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Kolaborasi Interprofesi



Learning Outcome

• Mahasiswa mampu menerapkan konsep konflik dalam kolaborasi
interprofesi

• Mahasiswa mampu menjalaskan manajemen konflik dalam kolaborasi
interprofesi

• Mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dan kerugian konflik dalam
kolaborasi interprofesi

• Mahasiswa Mampu menjelaskan konsep keselamatan pasien dalam
pelayanan kesehatan

• Mahasiswa mampu menjelaskan manfaat Kolaborasi Interprofesi
dalam menjaga keselamatan pasien



Konflik dalam Pelayanan Kesehatan

• Tantangan yang pasti terjadi dalam
hubungan kerja antar profesi Kesehatan 

• Konflik adalah proses sosial yang terdiri
dari banyak episode dengan intensitas
dan manifestasi yang berbeda. 

• Terjadi karena:
• Perbedaan keinginan

• harapan, 

• tujuan, 

• tidakpuas terhadap sesuatu, 

• terhambatnya pencapaaian suatu tujuan

Konflik adalah proses sosial yang terdiri dari banyak episode dengan intensitas dan manifestasi yang berbeda. Dia terjadi kar



Konflik adalah proses yang dinamis

Constructive

Positive

Destructive

Negatif





“Healthcare professionals, who understand each 
other’s roles and can work effectively together, 
have been shown to provide higher quality care”



Konflik sebagai Penyebab Insiden

• kesalahan pengobatan

• komunikasi yang tidak tepat

• Kurang menghormati

• menunda perawatan

• Pelanggaran budaya dan agama

• Berdampak langsung pada citra organisasi, 

• TOI meningkat: Pergantian staf dan pekerjaan

• ketidakpuasan akan meningkat.



Konflik dalam Kolaborasi interprofesi



Manajemen
Konflik





Kolaborasi interprofesi

• Memberikan solusi terbaik

• Memperhatikan segala aspek semua profesi

• Membutuhkan waktu

• Melibatkan semua orang

• Biaya???





Faktor yang mempengaruhi Kolaborasi
Interprofesi

Regulasi tentang  (makro gear)

• Organisasi profesi

• Sistem pendidikan

• Skema pembiayaan

Faktor Organisasi (Meso Gear)

• Struktur, budaya dan organisasi

• Tujuan organisassi

• Pelatihan 

• Kepemimpinan 

• Penghargaan dan 

• Sistem informasi

Faktor kelompok kerja (mikro gear)

Kepercayaaan

Pembagian wewenang

Struktur tim

Visi dan tujuan kelompok

Jumlah pertemuan dalam kelompok

Sikap anggota terhadap IPC

Faktor Individu 

• Sikap terhadap IPC

• Maturitas

• Fleksibilitas terhadap profesi lain

• Pandangan terhadap peran dan tanggung jawab 
profesi dalam kelompok)



Patient Safety





Patient Safety 

• Around 1 in 10 hospitalized patients experience harm, with at least 
50% preventability. 

• Across 26 low- and middle-income countries, the rate of adverse 
events was around 8%, of which 83% could have been prevented and 
30% led to death. 

• It is estimated that 421 million hospitalizations take place in the world 
annually, and approximately 42.7 million adverse events occur in 
patients during those hospitalizations. 

• Approximately two-thirds of all adverse events happen in low- and 
middleincome countries.



Keselamatan Pasien

Suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi
asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan
dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak
lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya
risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan
akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan
yang seharusnya diambil.
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Key strategy for Patient safety

• Providing global leadership and fostering collaboration 

• Developing guidelines and tools, and building capacity 

• Engaging patients and families for safer health care 

• Monitoring improvements in patient safety.



International Patient Safety Goal (IPSG)


