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PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 

NOMOR 47 TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 

TAHUN 2015 – 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN), dengan mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, 

Konsil Kedokteran Indonesia telah menetapkan Rencana 

Strategis Periode 2015-2019 berikut indikator kinerja 

prioritas dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rancangan 

Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia sebagai 

kelanjutan dari Rencana Strategis Konsil Kedokteran 

Indonesia Tahun 2010-2015; 

b.  bahwa Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Lembaga 

Negara nonstruktural yang langsung bertanggung jawab 

kepada Presiden, menyusun Rencana Strategis dengan 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran, RPJMN Tahun 2015-2019, 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 

2015-2019 serta peraturan perundang-undangan guna 

mendukung Visi, Misi, dan Nawacita Presiden; 
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c. bahwa berdasarkan perkembangan Pemerintahan, 

peraturan perundang-undangan serta adanya Amar 

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 82/PUU-

XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang diucapkan 

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 

umum pada tanggal 14 Desember 2016 yang 

mempertahankan keberadaan dan independensi Konsil 

Kedokteran Indonesia sebagai Lembaga Negara yang 

terpisah dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, perlu 

dilakukan tinjauan ulang (review) dan menetapkan 

kembali Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia 

Tahun 2015-2019 pada bulan Desember Tahun 2016; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud  dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 

tentang Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia 

Tahun 2015 – 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  2.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

  4.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 
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  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4664); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang 

Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 139); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

  8.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1442/MENKES/PER/X/2005 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia; 

  9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil 

Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil 

Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia; 

  10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis 

Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 744); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG 

RENCANA STRATEGIS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 

TAHUN 2015 – 2019. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 

2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra KKI 2015-

2019 adalah dokumen perencanaan Konsil Kedokteran 

Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

2. Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disebut 

KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, 

dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil 

Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 

3. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang 

selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang 

berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan 

yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan 

disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan 

menetapkan sanksi. 

4. Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya 

disebut Sekretariat KKI adalah satuan kerja di 

lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan 

yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas dan 

wewenang KKI. 

 

Pasal 2 

Renstra KKI 2015-2019 memuat latar belakang, kondisi 

umum, kondisi lingkungan strategis global, regional dan 

nasional, capaian kinerja KKI  sampai dengan Tahun 2016, 

potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran 

strategis, arah kebijakan dan strategi KKI Tahun 2017-2019. 
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Pasal 3 

(1) Renstra KKI 2015-2019 berfungsi sebagai pedoman bagi 

Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi beserta 

divisi masing-masing serta MKDKI dalam menyusun 

rencana kegiatan. 

(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat KKI. 

(3) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI melaksanakan program 

dalam Renstra KKI 2015-2019 yang dituangkan dalam 

rencana kegiatan. 

 

Pasal 5 

Dalam menyusun rencana kerja KKI, MKDKI, dan Sekretariat 

KKI dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan para 

pemangku  kepentingan lainnya sebagaimana diamanatkan 

oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran. 

 

Pasal 6 

Wakil Ketua KKI dan Sekretaris KKI melakukan pemantauan 

pelaksanaan Renstra KKI 2015-2019 dan pemantauan 

pelaksanaan rencana kegiatan. 

 

Pasal 7 

Renstra KKI 2015-2019 tercantum dalam Lampiran Peraturan 

KKI ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan KKI ini. 
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Pasal 8 

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 

2017. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini 

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2016 

 

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, 

 

ttd 

 

BAMBANG SUPRIYATNO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Maret 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

      ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

 

1865 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 

NOMOR 47 TAHUN 2016 

TENTANG  

RENCANA STRATEGIS KONSIL KEDOKTERAN 

INDONESIA TAHUN 2015 – 2019 

 

 

RENCANA STRATEGIS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 

TAHUN 2015 – 2019 

 

 

SISTEMATIKA 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

B. KONDISI UMUM 

1. KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL, REGIONAL 

DAN NASIONAL 

2. CAPAIAN KINERJA KKI  SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

1. POTENSI KKI 

2. PERMASALAHAN KKI 

 

BAB  II VISI, MISI, DAN TUJUAN KKI 

A. VISI KKI 

B. MISI KKI 

C. TUJUAN 

D. SASARAN STRATEGIS KKI 

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KKI TAHUN 2017-2019  

 

BAB  III   PENUTUP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah Lembaga Negara non 

struktural bersifat otonom dan mandiri bertanggung jawab secara 

langsung kepada Presiden RI, dibentuk pada tahun 2005 sesuai amanah 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

(UUPK). KKI beranggotakan 17 orang komisioner, terdiri dari 7 (tujuh) 

orang dokter, 7 (tujuh) orang dokter gigi dan 3 (tiga) orang tokoh 

masyarakat, yang merupakan unsur dari Kementerian Kesehatan RI, 

Kementerian Ristek Pendidikan tinggi RI, Organisasi Profesi IDI dan PDGI, 

kolegium dokter, kolegium dokter gigi, Asosiasi Institusi pendidikan 

Kedokteran dan Kedokteran gigi, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan 

Kedokteran dan Tokoh Masyarakat.  

Adapun tugas dan fungsi  KKI adalah : 

1. melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter 

gigi; 

2. melaksanakan fungsi pengaturan (regulator), pengesahan, penetapan, 

serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik 

kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis; dan 

3. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi WNI/WNA sesuai 

kompetensi; mengesahkan standar pendidikan profesi dan standar 

kompetensi dokter dan dokter gigi, serta melakukan pembinaan 

terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan 

bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan 

fungsi masing-masing. 

