa hambatan.
Dengan telah diratifikasinya Piagam
ASEAN dalam Undang Undang
no.38/2008 maka secara yuridis negara
lain dapat menggunakan hukum
international dan upaya hukum dalam
sistem hukum Indonesia apabila
dipandangnya bahwa pihak Indonesia
telah melanggar perjanjian internasional
yang dibuat bersama.
PENUTUP
 Globalisasi dan AEC 2015 mencakup
liberalisasi investasi (antara lain RS
dengan 200 TT, Klinik dokter spesialis
dan Klinik dokter gigi spesialis/
sub spesialis), arus barang dan jasa,
termasuk jasa dokter dan dokter gigi.
 Perlu antisipasi untuk selalu
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meningkatkan mutu dokter/dokter
gigi Indonesia agar tetap eksis di era
global dengan melakukan persiapan
individual masing-masing dokter/
dokter gigi baik secara otodidak
maupun melalui perhimpunan/
kolegium dengan mengikuti program
P2KB/P3KGB atau CPD lainnya.
 Walaupun AFAS mode 4 masih dalam
tahap perundingan dan penyiapan
MRA, perlu ada koordinasi secara
terpadu antara KKI, Kemenkes,
Kemdikbud dan Organisasi Profesi
menggunakan ICT.
 Peranserta stakeholder dan Organisasi
Profesi/Perhimpunan sangat
diperlukan dalam penguatan “domestic
regulation” Indonesia agar mampu
berdaya tahan walaupun responsive,
khususnya pengaturan terkait berbagai
kegiatan praktik kedokteran yang akan
dilakukan oleh dokter dan dokter gigi
WNA di Indonesia.
Daftar Pustaka :

1.

Direktorat PPJ DKSPI Kemendag RI :
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Pembahasan Pemenuhan Threshold AFAS

2.

Paket 9 di Kemenkes, 2013.

Economic Intelligence Center : Moving
forward with AEC, 2011
3. JAKARTA POST Edition: Monday, AEC 2015,
a challenge for local workers, 2013
4. Kert Stavorn : AEC An Update on the
Current Challenges Facing the Economic
Integration, 2012
5. Menperindag RI : ASEAN CHARTER, AFTA
INDONESIA, 2009
6. Menperindag RI : Buku Menuju AEC 2015,
2010
7. Purwadianto, S. : Strategi Tenaga
Kesehatan menghadapi Global, SAM
Teknolkes dan globalisasi, RAKORPOP
BPSDM, Jakarta, 2013.
8. SINGAPORE DAILY NEWS : Indonesia gets
ready for Asean economic zone, 2012.
9. Somkiat Tangkitvanich, Bangkok Post : Is
Thailand AEC Ready?, The Thailand Dev.
Research Inst. (TDRI), 2013.
10.www.hukum online.com : UndangUndang RI Nomor 38 tahun 2008 tentang
Pengesahan Charter of The Association of
Southeast Asian Nation (Piagam ASEAN).

STR dan Tantangan
Validasi Persyaratan
Registrasi Dokter
dan Dokter Gigi
Laksmi Dwiati

M

emberikan perlindungan
pada pasien,
mempertahankan
dan meningkatkan
mutu pelayanan medis
yang diberikan oleh dokter dan dokter
gigi, serta memberikan kepastian
hukum kepada dokter, dokter gigi dan
masyarakat telah diatur dalam pasal 3
Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran (UUPK).
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sesuai
amanah pasal 8 UUPK memiliki 4 (empat)
kewenangan yang terkait dengan
“Registrasi sebagai penjaminan Negara
terhadap legalitas praktik kedokteran”,
yaitu :
a. Menyetujui dan menolak permohonan
registrasi dokter dan dokter gigi
b. Menerbitkan dan mencabut Surat
Tanda Registrasi (STR) dokter dan STR

dokter gigi
d. Melakukan pengujian terhadap
persyaratan registrasi sebagaimana
diatur pada pasal 29-32 UUPK
g. Melakukan pencatatan terhadap
dokter/dokter gigi yang terkena sanksi
Organisasi Profesi karena melanggar
etika profesi.
Sebagai upaya meningkatkan kualitas
persyaratan registrasi, KKI bersama
pemangku kepentingan (Organisasi
Profesi, AIPKI, AFDOKGI, AIRSPI, ARSGMPI,
PERSI, Kementerian K/L terkait) telah
membuat Peraturan Tatacara registrasi
dokter dan dokter gigi WNI/WNA,
serta melakukan koordinasi dan
penyempurnaan “prosedur verifikasi/
validasi dokumen persyaratan
Registrasi dr/drg WNI/WNA dan
standar prosedur perijinan dr/drg
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WNA” untuk membangun integrasi.
Penyempurnaan yang dilakukan dengan
PB IDI dan PB PDGI bersama jajarannya,
antara lain terhadap persyaratan
Surat Keterangan Sehat (SKS-MP) dan
Surat Pernyataan Akan Mematuhi dan
Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi
(SPAMEP), yang sedang dalam proses
legalitas di Kemkumham RI untuk
disahkan menjadi Perkonsil.
Tantangan yang dihadapi dalam proses
validasi dan verifikasi registrasi dan
registrasi ulang dokter/ dokter gigi,
antara lain :
1. LEGALITAS DOKUMEN
PERSYARATAN
REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER
GIGI WNI/WNA (sesuai pasal 29 -32
UUPK):
• Ijazah dan Sumpah janji : keabsahan
ijazah, prosedur rekognisi Institusi
Pendidikan Luar Negeri untuk dokter/
dokter gigi/spesialis lulusan luar negeri
(kesetaraan sistem pendidikan dan
kurikulum), Proses adaptasi (Tercatat
ada 530 dokter/dr.sp dan 36 drg/
drg sp WNI Lulusan Luar Negeri dari
Institusi Pendidikan Kedokteran/
Kedokteran Gigi Universitas/Hosital
base di 3 Negara ASEAN dan 14
Negara Non ASEAN yang telah
menyelesaikan adaptasi di FK/FKG
di Indonesia).
• Surat Keterangan Sehat : kondisi
kesehatan dinamis, jangka waktu
pengisian sd berkas tiba di KKI 1-2 bln.
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Prosedur SKS-FM untuk dokter/dokter
gigi WNA pemberi alih iptek/ikut diklat.
• Sertifikat Kompetensi : perlu
koordinasi kolegium untuk dokter/
dokter gigi yang memiliki multi
kompetensi (ada 12 dr.sp & 1 drg.
sp), Nama di Serkom beda dengan
STR (disingkat), sertifikat keahlian
tambahan untuk dr/drg WNA pemberi
alih iptek dsb.
• SPAMEP : memang tidak
dipersyaratkan untuk Registrasi ulang.
KKI tidak memiliki pencatatan dr/drg
yg terkena sanksi etika profesi sebagai
bahan pertimbangan registrasi ulang.
• Persyaratan Evaluasi untuk
dokter/dokter gigi WNA yang
akan melakukan kegiatan alih iptek/
pendidikan PPDS/PPDGS/Diklat di
Indonesia, yaitu : STR, SIP, LOG di
negara asal, CV dan Pengalaman kerja,
Surat Ijin Kerja dll.
2. REGISTRASI ULANG :
Sampai dengan 31 Desember 2012
KKI telah menerbitkan 135.735 STR
dokter dan dokter gigi serta melakukan
registrasi ulang terhadap 56.606 dokter
dan dokter gigi yang STRnya terbit pada
tahun 2005 - 2008. Capaian sasaran
registrasi ulang dokter dan dokter gigi
yang masa berlaku STR habis periode
tahun 2010 -2012 belum optimal. Sampai
dengan 31 Desember 2012, baru 64%
dokter dan dokter spesialis, serta 72%
dokter gigi dan dokter gigi spesialis
yang telah melakukan registrasi ulang

sebagaimana pada tabel terlampir. Hal
ini dimungkinkan terjadi karena :
• Masih adanya berkas permohonan
registrasi ulang yang belum diterima
KKI karena masih dalam proses
melengkapi persyaratan registrasi
ulang di organisasi profesi (IDI/PDGI
cabang/Kolegium).
• Kekurangpahaman dokter dan dokter
gigi terhadap pentingnya Registrasi
sebagai penjaminan legalitas dan
kepastian hukum dalam melakukan
praktik kedokteran.
• Perlu koordinasi antara penerbitan
STR dan SIP di Dinas Kesehatan
Kabupaten/kota.
Penguatan Regulasi KKI terkait kegiatan
praktik kedokteran oleh dokter dan
dokter gigi WNA masih diperlukan,
khususnya untuk menghadapi dokter
dan dokter gigi WNA yang akan bekerja
di Indonesia terkait dengan ASEAN
Economy Community (AEC) 2015. Sampai
dengan 31 Desember 2012 KKI telah
menerbitkan :
o 12 STR Bersyarat untuk dokter WNA
yang akan mengikuti program PPDS/
PPDGS.
o 4 STR Sementara untuk dokter dan
dokter gigi WNA yang akan mengikuti
pelatihan waktu singkat.
o Surat Persetujuan alih iptek untuk
dokter spesialis dan dokter gigi
spesialis WNA.
o Belum ada dokter dan dokter gigi WNA
yang diberikan STR sementara untuk
bekerja di Indonesia.

Adanya variasi dalam hal sistem
pendidikan kedokteran/kedokteran
gigi, sistem pelayanan kesehatan,
sistem evaluasi dan lain sebagainya di
berbagai negara, menuntut KKI dan
pemangku kepentingan terkait untuk
terus melakukan penguatan “domestic
regulations” secara proporsional agar
dapat memberikan manfaat bagi
pelayanan kesehatan di Indonesia tanpa
merugikan eksistensi dokter/dokter gigi,
sistem pendidikan dan sistem pelayanan
kesehatan di Indonesia.
SUMBER :
Divisi dan Bagian Registrasi KKI, Maret
2013. (LD)
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Sewindu Konsil
Kedokteran Indonesia
Ratna Rosita
Konsil Kedokteran Indonesia dibentuk dengan Undang-Undang
nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan
pasal 4 ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia ditujukan untuk
melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penegakan
disiplin anggotanya dalam menjalankan profesinya. Di banyak
negara, pemerintah membentuk Medical Council, sehingga tidak
berlebihan bila Indonesia memiliki Medical Council sejak 2004.

S

aya ingat, ketika baru
diundangkan dan dilakukan
sosialisasi kepada fakultas
kedokteran/kedokteran gigi.
Banyak terjadi resistensi dari
para dokter/dokter gigi terutama para
spesialis, terkait dengan pembatasan tiga
tempat praktik. Bahkan, para penegak
hukum mulai melakukan “sweeping”
tempat-tempat praktik dokter/dokter gigi
yang cukup menimbulkan keresahan.
Dengan berjalannya waktu dan
pemahaman yang benar, setelah
sewindu, semua dapat berlangsung

sesuai amanat Undang-Undang Praktik
Kedokteran (UUPK). Hal ini tidak terlepas
dari kerja keras dan kekompakan
pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia
(KKI), baik yang sekarang maupun
pendahulunya, dilengkapi dengan
para anggotanya yang terdiri dari wakil
organisasi profesi kedokteran/kedokteran
gigi, kolegium, institusi pendidikan,
rumah sakit pendidikan, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, serta wakil masyarakat.
Saya mengapresiasi kinerja KKI yang
dalam waktu relatif singkat berhasil

SEWINDU KKI 89

melakukan registrasi ulang terhadap
kurang lebih 120.000 dokter/dokter gigi.
KKI melalui Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) juga
telah menangani kasus-kasus dugaan
pelanggaran disiplin anggotanya. Hal
ini karena tuntutan masyarakat akan
pelayanan kesehatan yang aman dan
nyaman. Selain itu, KKI melakukan
pengesahan standar pendidikan
profesi serta pembinaan terhadap
penyelenggaraan praktek kedokteran/
kedokteran gigi.
Membanggakan
Di samping hal-hal tersebut di atas,
prestasi yang patut dibanggakan
adalah inisiasi pembentukan ASEAN
Association for Medical Regulatory
Authorities (AAMRA), yaitu regulasi
terkait pelaksanaan praktik kedokteran
untuk dokter dan dokter gigi di wilayah
ASEAN. KKI juga menjadi anggota
International Association for Medical
Regulatory Authorities (IAMRA) sejak 2011.
Ini merupakan suatu pengakuan dunia
internasional atas eksistensi KKI.
Saya berharap ke depan, KKI dapat
menjadi “jembatan” antara Kementerian
Kesehatan sebagai pengguna
dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagai pencetak dokter
dan dokter gigi. Terutama dalam
memberikan muatan serta pengalaman
yang memadai pada upaya-upaya
promotif dan preventif kepada peserta
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didik, sehingga ketika mereka menjadi
dokter/dokter gigi akan lebih tertarik
pada upaya-upaya pelayanan primer
yang sangat diperlukan masyarakat
untuk mewujudkan masyarakat mandiri
dalam hidup sehat.
Selama menjadi Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan, saya secara
teratur mengunjungi KKI, karena KKI
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Kementerian Kesehatan. KKI
merupakan mitra Kementerian Kesehatan
yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu
menyejahterakan masyarakat melalui
penerapan profesionalitas di bidang
kesehatan. Kehadiran maupun dukungan
anggaran untuk KKI merupakan komitmen
Kementerian Kesehatan kepada KKI.
KKI dibentuk dengan undang-undang
yang sarat dengan tanggung jawab.
Untuk menghasilkan kinerja yang optimal
tentu dibutuhkan sarana/prasarana, serta
alat dan sumber daya manusia yang
memadai. Gedung yang baru dibangun
di Jalan Cik Ditiro dimaksudkan untuk
menunjang kenyamanan kerja para
pemangku kepentingan, serta lebih
profesional. Terkait hal tersebut, menjadi
tugas Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan untuk mewujudkan, walaupun
dengan perjuangan yang tidak ringan di
parlemen.
Selanjutnya, saya ucapkan selamat
bekerja kepada sejawat KKI, dengan

pesan khusus, bahwa gedung yang
megah tentunya harus diikuti dengan
kinerja KKI yang juga “megah”, termasuk
akuntabilitasnya.
Pada kesempatan ini, saya
menyampaikan bahwa terhitung tanggal
1 Januari 2013, saya memasuki usia
pensiun dari Pegawai Negeri Sipil. Mohon
maaf apabila dalam hubungan formal
terdapat kekurangan-kekurangan yang
saya yakin tidak dengan sengaja saya
buat.
Saya tutup dengan ungkapan,
”Kebanggaan tidak terbuat dari emas
dan permata. Ia berasal dari idealisme,
kejujuran, jiwa seni, kerja keras, airmata,
keteguhan hati dan keinginan untuk
mempersembahkan karya terbaik”.
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Upaya MKDKI
Mengawal Penerapan
Profesionalisme Praktisi
Medis
Merdias Almatsier
Satu tahun setelah Undang-Undang Praktik Kedokteran diterbitkan
pada tahun 2004, dibentuklah Konsil Kedokteran Indonesia. Dan
setahun kemudian, pada tanggal 7 Februari 2006 lahir pula Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang ditandai dengan
pelantikan 11 orang anggota MKDKI oleh Ketua KKI, dr. Hardi Yusa
SpOG dan disaksikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

P

ara anggota Majelis
Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI)
yang terdiri dari empat dokter,
empat dokter gigi dan tiga
ahli hukum mengemban tugas untuk
menyusun aturan-aturan dan pedomanpedoman penegak disiplin profesional
kedokteran dan melakukan proses
penanganan pengaduan adanya dugaan
pelanggaran disiplin profesional.
Kesulitan timbul pada saat penyusunan
peraturan penegakan disiplin profesional

tersebut, baik karena tidak lengkapnya
prinsip-prinsip dasar disiplin profesional
dalam Undang-Undang Praktik
Kedokteran maupun tidak tersedia model
penegakan disiplin profesional tenaga
kesehatan yang dapat dijadikan acuan
sebagai model proses penegakan disiplin
di MKDKI.
Profesionalisme memiliki dua aspek.
Pertama, keahlian (expertise), yang
mencakup kompetensi dan kinerja.
Kedua, perilaku (behaviour). Model
penegakan disiplin profesional di
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negara lain banyak macamnya. Malaysia,
misalnya, penegakan disiplin profesional
kedokteran dilakukan hanya pada aspek
perilaku. Adapun penegakan aspek
keahlian (expertise) diserahkan kepada
pengadilan. Tata cara penegakannya
mengikuti pola arbitrase.

proses banding ternyata belum dapat
terlaksana. Upaya untuk membentuk
MKDKI tingkat provinsi sebagai
pelaksana tingkat pertama penegakan
disiplin profesional dan MKDKI pusat
sebagai lembaga banding belum dapat
terlaksana.

