
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben-tukan

Daerah-Daerah Kota Kecrl Dalam Llngkungan Propmsi Jawa Timu
IJawa Tengahl Jawa Barat sebaqaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota

Kota Besar dan Kota Kota Kecrl d'l Jawa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 551) ;

d. bahwa berdasarkan pertirnbanqan sebagaimana dlmaksud pada huruf

(a), (b), dan (c) perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola

Tata Kelola Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokerto.

c bahwa untuk mernbenkan pelayanan kesehatan yang bermutu, rumah

sakit wajib menyusun dan melaksanakan peraturan Internal rumah

sakit (Hospital ByLaws) ;

o bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf (b) Peraturan

Menter. Dalam Neqer) Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

a bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang

memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strateqis
dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan

oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan

bermutu, sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat terjangkau seluruh
lapisan masyarakat ;

WALIKOTA MOJOKERTO,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

POLA TAT A KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO

KOTA MOJOKERTO

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 13 TAHUN 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

Mengingat

Merumbanq



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tarnhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebaqaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679)

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saktt

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

9. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben-tukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republ'lk

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

2, Jndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republrk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

t Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernermtah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

r Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 ,



21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporar

Keuangan dan Kmerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4585);.

20. Peraturan Pernermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pernbrnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernenntah Daerah

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nemer 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubftk Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578}

16· Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 4502);

17. Peraturan Pernermtah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pernenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4503);

13. Undang-Undang ~omor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 307);

14· Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan

Batas Wllayah Kotamadya Daerah Tlhgkat II Mojokerto (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomer 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor

49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298

Tambahan Lembaran Negara nomor 5607):



34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang
Akreditasi Rumah Sakit;

33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kornite

Keperawatan;

31. Peraturan Menter! Kesehatan Republlk Indonesia Nomor
755/MENKES/PERIIV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di
Rumah Sakit;

147/MENKES/PERII/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
NomorIndonesia30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan
Pengawas Badan Layanan Umum ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Mrrurnal:

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang
Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan
Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) ;

23 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165) ;

22 Peraturan Pemenritah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disrplm Peqawai
Neqeri Slp·11(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;



43. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis

Pemerintah Kota Mojokerto;

44. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

peraturan daerah Kota Mojokerto Nomor 21 tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto ;

45. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo

Kota Mojokerto ;

46. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) di Lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto;

47. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2012 Pembentukan

Dewan Pengawas PPK-BLU Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro

Husodo Kota Mojokerto.

42. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penetapan dan

Penggunaan Lambang Daerah Kota Mojokerto ;

41. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
129/Menkes/SKII1I2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah

Sakit;

39. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf

Medis (Medical Staf Bylaws) di Rumah Sakit;

40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKESNI2006 Tahun

2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan

Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

37. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

228/Menkes/SKIIII/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Pelayanan Minimal;

38. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

772/Menkes/SKNII2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah

Sakit Daerah (Hospital Bylaws);

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah;



6 Rumah Sakit Umum yang selarijutnya drsebut RSU adalah Rumah Sakrt Umum Dr:

Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar

sarnpai dengan spesialistik sesuai dengan kemampuannya;

7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan

kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabtlrtatif;

a Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD adalah satuan kerja

perangkat daerah atau urut kena pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa penyedraan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan. dan dalam melakukan kegiatannya drdasarkan pada prinsip efisiensi dan
oroduktivitas:

4 Pejabat pengelola adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja

operasional yang terdiri atas pernimprn pejabat keuangan dan pejabat teknis yang

sebutannya disesuarkan dengan nomenklatur yang berlaku pada Rumah Sakit Umum
Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;

5 Direktur adalah Direktur Rumah Sakrt Umum Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokerto yang secara teknis medis dan teknis operasional bertanggungjawab pada

Wallkota;

Dalam Peraturan Walikota ini yang drmaksud dengan:

1 Pemerintah Kota adalah Pernerintah Kota Mojokerto;

2 Walikota adalah Walikota Mojokerto

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto;

Pasal 1

BABI
KETENTUAN UMUM

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG POLA TATA

KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT

UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :



20, Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen

perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan target

kmeria dan anocaran;

15 Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan
pengawasan dan pengendalian Internal dalam rangka membantu pimpinan untuk
meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya
(social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat;

16 Kepala bagian atau kepala b'ldang adalah pejabat yang melaksanakan tugasnya dan
bertanggung jawab kepada pejabat pengelola;

17, Kepala sub bagian atau kepala seksi adalah pejabat yang melaksanakan tugasnya dan
bertanggung jawab kepada kepala bagianl kepala bidang sertapejabat pengelola;

18, Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah speslfikasi teknis
tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat:

19, Rencana Strategis Bisnrs yang selanjutnya disingkat Renstra Bisrus adalah dokumen
lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapalan
kinerja dan arah kebijakan operasional;

14, Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut dewan
pengawasadalah perangkat yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan
penilaian kinerja terhadap pengelolaan rumah sakit;

kewajiban, kewenangan dan hak masing-masing;

13, Tata kelola stat rnedis (Medical Staff Bylaws) adalah peraturan internal stat medis yang
mengatur tentang tungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari
staf medis di rumah sakit;

9, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan tleksibiltas

berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek brsnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka rnernajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;

10 RSU selanjutnya disebut sebagai BLUO-RSU dalam kaitannya sebaqai Satuan Kerja

Perangkat Oaerah Pemerintah Kota yang menerapkan PPK -BLUO;

11 Tata kelola rumah sakit (Hospital ByLaws) adalah peraturan Internal rumah sakit
(Corporate Bylaws) dan peraturan Internal stat medis (Medical Staff Bylaws) yang
disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola organisasi rumah sakit yang baik
(Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical
Governance):

12 Tata Kelola Korporasi (Corporate Bylaws) adalah peraturan yang mengatur tentang
hubungan antara Pemerintah Kota sebaqai pemilik dengan dewan pengawas, pejabat
pengelola, dan stat medis rumah sakit beserta tungsi, tugas, tanggung jawab ,



32. Instalasi adalah unit kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan

kesehatan/penunjang pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pendukung
pelayanan lainnya yang dilaksanakan di rumah sakit;

31. Unit kerja adalah tempat staf melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan
jabatan masing-masing;

29. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjanqan tetap.

honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun yang diberikan
kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pegawai rumah sakit yang

ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

30. Sumber daya lain adalah sarana, prasarana, gedung dan jalan yang dimanfaatkan

untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi rumah sakit;

28. Tenaga non medis adalah tenaga yang bekerja di rumah sakit yang tidak berhubungan

dengan ilmu medis;

27. Tenaga fungsional adalah pegawai yang mempunyai tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang melaksanakan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri;

26. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelompok staf medis

yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya atau kelompok profesi

yang serumpun;

25. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter

sub spesialis yangbekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah

sakit;

22. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan keputusan direktur sesuai

dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu

23. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis

(clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui

mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medik, dan pemeliharaan etika dan

disiplin profesi medik;

24. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi

utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan

melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, pemeliharaan etika dan

disiplin profesi.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disinqkat DPA adalah dokumen

yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang

dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran;



b prosedur kerja;

c. pengelompokan fungsi yang logis;

d pengelolaan sumber daya manusia; dan

e. pengelolaan sumber daya lain.

(2) Tata kelola sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan prinsip-prinsip. yaitu .

a. struktur orqarusasi:

(1) Tata Kelola merupakan peraturan Internal rumah sakit (Hospital ByLaws) yang terdiri

dan peraturan Internal rumah sakit (Corporate ByLaws) dan peraturan Internal stat

medis (Medical Stat ByLaws) yang didalamnya memuat :

BAB II

PRINSIP TATA KELOLA

Pasal2

37. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis

yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan

oleh profesi medis;

38. Peserta Pendidikan Ookter Spesialisl Peserta Pendidikan Ookter Gigi Spesialis yang

selanjutnya disebut (PPOSI PPOGS) adalah dokterl dokter gigi yang secara sah

diterima sebagai peserta program pendidikan dokter spesialis, serta membantu

memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan, mempunyai kualitikasi

sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

39. Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan
kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi

medis.

35. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap stat medis untuk menentukan kelayakan

pemberian kewenangan klinis (Clinical Privilege);

36. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki

kewenangan klinis (Clinical Privilege) untuk menentukan kelayakan pernberian

kewenangan klinis kembali;

33 Kewenangan klinis (Cflnlcal Previlege) adalah hak khusus seorang stat medis untuk
melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk

suatu penode tertentu yang dllaksanakan berdasarkan penugasan klinis (Clinical

AppoIntment) ;

34. Penugasan klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan direktur rumah sakit

kepada seorang staf rnedis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah
sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya;



(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan
hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi;

(3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf
c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan
fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian Internal dalam rangka
efektifitas pencapaian organisasi;

(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya
manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatifl kompeten
untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif;

(5) Sumber daya lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e, merupakan
pengelolaan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk
meningkatkan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
rumah sakit

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a,
menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, dar
wewenang dalam organisasi;

Pasal3

e Fairness yaitu, kesetaraan dan kewajaran sebagai perlakuan yang adil dan setara
di dalam memenuhi hak-hak pemilik yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundangan.

c. Responsibilitas yaitu, kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi
terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan;

d. Independensi yaitu, kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat:

(3) Prinsip-prinsip tata kelola sebagaimana dimaksud ayat (2), berarti :

a. Transparansi yaitu, asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus
informasi, agar informasi secaralangsung dapat diterima bagi yang membutuhkan;

b. Akuntabilitas yaitu, kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada
rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan;

e fairness (kesetaraan/kewajaran).

d. mdependensi:

c responsibilitas;

b akuntabilitas;

a transparansi;





a. Memberikan layanan yang lebih kepada orang lain tanpa pamrih dan tidak
mengharapkan imbalan dan tanpa berharap mendapatkan sesuatu.

Falsafah Rumah Sakit:

PasalS

Bagian Kedua

Falsafah, Visi, Misi, Tujuan, dan Motto Rumah Sakit

5. Warna hijau muda melambangkan kesejahteraan ;

6. Pohon MAJA yang berakar 12 warna coklat tua, berbuah 9 warna hijau muda dan

bercabang 3 warna coklat tua, menggambarkan angka lengkap 1293, angka yang

menunjukkan angka tahun 1293 yang mengingatkan kembali akan berdirinya

kerajaan Majapahit.