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dengan mengacu 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-2019, KKI telah menetapkan Rencana Strategi (Renstra) Periode 

2015-2019 berikut indikator kinerja prioritas dalam Peraturan Konsil 

Kedokteran Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan 

Rancangan Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia  sebagai 

kelanjutan dari Renstra KKI Tahun 2010-2015.  
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Dengan adanya perkembangan Pemerintahan, peraturan 

perundangan, serta adanya Amar Keputusan Mahkamah Konstitusi RI 

pada bulan Desember 2016 yang mempertahankan keberadaan dan 

independensi KKI sebagai Lembaga Negara yang terpisah dari Konsil 

Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), maka perlu dilakukan tinjauan ulang 

(review) dan menetapkan kembali Renstra KKI Tahun 2015-2019 pada 

bulan Desember tahun 2016 . 

 

B. KONDISI UMUM 

Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya 

mempunyai karakteristik khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran 

yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan 

medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh 

manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat 

digolongkan sebagai  tindak pidana.  Surat Tanda Registrasi (STR) dari 

KKI merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap legalitas kompetensi 

dan kewenangan klinis dokter dan dokter gigi WNI/WNA yang akan 

melakukan praktik kedokteran di Indonesia, maupun  yang akan 

berpraktik antar Negara.  

Sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran, untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi 

masyarakat penerima pelayanan kesehatan, KKI mempunyai wewenang 

menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi; 

menerbitkan dan mencabut STR dokter dan dokter gigi;  mengesahkan 

standar kompetensi dokter dan dokter gigi; melakukan pengujian 

terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan 

penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; melakukan 

pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai 

pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan 

melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan 

sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar 

ketentuan etika profesi.    

Dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin profesi kedokteran, 

KKI menerima pengaduan masyarakat terhadap dugaan adanya 

pelanggaran disiplin praktik kedokteran, yang diproses oleh Majelis 
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Kehormatan Disiplin Profesi Kedokteran (MKDKI) sebagai Badan 

independen yang bertanggung jawab kepada Ketua KKI dan anggotanya 

diangkat oleh Menteri Kesehatan.   

Sesuai Pasal 20 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran, pelaksanaan tugas-tugas KKI difasilitasi oleh 

sekretaris dari Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab kepada 

Pimpinan KKI, serta pembiayaan KKI dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

 

1. KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL, REGIONAL DAN  

NASIONAL 

Pada era global dan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) sejak akhir Tahun 2015, jasa pelayanan kesehatan 

merupakan salah satu dari 12 (dua belas) sektor prioritas komoditi 

liberalisasi ekonomi, termasuk liberalisasi jasa 8 (delapan) jenis 

tenaga ahli, antara lain tenaga profesi dokter dan dokter gigi. 

Perpindahan jasa tenaga profesi dokter dan dokter gigi antar Negara 

tidak dapat sebebas jasa tenaga kerja ahli lainnya, karena terkait 

prinsip keselamatan pasien, profesionalisme, aspek ethical and code 

of conduct, serta kebijakan strategis (geopolitik dan geostrategik) yang 

berlaku di masing-masing Negara.  

   Secara internasional, KKI telah diakui sebagai Professional 

Medical Regulatory Authority (PMRA) dan Professional Dental 

Regulatory Authority (PDRA) di dunia Internasional, antara lain 

di 10 Negara anggota ASEAN, anggota Medical Council Network 

of World Health Organization, South-East Asia Regional (WHO-

SEAR) sejak tahun 2007, dan sebagai anggota dari International 

Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) sejak tahun 

2010. KKI memiliki legalitas hukum universal sebagaimana 

Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi di berbagai 

Negara, antara lain di Inggris, New Zealand, Singapore, 

Malaysia, Thailand, Kamboja dan lainnya.  

Dalam Piagam ASEAN Mutual Recognation Arrangement (MRA) for 

Medical practitioners dan Dental practitioner yang ditandatangani oleh 

10 Negara ASEAN pada Tahun 2009, KKI selaku PMRA dan PDRA 
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berperan penting dalam memfasilitasi mekanisme perpindahan jasa 

dokter dan dokter gigi sesuai roadmap ASEAN MRA 2016-2025, serta 

berwenang untuk merekognisi kualifikasi, kompetensi dan registrasi 

dokter/dokter gigi WNI/WNA yang akan praktik kedokteran di 

Indonesia maupun di Negara ASEAN. 

Secara Nasional, Pemerintah RI telah menetapkan arah 

kebijakan utama pembangunan wilayah nasional Tahun 2015-2019, 

difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan 

pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan 

akselerasi pembangunan wilayah KTI sejalan dengan  visi-misi 

pemerintah dan penekanan pada misi keempat, yaitu: Mewujudkan 

kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;  

serta misi kelima: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  

Guna mendukung pencapaian visi misi Pemerintah, KKI selaku 

PMRA dan PDRA bersama Kementerian Kesehatan, berpartisipasi 

aktif dalam perundingan jasa profesi dokter dan dokter gigi antar 

Negara serta melakukan harmonisasi peraturan domestik dengan 

Lintas Kementerian/ Lembaga.  

KKI bersama Organisasi Profesi dan pemangku kepentingan di 

bidang kedokteran mendukung Pemerintah dalam melindungi 

masyarakat dari pelayanan kesehatan oleh dokter/dokter gigi yang 

tidak kompeten; meningkatkan mutu dokter dan dokter gigi untuk 

meningkatkan daya saing, serta mengantisipasi adanya “Imminent 

loss” yang dapat berdampak pada kedaulatan dan ketahanan 

Nasional di bidang kesehatan.  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai UUPK, program 

kerja KKI harus sejalan dengan program prioritas Pemerintah di 

bidang kesehatan untuk pemenuhan SDM Kesehatan khususnya 

dokter dan dokter gigi, sebagaimana terdapat dalam RPJMN tahun 

2015-2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2015-2019. 