Amerika Serikat dan negara-negara
Anglo Saxon lain menegakkan
aspek keahlian maupun perilaku.
Persidangannya menggunakan sidang
informal secara tertutup dan sidang
formal secara terbuka. MKDKI akhirnya
menetapkan penegakan disiplin yang
mencakup aspek keahlian dan perilaku,
namun persidangan dilakukan secara
tertutup kecuali pada saat pembacaan
keputusan.

Pekerjaan menegakkan disiplin
profesional tenaga medis ternyata bukan
tanpa risiko pada para anggota MKDKI
maupun para pegawai atau petugas
di kantor MKDKI. Dari pengalaman
sepanjang 5 tahun, ada saja upaya-upaya
memberi semacam gratifikasi kepada
para anggota majelis dan petugas MKDKI
oleh teradu maupun institusi di tempat
teradu bekerja.

Aspek perilaku yang ditangani oleh
MKDKI adalah perilaku dalam praktik
kedokteran yang membahayakan diri dan
martabat pasien seperti penelantaran,
kecurangan, pelecehan, dan sebagainya.
Kelayakan dan prosedur penegakan
disiplin profesional kedokteran yang
disusun pada awal terbentuknya MKDKI
dirasakan belum memadai, karena itu
berdasarkan pengalaman sepanjang
masa kerja diupayakan perbaikan yang
dituangkan dalam Peraturan Konsil
Kedokteran Nomor 02/2011, Nomor
03/2011, dan Nomor 004/2011.
Kendala dan tantangan
Namun, keinginan untuk terlaksananya
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Kode etik anggota MKDKI dan
pembinaan secara terus menerus kepada
petugas MKDKI berhasil mencegah
upaya pemberian hadiah atau servis
yang walaupun tidak besar, namun bila
dibiarkan dapat mengganggu kinerja
MKDKI. Karena itu, sikap menolak segala
bentuk servis, hadiah, hendaknya selalu
dipertahankan dan ditanamkan kepada
setiap anggota dan para petugas untuk
menghindari konflik kepentingan dalam
proses penegakan disiplin profesional
kedokteran.
MKDKI berpotensi untuk diadukan
oleh pengadu ataupun teradu kepada
penegak hukum jika terdapat kekeliruan
dalam memproses penegakan hukum.

Hal ini pernah terjadi berupa pengaduan
perdata oleh seorang teradu yang
dijatuhi sanksi disiplin maupun tuntutan
pidana oleh pengadu yang tidak puas.
Walaupun MKDKI memenangkan
sengketa hukum tersebut, banyak dana
dan energi MKDKI yang dikeluarkan.
Karena itu para anggota maupun
petugas MKDKI hendaknya senantiasa
meningkatkan kehati-hatian dan
kecermatan dalam memproses setiap
pengaduan yang diterima MKDKI.

hukum maupun etik kedokteran, serta
senantiasa menyempurnakan ketentuan
dan aturan penegakan disiplin sesuai
dengan perkembangan tingkat regional
maupun internasional sebagai bahan
acuan pengembangan proses penegakan
disiplin di Indonesia.
Semoga dengan melaksanakan halhal tersebut di atas tujuan penegakan
disiplin sebagai upaya meningkatkan
profesionalisme tenaga medis di
Indonesia semakin cepat tercapai.

Pada hakekatnya MKDKI berperan untuk
menjaga atau mengawal praktisi medis
agar dapat bekerja secara profesional.
Dalam hal ini diharapkan mereka dapat
memperlihatkan kinerja klinis dan
perilaku profesional yang sesuai dengan
yang diharapkan oleh masyarakat,
khususnya para pasien maupun oleh
para sejawat dan tenaga kesehatan
lainnya.
Upaya pengawalan ini hanya dapat
dilakukan dengan baik bila para anggota
dan para petugas MKDKI juga dapat
bekerja secara profesional dalam proses
penegakan disiplin.
Untuk itu perlu senantiasa meningkatkan
keahlian pada semua aspek yang
terkait dengan penegakan disiplin
profesional, serta pengetahuan tentang
standar profesional kedokteran dan
kedokteran gigi, proses penegakan
disiplin profesional, aturan-aturan
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Penyusunan Pedoman,
Standar dan Peraturan
di Bidang Kedokteran
Gigi Selama KKI I
Roosje Rosita Oewen
Pertama saya mengetahui adanya Rancangan Undang-Undang
Praktik Kedokteran sebelum disahkan pada bulan Oktober
2004 ketika menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjadjaran di mana kami diminta untuk memberi
asupan. Kami mengundang pakar hukum untuk membahas
sehingga dapat menyampaikan beberapa asupan.

P

ada tahun 2005, Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI)
yang merupakan badan
independen dibentuk sebagai
amanah Undang-Undang
nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (UUPK). Mengingat
sebelumnya tidak pernah ada badan
yang serupa dengan Konsil Kedokteran,
maka sebelum melaksanakan tugas
yang harus diemban, ke-17 anggota KKI
periode I yang dilantik pada bulan April

2005 di hadapan Presiden RI,kompak dan
dengan dedikasi tinggi berupaya betulbetul memahami amanah UUPK yang
menjadi tanggung jawabnya.
Sebagai badan baru, saat itu KKI belum
mempunyai organisasi dan personalia
tata-kelola. Sebagai Ketua KKI terpilih
Dr. dr. Hardi Yusa SpOG, MARS, drg. H.
Emmyr Faizal Moeis, MARS dan Parni
Hadi (wakil masyarakat, yang setelah
beberapa waktu mengundurkan diri).
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Demi kelancaran tugas KKI I, atas
kesepakatan bersama ditunjuk dr. Ieke
Irdjiati MPH, anggota KKI yang berasal
dari Departemen Kesehatan (Depkes),
sebagai Sekretaris Eksekutif, mengingat
Depkes merupakan pendamping KKI,
dan anggaran berasal dari DIPA Depkes.
Prof. Dr. dr. Farid Anfasa Moeloek SpOG(K)
terpilih sebagai Ketua Konsil Kedokteran/
KK sedangkan saya (wakil Asosiasi
Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia/
AFDOKGI) menjadi Ketua Konsil
Kedokteran Gigi/KKG.
Saya memberikan apresiasi kepada
seluruh anggota KKI yang bekerja
keras dengan dedikasi yang tinggi,
walaupun honornya belum jelas
pada tahun berdirinya KKI. Pada awal
tugas KKI tahun 2005, karena belum
dicantumkan anggaran untuk kegiatan
KKI, maka kegiatan yang dilakukan
adalah penyusunan standar pendidikan
dan standar kompetensi dokter gigi.
Sebagian besar kegiatan didukung oleh
para pemangku kepentingan terkait,
seperti AFDOKGI/institusi pendidikan dan
Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).
Dalam catatan pengalaman selama
mengemban tugas sebagai Ketua
KKG pada KKI I, sebagian besar isinya
mencakup kegiatan Divisi Standar
Pendidikan Profesi Dokter Gigi. Hal itu
karena kegiatan Divisi Pembinaan dan
Divisi Registrasi KKG digabung bersama
dengan KK, mengingat di lapangan,
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secara operasional kegiatan kedua divisi
tersebut dilakukan secara bersamaan dan
tidak dapat dipisahkan. Adapun kegiatan
Divisi Standar Pendidikan Profesi Dokter
Gigi tidak dapat digabung dengan
Divisi Pendidikan Profesi Dokter, karena
berbeda.
Hanya pada saat awal tugas KKI I,
dilakukan lokakarya dan pertemuan
dengan wakil-wakil masyarakat untuk
memperoleh persamaan persepsi dan
masukan dari masyarakat tentang
masalah- masalah kompetensi dokter/
dokter gigi yang pelu mendapat
perhatian. Hasil pertemuan menetapkan
bahwa kompetensi dokter/dokter
gigi yang perlu ditingkatkan adalah
komunikasi efektif dengan pasien.
Alhamdulillah, berkat rahmat dan
hidayah Allah SWT, KKI I yang bertugas
dalam kurun waktu 2005–2009, dapat
melaksanakan amanah UUPK. Dalam
UUPK dinyatakan bahwa tugas dan
wewenang KKI adalah mengesahkan
standar pendidikan profesi dokter dan
dokter gigi (UUPK-Pasal 7, 1b); dan
mengesahkan standar kompetensi dokter
dan dokter gigi (UUPK Pasal 8). Sebelum
disahkan KKI, penyusunan, kesepakatan/
penetapan standar pendidikan dan
standar kompetensi dokter gigi dilakukan
oleh AFDOKGI, Majelis Kolegium
Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), PDGI,
Kolegium Dokter Gigi, Kolegium Dokter
Gigi Spesialis, dan Asosiasi Rumah Sakit

Pendidikan, Depkes, dan Departemen
Pendidikan Nasional (Depdiknas) (Psl 7,
2). Setelah disahkan KKI, menjadi produk
KKI berupa buku Standar Pendidikan
Profesi Dokter Gigi, Standar Kompetensi
Dokter Gigi, Standar Pendidikan Profesi
Dokter Gigi Spesialis, dan Standar
Kompetensi Dokter Gigi Spesialis.
Tugas dan wewenang lain KKI adalah
menerbitkan peraturan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya (UUPK
Pasal 9, 10, 14.2, 20.5, 24, 34, 63, 70).
Untuk itu KKI bersama para pemangku
kepentingan terkait telah menyusun
Pedoman CPD (Pendidikan dan Pelatihan
Profesional Berkelanjutan/P3KGB KG),
Penyusunannya dilakukan oleh PDGI,
AFDOKGI, Kolegium Dokter Gigi, dan
Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Pendidikan (ARSGMP). Selanjutnya
pedoman/juklak P3KGB disusun oleh
Komisi P3KGB PDGI; Pedoman Uji
Kompetensi dokter gigi/dokter gigi
spesialis berdasarkan kesepakatan
AFDOKGI, Kolegium Dokter Gigi disusun
Pedoman dan Penyelenggara Uji Komisi
Uji Kompetensi. Uji Coba Uji Kompetensi
dilaksanakan pada 3-4 April 2007.
Selanjutnya disusun Pedoman Akreditasi/
Penjaminan Mutu Pendidikan Dokter
Gigi/Dokter Gigi Spesialis, Pedoman
Pembukaan Program Pendidikan Dokter
Gigi Baru; Pedoman Adaptasi Dokter
Gigi/Dokter Gigi Spesialis Lulusan
Luar Negeri; dan Pedoman Akreditasi/

Penjaminan Mutu Pendidikan Dokter
Gigi/Dokter Gigi Spesialis. Penyusunan,
kesepakatan/penetapan dilakukan oleh
institusi pendidikan, AFDOKGI, Kolegium
Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan
Badan Akreditasi Nasional.
Tugas lain adalah mengesahkan
penerapan cabang ilmu Kedokteran
Gigi (Pasal 8). Sebagai hasil kesepakatan
Kolegium Dokter Gigi/Dokter Gigi
Spesialis, AFDOKGI, PDGI, Depkes dan
Depdiknas, ditetapkan buku Pedoman
Penerapan Cabang Ilmu Kedokteran Gigi.
Kerja Keras
Sekelumit catatan KKG dalam
penyusunan standar kompetensi dokter
gigi. Pada saat pertemuan awal KKI
I, dalam merencanakan pengesahan
standar kompetensi dokter/dokter
gigi, ternyata Divisi Pendidikan Konsil
Kedokteran telah memiliki buku Standar
Kompetensi Dokter hasil proyek Health
Workforce Services (HWS) dari Ditjen
Pendidikan Tinggi (Dikti). Sedangkan
Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran
Gigi belum mempunyai draf Standar
Kompetensi Dokter Gigi karena institusi
pendidikan dokter gigi tidak disertakan
pada proyek HWS dari Ditjen Dikti.
Untuk itu KKG harus bekerja keras
mengejar ketinggalan dari KK. Semangat
yang tinggi berasal dari dukungan
para pemangku kepentingan terkait,
baik dari anggota Pokja yang mewakili
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pemangku kepentingan, maupun
dukungan AFDOKGI untuk melaksanakan
pertemuan-pertemuan Pokja dalam
rangka menyusun draf standar
pendidikan dan standar kompetensi
dokter gigi. Pada 7 Juli 2005, di Hotel
Bidakara Jakarta AFDOKGI menyerahkan
draf KBK dokter gigi hasil Kurnas. Pada
11 Agustus 2005, dalam pertemuan
dengan para pemangku kepentingan
di HotelShangrila Surabaya terbentuk
Pokja Standar Pendidikan Dokter Gigi
dan Dokter Gigi Spesialis yang terdiri
dari wakil para pemangku kepentingan
dan disepakati rencana sistematika buku
Standar Pendidikan Dokter Gigi.
Penyamaan persepsi tentang standar
pendidikan dokter gigi dilakukan
melalui lokakarya di Makara Universitas
Indonesia 5-6 September 2005 di
Depok. Penyusunan draft awal standar
kompetensi dokter gigi dilaksanakan
pada pertemuan Pokja di Hotel Aquila
Bandung, pada 22 September 2005 saat
Dies Natalis FKG Unpad. Pada 10-11
Oktober 2005, diselenggarakan Panel
Diskusi Divisi Pendidikan KK dan KKG di
Kantor KKI tentang penyamaan persepsi
dan mekanisme penyusunan standar
pendidikan dokter dan dokter gigi.
Pada pertemuan para pemangku
kepentingan dan Pokja Divisi Pendidikan
Dokter Gigi pada 20-21 Desember 2005
di KKI diperoleh kesepakatan domain
dan kompetensi utama dokter gigi. Pada
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Januari 2006 dilakukan perbaikan draft
standar kompetensi dokter gigi oleh
Pokja. Kemudian dilakukan diseminasi
ke para pemangku kepentingan FKG,
dan diperoleh masukan draf sampai
akhir Januari -21 Februari 2006.
Kesepakatan draf final 23-24 Februari
2006 pada pertemuan para pemangku
kepentingan dan Pokja di Lembaga
Kedokteran Gigi (Ladokgi). Sosialisasi draf
final dilaksanakan pada 8 Maret 2006
pada pertemuan dengan AFDOKGI di
Ritz Carlton Hotel Jakarta. Selanjutnya
kesepakatan dan penetapan Standar
Pendidikan dan Standar Kompetensi
Dokter Gigi ditandatangani pada
pertemuan KKI dan para pemangku
kepentingan di KKI pada 9 Maret 2006.
Pengesahan Standar Pendidikan Dokter
Gigi dan Standar Kompetensi Dokter Gigi
dilakukan pada pleno KKI.
Selanjutnya sepanjang tahun 2006
sampai November 2006 dilakukan
pertemuan-pertemuan Pokja dan KKG
dalam rangka penyusunan standar
pendidikan dan standar kompetensi
dokter gigi spesialis.
Pada tahun 2007, dilakukan kesepakatan
dan penetapan oleh para pemangku
kepentingan, yakni AFDOKGI ,MKKGI,
Kolegium Dokter Gigi, PDGI, tentang
Pedoman Penyusunan KBK Dokter
Gigi yang merupakan panduan untuk
AFDOKGI/institusi pendidikan dokter
gigi dalam membuat KBK. Atas kerja

