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BItPAtt PARTGI IOrrnOtrG,
a. bahwa Rurnah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi

Moutong mcrupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas scbagai unit Pelayanan kesehatan rujukan tingkat
Kabupaten yang menJrclenggarakan upaya keschatan p€rorangan
dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu Pelayanan dan meningkatkan
kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko, perlu pengaturan
internal yang mcngatur peran dan fungsi pcmilik, pengelola dan staf
medis scrta pcngclolaannya;

c. bahwa untuk membcrikan landasan dan kepa.stian hukum mengenai
Peraturan Intcrnal (Hospital by Lausl Rumah Sakit Umum Daerah
Anuntaloko, pcdu diatur dal,am Peraturan BuPati;

d. bahwa bcrdararkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, pcrlu menetapkan Peraturan BuPau
tentang Peraturan Internal (Hospitol By Lawsl Rumah Sakit Umum
Daerah Anuntaloko:

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang Praktik Kedokteran
{Lembaran Ncgara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 116,

" Tambsian kmbaran Negara Republik lndoneeia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor lO Tahun 2OO2 tentang Pembcntukan

, Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lcmbaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2OO2 Nomor 23, Tambahan
L:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kes€hatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144,
Tambahan Irmbsran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 153,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambahan Lcmbsran Negara Republik lndonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tcntang Pemerintahan
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana tclah diubah tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Ta}un 2Ol5 (lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan L.mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679h

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kcs€hatan (lcmbaran Ncgara Rcpublik lndonesia Tahun 1996 Nomor
49, Tambahan lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 36371;

8. Feraturan Mcntcri Keschatan Nomor 159.b/Menkea/Fer / ll/ l9aa
tentang RrrrnFh Sakit;

9. Keputusan Mcnt ri Kcochatan Nomor 772/Menkes/SK/Vll20O2
tcntang Peraturan Intcrnal Rumah Sakit lHospital fu Lawsl;
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Menetapkan

10. Keputusan Menteri Keschatan Nomor 631/Menkes/SK /N/2OOstentang Standar Feraturan Intemal Staf Medis (Medial St"fI nS
Laus) Di Rumah Sakit;

ll. Kcputusan Mentcri Ke*hatan Nomor 129 / Menkes/ SK/II /2OOE
tcntang Standar Felayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

: PERATUMN BUPATI TENTANG PERATUMN IMERNAL (HOSPITAL BY
L/C WS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO.

BAE I
SETEilTUAIT I'TUU

Prrd 1
Dalo"' Feraturan Bupati ini, yang dinaksud dengan:
l. Daerah adalah Daerah l(abupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unaur p€nyelengSata Penerintahen

Daerah yang me'ni'npin pelaksanaan uruaen pcmerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati addah Bupati Parigi Moutong.
4. Rumah Sakit adalah Ruttrah Sekit Umum Daerah, yang s€lanjutnya disingkat

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko KabuPaten Parigi
Moutong.

5. Direktur adalah Direkhrr RSUD.
6. Peraturan Intemal (Hcpital fulaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata

cara penyelenggaraan rumatr eakit meliputi p€raturatr internal korporaei dan
peraturan intemal staf medis.

7 . Peraturan internal korporaei (otporutc bglausl adalah aturan yang mengatur
agat tata kelola korporasi (otporate gowmandl teraclenggara dengan baik
melalui pengaturan hubungan antara petnilik, pengelola, dan komite medik di
rumah sakit.

8. Peraturan intemal staf medis Vnedi@J stoff bglowsl adalah aturan yang
mengatur tata kelola klinis (clinical gownan@l untuk menjaga profesionalisme
staf medis di rumah sakit.

9. Pemilik Rumah Sakit UEum Daerah Anuntaloko adalah Pemerintah Kabupaten
Parigi Moutong;

10. Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemilik, terdiri dari Ketua dan
Anggota yang bertugae melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan Rumah
Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan memberikan nasihat kepada
Pejabat Pengelola dalam rnenjalankan kegiatan Pcngelolaan Rurnah Sakit;

I l. Direktur adalah pimpinan tertinggi yaitu seseoranS yang diangkat menjadi
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi oleh Bupati.

12 Komite Medis adalah sckelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari
dan oleh anggota staf medis Fungsional yang kedudukannya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Direlftur untuk menerapkan tata kelola klinis (clininl
govemond agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika
dan disiplin profesi medis.

13. Komite Etik 'dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas
memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal men)rusun dan
merumuskan mediaetikolegal dan etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian
masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan
rumah sakit, P€meliharaan etika p€nyelenggataan fungsi rumah eakit' kebijakan
yang terkait dengan 'taspital bglaw{ dan 'mediml staf bglaug, gugus tugas
bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sakit Umum
Daerah Anuntaloko.

14. satuan Pemeriksa Internal, yang sclanjutnya disingkat sPI adalah wadah non
strulcural yang bcrtugas melaksanakan pemeriksaan intemal di Rumah sakit
Umum Daerah Anuntaloko.



15. Staf Medis F\ngsiona.l, yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelompok dokter
dan/atau dokter spesialis yang melakukan pclayanan dan telah disetujui serta
diterirna sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-
masing di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko.
Rapat Rutin Dewan Pengawas adalah setiap rapat terjadwal yang dieelenggarakan
oleh Dewan Pengawas, yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
Rapat Tahunan Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik
atau Dewan Pengawas setiap tahun seka.li.
Rapat Khusus Dewan Pengawas adalah rapat yatrg diselenggarakan oleh Pemilik
atau Dewan Pengawas di luar jadwal rapat rutin untuk mengambil keputusan
hal-hal yang dianggap khusus.
Dokter adalah dokter dan/atau dokter speeialie yang melakukan pelayanan di
Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko.
Dokter tetap atau dokter puma waktu adalah dokter dan/ atau dokter spesialis
yang sepcnuhnya bckerja di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko.
Dokter Tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai pcgawai Rumah Sakit
Umum Daerah Anuntaloko, yaitu dokter dan/ atau dokter spesialis yang
d.iundang/ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan
pelayanan medii dan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko
untuk jangka waktu dan/ atau kasus tertentu.
Dokter Kontrak dan/atau Dokter Honorer adalah dokter, baik dokter dan/atau
dokter spesialis yang diangkat dengan status tenaga kontrak dan/atau tenaga
honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko, yang ditetapkan dengan
Keputusan Direktur dengan masa kerja untuk jang!<a waktu t€rtentu'
SuL Komite adalah kelompok kcrja yang dibntuk oleh Komite Medik' yang
bertugas untuk mengatasi masalah khusus, yang ditetaPkatr dengan K€putusan
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko atas usul Konite Medik'
Kewenangan Klinis (Ctrniccl Privtlegd adalah hak khusus s€orang staf medis
untuk melakukan sekelompok pclayanan medis tertentu dalam lingkungan
rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan
perrugasan klinis lclinial appointmenfl.
it"n rg"""r, klinis (cliniat appinnnenti adalah penugasan Direlitur, Rumah- sakit
Umui Daerah Anuntaloko kepada seorang staf medis untuk melakukan
sekelompok pclayanan medis di Rumah sakit umum Daerah Anuntaloko
berdasart<an daftar keurcnangan klinis yang telah ditetaPkan baginya.
Kredensial adalah proscs waluasi terhadap staf medie untuk menentukan
kelayakan dib€rikan kewenangan klinis (ctrnioal privilege).
Rekredensial adalah proses rcevaluasi terhadap staf medis yanS telah memiliki
kewenangan klinis (clurioat privilege) untuk menentukan' kelayakan pemberian
kewenangan klinis tersebut.
Audit Medis adalah upaya evaluasi secara professional terhadap mutu pelayanan
medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang
dilaksanakan oleh profesi medis.
Mitra bcstari beei group) adalah sekclompok staf medis dengan reputasi dan
kompetensi profesi yang baik untuk Ecnelaah segala hal yang terkait dengan
profesi medis.
iendidikan Sistem Magang adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan di
Rumah Sakit Mata Umum Daerah Anuntaloko dengan penekanan pada

pelaksanaan pclayanan medis dan juga tenoga administrasi, di mana Peserta

Didik didanpingi oleh Tenaga Klinis dan Non Klinis.

BAA II
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Pud 2
RSUD bernana RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Mouotong.
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Prrt 3
RSUD sebagaimana dimaksud dda.m Pasel 2 adalah RSUD dengan Klasifkasi/Tipe
Madya atau Kelas C bcrdasarkan Kcputusan Mcntcri Keschatan Nomor :

87OIMENKES /SK/I/I,I/2OO4, tanggal 9 Agustus 20O4.

BrSiE EotfSu
Kcdudutu

Prrd 4
RSUD sebasaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Jalan sis Al Jufri
Nomor 214 Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten PariSi MoutonS.

B{f.! X.cnl|.t
Vt!l

Frrlt 5
Visi RSUD scbaga.imana dimaksud dala"' Pasal 2 adalah Rumah sckit Pilihan Utama
dengan Pelayanan yang Berkualitas dan Profesional.

Beghl f.thr
ubt

Prrd 6
Misi RSUD sebagairnana dimaksud dalao Pasal 2 adalah :

l. Memberikan pelayanan keeehatan terpadu yang berorientasi kepada kepuasan
pelaggan.

Z. 
-lrteningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, prasarana dan
peralatan untuk mendukung mutu pelayanan.

3. i;Iengembangkan sistem manajemen rumah sakit yang transparan, efektif dart
efisien.

4. Menciptakan lingkungan kerja yang s€hat, emsn' nyaman dan harmonis'

Brglrl Kccnerr
Fllooof,

Prrd 7
RSUD sebagaimana rtirnaksud daalm Pasal 2 adalah "ANUNTAITKO" yang merupakan
singkatan aari eman, Nyaman, Ulet, Nurani, Tanggap, & Terpercaya, Antusias,
lancar, Op'irnis, Konsisten, dan Objektif.

Brgf& Kctqjuh
\Juen

Drrd 8
T\rjuan RSLJD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. tujuan umum :

memberik:rn pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas dan memuaskan
kepada pasienTpelanggan serta meningkatkan kesejahteraan s€luruh P€gawai
RSUD

b. tujuan khusus :

l) meningkatkan kuditas dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;
2) mengembangkan pelayanan rumah sakit seiring perkembalgan ilmu

pengetahuan dan teknologi;
3) penyelenggaraan kegiatan manajemen rumah sakit secata profesional, efisien

dan efektif ; dan
4) terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh

pegawai.



BAB IU
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Prr.f 9
Badan tayanan Umum Dacrah Rumah Salcit Uraum Anuntaloko Parigi adaleh

Rumah sakit milik Pemerintah Dacrah KabuPaten Parigi Moutong dengan status Kelas
c Dengan alamat dijalan Sis Aljufri no.2l4 kel. Masigi Kab. Parigi Moutong. Rumah
Sakit 0mum parigi berdiri pada tahun 196o-an (diperkirakan sekitar tahun 1968)

dengan status rumah sakit pembantu wilayah Parigi. Rumah sakit Parigi saat itu
meripakan haail p€ngembangan R.rskcsmas Perawatan Kecamatan Parig'
Pengembangan ini dilakukan mengingat banyaknya pasien rawat inap yang dilayani
oleh Puskesmas Parigi saat itu, serta luasnya cakupan wilayah peLayanannya'

Dal'rn perkcmdanganny" RSUD Pembantu Wilayah Parie .k9m-gdi'n .berubah
status menjadi RSUD Parigi pada bulan Maret 1983. Perubahan ini ditandai dengan
pemisahan poliklinik rawat jalan yang menjadi Puskesmas Parigi dan pengangkatan

iir.t t.rr RSUD parigi yatrg pert"ma oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggda.
RSUD parigi ieiatr -rlrmi menjadi RSUD Type D milik Pemerintah Daerah

Kabupaten oongigala kopinsi Sulawesi Tengah melalui surat Keputusan Depkes No.

l l837Menkes/ &./xllgc' tanggal 23 November 1994, dan s€era organisasi

merupakan unit P€laksana teknis yang bcrtanggung jawab langsung kepada Dinas

Kesehatan KabuP-aten Donggala, dan secara taktis operasionql bertanSSung jawab

langsung kepada eupati Oonggata sedang teknis fungsional dibina oleh kepala Dinas

Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah.
Pada Tahun 2oo4 Rumah s-akit umum Parigi berubah menjadi Badan Rumah

Sakit Daerah Anuntaloko. Pada tanggal 9 Agustus 2OO4 sesuai Keputusan Menteri

Kesehatan RI No. 87O / Menkes /sx/ vtu 2oo4 tentang peningkatan kelas Rumah

sakit milik Pemerintah Daerah kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah.

Maka RSUD Anuntaloko berubah status menjadi Rumah sakit'Iype c dengan nomor

registrasi satuan kerja ( SatKer ) Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko T2OaOll'
Sejak berdirinya R'SUD PariSi telah mengalami I I (sebelas) kali pergantian

di-rektur, yartu :

l. Tahun 1968- 1974
2. Tahun 1974 - 1977
3. Tahun 1977 - lga0
4. Tahun l98O - 1982
5. Tahun 1982 - 1985
6. Tahun 1985 - 1992
7. Tahun 1992 - 1999
8. Tahun 1999 - 2OO8
9. Tahun 2OO8- 201 I
lO.Tahun 2Ol2 - 2016
I LTahun 2O 16 - sekarang

dr. Y.M. Kaleb
dr. H. Kansil
dr. Muchlis Saman
dr. Roisul Ma'arif
dr. Glen S. Dunda
dr. Usman Said
dr. Abdullah MansYur
dr. Anshayari ArsYad, M. Kes
dr. Agus SurYono Harli
&. Rary JN Tilaar
&. Nurlaela Harate, MPH

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.06.3.5.232 tangga)

14 Februari 2oo7 mendapat pengakuan "strtu. Ahedttul Penuh Tlnglet Darsrf
atas 5 (lima) Pelayanan di Rumah Sakit, yaitu Pelayanan Administrasi, Pelayanan

Medik, Instalasi Gawat Darurat, Keperawatan dan Rekarn Medik'
Untuk pengakuan pelayanan dan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih

baik telah aiiU* aA"- tahap persiapan kelenekapan penilaian Alceditasi versi KARS

Tahun 2Ol2 dimana semua Rumah Sakit yang masa akreditasinya telah beraldrir dan

ataupun akan di Akreditasi standarnya berpedoman Komite Akreditasi Rumah SakiT(

KARS )Tahun 2012.
Kemudian berdasarkan hasil penilaian tim penilai PPK BLUD pada tanggal 13

Mei 2013 RSUD Anuntaloko dinyatakan lulus penuh dengan keputusan Bupati
tentang persetujuan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
daeratr R-SUO Anuntaloko dengan Nomor 445.900.45/ 1854/RSUD Anuntaloko'

RSUD Anuntaloko Parigi memiliki fasilitas dan kemampuan menyelengSarakan
ll pclayanan Poliktinik dengan tenaga dokter spesialis, yaitu pelayanan Penyakit
Dafam, kebidanan dan Kandungan, Anak, Bedah,Mata , Neurologi, THT dan Dokter
Penunjang Medik yaitu Dokter Radiologi dan Anestesi.



Dengan fasilitas dan kemampuan pelayanan tersebut maka layaklah RSUD
Anuntaloko Parigi Menjadi Rumah Sakit Rujukan, terutagra legi Puskesmas/ RS di
Kabupaten Parigi Moutong.