 

2. CAPAIAN  KINERJA KKI SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 

Dalam Renstra KKI Tahun 2015-2019, pencapaian kinerja KKI 

diukur menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu: jumlah STR 

dokter dan dokter gigi yang diterbitkan oleh KKI, serta jumlah 

penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, 
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sehingga seluruh tenaga profesi kedokteran secara hukum terjamin 

kompetensinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel-1 :  Capaian Kinerja KKI tahun 2015 s.d tahun 2016 sesuai 

Indikator Kinerja KKI Tahun 2015-2019. 

 

Berdasarkan Tabel-1, secara umum capaian kinerja KKI tahun 

2016 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini karena telah 

terlaksananya pengembangan sistem percepatan registrasi ulang 

sesuai Perkonsil, dan adanya percepatan penyelesaian penanganan 

kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi oleh MKDKI.  

  Surat Tanda Registrasi (STR) adalah produk utama KKI yang 

langsung berhubungan dengan legalitas praktik dokter dan dokter 

gigi WNI/WNA di Indonesia. Sejak tahun 2005 s.d Desember 2016 

KKI telah melakukan fungsi registrasi terhadap dokter/dokter 

spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis se Indonesia, termasuk 

para lulusan baru, serta melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) 

tahun sesuai masa berlaku STR, sebagaimana grafik-1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

  

  

   Grafik-1: Jumlah kumulatif penerbitan STR dokter dan STR dokter gigi 

yang teregistrasi oleh KKI tahun 2005 s.d Desember 2016. 

Berdasarkan data dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan 

melakukan registrasi ulang di KKI, diperoleh peta sebaran 

 

Sasaran Indikator Tahun 2015 Tahun 2016 

Target Capaian % Target Capaian % 

Terselenggaranya 
registrasi, 
pendidikan 
profesi, 
pembinaan serta 
penanganan 
kasus 
pelanggaraan 
disiplin dokter  
dan dokter gigi 

1. Jumlah Surat 
Tanda 
Registrasi 
(STR) dokter 
& dokter gigi 

 

20.000 

 

25.246 

 

126.23 

 

72.000 

 

72.011 

 

100.02 

2. Jumlah 
penanganan 
kasus pelang-
garan disiplin 
dr dan drg 

 

37 

 

31 

 

83.78 

 

37 

 

40 

 

108.11 
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keberadaan serta mobilitas jasa dokter dan dokter gigi di Indonesia 

dan di luar negeri. 

Sampai dengan 31 Desember 2016, dokter dan dokter gigi  yang   

teregistrasi dan memiliki  STR dari KKI sejumlah 180.481 orang, 

terdiri dari : 

a. dokter   : 116.834   (64,7%) 

b. dokter spesialis  :   32.214   (17,8%) 

c. dokter gigi  :   28.369   (15,7%) 

d. dokter gigi spesialis  :      3.064   (  1,8%) 

Sejak awal Tahun 2016 KKI telah memberlakukan sistem 

registrasi secara online. Adapun capaian jumlah dokter dan dokter 

gigi yang melakukan Registrasi secara online dan offline s.d 31 

Desember 2016, sebagai berikut: 

a. STR secara online :   9.801  (13,6%) 

b. STR secara offline : 62.210  (86,4%) 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum serta penjagaan 

legalitas praktik saat pemantapan profesionalisme dalam masa 

internsip, adaptasi maupun program pendidikan dokter spesialis, KKI 

telah menerbitkan 25.981 STR Dokter peserta Internsip, serta 

menerbitkan 1.179 STR Dokter peserta Program Pendidikan Dokter 

Spesialis (PPDS) dan Dokter Gigi peserta PPDGS.  

Sesuai pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran, KKI bersama Perguruan tinggi dan 

kolegium telah melakukan evaluasi kompetensi dan penilaian 

kemampuan dalam melakukan praktik kedokteran melalui proses 

adaptasi, sebagai dasar memberikan STR bagi dokter dan dokter gigi 

WNI/WNA lulusan Luar Negeri yang akan praktik kedokteran di 

Indonesia. Dokter dan dokter gigi WNI lulusan Luar Negeri yang 

mengajukan proses adaptasi di KKI sejak Tahun 2012 s.d Tahun 

2016 sejumlah 440 orang, termasuk 273 orang (62%)  masih dalam 

proses adaptasi di berbagai Perguruan Tinggi. 

 

 

 

No. Permohonan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Jumlah 
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          Tabel-2 :  Data jumlah dokter dan dokter gigi WNI lulusan Luar Negeri 

yang mengajukan proses adaptasi di KKI tahun 2012 s.d 

tahun 2016. 

 

Sebagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak  

dari tahun 2010 s.d 2016, KKI telah menerbitkan 274 Surat persetujuan 

bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNA yang melakukan 

kegiatan alih iptek kedokteran di Indonesia, 20 STR dokter WNA dan 3 

STR Dokter gigi WNA yang akan melakukan  praktik kedokteran, yaitu : 

a. STR Bersyarat   :  8   STR Bersyarat - bagi dokter dan dokter gigi 

WNA peserta PPDS  dan PPDGS. 

b. STR Sementara :  15  STR Sementara - bagi dokter dan dokter gigi 

WNA peserta diklat kedokteran di Indonesia. 