keras Pokja Pendidikan Dokter Gigi dan
para pemangku kepentingan terkait,
AFDOKGI, MKKGI, Kolegium Dokter
Gigi Spesialis, ditetapkan Pedoman
Pembukaan Prodi KG, Pedoman
Akreditasi Pendidikan KG, Pedoman
Adaptasi Dokter Gigi dan Dokter Gigi
Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri
yang kemudian disahkan oleh KKI.
Penyusunan dan penetapan Pedoman
Penerapan Cabang Ilmu Kedokteran Gigi
berlangsung pada 3 Juli -11 Desember
2007, dimulai dengan penyamaan
persepsi, dilanjutkan dengan beberapa
kali pertemuan Pokja dan pemangku
kepentingan terkait. Pada Desember
2007 diperoleh kesepakatan, dilanjutkan
dengan Pengesahan oleh KKI.
Standar Pendidikan dan Standar
Kompetensi Dokter Gigi yang telah
disahkan KKI disosialisasikan ke setiap
institusi pendidikan KG (2006-2007). Agar
implementasi sesuai dengan standar,
dilakukan bimbingan teknis ke setiap
institusi pendidikan KG, pemantauan
dan evaluasi (2007-2008). Juga
dilakukan lokakarya penerapan standar
pendidikan, standar kompetensi, dan
pedoman-pedoman yang telah disahkan
KKI pada tahun 2008. Finalisasi dan
kesepakatan masing-masing kolegium
delapan spesialisasi kedokteran gigi,
MKKGI, cukup memakan waktu panjang,
Pengesahan delapan Standar Kompetensi
Dokter Gigi Spesialis dilakukan pada
tahun 2009.

Tercapainya berbagai standar dan
pedoman tersebut di atas tidak luput
dari kerja keras dan dedikasi dari Divisi
Pendidikan yang diketuai oleh Prof. Dr.
Drg. Retno Hajati, SKM. SpKGA dan drg
Afi Savitri Sarsito SpPM beserta Pokja
yang menunjukkan kekompakan di
antara mereka.
Sehubungan kegiatan Divisi Registrasi
dan Divisi Pembinaan bersama-sama
dengan Konsil Kedokteran (KK) maka
semua kegiatan melibatkan anggota KKG
dan KK. Divisi Registrasi diketuai oleh dr.
Ieke Irdjiati MPH dengan anggota dari
KKG adalah Dr. Drg. Oedijani Santoso,
MS dan drg. H.I. Putu Suprapta MSc dan
anggota dari KK dr. Guntur Bambang
Hamurwono SpM (yang kemudian
nonaktif karena sakit).
Suatu kejadian yang perlu diapresiasi,
yaitu pada saat terjadinya penumpukan
pembuatan STR yang kita sebut
“tsunami”. Pengecekan dilakukan
sendiri di Divisi Registrasi sehingga
tugas anggota yang hanya tiga orang
menjadi sangat berat. Namun, anggota
KKI baik dari Divisi Pendidikan maupun
Pembinaan membantu menanggulangi
hal tersebut.
Berdasarkan pengalaman tersebut,
Divisi Registrasi membuat rencana
terobosan dan Prof.Dr.dr. F.A. Moeloek
SpOG(K) secara langsung terlibat dalam
menanggulangi “tsunami” tersebut
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dengan pemikiran-pemikirannya yang
cemerlang.
Demikian pula Divisi Pembinaan dengan
Ketua Prof.Dr.dr. Mohammad Mulyohadi
Ali dengan anggota drg Krisna Adam
Sp.BM(KKG), dra Adriyati Rafly (KKG/
wakil masyarakat) dan Tini Suhartini
Hadad SE (KK/wakil masyarakat) banyak
membuat pedoman-pedoman beserta
para pemangku kepentingan dan
berkeliling ke seluruh Indonesia untuk
melihat masalah-masalah dan menerima
masukan dari daerah. Saya sering
mengikuti kegiatan Divisi Pembinaan dan
banyak pengalaman/masukan yang dapat
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diimplementasikan dalam perbaikan
rencana dan kinerja KKG khususnya,
dan KKI umumnya. Harus diakui Prof.
Dr.dr. Moh. Mulyohadi Ali adalah seorang
pemikir dan pekerja keras.
Akhirul kata, belajar dari pengalaman
selama bertugas di KKI memberi makna
bahwa teamwork (kerja sama tim) dengan
profesionalisme merupakan kunci dari
keberhasilan kerja, yang kemudian
berlanjut pada suatu kekeluargaan setelah
masa tugas selesai. Kata yang selalu
diucapkan oleh Prof.Dr.dr. Biran Affandi
SpOG(K), yaitu lessons learned, selalu
diingat.

Tantangan Konsil
Kedokteran Indonesia
di Era Pasar Bebas
Siti Fadilah Supari
Assalamualaikum WW, saya ucapkan selamat kepada temanteman para pengemban tugas di Konsil Kedokteran Indonesia
yang telah menjalankan amanahnya dengan baik sesuai dengan
harapan kita bersama. Saya sebagai Menteri Kesehatan periode
2004-2009 telah menjadi pelaku sejarah mewujudkan Konsil
Kedokteran Indonesia sebagai lembaga resmi yang diusulkan
oleh Menteri Kesehatan dan dilantik oleh Presiden Republik
Indonesia pada 2 September 2009.

K

ita semua mengetahui bahwa,
kesehatan merupakan hak
dasar rakyat. Oleh karena itu,
ukuran yang digunakan untuk
mengukur kualitas hidup
manusia selalu menggunakan aspek
kesehatan. Maka, pelayanan kesehatan
menjadi hak dasar manusia yang penting
untuk kita tingkatkan.
Di dalam pelayanan Kesehatan,
dokter merupakan tokoh kunci untuk
terciptanya pelayanan kesehatan yang

kita harapkan sesuai dengan cita-cita
bersama untuk membangun bangsa
yang berdaulat, bermartabat, dan
sejahtera. Dokter sebagai profesional
dituntut memiliki paling tidak dua
hal, yakni kompetensi dan etika
profesionalisme. Artinya, profesi dokter
bukan sekadar pekerjaan biasa, tetapi
harus ada landasan etika dan moral yang
kuat dalam menjalankan tugas.
Untuk memenuhi profesionalitas , dokter
harus kompeten sesuai pendidikannya.
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Pendidikan dokter harus benar
dan memenuhi kriteria tertentu. Oleh
karena itu, lahirnya Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) sebagai amanah dari
Undang-Undang Praktik Kedokteran
Nomor 29 Tahun 2004 akan memastikan
bahwa dua persyaratan yang harus
dimiliki oleh dokter dan dokter gigi itu
dapat diwujudkan di negeri tercinta
ini. KKI, kalau kita pahami undangundangnya adalah bersifat otonom,
mandiri, independen. Namun, sebetulnya
lembaga ini berada dalam sistem, bukan
di luar sistem, mengikuti sistem nasional,
aturan main yang berlaku, bukan berarti
bebas berbuat semaunya, tetapi harus
sesuai dengan amanah undang-undang.
Kepengurusan KKI selama ini telah
membuktikan kemampuannya berperan
dalam mengeksiskan fungsi KKI dalam
pelayanan kesehatan. Saya masih ingat
ketika masa-masa pertama, pengurus
KKI tidak enggan berkonsultasi dengan
Menkes (karena hati-hatinya).
Tugas KKI akan semakin berat ke depan.
Dengan adanya AFTA, atau sistem pasar
bebas, di bidang kesehatan/kedokteran
di negeri kita, tentu akan mengubah
norma-norma yang ada. KKI harus
tetap tegak berdiri mempertahankan
norma yang sesuai dengan etika yang
selama ini kita junjung tinggi. Ingat, KKI
didirikan untuk melindungi/menjaga
rakyat maupun dokter/dokter gigi dari
kejahatan ataupun pengkhianatan
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terhadap profesionalitas kedokteran.
KKI didirikan untuk kemaslahatan rakyat
dalam praktik kedokteran/kedokteran
gigi di Indonesia.
Konsekuensi logis dari berlakunya pasar
bebas yang telah diterapkan di bidang
ekonomi di negeri ini, maka sistem pasar
bebas (liberalisasi) melanda bidang
pelayanan kesehatan/kedokteran.
Dengan berkembangnya liberalisasi
dalam praktik kedokteran, maka
masyarakat dan dokter di Indonesia
akan dihadapkan pada kedatangan para
dokter asing yang akan berpraktik di
negara kita. Untuk itu, KKI mempunyai
tugas yang lebih berat lagi dalam
mewujudkan pelayanan kedokteran
Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri.
Sekali lagi, selamat untuk KKI dan selamat
berjuang bagi teman-teman yang
mendapatkan amanah melaksanakan
tugas KKI bagi bangsa dan negara
Indonesia.

Kesan-kesan Menjadi
Anggota Konsil
Kedokteran Indonesia
Tini Hadad
Sewaktu pejabat eselon satu Departemen Kesehatan (sekarang
Kementerian Kesehatan) menelpon saya supaya bersedia dicalonkan
menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia, saya agak ragu
menerimanya. Saya katakan, latar belakang saya bukan dari medis,
walaupun sebagai seorang aktivis LSM, saya sering mengritik kebijakan
pemerintah dalam pelayanan kesehatan yang sering kali tidak
memperhatikan konsumen atau tidak peduli terhadap kebutuhan
konsumen/pasien.

T

api beliau menyakinkan
saya bahwa yang dicari
memang anggota perwakilan
masyarakat. Ada 2 orang
perwakilan masyarakat, selain
saya, ada Ibu Adriyati Rafli yang bukan
dari kalangan medis. Akhirnya, pada
tahun 2005 saya dilantik oleh Presiden
RI Susilo Bambang Yudoyono, di Istana
Merdeka sebagai salah seorang anggota
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
Setelah pemilihan, ketua, wakil ketua dan
pembagian anggota divisi, saya diminta

untuk masuk dalam Divisi Pembinaan
Konsil Kedokteran yang diketuai oleh
Prof. Mulyohadi Ali. Saya diminta untuk
masuk dalam Divisi Pembinaan dari
Konsil Kedokteran Gigi.
Sebagai orang awam yang bukan dari
kalangan medis, tentu saja pengetahuan
saya tentang penyakit, cara pengobatan,
bagaimana seorang dokter mendiagnosis
penyakit pasien hanya di permukaan saja.
Dengan masuknya saya sebagai anggota
KKI, saya menjadi banyak belajar tentang
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cara kerja dokter dan dokter gigi.
Saya masih ingat bagaimana Prof. Farid
Anfasa Moeloek menerangkan berbagai
hal tentang cara kerja dokter pada kami
berdua, Ibu Adriyati Rafli dan saya.
Beliau menerangkan, walau dokter dan
dokter gigi telah melakukan diagnosis
penyakit dengan baik, dapat saja terjadi
kesalahan atau ketidakberhasilan dalam
pengobatan. Karena, ada hal-hal dalam
diri pasien yang tidak sepenuhnya
diketahui oleh dokter, misalnya reaksi
terhadap obat tertentu yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya.
Hal ini menjadi pengetahuan baru
bagi kami berdua yang bukan dokter.
Memang tidak bisa dengan mudah
kita menyalahkan suatu kejadian yang
tidak diinginkan oleh pasien kepada
seorang dokter. Ada hal-hal dalam diri
pasien yang tidak sepenuhnya diketahui
oleh dokter. Ada hal-hal yang mesti
dipertimbangkan sebelum kita dapat
menjatuhkan vonis seorang dokter dan
dokter gigi itu bersalah.
Sebagai anggota KKI saya melihat dan
dapat memehami mengapa banyak
sekali permasalahan kesehatan terjadi.
Memperbaiki profesionalisme seorang
dokter dan dokter gigi saja tidak banyak
mengubah keadaan, walaupun ini
sangat penting untuk diperhatikan.
Seorang dokter, harus profesional
dalam menangani pasien sesuai dengan
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kompetensinya, memberikan informasi
yang lengkap terhadap pasien/keluarga
dan bekerja dengan hati nurani.
Dari penelitian dan pengamatan yang
telah dilakukan, ditemukan bahwa
seringkali permasalahan terjadi karena
kurangnya komunikasi antara dokter dan
dokter gigi dengan pasien/keluarganya,
sehingga informasi tidak sampai
sepenuhnya pada pasien. Apa saja risiko
yang mungkin terjadi dari pengobatan
yang dilakukan oleh seorang dokter dan
dokter gigi, pemberian obat-obatan,
tindakan operasi sekecil apapun, ataupun
tindakan medis lain kurang disampaikan
kepada pasien/keluarganya. Hal ini
berakibat bila terjadi hal yang tidak
diinginkan (penyakit tidak sembuh,
menimbulkan komplikasi atau sakit yang
lain), pasien langsung menuduh dokter
melakukan malpraktik.
Padahal, bila dari permulaan dokter
dan dokter gigi menjalin komunikasi
yang baik dengan pasien/ keluarganya,
umumnya tidak terjadi sengketa di
kemudian hari, bila misalnya pasien
mengalami kejadian yang tidak
diinginkan.
Selama hampir empat tahun menjadi
anggota KKI, saya banyak belajar dan
mendapat pengetahuan tentang
pelayanan kesehatan di Indonesia.
Permasalahan yang terjadi tidak hanya
karena seorang dokter dan dokter

gigi salah mendiagnosis, tetapi juga
menyangkut ilmu-ilmu yang lain yang
seharusnya dipunyai oleh seorang
dokter/dokter gigi dan tenaga medis
yang berkaitan dengan pelayanan
kesehatan. Seringkali kita tidak terpikir
misalnya ilmu komunikasi sangat penting
untuk diketahui, termasuk berbahasa
Indonesia yang baik atau berbahasa
daerah tempat dokter dan dokter gigi
membaktikan dirinya supaya dipahami
oleh pasien, sabar mendengarkan
keluhan pasien dan bersosialisasi dengan
masyarakat setempat.
Dokter dan dokter gigi harus bekerja
secara profesional dalam arti sesuai
dengan kompetensinya, mengikuti
standar prosedur operasional yang
berlaku, merujuk pasien ke dokter
lain bila merasa pasien tersebut harus
ditandatangani oleh dokter yang
kompetensinya di luar kompetensi
dokter/dokter gigi tersebut.
Tim kuat dan kompak
Selain hal-hal tersebut di atas, selama di
KKI saya merasakan KKI periode 20052009 merupakan tim kuat dan kompak
di bawah pimpinan Dr.dr. Hardi Yusa,
Prof. Farid Anfasa Moeloek, Prof. Rosita
Owen dan para kepala divisi. Semua
pendapat dan keberatan didengar dan
didiskusikan untuk mencari solusi yang
dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam periode 3 tahun lebih saya berada

di KKI, beberapa hal penting telah
dilakukan. Antara lain, buku Standar
Kedokteran dan Kedokteran Gigi telah
dikeluarkan, sekian ribu dokter dan
dokter gigi telah diregistrasi, Divisi
Pembinaan telah mengeluarkan buku
Panduan Pedoman Praktik Dokter dan
Dokter Gigi; buku panduan bagaimana
berkomunikasi, hubungan pasien dengan
dokter dan dokter gigi. Semuanya itu
dilakukan untuk memperbaiki dan
meningkatkan profesionalisme dokter
dan dokter gigi. Namun, masih banyak
saja keluhan yang disampaikan tentang
pelayanan kesehatan.
Masyarakat berharap dengan adanya UU
Praktik Kedokteran dan terbentuknya
KKI, permasalahan pelayanan kesehatan
akan menjadi lebih baik dan dokter dan
dokter gigi akan bekerja dengan lebih
profesional serta lebih peduli terhadap
konsumen. Ternyata harapan itu belum
semuanya tercapai bahkan sampai saat
ini.
Semoga dengan berjalannya waktu,
bertambahnya jumlah dokter di
Indonesia, kebijakan pelayanan
kesehatan yang lebih berorientasi pada
keamanan dan keselamatan dokter,
kita berharap kebijakan dan pekerjaan
anggota KKI di periode II (2009-2014)
dan KKI periode selanjutnya akan banyak
membantu mengurangi keluhan-keluhan
pasien terhadap pelayanan dokter dan
dokter gigi. Selamat bekerja.
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Kesan dan Pesan dalam
Rangka Sewindu Konsil
Kedokteran Indonesia
Tri Erri Astoeti
Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia dibentuk
tahun 2005 setelah 11 rumah sakit gigi dan mulut milik 11 fakultas
kedokteran gigi di Indonesia mendapat izin tetap sebagai rumah sakit
gigi dan mulut pendidikan melalui Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1625/Menkes/SK/XII/2005.