3. Pinggiran berwarna kuning emas dengan gambar padi dan kapas, melambangkan
kemakmuran (murah sandang dan papan) ;

4. Garis biru melambangkan Sungai Brantas yang mengalir di tepi Kota dan

merupakan salah satu prasarana kemakmuran ;

2. Sudut 5, menggambarkan Oasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

PANCASILA;

(4) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai makna Bentuk dan Warna

sebagai berikut :

1. Perisai adalah pertahanan ;

Bentuk Logo

1. Oaun lambang berbentuk perisai bersudut 5 (lima).

2. Warna lambang hijau muda dengan pinggir berwarna kuning emas bergambar padi

dan kapas.

3. Oi tengah daun lambang berlukiskan :

gambar pohon MAJA yang berakar 12 warna coklat tua, berbuah 9 warna

hijau muda dan bercabang 3 warna coklat tua.

garis biru yang bergelombang

4. Oi bawah daun lambang terdapat gambar pita bertuliskan "Kota Mojokerto" warna

merah.

(3) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai makna dan arti sebagai

berikut:



"Mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pengembangan kebijakan dan
manajemen pembangunan kesehatan"

(1) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(2), Rumah Sakit mempunyai tujuan:

Pasal 7

(4) Perubahan misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh

Direktur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

(5) Dalam pelaksanaan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto memiliki motto "Kepuasan Pasien
Tujuan Kami".

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Rumah Sakit sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Melakukan kegiatan pemasaran dan memperluas jangkauan pelayanan untuk

menciptakan Rumah Sakit yang berdaya saing tinggi.

(3) Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali untuk

dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan
kebutuhan pencapaian visi.

a. Memberikan pelayanan kesehatan yang berstandar internasional.

(2) Sebagai upaya mewujudkan visi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

rumah sakit mempunyai misi untuk:

"RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Menjadi Rumah Sakit
Kebanggaan Masyarakat".

(1) Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal dan profesional rumah sakit

menetapkan visi sebagai berikut :

Pasal6

d. Pelayanan yang ramah, berempati dan pesan moral religi untuk membangkitkan

semangat dan menjamin komunikasi dua arah dengan pasien sebagai upaya
mewujudkan kepuasan pasien.

c. Memiliki semangat untuk selalu menjadi lebih baik yang diimplementasikan dengan

selalu fokus pada kinerja dan melakukan inovasi-inovasi di setiap bidangnya.

b. Selalu mengasihi dan menghormati semua orang tanpa membeda-bedakan ras, suku

dan agama. Selalu berpikir positif dalam setiap masalah dan mengedepankan

keharmonisan sesama. Selalu berperilaku rendah hati dan menghargai orang lain yaitu

menghargai pendapat orang lain, menghargai keputusan orang lain dan menghargai

situasi dan posisi orang lain.



Pemerintah Kota Mojokerto mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap kelangsungan

hidup, kemajuan dan perkembangan Rumah Sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan
oleh masyarakat.

Pasal9

Paragraf 2
Tugas Pemerintah Kota

Pemerintah Kota sebagai pemilik Rumah Sakit mempunyai tanggung jawab

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diharapkan dan diinginkan oleh
masyarakat.

Pasal8

Paragraf 1
Peran Pemerintah Kota

Bagian Ketiga
Kedudukan Pemerintah Kota

f. Melakukan efisiensi dan efektivitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit

kegiatan; dan

g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan secara berkesinambungan, melakukan

audit medis, audit keuangan dan kelompok budaya kerja.

(3) Rumah Sakit wajib mensosialisasikan Visi, Misi dan Tujuan sebagaimana dimaksud

pada pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) kepada staf internal, pengunjung Rumah Sakit dan
masyarakat luas.

e. Meningkatkan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi pelayanan serta

melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal, nasional dan

internasional;

d. Meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub spesialis dan

melengkapi sarana dan prasarana;

c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan

medis (medical equipment), utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi;

a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;

b. Meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialistik dan paramedis disertai dengan

peningkatan kualitas dan pelatihan;

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit memiliki

Sasaran Strategis sebagai berikut:



(3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit;

(4) Memberikan perlindungan kepada rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan
kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;

(5) Memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan rumah sakit
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) Menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit sesuai dengan
jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;

(7) Menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

(8) Menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit akibat bencana
dan kejadian luar biasa;

(9) Menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan

(10) Mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan
bernilai tinggi.

(1) Menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat ;

(2) Menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin, atau
orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal11

Paragraf 4
Tanggung Jawab Pemerintah Kota

f. mengesahkan visi & misi rumah sakit;

g. melimpahkan kewenangan penetapan indikator mutu dan keselamatan pasien kepada
Direktur, serta untuk dilaksanakan sosialisasinya.

b. mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola dan dewan pengawas;

c. menyetujui dan mengesahkan RBS dan RBA;

d. memberikan sanksi kepada pegawai rumah sakit yang melanggar dan memberikan
penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai rumah sakit atas usulan direktur;

e. membina pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang berada di lingkungan
rumah sakit.

Walikota dalam melaksanakan tanggungjawabnya, mempunyai kewenangan:

a. menetapkan peraturan pola tata kelola/Hospita/ by Laws dan standar pelayanan minimal

Rumah Sakit;

Pasal 10

Paragraf 3
Kewenangan Walikota



Pasal 14

(1) Anggota dewan pengawas terdiri dari unsur-unsur:

a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan atau
kinerjarumah sakit;

(1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian
terhadap pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan pengawas berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RBA yang diusulkan
oleh pejabat pengelola;

b. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat serta
saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi
pengelola rumah sakit;

c. melaporkan kepada Walikota tentang 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,
termasuk mutu dan keselamatan pasien, serta memberikan saran dan catatan
catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola rumah sakit; dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun
dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 3
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal13

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

(1) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan Walikota atas usulan Direktur rumah
sakit;

(2) Jurnlah anggota dewan pengawas dibentuk sesuai nilai omset tahunan menurut
laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal12

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pembentukan Dewan Pengawas



e. telah memasuki masa pensiun atau pindah dari Kota Mojokerto untuk anggota
dewan pengawas yang berasal dari SKPD.

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau

kesalahanyang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas

rumah sakit; atau

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

(2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota;

(3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), apabila:

(1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat

diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;

Pasal15

Paragraf 4
Masa Jabatan Dewan Pengawas

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau

tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang

dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang

yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan

c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya

manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan

publik.

(2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan

pengangkatan pejabat pengelola rumah sakit;

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan

kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugasnya;

b. pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan

c. tenaga ahli professional yang sesuai dengan kegiatan dan/atau kebutuhan rumah

sakit.



f. Bagian Umum membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

2. Sub Bagian Kepegawaian

g. Bagian Keuangan membawahi :

1. Sub Bagian Pembukuan

(1) Bagan Struktur Organisasi RSU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Walikota ini.

(2) Susunan organisasi RSU terdiri atas :

a. Direktur;

b. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan ;

c. Wakil Direktur Administrasi ;

d. Bidang Pelayanan membawahi :

1. Seksi Pelayanan Medis

2. Seksi Penunjang Medis

e. Bidang Keperawatan dan Pendidikan membawahi::

1. Seksi Keperawatan

2. Seksi DIKLAT

Paragraf 1
Struktur Organisasi

Pasal18

Bagian Kelima
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan Sekretaris
Dewan Pengawas dibebankan rumah sakit dan dimuat dalam RBA sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal17

Paragraf 6
Pembiayaan Dewan Pengawas

(1) Walikota dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran
tugas dewan pengawas atas usulan direktur;

(2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
pegawai rumah sakit, bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Paragraf 5
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal16



Wakil Direktur Administrasi bertindak sebagai Pejabat Keuangan BLUD-RSU mempunyai
tugas:

a. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Bisnis dan RBA.

b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran rumah sakit.

c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja.

d. Menyelenggarakan pengelolaan kas.

e. Melakukan pengelolaan hutang dan piutang.

Pasal20

b. Menyiapkan RBA tahunan;

c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan

yang berlaku; dan

d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pelayanan, kinerja manfaat bagi

masyarakat dan keuangan rumah sakit.

e. Menetapkan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

a. Menyiapkan Renstra Bisnis rumah sakit;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki

kewajiban:

(1) Direktur mempunyai tugas memimpin BLUD-RSU ;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur

menjalankan fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan

RSU.

Pasal19

Paragraf 2
Uraian Tugas

m. Staf Medis Fungsional

I. Komite Keperawatan

J. Instalasi

k. Komite Medis

2. Sub Bagian Perbendaharaan

I. Satuan Pemeriksaan Internal

1. Tim audit bidang administrasi dan keuangan;

2. Tim audit bidang pelayanan medis; dan

3. Tim audit bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.



3. Penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu

kegiatan atau program rumah sakit.

4. Penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia di
rumah sakit.

1. Audit kinerja atas keuangan dan pelayanan serta ketaatan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana dan
prasarana rumah sakit.

b. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang berlaku serta

pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi, dan program rumah sakit yang

mencakup:

bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur.

(4) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas pokok :

a. Membantu menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif di rumah sakit

dan memastikan bahwa pengendalian internal tersebut telah dipatuhi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

yangkepalaseorangolehdipimpinInternalPemeriksaan(3) Satuan

(1) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur
untuk melaksanakan sistem pengendalian Internal di lingkungan RSU.

(2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap

direktur.

Pasal 22

(1) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan bertindak sebagai Pejabat Teknis
mempunyai tugas sebagai penanggung jawab teknis BLUD-RSU.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur

Pelayanan Medis dan Keperawatan memiliki kewajiban :

a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di unit kerjanya.

b. Melaksanakan kegiatan teknis berdasarkan RBA.

c. Mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan dan kinerja manfaat bagi

masyarakat di unit kerjanya.

Pasal 21

f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi rumah sakit.

g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan.

h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.



d. Menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menimbulkan kerugian rumah sakit dengan
bekerja sama dengan unit kerja terkait;

e. melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di lingkungan rumah sakit;

f. melakukan penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan
yang terjadi;

(6) Dalam menjalankan tug as sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan

Pemeriksaan Internal menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Membantu Direktur dalam melakukan pengawasan internal rumah sakit;

b. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran rumah sakit secara

ekonomis, efisien, dan efektif;

c. Membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di rumah sakit; dan

e. Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan

tugasnya.

f. Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar rumah sakit,
sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

c. Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang

terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit.

d. Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat Pengelola Rumah sakit,

tanggapan terhadap laporan, dan langkah-Iangkah perbaikan.

c. Melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko (risk

management) di lingkungan rumah sakit.

d. Mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal.

e. Menyusun peraturan rumah sakit di bidang audit serta pedoman-pedoman yang

berkaitan dengan kelengkapan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Menyampaikan laporan hasil audit beserta rekomendasi yang diusulkan secara

tertulis kepada Direktur.

g. Memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi hasil

audit yang telah disetujui oleh Direktur.