RSUD Anuntaloko Parigi terletek di jalur Trans Sulaweai, yaitu jalur antara
Sulawesi Tengah pafu), Gorontalo, Sulawesi Utara (Manado) dan Sulawesi
Selatan(Makassar). Wilayah ke{anya mencakup dari 2l Puskesmas, I Rumah Sakit
Bersafin, 3 Klinik terdiri dari :

l. Puskesmas Sausu
2. Puskesmas Balinggi
3. Puskesmas Torue
4. Puskesmas Sumbersari
5. Puskesmas Parigi
6. Puskesmas Parigi Barat/ tpnp€ntodea
7. Puskesmas Pangi
8. hrskesmas Siniu
9. hrskesmas Ampibabo
lO. hrskesmas Sienjo
I l. Puskesmas Kasimbar
12. Puskesmas Tada
13. hrskesmas Tinombo
14. Puske$ras Pelasa
15. Pr.rskesmas Tomini
16. hrskesmas Lambunu I
17, hrskesmas lambunu II
18. Puskesmas TaoPa
19. Puskesmas Mepanga
20. Puskesmas Moutong
21. hrskesmas Ongka
22. RSB DEVINA
23. Klinik Umum Dr. WaYan
24. Klinik Umum Ifnahaal
25. Klinik Ebrsama

RSUD Anuntaloko Parigi memiliki luas areal 56.72a'55 M2. Areal yang cukup
luas ini metnungkinkan pengembangan fasilitas gedung untuk meningkatkan cakupan
pelayanan keperawatan, sarana pelayanan medis, instalasi penunjang medik, dan lain
sebagainya.

Luas bangunan rumah sakit sebesar 29.413,5 m2 yang terdiri dari bangunan
rawat inap (202 tempat tidur), bangunan rawat jalan ( I I poliklinik) ' bangunan
arlministfjsi, bangunan IGD, radiologi, farmasi, gizi (dapur), UTD, bangunan bpjs'
laboratorium, trr, sanitasi, gudang barang rusak, gudang bahan kimia, gudang
bahan umum, loket kasir, nifas dan nrang bayi, loundry, kamar jenazah, rumah
dinas direktur, rumah dinas dokter spesialis 9 unit, asrama perawat I unit,
Ipal(instalasi pengolahan al1 lirnlsh), pos parkir 2 unit, pos polisi 2 unit, incenerator
dan musholah.

Jumlah ketenagaan sebanyak 582 orang yang terdiri dari 14 orang
pejabat struktural, 12 orang dokter spesialis, 6 orang dokter umum ( 2 orang tugas
belajar ), I orang dokter gigi, tenaga paramedis 3ll, tenaga Paramedis Non

Perawatan 142 orang ditambah dengan beberapa tenaga non medis (administrasi) 96
Orang.

Rurnqh Scklt llm;urn Do'ero,tn Anuntaloko Parlgl te4Jadl Badan
Layclnan Unvm Daazh

Rumah Sakit Umum Anuntaloko Parigi adalah Rt-.h Sakit milik Pemerintah
Daerah Kabunaten Parigi Moutong dengan status Kelas C ftngart alamat dijalan Sis
Aljufri no.2l4kcl. Masigi Kab. Parigi Moutong. Rumah Sakit Umum Parigi berdiri pada
tahun 1960-an (diperkirakan sekitar tahun 1968) dengan status rumah sakit
pembantu wilayah Parigi. Rumah sakit Parigi saat itu merupakan hasil
pengembangan Puskesmas Perawatan Kecamatan Parigi. Pengembangan ini dilakukan
mengingat banyalcrya pasien rawat inap yang dilayani oleh Puskesmas Parigi saat itu,
serta luasnya cakupan wilayah pelayanannya.



Dalam perkembangannya RSUD Pembantu Wilayah Parigi kemudian berubah
status menjadi RSUD Parigi pada bulan Maret 1983. Perubahan ini ditandai dengan
pemisahan poliklinik rawat jalan yang menjadi Puskesmas Parigi dan pengangkatan
direktur RSUD Parigi yang p€rtama oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala.

RSUD Parigi telah resmi menjadi RSUD 'IYpe D milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Depkes No.
I183/Menkes/SK/Xl/94 tangsal 23 November 1994, dan secara organisasi
merupakan unit p€laksana telmis yang bertanggung jawab langsung kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten Donggala, dan secara taktis operasional bertanggung jawab
langsung kepada Bupati Donggala sedang tekrris fungsional dibina oleh kepala Dinas
Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah.

Pada Tahun 2OO4 Rumah Sakit Umum Parigi berubah menjadi Badan Rumah
Sakit Daerah Anuntaloko. Pada tanggal 9 Agustus 2OO4 sesuai Keputusan Menteri
Kesehatan RI No. 87O / Menkes ISK/ Vll | 2OO4 tentang peningkatan kelas Rumah
sakit milik Pemerintah Daerah kabupaten Parigi Moutong hopinsi Sulawesi Tengah.
Maka RSUD Anuntaloko berubah status menjadi Rumah Sakit 'Iype C dengan nomor
registrasi satuan kerja (satKer) Rumah sakit umum Daerah Anuntaloko 72o8ol | .

Adapun hgo Rumah Sakit UmuE Daerah Anuntaloko sebagai berikut :

BAB III
PEUILIK

Prld 10
Pemilk RSUD adalah Pemerintah Daerah.

nerd 1l
Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dirnitkinya' bertanggung jawab

terhadap kelangsungan hidup scrta kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai

yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

P.td 12
Bupati berwenang :

a. menentukan kebijakan secara umum RSUD;
b. mengangkat dan memberhentikan Direktur; dan
c. mengawasi dan mengwaluasi kine{a RSUD'

B/IB IV
TEWE![AI[(}AX DAT5 TAXG(}INTC JAWAA PE'uERIITTAS DAERAS

B.3lu l(o.8tu
Kc-canngrr Pcoctbteh Dacnh

Pard 13
Pemerintah Daerah berwenang :

l. Menetapkan Peraturan teirtang PoIa Tata Kelola, Hospital Bylaws dan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit beserta Perubahannya;
Z. U.niat gkat dan menetapkan Dewan Pengawas sesuai dengan p€raturan

perundangan Yang be rlaku;

@



3. Memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Fengawas karena sesuatu hal yang
menurut peraturannya membolehkan untuk dibcrhentikan;

4. Mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang disetujui oleh Dewan
Perrgawas; dan

5. Memberikan sanksi kepada pcgawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan
Eemberikan pcnghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Blglea Kcdue
Tea33uag rlrrrb Pcncrlnteh Dacreh

Pusl 14
Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab :

l. Pemerintah bcrtanggungiawab menutuP dcfisit anggaran rumah sakit yang bukan
karena kesalahan dalern pcngelolaan dan sctclah diaudit secara independen;

2. Pemerintah bcrtanggung gugat atas te{adinya kerugian pihak lain' termasuk
pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit;dan

3. i'emcrintah bertanggung gugat atas tcrjadinya kerugian pihak lain termasuk
pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan pcngelolaan Rumah Sakit.

AAB IV
ORGAINSASI

Prrl 15
Susunan organisasi Rumah Sakit terdiri dari :

a. Dewan Pengawas;
b. Direktur;
c. Kepala Bagian Tata Usaha;
d. Kepala Bidang;
e. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang;
f. Satuan Pemeriksa Internal (SPI);
g. Komite-komite;
h. Staf Medik Fungsional (SMFJ;

i. lnstalasi-Instalasi:
j. Kelompok Jabatan Fbngsional; dan
k. Unit-unit.

Pr'rl 16
Struktur Orgenisasi RSUD Anuntaloko Parigi adalah :
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Prngr.f f
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Prrl 17
Dewan Pengawas scbagaimana dirnsksud dalam Pasal 15 huruf a diangkat dan
dibcrhentikan dengan Kcputusan Bupati.
l. Dewan Fengaeas pads RSLJD Anuntaloko dibentuk dengan Kcputusan Bupati

tentang Pembcntukan Dewan Pengawar Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Dacrah.

2. Pembentukan dan susunan kcanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan dengan
Keputusan Ehrpati tentang Femberrhrkan dan Susunan Keanggotsan Dewan
Pengawas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3. Jumlah anggota Dcwan Fenga:was acbanyak 3 (tiga) orang dan scorang diantara
antgota Dcwan Pengawas ditetapkan scbagai Ketua Dewan Pengawas.

4. Antgota Dewan Fengawas terdiri dari unaur :

a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit;
b. Pejabat dilinglorngan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit;

5. Kritcria yang dapat diusulkan mcnjadi Dewan Pengawas yaitu :

a. memiliki dedikasi dan memaharni masalah-masalth ytttg berkaitan dengan
kegiatan Rumah Sakit, scrta dapat menyediakan walrhr yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukuo dan tidak pernah dinyatakan peilil
atau tidak pemah menjadi anggota pcngelola rumah sakit, etau Dewan Pengawas
yang dinyatakan bcrsalah schingga menycbabkan auatu badan usaha pailit atau
orang yang tidak pcrnah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan
daerah; dan

c. mempunyai kompetensi dale"' bidang manajemen keuangan,sumber daya
manusia dan mempunyai komitmerr terhadap peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Pu.l 18
(l) Ketua Dewan Fengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Direktur Rumah Sakit:
(? DaIo"' hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepcngurusan

Dewan Pengawaa, maka Bupati mengangkat s€orang Ketua untuk sisa masa
jabatan hingga selesainya masa jabatan ataa usul Direktur Rumah Sakit;

(3) Tugas Ketua Dewan Fengawae adalah:
a. mgrnir.pin semua pertcmuan Dewan Pengawas;
b. mcmutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tatacara yang

tidak diatur dal"'n Peraturan tnternd (Hospital fulaws/ &atutQ Rumah Sakit
Umum Daerah Anuntaloko melalui Rapat Dewan Pengawas;

c. bekerjasama dengan Pengelola Rumah Sakit untuk menangani berbagai hal
mendesak yang scharusnya diputuskan drhm 1ap6{ Dewan Penga.was. Apabila
rapat Dewan Fengawas belum &pat diselenggarakan, maka Ketua dapat
memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang
perlu scsuai dengan situasi saat itu; dan

d. melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil
56lagaimslg dimaksud pada ayat (3) huruf c di atas, disertai dengan penjelas
an yang terkait dcngan situasi saat tindakan ters€but diambil.

e. keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial;
(4) Uotuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mengangkat Sekretaris
Dewan Pengawas atas beban Rumah Sakit.

{5} Sekretaris Dewan Pengawas sglegni'nans rlirnaksud pada ayat (4), bertugas
menyelenggarokrrr kegiatan administrasi dalo"' rangka membantu kegiatan
Dewan Pengawas, sdangkan Sekretaris Dewan Pengawas tidak dapat bertindak
sebagai Dewan Pengawas.



Pengref2
Trgrr

Pu.l 19
Dewan Pengawas sebagaimana rlirnaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit yang
dilakukan oleh pcjabat pengelola acsuai dengan ketentuan P€raturan Perundang-
undangan;

b. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
c. menyetujui dan mengawaei pelaksanaan Fencana atrggaran;
d. menilai dan menyetujui pelaksanaan rcncana anggaran;
e. mengawasi pelaksana kerrdali mutu dan kendali biaya;
f. mengawasi dan menjaga hak dan kewqliban pasien;
g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dart
h. men[awasi kepatuhan pcnerapan etika 

'1mah 
sakit, etika profesi, dan Peraturan

Perundang-undangan.

Prnfnf 3
hryd

Prtrf 2P
D€wan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai fungsi
s6lqgni berikut :

a. memberikan saran kepada Direktur;
b. mengordinaeikan dan mcngarahkan kcgiatan pelayanan medis;
c. menangani hal-hal yang bcrkaitan dengan etika kedoktcran; dan
d. menyuJun kcbijaf<in pelayanan medis scbagai standar yang harus dilaksanakan

oleh scmua kelompok staf medis di rumah sakit;

PanSnf+
Wcwelrag

Prrd2l
Dewan Fengawas eebagaimana dimaksud dalo'n 15 huruf a mempunyai wewenang

sebagai berikut :

a. mlmperoleh akscs atas informasi tentang badan pengelolaan secara tepat wakhr

dan lengkap;
b. melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan

veri-fikasi dan memeriksa kekayaan rumah sakit;
c. meminta penjelasan dari pejabat pengelola atau pejabat lainnya mengenai segala

pcrsoalan yang menyangkut pengelolaan rumah sakit;
d. meminta p..;"6tt pengelola atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan pejabat

pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
e. metighaairi rapat pejabat pcngelola dan memberikan pandangan / masukan

terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
f. membcrikan pe.*t".;".t atau bantuan kepada pejabat pengelola dalem melakukan

perbuatan hukum tertentu.

f)ewan Pengawas
sebagai berikut :

Pengnf 5
&eqrtber

Pud22
sebagaimana dimaksud dalarn 15 huruf a mempunyai kewajiban

a. memberikan pendaPat dan satan kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis
Anggaran (RBA);

U. mei-gikuti p€rkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat serta- ;; rcpia" Bupati- -"t ftn"i setiap masalah yang dianggap penting bagi

pengelolaan rumah sakit;
c. melaporkan kepada Bupati tentatrg kinerja rumah sakit;



d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan
rumah sakit:

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan
scrta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaldanjuti oleh pejabat
pengelola rumah sakit; dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan pcnilaian kine{a.

Prngrrf 6
fen Jebetu

Prrl 23
(l) Masa jabatan anSSota Dewan Pengawae 4ilstoPkatr selama 5 (liri|a) tahun, dan

dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengart

pengangkatan pejabat pengelola rumah sakit, kecuali untuk p€ngangkatan
pertama kali pada waktu pcmbcntukan Rumah Sakit sebagai BLUD.

(3) Anggota Dewan Pengawas dapat dibcrhentikan scbelum waktunya oleh Bupati'
l+i eemUertrentian Anggota Dewan Pengawas scbagainana rlinqksud pada ayat (3)'

apabila :

a. tidak dapat melaksanalan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan pcrundang-undangan;
c. terlibat daler" tindakan yang merugikan rumah sakit atau; dan
d. dipidana penjara karena dipersalalrkan melaku-kan tindak pidana dan/atau

kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan Pengawasan atas
Rumah Sakit.

P.ngrf 7
Tete KorJe

Per8f 24
(l) Rapat rutin adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan Dewan Perrgawas

yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus'
(2) Rapat rutin merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Pejabat

Pengelola Rumah Sakit dan Komite Medik serta Pejabat lain yang dianggap perlu
untuk mendiskusiken, mencari klarifikasi atau alternatif solusi berbagai masalah
di RSLJD Anuntaloko.

(3) Rapat rutin dilaksanaf<an paling s€dikit sepuluh kali dalam setahun dengan
interval tetap pada wa.lrhr darr tempat yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

(a) Sekretaris Dewan Penga.was menyampaikan undangan kepada setiap anggota
Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Rumah Sakit, Komite Medik dan pihak lain
untuk menghadiri rapat rutin Paling lambat tiga hari sebelum rapat tersebut
dilaksanakan.

(5) Setiap undangan raPat yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas
sebagainana diatur dalam ayat (4) 56rus 66latnpirl<an:
a. I (satu) salinan agenda;
b. I (satu) salinan risalah rapat rutin yang lalu; dan
c. I (satu) salinan risalah rapat khusus yang lalu (apbila ada).

Perd 25
Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk
menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat
rutin maupun rapat tahunan.
Dewan Pengawas mengundang untuk rapat lichusus dalam hal :

a. ada permasalahan penting yang hants segera diputuskan; atau
b. ada permintasn yang ditandatangani oleh paling sedikit dua orang anggota

Dewan Fengawas.
Rapat khusus yang .lirniqta oleh anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur
dalam ayat (2) butir b di atas, harus diselenggarakan paling lambat tujuh hari
sctelah diterimanya surat permintaan tersebut.

{l)

t2l

(3)



(4) Undangan rapat khusus disampaikan oleh sekretaris Dewan pengawas kepada
peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) iam sebelum rapat khusus
tersebut diselenggarakan, undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan
pertemuan secara spesifk.

Prt l26
(l) Rapat tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap

tahun, dengan tujuar untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional rumah
sakit.

(2) Rapat tahunan diselenggarakan sekali dalorn satu tahun.
(3) Dewan Pengawas menyiapkan dan menya$ikan laporan unum keadaan RSUD

Anuntaloko, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit.

ht J27
Setiap rapat dinyatakan sah hanya bila undangan telah disampaikan sesuai aturan,
kecuali seluruh anggota Dewan Pengawas yang berhak memberikan suara menolak
undangan tersebut.