R

umah sakit gigi dan
mulut (RSGM)adalah
rumah sakit khusus yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan gigi dan mulut.
Rumah sakit ini merupakan sarana
pendidikan dan penelitian tenaga
kesehatan gigi tingkat D1, D3, S1,
pendidikan dokter gigi dan dokter gigi
spesialis, serta pendidikan S2 dan S3 yg
terikat melalui kerjasama dgn fakultas
kedokteran gigi (FKG) berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1173/Menkes/Per/X/2004. Peran Asosiasi
Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan
Indonesia (ARSGMPI) semakin terlihat

sejak asosiasi ini dilibatkan dalam
beberapa kegiatan Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) sebagai salah satu
pemangku kepentingan.
Salah satu peran ARSGMPI dalam
penerbitan beberapa Perkonsil/
Kepkonsil di antaranya Kepkonsil
Nomor 22/KKI/KEP/XI/2006 tentang
Pengesahan Standar Profesi Dokter Gigi
tahun 2006. Hal yang terkait dengan
RSGM dalam Kepkonsil tersebut adalah
bab VI tentang fasilitas kepaniteraan
klinik kedokteran gigi bahwa institusi
pendidikan kedokteran gigi menjamin
kelengkapan fasilitas kepaniteraan
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klinik, yaitu rumah sakit gigi dan mulut
pendidikan dan jejaringnya. Sejak
diterbitkan, Kepkonsil Nomor 22 menjadi
salah satu acuan bagi FKG maupun
program studi kedokteran gigi di seluruh
Indonesia dalam mempersiapkan fasilitas
kepaniteraan klinik sebagai kelengkapan
dari pendidikan pembelajaran bagi
pendidikan kedokteran gigi.
Pandangan saya sebagai ketua ARSGMPI
periode 2007-2009, keberadaan KKI
sudah menjadi kebutuhan yang sangat
penting bagi pemberi pelayanan
kesehatan maupun masyarakat. Regulasiregulasi yang diterbitkan KKI menjadi
acuan dalam melaksanakan kegiatan
yang berkaitan dengan kedokteran dan
kedokteran gigi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Seperti kita ketahui bahwa KKI
mempunyai fungsi mengatur,
mengesahkan, menetapkan, serta
membina dokter dan dokter gigi yang
menjalankan praktik kedokteran di
pelayanan kesehatan dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan medis.
Hal ini menyebabkan pembentukan
KKI melalui dasar hukum UndangUndang Praktik Kedokteran Nomor 29
Tahun 2004 (UUPK)menguntungkan
dunia kedokteran, pemerintah, institusi
pelayanan kesehatan termasuk
RSGM, maupun bagi masyarakat yang
membutuhkan pelayanan kesehatan
yang layak.
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Sejak tahun 2007 anggota ARSGMPI
bergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit
Pendidikan Indonesia (ARSPI dahulu
IRSPI), sehingga keberadaan RSGM mulai
dikenal di kalangan perumahsakitan.
Perjuangan untuk mendapat pengakuan
atas keberadaan RSGMP cukup penuh
suka dan duka. Tahun 2008 saya diangkat
menjadi wakil sekjen ARSPI periode 20082011.
Mewakili ARSPI
Pada saat pemilihan anggota KKI
periode 2009-2014, sesuai UUPK pasal
14 tentang keanggotaan KKI, ARSPI
diminta mengirim 2 orang perwakilan
untuk unsur kedokteran dan kedokteran
gigi. Proses pemilihan calon anggota
KKI ditetapkan dan ditunjuk oleh
ARSPI dengan beberapa tahapan dan
kriteria. Dua calon dari kedokteran dan
2 calon dari kedokteran gigi diminta
kesediaannya dalam wawancara dengan
Dewan Pembina dan Pengurus ARSPI.
Saat itu saya diminta kesediaan oleh
ketua ARSPI untuk mewakili unsur
kedokteran gigi. Keputusan yang sangat
berat harus saya ambil. Seringnya terlibat
dalam kegiatan KKI sebagai pemangku
kepentingan, membuat saya tahu untuk
menjadi anggota KKI diperlukan dedikasi
dan komitmen serta pemikiran-pemikiran
cemerlang. Saya tidak punya kepercayaan
diri saat itu, namun dukungan dari ARSPI,
para sejawat, keluarga, dan sahabat yang
mengatakan bahwa saatnya saya berbuat
lebih banyak untuk dunia kedokteran

khususnya dan masyarakat pada
umumnya. Akhirnya saya salah satu yang
terpilih menjadi anggota KKI periode
2009-2014 mewakili ARSPI.
Pengalaman yang luar biasa saya
dapatkan sebagai anggota KKI.Sebagai
anggota Divisi Registrasi, pekerjaan
berat dihadapi dengan adanya kegiatan
registrasi ulang bagi dokter dan dokter
gigi. Upaya KKI dalam menjalankan
fungsi tentu ada plus dan minusnya,
paling tidak yang sangat terasa adalah
keteraturan dokter dan dokter gigi
untuk meregistrasikan diri (walaupun
belum optimal). Kepatuhan terhadap
UUPK mulai terlihat karena ada bukti
nyata punishment bagi yang melanggar.
Sehingga dokter dan dokter gigi menjadi
lebih menyadari perlunya regulasi dan
masyarakat menjadi lebih terlindungi.

dalam menjalankan praktik kedokteran
yang bertanggung jawab. Harapannya,
KKI ke depan lebih mandiri dan benarbenar menjadi suatu badan yang sangat
esensial dalam dunia praktik kedokteran,
serta menjadi rumah bagi insan
kedokteran baik dokter maupun dokter
gigi.

Namun, tentu masih banyak hal yang
harus ditingkatkan agar keberadaan
serta manfaat KKI secara optimal sebagai
lembaga negara dapat dirasakan oleh
dunia kedokteran di Indonesia, dokter
dan dokter gigi serta masyarakat. Untuk
itu, perlu dilakukan kembali sosialisasi
kedalam dan juga kepada masyarakat,
salah satunya melalui media massa.
Kesimpulannya, sangat jelas bahwa dunia
praktik kedokteran di Indonesia masih
membutuhkan badan yang independen
untuk menjadi mediator bagi organisasi
profesi dan pemangku kepentingan lain

SEWINDU KKI 111

112 SEWINDU KKI

Pembinaan Praktik
Kedokteran Gigi yang
Baik dalam Rangka
Perlindungan Masyarakat
Azrial Azwar dan Afi Savitri Sarsito
Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang nomor 29 tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia
merupakan badan regulasi yang bersifat otonom, mandiri,
nonstruktural, dan independen. Konsil Kedokteran Indonesia
terdiri atas Konsil kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

P

embentukan Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) dimaksudkan
untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan oleh
dokter dan dokter gigi secara
profesional dalam rangka perlindungan
masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut
KKI melaksanakan berbagai kegiatan
yang sesuai dengan tugas utamanya,
yaitu mengesahkan standar pendidikan
profesi kedokteran dan kedokteran gigi
termasuk standar kompetensi dokter dan

dokter gigi, melakukan registrasi para
dokter dan dokter gigi, dan melakukan
pembinaan terhadap penyelenggaraan
praktik kedokteran oleh dokter dan
dokter gigi.
Di saat melakukan pekerjaannya, KKI
tidak bekerja sendiri tetapi bekerja
sama dengan berbagai pemangku
kepentingan sesuai fungsi dan tugas
masing-masing. Khususnya terkait tugas
pembinaan dan pengawasan kegiatan
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yang dilakukan oleh KKI diarahkan
untuk meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan yang diberikan dokter dan
dokter gigi, melindungi masyarakat
atas tindakan pelanggaran disiplin
kedokteran, serta memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat, dokter dan
dokter gigi.
Pembinaan KKI terhadap dokter dan
dokter gigi lebih banyak ditujukan
agar setiap penyelenggaraan praktik
kedokteran dan kedokteran gigi
berorientasi kepada keselamatan pasien
(patient safety). Pada saat ini masyarakat
semakin meningkat pengetahuannya,
semakin paham hak dan kewajibannya
dalam menerima jasa pelayanan
kesehatan, sehingga semakin tinggi
tuntutannya akan mutu pelayanan
praktik kedokteran. Hal ini terbukti
dengan semakin banyaknya pengaduan
oleh masyarakat terkait pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh dokter atau
dokter gigi yang merawatnya.
Seperti diketahui keselamatan pasien
ditentukan oleh suatu sistem di mana
pelayanan kedokteran dilakukan
berdasarkan asuhan pasien secara
aman, dan mencegah terjadinya cedera
yang disebabkan oleh kesalahan akibat
melaksanakan suatu tindakan tertentu di
luar prosedur yang seharusnya diambil.
Keberhasilan pelaksanaan pembinaan
praktik kedokteran seharusnya dapat
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diukur dengan menetapkan kriteriakriteria tertentu. Tetapi sangat disadari
bahwa sulit untuk menentukan kriteria
dalam rangka mengukur keberhasilan
pembinaan praktik kedokteran oleh
dokter dan dokter gigi. Jika didasari
atas zero claim (tidak ada tuntutan)
dari masyarakat, tentu angka ini
tidak dapat dipercaya sepenuhnya,
karena pengaduan dipengaruhi oleh
berbagai hal, mulai dari kultur, adat
serta kebiasaan yang ada di masyarakat.
Contohnya, adanya sikap segan terhadap
yang lebih tua, menganggap dokter
dan dokter gigi lebih terhormat, adanya
kepercayaan akan takdir, yang semua
pemahaman itu masih sangat kuat dan
mendalam dalam kehidupan mayarakat.
Jadi, status zero claim bukan berarti tidak
ada persoalan di dalam penyelenggaraan
praktik kedokteran.
Sesungguhnya pembinaan praktik
kedokteran dan kedokteran gigi bukan
sepenuhnya menjadi tanggung jawab
KKI tetapi juga pemangku kepentingan
lain seperti Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (ketika para calon dokter
atau dokter gigi masih belajar di institusi
pendidikan), Kementerian Kesehatan,
asosiasi rumah sakit, organisasi profesi
dan kolegium. Perlu diingat bahwa
seorang dokter atau dokter gigi baru
bisa bekerja dengan baik sesuai
kompetensinya apabila mereka bekerja
dalam satu sistem pelayanan yang baik
pula. Sebagai contoh seorang dokter gigi

tidak mungkin dapat bekerja dengan
baik apabila ia dalam waktu tertentu
harus merawat pasien dalam jumlah
yang besar. Apalagi jika tidak tersedia
peralatan kedokteran gigi yang memadai.
Menyimak hal di atas, untuk keberhasilan
pembinaan praktik kedokteran dan
kedokteran gigi, KKI harus bekerjasama
dengan pemangku kepentingan lain.
Untuk mengetahui keberhasilan suatu
pembinaan, perlu ditetapkan bersama
suatu kriteria yang terukur, sebagai tanda
yang menunjukkan keberhasilan suatu
pembinaan.
Upaya yang dilakukan Divisi
Pembinaan KKG
Telah dijelaskan bahwa keberhasilan
pembinaan praktik kedokteran dan
kedokteran gigi yang baik bukan hanya
ditentukan oleh KKI saja tetapi juga
pemangku kepentingan yang lain
mulai dari hulu hingga hilir. Khusus
untuk Konsil Kedokteran Gigi (KKG)
berarti harus bekerjasama dengan
institusi pendidikan (dalam hal ini
melalui Asosiasi Fakultas Kedokteran
Gigi Indonesia-AFDOKGI), Persatuan
Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Kolegium
Kedokteran Gigi, Asosiasi Rumah Sakit
Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia
(ARSGMPI), termasuk pemerintah,
yaitu Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, serta Kementerian
Kesehatan. Dalam hal pendidikan dengan
pertimbangan bahwa profesionalisme
lulusan dokter gigi sangat menentukan

kinerja praktik kedokteran gigi nanti.
Setelah yang bersangkutan praktik, KKG
akan lebih banyak bekerjasama dengan
PDGI dan kolegium dalam membina
praktik kedokteran gigi. Masalah etika
sepenuhnya menjadi tanggung jawab
PDGI, sedangkan penegakan disiplin
adalah ranah KKG beserta Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI).
Selama sewindu, KKI bersama-sama
dengan pemangku kepentingan
terkait telah menyusun berbagai
peraturan untuk menjamin mutu praktik
kedokteran, antara lain peraturan konsil
tentang Standar Pendidikan Profesi
Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Standar
Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi,
Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. Selain
itu, mengeluarkan Letter of Good Standing
(LOG), Surat Persetujuan Alih Iptek dan
sebagainya.
Terkait pembinaan praktik kedokteran,
KKI telah menyusun berbagai buku
pedoman, yaitu Penyelenggaraan Praktik
Kedokteran yang Baik di Indonesia,
Kemitraan Hubungan Dokter dan Pasien,
Manual Komunikasi Efektif DokterPasien, Manual Rekam Medis, Manual
Persetujuan Tindakan Kedokteran
(Informed Consent), dan Perkonsil tentang
Tugas dan Kewenangan MKDKI. Khusus
terkait kedokteran gigi, saat ini sedang
disusun Buku Petunjuk Praktis Praktik
Kedokteran Gigi.
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Dalam hal mengawal penyelenggaraan
praktik kedokteran gigi yang baik,
Divisi Pembinaan KKG telah melakukan
sosialisasi produk KKI ke berbagai pihak
yang dianggap akan mempengaruhi dan
menentukan keberhasilan pembinaan,
seperti lembaga sosial masyarakat (LSM),
masyarakat luas melalui media cetak
maupun elektronik, dinas kesehatan
kabupaten/kota, dan para dokter gigi
anggota PDGI di berbagai daerah di
Indonesia. Pertemuan dalam rangka
pembinaan dilakukan secara berkala,
terus menerus, dan berkesinambungan.
Selain melakukan sosialisasi Divisi
Pembinaan juga mengumpulkan
informasi tentang kendala dan
permasalahan praktik kedokteran gigi di
lapangan yang selanjutnya akan dicari
solusinya bersama dengan pemangku
kepentingan terkait. Walaupun sudah
banyak kegiatan dan upaya yang
dilakukan, hasilnya masih belum sesuai
dengan harapan karena luasnya cakupan
yang ingin dijangkau dan adanya faktorfaktor di luar kewenangan KKI.
Tantangan yang dihadapi
KKI bersama pemangku kepentingan
telah melakukan berbagai kegiatan
dalam rangka memelihara mutu
penyelenggaraan praktik kedokteran
yang baik dengan tujuan utama
keselamatan pasien. Namun, dalam
pelaksanaannya masih ada faktor internal
dan faktor eksternal yang mempengaruhi
keberhasilan praktik kedokteran dan
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Diagram 1. Penjaminan Mutu Praktik Kedokteran