(5) Satuan Pemeriksaan Internal memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja

rumah sakit, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset rumah sakit, serta

informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Direktur.

b. Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik audit yang

diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian Internal.



(1) Komite rumah sakit merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan
Direktur untuk tujuan dan tug as tertentu.

Pasal 24

(5) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dengan
mengingat sumber daya yang tersedia di rumah sakit, meliputi sumber daya manusia,
sarana prasarana dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta standar yang

ditetapkan Kementerian Kesehatan.

(1) Untuk tersedianya fasilitas dan terselenggaranya kegiatan pelayanan, pendidikan

pelatihan dan penelitian pengembangan, dibentuk instalasi yang merupakan unit

pelaksana non struktural;

(2) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

(3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur

serta bertanggung jawab kepada direktur melalui pejabat keuangan/pejabat
teknis/wakil direktur;

(4) Dalam melaksanakan tugasnya kepala instalasi dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional

dan atau tenaga non medis, baik pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri

sipil;

Pasal 23

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Pengawas Internal

ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

c. Mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek/unit kerja yang

diaudit.

a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;

b. diutamakan memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai

pemeriksa;

c. Kinerja keuangan,

(8) Satuan Pemeriksaan Internal melaksanakan audit secara rutin terhadap seluruh unit

kerja di lingkungan rumah sakit;

(9) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Satuan Pemeriksaan Internal, antara

lain:

g. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas

fungsional.

(7) Pengawas Internal melaksanakan audit kinerja yang meliputi :

a. Kinerja pelayanan;

b. Kinerja manfaat bagi masyarakat; dan



(1) Staf medik fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di bidang

medis dalam jabatan fungsional;

Pasal 28

Pasal27
Dalam pelaksanaannya Direktur dapat membentuk komite-komite Lain diluar komite yang
telah disebutkan diatas dalam rangka meningkatkan pelayanan yang ada di rumah sakit.

Pasal 26

(1) Komite Keperawatan adalah perangkat rumah sakit yang bertugas untuk meningkatkan

profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar

mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada

keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi;

(2) Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perawat dan

bidan.

Pasal 25

Komite medik adalah perangkat rumah sakit yang bertugas untuk menerapkan tata kelola

klinis (Clinical Goverment) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui

mekanisme kredensial, menjaga mutu profesi medis, dan memelihara etika dan disiplin
profesi medis.

e. komite kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ; dan

f. komite pengendalian dan pencegahan infeksi (PPI).

(3) Setiap komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Direktur.

(4) Setiap komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar

pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan

etika profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi dan memberikan saran

pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua komite dapat dibantu oleh sub komite dan/atau

panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

d. komite mutu dan keselamatan pasien;

b. komite keperawatan;

c. komite etik rumah sakit;

a. komite medik;

(2) Komite rumah sakit sekurang-kurangnya terdiri dari :



q. Kerjasama dengan pihak lain;

r. Pembentukan dewan pengawas;

s. Mempekerjakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS);

t. Mengelola dana yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD secara langsung;

u. Dapat memiliki rekening kas sendiri;

p. Remunerasi;

o. Tata kelola;

n. Pengelolaan surplus dan defisit;

m. Penyusunan sistem akuntansi;

I. Penyelesaian kerugian;

J. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai dari pendapatan fungsional ;

k. Pengelolaan barang;

b. Perencanaan dan penganggaran;

c. Pelaksanaan anggaran;

d. Pengelolaan pendapatan dan belanja;

e. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD ;

f. Pengelolaan kas;

g. pengelolaan utang;

h. Pengelolaan piutang;

I. Pengelolaan investasi;

BLUD-RSU fleksibilitas dalam pengelolaan:

a. Penetapan tarif layanan;

Paragraf 3
Fleksibilitas
Pasal29

(2) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan,
pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan
kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan berdasarkan
kaidah-kaidah keselamatan pasien (Patient Safety);

(3) Dalam melaksanakan tugas staf medik fungsional dikelompokkan berdasarkan
keahlian dan banyaknya sumber daya yang tersedia;

(4) Kelompok staf medik fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh
seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.



c. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis

yang sehat di rumah sakit;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna

kemandirian rumah sakit;

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur rumah sakit adalah:

a. seorang tenaga medis minimal S1 atau setara S1 manajemen rumah sakit yang
memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang

perumahsakitan;

Pasal 32

(4) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;

(5) Pemimpin rumah sakit bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

(6) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Paragraf 6

Persyaratan Menjadi Pejabat Pengelola

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa

pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan;

(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan

keuangan rumah sakit;

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola ditetapkan

berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat;

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 31

Paragraf 5

Pejabat pengelola terdiri dari:

a. Pemimpin rumah sakit selanjutnya disebut direktur;

b. Pejabat keuangan selanjutnya disebut wakil direktur administrasi;

c. Pejabat teknis bidang pelayanan selanjutnya disebut wakil direktur pelayanan dan

keperawatan.

Pasal 30

Paragraf 4

Susunan Pejabat Pengelola

v. Perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

w. Pelaporan dan pertanggungjawaban;



c. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap ;

d. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

e. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain dalam pengelolaan BLUD ;

a. meninggal dunia;

b. memasuki usia pensiun;

Pejabat pengelola diberhentikan karena:

Pasal 35

Paragraf 7

Pemberhentian Pejabat Pengelola

e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

d. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil Profesional; dan

a. berlatar belakang pendidikan tenaga medis minimal S1 atau setara S1 manajemen

rumah sakit yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan

yang berpengalaman dilingkup pelayanan medis;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang

profesional;

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan rumah sakit adalah:

Pasal 34

e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

d. berstatus Pegawai Negeri Sipil, jika direktur Non Pegawai Negeri Sipil; dan

c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna

kemandirian rumah sakit;

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Administrasi rumah sakit adalah:

a. berlatar belakang pendidikan minimal S1 atau setara S1 yang memenuhi kriteria

keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan yang berpengalaman dilingkup

administrasi rumah sakit, keuangan dan/ atau akuntansi;

Pasal 33

f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

e. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil Profesional; dan



d. sesuai dengan falsafah dan tujuan;

e. jelas pelaksanaannya;

c. konsisten;

a. jelas kebijakannya;

b. mengutamakan kepentingan dan keselamatan pengguna jasa pelayanan
kesehatan;

(2) Prinsip prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

d. prosedur kerja baku berupa Standar Prosedur Operasional berdasarkan kaidah

kaidah keselamatan pasien (Patient Safety) menurut ketentuan akreditasi rumah
sakit;

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian/Kepala Seksi dan manajer fungsional di lingkungan rumah sakit wajib

menerapkan:

a. prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing;

b. langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang

undangan yang berlaku;

c. mengawasi bawahan; dan

Pasal37

Bagian Keenam

Tata Kerja

(4) Evaluasi kinerja terdiri dari pencapaian kinerja keuangan maupun kinerja non

keuangan.

(1) Pejabat pengelola mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota

yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pejabat pengelola dibantu oleh Kepala

Bagian/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dan manajer fungsional.

(3) Evaluasi Kinerja Pejabat Pengelola dilaksanakan berdasarkan pencapaian kinerja

Rumah Sakit berdasarkan RBA ;

Pasal36

Paragraf 8
Tugas, Fungsi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pengelola

f. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan

g. promosi dan/atau mutasi jabatan.



(1) Pemberhentian pegawai non PNS status tetap dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. meninggal dunia;

Pasal41

(1) Penerimaan pegawai:

a. penerimaan pegawai non PNS dilakukan melalui mekanisme rekruitmen dan
seleksi;

b. penerimaan pegawai non pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara seleksi oleh
panitia yang dibentuk oleh direktur berdasarkan kebutuhan melalui seleksi
administrasi, seleksi akademik, seleksi wawancara atau tes ketrampilan (Skill
Test), psikologil psikotest, dan tes kesehatan;

(2) Pegawai rumah sakit non PNS terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak;

(3) Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian pegawai rumah sakit yang berasal dari
non PNS, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS

Pasal40

(1) Pegawai rumah sakit terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil;

(2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pegawai non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal39

Paragraf 2
Pegawai Rumah Sakit

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas
mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan
kualitatif untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efisien.

Pasal 38

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Tujuan Pengelolaan

g. ada evaluasi mutu dan kinerjanya.

f. jelas tanggungjawabnya; dan



(1) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berstatus PNS sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berstatus non PNS Tetap dapat
berupa :

Pasal43

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas maka rumah sakit menerapkan kebijakan

tentang penghargaan bagi pegawai PNS dan non PNS yang mempunyai kinerja baik dan

sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang
berlaku.

Pasal42

Paragraf 4
Penghargaan, Sanksi dan Disiplin Pegawai

f. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai non

PNS melakukan tindakan-tindakan pelanggaran yang dipersamakan sesuai

dengan peraturan tentang disiplin pegawai bagi PNS

c. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun sesuai dengan peraturan
BLUD RSU yang berlaku;

d. terbukti melanggar peraturan BLUD;

e. berhalangan tetap karena sakitnya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;

atau

b. mengundurkan diri:

f. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai non

PNS melakukan tindakan-tindakan pelanggaran yang dipersamakan sesuai

dengan peraturan tentang disiplin pegawai bagi PNS.

(2) Pemberhentian pegawai non PNS status kontrak dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri:

c. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun sesuai dengan peraturan

BLUD RSU yang berlaku;

d. terbukti melanggar peraturan BLUD;

e. berhalangan tetap karena sakitnya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;

atau

29



Rotasi pegawai adalah pemindahan pegawai yang dilaksanakan dengan tujuan untuk
peningkatan kinerja pegawai dan pengembangan karir pegawai, yang dilaksanakan sesuai
peraturan kepegawaian untuk PNS dan keputusan direktur untuk Non PNS.

Pasal46

Paragraf 5
Rotasi Pegawai

Penghargaan dan sanksi terhadap pegawai Non PNS Kontrak diatur sesuai substansi
perjanjian/kontrak antara pegawai kontrak dan rumah sakit.

Pasal 45

- hukuman disiplin berat, berupa pemutusan hubungan kerja.

