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ABSTRACT
The medical doctor in heaIth centre (HC)i s the m m i m p ~ nRey
t
person to improve and maintain the HC pe$armance. Since 1992. the
Minisny of Health of Indonesia (MOH-RI) has implemented a c o n m
schemefor medical doctor in the HC.
This study is an explorative study in searching major factors
influencing the performance of contract medical doctor. Another objective of
this stu& is to develop an approriate supervision model of the contract
medical doctor in HC.
Respondent consist of key policy makers at MOH-Rl, pmvincial health
officer and district health officer fiom Cenlral Kalimantan. Earl Nusa
Tenggara and South-East Sulcnuesi. Other respondent are 280 conlract
medico1 doctors who has been worked more than oneyemfrom I I selected
provinces. Focus group disnccsion, indepth interview and observation ore
used as the main methods for &a collection at the policy mokers level.
Mailing questionaire.s are sent to the contract medical docfor as the main
data collection method
o
r
e ond during
The result of this study shows that age, motivation w
employment, boring situation, job satisfaction and overtime of works are
sign$cant factors in influencing the-pe$ormm,ce of contract medical
doctors. The most imporlant finding is the uncertainly of post employment
contract that made low performance of contract medical doctors.
The creation of good environment, team worb, gwd and appropriate
supervision, and orientation of the HCprogmms in matching with the need
and demand of the local problems should be carried out in improving the
contract medical doctors in HC. Post employment contmct should be
prepared appropriately by the MOH-RI in order to increase the pfonnonce
of conhocr medical doctor optimally.
Key Word : contract medical doctor, pe@ormance.
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Xamun dermlaan yang m a n oleh para pengelola program bahwa
penampilan kerja Dokter PTT belum optimal sehingga kualitas pelayanan
dm cakupan p r o m kesehatan menurun. Selain itu dirasakan disiplin dan
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13. Manfaat penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebk, ,.A
p h bangan pengambil keputus
$at Pusat dan pelaksana program di
tingkat provinsi dan k e b w
2. KERANGKA FIKIR

Penampilan kerja sestonmg sangat dipengsruhi ole:h tinggi rendahnya
motivasi, sedangkan motivasi inipun dipentcaruhi olc:h faktor internal,
ekstmal dan lingkungan.
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3.1. Sifat peaelilian

Penelitian ini bersifat eksploratif.

3.2. Sampel Popolnsi d m Lokasi Pmelilian
Sebagai subyek dalam penelitian ini terdiri dsri :
*.Doher PTT yang sudah melaksanakan masa bakti lebih dari 1 tahun.
*.Pengambil kebijakan di Departemen Kesehatan dan pembina dokter
PTT di tingkat provinsi dm kabupaten
Populasi Dokter P I 7 yang bertugas > 1 tahun (angkatan VI - VUI) =
2.280.
Sample penelitian untuk dokter PTT, dipilih -a
acak dari 8 provinsi.
(Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dm Maluku).
Diperhitungkan dengan m e n m a k a n nunus :

nf : besar sampel deagan populasi terbatas
n : besar sampel dengan populasi tak terbatas
p : proporsi populasi dengan karakteristik tertenhl(0 <'
q :l -p
d : degree of precission (0.05)
N : Populasi dokter PTT angkatan VI-WI di seluruh lndonesla =
2.280 orang.

Dari nmus tcrscbut dipcroleh angka scbesar 330. Mengingat
pengalaman sebelumnya bahwa kuesioner yang d i i b a l i k a n dalam metoda

kusioner lewat pos -gat rendah (* 55 %), maka mtuk mcndapatkan
pengembalian kuesioner sebesar 330 diperlukan subyek sebesar :
100155 x 530 = 600.

33. Lokssi p e l i t i n n
Selain di 8 provinsi yang disebnt &Ipengumpu1an data
dengan wawancara langslmg dan diskusi dilakukan di Provinsi Kalimantan
Tcngah, Sdawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Tim.Dari masing-masing
provinsi dipilih satu kabupaten dw kemudian dipilib + 8 Puskmas yang
memenuhi kategori terpencil dan sangat terpencil. Pemilihan daerah ini
dilakukan secara purposif.
3.4. Variabel ymg diteliti
* Latar belakang individu : umur, jenis kclamin, status perkawinq
d a d asal, asal pergunm riaggi, kaerlibatan ddam organisasi dan
harapan e l a h masa bakti / konbak.
Pekerjoon : Perasaan sebelum dan selama bcrlugas, kejcnuhan selama
bettugas. tanggung jawab ddrnn menyeledcan hlgsq --ringamp
bekerja dan kepuasan kerja wewenang dan hak doktcr PTT.
* Organismi : Kepemimpinan, kerja tim,sarana dan fasilitas.
* Pemhinaan : Pola pembinaan yang ada, yang berkaitan dmgm materi
pembinaan dan manfaatnya