kedokteran gigi yang baik.
Faktor internal termasuk kondisi KKG
sendiri. KKG merupakan bagian dari KKI
yang dalam kerjanya difasilitasi oleh
Kementerian Kesehatan. Sekretariat KKI
adalah pegawai Kementerian Kesehatan,
pendanaan KKI juga melalui Kementerian
Kesehatan. Sebagai lembaga baru
kondisi ini tentu menguntungkan KKI,
tetapi di sisi lain merupakan tantangan
sendiri karena KKI termasuk KKG harus
menyesuaikan program dan kegiatannya
dengan situasi dan kebijakan pemerintah
yang sewaktu-waktu dapat berubah.
Faktor eksternal terutama terkait dengan
penataan sistem di luar kendali KKG dan
KKI. Pada saat ini masyarakat sangat
menuntut pelayanan kesehatan yang
baik. Mayarakat juga dapat mengadukan
pelayanan kedokteran dan kedokteran
gigi yang dianggap kurang baik. Hal
ini dibuktikan dengan meningkatnya

pengaduan oleh masyarakat ke MKDKI
terkait pelayanan oleh dokter atau
dokter gigi yang dianggap merugikan.
Setelah dievaluasi, sebetulnya pelayanan
kedokteran gigi yang kurang baik dapat
disebabkan karena belum harmonisnya
penataan sistem pelayanan kedokteran
gigi sendiri, misalnya kompetensi yang
tumpang tindih antara dokter gigi dan
dokter gigi spesialis, sistem rujukan yang
belum berjalan dengan baik, standard
operational procedure (SOP) yang belum
sama, belum berjalannya penjaminan
mutu continuous professional development
(CPD).
Selain itu, isu kesehatan merupakan
peringkat yang paling tinggi di kalangan
masyarakat karena menyangkut
langsung kebutuhan masyarakat luas.
Akibatnya, isu kesehatan dapat dijadikan
strategi bagi keberhasilan program oleh
pihak tertentu. Padahal, keberhasilan
kesehatan masyarakat bukan hanya
tergantung dari dokter dan dokter
gigi saja, tetapi juga tergantung dari
berbagai faktor dan kerja sama antar
berbagai lembaga terkait. Sebagai
contoh, adanya perubahan kebijakan
yang menyebabkan melonjaknya jumlah
pasien yang harus dilayani oleh dokter
dan dokter gigi dalam satu waktu tanpa
fasilitas yang memadai. Kondisi ini sangat
mengganggu kinerja para dokter dan
dokter gigi yang dapat menyebabkan
pelanggaran disiplin. Hal ini tentu perlu
dicarikan solusi agar para dokter dan

dokter gigi serta tenaga kesehatan
lain dapat bekerja dengan nyaman
dan masyarakat dapat terlindungi dari
pelanggaran disiplin kedokteran.
Upaya yang akan dilakukan
Pembinaan praktik kedokteran yang
baik harus dilakukan mulai dari hulu
sampai ke hilir. Yang dimaksud adalah
sejak masih di institusi pendidikan
sampai lulus menjadi dokter atau dokter
gigi dan melakukan praktik, seorang
dokter atau dokter gigi harus terus dibina
dan diawasi. Tentu hal ini bukan hanya
dilakukan oleh KKI, tetapi bersama-sama
dengan pemerintah dan organisasi
profesi sesuai peran masing-masing.
Semua ini dilakukan untuk menjamin
mutu praktik kedokteran yang baik.
Terkait KKI, tugas ini dilakukan oleh
Divisi Pendidikan, Divisi Registrasi, Divisi
Pembinaan dan MKDKI. Seperti yang
terlihat dalam diagram 1, tugas KKI
mencakup hulu sampai hilir. Dari hulu
banyak berperan Divisi Pendidikan,
dalam hal ini divisi harus menjamin
diterapkannya standar pendidikan
dan standar kompetensi oleh institusi
pendidikan. Hal ini dilakukan melalui
monitoring dan evaluasi serta bimbingan
teknis ke seluruh institusi pendidikan.
Setelah seorang mahasiswa lulus
menjadi dokter atau dokter gigi maka
yang bersangkutan harus melakukan
registrasi di KKI. Tugas ini dilakukan oleh
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Divisi Registrasi. Pada saat para dokter
dan dokter gigi melakukan praktik,
maka Divisi Pembinaan banyak berperan
melakukan sosialisasi Pedoman Praktik
Kedokteran yang baik ke berbagai
daerah. Divisi Pembinaan akan lebih
banyak bekerjasama dengan organisasi
profesi.
Secara internal harmonisasi tugas
antardivisi dan MKDKI sangat
menentukan keberhasilan program
pembinaan KKI. Sinkronisasi dan integrasi
program divisi dan MKDKI pada saat
ini terus dilakukan untuk mencapai
keberhasilan berupa tercapainya
profesionalisme dokter dan dokter gigi
dalam menunjang praktik kedokteran
yang baik. Khusus untuk kedokteran gigi,
Buku Petunjuk Praktik Kedokteran Gigi
yang saat ini sedang disusun bersama
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pemangku kepentingan dimaksudkan
untuk memandu para dokter gigi dalam
melakukan praktik.
Mengetahui bahwa keberhasilan
pembinaan juga ditentukan oleh
pemangku kepentingan yang lain
termasuk masyarakat, maka Divisi PKKI
akan lebih banyak bekerja sama dalam
membuat kebijakan dan pedoman,
serta lebih sering melibatkan pemangku
kepentingan dalam melakukan sosialisasi
kebijakan ke berbagai daerah. Hal yang
terakhir ini terutama dilakukan bersama
dengan organisasi profesi, kolegium
dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan
Indonesia sehingga secara bersamasama dapat membantu menyelesaikan
masalah di lapangan dan memberi
masukan kepada para pembuat
kebijakan.

Peran Konsil Kedokteran
Indonesia Dalam Penjaminan Mutu
Pendidikan Kedokteran Gigi
Sri Angky Soekanto, Bambang Trenggono, dan Afi Savitri Sarsito
Sampai saat ini terdapat 30 (tiga puluh) program studi (prodi)
Kedokteran Gigi yang tersebar di Indonesia. Rinciannya, 15 (lima
belas) prodi negeri dan 15 (lima belas) prodi swasta. Belum
semua prodi mempunyai lulusan, karena 16 (enam belas) prodi
relatif masih baru dibuka.

S

esuai amanah Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, pada
tahun 2006 Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) telah
mengesahkan Standar Pendidikan Profesi
Dokter Gigi dan Standar Kompetensi
Dokter Gigi termasuk dokter gigi
spesialis.
Standar ini disusun oleh Divisi Standar
Pendidikan Profesi Konsil Kedokteran Gigi
bersama seluruh pemangku kepentingan
terkait. Setelah disahkan oleh KKI, maka
sesuai komitmen bersama, seluruh prodi
Kedokteran Gigi harus bebenah diri untuk
menerapkan standar pendidikan profesi ini.

Di Indonesia, mutu pendidikan
kedokteran gigi sangat bervariasi. Hal
ini dapat dilihat dari hasil monitoring
dan evaluasi (monev) dan bimbingan
teknis (bimtek) KKI, akreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN PT) serta survei yang dilakukan oleh
AFDOKGI tahun 2010 dan 2011. Kendala
yang dihadapi oleh institusi pendidikan
baik lama maupun baru pada umumnya
adalah kurangnya jumlah dan kualifikasi
dosen, sarana, dan prasarana, termasuk
Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang belum
memenuhi standar pendidikan. Selain
itu, masalah penerapan dan pemahaman
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
dan Student Centered Learning (SCL)

SEWINDU KKI 119

sangat beragam. Kesemua masalah
yang ada menyebabkan mutu yang
berbeda dan a akhirnya mempengaruhi
mutu lulusan. Kondisi semacam ini
memerlukan perhatian dan pembinaan
dari berbagai pihak yang berwenang
termasuk pemerintah, dan KKI.
Peran Divisi Standar Pendidikan
Profesi Konsil Kedokteran Gigi
Telah diketahui bahwa penerapan
standar merupakan langkah awal dari
penjaminan mutu pendidikan. Dengan
menerapkan standar, maka mutu dan
proses pendidikan dapat dievaluasi dan
diperbaiki. Setelah standar disahkan oleh
KKI, maka tugas divisi standar pendidikan
profesi adalah memastikan bahwa
standar yang telah disusun bersama
itu dapat diterapkan dengan baik oleh
institusi pendidikan.
Oleh karena itu, fokus dari Divisi Standar
Pendidikan Profesi Konsil Kedokteran Gigi
saat ini adalah melakukan pembinaan
prodi dengan cara monev penerapan
standar pendidikan sekaligus melakukan
bimtek kepada prodi yang memerlukan.
Untuk dapat membantu prodi yang
dibina, Divisi Standar Pendidikan Profesi
Konsil Kedokteran Gigi harus mengetahui
dengan pasti kondisi prodi tersebut.
Hal ini dapat diketahui dari hasil monev
terhadap berbagai prodi Kedokteran Gigi.
Monev Konsil Kedokteran Gigi bukan
akreditasi, tetapi bertujuan untuk
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membantu prodi mengawasi proses
pendidikannya agar sesuai dengan
tujuan. Apabila dijumpai ada masalah,
maka KKG /KKI akan berkoordinasi untuk
menyepakati penyelesaian masalah
yang ditemui. Oleh karena itu monev KKI
diselenggarakan terus menerus setiap
tahun, walau karena keterbatasan dana,
kunjungan ke lokasi prodi tidak dapat
setiap tahun dilakukan.
Hasil dari monev KKI adalah usulan
perbaikan kepada prodi yang dimonev.
Monev dilakukan dengan cara mengirim
borang evaluasi kepada prodi yang akan
dimonev. Borang monev selanjutnya
diisi oleh pengelola prodi dan kemudian
dipresentasikan dan didiskusikan
bersama pada saat tim Divisi Standar
Pendidikan Profesi Konsil Kedokteran
Gigi mengunjungi lokasi prodi. Tim Divisi
Standar Pendidikan Profesi selanjutnya
memonitor prasarana dan sarana
pendidikan yang tersedia di prodi. Pada
akhir kunjungan, tim Divisi Standar
Pendidikan Profesi akan memberikan
umpan balik kepada prodi terkait dengan
mengacu hasil monev. Selanjutnya hasil
diskusi dan monev ini akan digunakan
sebagai dasar untuk memperbaiki prodi
yang dibina. Perlu dijelaskan di sini
bahwa tim Divisi Standar Pendidikan
Profesi KKG bukan hanya terdiri
dari anggota KKG saja, tetapi dapat
melibatkan pemangku kepentingan lain
seperti dari Asosiasi RSGMP, kolegium
atau AFDOKGI. Monev penerapan standar

pendidikan dilakukan baik terhadap
prodi lama maupun yang baru dibuka
termasuk program dokter gigi spesialis.
Terhadap usulan pembukaan prodi
Kedokteran Gigi baru, KKI telah bekerja
sama dengan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk
mengawal mutu pendidikan. Telah
diketahui bahwa kewenangan untuk
membuka dan menutup prodi
sepenuhnya ada di tangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dalam
hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi (Ditjen Dikti). Tetapi Ditjen Dikti
dalam memutuskan layak atau tidaknya
sebuah prodi Kedokteran Gigi akan
memperhatikan rekomendasi dari KKI,
sehingga KKI harus melakukan evaluasi
terhadap usulan calon prodi baru. Terkait
dengan hal ini Divisi Standar Pendidikan
Profesi KKG yang menjalankan tugas
setelah KKI menerima surat permintaan
visitasi dari Ditjen Dikti.
Selanjutnya Divisi Standar Pendidikan
Profesi KKG akan membentuk tim
evaluasi proposal dan visitasi. Hasil dari
evaluasi dan visitasi akan dikirimkan ke
Ditjen Dikti sebagai rekomendasi KKI.
Apabila rekomendasi disetujui oleh
Ditjen Dikti, maka akan dikeluarkan surat
izin penyelenggaraan prodi Kedokteran
Gigi. Pada tahun berikutnya, Divisi
Standar Pendidikan Profesi KKG akan
mulai melakukan monev dan bimtek

terhadap prodi baru tersebut.
Melengkapi kegiatan monev dan
bimtek, setiap tahun KKG juga
menyelenggarakan lokakarya atau
pelatihan dengan tema yang berkaitan
dengan isu-isu yang diperlukan oleh
prodi. Lokakarya atau pelatihan
umumnya diselenggarakan oleh Divisi
Pendidikan KKG dengan mengundang
pakar dari bidang yang diperlukan.
Lokakarya atau pelatihan yang pernah
dilakukan antara lain Lokakarya
Penjaminan Mutu Pendidikan Kedokteran
dan Kedokteran Gigi di Depok tahun
2007, Lokakarya Percabangan Ilmu
Kedokteran Gigi di Depok pada tahun
2007, Lokakarya Pendidikan Dokter
Gigi Spesialis di Bogor tahun 2008, dan
Pelatihan Kurikulum Berbasis Kompetensi
dan Student Centered Learning di Jakarta
tahun 2011
Terkait akreditasi, KKI bekerja sama
dengan BAN PT pada tahun 2007 telah
menginisiasi penyusunan borang/
instrumen akreditasi pendidikan dokter
dan dokter gigi, dengan membentuk
Komisi Akreditasi Pendidikan Profesi
Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang
anggotanya terdiri dari KKI, BAN PT, IDI,
PDGI, kolegium, dan Asosiasi Rumah
Sakit Pendidikan. Penyelesaian borang
akreditasi ini kemudian diambil alih oleh
Ditjen Dikti.
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Di samping kegiatan-kegiatan di atas,
KKI dan pemangku kepentingan terkait
juga sudah menyusun pedoman dan
peraturan terkait pendidikan Kedokteran
Gigi, yaitu Pedoman pembukaan dan
Penutupan Prodi Kedokteran Gigi pada
tahun 2007 (sedang dalam proses revisi),
Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan
Kedokteran Gigi pada tahun 2007
(sedang dalam proses revisi), Peraturan
KKI tentang Proses Adaptasi Dokter
dan Dokter Gigi Lulusan Luar Negeri
pada tahun 2012, Peraturan KKI tentang
Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kedokteran pada tahun 2007.
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Dalam hal pembinaan pendidikan
kedokteran gigi tentu tidak dapat
mengabaikan peran pemangku
kepentingan lain terutama pihak Ditjen
Dikti Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Kesehatan,
organisasi profesi terutama kolegium,
Asosiasi RSGMP dan AFDOKGI, karena
mereka mempunyai program masingmasing dalam mendukung penjaminan
mutu pendidikan kedokteran gigi. Tanpa
kerja sama yang baik dengan para pihak
tersebut sulit untuk mencapai tujuan
utama yaitu pendidikan kedokteran gigi
yang berkualitas.