Pr.sl 28
Setiap rapat rutin, sclain dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan
Pengawas dan Direktur, juga dihadiri oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit, Kornite
Medik dan pihak lain yang ada di lingkungan RSUD Anuntaloko atau dari luar
Iingkungan Rumah Sakit apabila diperlukan.

Prrd 29
(1) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir dalam suatu rapat dan

apabila kuorum telah tercapai, anggota Dewan Pengawas dapat memilih Pejabat
Ketua untuk memimpin rapat.

(2) Pejabat Ketua s€bagaimana dimaksud dalam ayat (l) berkeweiiban melaporkan
hasil keputusan rapat kepada Ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya'

Pual 30
(l) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai'
(2) Kuorum memenuhi syarat aPabila dihadiri ole}:. 2/3 dari seluruh angSota Dewan

Pengawas.
(3) Bila kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari walrhr rapat yang telah

ditentukan, maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat hari
dan jam yang sama minggu berikutnya.

(4) Bila kuorum tidak juga tercapai dala"' waktu setengah j"rn dari waktu rapat yang
telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutkan dan
segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan
Pengawas berikutnya.

PBrd 31
(l) Penyelenggaraan setiap risalah rapat Dewan Pengawas menjadi tanggung jawab

Sekretaris Dewan Pengawas.
(2) Riselah rapat Dewan Pengawas harus disahkan/ditanda tangani oleh ketua

Dewan Pengawas dalor" waktu maksinal 14 (empat belas) hari setelah rapat
diselenggarakan, dan segala putusan dalam risalah raPat tersebut yang berupa
rekomendasi agar dilaksanakan oleh RSUD Anuntaloko.

Prrel 32
(l) Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dqlan rapat Dewan

Pengawas ditentukan dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki oleh para
anggota Dewan Fengawas, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop
tertutup.

(2) Putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada suara terbanyak setelah
dilakukan pemungutan suara.



Pard 33
(1) Dewan Pengawas dapat merubah atau membatalkan setiap putusan yang diambil

pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya, dengan syarat bahwa usul
perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau
undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Internal (Hospital
Bylauts/ &atutal ini.

(2) Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan Dewa:r Pengawas tidak
diterima dalam rapat tersebut, usulan ini tidak dapat diajukan lagj d'larrr kurun
waktu tiga bulan terhitung sejak saat ditolalmya usulan.

Prtd 34
Cap Dewan Pengawas b€rbentuk bulat, seperti garnbar berikut:

Pst l35
(l) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebij akan

dalam upala memberdayakan SMF untuk mencapai tujuan Rumah Sakit
sesuai dengan Visi, Misi, Falsafeh dan Tujuan RSUD Anuntaloko'

(2) peran terhidap SMF sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan mela-lui

integraei dan koordinasi secara terus-menerus dan berkesinambungan'

{3) Inte}asi dan koordinasi sebagaimana rlirnaksud Pada ayat (2).-diselenggarakan

melilui pemb€rdayaan fungsi datam Organisasi Komite Medik Rumah Sakit

melalui Subkomite kredensial, subkomite Mutu Profesi dan sub Komite Etika dan

Disiplin Profesi.

BAEV
PE.IABAT PENGELOIA RT'UAE SAXXT

Brgh! f.ntr
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P.rd 36
(l) Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah s€luruh p{abat strulirtr:ral b"ik Direktur'
' ' 

Xepata Aagin fata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi maupun Kepala Sub

Bagian paia Rumah Sakit yang scbutannya disesuaikan dengan nomenklatur
yang berlaku pada RSUD Anuntaloko.

(Z) iteja-Uat Pengeiola Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati'

i3i Oi."ktor bertanggungiawab terhadap operasional rumah sakit kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

(4) Komposisi Pejabat Pengelola Rumah sakit dapat dil"k"\"o 
. 
perubahan, baik

' ' jumlah -"rrpirtr jenisnya, setelah dilakukan analisis organisasi guna memenuhi
tuntutan p"hU"ftatr d"ng.tr mengusulkan kepada Bupati melalui Seliretaris
Daerah.

(5) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola 3slqgairnana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Prrd 37
( I ) Dtektur sebagaimana dimaksud dalor. Pasal 36 ayat ( I ) diangkat dan

diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis medis berkoordinasi

dengan Kepala Dinas Kesehatan dan sccara teknis opcrasional bertanggungiawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Prr{t f 2
Pcnynratea

Pe.d 3E
Direktur sebagaimana dimaksud dalo"' Pasal 37 mempunyai Persyaratan sebagai
b€rikut :

a. Persyaratan untuk menjadi Direli<hrr adalah orang yang ahli di bidang manajemen
rumah sakit, pcndidikan teraldrk minimal dokter dan / atau dokter gigi;

b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur harus
memenuhi standat kompetensi, yakrri;
l. tenaga medis Pegawai Negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian

dala'n bidang fleru masakitan;
2. berpangkat minimal penata tingkat I (III/d);
s. berpengalaman menjabat Kepala hrskesmas minimal I (satu) tahun atau

bcrpenlalaman menjabat Kepala Bidang Pelayanan minimal I (satu) tahun;

nrregd3
frgn't

Pa.8l 39
Diret(ur sebagaimana dimaksud dalotn Pasal 37 mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memimpin rumah sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. mcnyiaikan kebijakan daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas rumah

sakit;
c. menetapkan kebijakan telcnis pelaksanaan rumah sakit yalrg menjadi

tanggungiawabnya;
a. mengevJuasi kigiatan pelaksanaan prog:rrn dan kegiatan rumah sakit untuk

mengetahui tingkat pencapaian program dan kegiatan mrnah sakit- untuk
menletahui tingkat pencapaian program, hambatan permasalahan yang dihadapi
serta upaya pemecahannYa;

e. membina pegawai rumah sakit dengan mengarahkan, membimbing' menegur'
memberikan sanksi dan membrikan penghargaan untuk peningkatan kineda
pegawai;

f. melaksanakan kerjasama dengan
Perundang-undangan; dan

g. menandatangani naskah dinas
administrasi.

instansi dan orgalisasi lain sesuai Peraturan

sesuai dengan kewenangannya untuk tertib

Paregnf a
hrrgrl

Prral .f{)
Dewan Pengawas sebagaimana dimalsud dalam Pasal 15 huruf a mempunyal
wewenang sebagai berikut :

a. memperoleh akses atas informasi tentang badan pengelolaan secara tepat waktu
dan lengkap;

b. melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan
veri-fikasi dan memeriksa kekavaan rumah sakit;



c. meminta penjelasan dari pejabat pengelola atau pejabat lainnya mengenai segala
persoalan yang menyangkut pcngelolaan rumah sakit;

d. meminta pejabat pengelola atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan pejabat
pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;

e. menghadiri rapat pejabat pcngelola dan memberikan pandangan / masukan
terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan

f. memberikan p€rsetujuan atau bantuan kepada pejabat pengelola dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pengnf 5
Kcwqflben

Perrl 41
Dewan _ Pengawas sebagairnana rrineiksud dalam Pasel 15 huruf a memPunyai
kewajiban sebagai berikut :

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis
Anggaran (RBA);

b. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat serta

"arttt t.paaa Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi
pengelolaan rumah saki|

c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja rumah sakit;
d. mem-bcrikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan

rumah sakit;
e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan

s€rta meEberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat
pengelola rumah sakit; dan

f. memonitor tindak lanjut hasil waluasi dan penilaian kinerja'
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Kepala Bagian Tata Usaha s€bagairnans dirnaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

mempunyar tugas :

a. men5rusun rencana dan progr""' kerja Rumah Sakit;
b. ,nerrimuskan kebijakan umum Rumah Sakit serta menyelenggarakan administrasi

berdasarkan kewenangan;
c. mengkoordinasikan plnyusunan rencana dan program kegiatan ad'inistrasi

umum, keuangan, tata usaha dan rumah tangga,kepegawaian;
d. mengkoordinasikan penJrusunan progfam kegiatan Perencanaan strategls/

(RENSTRA) scrta profil Rumah Sakit dan laporan tahunan Rumah Sakit;
e. mengkoordinaaikan penyusunan laporan pertanggunglawaban kinerja Rumah

Sakit;
f. mengkoordinasikan p€n)rusunan Tata Kelola Rumah sakit dan Hospital Bglaus;
g. Eentatur mendistribusikan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan;
i. melaksanakan p€ngawasan terhadap urusan adrnirristrasi umum, keuangan, tata

usaha dan rumah tangga, bina program, dan kegiatan kehumasan;
j. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana Pras{rrana tenaga'

peralatan dan bahan kebutuhan lainnya;
k. melaksanakan pengawasan terhadap kebersihan, keamanan dan kenyamanan

kantor;
l. melaksanakan p€ngawasan terhadap urusan kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
n. menilai prestasi kerjl b-awahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja

bawahan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direkhrr'' l. dalam hal Direknrr berasal dari non aparatur sipil negara p€jabat keuangan

rumah sakit wajib dari aParatur sipil negara yang merupakan pejabat pengguna

anggaran / barang daerah.



2. untuk melaksanakan tugas scbagai'nana rlirnaksud pada ayat (l), Kepala
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyelenggaran unrsan ketatausahaan, kepegawaian, umum, perlengkapan
dan rumah tangga;

b. penyelenggaraam p€rencanaan dan rekam medik, penyusunan program dan
laporan, hukum dan informasi rumah sakit;

c. menyelenggarakan keuangan, penJrusunan anggaran dan mobilisasi dana
d. penyelenggaraan instalasi p€nunjang non medik, p€ndidikan dan pelatihan,

pemeliharaan sarana rumah sakit, pengelolaan linbah, laundry, dan
genset; dan

e. penyelenggaraan penyuluhan kesehatatt.
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(l) Kepala Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (l)

memPunyar nrgas :

a. menJrusun rencana dan prograrrr kerja bidang;
b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang;

mengkoordinasikan para kepala seksi;
memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
mengatur, mcndistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan
pelayanan medik;
men1rusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga'
peralatan medis dan kebutuhan lainnya;
mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis di instalasi terkait;
mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical Staf Bg
Laws;
mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya untu k memberikan informasi /
penjelasan dan meminta persetujuan (informed @nsent) atas tindakan medis
yang dilaksanakan;

k. menilai pre stasi kerja bawahan dan mempertanggungiawabkan hasil ke{a
bawahannya;

L melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasani dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Tata Usaha;

(2) Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas :

a. menJrusun rencana dan program kerja bawahan;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
d. menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional (SPO) tentang

standar tenaga, standar sarana prasarana sebagai Pedoman dan bimbingan

Pelaksnaan ProgrFm;
e. melaksanakan koordinasi dalarn penjrusunan kebutuhan sumber daya berupa

sar.rna prasaratra, tenaga, peralatan medis, bahan dan kebutuhan lainnya
sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan yang
berlaku;

f. mengkoorinasikan instalasi rawat jalan, rawat inap, IGD, bedah serta instalasi
terkait lainnya untuk melaksanakan pelayanan medis sesuai dengan standar
pelayanan dan kode etik profesi serta kode etik Rumah Sakit;

C. mengkoordinasikan instalasi watat jalan, rawat inap, IGD, bedah serta
instalasi terkait lainnya untuk memberikan informasi dan memrnta
p€rs€tujuan kepada pasien/keluarga atas tindakan medis atau terapi yang
akan dibe rikan pasien;

h. melaksanakan penyusunan prosedur pelayanan medik;
i. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungiawabkan hasil kerja

bwahan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada
Kepala Bidang.

c.
d.
e.
f.

c.

h.
i.

j.

j.
k.



(3) Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medik mempunyai tugas :

menJrusun rencana dan progrnt'' ke{a bawahan;
memberikan petunjuk kepada bawahan;
mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
men5rusun dan menyiapkan standar prosedur operasional (SPO) tentang
standar tenaga, standar sarana sebagai pedoman dan bimbingan pelaksanaan
pro8ram;
mengkoorinasikan instalasi rawat jalan, rawat inap, IGD, bedah serta instalasi
terkait lainnya untuk melaksanakan pengembangan dan pengendalian mutu
pelayanan medis;
memantau, membimbing dan menilai pelalsanaan standar pelayanan medik;
melaksanakan koordinasi dalar" pen]rusunan pedoman pelaksanaan
penerapan pengendalian mutu Pelayanan medik;

a.
b.
c.
d.

f
c.

h. merencanakan Program pendidikan dan pengembangan profesi;
i. melaksanakan uji kompetensi dan mengorientasikan tenaga baru maupun

pindahan;
j. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggunglawabkan hasil kerja

bawahan;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
l. melaporkan hasit pclaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada

Kepala Bidang.
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( I ) Kepala Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalo"' Pasal 36 ayat ( 1)

mempunyai tugas :

a. men)rusun rencana dan program kerja bidang;
b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang;
c. me-b"tikatt petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;
d. mengatur, me ndistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;

e. men!<oordinasikan pengaturan kegiatan pelayanan perawatan di seluruh
instalasi terkait;

f. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dan evaluasi dan asuhan pelayanan

keperawatan di instalasi rumah sakit;
g. mengadakan pemantauan pengawasan evaluasi dan mutu pelayanan asuhan
- kepeiawatan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
h. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarzrna' tenaga'

peralatan keperawatan dan bahan kebutuhan lainnya;
i. menyiapkan, mengatur dan melakukan pengawasan serta evaluasi kebutuhan

peralatan/logistik pelayanan dan asuhan keperawatan;
j. melaksanaktt, p"tt.tup"tt mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan

pelayanan kePcrawatan ;

k. mer5rusun dan menerapkan pelaksanaan standar prosedur operasional (SPo)

dan ijin kerja tenaga Perawat;
L mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan

berikutnya;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
n. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanSigungiawabkan hasil ke{a

bawahan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan i dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direl'<tur'

(2) kepafa $k*i P.l.y"tt"tt Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat lnap mempunyar

tugas :

a. men5 lsun rencana dan progr"tt kerja seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. men)rusun dan menyiapkan standar prosedur operasional (sPo) tentang

pelayanan keperawatan dan etika profesi;
d. mengatur, mindistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan:



menyiapkan Pedoman Standar Asuhan Keperawatan;
melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan,
pen)rusunan alat keperawatan ;
melaksanakan penyusunan rencana ke{a, bimbingan pelayanan dan asuhan
keperawatan;
menilai prestasi ke{a bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil ke{a
bawahan;
melaksanakan sistem pengendalian intern;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepala
Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas :

a. menJrusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
melaksanakan koordinasi dalam Penyusun€rn pedoman pelaksanaan
penerapan dan pengendalian mutu pelayanan asuhan keperawatan
pengembangan profesi dan etika keperawatan;
merencanakan program pendidikan dan pengembangan profesi keperawatan;
melaksanakal pengembangan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan;
memantau, membimbing dan menilai pelaksanaan pelayanann dan asuhan
keperawatan;
melaksanakan orientasi serta uji kompetensi bagi tenaga baru maupun tenaga
pindahan;
menilai prestasi ke{a bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil ke{a
bawahan.
melaksanakan sistem pengendalian intern;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara Iisan maupun tertulis kepala
Kepala Bidang.
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(l) Kepala Bidang Penunjang Medik s€bagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (l)

mempunyai tugas :

men5rusun rencana dan program kerja bidang;
mengtoordinasikan rencana dan program ke{a bidang;
mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
mengkoordinasikan para kepala seksi;

-embimbittg dan memberikan petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan;
mengkoordinasikan kegiatan dan pemeliharaan peralatan kesehatan,
diagnostik fiaboratorium dan radiologi), farmasi, gr"i;
mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan Perencana'rn
berikutnya;
melaksanakan sistem pengendalian intem;
menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja
bawahan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dart
melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis
kepada wakil direktur.