- hukuman disiplin sedang, terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk
paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala
untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling
lama 1 (satu) tahun; dan

- hukuman disiplin ringan, terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan
tidak puas secara tertulis;

b. untuk pegawai berstatus non PNS Tetap diberikan :

d. daftar sasaran kinerja pegawai (SKP).

(2) Tingkatan dan jenis pelanggaran disiplin pegawai sebagai berikut :

a. untuk pegawai berstatus PNS hukuman diberikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.

c. laporan kegiatan; dan

b. rekam jejak (track record);

(1) Disiplin pegawai diukur dari ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban
yang dituangkan secara administratif dalam:

a. daftar hadir;

Pasal44

(3) Tata cara pemberian penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berstatus non
PNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

a. kenaikan upah secara berkala; dan latau

b. insentif.



(1) Seluruh pegawai rumah sakit wajib menjaga lingkungan baik internal maupun
eksternal;

Paragraf 1
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit

Pasal49

a. rekomendasi bagi tenaga staf medis yang ingin mengikuti pendidikan
berkelanjutan harus melalui komite medis;

b. rekomendasi bagi tenaga keperawatan harus melalui komite keperawatan dan
bidang keperawatan; dan

c. rekomendasi bagi tenaga kesehatan lainnya harus melalui kepala bidang
pelayanan dan keperawatan.

(2) Penetapan pemberian ijin untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan sepenuhnya
menjadi kewenangan direktur berdasarkan hasil rekomendasi dari komite-komite
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai c;

(3) Pengajuan ijin belajar dan tugas belajar diproses sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan harus melalui Kepala Sub Bagian Kepegawaian yang berkoordinasi
dengan Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedelapan
Penataan Lingkungan

(1) Tenaga profesi kesehatan dirumah sakit dapat mengajukan peningkatan pendidikan
profesi berkelanjutan sesuai mekanisme yang ditetapkan dengan keputusan direktur
berdasarkan hasil analisa kebutuhan rumah sakit dan rekomendasi dari komite-komite
dirumah sakit:

Pasal48

Paragraf 6
Pendidikan dan Pelatihan

Rotasi sebagaimana dimaksud pada pasal 46 dilaksanakan dengan pertimbangan:

1. Penempatan pegawai pada pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan,
kompetensi dan ketrampilannya;

2. Masa kerja pada suatu unit kerja tertentu;

3. Pengalaman pegawai pada bidang tugas tertentu dimasa lalu;

4. Penempatan pegawai pada bidang tugas tertentu untuk menunjang karir yang
bersangkutan; dan latau

5. Kondisi fisik dan psikis pegawai.

Pasal47



(1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif, yaitu disiplin kepegawaian, motivasi kerja
dan lain sebagainya dilakukan oleh direktur;

(2) Evaluasi yang menyangkut keprafesian, yaitu audit medis, peer review, disiplin prafesi,
etika prafesi, penerapan keselamatan pasien (Patient Safety) dan lain sebagainya
dilakukan oleh komite medis dan/atau komite keperawatan;

(3) Berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) staf medis yang memberikan pelayanan medik
menetap di unit pelayanan tertentu, secara fungsional profesi tetap menjadi tanggung
jawab komite medis dan/atau komite keperawatan dalam pembinaan masalah etik,
mutu dan pengembangan ilmu, dan secara administrasi di bawah kepala instalasi;

Pasal 51

(1) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah;

(2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 50

Paragraf 2
Pembinaan dan Pengawasan

g. memperluas area taman dan tanaman penghijauan untuk mengurangi pemanasan

global.

(4) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan

ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

f. pemberlakuan area tanpa rokok; dan

d. pengelolaan limbah radioaktif;

e. pengelolaan sampah bekas jaringan;

a. kebersihan lingkungan rumah sakit selama 24 jam meliputi area kantor dan area

pelayanan termasuk toilet! kamar mandi;

b. pengelolaan sampah medik dan domestik;

c. pengelolaan limbah cair;

(3) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi pengelolaan limbah,

lingkungan kimia, fisik dan biologis terdiri dari:

(2) Pengelolaan lingkungan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mendukung peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang berarientasi kepada
kesehatan, kebersihan, kenyamanan, keamanan, kerapian, keindahan dan
keselamatan;



(6) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rangkaian konsep dan
asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pelayanan di

rumah sakit;
(7) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi

proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul;

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan rumah sakit dapat terlaksana

sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik;

(5) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat norma yang dilaksanakan

untuk memberikan pelayanan kesehatan;

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;

(2) Renstra bisnis rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup

pernyataan visi, misi, nilai dasar, kebijakan dasar, program strategis, pengukuran

pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima
tahunan rumah sakit;

(1) Rumah sakit wajib menyusun renstra bisnis rumah sakit;

Pasal 52

Perencanaan

Paragraf 1

Bagian Kesembilan
Perencanaan dan Penganggaran

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(5) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat
(2) huruf e dapat diukur berdasarkan perspektif pengguna jasa pelayanan kesehatan,
proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan;

(6) Sistem akuntabilitas disusun berdasarkan evaluasi dan penilaian kinerja aspek
keuangan dan non keuangan.

(4) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada
pasal 13 ayat (2) huruf e, diukur berdasarkan tingkat kemampuan rumah sakit dalam:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan
(rentabilitas);

b. memenuhi kewajiban jangka pendek (Iikuiditas);

c. memenuhi seluruh kewajiban (solvabilitas); dan



h. besaran persentase ambang batas;

I. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;

g. anggaran penerimaan dan pengeluaran;

f. anggaran pendapatan dan biaya;

e. perkiraan harga;

d. analisis dan perkiraan biaya satuan;

c. target kinerja;

b. asumsi makro dan mikro;

a. kinerja tahun berjalan;

(1) RBA sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 54, memuat:

Pasal 55

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan
berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 54

(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip
anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan,
kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima
dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan rumah
sakit lainnya.

(1) Pejabat keuangan menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada rencana
strategis bisnis rumah sakit;

Pasal53

Penganggaran

Paragraf 2

(8) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan

dengan disertai analisis atas faktor-faktor Internal dan eksternal yang mempengaruhi

tercapainya kinerja;

(9) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun;

(10) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.



(1) Penatausahaan keuangan diatur sebagai berikut:

PasaJ58

Paragraf 1
Penatausahaan Keuangan

(2) Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri sesuai peraturan yang berlaku.

(1) Pengelolaan keuangan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum rumah sakit;

Pasal 57

PengeloJaan Keuangan

Bagian Kesebelas

(1) Ringkasan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) butir k
dituangkan dalam anggaran pendapatan (APBD) rincian dari pendapatan lain-lain PAD
yang sah, merupakan rincian dari pendapatan BLUD.

(2) Ringkasan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) butir k dituangkan
dalam anggaran belanja APBD pada 3 (tiga) jenis belanja secara global yaitu:

a. Belanja pegawai ;

b. Belanja barang dan jasa ; dan

c. Belanja modal

(3) Rumah sakit diberikan fleksibilitas pergeseran anggaran dalam satu jenis belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Disamping fasilitas pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, rumah
sakit diberikan fleksibilitas dalam bentuk ambang batas, yaitu pelampauan anggaran
belanja.

(5) Ambang batas dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan data 3 (tiga) tahun
terakhir atas pelampauan anggaran pendapatan jasa pelayanan.

(6) Pelampauan anggaran belanja di atas ambang batas harus atas persetujuan Walikota
atas pertimbangan Direktur
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j. perkiraan maju (forward estimate); dan

k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan,

standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.



b. pelayanan yang menggunakan BPJS disesuaikan dengan tarif INA eBGs.

a. pelayanan yang menggunakan tarif umum disesuaikan dengan Peraturan
Walikota; dan

(5) Besaran tarif layanan dibedakan menjadi:

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau
sesuai jenis layanan di rumah sakit;

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari
investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;

(1) Rumah sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang
dan/atau jasa layanan yang diberikan;

(2) Imbalan atas barang/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan unit
layanan atau hasil-hasil setiap investasi dana;
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Paragraf 2

Tarif Layanan

(7) Kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini disampaikan

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(6) Pejabat pengelola menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan atas penerimaan

dan pengeluaran yang berasal dari pendapatan jasa pelayanan, hibah tidak terikat,

kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(4) Pengelolaan keuangan rumah sakit berdasarkan pada prinsip bisnis yang sehat yang

dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

(5) Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dalam
penatausahaan keuangan diterapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis

akrual.

a. penerimaan operasional rumah sakit oleh pemegang kas dibukukan dalam buku
kas umuml buku kas pembantu dengan didukung bukti bukti penerimaan yang
sah;

b. pengeluaran rumah sakit pada pemegang kas dibukukan dalam buku kas umuml
buku kas pembantu.

(2) Penatausahaan keuangan rumah sakit selain dana penerimaan operasional, tetap

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

(3) Untuk keperluan pengendalian/pengelolaan keuangan dan barang rumah sakit,

dipergunakan penataausahaan menurut sistem akuntansi;



b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya rumah
sakit selama satu periode;

a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu;

(3) Laporan keuangan rumah sakit terdiri dari:

(1) Rumah sakit menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan
kebutuhan praktek bisnis yang sehat;

(2) Setiap transaksi keuangan rumah sakit dicatat dalam dokumen pendukung yang
dikelola secara tertib;
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Paragraf 4
Pertanggungjawaban Keuangan

(8) Direktur beserta pejabat dibawahnya secara berjenjang harus memelihara seluruh aset
rumah sakit dengan tertib efektif dan efisien sehingga mempunyai masa manfaat yang
sebanyak-banyaknya termasuk teknologinya dan akurasi dari sarana dan prasarana
rumah sakit.