Sekilas Tentang
Pembinaan
M. Toyibi

Praktik kedokteran oleh seorang dokter kepada pasien telah berubah,
terutama dalam sifat komunikasinya. Sifat satu arah dari dokter
ke pasien, bertambah satu arah lagi, dari pasien ke dokter. Arah
komunikasi ini membawa muatan cukup banyak yang berpotensi tidak
memuaskan pasien. Tidak saja pertanyaan tulus tetapi juga pertanyaan
yang menyerang.

B

ersamaan dengan terciptanya
komunikasi dua arah itu,
bangkit pula kesadaran pasien
perihal hak-haknya, baik yang
tumbuh atas kesadaran sendiri
atau dibangkitkan oleh pihak-pihak
pembela hak-hak pasien.
Pertanyaan pasien sering mengarah
pada terusiknya wilayah kompetensi
dokter. Meski terkadang menyinggung
perasaan dokter, pertanyaan dan
keingintahuan pasien atau keluarganya
tentang penyakit yang diderita meminta
jawaban jelas. Jika jawaban dirasa tidak
memuaskan, bisa dimuarakan ke ranah

hukum atau ranah disiplin.
Hubungan dokter-pasien yang berubah,
terutama sifat dan isi komunikasinya,
kesanggupan terus menerus menjaga
dan meningkatkan kompetensi seorang
dokter adalah kerja utama pembinaan.
Pembinaan, dari asal kata “bina” yang
berarti membangun adalah pekerjaan
yang tidak pernah mengenal titik henti.
Pembinaan dimulai dari mengenal
konsep baru praktik kedokteran yang
sebagian besar diatur oleh UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran, dan UU Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bidang
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garap pembinaan selanjutnya adalah
membangun kembali kepercayaan diri
seorang dokter yang terkena sanksi
pelanggaran disiplin. Di wilayah yang
terakhir ini, harus didengar apa saja yang
dirasa tidak adil dan tidak aspiratif oleh
dokter yang tengah dirundung perasaan
yang amat mengganggu tersebut.
Pembina berusaha mengurangi dan
syukur menetralisir perasaan negatif
tersebut. Pembina wajib memahami
tujuan pembinaan, yakni membangun,
bukan menghancurkan.
Pengenalan dan pendalaman konsep
hubungan dokter-pasien dimulai
sedini mungkin,terbaik jika embbeded
dalam kurikulum pendidikan dokter.
Selanjutnya, memanfaatkan saat-saat
reseptif di banyak acara, semisal acara
pembekalan dokter-dokter lulusan
baru, acara rumah sakit, acara organisasi
profesi, serta acara dinas kesehatan
kabupaten/kota. Dengan kerja sistematik
seperti itu, secara teoritis akan menjaga
kompetensi para dokter dalam melayani
masyarakat.
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Lalu, apa langkah pembinaan bagi
masyarakat, supaya masyarakat
terlindung dari praktik kedokteran yang
merugikan? Langkah pertama, membina
para dokter untuk menjaga kualitas
pelayanan. Langkah ke dua, sosialisasi
kepada masyarakat tentang hak-hak
mereka.
Pertanyaan kritis masyarakat di sejumlah
media massa memberikan umpan
balik positif untuk bahan perbaikan
pelayanan. Sepahit apapun pertanyaan
dan pernyataan kritis masyarakat pada
pelayanan kedokteran harus disikapi
dengan tenang dan sikap positif.
Meski, perbaikan pelayanan atas
dasar kritik itu tidak sepenuhnya bisa
diantisipasi, tetapi sikap tanggap tetap
dikedepankan. Dialektika peristiwa
medis, bagaimanapun tetap akan tejadi.
Tuntutan akan baiknya pelayanan tetap
akan terjadi. Konsekuensinya, pihak
pembina, sebagaimana amanat undangundang, yakni KKI, pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan organisasi
profesi harus senantiasa menyiapkan diri.

Terwujudnya Perlindungan
Masyarakat dan
Penyelenggaraan Praktik
Kedokteran yang Baik
Sumaryono Rahardjo
Kita syukuri lahirnya Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.
a. Amanat pembukaan UUD 1945
Salah satu unsur kesejahteraan
adalah meningkatnya kesadaran dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang sehingga tercapai derajat
kesehatan yang optimal. Kemudian
dalam pasal 28A:
setiap orang berhak untuk hidup dan
kehidupannya.
Pasal 34 ayat 3: negara bertanggung
jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak.
b. Tap MPR no. IV/MPR/1999 tentang
GBHN 1999/2004
Kebijakan pembangunan antara lain:

-

Mutu sumber daya manusia dan
lingkungan saling mendukung
dengan pendekatan paradigma
sehat.

-

Meningkatkan serta memelihara
mutu lembaga pelayanan
kesehatan melalui pemberdayaan
sumber daya manusia secara
berkelanjutan.

c. UU nomor 25 tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional
tahun 2000-2004 mengamanahkan
bahwa pelayanan kesehatan
merupakan salah satu kebutuhan
pokok manusia yang perlu disediakan
terutama bagi keluarga miskin.
d. Bahwa sejak dekade tahun 1970/1990
telah ada kehendak keberadaan
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suatu lembaga yang mengawasi para
dokter, namun kurang mendapat
respons.
e. Setelah dekade 1990 berkembang
pola pikir dari para pelaku bisnis
yang mengiring pelayanan kesehatan
termasuk praktik dokter berpola
konsumtif dan komersial, serta
munculnya tuntutan masyarakat
akan peranan kesehatan yang
baik, profesional, dan terjangkau
pembiayaannya.
f. Unsur utama dalam sistem pelayanan
kesehatan adalah tersediaannya
layanan yang profesional oleh dokter
dan dokter gigi yang bekerja dengan
memberikan pelayanan medik yang
aman.
g. Maka pada tahun 2004 lahir UU
Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran yang mengatur
praktik dokter dan dokter gigi agar
kualitasnya baik dan terpelihara
mulai dari pendidikan, registrasi dan
pembianaannya.
Hal ini perlu kita syukuri dan
mengimplementasikan dalam kehidupan
berbangsa.
I. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
a. UU Nomor 29 Tahun 2004
memberikan pemahaman kepada
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setiap dokter dan dokter gigi bahwa
dalam menyelenggarakan praktik
kedokteran harus memenuhi standar
kompetensi tertentu sehingga
masyarakat akan mendapatkan
pelayanan medik secara profesional
dan aman. Untuk mencapai kondisi
ini perlu adanya KKI.
b. KKI adalah pihak yang sangat
berperan dan strategik untuk
menjalin kerja sama secara harmonis
dan sinergis dengan pihak-pihak lain
yang juga turut mendapat amanah,
yaitu organisasi profesi, kolegium,
institusi pendidikan, rumah sakit
pendidikan, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
c. Dengan demikian tujuan
pembetukan KKI: pembinaan
pendidikan dan praktik dokter dan
dokter gigi, perlindungan masyarakat
yang membutuhkan pelayanan
praktik kedokteran dan kedokteran
gigi, pemberdayaan organisasi
profesi.
Perlu ditambahkan amanah UU 29/2004
terhadap KKI
1. Definisi (pasal 1 ayat 3)
Bahwa KKI adalah merupakan badan
otonom, mandiri, nonstruktural dan
independen yang menjalankan fungsi
regulator, terkait dengan meningkatkan
kemampuan dokter dan dokter gigi

dalam pelaksanaan praktik kedokteran.
2. Fungsi (pasal 6)
Fungsi KKI adalah pengaturan,
penetapan, pengesahan, serta
pembinaan, dokter dan dokter gigi yang
menjalankan praktik kedokteran dalam
rangka peningkatan mutu pelayanan
medik.
3. Tugas (pasal 7)
Tugas KKI mencakup antara lain:
1) Registrasi dokter dan dokter gigi
2) Pengesahan standar kompetensi
dokter dan dokter gigi, serta standar
pendidikan profesi dokter dan dokter
gigi.
3) Pembinaan terhadap
penyelenggaraan praktik kedokteran
yang dilaksanakan bersama lembaga
terkait sesuai dengan fungsi masingmasing.
4. Wewenang KKI (pasal 8)
Dalam menjalankan tugasnya KKI
mempunyai wewenang:
1) Menyetujui dan menolak
permohonan registrasi dokter
dan dokter gigi.
2) Menerbitkan dan mencabut surat
tanda registrasi dokter dan dokter
gigi.
3) Mengesahkan standar
kompetensi standar dokter dan
dokter gigi.
4) Melakukan pengujian terhadap

persyaratan dokter dan dokter
gigi.
5) Mengesahkan penerapan cabang
ilmu kedokteran dan kedokteran
gigi.
6) Melakukan pembinaan bersama
terhadap dokter dan dokter gigi
mengenai pelaksanaan etika
profesi yang ditetapkan oleh
organisasi profesi, dan
7) Melakukan pencatatan terhadap
dokter dan dokter gigi yang
dikenakan sanksi oleh organisasi
profesi atau perangkatnya karna
melanggar ketentuan etika
profesi.
5. Peran KKI
1) Peran KKI sebagai regulator
antara lain:
a. Bidang pendidikan yang
bertujuan untuk memelihara
dan meningkatkan kualitas
profesi kedokteran dan
kedokteran gigi.
b. Bidang pelaksanaan praktik
kedokteran yang bertujuan
untuk memelihara dan
meningkatkan kualitas
pelayanan medik.
c. Bidang pembinaan
masyarakat yang bertujuan
untuk menyadarkan
masyarakat akan kewajiban
dan haknya dalam
mendapatkan pelayanan
medik yang berkualitas.
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2) Peran KKI sebagai auditor antara
lain :
a. Asesmen pendidikan
profesi kedokteran Gigi
yang meliputi input, proses,
dan output yang bertujuan
untuk mendapatkan kualitas
lulusan yang sesuai standar
pendidikan.
b. Asesmen pelayanan
kedokteran yang bertujuan
untuk menyediakan
pelayanan medik yang aman
bagi masyarakat.
6. Struktur Organisasi KKI
Dalam Struktur organisasi KKI terdiri dari :
1) Ketua dan 2 orang Wakil Ketua
KKI.
2) Ketua Konsil Kedokteran
3) Ketua Konsil Kedokteran Gigi
4) Masing-masing Konsil (ad 2 dan
3) membawahi:
- Divisi Pendidikan
- Divisi Registrasi
- Divisi Pembinaan
5) Anggota KKI dari berbagai unsur
pemangku kepentingan
II. Kejadian Lapangan
A. Masalah-masalah aktual.
1. Maraknya tuntutan hukum pelayanan
kesehatan/dokter oleh masyarakat.
2. Pemerataan tenaga dokter.
3. Peningkatkan kualitas pendidikan
dokter dan dokter gigi.
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4. Integrasi pembinaan praktik dokter
dan dokter gigi.
5. Tantangan pasar global.
6. Harmonisasi penerapan UndangUndang Praktik Kedokteran dan
undang-undang lainnya (UU Nomor
32 T2004 tentang Pemerintah Daerah
dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan
daerah).
B. Hasil survei oleh YLKI dan KKI atas
Pelayanan Praktik Kedokteran tahun
2009
Survei dilakukan di empat kota besar
yaitu Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, dan
Medan, yang dilaksanakan oleh YLKI.
Materi survei dirancang bersama Divisi
Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia.
Hasilnya, di samping ditemukan
pelayanan yang sudah cukup baik
dan memuaskan yang dirasakan oleh
masyarakat, ditemukan pula keluhan
terkait pelayanan praktik kedokteran
yang ada antara lain :
- Ketidakjelasan jam praktik dokter di
rumah sakit
- Waktu konsultasi dokter yang terlalu
singkat
- Dokter tidak memberi penjelasan yang
cukup dan memadai
- Dokter meminta pasien melakukan
pemeriksaan yang berlebihan
- Dokter enggan memberi obat generik
- Ada perilaku diskriminatif pada pasien

miskin
- Ketidakjelasan cakupan pelayanan
Jamkesmas

Adapun upaya mengatasi masalahmasalah aktual yang tersebut di atas
dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari hasil masukkan dalam pembinaan
penyelengaraan praktik kedokteran yang
baik bagi organisasi masyarakat (Ormas)
dan lembaga swadaya masyarakat
(LSM) dikemukakan bahwa sebagian
masyarakat merasa dirugikan atas
perilaku dokter antara lain:

1. Upaya melindungi masyarakat,
KKI mendorong dokter dan dokter gigi
memenuhi etika profesi, menegakan
disiplin profesi, serta mencegah
kelalaian yang menyebabkan akibat
hukum, agar maraknya tuntutan hukum
dari masyarakat dapat minimalisir.
Beberapa hal yang sering dikeluhkan
oleh masyarakat adalah pasien tidak
diberikan penjelasan yang memadai,
terjadinya salah diagnosis dan pemberian
obat-obatan. Masyarakat di luar
bidang kesehatan seolah tidak mampu
berhadapan dengan dokter dalam
komunikasi yang sepadan, seolah dokter
kebal terhadap kesalahan.

- Merasa dipermalukan
- Merasa kecewa dengan pelayanan
yang diberikan dokter
- Menanggung sakit fisik/luka badan
- Merasa kehilangan waktu
- Kehilangan uang
- Mengalami cacat dan rusak organ
tubuh
- Kehilangan nyawa
III. Harapan Masyarakat
Untuk menjawab masalah yang terjadi
di lapangan dan keluhan pasien tersebut
di atas, harus terus dilaksanakan
pembinaan, pembekalan kepada para
dokter lulusan baru maupun para dokter
yang telah bekerja di sarana pelayanan
kesehatan.
Penekanan pembinaan atas praktik
kedokteran adalah terjadinya hubungan
kemitraan dokter dan pasien, terjadi
kesetaraan dalam proses komunikasi
dimana masing-masing menyadari hak
dan kewajibannya.

Pelayanan dokter haruslah diberikan
standar yang jelas dan masyarakat luas
bisa terlibat dalam penentuan standar
tersebut.
Standar tersebut meliputi semisal adanya
kebebasan dari pasien untuk dapat
penjelasan tentang obat,diagnosis dan
pemberian layanan pasca pemeriksaan.
Dari sisi kualitas di samping kompentensi
dan keilmuan, ketrampilan,tidak kalah
pentingnya adalah sarana praktik dokter
akan limbah yang diproduksi akibat
praktik kedoteran tersebut dapat dikelola
sesuai undang-undang lingkungan
hidup. Hal ini berarti telah melindungi
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masyarakat dalam arti yang luas. Betapa
berbahayanya bila limbah dari praktik
dokter bedah, dokter THT, dokter gigi dan
lain-lain tidak kelola dengan standar yang
baku. Tentu pencemaran lingkungan
sangat merugikan masyarakat.
Di samping masalah limbah juga
standarisasi tempat/ruang serta
peralatan praktik minamal. Apa akibat
dari terbatasnya peralatan pada praktik
dokter bedah ataupun dokter gigi.
Apabila kurang dan kondisi steril alat
di bawah standar, apalagi satu alat bisa
dipakai lebih dari satu orang, maka akan
terjadi infeksi tambahan pada orang yang
lain. Hal ini sangat tidak diharapkan.
Oleh karena itu sarana kesehatan
termasuk sarana tempat praktik dokter
dan dokter gigi, baik peralatan praktik
dan pengelolahan limbahnya, perlu
standar dan akreditasi.