(2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik
mempunyai tugas :

men1rusun rencana dan program kerja seksi;
membe rikan petunjuk kepada bawahan;
men1rusun dan melaksanakan standar prosedur operasional (SPO) tentang
pemeliharaan dan sterilisasi alat kesehatan;
menlrusun program pelaksanaan, P€ngawasan dan pengendalian sarana dan
prasarana alat kesehatan ;

mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan penggunaan serta
pemeliharaan dan sterilisasi alat kesehatan;

e.
f.

c-

h.

l.
iJ.
k.

e.
f.
c.

h.

i.

j.
k.

c.
d.

a-
b.
c.
d.
e.
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c.
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a-
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f. merencanakan kebutuhan pemeliharaan dan sterilitas peralatan kesehatan;
g. melaksanakan pengelolaan kegiatan pemeliharaan dan sterilitas seluruh

peralatan kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit;
h. melaksanakan pemeliharaan sterilisasi ruang OK Rumah Sakit;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
j. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungiawabkan hasil kerja

bawahan:
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
L melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Pengendalial Mutu Penunjang Medik mempunyai tugas :

a. men)rusun rencana dan program ke{a seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. men)rusun dan menyiapkan standar prosedur operasional (SPO) tentang

penunjang diagrrostik (l,aboratorium dan Radiologi), farmasi dan gizi;
d. men)rusun program pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan

pengelolaan diagnostik, instalasi farmasi dan unit gizi;
e. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
f. melaksanakan kegiatan pengelolaan diagnostik, instalasi farmasi dan instalasi

ed;
g. melaksanakan sistem Pengendalian intern;
h. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja

bawahan;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Bidang.
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Kepala Sub Bagian Program sebagai-oana dirnaksud dalam Pasal 36 ayat (l)
mempunyai tugas :

a.
b.
c.
d.

men1rusun renc.ula dan prograrn kerja bagian;
mengkoordinasikan recana dan program kerja bagian;
mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
men5rusun rencana strategis rumah sakit (RENSTRA)' men1rusun rencana

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)'

rencana program dan kegiatan;
men)rusun rencana pengadaan peralatan dan fasilitas pelayanan rumah sakit;
peniolahan data d-an -"nyu.un laporan tahunan, profil rumah :tki! 

=tt"pertLggungiawaban kinerja rumah sakit/ Laporan Kinerja Rumah Sakit (LAKIP)

dan taporan Kinerja BLUD;

-"rrg"io, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;.. 
.

melakukan koord.inasi untuk pengembangan rumah sakit antara lain ' penelitian'

BLUD dan jenis Pelayanan rumah sakit, SIM rumah sakit;
i. melakukan kooidinasi untuk pengembangan mutu rumah sakit antara lain,

akreditasi, ISO, Citra Pelayanan Prima dan yang lainnya;
j. ;"k"k"; promosi, p.-"""t- sosial pelayanzrn, penang'rnan pengaduan/

complain, publikasi rumah sakit dan kegiatan kehumasan;
t. memUimblng dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan;

L mengwalu.Ii kegi.tao hasil kerja dan laporan untuk bahan Perencanaan
berikutnYa;

m.mengkoordinasikarrinstalasiterkaitlainnyauntukpelaksanaanrekammedik;'
n. rnelaksanakan sistem Pengendalian intern; r.
o. menilai prestasi ke{a bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerJa - -

bawahan;
p. -"fJ"tt"f.t" tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur'

e.
f.

c.
h.
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(l) Kepala SubBagian Keuangan mempunyai tugas :

a. men5 laun rencana dan prog:o"' kerja Bagian;
b. mengkoordinasikan rencana dan prograrn kerja Bagian;
c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Boglan;
d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan;
e. men)rusun rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung;
f. menyusun perencanaan pendapatan dan keuangan;
g- menJrusun retribusi pelayanan, remunerasi/jasa pelayanan dan unit cosi
h. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan pcraturan

perundang-undangan yang b€rlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
i. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
j. melaksanakan sistem pengendalian intem;
k. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggunglawabkan hasil keda

bawahan;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
m. melaporkan hasil pelalcsanaan tugas kepada Wakil Direlrtur;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dituaskan oleh atasan; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian.

(2) Kepala Sub Brgan Kepegawaian dan Umum mempunyat tugas :

a. men)rusun rencana dal program kerja Sub Bagian;
b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
c. membimbing dan memberikan Petunjuk kepada bawahan;
d. menyusun standar prosedur operasional (SPO) dan rencana kebutuhan rumah

tangga dan barang serta peralatan non medis;
e. memelihara kenyamanan, kearnanan, ketertiban, kebersihan kantor, sanitasi

rumah sakit serta laundry;
f. menyelenggarakan urusan tata usaha/surat men1rurat, kearsipan dan

keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapannya;
g. melaksanakan pengendalian naskah dinas yang masuk dan keluar rumah

sakit;
h. melakuka.n pengendalian dan pengawasan konsumsi;
i. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis'

pedoman dan petunjuk teknis s€rta melaksanakan penyelenggaraan ke{asarda
dan MoU dengan pihak pemerintah, swasta atau lembaga lainnya;

j. menyusun dan meneliti rancangan produk hukum;
k. mengkoordinasikan instalasi sarana dan prasarana khususnya mengenar

pengadaan dan pemeliharaan alat-alat non medis;
l. melaksanakan sistem pengendalian intem;
m. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil ke{a

bawahan:
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaanm tugas kepala Kepala Bagtan.

BA3 VI
SATI'AIT PEUERITSA IITTERI{AL
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(l) SPI berada di bawah dan bertanggunglawab kepada Direktur RSUD Anuntaloko;
(2) SPI dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
(3) Tugas dan tanggung jawab SPI adalah :

a. melakukan kqlian dan analisa terhadap rencana investasi rumah sakit
khususnya sejauh mana uraian pengkajian dan pengelolaan resiko telah
dilaksanakan oleh unit yang lain;

b. melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan,
pemantauan, efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur, dalam bidang
keuangan, operasi dan pelayanan, pemaszrr€rn, sumber daya manusia dan
pengembangan rumah sakit;



(4)

c. melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian
informasi dan komunikasi yang meliputi :

l. informasi penting rumah sakit terjamin keamanannnya;
2. fungsi sekretariat rumah sakit dalam pengendalian informasi dapat

be{alan dengan efektif;
3. penyajian laporan rumah

undangan;
d. melaksanakan tugas khusus

ditugaskan Direktur;
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), SPI
berfungsi :

a. unit monitoring yang bersifat independen untuk :

l. membantu Direktur agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan
aset rumah sakit;

2. melakuka.n penilaian desain dan implementasi pengendalian internal; dan
3. melakukan analisa dan evaluasi efektif proses sesuai dan prosedur pada

semua ba8ian dan unit kegiatan rumah sakit;
b. SPI datam melaksanakan fungsinya bertanggungiawab langsung kepada

Direktur.
T\:gas dan fungsi sebagaimqrrs rlirn4ftsqd dalam ayat (3) dan ayat (4) disampaikan
dalam bentuk rekomendasi kepada Direlictur.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah berdasarkan
penugasan dari Direktur.

BAA VII
KOHITT
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Pejabat Pengelola Rumah Sakit dala.rr mengawal mutu pelayanan kesehatan
berbasis keselamatan pasien maka perlu dibentuk komite-komite yang merupakan
wadah professional dan memiliki otoritas datam organisasi staf medik,
keperawatan, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), farmasi
dan terapi serta dalam rangka mengembangkan pelayanan, program pendidikan'
pelatihan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pembentukan komite-komite yaitu :

Komite Medik;
Komite Keperawatan;
Komite Etjk dan Hukum;
Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI); dan

e. Komite Farmasi dan Terapi.
(3) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan non

struktural yang berada dibawah serta b€rtanggung jawab kepada Direktur.

Bagiaa Keratu
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Komite Medik merupakan organisasi non struktural
sakit.
Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
oerwakilan dari staf medik.

sakit memenuhi Peraturan Perundang-

dalam lingkup pengendalian internal yang

yang dibentuk di rumah

bukan merupakan wadah

(s)

(6)

(l)

(21

a.
b.
c.
d.

(l)

(21

(l)
l2l

Pangef 2
Kealggotaer

P.rd 51
Komite Medik ditientuk oleh Direlrh.rr RSUD Anuntaloko.
Susunan organisasi Komite Medik terdiri dari :

a. Ketua:



(3)

(4)

(s)

(l)

(21

b. Sekretaris; dan
c. Subkomite.
Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direlctur dengan mempertimbangkan
sikap profesional, rcputasi dan perilaku.
Jumlah keanggotaan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disesuaikan dengan jumlah staf medik di rumah sakit.
Anggota Komite Mcdik terbagi kedalam Subkomite.

Pengref 3
Penlllhen

Puel 52
Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direlirtur dengan memperhatikan masukan
dari staf medik yang bekerja di rumah sakit.
Sekretaris Komite Medik dan Ketua-ketua Subkomite ditetapkan oleh Direktur
berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengan memperhatikan
masukan d:rri staf yang bekerja di rumah sakit.

Frregnf 4
Tugrr dea Furgtf

Prral 53
Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medik yang
bekerja di rumah sakit dengal cara :

a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan
pelayanan medis di RSUD Anuntaloko;

b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medik.
Dalarn mel,aksanakan tugas laedensial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
a, Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:
a. pen)rusunan dan pengkompilasian daftar Kewenangan Klinis sesl ai dengan

masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang

berlaku;
b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
l. Kompetensi;
2. Kesehatan fisik dan mental;
3. Perilaku;
4. Etika profesi.
c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan;
d. wawancala terhadap permohonan Kewenangan Klinis;
e. penilaian dan pemutusan Kewenangan Klinis yang adekuat;
f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi

Kewenangan Klinis kepada Komite Medik;
g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku Surat

Penugasan Klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik; dan
h. rekoiendasi Kewenangan Klinis dan penerbitan Surat Penugasan Klinis.
Dalarn melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b, Komite Medik memifiki fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan audit medis;
b. iekomendasi pertemuan ifmiah intemal dalam rangka pendidikan

berkelanjutan bagi staf medik;
c. rekomen-dasi kegiitan eksternal dalam rangka pendidikan bcrkelanjutan bag

staf medik mmah sakit.
d. rekomendasi proses pendampingan bagi staf medis yang membutuhku!' 

.

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf
medik sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) huruf c, Komite Medik memiliki fungsi
sebagai berikut :

a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
c. iekomendasi pcndisiplinan prilaku profesional di rumah sakit; dan

d. pemberian nasehat/pertimbatgro dalam pengambilan keputusan etis pada

asuhan medis pasien.

(l)

l2l

(3)

(4)



b.

d.

e.
f.

c.
h.

paregraf s
Werolrag

Prref 54
Komite Medik mempunyai wewenang :

a. membcrikan rekomiendaei rincian kewenangan klinis/ delbreation of clinial
privilegq,
memberikan rekomendasi surat penugasan VJinis I clinical appointm.ent
memberikan rckomendasi penolakan kewenangan klinis/ ctinioalprivilege;
memberikan rekomendasi perubahan/modiEkasi rincian kewenangan klinis/
d.elteation of dinirlrl privilege,
memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
memberikan rekomendasi pendarnpingan / proctoring; dan
memberikan rekomendasi pemberial tindakan disiplin.

Pengrrf 6
Sub Komltc

Prr.l 55
Ketua Sub Komite ditctapkan oleh Direktur Rumah Sakit berdasatkan
rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengan memperhatikan masukan dari staf
medik yang bekerja di rumah sakit.
Sub Komite yang ada di Rumah Sakit Mata RSUD Anuntaloko :

a. Sub Komite Kredensial;
b. Sub Komite Mutu Profesi;
c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi.

PrnSrnf 7
Sub Nonltc Krcdeadel

Perd 56
untuk memproteksi masyarakat, Komite I'itsdik nsmiliki peran melakukan penapisan
(lcredensial/rekredensial) bagi seluruh staf medik di rumah sakit melalui sub Konite
Kredensial. 

.,r

Purf 57
(l) Pengorganisasian Sub Komite Kredensial terdiri dari:

a. Ketua:
b. Sekretaris;
c. Anggota.

(2) Proses lcedensial dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

(l)

sesuai proscdur dan terdokumentasi;
sub Komite Kredensial melakukan penilaian kompetensi seorang staf medis dan
menyiapkan berbagai instrumen kredensial yang disahkan Direktur Rumah Sakit.
Instrumen ters€but paling sedikit meliputi kebljakan mmah sakit tentang
kredensial dan Kewenangan Klinis, pedoman penilaian kompetensi klinis, formulir
yang diperlukan;
Faai akfrir proses kredensial, Komite Medik menerbitkan rekomendasi kepada
Direlirhrr RSUO enuntatoko tentang linglup Kewenangan Klinis scorang staf
medis;
Sub Komite Kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang
mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku surat Penugasan

Klinis.

Pu.l 5E
Staf medis mengajukan permohonan Kewenangan Klinis kepada Direktur Rumah
Sakit dengan iengisi iormulir da-ftar rincian Kewenangan Klinis yang telah

disediakan rumah sakit dengan dilengkapi bahan pendukung'
Berkas permohonan staf medi" ya.tg telah lengkap disampaikan oleh Direktur
Rumah Sakit kepada Komite Medik.

(21



(3)

(4)

(s)

(6)

17l

(8)

Kajian terhadap formulir daftar rincian Kewenangan Klinis yang telah diisi oleh
pemohon.
Pengkajian oleh Subkomite Kredensial meliputi elemen:
a. kompetensi:

l. berbagai area konpetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh
lcmbaga pemerintah yang berwenang untuk itu;

2. kognitif;
3. afektif: dan
4. psikomotor;

b. kompetensi fisik;
c. kompctensi mental/perilaku; dan
d. perilaku etis.
Kewenangan Klinis yang diberikan oencakup derajat kompetensi dan cakupan
praktik.
Daftar rincian Kewenangan Klinis diperolch dengan cara :

a. menlruaun daftar Kewenangan Klinis dilakukan dengan meminta masukan
dari setiap Kelompok Staf Medis;

b. mengkaji Kewcnangan Klinis bagi pemohon dengan menggunakan daftar
rincian Kewenangan Klinis; dan

c. mengkaji ulang daftar rincian Kewenangan Klinis bagi staf medis dilakukart
secara periodik;

Rekomendisi pemberian Kewenangan Klinis dilakukan oleh Komite Medik
berdasarkan masukan dari Sub Komite Kredensial.
Sub Komite Kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang
mengajukan permohonan pada saat bcrakhirnya masa berlaku surat Penugasan
Klinis (SPK) dengan rekomendasi berupa :

a. kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan;
b. kewenangan klinis yang bersangkutsn ditambah;
c. kewenangan klinis yang bcrsangkutan dikurangi;
d. kewenangan klinis yang bersangkutan dibeku a{t untuk walrhr tertentu;
e. kewenanlan klinis yang bcrsangkutan diubah/ dimodifikasi; dan
f. kewenangan klinis yang bersangkutan dialdfri.
Bagi staf -"di" y.ttg ingin memulihkan Kewenangan Klinis yang dikurangi atau
meiambah Kewlnangan Klinis yang rlimiliki dapat mengqiukan permohonan
kepada Komite Medik- melalui Direktur Rumah Sakit. Selanjutnya, Komite Medik
menyelenggarakan pembinaan profesi antara lain melalui mekanisme
penda rn pin gan lpteto nnglt.

fengref 8
Sub Komltc futu Profell

Puel 59
Untuk menjaga mutu profesi para staf medis, Komite Medik mempunyai peran

melakukan 
- audit medis, mirekomendasikan pendidikan berkelanjutan dan

memfasiltasi proses pendampingan staf medis melalui sub Komite Mutu Profesi.

Prrd60
Pengorganisasian Sub Komite Mutu Profesi terdiri dari :

1. Ketua;
2. Sekretaris: dan
3. Anggota.

Psrll 6l
(l) Pelaksanaan audit medis harrs dapat memenuhi 4 (empat) peran penting yaitu :

a. sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masing-
masing staf medis pemberi pclayanan di rumah sakit;

b. sebagai dasar untuk pemberian Kewenangan Ktnislclinical Priuilege sesuai
kompetensi yang dimiliki;

c. sebagai dasar bagi Komite Medik dalam merekomendasikan pencabutan atau
penangguhan Kewenangan Klinis/ Clinical Privilege; darr

d. sebagai dasar bagi Komite Medik dala'n merekomendasikan
perubahan/modifikasi rincian Kewenangan Klinis seorang staf medis.