(6) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan barang habis
pakai, barang untuk diolah atau dijual dan barang lain yang tidak memenuhi
persyaratan sebagai aset tetap;

(7) Hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5) merupakan pendapatan rumah sakit
dan dicantumkan dalam laporan keuangan;

(4) Hasil pengalihan aset sebagaimana pada ayat (2) dan (3), merupakan pendapatan
rumah sakit dan dicantumkan dalam laporan keuangan;

(5) Barang inventaris milik rumah sakit dapat dihapus dan atau dialihkan atas dasar
pertimbangan ekonomis dengan persetujuan Walikota sesuai kewenangannya selaku
pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;

(1) Tanah dan bangunan wajib disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota;

(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka tugas pelayanan dan fungsi
rumah sakit, dapat dialihgunakan oleh direktur dengan persetujuan Walikota;

(3) Aset tetap tidak boleh dialihkan dan/atau dihapuskan kecuali atas persetujuan Walikota
sesuai kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik
daerah;

Paragraf 3
Pengelolaan Aset

Pasal60



(2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (2) huruf b, merupakan

rapat yang diadakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu menurut ketentuan
yang berlaku;

(1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (2) huruf a, merupakan rapat
yang sudah ditentukan dan sudah terprogram;
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(3) Notulensi rapat adalah rangkuman hasil rapat yang berisi kesimpulan yang telah

disepakati.

d. rapat koordinasi.

c. rapat insidentil;

b. rapat khusus; dan

a. rapat rutin;

(1) Rapat merupakan pertemuan atau komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang

untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah sakit;
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Bagian Kesebelas
Rapat-Rapat
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(8) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk
kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

(7) Setiap semesteran dan tahunan rumah sakit menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan lengkap yang terdiri dari laporan oprasional, neraca, laporan arus kas dan

catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja;

(6) Setiap triwulan rumah sakit menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan

laporan arus kas;

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh pemeriksa

eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari

angka yang tertera dalam laporan keuangan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan laporan
kinerja;

c. laporan arus kas yang menyajikan informasi keterkaitan dengan aktivitas

operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan atau pembiayaan yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas

selama periode tertentu;



a. pengalaman dan masa kerja (Basic Index);

c. kinerja operasional rumah sakit yang ditetapkan oleh Walikota dengan
mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat
bagi masyarakat;

(4) Honorarium dewan pengawas, ditetapkan sesuai dengan Keputusan Walikota;

(5) Remunerasi bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung berdasarkan

indikator penilaian:

b. kemampuan anggaran rumah sakit; dan

a. jumlah aset yang dikelola, pendapatan dan tingkat pelayanan serta produktivitas;

(3) Penetapan remunerasi pejabat pengelola, ditetapkan oleh Walikota dengan
mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

(2) Remunerasi dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan

dalam bentuk honorarium;

(1) Dewan pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai rumah sakit diberikan remunerasi
sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
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Bagian Kedua Belas
Remunerasi

(5) Implementasi yang telah diambil harus selalu dimonitor secara terus-menerus untuk
mengevaluasi kesalahan yang ada.

(4) Melaksanakan keputusan yang telah diambil dan bertanggungjawab untuk

melaksanakannya, dengan memperhatikan resiko dan ketidakpastian terhadap

keputusan yang dipilih;

(3) Dari data yang telah didapat, peserta rapat dapat memutuskan dan memilih alternatif

yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah;

(2) Apabila menemukan suatu persoalan, peserta rapat kemudian menentukan rumusan

yang tepat untuk menyelesaikannya berdasarkan data yang relevan;

(1) Dalam mengambil keputusan peserta rapat berkoordinasi mengenai sesuatu dan
bagaimana cara untuk memecahkannya;
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(3) Rapat insidentil sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (2) huruf c, merupakan

rapat yang tidak berdasarkan jadwal, bergantung pada masalah yang dihadapi;

(4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (2) huruf d, merupakan

rapat yang dihadiri oleh direktur dan pejabat struktural.



(5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,

mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi
rumah sakit;

g. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. tepat waktu;

f. sesuai dengan kaidah-kaidah penjaminan mutu dan keselamatan pasien; dan

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkan;

(4) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:

a. fokus pada jenis pelayanan;

b. terukur;

(3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta

kemudahan untuk mendapatkan layanan;

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh

direktur;

(1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan

oleh rumah sakit, Walikota menetapkan standar pelayanan minimal rumah sakit

dengan Peraturan Walikota;
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Bagian Ketiga Belas
Standar Pelayanan Minimal

(8) Peraturan tentang remunerasi diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri tentang

Remunerasi.

(7) Penggajian non PNS ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. resiko kerja (Risk Index);

d. tingkat kegawatdaruratan (Emergency Index);

e. jabatan yang disandang (Position Index); dan

f. hasill capaian kerja (Performance Index).

(6) Bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan
mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat

diberikan tambahan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (Competency Index);



(1) Organisasi staf medis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rumah sakit;

b. memungkinkan dikembangkannya berbagai peraturan bagi staf medis guna menjamin
mutu profesional;

c. menyediakan forum bagi pembahasan isu-isu menyangkut staf medis; dan

d. mengontrol dan menjamin agar berbagai peraturan yang dibuat mengenai staf medis
sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota serta peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Organisasi Staf Medis dan Tanggungjawab
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Tata kelola staf medis mempunyai tujuan:

a. mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu tinggi berbasis keselamatan pasien
(Patient Safety);
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Tata kelola staf medis dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja
(Framework) agar staf medis dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna
menjamin terlaksananya mutu layanan medis dan keselamatan pasien sebagaimana yang
diharapkan.
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BablV
TATA KELOLA STAF MEDIS (MEDICAL STAFF BYLAWS)

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

(6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang
pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

(7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan
nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat

pemanfaatannya;

(8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d,
merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang
tugas dan fungsi rumah sakit;

(9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian
jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan;

(10) Mengacu pada kaidah-kaidah penjaminan mutu dan keselamatan pasien sesuai
dengan peraturan perundangan.



(1) Staf medis yang bergabung dengan rumah sakit dikelompokkan ke dalam kategori:

a. stat medis organik, yaitu dokter PNS dan dokter non PNS yang direkrut oleh
rumah sakit sebagai pegawai tetap dan berkedudukan sebagai sub-ordinat, yaitu
bekerja untuk dan atas nama rumah sakit serta bertanggung-jawab kepada
lembaga tersebut;

b. stat medis konsultan, yaitu dokter yang karena keahliannya diberi wewenang
direktur rumah sakit untuk memberikan konsultasi tanpa merawat (consultation
only) atau untuk memberikan konsultasi dan merawat (consultation with
management);

C. stat medis tamu (visiting doctor), yaitu dokter yang bukan tenaga tetap di Rumah
Sakit Umum tetapi mendapat izin/wewenang oleh direktur rumah sakit untuk
merawat atau melakukan tindakan medis;

d. staf medis pengganti, yaitu dokter yang menggantikan dokter yang berhalangan
dengan keahlian sejenis; dan

e. stat medis dokter kontrak, yaitu dokter yang direkrut oleh rumah sakit sebagai
dokter kontrak.

Bagian Keempat
Kategori Staf Medis
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(1) Keanggotaan stat medis merupakan previlege yang dapat diberikan kepada dokter dan
dokter gigi yang secara terus menerus mampu memenuhi kualitikasi, standar dan
persyaratan yang ditentukan;

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa membedakan ras,
agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan
politisnya;

(3) Untuk dapat bergabung dengan rumah sakit sebagai stat medis maka dokter atau
dokter gigi harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda Registrasi (STR)
dan Surat Ijin Praktik (SIP), kesehatan jasmani dan rohani yang laik (fit) untuk
melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya serta memiliki perilaku dan moral yang
baik.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengangkatan Staf Medis
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(2) Organisasi staf medis rumah sakit bertanggungjawab dan berwenang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam rangka membantu
pencapaian tujuan pemerintah di bidang kesehatan.



3. perawatan kesehatan selama sakit sesuai ketentuan yang berlaku di rumah

sakit;

10. cuti diluar tanggungan negara karena alasan-alasan pribadi yang penting

dan mendesak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. mendapatkan lingkungan kerja yang sehat serta perlindungan terhadap:

1. kecelakaan kerja;

2. pemeriksaan kesehatan rutin dan khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan

oleh pemerintah;

9. cuti karena alasan penting berkenaan sifat pekerjaannya sesuai ketentuan

yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

7. cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara sesuai

ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;

8. cuti bersalin bagi dokter perempuan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh

Pemerintah;

6. pengembangan karir sesuai kemampuan individu dan ketentuan yang
berlaku di rumah sakit;

5. pengembangan pengetahuan dan ketrampilan;

3. status kepegawaian yang jelas dan pasti;

4. kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit serta

peraturan kepegawaian;

1. penghasilan yang layak serta tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan

oleh pemerintah;

2. penghasilan selama masa pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di rumah

sakit;

a. memperoleh kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku, terdiri atas:

(1) Staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan status sebagai dokter organik berhak :
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Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Staf Medis

f. Untuk dapat menjadi staf medis baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi
maupun dokter gigi spesialis harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan,
memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat ijin praktek (SIP) sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehat jasmani dan rohani serta memiliki
perilaku yang baik.



m. membantu rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

I. menunjukkan loyalitas kepada rumah sakit; dan

k. hadir dalam dengar pendapat (hearing) yang diadakan oleh direktur, komite
medis atau tim yang dibentuk oleh rumah sakit yang berkaitan dengan
penanganan pasien/ kasus;

j. menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh Direktur atau komite medis;

I. menyelesaikan semua kewajiban administrasi sesuai peraturan yang berlaku;

h. menjalin kerja sama yang harmonis dengan profesi lain yang berada di rumah
sakit dan menghormati kode etik profesi mereka;

g. menjaga citra rumah sakit serta berperilaku sopan terhadap direktur, manajer,
stat medis lain, protesi lain, pasien, keluarga pasien serta pengunjung;

c. mentaati etika yang ada, antara lain etika rumah sakit, etika protesi kedokteran,
etika stat medis dan etika antara rumah sakit dengan pihak lain;

d. melaksanakan klausul-klausul dalam perjanjian antara rumah sakit dengan stat
medis atau antara rumah sakit dengan pihak lain;

e. memberi layanan medis dengan mutu tinggi kepada pasien yang menjadi
tanggung jawabnya serta bersedia dihubungi atau dipanggil setiap saat apabila
kondisi pasien yang bersangkutan berada dalam keadaan emergensi;

f. memberikan pertolongan emergensi kepada pasien lain yang bukan menjadi
tanggung jawabnya apabila kondisi klinik pasien tersebut berada dalam keadaan
emergensi;

e. mengusulkan kepada direktur untuk mendatangkan dokter tamu (Visiting Doctor)

yang tidak tercatat sebagai stat medis rumah sakit, baik untuk kepentingan
konsultasi atau untuk membantu melaksanakan sebagian pekerjaan yang tidak
dapat dilaksanakannya.