 

Tahun 
Jumlah 

Permohonan 

Alih iptekdok 

Jumlah Surat 
Persetujuan 

KKI 

Jumlah 

Surat       
Yang Tidak  

Disetujui 

Jumlah 

Laporan 
Kegiatan Alih 

iptekdok 

2011 1 0 1 0 

2012 48 26 22 0 

2013 46 25 21 0 

2014 53 41 18 0 

2015 68 41 31 48 

2016 58 45 3 24 

TOTAL 274 178 93 72 

 

  Tabel-3 : Jumlah kegiatan Alih iptek bidang kedokteran yang 

mendapatkan Surat Persetujuan dari KKI Tahun 2012 s.d 

2016. 

Adaptasi 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Dokter 38 46 45 30 47 206 

2. Dokter Gigi 4 3 - 6 4 17 

3. Dokter 
Spesialis 

32 49 45 44 45 215 

  4. Dokter Gigi 
Spesialis 

- 1 - 1 - 2 
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Dalam rangka globalisasi, guna menjamin legalitas dan kelaikan 

praktik dokter dan dokter gigi WNI yang akan bekerja atau mengikuti 

pendidikan ke luar negeri, KKI telah menerbitkan Surat Kelaikan Praktik 

Kedokteran (SKPK) yang dikenal sebagai Letter/certificate of Good Standing 

untuk dikirim atau diminta langsung oleh medical/dental autorithy negara 

tujuan. Sampai dengan akhir Tahun 2016 rekapitulasi jumlah Letter of 

Good Standing yang diterbitkan KKI dalam Tabel 3: 

 

Tahun 

Jumlah 
SKPK/ 

COG 

Jumlah 
Negara 
Tujuan 

Jenis kompetensi Tujuan 

dr dr.Sp drg drg.sp Pendidikan Bekerja 

2011 131 8 36 92 3 - 47 84 

2012 73 9 37 33 3 - 40 33 

2013 73 11 30 38 4 1 45 28 

2014 67 11 26 33 5 3 32 14 

2015 72 8 37 31 3 1 46 26 

2016 62 14 28 29 4 1 39 13 
 

Tabel-4 :  Jumlah  SKPK/ Letter/certificate of Good standing  bagi dokter 

dan dokter gigi dari KKI Tahun 2011 s.d 2016. 

 

Sesuai kesepakatan kerjasama ASEAN MRA untuk Jasa dokter dan 

dokter gigi, sampai dengan Tahun 2016 KKI belum pernah memberikan 

STR Sementara bagi dokter/dokter gigi WNA yang akan bekerja di 

Indonesia. Disisi lain, KKI sebagai anggota IAMRA juga menerima 

informasi resmi tentang dokter/dokter gigi WNA yang sedang mendapat 

sanksi dari Badan Regulator Profesi di Negara lain. Oleh karena itu, 

kegiatan pembinaan dan pengawasan secara terpadu lintas Kementerian/ 

Lembaga (TIMPORA) terhadap dokter/dokter gigi WNA yang melakukan 

kegiatan praktik kedokteran ilegal di Indonesia karena tanpa STR  dari 

KKI perlu dioptimalkan. 

Selanjutnya, dalam rangka melindungi masyarakat dan menjamin 

kompetensi, KKI melalui MKDKI  melalukan penegakan disiplin profesi 

dan memberikan sanksi penegakan disiplin terhadap dokter/dokter gigi 

yang diadukan masyarakat dan terbukti melanggar disiplin. Jumlah kasus 

pengaduan masyarakat yang diterima KKI terlihat pada grafik-2. 
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JUMLAH	PENGADUAN	KE	MKDKI	=	354	
	Mar	2016	

 

Grafik-2  : jumlah pengaduan masyarakat kepada MKDKI – KKI terkait 

adanya dugaan pelanggaran disiplin praktik kedokteran 

 

Untuk menunjang tugas dan fungsi KKI di bidang registrasi, 

pendidikan profesi serta pembinaan praktik dokter dan dokter gigi, KKI 

bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait, telah menerbitkan 

berbagai Regulasi dan Pedoman dalam bentuk Perkonsil yang 

didaftarkan sebagai lembar Berita Negara sehingga memiliki kekuatan 

hukum, serta dilakukan review dan revisi secara berkala. Sejak tahun 

2005 s.d tahun 2016 KKI telah menerbitkan 134 Perkonsil dan 35 

Keputusan KKI. 

Dalam rangka menjaga mutu dan kompetensi dokter dan dokter 

gigi, KKI telah mengesahkan Standar Pendidikan Profesi dan standar 

kompetensi dokter/dokter spesialis, serta Standar Pendidikan Profesi 

Kedokteran Gigi dan standar kompetensi dokter gigi/dokter gigi spesialis,  

berikut review dan revisi secara berkala berdasarkan usulan Kolegium 

dan pemangku kepentingan sesuai bidang keilmuannya yang terus 

berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kedokteran (iptekdok). Guna menjamin terlaksananya standar 

pendidikan profesi dokter/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi 

spesialis di Perguruan tinggi, KKI melakukan monitoring dan evaluasi/ 

bimbingan teknis penerapan standar pendidikan dan standar 

kompetensi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis 

terhadap institusi pendidikan Kedokteran dan Kedokteran gigi se 

Indonesia. KKI juga berperan memberikan rekomendasi pembukaan dan 

penutupan program studi kedokteran dan kedokteran gigi kepada 

Kementerian riset pendidikan tinggi RI, meskipun peran ini tidak 

sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena kewenangan penuh ada pada 