(e)



(2) Langkah pelaksanaan audit medis :

a. pemilihsn topik yang akan dilakukan audit;
b. penetapan standar dan kriteria;
c.
d.
e.
f.

penetapan jumlah kasus/sampel yarrg akan diaudit;
membandingkan standar/kriteria dengan pelaksanaan pelayanan;
melakukan analisis kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria;
menerapkan perbaikan; dan

p€raturan intemal rumah sakit;
peraturan internal staf medis;
etika rumah sakit; dan
norma etika medis dan norma bioetika.

g. rencana reaudit.
(3) Subkomitc Mutu Profesi dapat mcr€koDtendasikan pendidikan berkelanjutan b'g'

staf medis :

a. menentukan p€rtemuan ilrniafi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing
kelompok staf medis dengan Pengaturan waktu yang disesuaikan;

b. pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan kasus antara lain
meliputi kasus kematian (death a.sQ, kasus sulit maupun kasus langka;

c. setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar
hadir pescrta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin
profesi;

d. notulensi bes€rta daftar hadir menjadi dokumen/arsip sub Komite Mutu
Profesi;

e. sub Komite Mutu Profesi bersana-sama dengan kelompok staf medis
menentukan kegiatan il'niah yang akan dibuat.oleh Sub Komite Mutu Profesi
yang melibatken stef medis ruEatr sakit scbagai narasuEber clan p€serta
aktif:

f. setiap kelompok staf medis wajib menentukan minimal satu kegiatan ilmiah
y"ttg akan aitat<sattakan dengan Sub Komite Mutu Profcai pertahun;

g. sub-Komite Mutu Profesi beisa"ma dengan bagian pendidikan dan penelitian
rumah sakit menrfasilitasi kegiatan tersebut dan dengan mengusahakan
satuan angka kredit dari ikatan profesi;

h. menentukin kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing staf medis
sctiap tahun dan tidak mcngurangi hari cuti tahunannya; dan

l. memLrikan persctujuan ierhadap permintaan staf medis sebagai asupan
kepada Managemen.

(4) Sub Komite Mutu Profesi dapat memfasilitasi proses pendampingan @roc:toringll
bagi staf medis yang membutuhkan :

a. - menentukan not',a staf medis yang akan 6sndarnpingr staf medis yang sedang

mengalsrni sanksi disiplin/mendapatkan pengur.rnS€rn Kewenangan Klinis;
dan

b. komite mia;t berkoordinasi dengan Direlnhrr Rumah Sakit untuk
memfasilitasi semua sumber daya yang dibutuhkan untuk proses

pendarnpingan (ptdoringl tersebut.

neregnf 9
Sub Konltc Ettlr Da! DbfpUn Profcd

Paral 62
peran Komite Medik dalam upaya pendisiplinan staf medis dilakukan oleh Sub Komite

Etika dan Disiplin Profesi.

Paret 63
Pengorganisasian Sub Komite Etika dan Displin Profesi terdiri dari:
l. Ketua:
2. Selcetaris: dan
3. Anggota

Perrl 64
(l) Dalam melaksanakan tugasnya, sub Komite Etika dan Displin Profesi memiliki

s€mangat yang berlandaskan :

a.
b.
c.
d.



(2) Tolok ukur dala'n upaya pendisiplinan perilaku profesional staf medis yaitu:
pedoman pelayanan kedokteran di rumah sakit;
prosedur kine{a pelayanan di rumah sakit;
daftar Kewenangan Klinis di rumah sakit;
kode etik kedokteran Indonesia;
pedoman pcrilaku profesional kedokteran/buku penyelenggaraan pra.hik

a.
b.
c.
d.
e.

kedokteran yang baik;
f. pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia;
g. pedoman pelayanan medik/klinik; dan
h. standar proscdur operasional asuhan medis.

(3) Penegakan disiplin profesi dilakukan olch s€buah panel yang dibentuk oleh Ketua
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi. Panel terdiri dari 3 orang stef medis atau
lebih dalarn jumlah ganjil dengan suaunan sebagai trerikut :

a. I (satu) orang dari Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi yang memiliki
disiplin ilmu yang berbeda dari yang dipcriksa;

b. 2 (dua| oranS atau lebih staf medis dari disiptn iknu yang sama dengan yang
dipcriksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar rumah sakit, baik
atas pcrEintaan Komite Medik dengan persctujuan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Anuntaloko atau Direkhrr Rumah Sakit terlapor.

(4) Mekanisme pemeriksaan pada upaya pendisiplinan perilaku profesional, addah
sebagai bcrikut:
a. sumber laporan:

l. pcrorangan:
l) manajemen rumah sakit;
2) etaf medis lain;
3) tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan; dan
4) pasien atau keluarga Pasien.

2, non pcrorangan:
l) hasil konferensi kematian; dan
2) hasil konferensi klinis.

b. dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi menyangkut hal-hal antara lau:
l. kompetensi klinis;
2. penatalaksanaan kasus medis;
3. pelanggaran disiPlin Profesi;
+. pcnggunasn obat dan alat keschatan yang tidak sesuai dengan standar

p€layanan kedokteran di rumah sakit; dan
S. Letiaakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat

mcmbahaYakan Pasien.
c. pemeriksaan:

l. dilakukan oleh panel p€ndisiplinan profesi;
2. r'clalui proscs Pembuktian;
3. dicatat olch petugaE sckretariat Komit€ Medik;
4. terlaPor dapit didampingi oleh personil dari rumah sakit tersebut;
5. panel dapai menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan; dan
6. s€luruh pcmerikfian yang dilakukan oleh panel disiplin profesi bersifat

tcrtutup dan pengambilan kcputusannya bersifat rahasia;
d. keputusan:

Keputusan panel yang dibentuk oleh Sub Konite Etika dan Disiplin Profesi

ddmbil bcriasartln luara terbanyak, untuk menentukan ada atau tidak
pelanggaran disiplin profesi kedolrteran di rumah sakit. Bilamana terlapor
merasa keberatan dengan keputusan panel, yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatannya dengan memberikan buli*i baru kepada Sub

Komite Etika dan Disiplin Profesi yang kemudian akan membentuk panel

baru. Keputusan lni Uersifat final dan dilaporkan kepada Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Anuntaloko Eelalui Komite Medik'

e. rekomendasi pemb€rian tindakan pendisiptinan profesi pada staf medis oleh

Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi di rumah sakit berupa:
l. peringatan tertulis;
!. lirnitgsi (reduksi) Kewenangan Klinis;
3. bckerja dibawah sup€rvisi dalam waktu tertentu oleh orang yang

mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut;



(s)

(6)

4. pencabutan Kewenangan Klinis scmentara atau selarnanya.
f. pelaksanaanKeputusan:

Keputusan Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi tentartg pemberian tindakan
disiplin profesi discrahkan kcpada Direktur RSUD Anuntaloko oleh Ketua
Komite Medik sebagai rekomendasi, selanjutnya Direktur Rumah Sakit
melakukan eksekusi.

Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi menyusun materi kegiatan pembinaan
profeaionalismc kcdokteran. Pelaksanaan pcmbinaan profesionalisme kedokteran
dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, simposium, lokakarya
yaig ditakukan-oleh unit kerja mmah sakit seperti unit pendidikan dan pcnelitian
atau Komite Medik.
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi mengadakan pertemuan pembahasan kasus
dengan Eengikutscrtakan pihak terkait yang komp€ten untuk memberikan
pertirobangan pengambilan kePutusan etis.

Prrrynf 10
RePlt Bomltc forrrl

Plrrf 65
Rapat Komite Medik terdiri dari :

a. rapat rutin bulanan dilakukan bersama dengan staf medis yang

diselenggarakan sctiaP I (satu) bulan sckali;
b. rapat t6rainasi dengan Pejebat pengeloLa Rumah Sakit yang diselenggarakan

minimal dalsm 3 (tiga) bulan acknli;
c. rapat khuaus, alatcut at scwaktu-waktu guna membahas yang sifatnya

penting; dan
d. Rapat tahunan, diselerrggarakan sekali setiap tahunan'
Rapat 

-Rutin 
dipimpin oleh Ketua Komite Medik atau slel(r.etaris apabila ketua

tidak dapat hadir.
Rapat Rutin dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling s€dikit 2/3 (dua.per trgal

urr;gota Konite 
-Medik 

atau dai,|rt' hal kuorum tersebut tidak tercapai maka Rapat

dinlatakan sah setelah ditunda dalern batas watchr 15 menit, selanjutnya rapat
dianggap kuorum.
Sctia; Rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh pejabat pengelola

Rumah Sat it a"tt pihak lain yang ditentukan oleh Ketua Komite Medik'
Keputusan rapat komite medik didasarkan atas suara terbanyak'
Dafam hal jddah suara yang diperoleh adalah sarna maka Ketua berwenang

untuk menyelenSgarakan pemungutan suara ulang.
Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Komite Medik yang hadir'
Direktur-Rumah sakit dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan ,setiap
keputusan yang diambil pada F.apat Rutin, Rapat l(husus sebelumnya dengan

syarat usul terscbut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat'
fjl"- t 

"t 
usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) tidak diterima dalam rapat, usulan tersebut tidak dapat diajukan
iagi diam'kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat ditolalarya usulan
tersebut.

Prregef 11
Replt &urur

Purl 66
Rapat khusus diradakan aPabila :

a. ada pcrmintaan dan tanda tangan paling s€dikit 3 (tiga) anggota staf medis;

b. ada keadaan atau situaai tertentu yang sifatnya mendesak untuk s€gera

ditangani oleh komite medik; dan
c. rapat-khusus dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 {dua,per tiga)

.tt-ggott Komite Medik, atau dalern hal kourum, tidak tercapai maka rapat
khuius dinyatakan sah setclah ditaksanakan pada hari berikutnya'

Undangan rap;t khusus harus disanpaikan oleh ketua komite medik kepada

seluruh anSSota paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat
dilaksanakan.

(l)

(21

(3)

(4)

(s)
(6)

(71

(8)

(e)

(l)

t2l



(3) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan spesifrk dari rapat tersebut.
(4) Rapat khusus yang rliniqls oleh anggota staf medis sebagairnana rlirnsksud ays!

(2) huruf a harus dilakukan 7(tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan
rapat tersebut.

Peregnf 12
Repet Tehualn

Purl 67
(l) Rapat Tahunan Komite Medik disclenggarakan sekali dalc'n sctahun.
(2) Rapat Komitc Medik wqjib mcnya.mpaikan undangan tertuliE kepada seluruh

anggota scrta pihak-pihak lain yang perlu diundang pding lombat 7 (tujuh) hari
scbelum rapat disclcnggarakan.

Bghr fcdue
troult EttL dea Euhrn

P.rd 6a
(U Komite Etjk dan Hukum dibentuk guna membantu Direktur untuk

mensosialisasikan kewajiban rrmah sakit kepada semua unsur yang ada di
rumah sakit meliputi kewajiban umum rumah sakit, kewajiban rumah sakit
terhadap maayatakat, kewajiban rumah sakit terhadaP staf, mcnyelesaikan
masalah medikolegal dan etika rumah eakit serta melakukan koordinasi dengan
Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah dan Tirr
Penaschat/Advokasi Hukum yang ditunjuk Pemerintah Daerah dalarn
menyelesaikan masalah medikolcgal.

(2) Komite Etik dan Hukum merupakan badan non struktural yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Anuntaloko.

(3) Komite gtit-aan- Hutum dibentuk dan ditetapkan dengan kePutusan Direktur
setelah mcmpertimbangkan maaukan dari para Wakil Direktur'

(a) Dalam melaksanakan tugas Komite Etik dan Hukum berfungsi :

a.' menyelenggarakan dan -"ningfa*an komunikasi medileetikolegal, baik intemal
maupun ektemal RSUD Anuntaloko.

b. menyelenggarakan dan meningkatkan pengetahuan etika dan hukum bagi petugas

di RSUD Anuntaloko;
c. menyelenggarakan dan meningkatkan kemampuan resiko manajemen terhadap

masalah etika dan hukum di RSUD Anuntaloko.
(5) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) disampaikan' 

secara tertu[s kepada Direkhrr dalam bentuk rekomendasi'
(6) Bahan pertimbangan berupa rekomcndasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

adalah berdasarkan Penugasran dari Direktur.

Begira Kc+tgo
Komltc lbPcreretan

Peregnf 1

Pclgorgeatrerlea

Parrl 69
(l) Komite Kelxrawatan merupakan organisasi non struktural yang berada dibawah

serta bertanggung jawab kepada Direktur'
(2) Komite Keperawatan setagaimana dimaksud pada ayat ( l) bukan merupakan

wadah penrakilan dari staf kelrrawatan;

Prngnf 2
Kcr!ggotlra

Prref 70
(l) Komite KePerawatan dibentuk oleh Direktur RSUD Anuntaloko'

iZi St 
"..tt.tt 

organisasi Komite Keperawatan terdiri dari :

a. Ketua;



(3)

b. Sekretaris; darr
c. Sub Komite.
Keanggotaan Komite Keperawatan terbegl kedalam Subkomite.

PrreCnf g
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P.td 71
Ketua Komite Organisasi Komite Keperawatart ditetaPkan oleh Direktur Rumah
Sakit dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di
RSUD Anuntaloko.
Selcetaris dan Sub Komite diusulkan oleh Ketua Komite Keperawatan dan
ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari
tenaga kep€rawatan yang bekerja di RSUD Anuntaloko.

Prregrsf 4
Tugr, ,1.- trtlgtf

hr l72
Komite Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur Rumah sakit
dala-rr melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi tenaga
keperawatan serta pengembangan profesi berkelanjutan'
Dalo"' melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud ayat ( I )' Komite
Kep€rawatan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan konsultasi keperawatan;
U. penyelenggaraan tukat pendaPat, kebijakan' dan pelaksanaan pelayanan; 

.
c. b.dU.riri- motivasi dal-an pcmecahan masalah profesi keperawatan melalui

pembelajaran;
a. iengga6n inovasi dan ide yang membangun dan pembahaman ke arah

perbaikan profesi keperawatan ;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran kepada profesi sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan yang diniliki; d61
f. penyelenggaraan advokasi dengan memberikan perlindungan dan dukungan

k"p"a. p-f""i al"- -"""T:ltta termasuk masalah hukum'

Wcwcaeag

Prrd 73
Membuat dan membubarkan panitia kegiatan keperawatan (Panitia Ad HoQ secara

mandiri maupun bersama Bidang Keperawatan.
Mengusulkan rencana kebutuhan tenaga keperawatan dan proses penempatan

tenaga keperawatan berdasarkan tinjauan profesi.
Mengsusulkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana keperawatan;
Membimbing pcrawat dalam kesuksesan kerja dan karir.
Memberikan pertirnbangan tentang bimbingan dan konseling keperawatan '

Prregnf 6
8ub Kotdtc

Purl 74
Ketua Sub Komite d.itetapkan oleh Dircktur RSUD Anuntaloko berdasarkan
rekomendasi dari Ketua Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan
dari staf keperawatan yang bekef a di rumah sakit.
Sub Komite yang ada di RSUD Anuntaloko terdiri atas :

a. Sub Komite Kredensial;
b. Sub Komite Mutu Profesi:
c. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi.

