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TUJUAN

Mahasiswa mampu menjelaskan:

• perbedaan rujukan medis dan rujukan 
kesehatan

• perbedaan konsultasi dan rujukan

• pembagian wewenang dan 
tanggungjawab dalam konsultasi dan 
rujukan



STANDAR KOMPETENSI 
DOKTER INDONESIA

Berkomunikasi dengan sejawat

• Memberi informasi yang tepat kepada 
sejawat tentang kondisi pasien baik 
secara lisan, tertulis, atau elektronik secara lisan, tertulis, atau elektronik 
pada saat yang diperlukan demi 
kepentingan pasien maupun ilmu 
kedokteran



Berkomunikasi dengan sejawat …

• Menulis surat rujukan dan laporan 
penanganan pasien dengan benar, 
demi kepentingan pasien maupun ilmu 
kedokteran

• Melakukan presentasi laporan kasus 
secara efektif dan jelas demi 
kepentingan pasien maupun ilmu 
kedokteran  



Konsultasi & Rujukan

• Konsultasi ad. upaya meminta bantuan 
profesional penanganan suatu kasus 
penyakit yang sedang ditangani oleh 
seorang dokter kepada dokter lainnya 
yang lebih ahliyang lebih ahli

• Rujukan ad. upaya melimpahkan 
wewenang dan tanggungjawab 
penanganan kasus penyakit yang sedang 
ditangani oleh seorang dokter kepada 
dokter lain yang sesuai



Rujukan Medis

• Pelimpahan wewenang dan 

tanggung jawab untuk masalah 

kedokterankedokteran

• Tujuan: untuk menyembuhkan 

penyakit dan atau memulihkan 

status kesehatan pasien



Jenis-jenis Rujukan Medis

1. Rujukan pasien (transfer of 
patient),

penatalaksanaan pasien dari strata penatalaksanaan pasien dari strata 
pelayanan kesehatan yang kurang 
mampu ke strata pelayanan 
kesehatan yang lebih sempurna atau 
sebaliknya untuk pelayanan tindak 
lanjut



Jenis-jenis Rujukan Medis…

2. Rujukan ilmu pengetahuan (transfer 
of knowledge),

pengiriman dokter/ tenaga kesehatan pengiriman dokter/ tenaga kesehatan 
yang lebih ahli dari strata pel. kes. yang 
lebih mampu ke strata pelayanan 
kesehatan yang kurang mampu untuk 
bimbingan dan diskusi atau sebaliknya, 
untuk mengikuti pendidikan dan 
pelatihan



Jenis-jenis Rujukan Medis…

3. Rujukan bahan pemeriksaan 
laboratorium (transfer of 
specimens), pengiriman bahan-
bahan pemeriksaan laboratorium dari bahan pemeriksaan laboratorium dari 
strata pelayanan kesehatan yang 
kurang mampu ke strata yang lebih 
mampu atau sebaliknya, untuk tindak 
lanjut.



Rujukan Kesehatan

• Pelimpahan wewenang & 

tanggungjawab untuk masalah 

kesehatan masyarakatkesehatan masyarakat

• Tujuan: untuk meningkatkan 

derajat kesehatan dan ataupun 

mencegah penyakit yang ada di 

masyarakat.



Jenis-jenis Rujukan Kesehatan

1. Rujukan tenaga, pengiriman dokter/ 
tenaga kesehatan dari strata 
pelayanan kesehatan yang lebih 
mampu ke strata pelayanan kesehatan mampu ke strata pelayanan kesehatan 
yang kurang mampu untuk 
menanggulangi masalah kesehatan 
yang ada di masyarakat atau 
sebaliknya, untuk pendidikan dan 
latihan