Menteri Riset dan Pendidikan tinggi RI.  
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KKI bersama pemangku kepentingan berupaya memberikan 

kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan praktik 

kedokteran di masyarakat, antara lain bersama pemangku kepentingan 

menyelesaikan peraturan tentang tumpang tindih kompetensi antar 

dokter spesialis, antar dokter gigi spesialis, peraturan tentang kualifikasi 

dan kewenangan tambahan bagi dokter/ dokter gigi di daerah, berperan 

aktif dalam komite wajib kerja dokter spesialis, sebagai anggota tim 

liberalisasi jasa dokter dan dokter gigi di lintas Kementerian/Lembaga 

serta anggota tim pembinaan pengawasan dokter/dokter gigi WNA di 

Indonesia.  

Dalam mempertahankan kompetensi dan mencegah pelanggaran 

disiplin profesi, KKI melakukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi 

pelaksanaan praktik kedokteran dan pelaksanaan sanksi disiplin. Hampir 

seluruh provinsi pernah mendapat bimbingan teknis pelaksanaan praktik 

kedokteran dari KKI sejak Tahun 2006 s.d 2016,  tetapi karena adanya 

keterbatasan anggaran KKI, sasaran kegiatan tidak bisa langsung kepada 

dokter dan dokter gigi serta tidak sampai mencakup wilayah 

kabupaten/kota dan wilayah KTI. 

 

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

 KKI sebagai Lembaga Negara non struktural, memiliki tugas dan 

fungsi penting untuk membantu Pemerintah dalam mempercepat 

terwujudnya perlindungan bagi masyarakat dari pelayanan kesehatan 

oleh dokter dan dokter gigi yang tidak kompeten.  

 Ada berbagai potensi dimiliki KKI untuk dapat menjalankan 

fungsinya dengan lebih optimal di era globalisasi jasa kesehatan dan 

“universal coverage”, khususnya setelah adanya Amar Keputusan 

Mahkamah Konstitusi RI terhadap perkara Nomor 82/PUU-XIII/2015 

tanggal 14 Desember 2016 yang memperkuat legalitas keberadaan dan 

independensi  KKI selaku Lembaga Negara  yang mengatur mutu  Profesi 

dokter dan dokter gigi di Indonesia.  

Untuk dapat melakukan tinjauan ulang/review terhadap Rencana 

strategis KKI secara tepat, KKI perlu mengidentifikasi harapan dari para 

pemangku kepentingan dan “customer” nya. Mengacu pada pasal 14 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 

sejalan dengan peran KKI selaku Badan Regulator Profesi (PMRA/PDRA) 
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yang diakui secara Internasional dalam globalisasi jasa, maka berbagai 

Regulasi domestik yang diterbitkan oleh KKI harus harmonis dengan 

Regulasi dari lintas Kementerian Lembaga lainnya, antara lain dengan 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, BIN, LIPI, 

TNI/POLRI dan lainnya. 

Berdasarkan situasi dan kondisi KKI saat ini, perlu dilakukan 

identifikasi potensi KKI dengan melakukan penilaian kekuatan, peluang,  

kelemahan dan ancaman yang ada, serta mengidentifikasi tantangan yang 

dihadapi KKI dalam Periode 2015-2019,  untuk optimalisasi kinerja KKI di 

Tahun 2017-2019. 

 

1. POTENSI KKI  

a. Diakuinya KKI  sebagai Badan Regulator Profesi (PMRA dan PDRA) 

di lingkup Nasional dan Internasional (IAMRA,WHO-SEARO, 

ASEAN); 

b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap KKI; 

c. Adanya dukungan dari para pemangku kepentingan; 

d. Tersedianya sistem registrasi yang dapat diakses melalui web KKI; 

e. Tersedianya data  dokter  dan dokter gigi yang terregistrasi; 

f. Telah berjalannya sistem pembinaan dan pengawasan disiplin 

profesi; 

g. KKI telah mendapat Sertifikat ISO untuk proses penerbitan Surat 

Tanda Registrasi (STR); 

h. Diperolehnya penghargaan Ombusdman untuk pelayanan publik; 

i. Diperolehnya pernyataan WTP untuk pengelolaan keuangan. 

 

2. PERMASALAHAN KKI 

a. Fungsi Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi  

1) Terhambatnya proses dan kelulusan uji kompetensi dokter dan 

dokter gigi karena adanya perbedaan penafsiran Undang-

Undang Pendidikan Kedokteran dalam hal sertifikat 

kompetensi, sertifikat profesi serta ijazah sebagaimana dalam 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran; 

2) Belum terselesaikannya pengesahan standar pendidikan dan 

standar kompetensi dokter spesialis, dokter subspesialis dan 
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dokter gigi subspesialis, sehingga berdampak pada kesulitan 

pemberian sertifikat kualifikasi tambahan yang melekat dengan 

STR sesuai perkembangan globalisasi di bidang praktik 

kedokteran; 

3) kurangnya pemahaman dan koordinasi pimpinan Universitas 

sebagai pihak pengambil kebijakan tentang penerapan standar 

pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter/dokter gigi; 

4) Belum selesainya masalah tumpang tindih kompetensi antara 

dokter, dokter gigi dengan spesialis, maupun antara jenis 

spesialis; 

5) Belum efektif koordinasi dan harmonisasi peraturan 

pelaksanaan program evaluasi kompetensi dan proses adaptasi 

untuk dokter dan dokter gigi WNI lulusan Luar Negeri; 

6) Masih diperlukan penyempurnaan regulasi terkait 

berkembangnya percabangan ilmu, tumpang tindih 

kompetensi, penyetaraan kualifikasi serta kompetensi dokter 

dan dokter gigi lulusan luar negeri di era globalisasi; 

7) Belum adanya mekanisme standar untuk penilaian kualifikasi 

dan saling pengakuan kompetensi dokter dan dokter gigi WNA 

antar negara dalam rangka implementasi Masyarakat Ekonomi 

Asean. 