(l)

(21

(r)

(21

(l)

(21

(3)
(4)
(s)

(l)

(21



(l)

Peregnf 7
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Sub Komite Kredensial mempunyai tugas :

menyusun daftar rincian kewenangan klinis;
men3rusun buku putih;
menerirna hasil verilikasi peraya.ratan krcdensial;
merekomendasikan tahapan proscs kredensial;
merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis bag setiap tenaga
keperawatan;

f. melakukan kredensial ulang sccara berkala setiap 5 (lima) tahun;
g. membuat laporan selunrh proses lsedensial kepada Ketua Komite

Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit.
(2) Dalam menjalankan tugasnya, Sub Komite Kredensial dapat mengusulkan

dibcntuknya team ad hoc, kepada scmua komite keperawatan.

nrngrrf E
Sub Bomttc futu Proforl

P..d76 ,
(l) Sub Konitc Mutu Profesi mempunyai tugas :

a. EenJrusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktek;
b. merekomendasikan pcrencanaen pengembangan profesional berkelanjutan

tenaga k€p€rawatan;
c. melakukan audit asuhan keperawatan;
d. memfasilitasi proscs pendampingan tenaga keperawatan sesuai kebutuhan.

(2) Dafan menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalarh pasal 70 ayat (l)' Sub
Komite Mutu Profesi dapat mengusulkan dibentuknya team ad hoc kepada Ketua
Komite Keperawatan baik insidental ateu p€rnanen.

nrregrf 9
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Prt l77
(l) Sub Komite Etjk dan Disiplin Profesi mempunyai tugas :

melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan;
merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah
etik dalom kehidupan profesi dan aguhan keperawatan;

e. merekomendasikan pc,rcabutan kewenangan klinis dan/atau surat penugasan
klinis: dan

f. memberikan pertimbangan
kepcrawatan.

dalam mengambil keputusan etis dala'n asuhan

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.

(2) Guna menindaklanjuti rekomendasi dari Sub
sebqg,ri'naq6 dimakeud pada ayat (l), komite
hoc baik insindentil atau pernanen.
Hasil kerja team ad. hoc sebagaimana dalo'n pasal 71 ayat (21 dibawa dalam rapat
pleno.

Pengnf 10
Repet

Prr.l 78
Komite Keperawatan dan Bidang Keperawatan melaksanakan kerja dan koordinasi
secara berkala dan berkesinarnbungan melalui rapat koordinasi keperawatan.
Rapat Koordinasi Keperawatan terdiri dari Rapat Kerja, Rapat Rutin, Rapat Pleno,
dan Sidang tahunan.
Rapat Ke{a scbagaimana dimaksud pada ayat (2} adalah :

a. rapat kerja Keperawatan dilaksanakan dalam s€tahun sekali dan bersifat
terbuka:

Komite Etik dan Disiplin Profesi
keperawatan Bembentuk team ad

(3)

(l)

(21

(3)



(4)

(s)

(6)

b. rapat Kerja Keperawatan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan atau
Kepala Bidang Kepcrawatan dan dihadiri oleh Sekretarie Komite Keperawatan;

c. sub komite, kasi keperawatan, panitia keperawatan dan kepala ruang
kepcrawatan; dan

d. agenda rapat kerja adalah membuat rencana kerja keperawatan dalam 5 (t;ns;
tahun.

Rapat Rutin sebagaimana dift6tagud Pada ayat (2) adalah :

a. rapat rutin keperawatan dileksanakan 3 (tiga) bulan sckali diikuti oleh Bidang
Keperawatan, Komite Keperawatan, Kepala Ruang Keperawatan dan seluruh
anggota Komite Keperawatan;

b. agenda rapat rutin adalah membahas masalah-masalah Keperawatan; dan
c. rapat rutin Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang Keperawatan atau

Kctua Komite KeP€rawatan.
Rapat Pleno scbagaiEatla dimaksud pada ayat (2) adafah :

a. rapat pleno keperawatan diadakan sewaktu-waktu bila dibutuhkan;
b. rapat 

-pleno 
dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan atau Kepala Bidang

Keperawatan dan dihadiri oleh Sekretaris Komite Keperawatan, sub Komite
dan Kasi Keperawatan; dan

c. agenda rafrt pleno adalah membahas persoalan etik dan displin staf
kepcrawatan.

Sidang Tahunan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. sidang tahunan KePerawaten diadakan satu kali dalam setahun;
b. sidan[ Tahunan aipimpin oleh Ketua Komite Keperawata' atau Kepala Bida'g

Keperiwatan aan lifraairi oleh Sckretaris Komite Keperawatan, Sub Komite,
Kali Kcpcrawatan, Panitia-Panitia Kep€rawatan dan Kepala Ruang
Kep€rawatan;

c. aginda sidang tahunan adalah membuat rencana kerja kepcrawatan dalam I
(itu) tahun ian mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada talrun yang telah
lalu: dan

d. keputusan yang diq'nbil harus disetujui sekurang-kurangrya ole}r 2/3 peserta
yang hadir.

B.gi.! tr GmFt
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P.ral 79
Ko"'ite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dibentuk guna membantu
Direktur dalam pencegahan dan pengendalian infeksi.
Komite PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas:
a. memberikan- pertimbangan kepada Direktur dalam Pencegahan dan

Pengendalian infeksi;
b. menyusun serta menetapkan, mensosialisasikan dan mengwaluasi kebijakan

pencegah dan pengendalian infeksi (PPI) rumah sakit;
c. inetatlgnatcan- invistigasi dan penaggulangan masalah Kejadian Luar Biasa

(KLB) bersama Tim Pencegah dan Pengendali Infeksi Rumah Sakit;
d. merencanakan, mettgusulkan pengadaaan alat dan bahan yang sesuai dengan

perinsip-pe rinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dan aman bag yang

menggunakan;
e. mem6uat pedoman tata laksana P€ncegahan dan pengendalian infeksi
f. melaksanakan pemantauan terhadap uPaya pencegahan dan pengendalian

infeksi;
g. memberikan penyuluhan masalah infeksi kepada tenaga medik, non medik

dan tenaga lainnya s€rta p€ngguna jasa rumah sakit; dan
h. menerima laporan atas tigiatan "rn PPI dan membuat laporan berkala kepada

Direktur.
Komite PPI s€bagaimana dirnaksud pada ayat (l) merupakan badan non strukhrral
yang hrada dibawah serta brtarrggungiawab kepada Direktur.
ko-ite ppt scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dibentuk dan ditetaPkan dengan
keputusan Dire-ktur setelah mempertinbangkan masukan dari para wakil
Direktrrr.

(l)

l2l

(3)

(4)



(l)

(21
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Komite Farmasi dan Terapi dibentuk guna membantu Direktur dalam rangka
mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional.
Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai
tugas :

a. membuat pedoman diagrrosis dan terapi, forrnularium rumah sakit, pedoman
pcnggunaan antibiotika;

b. melaksanakan pendidikan dal*"' bidang pengelolaan dan penggunaan obat
terhadap pihak terkait;

(s)

(4)

c. melaksanakan pengkajian pengelolaan
membcrikan umpan balik;

d. membina hubungan kcrja dcngen unit
saearannya berhubungan dcngian obet;

dan p€nggunaan obat serta

terkait didalF'n rumah sakit yang

e. mengkaji pcnggunaan produk obat beru atau dosis obat yang diusulkan oleh
anggota staf medis;

f. mengelola obat yang digunakan dalam katagori khusus; dan
g. membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadaP

kebijakan dan p€raturan-Pcraturan mengenai p€nggunaan obat sesuai
peraturan yang bcrlaku sccara lokal maupun nasional.

Komite Farmasi dan Terapi merupakan badan non struktural yang berada
dibawah scrta bcrtanggung jawab kepada Direktur
Komite Farmasi dan Terapi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur
setelah mempertimbangkan masukan dari para Wakil Direkhrr.

BAEIIItr
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Prrd 81
SMF adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jaqatan
fungsional.
SMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
diagnosis, pen8obatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan
kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
Dal.rn melaksanakan tugasnya s€lqgeitnana rlirnaksud pada ayat (2)' SMF
menggunakan pendekatan tirn dslgsn tenaga Profesi terkait.

BAB IX
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P.nl 82
Instalasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk menyediakan
fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan.
RSUD Anuntaloko membentuk instalasi yang terdiri dari :

a. instalasi rawat jalan;
b. instalasi rawat inap dan bedah;
c. instalasi gawat darurat; dan
d. instalasi farmasi.
Setiap penyusunan dan tata kerja intalasi rumah sakit harus didasarkan pada
penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan menyilangkan
pendekatan fungsional secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta
dengan instalasi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
Pembentukan instalasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan dengart
keputusan Direktur.
Instalasi sebagainana rlinaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Instalasi.
Kepala lnstalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam tugasnya dibantu
oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.

(3)

(l)

(21

{l}

(21

(3)

(4)

(s)
(6)



(71

(8)

Kepala Instalasi sebagnirn6la dirnaksud pada ayat (5) mempunyai tugas dan
kewajiban m€rencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta
melaporkan kegiatan p€layanan pada instalasinya masing-masing kepada Direktur
melalui Kepala Bidang masing-masing.
Pembentukan dan perubahan instalaei didasarkan atas analisis organisasi dan
kebutuhan.

BABX
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Purl 83
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejurrlah tenaga fungsional yang terb'gi
atas bcrbagai kelompok jabatan fungsional scsuai bidang keahliannya.
Jumlah tenaga fungsional scbagaimana dimaksud pada ayat (l) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pada ayat (l) bertugas
melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Jenii dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Pemndang-
undangan.
Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di
lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai kompetensinya.

BAB XI
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Pr|sl t4
Unit Penjamin Mutu dan Kes€lamatan Pasien (UPMKP) dibentuk oleh Direl'chrr

Rumah Sakit.
Susunan UPMKP sebagainana aimaksud pada ayat (l) terdiri dari :

a. ketua UPMKP; dan
b. koordinator, terdiri dari :

l. koordinator mutu klinik;
2. koordinator mutu manqiemen; dan
3. koordinator kese lamatan Pasien.

Masa tugas UPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sela'na 3 (tiga) tahun'
naam fttatcsanaan tugas Unit Penjarnin Mutu dan Kesela'atan Pasien (UPMKP)

pada Rumah Sakit umum Daerah Anuntaloko bertanggungiawab kepada Direktur.

Bqlen Kcdua
Tugct

Patd 85
Ketua UPMKP mempunyai tugas :

a. menJrusun kebijakan dan strategi dan membuat program Manajemen Mutu
dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

b. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan program
penjanin mutu dan keselamatan pasien;

c. merigevaluasi terhadap i'plementasi SPO Pelayanan dan adrninistrasi,
program penjamin mutu serta menjalankan peran dan melakukan motivator,
Ldukator, kon"ultasi, monitoring, evaluasi irnplementasi program keselamatan
pasien rumah sakit;

d. menyusun dan mensosialisasikan laporan hasil pencapai.rn Program penJ'urun

mutu dan keselamatan pasien;
e. menyusun jadwal besar kegiatan akreditasi nasional dan internasional;
f. memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan

gugus kendali mutu;
g. ire-lakukan koordinasi kepada bagian/bidang/ komite/unit terkait terhadap

implementasi standar pelayanan yang berfokus pada pasien dan manajemen;

(l)

(21

(3)

(4)

(s)

(l)

(21

(3)
(4)

(l)



bersama-sama dengan bagian diklat rumah sakit melakukan pelatihan
intemal mutu dan keselarnatan pasien rumah sakit;
menghadiri rapat, pertemuan, workstrop dan atau seminar terkait
pengembangan mutu klinik dan manajemen baik internal atau ekstemal
ruEah sakit:
melakukan koordinasi dengan unit terkait dalq'n RCA(Root Cause Analysi,s)
dan FMEA (Faiture Mde Effect Ana'lysis) ;
memprosres laporan insiden kesclornatan pasien (ekstema! ke KKPRS PERSI;
dan
mengkoordinir investigasi dan masalah terkait: l) Kondisi Potensial Cedera
(KPC), 2) Kejadian Nyaris Cedera (KNC), 3) Kejadian Tidak Cedera (KTC), 4)
Kejadian Tidak Diharapkan (l$D), dan 5) Kejadian Sentinel;

(2) Koordinator Mutu Klinik mempunyai tugas :

membuat rencsna strategis dan menyusun panduan Manqiemen Mutu Klinik;
mengevalu asi implementasi SPO Pelayanan;
berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyelenggaraan pemantauan
indikator mutu klinik;

h.

i.

j.

k.

t.

a.
b.
c.

d. menganalisa hasil pencapaian indikator dart
P€mantauan Eutu klinik;
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi internal

membuat laporan hasil

rumah sakit tentang
pcncapaian indikator mutu klinik;
men5rusun dan mendistribusikan bahan rekomendasi terhadap pencapaian
indikator rautu klinik;
menghadiri rapat, pertenuan, workshop dan atau seminar terkait
pengembangan mutu klinik baik internal atau eksternal rumah sakit;
menJrusun dan melaksanakan panduan pelaksanaan validasi data internal
khusus indikator mutu klinik;
merrgkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan gugus
kcndali mutu;

j. meobuat laporan kegiatan pengembangan, inovasi dan gugus kendali mutu'
(3) Koordinator Mutu Manajcoen ttrestPunyai tugas :

a. membuat rencana stategis dan menyusun p€rnduan Man4iemen Mutu
Manajemen;
mengevaluasi implementasi SPO administrasi dan sumber daya;
berkoordinasi dengan unit terkait dakam penyelenggaraan Pemantauan
indikator mutu manajemen;
menganalisa hasil pencapaian indikator dan membuat laporan hasil
pemantauan mutu manajemen ;

menyelenggarakan kegiatan sosialisasi internal rumah sakit tentang
pcncapaian indikator manajemen ;
menyusun dan mendistribusikan bahan rekomendasi terhadap pencapaian
hasil pemantauan mutu manajemen;
menghadiri rapat, pertemuan, workshop dan atau seminar terkait
pengembangan mutu manajemen baik internal atau ekstemal rumah sakit;
menyusun dan melaksanakan panduan Pelaksanaan validasi data internal
khusus indikator mutu manajemen;
mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan gugus
kendali; dan

j. membuat laporan kegiatan pengembangan, inovasi dan gugus kendali mutu'
(4) Koordinatol l(6sslerngtan Pasien mempunyai tugas :

a. membuat rencana strategis dan menyusun panduan Keselamatan Pasien

e.

f.

a-

h.

b.
c.

d.

e.

f.

c.

h.

i.

b.

c.
d.

Rumah Sakit;
melakukan pencatatan, pclaporan dan analisa masalah terkait dengan
Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), kejadian Nyaris Cidera (KNC) dan Kejadian
Sentinel;
memproses laporan insiden kesel""'atam pasien (ekstemal) ke KKKRS PERSI;
mengkoordinir investigasi dan masalah terkait Kejadian Tidak Diharapkan
(KTD), Kejadian Nyaris Cidera (KNC) dan Kejadian Sentinel; dan
secara berkala membuat laporan kegiatan ke pimpinan rumah sakit'



BABXU
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Purf 86(u D-.+ar rangka melalsanal@n tu.gas sctiap pimpinan satuan organisasidilingkungan RsuD Anuntaloko wqiib menerapikan- p.itt"ip to"rairr"si, Ltegraar,
sinlaonisasi dan pendekatan lintas fungsi secar" ,rertikat dan horisontat baik

._. $\netryealnya serta dengan instalasi lain sceuai tugas masing_maslng.
(2) setiap pimpinan satuan orgenisasi wqiib, mcngawasi -bawahaniya 

-""Lg--"*gdan apabila terjadi penyimpangan wqiib mengarnbil langkah'yan! aiierruu.
scsuai ketentuan Feraturan Ferundang-undangan,

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungiawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan membcrikan bimbingan scrta petu;juk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

(+) $tiap pimpinan aatuan organisaai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
_ b€r.tangqungfawab kcpada ataaan scrta menyampaikan laporan berkala.

(5) setiap laporan yang diterina oleh pinpinan satuan oiganisasi dari bawahan,
yajiU di9!{r dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk men5rusun
laporan lebih lanjut dan untuk mcmberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Kepala Pidgtg, Kepafa bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Boeian dan Kepala
Instalasi wajib menyanpaikan laporan berkala kepada atasannya masing-masing.

pErcErnr.AArr ffi o 
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Prnl 87
Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebiiakan yang jelas
mcngenai Sumbcr Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara
kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara
efektif dan efisien.