2. Upaya Pemerataan Tenaga Dokter
Pemerintah sebagai penanggung
jawab utama terciptanya kesejahteraan
masyarakat telah melakukan berbagai
upaya untuk peningkatan derajat
kesehatan di Indonesia. Salah satu bentuk
yang diupayakan adalah pemerataan
tenaga dokter melalui program PTT.
Namun demikian, upaya tersebut belum
sesuai yang diharapkan,terbukti sampai
saat ini komposisi tenaga dokter masih
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terpusat di perkotaan.
Data tahun 2005, sebagian besar provinsi
di Indonesia memiliki rasio dokter per
100.000 penduduk masih di bawah 25.
Hanya Kalimantan Selatan dan Sulawesi
Utara yang memiliki rasio di atas 25
per 100.000 penduduk. Secara umum,
kondisi lebih buruk terjadi di wilayah
bagian timur, mengalami rasio lebih
rendah jika dibandingkan denagan
wilayah lain.
Pemerataan tenaga dokter sangat
diperlukan mengingat Indonesia sebagai
negara kepulauan terbesar di dunia
dengan jumlah pulau 17.504 buah dan
pada tahun 2006 terbagi atas 33 provinsi,
349 kabupaten dan 91 kota, 5.656
Kecamatan, 7123 kelurahan dan 71.563
desa (Data Departemen Kesehatan RI
Jakarta 2007).
Dalam hal ini diperlukan advokasi KKI
kepadap pemerintah pusat dan daerah
untuk mendorong tercapainya rasio
dokter ideal:masyarakat 1:2.500, dan
dokter gigi:masyarakat 1:10.000 di dalam
suatu wilayah segera terpenuhi.
3. Upaya Peningkatan ualitas Pendidikan
Dokter dan Dokter Gigi.
Kendala yang dihadapi yang dihadapi
dalam pemerataan fasilitas pendidikan
profesi kedokteran.
Jumlah fakultas kedokteran ada 73 buah,

sedangkan rumah sakit pendidikan
baru 38 buah. Keadaan ini terlihat tidak
seimbang, terlebih untuk tenaga spesialis
masih sangat kurang di beberapa
wilayah/daerah.
Alhamdulillah KKI telah mengesahkan
antara lain :
1) Standar Pendidikan Profesi Dokter
2) Standar Pendidikan Profesi Dokter
Spesialis
3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi
4) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi
Spesialis
Oleh karena itu semua instansi terkait
didorong untuk menerapkan kebijakan
institusi pendidikan kedokteran
memenuhi standar-standar tersebut.

terlindungi.
4. Upaya Integrasi Pembinaan Praktik
Dokter dan Dokter Gigi.
Bahwa UU Praktik kedokteran
menghendaki adanya pelayanan
medik yang terstruktur dan terintegrasi
antarberbagai pihak terkait dengan
pelayanan oleh dokter dan dokter gigi
yang profesional.
Oleh karena itu pembinaan harus
dilaksanakan secara terpadu dan
harmonis oleh berbagai pihak karena
menyangkut pembinaan praktik
kedokteran yang terkait dengan bidang
etik dan pengembangan ilmu.

Hal lain yang perlu ditindaklanjuti adalah
mendorong tersedianya rumah sakit
pendidikan yang seimbang. Diperlukan
upaya percepat produk dokter dan
dokter spesialis agar pemerataan
tenaga dokter, baik secara kuantitas dan
kuantitas segera terwujud.

Diharapkan KKI terus perupaya
mendorong organisasi profesi untuk
menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan berkelanjutan. Agar setiap
pasien memperoleh jaminan praktik
kedokteran yang aman, maka diperlukan
pengawasan bersama antarpemangku
kepentingan dan memonitor disiplin
kedokteran dan kedokteran gigi.

KKI kiranya dapat meregulasi persyaratan
rumah sakit pendidikan yang dapat
menghilangkan citra seolah menjadi
beban. Justru dibuat sebaliknya, pemilik
merasa senang, kualitas pelayanan
meningkat, mampu menghasilkan lebih
proposional kebutuhan tenaga dokter.
Pada akhirnya, masyarakat pengguna
merasa tercukupi, terlayani, dan

5. Tantangan Pasar Global
Data rasio kebutuhan dokter dengan
penduduk belum mencapai jumlah yang
diharapkan, namun pasar global/bebas
(2015) sudah tidak terelakkan lagi. Oleh
karena itu KKI harus melakukan upaya
mendorong pemerintah dan pihak
terkait untuk memenuhi kebutuhan
jumlah dokter gigi serta distribusi
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pemerataannya diberbagai wilayah/
daerah.
Sebagai contoh, dokter spesialis
kebidanan di Indonesia masih di bawah
1.000. Padahal, di Filipina sudah lebih dari
5.000. Apalagi China, India serta negara
lain. Apabila tidak segera ada tindakan
dan antisipasi proteksi yang proposional,
maka tahun 2015 tenaga dokter-dokter
asing akan membanjiri Indonesia.
6. Harmonisasi Penerapan UU Praktik
Kedokteran Dengan UU Lain.
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah menjadi
sangat penting mengingat tiap-tiap
wilayah/daerah mempunyai kekuatan
sumber daya yang sangat berbeda, serta
beberapa UU terkait lain.
Peningkatan pemerintah daerah dalam
pembangunan fasilitas desa dengan
memanfaatkan dana DAU daerah
dan pemanfaatan program desa dari
pemerintahan pusat harus disertai
peningkatan kesejahteraan dokter di
daerah terpencil. Dengan demikian,
pelayanan kesehatan melalui praktik
dokter dan dokter gigi bisa dirasakan
olah masyarakat pedesaan.
Harmonisasi juga penting dalam rangka
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pembinaan dan pengawasan. Hal ini
mudah diucapkan tapi sangat sulit
dalam implementasi. Sebagai organisasi/
institusi yang relatif baru, KKI masih
harus diperlukan monitor, evaluasi, dan
tindakan atas tata kerja dan produkproduk yang telah dihasilkan. Hal ini
penting agar segera diketahui apakah
ada hambatan-hambatan dan hal-hal
yang belum sinkron dengan kebutuhan
dan kenyataan di lapangan.
KKI yang mendapat amanah menjalankan
fungsi pembinaan bersama lembaga
terkait lain terkait penyelenggaraan
praktik kedokteran tidak mudah, karena
praktik kedokteran harus dijalankan
selain tunduk pada ketentuan hukum
yang berlaku, juga harus mentaati
ketentuan kode etik yang disusun oleh
organisasi profesi dan juga didasarkan
pada disiplin ilmu kedokteran dan
kedokteran gigi (hukum – kode etik –
disiplin).
Hukum … Pemerintah dan Masyarakat
Kode Etik … Organisasi Profesi
Disiplin … Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI)
Demikian antara lain sekelumit
pemikiran dalam rangka terwujudnya
Era perlindungan masyarakat dan
penyelenggaraan praktik kedokteran
yang baik di Indonesia dalam
menyambut “Sewindu KKI”.
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MEMBANGKIT
BATANG TERENDAM
Menaldi Rasmin
Judul ini diambil dari pepatah Minangkabau, mambangkik batang
tarandam. Sebuah batang pohon yang besar dan kokoh jika jatuh,
maka daun dan akarnya tidak lagi mampu menyerap air bahkan,
sebaliknya ia menjadi berat karena terendam oleh air tergenang
di sekitarnya. Untuk menegakkan batang pohon tadi sungguh
membutuhkan upaya dan kerja keras yang luar biasa, selain memang
tidak ada dasar pijakan yang kokoh bagi batang pohon tadi dalam
genangan air.

A

pakah judul ini ada
kaitannya dengan dunia
kedokteran ?, perlu
pemahaman mendalam
untuk menjawabnya.
Namun di balik pemahaman tentang
sebuah profesi, tentang kedokteran ,
yang diharapkan adalah, semoga muncul
inspirasi dari judul yang agak menggelitik
ini.
Sekelumit sejarah dan kiprah dokter di
Indonesia
Sejarah panjang pendidikan dokter di
Indonesia telah dikenal berawal dari
gagasan dr.Vd.Bosch yang membuka

“Doctor Java School” di daerah
Weltevreeden (sekarang wilayah RSPAD
Gatot Subroto di Kwini, Jakarta Pusat).
Tahun 1851, pendidikan 2 tahun ini
meluluskan Angkatan pertama. Harus
diakui, inilah cikal bakal pendidikan
dokter bahkan pendidikan tinggi
di Indonesia. Perkembangannya
menjadi STOVIA (School tot Opleiding
Voor Indische Arts) kemudian GH
(Geneskundige Hoogeschool) dengan
diseling Ika Dai Gaku pada masa
penjajahan Jepang untuk kemudian
menjadi Perguruan Tinggi Kedokteran
Jakarta dan berlanjut sebagai FKUI
(Fakultas Kedokteran Universitas
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Indonesia) adalah sebuah perjalanan
panjang yang banyak memberikan
warna, pembelajaran pada pembentukan
FK-FK lain. Jangan lupa bahwa, saat di
Jakarta dibentuk STOVIA, di Surabaya
dibangun pula NIAS dan, pada tahun
1949, pemerintah Republik Indonesia
membuka Universitas Gadjah Mada
(termasuk Fakultas Kedokteran) di
Yogyakarta sebagai simbol perguruan
tinggi yang dibangun mandiri oleh
Negara ini.
Dalam kehidupan Negara ini, terbukti
dokter telah berperan dalam banyak hal:
menangani masalah kesehatan, menjadi
perunding proses memerdekaan bangsa,
pejuang bersama rakyat, tokoh politik
dan pendiri beberapa partai politik dan
organisasi kemasyarakatan, diplomat
handal, penggerak pembangunan
di tengah masyarakat dan banyak
peran strategik lainnya. Secara singkat
agaknya dapat disebutkan bahwa
kiprah dokter di Indonesia adalah:
pengabdi kemanusiaan, pendidik,
pelopor, pejuang, pemimpin serta tokoh
perubahan.
Apakah Kedokteran sebuah profesi ?
Pertanyaan ini bisa terdengar aneh
namun, sebenarnya tetap penting
karena pemahaman tentang profesi
saat ini tampaknya semakin tipis. Profesi
(profession) seringkali dikacaukan
dengan vokasi, pekerjaan (job).
Pekerjaan dapat dilakukan oleh siapa
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saja, sementara sebuah profesi harus
dilakukan oleh para profesional yang
memiliki kapasitas dan, berkompeten
untuk melakukan profesi yang
ditekuninya itu.
Starr menyebutkan bahwa profesi adalah
sebuah pekerjaan yang meregulasi
dirinya sendiri melalui pelatihan yang
dilakukan secara sistematik serta
memiliki disiplin kolegial (berbasis
pengetahuan khusus dan teknis), bersifat
melayani dan, bukan berorientasi pada
keuntungan yang terpancar dari kode
etik yang dimiliki profesi itu.
Untuk itu disebutkan ada 7 (tujuh) pilar
sebuah profesi yaitu: keterampilan teknik
dan rancang bangun yang dimutakhirkan
melalui pendidikan berkelanjutan, naluri
tanggung jawab sosial, pemahaman
terhadap sejarah profesi yang ditekuni,
pengetahuan tentang seni dan susastera,
kepribadian dan integritas, kepercayaan
terhadap arti dan nilai kehidupan serta
kemampuan melihat sisi indah dari
sebuah kesulitan.
Jika pekerjaan amat bertumpu pada
produk (output), maka profesi akan amat
memerhatikan proses yang utuh berupa
: perencanaan (input, secara umum),
proses, luaran (output, produk) dan, hasil
(outcome) bahkan evaluasi. Profesi harus
memertanggungjawabkan keseluruhan
siklus ini ke dalam (internal profesi) dan
juga, ke luar (masyarakat, pengguna,

klien, customer). Tanggung jawab
paripurna ini menyebabkan sebuah
profesi tidak hanya memertimbangkan
aspek individu pengguna jasa layanan
profesi (klien) namun sekaligus terhadap
masyarakat dalam arti seluas-luasnya.
Oleh karena itu, setidaknya dikenal
beberapa hal yang menandai atau
mewarnai sebuah profesi, yang dikenal
sebagai profesionalisme.
Sir Graemme Cato dari the Royal
College of Physician menyatakan bahwa
profesionalisme kedokteran adalah
pelaksanaan prinsip-prinsip praktik
kedokteran dan standar kompetensi
secara baik, serta melakukan asuhan dan
perilaku yang akan menyebabkan pasien
menaruh hormat pada semua aspek
kerja profesional yang dilakukan seorang
dokter. Beberapa aspek profesionalisme
antara lain adalah :
Altruis
Altruisme adalah sifat dan sikap untuk
mendahulukan dan mengedepankan
kepentingan atau kebutuhan orang lain.
Dalam kedokteran, altruisme dikaitkan
dengan kesigapan dokter untuk
mengenal secara cepat serta melakukan
semua upaya untuk kepentingan pasien.
Dokter tidak akan menjadi ‘orang pintar’
namun, akan menjadi pendamping
pasien melewati masa-masa sakitnya.
Dalam konteks ini, dokter harus bersikap
empati artinya, bersama pasien tapi
tidak masuk ke dalam perasaan, emosi si