Jenis-jenis Rujukan 
Kesehatan…

2. Rujukan sarana, pengiriman 

berbagai peralatan medis/ non medis 

dari strata pelayanan kesehatan yg dari strata pelayanan kesehatan yg 

lebih mampu ke strata pelayanan 

kesehatan yang kurang mampu untuk 

menanggulangi masalah kesehatan di 

masyarakat, atau sebaliknya untuk 

tindak lanjut



Jenis-jenis Rujukan Kesehatan…

3. Rujukan operasional, pelimpahan 
wewenang dan tanggungjawab 
penanggulangan masalah kesehatan 
masyarakat dari strata pelayanan masyarakat dari strata pelayanan 
kesehatan yang kurang mampu ke 
strata pelayanan kesehatan yang lebih 
mampu atau sebaliknya untuk 
pelayanan tindak lanjut



Karakteristik 
konsultasi dan rujukan

1. Ruang lingkup kegiatan, 

konsultasi memintakan bantuan 

profesional dari pihak ketiga. 

Rujukan, melimpahkan Rujukan, melimpahkan 

wewenang dan tanggung jawab 

penanganan kasus penyakit 

yang sedang dihadapi kepada 

pihak ketiga



Karakteristik 
konsultasi & rujukan…

2. Kemampuan dokter, konsultasi 

ditujukan kepada dokter yang lebih ahli 

dan atau yang lebih pengalaman. Pada 

rujukan hal ini tidak mutlak

3. Wewenang dan tanggung jawab, 

konsultasi wewenang dan tanggung 

jawab tetap pada dokter yang meminta 

konsultasi. Pada rujukan sebaliknya.



Manfaat konsultasi & rujukan

1. Meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan (bila sistemnya berjalan 
sesuai dengan yang seharusnya)

2. Kebutuhan dan tuntutan kesehatan 
pasien akan terpenuhi

(terbentuk team work)



Masalah 
konsultasi dan rujukan
1. Rasa kurang percaya pasien 

terhadap dokter (bila rujukan/ 
konsultasi inisiatif dokter)

2. Rasa kurang senang pada diri dokter 
(bila rujukan/ konsultasi atas 
permintaan pasien)

3. Bila tidak ada jawaban dari konsultasi



Masalah konsultasi dan 
rujukan…

4. Bila tidak sependapat dengan saran/ 
tindakan dokter konsultan

5. Bila ada pembatas (sikap/ perilaku, 5. Bila ada pembatas (sikap/ perilaku, 
biaya, transportasi)

6. Apabila pasien tidak bersedia untuk 
dikonsultasikan dan ataupun dirujuk.



Tata cara 
konsultasi dan rujukan
• Dasar: kepatuhan thd kode etik 

profesi yg telah disepakati bersama, 
dan sistem kesehatan terutama sub 
sistem pembiayaan kesehatan yang sistem pembiayaan kesehatan yang 
berlaku

Konsultasi (McWhinney, 1981):

a. Penjelasan lengkap kepada pasien 
alasan untuk konsultasi



Tata cara konsultasi 
(McWhinney, 1981):

b. Berkomunikasi secara langsung 
dengan dokter konsultan (surat, form 
khusus, catatan di rekam medis, 
formal/ informal lewat telfonformal/ informal lewat telfon

c. Keterangan lengkap tentang pasien

d. Konsultan bersedia memberikan 
konsultasi



Tata cara rujukan

• Terbatas hanya pada masalah penyakit 
yang dirujuk saja

• Tetap berkomunikasi antara dokter • Tetap berkomunikasi antara dokter 
konsultan dan dokter yg meminta rujukan

• Perlu disepakati pembagian wewenang 
dan tanggungjawab masing-masing pihak



Pembagian 
wewenang & tanggungjawab

1. Interval referral, pelimpahan 
wewenang dan tanggungjawab 
penderita sepenuhnya kepada dokter penderita sepenuhnya kepada dokter 
konsultan untuk jangka waktu 
tertentu, dan selama jangka waktu 
tersebut dokter tsb tidak ikut 
menanganinya