Bqha Kcdue
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Prrd 88
(l) Pegawai RSUD Anuntaloko dapat bcrasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non

Pegawai Negeri Sipil scsuai dengan kebutuhan.
(2) Pengangkatan pegawai RSUD Anuntaloko yang berasal dari Non Pegawai Negeri

Sipil dilakukan bcrdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam
rangka penin gkatan pelayanan.

(3) Mekanisme penganglatan pegawai RSUD Anuntaloko yang berasal dari Non
Pegawai Negeri Sipil eslqgairnang rlinaksud pada ayat (2) sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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(l) Perpindahan Pegawai Negeri sipil dan Non pegawai Negeri sipil di lingkunga'

rumah sakit dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan
pengembangan karir.

(2) Perpindahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan :a. penenpatan s€seorang pada pckerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan
keterampilannya;

b. masa kerja diunit tertentu;
c. perrgalarnqri pada bidang tugas tertentu;
d. kegunaannya dalam menunjang lcarir; dan
e. kondisi Esik dan pesikis pegawai.



( l)

t2l

Erglla Bccnpot
Fcmbcrbcatlen Fcg.e.t

Pud90
Pemberhentian pegawai bcrEtatua Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan
peraturan tentang pemberhentian pegawai negeri sipil.
Pemberhentian pegawai berstatua Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan
ketentuan scbagai berikut :

a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. mencapai batas usia 58 tahun;
d. perampingan organisasi Rumah Sakit;
e. tidak cakap jasmani atau rohani schingga tidak dapat menjalankan kewajiban

pegawai Non PNS; dan
f. tidak tcrscdia anggaran untuk memberi nalkah kepada pegawai Non PNS.
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Maksud disusururya Peraturan lnternal Staf Medis adalah agar Komite Medik
dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik mclalui mekanisme
kredensial, p€ningkatan mutu profesi, dan penegakan disiplin profesi.
Trrjuan dari Feraturan Internal StaI'Me.lik meliputi:
a. tercepinya kerjasama yang baik antara staf medik dengan pemilik Rumah

Sakit atau yang mewakili diantara staf medis dengan Direktur Rumah Sakit;
b, tercapinya sinergisme antara manajemen dan profesi medis untuk

kepcntingan pasien;
c. terciptanya tanggung jawab staf medik terhadap mutu pelayanan medis di

Rumah Sakit; dan
d. untuk memberikan dasar hukum bagi mitra bestari dale"' pengambilan

keputusan profesi melalui Komite Medik yang dilandasi semangat bahwa
hanya staf medik yang kompeten dan berperilaku profesional saja yang boleh
melakukan pelayanan medis di Ruma Sakit.
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Semua pelayanan medis hanya boleh dilakukan oleh staf medis yang telah diberi
Kewenangan Klinis oleh Direktur RSUD Anuntaloko.
Kewenangan Klinis seperti rlirnsksud pada ayat (l) adalah berupa Surat
Penugasan Klinis (SPK).
Kewenangan Klinis diberikan oleh Direktur RSUD Anuntaloko atas rekomendasi
Komite Medik melalui Subkomite Ikedensial sesuai dengan Prosedur Penerimaan
Anggota SMF.
Kewenangan Klinis diberikan kepada seorang anggota SMF untuk jangka waktn
paling In'ng 3 (tiga) tahun.
Kewenangan Klinis Sementara (KKS) adafah Kewenangan Klinis yang diberikan
Direktur RSUD Anuntaloko bcrdasarkan Kewenangan Klinis yang rlirniliki di
Rumah Sakit. asal dengan menyesuoiksn kondisi pelayanan yang ada di RSUD
Anuntaloko kepada Dokter Tamu yang bersifat sementara.
Pemberian Kewenangan Klinis ulang dapat diberikan setelah yang bersangkutan
memenuhi syarat dengan Eengikuti prosedur Rekredensial dari Subkomite
Kredensial Komite Medik.
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Kriteria yang harus dipertimbangkan dal""t memberikan rekomendasi Kewenangan
Klinis:
a. pendidikan:

l. lulus dari s€kolah kedokteran yang tcralceditasi; dan
2. menycleoaikan program pcndidikan kedolGeran.

b. perizinan (lisensi):
l. merniliki aurat tanda regiatrasi yang sesuai dengan bidang profesi; dan
2. memiliki iiin praktek dari Dinas Kes€hatan {€temPat yang masih berlaku.

c. kegiatan pcnjagaan mutu profesi:
l. menjadi angSota organisasi yang melakukan penilaian komPetensi bagi

anggotanya; dan
2. berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis.

d. kualifikasi personal:
l. riwayat disiplin dan etik profesi;
2. keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui;
3. keadaan echat jasmani dan mental, termaauk tidak terlibat Penggunaen obat

terlarang dan ajlkohol yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap
pasien;

4. riwayat keterlibatan daler" tindakan kekerasan; dan
5. memiliki asuransi proteksi Profesi.

e. pengalaman di bidang keprofesian:
l. riwayat tempat pelaksanaan praldik profesi; dan
2. riwayat tuntutan medis atau klei'n oleh pasien selana menjalankan profesi.
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(l) Komite Medik bita memandang perlu dapat memberi rekomendasi kepada Direktur

Rumah sakit agar Kewenangan Klinis anggota SMF dibatasi berdasarkan atas

keputusan dari Subkomite Kredensial.
(2) pembatasan Kenrcnangan Klinis ini dapat dipertimbangkan bila anggota SMF

terscbut dafam pclaksinaan tugasnya di RSUD Anuntaloko dianggap tidak sesuai

dengan standar p€layanan medis dan standar prosedur operasional yang berlaku '
dapit dipandani aa; euaut kinerja klinik, sudut etik dan disiplin profcsi medis

dan dari sudut hukum.
(3) Subkomite Kredensial membuat rekomendasi p€mbatasan Kewenangan Klinis

anggota SMF sctelah terlebih dahulu :

a. -letua sMF mengajukan surat untuk mempertimbangkan pencabutan
Kewenangan t'Oinis aari anggotanya kepada Ketua Komite Medik;

b. komite Medik meneruskan permohonanan tersebut kepada Subkomite
Kredensial untuk meneliti kinerja klinis, etika dan disiplin profesi medis

anggota SMF Yang bersangkutan;
c. subkomite lftedensial berhak memanggil anggota SMF yang bersangkutan

untuk memb€rikan penjelasan dan membela diri setelah sebelumnya diberi
kescmpatan untuk membaca dan mempelajari bukti-bulrti tertulis tentang
pelanggaran/pcnyimpangan yang telah dilakukan; dan

d. iubkomite lftedensial dapat meminta pendapat dari pihak lain yang terkait.
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(l) Pencabutan Kewenangan Klinis dilaksanakan oleh Direktur RSUD Anuntaloko

atas rekomendasi Komite Medik yang berdasarkan usulan dari subkomite Etika
dan Disiplin Profesi dan Subkomite lftedensial.



(2) Pencabutan Kewenangan Klinis dilaksanakan apabila:
a. adanya gangguan kesehatan (fisik dan mental);
b. adanya kecelakaan medis yang diduga karena inkompetensi; dan
c. mendapat tindakan disiplin dari Komite Medik.
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(l) Pengakhiran Kewenangan Klinis dilaksanakan oleh Direktur RSUD Anuntaloko

atas rekomendasi Komite Medik yang berdasarkan usulan dari Subkomite Etika
dan Disiplin hofesi dan Subkomite Kredensial.

(2) Pengakhiran Kewenangan Klinis dilaksanakan apabila Surat Penugasan Klinis
(SPK}:
a. habis masa berlakunya; dan
b. dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2).
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(l) Setiap staf medis yang melakukan asuhan medis harus memiLiki Surat Penugasan

Klinis (SPK) dari Direktur RSUD Anuntaloko berdasarkan rincian Kewenangan
Klinis setiap staf medis yang direkomendasikan Komite Medik.

(2) Tanpa Surat Penugasan Klinis (SPK) maka seorang staf medis tidak dapat menjadi
anggota kelompok staf medis schingga tidak boleh melakukan pelayanan medis di
RSUD Anuntaloko.
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Untuk melaksanakan tata kelola klinis diperlukan aturan-aturan profesi b"gr staf
medis secara tersendiri diluar Peraturan Internal Staf Medis. Aturan profesi tersebut
antara lain:
a. pemberian pelayanan medis dengarr standar profesi, standar pelayanan, dan

standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
b. Kewajiban melakukan konsultasi dan/atau merujuk pasien kepada dokter, dolrter

spesialis dengan disiplin yang sesuai; dan
c. Kewajiban melakukan pemeriksaan patologi anatomi terhadap semua jaringan

yang dikeluarkan dari tubuh dengan pengecualiannya.
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(l) Perubahan terhadap Peraturan lnternal Staf Medis dapat dilakukan berdasarkan

adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.
(2) Walctu perubahan pcraturan internal staf medis ini dilakukan paling lama setiap

3 (tiga) tahun;
(3) Perubahan yang dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh Komite Medik RSUD

Anuntaloko.
(4) Mekanisme perubahan Peraturan Intemal Staf Medis dilakukan dengan

melibatkan seluruh staf medis dan staf manajemen terkait melalui lokakarya dan
terakhir disahkan oleh Direktur RSUD Anuntaloko.
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(l) Setiap pegawai rumah sakit wajib meojaga kerahasiaan informasi tentang pasren;
(2) Pemaparan informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapat

diberikan atas p€rs€tujuan pasien.
(3) Pemaparan informasi medis untuk kepcrluan penelitian dan untuk kepentingan

hukum, hanya dapat dilakuken ataa persctujuan Direktur.
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(l) Hak pasien yang dimaksud adalah hak pasien sebagainana yang terdapat di

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
(2) Informasi medis yang harus diungkapkan dengan jujur dan benar adalah

mengenar :

a. keadaan kesehatan pasien;
b. rencana terapi dan altematifrrya;
c. manfaat den resiko masing-masing alternatif tindakan;
d. prognosis; dan
e. kemungkinan Komplikasi.
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(l) Hak pasien meliputi :

a) mempcroleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di
RSUD Anuntaloko;

b) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
c) mempcroleh layanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa

dikriminasi;
d) memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi

dan standar prosedur oparasional;
e) memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari

kerugian fisik dan materi;
f) mengajukan pengaduan atas kuelitas pelayanan yang didapat;
d memilh dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan

peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
h) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain

yang mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) baik dalam maupun di luar Rumah
Sakit;

i) mendapatlan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-
data medisnya;

j) mendapat informasi yang meliputi diagnosa dan tata cara tindakan medis,
tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang
mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta
perkiraan biaya pengobatan;

k) memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan
oleh tenag* kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

l) didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
m) menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama

hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
n) memperoleh keamanan dan keselnrnatan dirinya selama dalam perawatan di

Rumah Sakit;



o) rnengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap
dirinya;

p) menolak pelayanal. bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan
kepercayaan yang dianutnya ;q| menggugat dan/atau menuntut Rumah sakit apabila Rumah Sakit diduga
memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata
ataupun pidana; dan

r) mengeluhkan pelayanan Rumah sakit yang tidak sesuai detrgan stamdar
pclayanan melalui mcdia cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kewajiban Pasien meliputi :

al mematuhi pcraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit ;b) memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan riwayat
medis yang lalu, hospitalisme medikasi/p€ngobatan dan hal-hd lain yang
berkaitan dengan kesehatan pasien;

c) mengikuti rencana pengobatan yang diadviskan oleh dokter termasuk intruksi
para p€rawat dan profesional kesehatan yang lain sesuai dokter;

d) membcrlakukan staf rumah sakit dan pasien lain dengan bermartabat dan
hornat scrta tidak melakukan tindakan yang mengganggu pekerjaan rumah
sakit;

e) menghormati privasi orang lain dan barang "'itik rumah sakit;
0 tidak mcmbawa alkohol dan obat-obatan yang tidak mendapat persctujuan/

scqiata keddorn Rumah Sakit;
d mertghormati bahwa Rumah Sakit adalah area bebas rokok;
h) meoatuhi j.- kunjungan dari Rumah aakit;
i) meninggalkan barang berharga di Rumah dan membawa hanya barang-barang

yang pcnting sclar"a tinggal di Rumah Sakit;
j) memastikan bahwa kewqjiban finansial atas asuhan pasien scbagairnana

keb{akan Rumah Sakit ;
k) melunasi/memberikan imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit/dokter;
l) bertanggungiawab atas tindakannya sendiri apabila mereka menolak

pengobatan atau advis dolrtemya; dan
m) memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuat.
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Hak dokter meliputi :

a. hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional;

b, hak memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar
Prosedur Opcrasional;

c. hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien; dan
d. hak menerima irnbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD

Anuntaloko.
Kewajiban Dokter meliputi :

a, memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar
Proscdur Operasional serta kebutuhan medis;

b. merujuk ke dokter lain, bila tidak metnpu;
c. merahasiakan informasi pasien, meskipun pasien sudah meninggal;
d. melakukan p€rtolongan darurat, kecuali bila yakin ada orang lain yang

bertugas dalr marnpu; dan
e. menambah IPTEK dan mengikuti perkembangan.
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(l) Hak Rumah Sakit meliputi :

a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifkasi sumber daya manusia sesuai
dengan klasifikasi Rumah Sakit;

(r)

(21



b. menefima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi/jasa
pelayanan, insentjf, dan pcnghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
melakukan kerjasama dengan pihak lain dalo'n rangka mengembangkan
pelayanan;
menerina bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
mendapatkan perlindungan hukum dalo"' melaksanakan pelayanan
kesehatan:
memprosmosikan layanan kesehatan yang ada di RSUD Anuntaloko sesuai
dengan k€tentuan peraturan perundang-undangan; dan
mendapatkan inscntif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang
ditetapkan scbagai Rumah Sakit Pendidikan.

c.

d.

e.
f.

s.

h.

(2) Kewajiban Rumah Sakit meliputi :' a. membcrikan informasi yang bcnar tentang pelayanan Rumah sakit Indera
kepada masyarakat;

b. mJmbcri pelayanan keeehatan yang aman' bermutu, antidisl's-indnasi, dart
efektif dengan mengutamakan pasien sesuai dengan standat pelayanan
Rumah Sakit;

c.

d.

mernberikan pelayanan gawat darurat kepada
kemampuan pelayanannya;
berperan aktif dalam memberikan pelayanan

pasien sesuai dengan

dengan kema-mpuan
pelayanannya;

e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak marnpu atau
miskin:
melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas
pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang
muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa,
atau bakti sosial boei misi kemanusian;
membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatal di
RSUD Anuntaloko sebagai acuett' dala"' melayani pasien
menyelenggarakan rekam medis;

-enyeaiak"n sarana dan prasarana umum yang layak antara.lain sarana
ibad-ah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusi,
anak-anak, lanjut usia;
melaksanalon sistem rujukan;
menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika
serta peraturan pcrundang-undangan;
membrikan iniormasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan

kewajiban pasien;
menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
melaksanakan etika Rumah Sakit;
merniliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;

melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan baik secara regional
maupun nasional;
membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedoliceran dan tenaga

kesehatan lainnya;
menJrusun dan melaksanakan Peraturan Intemal Rumah Sakit;

-"utta..ttgi dan memberikan bantuan hukum bagi senua petugas Rumah

Sakit ddam melaksanakan tugas; dan
t.memberlakukanscluruhlingkunganrumahsakitsebagaikawasantanpa

rokok.
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(1) Kebijakan, Pedoman / Panduan, dan Prosedur merupakan kelompok dokumen
' ' 

regu-lasi Rutnah Slakit sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan'

c'

h.
i

j.
k.

l.

m.
n.
o.
p.

q.

r.
s.



(2) Kebijakan merupakan regulasi tertinggi di Rumah Sakit kemudian diikuti dengan
Pedonan/Panduan dan sclanjutnya Prosedur/standar prosedur operasional
(sPo).

(3) Review dan persctujuan atas kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur dalo.,'
bidang Administrasi dan Sumbcr Daya yang bcnrrcnang ccbclum ditcrbitkan
adalah Wakil Direlctur Administrasi dan Sumber Daya RSUD Anuntaloko.

