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Skill 
komunikasi

dokter buruk

Penyampaian
informasi
yang tidak 

lengkap

Perilaku
dokter yang 
menghindari

pasien

Sikap dokter 
yang 

menghalangi
kerja sama

Penolakan
dari pasien

MASALAH
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Jennifer Fong Ha. Doctor-Patient 
Communication: A Review. The Ochsner

Journal 10:38–43, 2010.
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Skill komunikasi
dokter cenderung
menurun selama
proses edukasi

Kekejaman dan 
kebrutalan fisik 
dan emosional 
selama masa 

kepaniteraan dan 
residensi

Dokter kehilangan
fokus melakukan

perawatan holistik
pasien

Menggerus empati, 
Mengubah cara dan prosedur berbicara

Sehingga jadi menyepelekan pasien

Skill Komunikasi 
Dokter Buruk



6

Penyampaian Informasi 
Yang Tidak Lengkap

Miskomunikasi dalam hal prognosis, tujuan 
perawatan, ekspektasi, dan peran pasien dalam 

perawatan adalah penting untuk pasien 
menentukan pilihan perawatannya (yang juga 

mempengaruhi progres penyakit)

Dokter perlu memperbolehkan pasien untuk 
menempatkan diri mereka sebagai peserta 

dalam diskusi tentang masalah kesehatannya
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Perilaku Dokter Yang 
Menghindari Pasien

Dokter menghindari diskusi tentang masalah
dampak emosional dan sosial pasien

- Karena akan membuat tertekan jika tidak dapat 
menangani masalah tsb

- Atau karena mereka tidak ada waktu untuk 
menanganinya

Situasi tsb mengganggu emosional dokter dan
meningkatkan tekanan pada pasien.

Berdampak pada pasien yang tidak mau
mengungkapkan masalah mereka, yang 

memperlambat dan berdampak buruk bagi
pemulihan pasien. 
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Sikap Dokter Yang 
Menghalangi Kerja Sama

Dokter tidak memberikan kesempatan pasien 
untuk mengutarakan kekhawatiran dan harapan 

pasien.

Pasien membutuhkan informasi dan penjelasan.
Kurangnya penjelasan mengakibatkan buruknya 
pengertian pasien dan dapat menyebabkan gagal 

pengobatan.

Pasien dapat merasa dihalangi dan tidak dapat 
mencapai tujuan kesehatannya
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Penolakan Dari Pasien

Saat ini pasien sudah menyadari bahwa mereka 
bukan lagi penerima pasif, dan dapat menolak 

saran dokter.

Hal ini didasari oleh :
Perspektif, pengalaman, pengetahuan, dan sosial

c: mengenai tanning (western country)



SOLUSI
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Pelatihan
komunikasi

Komunikasi 
kolaboratif

Manajemen 
konflik

Health 
belief
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Pelatihan komunikasi

Untuk dapat mengubah cara berkomunikasi harus ada :
Motivasi

Self-awareness
Self-monitoring

Training / pelatihan

Pelatihan komunikasi telah terbukti meningkatkan 
kemampuan komunikasi dokter, namun tetap perlu 

terus dikembangkan dan butuh umpan balik.
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Komunikasi
Kolaboratif

adalah hubungan timbal balik yang dinamis, yang 
melibatkan pertukaran informasi dua arah

Dokter perlu menyediakan waktu dana mendiskusikan 
pilihan pengobatan dengan pasien, dengan 

menyesuaikan situasi dan kebutuhan pasien.
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Manajemen Konflik

Konflik dapat menumbuhkan perasaan tak berdaya, frustasi, 
bingung, marah, ketidakpastian, gagal, atau kesedihan. 

Dokter berperan untuk mengidetifikasi hal tsb dan 
mengembangkan skill untuk mengidentifikasi respons 
pasien atau diri sendiri untuk meredam situasi tersebut.

Untuk meminimalkan sikap menghindar, komunikasi dokter 
pasien perlu melibatkan pengertian perspektif masing-

masing.
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Health Belief

Dokter menggunakan model biomedis untuk memahami suatu penyakit, 
sedangkan kepercayaan dan nilai pasien dipengaruhi oleh faktor social, 

kebiasaan, biologis, atau anatomis.