Pembagian 
wewenang & tanggungjawab…

2. Collateral referral, menyerahkan 

wewenang dan tanggungjawab 

penanganan penderita hanya untuk satu 

masalah kedokteran khusus sajamasalah kedokteran khusus saja

3. Cross referral, menyerahkan wewenang 

dan tanggungjawab penanganan 

penderita sepenuhnya kepada dokter lain 

untuk selamanya



Pembagian 
wewenang & tanggungjawab…

4. Split referral, menyerahkan 
wewenang dan tanggungjawab 
penanganan penderita sepenuhnya 
kepada beberapa dokter konsultan, 
dan selama jangka waktu pelimpahan 
wewenang dan tanggungjawab 
tersebut dokter pemberi rujukan tidak 
ikut campur.  



Konsultasi dan Rujukan

Pemicu diskusi-1

Seorang pasien penyandang diabetes melitus 

menderita tuna-lihat berat. Kadar gula dan 

kolesterol darah terkontrol baik karena pasien 

rajin diet dan olah-raga. Untuk tuna-lihatnya itu, 

�

rajin diet dan olah-raga. Untuk tuna-lihatnya itu, 

pasien dikirim ke seorang dokter spesialis mata. 

Seminggu kemudian pasien kembali membawa 

salinan resep dan surat kirim-alik berisi nasihat 

pengelolaan dan anjuran kirim-ulang jika 

ditemukan gejala tertentu.

Konsultasi atau rujukan?



Konsultasi dan Rujukan

Pemicu diskusi-2

• Seorang pasien dikirim-balik setelah 
dirawat di rumah sakit ke dokter 
keluarganya disertai sehelai surat yang 
berisi semua hal yang telah dilakukan berisi semua hal yang telah dilakukan 
terhadap pasien tersebut dan keadaan 
ketika pasien diizinkan pulang. Selain itu, 
pada bagian terakhir surat tersebut tertulis 
pula bahwa pasien cukup dipantau di klinik 
saja. 



Konsultasi dan Rujukan

Pemicu diskusi-3

• Seorang dokter keluarga mengirim pasien ke rumah sakit 

dengan diagnosis pneumonia dan efusi pleura.

• Seorang dokter keluarga dikirim ke unit gawat darurat 

jantung untuk memperoleh ketrampilan menangani kasus 

infark jantung tahap awal di kliniknya.

• Sorang dokter puskesmas mengirim contoh air sumur 

yang tersangka tercemar E. coli. Jawaban yang diperoleh 

membenarkan kecurigaan itu dan menasihatkan agar 

sumur ybs. ditutup.

� Konsultasi atau rujukan? Apa jenisnya?



Konsultasi dan Rujukan

Pemicu diskusi-4

• Seorang dokter keluarga dari sebuah balkesmas  

diminta untuk membimbing penerapan UKS di 

sebuah puskesmas kelurahan.Dokter tersebut 

datang membawa semua sarana yang diperlukan.datang membawa semua sarana yang diperlukan.

• Pemeriksaan penyaring kadar kolesterol darah 

terpaksa dilakukan di sebuah klinik perusahaan 

karena banyak karyawannya yang mendapat 

serang jantung. Untuk itu didatangkan batuan 

peralatan dari sebuah balkesmas berikut tenaga 

laboratoriumnya.



Konsultasi dan Rujukan

Pemicu diskusi-5

• Seorang dokter keluarga meminta seorang psikolog 

datang ke kliniknya guna menangani kasus anak 

bermasalah. 

• Seorang dokter keluarga mengirim pasien ke bidan • Seorang dokter keluarga mengirim pasien ke bidan 

praktik swasta agar pemeriksaan jelang-salin 

(antenatal) dapat terlaksana secara baik.

• Seorang dokter keluarga mengirim pasien ke dokter 

keluarga yang lain untuk kepraktisan pemantauan.

�Mana yang konsultasi dan mana yang rujukan?
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