(4) Ret/iew dan persetujuan atas kebljakan, pedoman/panduan dan prosedur dalo'n
bidang Pelayanan yanS bervrcnang sebelum diterbitkan adalah Direktur RSUD
Anuntaloko.

(5) Proses dan frekuensi rerriew serta p€rs€tujuan berkelanjutan atas kebijakan,
pedoman/panduan dan proscdur dilakukan minimal setiap 3 (tiga) tahun sckali
dan atau bila terdapat pcrubahan atas Peraturan Perundang-undangan.

(6) Pengendalian untuk menjqrni'l bahwa hanya kebijakan, pedoman/panduan dan
prosedur terkini, dengan versi yang relevan tersedia pada unit pelaksana
dilakukan melalui dokumen terkendali yang dikelola oleh Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum, dan salinan yang berada di unit pelaksana dikendalikan
melalui Salinan Terkendali.

(7) Identifikasi perubahan dalam kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur
dilakukan olch Unit Pelaksana sccara berjenjang sesuai hierarki stmlchrral.

(8) Pemeliharaan iderrtitas dan dokumeo yang bisa dibaca harus diletakkan ditempat
yang mudah dilihat, mudah diambil dan mudah dibaca oleh pelaksana.

(9) Pengelolaan kebijakan, pcdoman/panduan dan prosedur yang berasal dari luar
rumah sakit yang dijadikan acuan dikendalikan dengan mempergrrnakan
Dokumen melalui catatan formulir Maetcr List Dokumen Eksternal.

(lo)Retensi dari kebijakan, pedoman/penduan dan prosedur yang sudah tidak
berlaku mengacu pada Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Retensi dan
Penlrusutan Arsip Non Rekam Medis.

( I I ) Idcntifikasi dan pcnelusuran dari sirkul,asi scluruh kebijakan dan prosedur
mempergunqkcrr buku registraai dan master list yang dikelola oleh Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum.
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(l) Direktur Rumah Sakit menjamin keberlangsungan pelayanan klinis dan

manajemen yang memcnuhi kebutuhan pasien yang dapat dilakukan dengan
jalan melalui perjanjian kerjasama/kontrak.

(2) Para pihak dapat memprakarsai atau manawarkan rencana kerja sama/kontrak
mengenai objek tcrtentu.

(3) Apabila para pihak esSqgairngls dinaksud Pada ayat (2) menerima rencana kerja
s'rna/kontrak tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan
bersarna dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama/kontrak yang paling
sedikit memuat:

subjek kcrja sama/ kontrak;
objek keda sama/ kontrak;
ruang lingkup kerja sama/ kontrak;
hak dan kewqiiban para pihak;
jaagka waktu kerja ra rna/ kontrak;
pengakhiran kcrja sama/ kontral(;

g. keadaan memaksa; dan
h. penyelesaias p€rs€lisihan.

(4) Isi materi pcrjanjian keda sama/kontrak dikoreksi dan disepakati melalui
pembubuhan paraf/fiat para pcjabat yang berwenang yaitu :

a- kontrak klinie diajukan oleh unit pelayanan secara berjenjang kepada pejabat
berwenang scsuai hierarki p€layanan. Wakil Direlcur Pelayanan RSUD
Anuntaloko berpartisipasi dalarn s€leksi kontrak klinis dan bertanggungjawab
atas kontrak klinis; dan

a.
b.
c.
d.
e.
f.



b. kontrak manajemen diajukan oleh unit yang mengelola administrasi sumber
daya secara berjejang kepada pejabat berwenang sesuai hirarkhi administrasi
kepegawaian, Kepala Sub. Bs8ran Kepegawaian dal Umum RSUD Anuntaloko
berpartisipasi dalorn seleksi kontrak manajemen dan bertanggungjawab atas
kontrak manajcmcn.

(5) Setelah dibubuhi parallfr,at pada kedua belah pihak dan lanjut diberi nomor oleh
para pihak. !

(6) Penandatanganan dilakukan oleh Direl,rhrr dan para pihak yang berwenang
dengan pemberian materai yang cukup.

(7) Hasil kerja sama/kontrak dapat berupa uang, surat berharga, barang, hasil
pelayanan, pcngobatan, laboratorium, jasa lainnya dan atau nonmaterial bcrupa
keuntungan.

(8) Hasil ke{a sarna/kontrak sebagainana dimaksud pada ayat (7} berupa uang
harus menjadi pctrdapatan rumah sekit sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

(9) Hasil kerja sarna/kontrak scbagaimana dirnaksud pada ayat (7) berupa barang
harus dicatat scbagai asct rumah sakit sccara proporsional scauai Peraturan
Perundang-undangan.

(lO)Hasil kerja sama/kontrak sebqgairnana dimaksud pada ayat (7) berupa hasil
pelayanan, pcngobatan, laboratorium dan jasa lainnya hanrs sesuai dengan
kesepakatan yang tertuang didalo"' perjanjian kerja sama/kontrak yang telah
ditandatangani atau sesuai hasil addendum.

(l llEvaluasi kerja sana/kontrak dilaksanakan oleh unit Pelaksana yang diketahui
secara berjenjang scsuai hierarki p{abat yang berwenang.

(I2)Apabila hasil cvduasi kerja sama/kontrak dinegosiasi kembali atau diakhiri, unit
pelaksana dan para pejabat secara berjenjang menjaga kontinuitas pelayanan
kepada pasien.

BABXU
PEREI{C.AXAAX DAI| PEITC/TI|(X}TRflV

BrSts! Kctstu
PcrGDcauaatr

Prrd 1O7
(l) Rumah sakit menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis rumah sakit.
(2) Renstra bisnis rumah sakit se bagaimana dimaksud pada ayat ( I ), mencakup

pemyataan visi, misi, prog.rn strategis, pengukuran pencapaian kine{a' rencana
pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lirna tahunan rumah sakit.

(3) Visi scbagaimana dimeksud ayat (2) menuat suatu gambaran yang menantang
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingrn diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan scsuai visi yang ditetapkan, agar tujuan rumah sakit dapat
terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Program yang
berisi proses kegiatan yang brorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai
dengan kurun waktu I (satuf sanpai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul'

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagairnana dimaksud pada ayat (2) memuat
pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan
dengan discrtai analisa dan faktor internal dan eksternal yang mempengamhi
tercapainya kine{a.

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana rlimaksud pada ayat (2) memuat
rencana capaian kinerja pelayanan tahunan sclarna 5 (lirna) t2trqn.

(8) Proyeksi keuangan lirns lshunsn s€bagaimana rlirnaksud pada ayat (2) memuat
perkiaraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lirna) tahun.



(l)

IoCqn Nc{ua
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Purl lOt
Rumah Bakit EenJrusun Rencana Bisnir dan Anggaran tahunan yang berpedoman
kepada renstra bisnis rumah sakit.
Penyusunan Renstra Bisnis dan Anggaran sebagaimana rlirnaksud pada ayat (l)
disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, p€rhitungan akuntansi
biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan ken4'npuan pendapatan
yang diperkiraken akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran
Pendapatan dan Bclanja Negara dan sumber pendapatan rumah sakit lainnya.

Perd 1O9
Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dinaksud dalo"' Pasal lO8, memuat:

kinerja tahunan bedalan;
asumsi makro dan mikro;
target kinerja;
analisis dan perkiraan biaya satuan
perkiraan harga;
anggaran pendapatan dan biaya;
besaran pcrs€ntas€ arnbang batas;
prognosa laporan keuangan;
perkiraan maju;
rencana pengeluaran investasi/modal; darr
ringkasan p€ndapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Pcrangkat Daerah/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana airnaksud pada ayat (l) disertai
derrgan uaulan program, kegiatan, standar pelayanan minimat dan biaya dari
keluaran yang akan dihasilkan.

(l)

t2l

(l)

(21

(l)

(21

(3)

(4)

a.
b.
c.
d.
e.
L
8.
h.
i.
j.
k.

Blgh! I(ot|gl
Fcnotqluen

Perel llO
Renstra bisnis rumah sakit sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (l) mendapat
persetujuan Dewan Pengawas dan dipergunakan sebagai dasar pen5msunan
Rencana Bisnis dan Anggaran serta erraluasi kinerja.
Rencana Bisnis dan Anggaran Pasal 109 ayat (l) mendapat persetujuan Dewan
Pengawas dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari progran dan kegiatan
rumah sakit dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan rumah sakit.

BABKtr
AXI'TTATAI, PEI'FORAT DAX PERTATGGI'I|G'AWABAIT

ErghD KGtatu
Atultearl

Prtd lll
RSUD Anuntaloko menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai
dengan kebutuhan dan pralrtek bisnis yang sehat.
setiap transaksi keuangan RSUD Anuntaloko harus dicatat dalam dokumen
pendukungnya dikelola secara tertib.
RSUD Anuntaloko menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesual
dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi
akuntansi Indoncsia untuk manaqiemen bisnis yang sehat.
penyelengaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud, pada

ayat (l) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan' biaya'
aset, kewajiban dan ekuitas dana.
RSUD Anuntaloko mengembangksn dan menerapkan sistem akuntansi yang
berlaku untuk Rumah Sakit.

(s)



(6)

(71

Dalarn rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis
akrual, Direl:tur menJrusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar
akuntansi sesuai jenis layanannya.
Kebijakan akuntansi RSUD Anuntaloko digunakan sebagai dasar dalam
pengakuan, pengtrkuran, penydian dan pengr.rngkapan aset, kewajiban, ekuitas
dana, pendapatan dan biaya.

Beglea Xodue
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Frrd 112
Laporan keuangan RSUD Anuntaloko terdiri dari :

a. laporan neraca;
b. laporan opcrasional;
c. laporan arus kas;
d. laporan realisasi anggaran;dan
e. catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) discrtai dengan laporan
kinerja yang berisiken informasi pencapaian hasil/keluaran rumah sakit'
Laporan keuangan sebagaimana dirn6ft3gd pada ayat (l) diaudit oleh pemeriksa
ekstemal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Setiap 3 (tiga) bulan RSUD Anuntaloko menJrusun dan menyampaikan laporan
operasional dan laporan arus kas kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah'
paling larnbat 15 (lima belas) hari sctelah periode pelaporan berekhir.
Setiap semesteran dan tahunan RSUD Anuntaloko wajib menyuaun . dan
menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasiond,
neraca, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan
kinerja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Direktur untuk
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lama 2
(dua) bulan setelah periode pelaporan sclesai.

BAB gIV
PEXBIXAAT , PEIfGAWAAAT, EVALUASI DAIT PEMI.'AIAT KI|ER.'A

Brgiea Kcretu
Fcmblnrel drl Pcngawrran

Prrd fl3
Pembinaan teknis rumah sakit dilakukan oleh Bupati melalui sekretaris Daerah
dan pcmbinaan keuangan rumah sakit dilakukan oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Asct Daerah.
Pengawasan operasional rumah sakit dilakukan oteh sPI sebagai intemal auditor
yang berkedudukan langsung dibawah Dir€ktur RSUD Anuntaloko.
i?em-binaan dan pengawlsan tcrhadap rumah sakit selain dilakukan oleh Bupati,
Pejabat Pengclola Keuangan Aset Daerah, lnternal Auditor, dan Dewan Pengawas'

Brglen Ecdue
Ereluerl dra Fcallefe.a BlncrJe

Pusl 114
Visi dan Misi dipergunakan sebagai pedoman untuk membuat Perencanaan
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penilaian kine{a bagi RSIJD An}1tal9ko
ifeview/pcrubahan Visi dan Misi dilakukan akibat terjadinya perubahan kebijakan
oleh Pernilik RSUD Anuntaloko.
Review/pcrubahan Visi dan Misi RSUD Anuntaloko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2i diajukan oleh Direktur kepada Ehrpati sesuai hasil rapat Tim Evaluasi Visi
dan Misi RSUD Anuntaloko.
Visi dan Misi rumah sakit disahkan melalui Keputusan Bupati dan dipublikasikan
oleh Direlctur RSUD Anuntaloko.

(l)

(21

(3)

(4)

(s)

(l)

(21

(3)

(l)

t2l

(s)

(4)



(5) Evaluasi dan penilaian kine{a Direktur RSUD Anuntaloko dilaksanakan melalui
sKP (Daftar Fenilaian Pelaksanaan Pekcrjaan), dan selanjutnya bcrdasarkan
Petunjuk Tclsds Peraturan Pemcrintah Nomor 46 Tahun 2Ol I tcntan8 Penilaian
prestasi Kerja Pegawai Ncgeri sipil dilaksanakan melalui SKP (Saaaran Kerja
Pegawai Negeri Sipil) yang mulei diteraPkan pada tahun 2O14'

(6) Eviuasi air periit*in ftnerja rumah sakit dilakukan setiap tahun oleh Bupati
dan/atau Deuran Pengawas terhadap aspck keuangan dan non keuangan'

(7) Eviuasi dan perrilain kine{a dilakukan bertujuan untuk Fengukur tingkat
' pcncapaian haiil pengelolaan Rumah Sakit sebagaioana ditetapkan dalan renstra

Lisnir- dan RBA s€rta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokraei Nomor 29 Tahun 2O lo tentang Pedoman Penyusunan
penetapan Kine{a dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja tnstansi Pemerintah'
menyebutkanbah*ataporanAkun.tabilitas.Kinerja.adarah.laporankinerja
tahunan yang berisi pertanggungiawaban kineda suatu instansi dalam mencapai

tujuan / sasaran strategis instansi.
(8) il.t-;;g,rk"ran kirierja Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko dilaporkan
' ' 

dalam 
- 
bentuk taporan ikuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap

tahun disamPaikan kePada BuPati.
(91 I-AIAP RSUb Anunialoko 

-berpcdoman pa9" Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara ian Reformisi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2olo
tentan! 

"p"do-"rr- Penyusunin PenetaPan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

BADgII
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Prrd 115
(l}DalamhalpcgawaiRSUDAnuntalokodituntutberkaitarrdenganhukumpidana'

maka itu didasarkan pada tuntutannya .

(2) Apabila tuntutan yang diajukan "dat"h 
kt""tth"t' yang berkaitan. dengan

institusi, RSUo nnuntal"ot L-tttttgg"ttgiawab selama kesalahan yang dilakukan

masih mengikuti aturan atau Stenaar Prosedur Operasional (SP): 
.

(3) Apabila tuntutan yang diajukan 
. 
adalah kesalahan yang berkaitan dengan

' ' inai.ria.r, RSUD Anuntiloto tiaat bertanggung jawab selama kesalahan yang

dilakulen tidak mengikuti aturan atau SPO yang diberlakukan'

BAE:qVI
XETETTTUAT IAII|-I.AIr

Prrf 116
(l) Strukhrr, nrm6, jqmlah, dan fungsi satuart organisasi fungsional lain yang tidak

tercantuEdalamPeraturanln_ternalRumahsakitiniditetapkarrdengan-eputusan Direktur RSUD Anuntaloko sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan'
(2) Perubahai terhadap struktur, na'na, jumlah dan fungsi satuan orgamsasr
'-' nrngsional di Ungku;gan RSUD Anuntaioko ditetapkan Direlirhrr sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.

BABgI'U
PETUTI'P

Prrd 117
PadasaatPeraturanBupatiinimulaibcrlaku,PeraturanBupatiNor''or68Tahun
2otstentangFeraturanlnternalRumahsakit(BeritaDaerahKabupatenParigi
Moutong Tahun 2015 Nomor 74).



Parel 118
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan p€nempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Mouotng.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 14 tlNctba lOtt"

BUPATI PARIGI MOUTONG.

| , l&r\l VWr,-
\'/-

SAM SURIZAL TOMBOLOTLTTU

Diundangkan di Parigi
pada tanssal l1 tlWtbet fult,

PTt. SEKRETARIS DAERAH
I(ABUPATEN PARIGI MOUTONG,

t1/)

-<e__r-

AEIDUL RADJAB

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016 NOMOR 47