Dokter perlu mengerti pemahaman fungsional pasien mengenai penyakit, dan 
juga arti simbolisnya. Kemudian menyimpulkan informasi dan menyampaikan 

informasi dari perspektif dokter.
Lalu pasien diminta untuk mengulangi apa yang sudah dijelaskan

Kesepakatan antara dokter dan pasien adalah variable kunci yang mempengaruhi 
hasilnya.
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Komunikasi 
Dokter-Dokter

Diane Shannon. Effective Physician-to-Physician 
Communication: An Essential Ingredient for Care 

Coordination. PEJ. 2012.
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Pentingnya 
Komunikasi 
Antar Dokter

 Saat merujuk ke konsulen / antar dokter

 Saat transport dari IGD ke bangsal

 Saat pertukaran shift

Celah dalam komunikasi antar dokter dapat :

“Primary care physicians know that if they don’t get information 
about referrals back from specialists, particularly for patients 

with complex conditions, it has an impact on quality.”

membahayakan 
pasien

membahayakan 
pasien

penundaan
perawatan
penundaan
perawatan

kesalahan 
pengobatan
kesalahan 

pengobatan

meningkatkan 
lamanya 

hospitalisasi

meningkatkan 
lamanya 

hospitalisasi

meningkatkan 
biaya

meningkatkan 
biaya



MASALAH
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Design 
Sistem

Kesehatan

Hubungan
antar

Sejawat

Komunikasi
yang Tidak

Sinkron

Pendidikan
Dokter



18

Design Sistem 
Kesehatan

• Waktu koordinasi antar dokter untuk
membahas pasien tidak dihargai (tidak

dibayar)

• Dokter dibayar untuk melayani lebih banyak
pasien – waktu diskusi berkurang

• Kegiatan dokter dalam kehidupan
profesionalnya terlalu banyak

“Physicians are not paid to take time out of the hectic
volume-based reimbursement model to communicate”
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Semakin besar jumlah staff 
dokter dan medis menimbulkan
efek negatif dalam komunikasi
antar dokter

Masalah (lanjut)

Hubungan antar
Sejawat

Semakin bervariasinya
media komunikasi
mempengaruhi komunikasi
langsung antar dokter

Komunikasi yang Tidak
Sinkron

Dokter diajarkan untuk
terfokus hanya pada bidang
keahliannya saja

Dapat menghambat komunikasi
antar dokter

Pendidikan Dokter



SOLUSI
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Mendorong
Perubahan

Kultur
Organisasi

Membangun
Infrastruktur

yang 
Mendukung

Standarisasi
Komunikasi
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Mendorong 
Perubahan 

Kultur 
Organisasi

 Pendekatan “patient centric”

 Menunjuk kepala dokter (physician leader)
 Feedback antar sejawat untuk memperbaiki

komunikasi
 Membentuk kebijakan komunikasi antar dokter

“patient-centric culture may be more likely to contact each 
other regarding patient care issues compared
with those in one that is less patient-focused”
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Membangun 
Infrastruktur 

yang 
Mendukung

 Mendukung proses pembentukan
koordinasi pelayanan

 Memastikan tenaga kesehatan memiliki
akses yang mudah terhadap teknologi
yang mempersingkat komunikasi

• Distribusi guideline dengan checklist yang 
harus dilengkapi setelah merujuk / 
berkonsultasi dengan sejawat / konsulen

Standarisasi 
Komunikasi



23

Komunikasi Dokter 
dengan Diri Sendiri

Self Reflection
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Why Reflective 
Physician?

Reflection empowers doctors to:

• Demonstrate insight by identifying actions to help learning, 
development or improvement of practice, developing 
greater insight and self-awareness

• Identify opportunities to improve quality and patient safety 
in organisations.
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Key points

Reflection is personal and 
there is no one way to reflect.

Having time to reflect on both 
positive and negative 
experiences

Group reflection often leads to 
ideas or actions that can 
improve patient care

The healthcare team should 
have opportunities to reflect 
and discuss openly and 
honestly what has happened 
when things go wrong.

A reflective note does not need 
to capture full details of an 
experience.
• It should capture learning outcomes 

and future plans.
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Key points

Reflection should not 
substitute or override other 
processes

When keeping a note, the 
information should be 
anonymised as far as possible

We do not ask a doctor to 
provide their reflective notes in 
order to investigate a concern 
about them

Tutors, supervisors, appraisers 
and employers should support 
time and space for individual 
and group reflection
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Reflective Physician

What? focuses on thoughts at the time of an experience

So what? involves considering the significance of what 
happened as well as the values and feelings at the time of and 
prompted by the experience, and why these may influence 
future learning or actions

Now what? looks at the processes and opportunities that can 
help learning from the experience and identifying future 
actions, reflection on those actions, and how to use these to 
develop further



THANK
YOU!

August Bergqvist
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