pasien.
Akuntabilitas
Semua prosedur kedokteran memiliki
risiko, maka seorang dokter harus benarbenar bekerja berdasarkan kompetensi
serta kewenangan yang dimiliki sesuai
dengan prosedur yang berlaku (standar
prosedur, standar medik dan standar di
tempat bekerja). Akuntabilitas kinerja
dokter akan diukur melalui komitmen
dan integritas terhadap semua standar,
pedoman serta aturan yang berlaku itu
tanpa menghalangi si dokter untuk juga
menggunakan atau mengembangkan
kiat/seni (arts) yang juga merupakan sifat
tak terpisahkan pada diri seorang dokter.
Komitmen
Menjadi dokter adalah pilihan, namun
sekali memilih haruslah disertai
komitmen yang tinggi untuk mematuhi
dan menjalankan nilai-nilai yang dianut
oleh profesi kedokteran secara penuh.
Hubungan dokter-pasien yang baik akan
terbina bila pasien merasakan komitmen
si dokter yang dilakukan dengan penuh
kejujuran, keterbukaan, keikhlasan
berbasis ilmu pengetahuan serta
keterampilan yang baik.
Kepakaran
Seorang dokter haruslah pakar dalam
bidang yang ditekuninya. Kepakaran
bukanlah berarti spesialisasi namun
lebih berarti pada kemampuan
secara maksimal menerapkan ilmu
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pengetahuan serta keterampilannya
sebagai seorang dokter. Untuk itu, setiap
dokter harus terus belajar. Semua dokter
sangat mengenal adagium : Medicine is a
life long study. Kalimat ini mengingatkan
setiap dokter untuk menjadi pembelajar
sepanjang hayat.
Menghormati pihak lain
Menghormati pihak lain adalah nilai lain
yang harus menyatu pada diri setiap
dokter. Kemampuan menghormati
ini tidak hanya terhadap pasien dan
keluarganya, namun juga terhadap
sesama sejawat dan mitra profesi
lain seperti perawat juga terhadap
mahasiswa kedokteran dan para dokter
residen. Hal terakhir ini justru amat hakiki
karena jika seorang dokter mampu
menghormati pihak di ‘bawah’nya (para
mahasiswa, dokter residen, perawat),
maka akan jauh lebih mudah baginya
untuk menghormati para sejawat,
serta pasien dan keluarga mereka.
Menghormati pasien dan keluarga
mereka bagi seorang dokter merupakan
bentuk ‘pembayaran’ atas kepercayaan
yang diperoleh si dokter dari pasien serta
keluarga mereka.
Secara umum, setiap anggota/warga
profesi , lazim disebut professionals
akan memiliki karakter yang sama
seperti memiliki sifat menata,
akuntabel, pembelajar sepanjang hayat,
bertanggung jawab dan patuh pada
aturan (code).
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Sebuah naskah tentang profesionalisme
kedokteran dengan tajam menyoroti
7 (tujuh) isu yang mengganggu
profesi kedokteran saat ini, yaitu :
penyalahgunaan kekuasaan, arogansi,
tamak, tampilan yang keliru, gangguan,
lack of conscientiousness, konflik
kepentingan.
Hubungan dokter-pasien seringkali
terganggu oleh karena masalah
komunikasi. Pasien tidak meragukan
keilmuan dan keterampilan si dokter, tapi
mengalami kesulitan untuk bertemu,
mendapatkan keramahan, informasi yang
jelas dan memadai serta ketidakjelasan
biaya pengobatan.
Hubungan dokter dengan industri
farmasi telah menjadi pengamatan
dan membangun kecurigaan khalayak
sehingga makin terbuka disampaikan
melalui media. Sering ditengarai
hubungan antara konflik kepentingan
dengan sikap dokter dalam membina
hubungan dokter-pasien. Masalah
ini bukan hanya terdengar dari pihak
masyarakat saja tapi telah juga masuk
sebagai bahasan dalam berbagai
pertemuan profesi. Ini adalah warna dari
penilaian terhadap profesi kedokteran
saat ini.
Inui memerlihatkan beberapa dari
nilai mendasar dalam profesionalisme
kedokteran yang berjalan tidak selalu
sesuai seperti : kebenaran/ilmiah yang

justru muncul sebagai ketidakpastian,
menyembuhkan justru muncul sebagai
berisiko, empati yang justru muncul
sebagai arogansi, bertindak benar yang
justru muncul sebagai rentan kesalahan,
sifat reflektif (mawas diri) justru muncul
sebagai pembenaran atau sifat altruis
justru sebaliknya, pembenaran diri.
Hal-hal ini sering menjadi dasar untuk
menyampaikan ketidakpuasan bahkan
mengadukan dokter ke pihak yang
berwenang.
Nilai-nilai yang mewarnai profesi
kedokteran
Selain hal-hal yang menandai sebuah
profesi secara umum, profesi kedokteran
dalam perjalanan panjang sejarah, telah
membuktikan dan dijiwai beberapa nilai
(values), di antaranya adalah :
Kesejawatan
Kesejawatan adalah nilai yang sangat
erat dengan dunia kedokteran. Nilainilai kesejawatan ini tidak dapat
muncul begitu saja. Ia harus dibentuk.
Pembentukan nilai kesejawatan dimulai
sejak pendidikan di Fakultas Kedokteran.
Dasar dari pembentukan kesejawatan
adalah pencontohan, keteladanan
(role modeling). Oleh karena itu, bukan
hanya kemampuan kognitif namun
kemampuan afektif amat penting baik
bagi mahasiswa kedokteran maupun –
dan khususnya- bagi para dosen.
Standar Pendidikan Profesi Dokter

Indonesia yang disahkan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia menetapkan
syarat-syarat pembentukan sebuah
program studi dan Fakultas Kedokteran
serta syarat-syarat untuk menjadi
mahasiswa kedokteran serta menjadi
dosen kedokteran. Semua ini seharusnya
semakin mempertebal kemampuan
menumbuhkan nilai kesejawatan dalam
hati dan jiwa setiap dokter.
Etika dan moral
Etika berasal dari kata ethikos,ethos
(Yunani) secara umum adalah tentang
adat, kebiasaan serta praktik. Etika adalah
rangkuman standar aturan (ramburambu) atau pedoman mengenai hal-hal
yang dianggap baik, biasanya terkait
dengan lingkup kegiatan kelompok atau
sebuah profesi (tertulis maupun tidak).
Sedangkan moral, merupakan kualifikasi
sikap terhadap nilai-nilai etis tadi yang
dilandasi kemampuan tilik individu yang
bersangkutan.
Setiap profesi memiliki Kode Etik,
sebagaimana pula profesi keokteran
dan, ada moral yang menilai sikap-sikap
para professional dalam komitmen
dan integritas melakanakan nilai-nilai
etis tadi. Kode Etik Dokter Indonesia
merupakan Kode Etik tertulis profesi
yang pertama di Indonesia. Kode Etik
ini juga menjadi dasar dan acuan Janji
Kepaniteraan dan Lafal Sumpah Dokter
Indonesia. Secara etika dan moral,
profesi kedokteran di Indonesia telah
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menunjukkan kesungguhan sejak awal
keberadaannya. Setelah itu, saat ini dan
ke depan, adalah tanggung jawab para
professional sebagai pelaku untuk terus
melaksanakannya dengan komitmen
yang tinggi.
Integritas
Integritas adalah kepatuhan dan atau
ketaatan kepada nilai-nilai yang dianut
integritas juga berarti loyalitas pada
korps (lesprite d’corps) atau jiwa korsa,
yang dimaksud tentunya pada korps
profesi kedokteran. Dokter tidak akan
mementingkan kelompoknya sendiri jika
itu berarti merugikan profesi kedokteran.
Berarti, ketaatan kepada lafal Sumpah
Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia
bersifat mutlak. Integritas kedokteran
seharusnya bersifat menyatu
sebagai profesi kedokteran dan tidak
membelahnya menjadi terkotak-kotak
berdasarkan fanatisme spesialisasi.
Tujuan dari pendidikan melalui fakultas
kedokteran adalah untuk menjadi dokter,
sama bagi semua peserta didik. Oleh
karena itu, seharusnya integritas itu harus
dipahami secara utuh oleh setiap insan
dokter.
Kepemimpinan, kepeloporan dan
kejuangan
Hampir di setiap Negara, dokter akan
menjadi pelopor untuk gerakan-gerakan
kemanusiaan, kemerdekaan bangsanya
bahkan seringkali menjadi pemimpin
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dari setiap gerakan yang substantif
berkebangsaan dan berkenegaraan itu.
Di masa memerjuangkan kemerdekaan,
hal-hal ini akan terasa amat nyata.
Dalam hal Negara sudah ada, maka
peran kepeloporan dan kepemimpinan
dokter akan terlihat khususnya
pada kejadian bencana selain dari
menghasilkan temuan-temuan baru
melalui riset serta praktik kedokteran
yang bermutu dan bermartabat. Harus
berani melihat bahwa era kedokteran
Indonesia saat ini tidaklah segemilang
masa-masa sebelumnya. Kepeloporan,
kepemimpinan serta sifat dan nilai
kejuangan dokter Indonesia saat ini –
kalaupun ada- tidaklah terlalu dirasakan
oleh masyarakat.
Kemanusiaan
Cassel (1984) menyatakan bahwa telah
terjadi perubahan mendasar dalam
dunia kedokteran dari cara melihat dan
menangani seseorang yang sakit menjadi
penanganan dengan pendekatan
kemanusiaan yang utuh. Secara
mudah, hal ini dapat dilihat dari contoh
penggunaan endoskopi atau kateterisasi
menggantikan tindakan bedah. Dulu
banyak tindakan kedokteran dilakukan
tanpa anestesi atau dengan anestesi
yang tidak nyaman bagi pasien namun
sekarang prosedur ini dilakukan dengan
senyaman mungkin sehingga pasien
tidak merasakan penderitaan pada saat
dan setelah prosedur dilakukan.

Contoh lain adalah bahwa dokter
seharusnya melihat persoalan sakit
seorang pasien merupakan bagian tidak
terpisahkan sebagai masalah keluarga
mereka. Clouser (1990) menyatakan
bahwa untuk mampu menerapkan
pendekatan yang amat manusiawi
terhadap pasiennya, maka dokter itu
harus memiliki 5 kualtas pikir ( 5 Qualities
of Mind) yaitu kemampuan berpikir kritis,
memiliki kelenturan dalam perspektif,
tidak bersifat dogmatis, menghargai nilainilai (values) serta memiliki empati dan
pemahaman diri.
Nilai-nilai kemanusiaan harus dilatihkan,
ditanamkan selama pendidikan
kedokteran, kepada para mahasiswa
bahkan residen agar terbentuk dokter
yang paham bahwa ia/mereka tidaklah
terpisah dan juga merupakan anggota
masyarakat, dokter dengan rasa empati
yang kuat baik terhadap pasien serta
keluarga mereka, bahkan empati
terhadap sesama sejawat, dan, dokter
yang memiliki rasa dan nilai kebersamaan
Kesantunan
Agaknya, kata kesantunan dipahami
sebagai ‘khas Indonesia’, namun
sebenarnya tidak. Berada di pusat-pusat
pendidikan dan pelatihan kedokteran
di berbagai negara maju, akan sangat
terasa bahwa perilaku ‘menyapa’ akan
ditunjukkan oleh siapa saja sejak tukang
sapu sampai para guru besar. Kesantunan
akan menjadikan seorang dokter

bersikap bersahaja, tidak menjadi lebih
pandai di hadapan orang lain.
Kesantunan seringkali dilakukan
dalam pengertian kepada orang yang
lebih tua, senior atau terhadap atasan
padahal sebenarnya kesantunan yang
alami akan tampak bila dilakukan
justru terhadap orang dalam posisi
yang lebih ‘lemah’, lebih di ‘bawah’ dan
lebih muda. Kesantunan dalam profesi
kedokteranpun harus dilatihkan melalui
keteladanan para dosen. Kerja keras,
penuh tekanan dan beban serta waktu
sempit, sama sekali bukan alasan untuk
mengabaikan kesantunan ini.
Semua nilai yang disebutkan di atas,
diharapkan akan membentuk kualitas
kepribadian seorang dokter yang:
merupakan pekerja keras, mampu
bekerjasama secara baik, memiliki
ketaatan (commitment), cermat, memiliki
sifat kehati-hatian yang tinggi, toleran
pada orang lain, bersifat terbuka, peka,
memiliki kemampuan melayani yang
baik, bermoral, mandiri serta rendah hati
(Dikti,2007).
Pendidikan kedokteran
Maka, sesungguhnya, dibutuhkan
pendidikan kedokteran yang memahami
semua tentang profesi kedokteran
secara utuh. Pendidikan kedokteran
bukan hanya bertujuan menghasilkan
dokter yang pandai, terampil dan
cekatan saja. Namun lebih utama dari
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itu adalah menghasilkan seorang
ilmuwan yang berjiwa dokter: bersahaja
namun memiliki naluri menolong,
mendahulukan kepentingan orang lain
ketimbang kepentingan dirinya sendiri.
Penerimaan mahasiswa haruslah
merupakan cara penapisan yang mampu
mendapatkan mahasiswa yang sesuai
untuk menyandang profil dokter yang
baik. Dosen dan manajemen fakultas
harus menjadi contoh, panutan tentang
kehidupan profesi kedokteran yang sarat
nilai dan terhormat.
Pendidikan tidak saja mengajarkan ilmu
kedokteran tetapi sekaligus membangun
semangat kebangsaan serta dokter
dan kelompok dokter yang hidup
berkesejawatan sesamanya serta bersifat
empati dan altruis terhadap pasien,
keluarga serta masyarakat juga terhadap
semua insan dalam lingkungan kerjanya.
Ini semua adalah sebagian dari faktor
yang dapat menjaga tegak, terhormat
serta berwibawanya profesi yang luhur
ini.
Rumah profesi dan regulasi
profesi
Maka, haruslah amat dipahami
serta dihormati karsa dan karya
para sesepuh serta penggiat profesi
kedokteran, selama 22 (dua puluh dua)
tahun memerjuangkan keberadaan
sebuah badan yang bersifat otonom,
independen serta bertanggung jawab
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langsung terhadap Negara atas kinerja
profesi kedokteran Indonesia. Badan itu
dilahirkan dengan Undang-undang no.24
tahun 2009 bernama Konsil Kedokteran
Indonesia dengan singkatan KKI. Dengan
keberadaan KKI, saat ini Indonesia telah
diterima dan diakui mengikuti kaidah
yang universal dalam pembinaan profesi
kedokteran, setidaknya di lingkup
kawasan serta kelompok Negara-negara
persemakmuran yang menggunakan
cara yang sama seperti di Negara-negara
jiran sekawasan, ASEAN.
KKI merupakan rumah profesi karena
anggotanya merupakan utusan terpilih
dari organisasi dan lembaga yang
terkait dengan profesi kedokteran
bahkan utusan yang berasal dari
masyarakat. KKI merupakan ‘jembatan’
antara Kementerian Pendidikan dan
Kesehatan dalam kekhususan terhadap
aspek profesi (dan para profesionalnya)
untuk melindungi masyarakat (pasien,
khususnya), membina profesi serta
memberikan kepastian hukum baik
kepada pengguna maupun pemberi jasa
layanan kedokteran.
Oleh karena itu, di KKI-lah seyogyanya
para dokter berkumpul, menyatu
dan menghasilkan karya-karya yang
mencerminkan kedokteran sebagai
sebuah profesi besar, bersahaja,
bermartabat dan amat pantas untuk
menjadi contoh bagi profesi lainnya.
Pendapat profesi kedokteran ke luar,

seyogyanya disuarakan bersama
melalui Konsil Kedokteran Indonesia,
sebagaimana harapan dan kepercayaan
masyarakat terhadap para dokter dan
profesi kedokteran seyogyanya juga
mereka peroleh di sini.
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa
kedokteran sebagai profesi memiliki
nilai-nilai yang luhur yang akan menjadi
bentuk penjagaan terhadap keberadaan
dan kehormatan profesi ini. Sebelum
mengharapkan rasa hormat pihak lain,
seyogyanya para dokter selaku anggota
profesi mulia ini yang benar-benar
menjaganya.
Penjagaan dimulai sejak masa pendidikan
(hulu) dan tanpa henti dilakukan
selama seorang dokter melakukan

praktik kedokteran (hilir). Negara telah
memberikan sebagian dari kewenangan
penjagaan itu kepada dan melalui
profesi itu sendiri yang diwakili oleh
Konsil Kedokteran Indonesia. Peraturanperaturan yang diterbitkan Konsil
Kedokteran Indonesia inilah yang akan
menjaga peran profesi dalam pendidikan
sampai pada praktik kedokteran,
sekaligus menjaga kehormatan profesi ini
di lingkungan internal profesi, di tengah
masyarakat serta di dunia internasional.
Jika ini semua terus dihayati secara utuh
maka, tidak ada dan tidak perlu ada ……
batang tarandam….
Medicine is the most humane of sciences,
the most empiric arts and,
the most scientific of humanities
Pellegrino (1970)
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