(2) Selain memperoleh hak sebagaimana tersebut pada ayat (3), stat medis rumah sakit
mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mentaati semua peraturan Internal rumah sakit (Hospital Bylaws);

4. santunan terhadap kecelakaan kerja yang menimpa sesuai ketentuan yang

ditetapkan oleh pemerintah; dan

5. bantuan hukum selama menjalani proses hukum.

c. menggunakan tasilitas yang dimiliki rumah sakit untuk melakukan pelayanan

kesehatan berdasarkan standar mutu pelayanan yang tinggi;

d. melakukan konsultasi kepada dokter lain yang tercatat sebagai stat medis rumah

sakit;



Dokter peserta pendidikan dokter spesialis adalah dokter yang secara sah diterima sebagai
Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, serta memberikan pelayanan kesehatan
dalam rangka pendidikan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya
serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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k. meminta persetujuan pasien atau keluarganya sebelum melakukan tindakan medis
sesuai dengan kaidah yang berlaku (Informed Consent); .

l. membuat rekam medis sesuai dengan kaidah yang berlaku; dan

m. apabila karena sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban
menangani pasien untuk sementara waktu, maka wajib memberi tahu atau ijin kepada
direktur serta wajib menunjuk dokter pengganti (mempunyai keahlian sejenis
dengannya).

J. memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya kepada pasien
tentang kondisi kesehatannya dengan mempertimbangkan aspek psikologi;

h. menerbitkan surat keterangan yang diperlukan bagi kepentingan pasien;

i. menghormati kerahasiaan (konfidensialitas) medis pasien;

g. menghormati kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat secara khusus dengan
pasien;

e. memenuhi apa yang menurut etika dan hukum menjadi hak pasien;

f. menghormati kepentingan-kepentingan lain dari pasien;

c. menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pasien;

d. menjalin kerjasama yang baik dan harmonis dengan tenaga kesehatan lainnya;

Dalam melaksanakan pelayanan, staf medis mempunyai kewajiban terhadap pasien yang
ditanganinya untuk:

a. melakukan upaya dengan sungguh-sungguh dan profesional sesuai standar mutu yang
tinggi berdasarkan kaidah-kaidah keselamatan pasien, termasuk pasien korban
bencana dan kejadian luar biasa;

b. segera merujuk ke dokter atau praktisi kesehatan lain yang dapat diterima apabila staf
medis tidak mampu lagi untuk meneruskan upaya kesehatan terhadap pasien baik
karena keterbatasan kemampuan, peralatan, waktu maupun karena alasan lain yang
masuk akal;
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Bagian Keenam
Kewajiban Staf Medis Terhadap Pasien



Dalam keadaan emergensi atau bencana yang menimbulkan banyak korban maka semua
stat medis rumah sakit diberikan kewenangan klinis untuk melakukan tindakan
penyelamatan di luar kewenangan klinis yang dimilikinya, sepanjang yang bersangkutan
memiliki kemampuan untuk melakukannya.
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Kewenangan klinis sementara dapat diberikan kepada dokter tamu atau dokter pengganti
dengan memperhatikan masukan dari komite medik.

Pasa! 78

(3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinis yang dikabulkan atau ditolak harus
dituangkan dalam surat keputusan direktur dan disampaikan kepada pemohon.

(1) Dalarn hal menghendaki agar kewenangan klinisnya diperluas maka stat medis yang
bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada direktur dengan menyebutkan
alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan! atau pendidikan
yang dapat mendukung permohonannya;

(2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi komite medik berdasarkan
masukan dari sub komite kredensial;

Pasal77

Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 akan dievaluasi terus menerus
untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit
atau bahkan dicabut.

Pasa! 76

(3) Mekanisme sebagaimana ayat (2) diatas, diatur dalam tata laksana penetapan
kewenangan klinis dari komite medik.

(1) Pelayanan medis, pendidikan dokter!dokter spesialis dan penelitian kedokteran hanya
boleh dilakukan oleh stat medis yang telah diberikan kewenangan klinis;

(2) Pemberian dan perubahan kewenangan klinis stat medis ditetapkan atas rekomendasi
Komite Medik dan disahkan oleh direktur;

Pasa!75

Bagian Ketujuh

Kewenangan Klinis



(1) Semua dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di unit-unit pelayanan rumah
sakit, termasuk unit-unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan
rumah sakit, wajib menjadi anggota staf medis;

(2) Dalam melaksanakan tugas maka staf medis dikelompokkan sesuai bidang
spesialisasi/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus;

(3) Setiap kelompok staf medis minimal terdiri atas 2 (dua) orang dokter dengan bidang
keahlian yang sama;

(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi
maka dapat dibentuk kelompok staf medis yang terdiri atas dokter dengan keahlian
berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan
kewenangannya.

Pasal83

Organisasi staf medis fungsional dibentuk berdasarkan spesialisasi/keahlian dan
bertanggungjawab kepada direktur.

Pasal82

Bagian Kesembilan
Pengorganisasian Staf Medis Fungsional

(1) Bila hasil audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 membuktikan kebenaran maka
komite medik dapat mengusulkan kepada direktur untuk dikenai sanksi berupa sanksi
administratatit;

(2) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam
bentuk keputusan direktur dan disampaikan kepada stat medis yang bersangkutan
dengan tembusan kepada komite medik;

(3) Dalam hal staf medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam
waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keputusan, untuk selanjutnya
direktur memiliki waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan dengan cara adil dan
seimbang dengan mengundang semua pihak yang terkait;

(4) Penyelesaian secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Pasal 81

Dalam hal stat medis dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan klinik yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan atau kematian,
maka komite medik sesuai kewenangannya dapat melakukan audit.

Pasal 80

Bagian Kedelapan
Pembinaan Teknis



a. menyusun dan menerapkan standar prosedur operasional pelayanan medis, meliputi
bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan medis;

b. menyusun dan menerapkan indikator mutu klinis; dan

Kewajiban kelompok stat medis rumah sakit adalah:

Pasal8?

g. melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen-dokumen terkait.

f. memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun kepada direktur
tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik klinis,
pelaksanaan program pengembangan stat, dan lain-lain yang dianggap perlu; dan

Tanggung jawab kelompok stat medis rumah sakit adalah:

a. memberikan rekomendasi kepada direktur terhadap permohonan penempatan dokter
baru di rumah sakit untuk mendapatkan Keputusan Direktur;

b. melakukan evaluasi atas kinerja praktik dokter berdasarkan data yang komprehensit;

c. memberikan rekomendasi kepada direktur terhadap permohonan penempatan ulang
dokter di rumah sakit untuk mendapatkan keputusan direktur;

d. memberikan kesempatan kepada para dokter untuk mengikuti pendidikan kedokteran
berkelanjutan;

e. memberikan masukan kepada direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
praktik kedokteran;

Pasal86

e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator
mutu klinik.

Tugas stat medis rumah sakit adalah:

a. melaksanakan kegiatan protesi yang komprehensit meliputi promotit, preventit, kuratit
dan rehabilitatit;

b. membuat rekam medis sesuai takta, tepat waktu dan akurat;

c. meningkatkan kemampuan protesi melalui program pendidikan dan/atau pelatihan
berkelanjutan;

d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar protesi, standar pelayanan medis,
dan etika kedokteran; dan

Pasal85

Fungsi stat medis rumah sakit adalah sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan medis.

Pasal 84



(1) Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh
direktur;

Pasal 90

Bagian Kesebelas
Komite Medik
Paragraf 1

Pembentukan

(6) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh komite medik sesuai ketentuan
perundang-undangan.

(4) Dalam penilaian Kinerja pelayanan Staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat 3,
Direktur dibantu oleh Komite Medis melalui Sub Komite-Sub Komitenya.

(5) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh direktur rumah sakit sesuai
ketentuan perundang-undangan;

(3) Kinerja pelayanan Staf medis dinilai secara rutin setiap tahun oleh Direktur Rumah
Sakit.

(1) Setiap Staf Medis yang memberi pelayanan di Rumah Sakit harus bekerja sesuai
kewenangan klinis (clinical privileges) yang ditetapkan oleh kepala Rumah Sakit.

(2) Dalam menentukan kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui mekanisme kridensial yang dilaksanakan oleh Komite Medis.

Pasal 89

Bagian Kesepuluh
Penilaian

a. kelompok staf medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota;

b. pemilihan ketua kelompok staf medis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh staf
Medis fungsional dengan persetujuan direktur;

c. ketua kelompok staf medis ditetapkan dengan keputusan direktur; dan

d. masa bhakti ketua kelompok staf medis adalah minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih
kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pemilihan ketua kelompok staf medis ditetapkan sebagai berikut:

Pasal88

d. menyusun clinical pathway.

c. menyusun dan menerapkan uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing

anggota;



a. subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;

(1) Anggota komite medik terbagi kedalam subkomite;

(2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Pasal 95

(2) Jurnlah keanggotaan komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan jumlah staf medis di rumah sakit.

(1) Keanggotaan komite medik ditetapkan oleh direktur dengan mempertimbangkan sikap

profesional, reputasi, dan perilaku;

Pasal94

(2) Sekretaris komite medik dan ketua subkomite ditetapkan oleh direktur berdasarkan

rekomendasi dari ketua komite medik dengan memperhatikan masukan dari staf
medis.

(1) Ketua komite medik ditetapkan oleh direktur dengan memperhatikan masukan dari staf

medis;

Pasal93

b. ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota subkomite.

a. ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau

(2) Dalam hal keterbatasan sumber daya manusra, susunan organisasi komite medik
sekurang-kurangnya terdiri dari:

c. subkomite.

b. sekretaris; dan

a. ketua;

(1) Susunan organisasi komite medik terdiri dari:

Pasal92

Paragraf 2

Susunan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Komite medik pembentukannya ditetapkan dengan keputusan direktur dengan masa kerja
selama 3 (tiga) tahun, berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada direktur.

Pasal91

(2) Komite medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah

perwakilan staf medis.



Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medik memiliki
fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan audit medis;

Pasal 98

4. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;

5. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis;

6. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan
klinis kepada komite medik;

7. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan
klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan

8. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat klinis.

a. kompetensi;

b. kesehatan fisik dan mental;

c. perilaku;

d. etika profesi.

3. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;

2. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:

Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan
dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian;

Pasal97

b. memelihara mutu profesi staf medis; dan

c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi medis.

Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di
rumah sakit dengan cara:

a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis
di rumah sakit;

Pasal96

C. subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan
perilaku profesi staf medis.

b. subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan

profesionalisme staf medis; dan



(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik dapat dibantu oleh panitia
adhoc;

Pasal 102

g. memberikan rekomendasi pendampingan (Proctoring); dan

h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;

f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;

b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (Clinical Appointment);

c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (Clinical Privilege) tertentu;

d. memberikan rekomendasi perubahan/moditikasi rincian kewenangan klinis (Oelineation

of Clinical Privilige);

a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (Oelineation of Clinical

Privilege);

Dalam melaksanakan tugas dan tungsinya komite medik berwenang:

Pasal 101

c. pengembangan profesi medis.

b. pembinaan etik kedokteran; dan

a. mutu pelayanan medis;

Komite medik bertanggung jawab kepada direktur meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

Pasal100

d. pemberian nasehatlpertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan
medis pasien.

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi, komite medik
memiliki tungsi sebagai berikut:

a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;

b. pemeriksaan stat medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan

PasaJ 99

d. rekomendasi pendampingan (proctoring) bagi stat medis yang membutuhkan.

c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi stat
medis; dan

b. rekomendasi pertemuan ilmiah Internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi
stat medis;



a. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya;

(1) Persyaratan untuk menjadi ketua komite medis adalah:

Pasal105

(4) Dalam rangka pembinaan maka pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat

memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.

c. monitoring dan evaluasi.

b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan

a. advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis;

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui:

~
meningkatkan kinerja komite medik dalam rangka menjamin mutu pelayanan medis

dan keselamatan pasien di rumah sakit;

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komite medik dilakukan oleh badan

badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal104

Paragraf 4

Pembinaan dan Pengawasan

b. komite medik bertanggung jawab kepada direktur.

Hubungan komite medik dengan direktur adalah:

a. direktur menetapkan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk

menjalankan tugas dan fungsi komite medis; dan

Pasal 103

Paragraf 3

Hubungan Komite Medik dengan Direktur

(3) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf medis yang

tergolong sebagai mitra bestari;

(4) Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis,

dan/atau instansi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

(2) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur rumah

sakit berdasarkan usulan ketua komite medik;



c. anggota.

Susunan organisasi sub komite terdiri dari:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

Pasal108

g. memberikan rekomendasi kerjasama antar institusi.

Guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maka kepada komite medis diberikan
kewenangan:

a. memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;

b. memberikan pertimbangan rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan alat
medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan;

c. monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis;

d. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran;

e. membina etika dan membantu mengatur kewenangan klinis;

f. membentuk tim klinis lintas profesi; dan

Pasal107

(1) Sekretaris komite medis dipilih oleh ketua komite medis;

(2) Sekretaris komite medis dijabat oleh seorang dokter fungsional;

(3) Sekretaris komite medis dapat menjadi ketua dari salah satu sub komite;

(4) Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris komite medis dibantu oleh tenaga
administrasi/staf sekretariat purna waktu.

Pasal 106

b. menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dan

dampak yang luas;

c. peka terhadap perkembangan kerumah-sakitan;

d. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;

e. mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani di lingkungan

profesinya; dan

f. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.

(2) Ketua komite medis ditetapkan dengan keputusan direktur.



Tugas dan tanggung jawab sub komite etika dan disiplin profesi adalah:

a. membuat rencana kerja;

b. melaksanakan rencana kerja;

Pasal112

e. membuat rencana kerja;

f. melaksanakan rencana kerja;

g. menyusun tata laksana dari instrumen kredensial;

h. melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai kebutuhan; dan

i. membuat laporan berkala kepada komite medis.

d. melakukan review kompetensi staf medis dan memberikan laporan dan rekomendasi
kepada komite medis dalam rangka pemberian clinical privileges, reapointments dan

penugasan staf medis pada unit kerja;

b. membuat rekomendasi hasil review;

c. membuat laporan kepada komite medis;

a. melakukan review permohonan untuk menjadi anggota staf medis;

Tugas dan tanggung jawab sub komite kredensial adalah:

Pasal111

b. melaksanakan rencana atau jadual kegiatan;

c. membuat panduan mutu pelayanan medis;

d. melakukan pantauan dan pengawasan mutu pelayanan medis;

e. menyusun indikator mutu klinik, meliputi indikator input, output proses, dan outcome;

f. melakukan koordinasi dengan sub komite peningkatan mutu rumah sakit; dan

g. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.

a. membuat rencana atau program kerja;

Tugas dan tanggung-jawab sub komite peningkatan mutu profesi medis adalah:

Pasal110

a. menyusun kebijakan dan prosedur kerja; dan

b. membuat laporan berkala dan laporan tahunan yang berisi evaluasi kerja selama
setahun yang baru saja dilalui disertai rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya.

Sub komite mempunyai kegiatan sebagai berikut:

Pasal 109



b. ada keadaan atau situasi tertentu yang sitatnya mendesak untuk segera ditangani

dalam rapat komite medis; dan

(1) Rapat khusus diadakan apabila:

a. ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota stat
medis;

Pasal116

(1) Mekanisme pengambilan keputusan komite medik berdasarkan pendekatan berbasis
bukti (Evidence-Based);

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui rapat komite medik dan sub
komite;

(3) Mekanisme, jenis rapat dan pelaksanaan rapat tersebut diatur lebih lanjut dalam
pedoman rapat pengambilan keputusan komite medik.

Pasal115

Paragraf 5
Rapat-Rapat

Tiap-tiap sub komite bertanggung jawab kepada komite medik mengenai pelaksanaan tugas
dan kewajiban yang dibebankan.

Pasal114

c. untuk sub komite etika dan disiplin profesi, melakukan pemantauan dan penanganan
masalah etika profesi kedokteran dan disiplin profesi dengan melibatkan lintas sektoral
dan lintas tungsi.

Kewenangan sub komite adalah sebagai berikut:

a. untuk sub komite peningkatan mutu profesi medis, melaksanakan kegiatan upaya
peningkatan mutu pelayanan medis secara lintas sektoral dan lintas tungsi;

b. untuk sub komite kredensial, melaksanakan kegiatan kredensial secara adil, jujur dan
terbuka secara lintas sektoral dan lintas tungsi; dan

Pasal113

c. menyusun tat a laksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin
profesi;

d. melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika protesi dan disiplin protesi;

e. mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bioetika;

f. melakukan koordinasi dengan komite etik dan hukum rumah sakit; dan

g. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.



Dalam hal stat medis diduga melakukan layanan klinik di bawah standar maka terhadap
yang bersangkutan dapat dilakukan audit oleh komite medik.

Pasal 121

Bagian Keduabelas
Tindakan Korektif

(1) Direktur rumah sakit dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan
yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat usul
tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat;

(2) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diterima dalam rapat maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi
dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.

Pasal120

(1) Keputusan rapat kelompok stat medis dan atau komite medis didasarkan pada suara
terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara;

(2) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua atau sekretaris
berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang;

(3) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota komite medis yang hadir.

Pasal119

Setiap rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh direktur, kepala bidang
pelayanan dan pihak-pihak lain yang ditentukan oleh ketua komite medis.

Pasal118

(1) Rapat tahunan komite medis diselenggarakan sekali dalam setahun;

(2) Ketua komite medis wajib menyampaikan undangan tertulis kepada seluruh anggota
serta pihak-pihak lain yang perlu diundang paling lambat 14 (empat belas hari)
sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal117

c. rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) anggota komite medis atau dalam hal quorum tersebut tidak tercapai maka
rapat khusus dinyatakan sah setelah ditunda pada hari berikutnya.

(2) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh ketua komite medis kepada seluruh
anggota paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan;

(3) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan spesifik dari rapat tersebut;

(4) Rapat khusus yang diminta oleh anggota stat medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurut (a) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat
permintaan rapat tersebut.



(1) Asuhan keperawatan hanya boleh dilakukan oleh staf keperawatan yang telah diberi
kewenangan klinis melalui proses kredensial kepada stat keperawatan berdasarkan
kategori jenjang klinis keperawatan.

Pasal126

(1) Peraturan internal staf keperawatan merupakan peraturan penyelenggaraan protesi
staf keperawatan dan mekanisme tata kerja komite keperawatan

(2) Peraturan internal staf keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan
sebagai acuan dan dasar hukum yang sah bagi komite keperawatan dan Direktur
dalam pengambilan keputusan tentang stat keperawatan.

Bagian Kedua
Kewenangan Klinis

Pasal125

BABV
TATA KELOLA KEPERAWATAN

Bagian Kesatu
Umum

Staf medis fungsional dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan
perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang
undangan.
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c. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai stat medis; dan

d. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

b. permintaan sendiri;

a. telah memasuki masa pensiun;

Staf medis fungsional diberhentikan dengan hormat karena:
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Bagian Ketigabelas
Pemberhentian Staf Medis

Bilamana hasil audit menunjukkan kebenaran adanya layanan klinik di bawah standar, maka
yang bersangkutan dapat diusulkan kepada direktur untuk diberikan sanksi dan pembinaan
sesuai ketentuan.

Pasal122



(1) Komite Keperawatan menetapkan kewenangan klinis stat keperawatan dan
mengusulkan kepada Direktur untuk dikeluarkan surat penugasan klinis.

(2) Direktur mengeluarkan surat penugasan klinis yang berlaku dalam 3 (tiga) tahun.
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Bagian Ketiga
Penugasan Klinis

a. Rekomendasi pemberian kewenangan klinis;

b. Tidak diberi rekomendasi;

c. Rekomendasi dengan syarat.

(1) Untuk mendapatkan kewenangan klinis stat keperawatan dan/atau Kepala Seksi

Keperawatan mengajukan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan syarat

syarat yang telah ditentukan yang selanjutnya Direktur membuat permohonan
kredensial kepada komite keperawatan.

(2) Komite Keperawatan menugaskan kepada Subkomite Kredensial untuk melakukan

proses kredensial kepada stat keperawatan sebagai dasar untuk mengeluarkan

rekomendasi kewenangan klinis stat keperawatan.

(3) Rekomendasi Subkomite Kredensial dapat berupa:
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(4) Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud ayat (3) dijabarkan dalam buku putih;

(5) Buku putih sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun oleh Panitia Adhoc yang dibentuk
oleh komite keperawatan dengan melibatkan mitra bestari.

b. Kewenangan klinis dalam keadaan darurat;

c. Kewenangan klinis bersyarat.

a. Kewenangan klinis sementara;

(2) Jenjang klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

a. Jenjang perawat klinik lA, IB;

b. Jenjang perawat klinik II;

c. Jenjang perawat klinik III;

d. Jenjang perawat klinik IV;

e. Jenjang perawat klinik V.