3.5. Can b . r m y p a b data
jspa pos ke delapan
Pengirimon ongket dengaa
provinsi terpilih.
Diskusi (Round Table Discussions), dildi Deparmm
Kesehaeao, Tingkat Rovinsi dan Kabupaten.
Wowoncam dun pengumatan di Kalimantlm Teagah, Sulawesi
Tenggara. dan Nusa TenTmur.
3.6. PeQgoldmndam
Pengolahan data dilskokan searai dcngrm sit% data=
-tatif
daa
kualitatif. Analisis secara desbiptif dan pghihmgao dengan Chi-square
digunakan untuk melihat ada tidaknya hublmgan bcrbagai faldor dengan

motivasi sebagai variabel dcpendcn. Dcrajat sigdikawi ditet8pkan p S 0,O
sehingga bila nilai p > 0,05 berarti tidak ada hubungan antma variabc
independm (pengaruh) yang bersangkutm dengan variabel depende
(terpen

3.7. P~~
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Motivasi diukur dengan menggmakan sepe~angbt kumioner yan
terdiri dari 14 pertanyaan. Setiap pertanyaan mrmpunyai nilai 1 samp:
d e n p 5, sehingga m a k s i i skor adalah 90 clan minimum 14. Hasilnq
dibagi m e a m 2 kelompok 2 SO dinilai cukup tinggi sedm?&an nil:
dibawahnya adalah kurang. Setiap pertanyam diasumsikan mernpllnyai bobc
Yaw

-

3.8. Pm.mpEl.a Keja
PeaampiIan Kerja Doktcr PIT diukur dengan sil kerianjB (output).
Hasil kerja inipun dipilih hal-hal yang kritis dan mernpunyai claya ungkit
besar. Pilihan hail keja y;mg dinilai meliputi :
3.8.1. :PenerapanI Manajem en :
Fungsi Perencanalan
* Fungsi .Pelaksanaan
.. dengan rapat-rapat
~ u n g noorcmasi
s~
* Pencaearw/Pelaporan dan evaluasi
3.8.2. Keberadaan di Puskesmas
3.8.3. Self Assessment oleh Dokter PTT.
Penilaian mtuk setiap variabel dengan skor 0 (terendah) sampai 5 (tertinggi).
Variabel yang dipilih hanya yang kririkal saja Skor masing-masing variabel
dijmdah menjadi total skor dan kemudian diklasifikasikan memiadi h a n g
cukup, baik d m sangat baik.
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4. HASU PENELlTIAN
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4.1. Lahr belakang reponden
Umur Dokter PTT berkisar antara 25-38 tahua d m 63.6% nlah
mmikah. Dari kelompok yang menikah ini 72.2% dapat berkumpul dengan
keluarga dan 26,1°/o mempunyai 5atu anak. Mayoritas terdiri atas suku bangsa
Jawa (55.4%) dan 63.6% adalah pria Asal pendidikan 62.3% responden dari
perguruan tinggi negeri di Jawa dan Bali.
Urnur temyata mernpunyai hubungan yang bemaha dmgan motivasi
@E0,0319). Pada kelompok dengan usia muda (< 30 tahun) proporsi dengan
motivasi tinggi lebih banyak (73.5%) dibandingkan yang berusia > 30 tahun.

TABEL 1
HUBUNGAN TINGKAT MOTIVASI DENGAN HARAPAN DOKTER
PTT SESUDAH MASA BAKTl Dl 11 PROWNSI Dl INDONESIA
TAHUN 1995

KETERANGAN : Ti& ada k*erangaa = 7 orang
p = 0,92

Status pcrkawmsn. kebemamm dmgan kclk c t w I i i dalm
organisasi scmasa kuliah dan asal peadidikan tidalr mcmpmyai hubungan
dmgan rnotivasi. Dcdcim juga herapan peluang scsodah masa b&ti dokter
PTT tidak mcmpuayai hubmgan yang bermakna dcngan motivasi.

-

scsnasa
bakli Jebggian besar nspoadeo (73,3%)
mmjadi Pegiwai Ncgcri nsmun mueka yang bawcsna mcagwbsnw
pclayawm ke swasta mmprmyai proporsi motivasi tinggi dari kelompok
(*I

1)

w=rbsgai .rpcl pdgua mrpon perapsw SebeIw bertugs$
imbalan (gaji), persssrm selama batugaS kejenuhao selama bermgas,
tanggmg jawab dalam mcnyclesjikan hlgas baat-ringsrmya pekejaan, clan

kcpuasw kerja, dikaji bubungannya dengan motivasi.
Tpe
belum bc
motiva~i@=0,03(
wjugape

hubungan dengan
p s @=0.004).