 

b. Fungsi Registrasi dokter dan dokter gigi 

1) Masih sering tertundanya penerbitan STR, sebagai dampak dari 

keterlambatan ujian, wisuda dan penerbitan ijazah/sertifikat 

profesi di Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran gigi; 

2) Belum terlaksananya proses dan alur koordinasi yang efektif 

dan efisien untuk melakukan verifikasi ijazah dan sertifikat 

kompetensi; 

3) Belum terlaksananya  koordinasi proses penerbitan STR 

Sementara dan STR Bersyarat untuk WNA lulusan dalam dan 

atau luar negeri; 

4) Terhambatnya registrasi ulang karena adanya kesulitan dari 

dokter dan dokter gigi di daerah terpencil untuk mendapat SKP 

dari organisasi profesi guna mendapatkan sertifikat kompetensi 

yang di terbitkan oleh kolegium sebagai salah satu persyaratan 

registrasi; 
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5) Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar pemangku 

kepentingan untuk pelaksanaan interoperabilitas sistem 

registrasi dokter dan dokter gigi secara on line; 

6) Belum adanya anggaran untuk pengembangan IT sistem 

penjagaan mutu dokter dan dokter gigi dari hulu ke hilir secara 

terpadu.  

 

c. Fungsi  pembinaan dan penegakan disiplin Praktik Kedokteran 

1) Belum adanya grand design sistem penjagaan mutu dokter dan 

dokter gigi dari hulu ke hilir secara terpadu; 

2) Belum semua dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi 

spesialis dan para pemangku kepentingan memahami 

perbedaan antara norma etika, disiplin dan hukum; 

3) Belum dapat diimplementasikan peta sistem pembinaan dalam 

konteks pencegahan yang dilakukan  menyeluruh dari hulu ke 

hilir; 

4) Belum semua pimpinan daerah dan penegak hukum 

memahami tentang peran, tugas, fungsi serta kewenangan KKI 

dan MKDKI dalam rangka melindungi masyarakat; 

5) Belum adanya pedoman pembinaan yang terkoordinasi antar 

para pemangku kepentingan, dalam rangka pembinaan praktik 

kedokteran yang baik dan benar; 

6) Terkendalanya pencapaian kinerja KKI dalam penanganan 

kasus pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang 

terselesaikan karena terbatasnya alokasi biaya untuk 

persidangan dan tidak ada biaya transportasi untuk 

teradu/pihak saksi; 

7) Belum jelasnya kepanjangan tangan peran KKI dalam 

pembinaan profesi di fasilitas pelayanan kesehatan; 

8) Belum berjalan dengan baik proses tindak lanjut sanksi disiplin 

praktik kedokteran bagi dokter dan dokter gigi di daerah; 

9) Belum terkoordinasinya pelaksanaan sanksi disiplin dengan 

para pemangku kepentingan di daerah. 

 

d. Fungsi Kesekretariatan KKI  

1) Adanya dualisme koordinasi/kepemimpinan di sekretariat KKI 

kepada Pimpinan KKI sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
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2004 tentang Praktik Kedokteran dan Kementerian Kesehatan 

selaku Aparatur Sipil Negara; 

2) Masih kurangnya staf yang mempunyai Kompetensi dalam 

pembuatan legal draft untuk produk KKI; 

3) Belum efektifnya panduan dan SPO kegiatan fasilitasi 

sekretariat untuk kegiatan KKI dan MKDKI; 

4) Kurangnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektifitas program; 

5) Kurangnya koordinasi dan transparansi dalam perencanaan   

sumber daya dan pembiayaan untuk program KKI; 

6) Penentuan Tarif STR sebagai bentuk Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) masih jauh dibawah unit cost; 

7) Honor komisioner dan anggota MKDKI kurang memadai, 

terutama untuk yang berdomisili di luar Ibu Kota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN KKI 

 

Visi dan misi Konsil Kedokteran Indonesia selaku Lembaga Negara non 

struktural harus sesuai dengan amanah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 
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Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta  harus mendukung dan 

diarahkan untuk pencapaian Nawacita sesuai  Visi dan Misi Pemerintah RI.  

Visi Pemerintah RI adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, 

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun Misi 

Permerintah RI yang terkait langsung dan menjadi acuan bagi Renstra KKI 

adalah misi ke 4 dan misi ke 5 yaitu : (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia 

Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, dan (5) Mewujudkan bangsa yang 

berdaya-saing, sebagai upaya “meningkatkan kualitas hidup manusia 

Indonesia” sesuai butir kelima Nawacita yang dilaksanakan bersama-sama 

dengan pemangku kepentingan lintas Kementerian/lembaga dalam 

Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019.  

Visi dan misi, nilai dan tujuan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 

merupakan landasan ideal KKI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 

wewenangnya. 

 

A. VISI KKI 

Konsil Kedokteran Indonesia sebagai organisasi mandiri mempunyai 

Visi, yaitu ”Terwujudnya perlindungan masyarakat dan pengawalan 

dokter/ dokter gigi yang professional”. 

