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Distribusi tenaga medis

(dokter dan dokter spesialis) :

Belum merata

Berpengaruh pd:

Kualitas pelayanan kesehatan yang baik belum

terwujud

2



Rasio pelayanan kesehatan (DU) :

1: 2.500 

(1 dokter melayani 2.500 orang.)

11 Propinsi memenuhi syarat (KKI)Masalah: 

Distribusi

Perlu kerjasama pem.pusat dan daerah
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DAFTAR CABANG DAN ANGGOTA 

IDI WILAYAH JAWA BARAT
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PerPres No.4 / 2017

(Ttg Wajib Kerja Dokter Spesialis) ----- tak

berlaku lagi.

Dulu: setelah lulus FK harus wajib kerja. Karena

'wajib' itu melanggar hak(Kep.MA)

Penyebab distribusi tidak merata?
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� Jika mengacu pada perhitungan beban kerja ideal 
dokter yang ditetapkan pemerintah, rasio satu
dokter untuk 2.500 penduduk terlampaui. 

� Rasio itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk
dengan asumsi 20 persennya sakit, luas wilayah, beban
kerja, dan waktu layanan
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� Berdasarkan data KKi per 30 April 2020, setiap 1 
dokter melayani sekitar 1.400 penduduk
Indonesia. 

� Membandingkan dg Malaysia yang di mana rasio 1 
dokter melayani 1.100 penduduk.

� Menurut data KKI per 30 April 2020, jumlah dokter
(di Indonesia) 186.105 orang.

� Artinya, 1 dokter melayani 1400-an penduduk. 

� Di Malaysia rasio dokter 1:1100-an.

� Di Singapura, pada 2013, rasio dokter 1:513 penduduk
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Perpres No.31/2019 :

-Ttg pendayagunaan dokter spesialis

-Menempatkan spesialis ke Puskesmas dan RS 

terpencil.

UU No. 36 / 2014 :

- Tentang tenaga kesehatan. 

- Aturan ini menugaskan dokter utk berbakti kpd

negara.

---- solusi ?
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'Daya tarik lainnya' :

- Dokter dan DSp yg mau ditempatkan di 
daerah terpencil mendapat insentif besar
oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah tempat mereka bertugas.

- Dokter daerah terpencil juga mendapat nilai
khusus ketika mendaftar sebagai pegawai
negeri sipil (PNS). –

-- cukup efektif ?
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Faskes

- RS kab seakan belum mampu dari sisi
fasilitas dan tenaga medis untuk menangani
pasien gawat darurat secara mandiri..?

------ dirujuk ke faskes lbh lkp

Amanat konstitusi Ps.28 UUD 45 :

- menjamin pelayanan kesehatan yang baik
bagi setiap warga negara.
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Masih jauh panggang dari api..?   

- Distribusi tenaga dokter khususnya dokter
spesialis yang belum merata disetiap daerah
kabupaten/kota di Indonesia

- Penumpukan jumlah dokter spesialis masih
terpusat di kota-kota besar.

--- ketimpangan pelayanan kesehatan
disetiap daerah.
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Gugatan thd Perpres No.4/2017 (WKDS) :

- dikabulkan putusan MA No.62/HUM/2018 

- MA menilai kebijakan tersebut adalah
bagian dari kerja paksa

- Dinilai bertentangan dg UU  No.39/1999 ttg
HAM dan UU No.19/1999 ttg Konvensi ILO 
mengenai penghapusan kerja paksa.
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Sebagai gantinya,
Perpres No.31/2019:
- ttg Pendayagunaan Dokter Spesialis. 
- Penerapannya tidak lagi bersifat wajib untuk mengikuti

wajib kerja dokter spesialis melainkan bersifat sukarela.
- Pemerintah tidak dapat mengintervensi setiap dokter

lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis untuk
mengikuti wkds.

- Sangat bergantung kpd niat tulus atau kesediaan dari
dalam diri setiap dokter spesialis utk mengabdikan dirinya
menjalankan profesinya didaerah kabupaten terlebih di 
daerah terluar, tertinggal, terpencil

- Kebanyakan dokter spesialis lebih memilih di provinsi atau
kota-kota besar dengan ketersediaan segala fasilitas
infrastruktur sarana dan prasarana medis yang lengkap
(KKI)

--- tantangan pem.pst dan pemda
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� Program Nusantara Sehat digelar Kemenkes untuk
menyelesaikan persoalan ketidakmerataan tenaga
medis di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
(3T). Namun, tenaga kesehatan peminat program 
Nusantara Sehat masih sedikit.

� Kenapa..??