TABEL 2

HUBUNGAN TINGKAT MOTNASI DENGAN PERASAAN SELAMA
BERTUGAS Dl11 PROVINSl DI INDONESIA TAHUN 1995
7NGKATMOTWA:
PTr
CUKW

PERUBAHAF
"WAAN

-Mcnjadi

UMLAH

6

TIh'GGl

E
rrusrrasl

Bcrtambah s e n q
Bertambah tak set
Temp biasJUh

I

1

32
67
23
49
171

I

c

7i,1
59,8
76,7
86,O
70.4

IL

45
7
8
72

I

1
/
1
/

LI,J

40,2
23,3
14.0
29.6

44
112
30
57
243

100,O
100,O
100,O
100,O
100,O

KITERANGAN :Ti& ada keaangan = 37 orang
p = 0,004
SebeIw bermgas, kelompok dengw rasa khawatir lebih banyak
daripada madta yang biasa-biasa dan yang antusias. Kelornpok dengan rasa
khawatir pula rnempunyai motivasi yang tinggi daripada yang antusias.

Sedangkan selama bertugas ( Lihat tabel 2 ), paasaan tccsp b i i ssja
menunjukkan motivasi yang tinggi daripada menka yang perasaannya
bmmbah senang setelah bermgas.
Kejenuhan selama bertugas mempunyai hubungm yaag bennakna
dengan motivasi @=0,00019). Tabel 3 menunjukkan bahwa yang tinggi
motivasinya adalah kelompok yang merasa jenuh sekali. Sedangkan tanggung
jawab dalam menyelesaikan pekejaan mempunyai hubungan yang bermaha
(p=0,00001) dengan motivasi, demikian pula kepuasan kerja pada tabel 4
(p=o,OO005).
Imbalan / gaji dan berat ringannya pckajam tidalr memprmyai
hubungan yang bcrmakna dengan motivasi.

TABEL 3
HUBUNGAN TINGKAT MOTIVASI DENGAN KUENUHAN
DOKTER PIT DI 1 I PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 1995

DOKTER PIT

KETERANGAN : Tidak ada ketnangaa = 8 orang
p = 0,000

TABEL 4
HUBUNGAN TINGKAT MOllVASI DENGAN Kl
DOKTER FlT Dl I I PROVINSI DI INDONESL

-

4 KERJA
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KEl

NGKAT 1

K
DOKTER PI?

CUKUP
TINGGl

;
'
9
-P u a s
Biasa sq
Kuraaflidak puns
JUMLAH

KETERANGAN :

40
44
11 1
196

51.3
78.6
78,2
70.5

SANGAT
KURANG
0/
48.7
38
21.4
12
21,8
31
82
293

UMLAH

-

-

0

78
56
142
278

100.0
100,O
100,O
100.0

Tidak ada keterangan = 2 orang
p = 0,00005

4.3. orgmiEa3i
dan motivasi dikaji mdalui model
Hubungan wtara espdi
kcpenimpinan a t a . status di Puskesmas dm hubungan antar individu.
Ternyata walau pola kepemimpinan atasan 60,7% adalah demokratis
dan bijaksana tetapi ini tidak ada hubungannya dengau motivasi @-3.09).
ari sepamh doktcr PIT (58,8%) menjabat sebagai Kepala Puskesmas
tedudukan iai tidak mempunyai hubungan dengan motivasi @=0,09).
sebagai kepala puskesmas maupun dokter kedua, mempunyai tingkat
motivasi tinggi. Hampir s e l d dokter P7T dapat mmjalii h i b i
baik dengan atascm (91,8%) maupun dengan staf Puskesmas (81,3
hal ini tidak mempunyai hubungan dmgan motivasi.
4.4. Pel

J a Dinas Kesehatrm

D

d Tiigkat Il besata stat; Vrgaruws~profesl

dl vanah Tingkat Il dan

Bupatl beserta jajaran Pemerintah Daerah Tingkat n. Sedangkan materi
pembinm sebagaunana yang ditsngkum mcialui diskusi kelompok dan
wawancara mendalam dapa~dibagi dalam beberapa pokok yaihl 1) umum di