Visi KKI saat ini merupakan rencana jangka menengah yang 

menjelaskan target yang akan dicapai KKI diakhir Periode 2019, 

berdasarkan visi Pemerintah dan visi KKI 2024. 

 

B. MISI KKI  

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai Misi yang merupakan 

tahapan pencapaian Visi, yaitu : 

1. Meningkatkan dan menjaga mutu/kompetensi dokter dan dokter gigi 

dalam penyelenggaraan praktik kedokteran; 

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat serta profesi dokter dan 

dokter gigi melalui koordinasi pembinaan praktik kedokteran; 

3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen di KKI yang 

menunjang reformasi birokrasi; 

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam partisipasi pengawalan 

dan pengawasan terhadap praktik kedokteran; 

5. Meningkatkan disiplin praktik kedokteran. 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.457 
-23- 

C. TUJUAN   

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran, maka tujuan yang ingin dicapai KKI adalah: 

1. Memberikan perlindungan kepada pasien; 

2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang 

diberikan oleh dokter dan dokter gigi; 

3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan 

dokter gigi; 

4. Meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) serta kapasitas 

dan kapabilitas (capacity building) kesekretariatan. 

 

D. SASARAN STRATEGIS KKI 

Sasaran strategis KKI  tahun 2015-2019 disusun dalam Balance 

Score card dengan memperhatikan 4  (empat) perspektif  yaitu : 

1. Perspektif Learning and Growth  

Perencanaan pembelajaran dan pengembangan diharapkan meliputi 

pemahaman pemangku kepentingan terkait peran, tugas dan fungsi 

KKI, yaitu: terwujudnya Komisioner dan staf yang kompeten dan 

unggul, terbentuknya sarana dan prasarana yang menunjang 

kemandirian lembaga dan terciptanya produk dan yang terintegrasi 

dan efisien. 

2. Perspektif  Proses Bisnis Internal  

Perencanaan Proses Bisnis Internal yang baik dan akurat diharapkan 

dapat meningkatkan kelancaran administrasi dan pelayanan KKI, 

yaitu: terwujudnya SDM yang kompeten, berkarakter dan beretos 

kerja produktif.  Terwujudnya sarana dan prasarana yang nyaman, 

terwujudnya Sistem IT yang mumpuni, terciptanya Regulasi yang 

komprehensif dan terciptanya Komunikasi yang efektif dan harmonis 

antar pemangku kepentingan serta terlaksananya penegakan displin 

profesi secara adil sehingga penjaminan mutu dokter dan dokter gigi 

dapat terwujud. 

3. Perspektif  Pemangku Kepentingan  

Meliputi rasa kepuasan pemangku kepentingan termasuk 

masyarakat, dokter, dokter gigi dan staf KKI terhadap pelayanan, 

ketersediaan informasi dan regulasi yang diterbitkan KKI yaitu 

terbentuknya pedoman dan kepastian Hukum bagi dokter/dokter 
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gigi, terciptanya regulasi yang melindungi masyarakat dan 

terwujudnya kepuasan para pemangku kepentingan. 

4. Perspektif  Finansial  

Dengan bentuk anggaran PNBP, diharapkan KKI dapat 

merencanakan anggaran secara efektif dan efisien, dengan 

memperhatikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga terjadi 

peningkatan cost recovery. 

 

 

Gambar-1 Perspektif Renstra KKI 2015-2019 dengan Balance Score 

Card. 

 

 

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KKI TAHUN 2017-2019 

Arah kebijakan dan strategi KKI harus sejalan dengan arah kebijakan 

dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 yang 

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang 

Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. KKI menganggap perlu melakukan 

penajaman arah kebijakan dan strategi dalam Renstra KKI 2015-2019, 
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untuk mencapai tujuan UUPK sesuai target indikator kinerja, serta 

sejalan dengan harapan para pemangku kepentingan dan masyarakat 

penerima pelayanan kedokteran di era global.  

 

1. Arah Kebijakan  

KKI sebagai Lembaga Negara non struktural yang terdiri dari 

unsur-unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi pendidikan, 

asosiasi rumah sakit pendidikan dan wakil masyarakat, merupakan 

Lembaga strategis yang diharapkan dapat menjembatani/titik temu 

berbagai kebijakan dan upaya solusi di bidang kedokteran, agar 

perlindungan bagi masyarakat tetap diutamakan. Berdasarkan hasil 

Fokus Group Discussion tentang harapan dari para pemangku 

kepentingan, diperlukan arah kebijakan KKI: 

a. Penguatan peran, fungsi dan tugas KKI 

Dilakukan antara lain dengan membuat grand design sistem 

penjagaan mutu dokter dan dokter gigi di Indonesia dari hulu ke 

hilir secara terpadu; melakukan tindakan bersama untuk 

pengembangan inter-profesionalisme serta penegakan disiplin dan 

profesionalisme dokter/dokter gigi, guna mendukung kebijakan 

Pemerintah meningkatkan akses (pemerataan) dan mutu 

pelayanan kesehatan. 

b. Memperkuat koordinasi KKI dengan pemangku kepentingan 

Dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan pertemuan 

koordinasi secara berkesinambungan dengan para pemangku 

kepentingan utama di dalam dan luar negeri, antara lain 

meneruskan harmonisasi antara Undang-Undang Praktik 

Kedokteran dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 

Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang 

Pendidikan Tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan profesi 

kedokteran; mengutamakan aspek preventif dan promotif dalam 

standar pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi; serta penjagaan 

legalitas praktik dan pembinaan praktik kedokteran di daerah 

bersama lintas kementerian lembaga dan organisasi profesi. 

