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Abstrak

• Jumlah jam kerja dokter yang dipandang berlebihan 

• Banyaknya jumlah jam kerja berbanding lurus dengan beban kerja 
dokter yang besar. 

• Beberapa hal yang diduga menjadi penyebab peningkatan beban 
kerja dokter, antara lain jumlah pasien yang meningkat, persebaran 
dokter yang tidak merata, kompleksitas penyakit pasien yang 
semakin tinggi, serta jumlah proyek penelitian dokter yang semakin 
banyak. 



Abstrak

• Kurangnya apresiasi terhadap profesi dokter juga diduga sebagai 
pemicu pengaturan jumlah kerja dokter yang berlebihan. 

• Meningkatnya beban kerja berdampak negatif pada keselamatan 
dokter dan pasien pada jam kerja, yang dapat berujung pada 
peningkatan gugatan medis. 

• Diperlukan sistem kerja serta kebijakan yang jelas dan efektif 
untuk mengatur jumlah jam kerja dokter



PENDAHULUAN

• Jam kerja yang lama dan beban kerja yang tak terduga sudah menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dari profesi dokter. 

• Pada Januari 2017, media nasional sempat digemparkan dengan aksi 
seorang bupati yang menegur keras dokter dan perawat yang tertidur 
saat jam kerja. Hal tersebut terjadi saat Gubernur melakukan inspeksi 
mendadak (sidak) di salah satu rumah sakit setelah adanya laporan 
dari masyarakat mengenai kurang baiknya kinerja rumah sakit 
tersebut.1



METODE

• Informasi dan data penunjang dikumpulkan melalui penelusuran 
literatur di basis data jurnal PubMed dan Journal of Psychology and 
Psychotherapy dengan kata kunci “work hour”, “doctors”, dan 
“workload”; 

• situs web surat kabar daring Antara News; situs web Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia; serta 

• Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jurnal dan artikel yang digunakan 
sebagai dasar penulisan publikasi ini terbit antara tahun 2001-
2017.



HASIL DAN PEMBAHASAN
• Penyebab Beban Kerja Dokter yang Berlebihan

• Dampak Beban Kerja yang Berlebihan

• Regulasi Jam Kerja Dokter di Negara Maju

• Regulasi Jam Kerja Dokter di Indonesia

• Struktur Kerja yang Ideal dalam Pelayanan Kesehatan



FRAMEWORK QUALITY IN UHC



Health System Performance Framework to Achieve the Health-Related Sustainable 
Development Goals  and Universal Health Coverage

• The framework puts individuals and families at the center, supported by their communities and social networks. 

• It comprises four main M&E domains: inputs and processes, outputs, outcomes, and impacts. 

• Additionally, the framework highlights key actors within the health sector and other sectors (e.g., finance, housing, education, public works, 
and transportation), as well as a range of stakeholders, including communities and their social networks.



Core Universal Health Coverage Indicators Based on the Health-Related 
Sustainable Development Goals





TINDAKAN Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Seksio Sesaria 3079 2569 2612 2465

Histerektomi 54 41 14 43

Kehamilan Ektopik 80 30 47 46

Lain-lain 83 182 198 112

TOTAL 3296 2822 2871 2666

Jenis Tindakan Terbanyak di Kamar Operasi 

RS Budi Kemuliaan

Tahun 2015-2018

Sumber data : data internal RSBK- unit. rekam medik



KESIMPULAN

• Diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dan efektif dalam menentukan 
jumlah jam kerja. 

• Dengan adanya regulasi jam kerja yang efektif, kinerja dokter di 
pelayanan kesehatan diharapkan dapat mengalami peningkatan. 

• Direkomendasikan agar institusi pendidikan dapat memasukkan 
pemeriksaan kesehatan umum bagi mahasiswa sebelum menjadi 
dokter dalam upaya menghindari adanya kejadian yang tidak 
diinginkan di kemudian hari yang terkait dengan pekerjaan sebagai 
dokter
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