Puskesmas tnmasuk pelakswsao program; 2) khusus mmaPuk pmytlesaian
masalah dan masalah non dinas; 3) istimewa meliputi pmghargam atau
sebaliknya teguran daa peaingatan; 4) lain-lain mmasuk peningkatan
kel~ampilm tehnis medis clan program kesebatan yang sasuai dengan
kebutuhaa daerah.
Pengukuran pembinaan oleh ataPan dinilai atas jawabsn respoaden
tentsag manfaat pembmaaa oleh babagai pihak. Responden dim& menilai
dalam skor dengan kisaraa 1 5 dan setelah d i j d a h diklasi6kasikan
mmjadi kelompok kurang, cukup dan baik. Hasiln~amenunjukkan bahwa
57.9% merasa pembinaan dari atasan kurang namun hal ini tidak
mmyebabkan motivasi mmjadi hnua.
Secara statistik ternyata tidak ada hubungan antata pembinslm dan
motivasi.

-

4.5. Kinerjn d o h ? PTT

Kinerja dokter PTT dilihat dari pewnays dalam melakukan !hi&
manajerial untuk pengembangan dan peningkatan peaampiIan Puskesmas.
Pelaksanaan fungsi ini diukur demgan hasil kerja yang dianggap kritis daa
mempunyai daya un@t besar yaitu penerapan fungsi perencanaan,
pelaksanaan, koordinasi, pencatatan pelaporan & evaluasi. Selain itu juga
keberadaan dokter PTT di Puskesmas (absensi) dan kinerja dokter PTT ymg
dinilai sendiri (self assessment).
Kinerja ini dipengaruhi secara lmgsung oleh motivasi dan sebeamnya
ada p e n g a d ymg timbal baiik antar keudwya
43.1. Puraapan mcmajenun di Puskesmas.
Dalam penerapan manajemen, 50% do*
PIT rnemmjukkan ka@d
cukup. Penghitungan stadstik menuujukkan bahwa tingkat motivasi tidak

.

berpengaruh terhadap kinerja dilihat dari kemampuan manajerial dokter
F T ' . Secara rinci. perencanam bulanan, m b u l q tahunan, memunjukkan
hubungw yang tidak bermaha dengan m o t i v d demikian juga dengaa
perencanam obat, kepegawaian. Perencanaan sarana menunjukkan adanya
hubungan dengan motivasi @E0.034). Dari wawancara mendalam
disebutkan. pada umumnya kemampuan mmajnial masib rendah dan kiat
untuk rnenggali potensi bawahan atau stafpuskesmas serta masyankat masih

t'usKes

m kcrja P u s I c manmm.
~
melalui keikut sataaa dalam rapat baik d
naupun di kabupaten dau aspek ini menun*

tidak ada hubtmganaya Wgan motivasi. Rangkuman wawmcara mendalar
dan hasil diskusi menyebutkan admya kurang keterbuksw dokter PT
dengan staf Puskesnas dalam peayampian informasi p r o m maupun dan
yang diterima oleh Puskesmas. Pembagian wewenang petugas Puskcsma
dalam pelaksan:
jelas, seh
~eningkatanprol
ng nyata
Pelaksanaan pencatatan, pelapom dau waluasl CJI mskesmas il111b~
dari pemaparan basil program dan stratifikasi dan kedua hal ini tidak
menunjukkan admya hubungan yang b m a k n a deagan mohvasi.
4.5.2. Kebemdaan do&

PTT di Pusk6rrms
Keberadaan di tempat tugas merupakan salah saru indikator yang
,ab. Temy,ata absem dinas dan
menunjukkan kedisiplinan dan tang
gi > 5 hrui per buJan adalah
non dinas menunjukkan renrta abu
sangat kecil (5,7% dan 1],I%). Dari
ra mendalam maka keberadaan
..
Dokter PTT di tempat tugas menurut pembina baik a1 mgxat
provinsi
maupun kabupaten menyatakan bahwa tingkat disiplin Dokter PTT sedangsedang saja Sehingga bila jawaban tentang absensi ini jujur maka temuan ini
sangat menggembirakan sekaligus menghapus kesan bahwa Dokta PTT
sering tidak ada di tempat tugas.
Secara statistik, tidak ada hu
notivasi dan
keberadaan dokter F I T di m u a t hu

..

4.5.3. Kinaja doRter P W ,h a d

.

Wfasrsrm

Dokter Pn
bahwa kinerjanya Imasih bellum optim
dan ini disebab
lak jelasam status setelah nm a bakt
kewenangan yaq
dengan PNS (2 1.7'K) dan kumgnya k
non medis (10,3?0).
Secara statistik penilaim kinerja yang be1
urn ini mc
tidak adanya hubungan dengan motivasi.