c. Penguatan Kelembagaan KKI  

Dilakukan penguatan kelembagaan KKI dengan prinsip: 

independen,  mandiri dan otonom, antara lain mengkoordinasikan 
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penyelesaian permasalahan kesehatan antar 

Kementerian/Lembaga yang tidak bisa diatur oleh Pemerintah; 

KKI diharapkan lebih berperan dalam penyiapan regulasi 

globalisasi/AFTA/MEA untuk menyiapkan dokter/ dokter gigi 

Indonesia dan penguatan ketahanan Nasional di bidang 

kesehatan dalam liberalisasi jasa kesehatan. Secara internal KKI 

perlu meningkatkan kemandirian pembiayaan organisasi, agar 

independensi produk regulasi dapat lebih terjaga; penguatan 

kerjasama SDM KKI melalui peningkatan kompetensi dan budaya 

organisasi sehingga menghasilkan kinerja berkualitas dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

2. Strategi KKI Tahun 2017-2019 

Berdasarkan arah kebijakan dan target capaian yang tertuang 

dalam Renstra KKI, diperlukan penajaman strategi sebagai berikut: 

a. Membuat grand design sistem penjagaan mutu dokter dan 

dokter gigi di Indonesia, dari hulu ke hilir secara terpadu 

bersama para pemangku kepentingan, guna melindungi 

masyarakat dan menjaga ketahanan Nasional di bidang 

kesehatan dalam era liberalisasi jasa kesehatan; 

b. Meningkatkan proses dan produk KKI yang terintegrasi dan 

efisien melalui registrasi, pembinaan dan pengawalan standar 

kompetensi; 

c. Meningkatkan kepuasan masyarakat, dokter, dokter gigi dan staf 

KKI,melalui regulasi yang melindungi masyarakat dan 

terbentuknya pedoman praktik kedokteran bagi dokter/dokter 

gigi WNI/WNA; 

d. Menjaga kompetensi dokter, dokter gigi melalui pengawalan 

standar kompetensi dan proses registrasi yang memperhatikan 

faktor ketepatan  dan kelaikan untuk praktik kedokteran; 

e. Meningkatkan sumber daya dan teknologi informasi yang 

menunjang kemandirian lembaga, termasuk didalamnya 

meningkatkan budaya organisasi, kemampuan SDM dalam legal 

drafting, IT dan komunikasi; 

f. Terwujudnya anggaran yang mencerminkan cost effectiveness 

program, agar terwujud laporan keuangan yang akuntabel dan 
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penilaian WTP; 

g. Meningkatkan pelaksanaan penegakan disiplin praktik 

kedokteran, untuk terciptanya perasaan aman serta kepastian 

hukum bagi dokter/ dokter gigi dan masyarakat pengguna 

pelayanan kesehatan. 
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BAB  III 

PENUTUP 

 

Keberadaan KKI Lembaga Negara independen, secara administrasi dan 

substansi tidak terlepas dari peran Kementerian Kesehatan sebagai 

kementerian teknis yang memfasilitasi anggaran dan tugas kesekretariatan KKI 

sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.  

Dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 kegiatan 

pengelolaan KKI merupakan bagian dari program dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya yang berada di bawah lingkup Sekretaris 

Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Adapun sasaran kegiatan pengelolaan KKI 

adalah meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaran standardisasi 

pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin 

dokter dan dokter gigi.  

Sampai dengan Tahun 2019 alokasi dana yang ditetapkan untuk 

pengelolaan KKI sejumlah Rp. 208.7 Miliar sebagaimana dalam lampiran-3,  

dengan Indikator pencapaian sasaran adalah:  

1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang 

terselesaikan sebanyak 185 kasus; 

2. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang 

teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu sebanyak 167.000 STR.  

 

Adapun indikator luaran dari Kegiatan Pengelolaan Konsil Kedokteran 

Indonesia, target per tahun dan serta definisi operasionalnya, sebagai berikut : 

No Indikator 
Definisi 

Operasional 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah 

penanganan 

kasus 

pelanggaran 

disiplin Dokter 

dan Dokter 

Gigi 

yang 

Pengaduan dari 

masyarakat 

tentang adanya 

pelanggaran 

disiplin profesi 

kedokteran yang 

ditangani secara 

progresif dalam 

tahapan 

 

37 

 

37 

 

39 

 

41 

 

43 
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terselesaikan penyelesaiannya 

No Indikator 
Definisi 

Operasional 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

2 Jumlah Surat 

Tanda 

Registrasi 

(STR) Dokter 

dan Dokter 

Gigi yang 

teregistrasi 

dan 

terselesaikan 

tepat waktu 

Penerbitan STR 

sebagai bukti 

tertulis 

pengakuan 

Negara terhadap 

kewenangan dan 

kompetensi 

dr/drg yang 

akan 

menajalankan 

praktik 

kedokteran di 

Indonesia yang 

dapat 

diselesaikan 

 

20,00

0 

 

72,00

0 

 

35,00

0 

 

20,00

0 

 

20,00

0 

  

Arah kebijakan dan strategi dalam Renstra KKI Tahun 2015-2019 ini 

diharapkan akan mendapatkan dukungan penuh dari pemangku kepentingan, 

khususnya Kementerian Kesehatan yang berperan sebagai pengelola anggaran 

KKI, guna mendorong tercapainya visi, misi dan program kerja sesuai rencana 

strategis KKI. 

 

 

 

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, 

 

        ttd      ttd 

 

BAMBANG SUPRIYATNO 
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