� Padahal, insentif yg diberikan Kemenkes bagi peserta
program tsb terbilang tinggi. Gajinya sekitar Rp11 
atau Rp15 juta. Tetapi program sementara hanya satu
tahun
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- Keengganan para dokter spesialis mengabdi di 
daerah bukan tanpa alasan.

- Minimnya fasilitas kesehatan yang ada
disinyalir menjadi salah satu alasan.

- Indonesia bukanlah menjadi negara yang 
kekurangan dokter spesialis..?

- KKI: dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang 
teregistrasi sebanyak 38.292 orang (2017)

- Rasionya 14,6 per 100.000 penduduk

- Rasio yang ditetapkan ialah 10,6 per 100.000 
penduduk.

(Kep Menko Kesra No.54/2013 ttg Rencana Pengembangan
Tenaga Kesehatan (RPTK) 2011-2015.) 17



- Di Jakarta, rasio dokter spesialis mencapai
74,8 per 100.000 penduduk

- Di Yogyakarta 41,7 per 100.000 penduduk.

- NTT  rasio hanya 3,2 per 100.000 penduduk

- Sulawesi Barat hanya 3,5 per 100.000 
penduduk

- Maluku Utara yang hanya 3,9 per 100.000 
penduduk.
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- Rasio dokter umum sudah lebih dari yang 
dibutuhkan (2017)

- Jumlahnya 47,6 per 100 ribu penduduk. 

- Sementara dokter spesialis masih sangat
kurang.

- Rasionya belum sesuai target ( 14,6 per 100 
ribu penduduk) baru terealisasi 10
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- Masalahnya pd jumlah kualitas dan
distribusi. 

- Lulusan dokter umum sudah terlalu banyak
10 -12 ribu yang lulus per tahun. 

- Tapi kebanyakan di perkotaan
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Berdasarkan data Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) 2012, terungkap bahwa dari 9.510 
puskesmas yang ada di Indonesia, 14,7% di 
antaranya tidak memiliki tenaga dokter.

Selain itu masih terdapat 16,76% puskesmas di 
negara kita yang tidak memiliki jumlah tenaga
kesehatan (nakes) minimal, yang terdiri dari 1 
dokter, 1 perawat dan 1 bidan.

Kita menghadapi situasi maldistribusi tenaga
kesehatan yang merata
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- Jumlah dokter spesialis masih kurang.

- "Salah satu kendalanya: tidak semua
fakultas kedokteran (FK) dapat membuka
pendidikan spesialis. 

- Hanya FK akreditasi A diperbolehkan
membuka pendidikan spesialis. 

- Baru 18 FK yang mendapatkan akreditasi A-
Bgm dg Revisi UU DIKDOK..?
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Jumlah 89 FK yg ada di Indonesia tdd 38 PTN dan 51 
PTS

Terakreditasi A sebanyak 22 fakultas, akreditasi B 
sebanyak 45 fakultas dan akreditasi C sebanyak 22 
fakultas.

Banyak FK yang belum memenuhi standar
ketersediaan tenaga pendidik atau dosen
kedokteran serta persyaratan.

Bila tidak dimoratorium, kuantitas FK dan FKG terus
berkembang dan tidak dibarengi dengan mutu yang 
baik
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Pemerintah telah memberlakukan moratorium 
pembukaan program studi kedokteran dan
kedokteran gigi berdasarkan surat
edaran Kemenristekdikti No.2/M/SE/IX/2016 
tentang Pendirian Perguruan Tinggi baru dan
Pembukaan Program Studi.

Namun, dalam masa moratorium, pemerintah
membuka 14 fakultas kedokteran yang dibuka
sejak 2016, dimana sebagian besar belum memenuhi
standar

Ada fakultas yang diberikan izin operasionalnya
tanpa mendapat rekomendasi tim independen
seperti disyaratkan
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- IDI: Bukan semata terkait gaji/insentif

- Tp diimbangi dg kebijakan utk melengkapi
fasilitas yg ada di setiap wilayah

- Termasuk sarana dan prasarana
kesehatan

- Dan infrastruktur penunjang lain yang 
dapat membantu proses pelayanan
kesehatan kepada masy.

- Bukan semata kesejahteraan yang utama, 
tetapi bagaimana dia bisa bekerja
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Jadi harus bagaimana ?

(Take home massage)

- Pemerataan distribusi tenaga medis (baik
dokter khususnya DSp) dapat mewujudkan
kualitas yan kes yg baik

- Perlu kerjasama pem pusat dan pemda

- Pendayagunaan dokter (maupun DSp) harus
disertai pemwnuhan fasilitas sarana
prasarana dan infrastruktur yg lengkap

- Perbanyak FK dg akreditasi A utk membuka
PPDS 1 maupun 2

- Percepat revisi UU Dikdoka
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