TABEL 5
PENYEBAB KURANG OPTIMUMNYA KINERIA WKTER PIT
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI I I PROVMSI Dl INDONESIA
TAHUN 1995
PENYEBAB KURANG OPTIMUM

5. RanglmmPn dinkpsi dm

mmdllun
Data yang berasal dari hasil diskusi dm wawaacam mmdalam di
tingkat P u . Provinsi Kabupaten telah dimqkum dm disajikw dalam
diskusi sebelumnya. Beberapa hal tambahan berikut ini melengkapi apa yang
sudah disajikan.
Dedikasi Dokter F'IT dalam mcnjalankaa togssnya sebagian bnar
sekedar melewati masa tugasnya sedangkan etos kerja d o k wanita lebih
baik dibanding pria
Penerimaan nmymkat dan Pemerintah Dacrah ssngat baik tetapi
masalah timbul bila keberadaan Dokter tidak terjaga kelaagscmpwnva
Pengalaman yang kurang enak oleb D o h P'TT mcmben%an dampak negatif
pads penggantinya
Penempatan Do* PIT sccara sercntaL semi deagan SK a h memo-

dahlrsr
j w

parpi

di provinsi yang lxrsaugkutan sebelum diter

A
nsmawjmnlshD
titem*
d a t e SK p g altUlma
~smbarany m g jelm dnri dacrah s e w informmi awal ekan lebih
meaarik bag^ Dokter yaug akao bcrtugas.
Pcocmpatan dokter PTT d i l a k s d m mannut prioritas kebutnhm
masing-masing provinsi den memperhatikan azas pemerataan.

SlMPULAN DAN SARAN
A. SlMPULAN
Umm mmpmyai hubuugau b g a n motivasi maka faktm ini tenm
b.rpeagamh pada kinerja dokter PTT.Trmtama pada kelompok umur < 30
tahun, yang dikobarkan semangat kepemudaan untuk berprestasi dalam
pekejaan dan tanggung jawab yang dipercayakan padanya Karena temyata
status pakawinw dan kebersamaan dengan keluarga tidak mempunyai
hubungan dengan motivasi.
lmbalan / gaji yang ditaima dokter PTT dm berat ringannya pekejaw
tidak mempmyai hubungan dengan motivasi maka tentu tidak mempengamhi
kinaja dokter PIT.
Belum optimslnys penampiIan kerja doktcr PIT sebagai hasil self
IISSCSSnent tenutama dis
old, masl
fang tidak jelas dan
kewen:"gsn Yang b e r w
egawai n q

B. S

~
N
Lingkmgaa k a j a yang baik, tim kj a yang dapat b e k j a sama
mewujudkan mjuan ymg ingin dicapai akan membuat dokter P l T dapat
bekerja dengan baik. Selain itu perobinaan kepada Dokter PTT ditekankan
pada etos keja dcngan bimbingan secara interpersonal. Prenata untuk
pembinaau perlu dibuat stm t mruktur denlgan kandungan penilaian yang
,oojective
c.
&pat diukur, dimcngerti dan merupaxan
performance feedback'.
Orientasi prahlgas direncanakan sesuai kondisi dan situasi setempat sehingga infmasi yang disampaikan hdak meleset dari apa yang ada dalam
-

.

harapan dokter FlT, sehinggakinerja yang dihasilkan dapat optimal.
Kepastian masa depan untuk dokter F'TT diantisipasi dengan informasi
yang jelas. akurat d m dapat dipertanggung jawabkan yang diperoleh sebelum
masa konaak dari swnber yang dapat dipercaya yaitu Departemen Kesehatm
sehingga dapat mernbuat perencaman pasca maw bakti / kontrak.
Pernerataan dokter PTT di seluruh wilavah Indonesia hams tetap dilaksanakan dengan mem~erhatikanimbdan untuk meniadi PNS b& mereka van<
ditemvatJan di daerah culit dan sawat teruencil dm telah bekeria denean
a a s i Pres-i
yang dicapai rrerupakan gabungan penilaian dari
niasyarakat, rekan sekerja pembina dan hasil kerja nyata. lmbalan harus
dilaksanaka? secara konsckuen oleh Departemen Kesehatan herdasarkan
penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan. Kriteria yang jelas untuk
masuk dalarn seleksi sebagai pegawai negeri harus dapat dibuat untuk dokter
P l T yang ditempatkan di daerah terpencil dan daerah lainnya. Sedangkan
untuk mereka yang tidak luluq seleksi sehagai pegawai negeri dan yang tidak
berminat untuk menjadi pegawai negeri dapat diherikan informasi yang
akurat dan dipertanggung jawabkan oleh Departemen Kesehatan tentang
lowongan kerja yang tersedia dengan selurub persyaratannya.
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