(3) Dalam keadaan tertentu kewenangan klinis dapat diberikan kepada stat keperawatan

dengan melihat kondisi yang meliputi:



c. subkomite etik dan disiplin profesi.

b. subkomite mutu profesi; dan

a. subkomite kredensial;

(4) Sub komite sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

(3) Sekretaris komite keperawatan dan sub komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan c, ditetapkan atas dasar rekomendasi dari ketua komite keperawatan

dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di rumah

sakit;

(2) Ketua komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan
atas dasar usulan dari tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit;

c. sub komite.

b. sekretaris; dan

(1) Susunan organisasi komite keperawatan terdiri atas:

a. ketua;

Paragraf 2

Susunan Organisasi dan Keanggotaan
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(2) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah

perwakilan dari staf keperawatan;

(3) Komite keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan direktur.

(1) Komite keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit

yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan;
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Umum

Paragraf 1

Komite Keperawatan

Bagian Keempat

(3) Dalam keadaan tertentu Direktur dapat mengeluarkan surat pengakhiran penugasan
klinis staf keperawatan atas rekomendasi subkomite etik dan disiplin profesi melalui

Ketua Komite Keperawatan.



d. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.

a. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik;

b. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesi berkelanjutan kepada
tenaga keperawatan;

c. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan;

f. Melaporkan seluruh proses kredensial kepada Direktur melalui Ketua Komite
Keperawatan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite Keperawatan memiliki
tugas sebagai berikut:

e. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan.

c. Merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan.

d. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis.

a. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih.

b. Melakukan verifikasi persyaratan kredensial.

a. Melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan
pelayanan keperawatan dan kebidanan di rumah sakit;

b. Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan

c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan

(2) Dalam melaksanakan fungsi kredensial, Komite Keperawatan memiliki fungsi sebagai
berikut:
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(1) Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga

keperawatan dengan cara:

Paragraf 3
Fungsi, Tugas dan Kewenangan

(8) Komite keperawatan bertanggung jawab kepada direktur.

(5) Subkomite kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertugas
merekomendasikan kewenangan klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki

setiap tenaga keperawatan ;

(6) Subkomite mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, bertugas

melakukan audit keperawatan dan merekomendasikan kebutuhan pengembangan

profesional berkelanjutan bagi tenaga keperawatan;

(7) Subkomite etik dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,

bertugas merekomendasikan pembinaan etik dan disiplin profesi;



(2) Panitia Ad-hoc sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan

usulanKetua Komite Keperawatan.

(3) Panitia Ad-hoc sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari tenaga keperawatan yang

tergolong sebagai mitra bestari.

(4) Tenaga Keperawatan yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain, organisasi profesi perawat,

organisasi profesi bidan, dan/atau institusi pendidikan keperawatan dan institusi

pendidikan kebidanan.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan dapat dibantu oleh

Panitia Ad-hoc.
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Paragraf 4
Panitia Ad-hoc

7. Memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi

pemberian tindakan disiplin.

5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan.

6. Memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan kebidanan berkelanjutan.

2. Memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis.

3. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu.

4. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis.

1. Memberikan rekomendasi kewenangan klinis.

(4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan,

Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan.

2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan.

3. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik

dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan.

4. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis.

5. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan

keperawatan dan kebidanan.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Komite

Keperawatan berwenang:



(1) Pimpinan rumah sakit mengupayakan tidak ada keterlambatan dalam penanganan

pasien (No Hospital delay).

Bagian kedua
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
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(1) Peraturan tata kelola peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien

merupakan peraturan penyelenggaraan pelayanan dan mekanisme pasien merupakan

peraturan penyelenggaraan pelayanan dan mekanisme tata kerja komite mutu dan
keselamatan pasien rumah sakit.

(2) Peraturan tata kelola peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana

dimaksud ayat (1) digunakan sebagai acuan dan dasar hukum yang sah bagi komite

mutu dan keselamatan pasien serta Direktur dalam pengambilan keputusan tentang

upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
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BABVI
TATA KELOLA PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Bagian Kesatu
Umum

a. Advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis.

b. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan monitoring dan

evaluasi.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 133 diarahkan untuk

meningkatkan kinerja Komite Keperawatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan

keperawatan dan kebidanan, serta keselamatan pasien di rumah sakit.
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Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Komite Keperawatan dilakukan oleh Dewan
Pengawas dengan melibatkan organisasi profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan

fungsinyamasing-masing.
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Paragraf 5
Pembinaan dan Pengawasan



d. Berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas pembuatan rancangan baru atau

modifikasi sistem/proses-proses pelayanan dirumah sakit.

c. Membuat laporan hasil pemantauan data mutu dan keselamatan pasien rumah
sakit dan membuat agregat data mutu dan keselamatan untuk kepentingan

analisis.

(2) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien mempunyai tugas:

a. Menyusun program dan rencana kerja komite peningkatan mutu pelayanan dan

keselamatan pasien.

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien di

seluruh unit kerja rumah sakit dan membagi tugas anggota komite mutu rumah

sakit.

(1) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit merupakan
organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur yang keanggotaannya terdiri dari

tenaga medis, perawatan, tenaga kesehatan lainnya,tenaga non medis, dan bagian

struktural/manajemen.
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Bagian ketiga
Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Paragraf 1
Umum

(5) Pelatihan diberikan kepada staf sesuai dengan peran masing-masing dalam program

peningkatan mutu.

(6) Rumah sakit membuat rancangan pelayanan baru atau melakukan perubahan dari
proses yang sudah ada yang mengacu pada undang-undang, peraturan, pedoman

pelayanan klinik, standar nasional, norma dan informasi lain yang tersedia. Rancangan

pelayanan tersebut dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap praktek klinik tersebut

sebelum digunakan.

(4) Pimpinan rumah sakit memahami prioritas pengukuran dan perbaikan serta

memberikan bantuan teknologi dan dukungan lain untuk mendukung peningkatan

mutu.

(3) Pimpinan rumah sakit menetapkan prioritas pada proses-proses utama yang kritikal

resiko tinggi (High Risk).

(2) Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab penuh dan mempunyai peranan kunci dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan program peningkatan mutu.



2. Menyusun program kerja manajemen resiko rumah sakit.

3. Menjalin koordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka memonitor kegiatan
manajemen resiko rumah sakit.

1. Menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program manajemen resiko
rumah sakit.

d. Sub Komite Manajemen Resiko, mempunyai tugas:

7. Membuat laporan tahunan atas kegiatan keselamatan pasien rumah sakit.

6. Memproses laporan insiden keselamatan pasien dan dilaporkan ke Komite
Keselamatan rumah sakit seluruh Indonesia (KKPRS-PERSI)

5. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dari hasil kegiatan program
keselamatan pasien rumah sakit.

4. Menjalin koordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka memonitoring
pelaksanaan keselamatan pasien di rumah sakit.

3. Melaksanakan sosialisasi program kerja, kebijakan dan prosedur serta
indikator-indikator mutu keselamatan pasien

2. Menyusun progam dan rencana kerja sub komite keselamatan pasien rumah
sakit.

1. Menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program keselamatan
pasien rumah sakit.

c. Sub Komite Keselamatan Pasien, mempunyai tugas:

2. Memfasilitasi pelaksanaan rapat, baik rutin maupun rapat insidental

3. Membuat notulen rapat.

b. Sekretaris, mempunyai tugas:

1. Membantu tugas-tugas ketua komite peningkatan mutu dan keselamatan
pasien rumah sakit.

a. Ketua, bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program peningkatan
mutu dan keelamatan pasienrumah sakit.

(1) Susunan Organisasi Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien meliputi:
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Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Paragraf 2

e. Mengembangkan program mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.

f. Mengkoordinir dan mengelola manajemen resiko di rumah sakit serta melakukan

evaluasi.



(1) Identifikasi tempat-tempat di rumah sakit yang berpotensi menyebabkab infeksi.
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Bagian Kedua
Program Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI)

(1) Tujuan program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit adalah untuk
mengidentifikasi dan mengurangi resiko penularan atautrans misi infeksi antara pasien,
staf, petugas kesehatan, petugas non kesehatan dan pengunjung.

(2) Untuk pelaksanaan program pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit, perlu
dibentuk suatu komite atau panitia yang di awasi oleh satu atau lebih individu yang
memiliki kualifikasiyang cukup dalam bidang pencegahan dan pengendalian infeksi
yang di dapat dari pendidikan, pelatihan, pengalaman atau sertifikasi.

BABVII
TATA KELOLA PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)

Bagian Kesatu
Umum
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8. Menyampaikan hasil capaian kinerja pengingkatan mutu pelayanan secara
berkala kepada unit-unit terkait.

9. Menyusun laporan tahunan hasil capaian kinerja peningkatan mutu pelayanan
rumah sakit.

5. Memantau pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit.

6. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan peningkatan
mutu pelayanan dari masing-masing unit.

7. Membuat rekomendasi pengembangan program mutu pelayanan rumah sakit
atas hasll analisa data.

3. Melaksanakan sosialisasi program mutu, rencana kerja serta indikator
indikator mutu kepada seluruh komponen rumah sakit.

4. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait.

4. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data resiko klinis dari unit
unit kerja serta memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan.

5. Membuat laporan tahunan atas kegiatan manajemen resiko serta usulan
program untuk pengembangan di tahun berikutnya

e. Sub Komite Peningkatan Mutu Pelayanan, mempunyai tugas:

1. Menyusun indikator-indikator mutu pelayanan rumah sakit.

2. Menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pelayanan
rumah sakit.



(1) Program penanganan kesehatankaryawan atau penangananpenyakit akibat kerja.

(2) Program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala

(3) Program pemeliharaan kesehatan karyawan dan program preventifnya.

(4) Program pelatihan dan keselamatan untuk karyawan.

(5) Program pemeliharaan gedung, alat kesehatan dan alat non kesehatan.

Bagian Kedua
Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sa kit (K3RS)
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(3) Pimpinan rumah sakit dan manajemen menciptakan lingkungan kerja yang aman,
sehat dan produktif untuk SDM rumah sakit, aman dan sehat bagi pasien, pengunjung
dan pengantar pasien, masyarakat dan lingkungan sekitar rumah sakit sehingga
proses pelayanan di rumah sakit berjalan dengan baik dan lancar.

(1) Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS) dijadikan acuan
pengelola/manajemen dan pekerja di rumah sakit dalam melaksanakan upaya
kesehatan dan keselamatan kerja.

(2) Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menentukan langkah-Iangkah keselamatan
diri dalam bekerja.
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BAB VIII
TATA KELOLA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Bagian Kesatu
Umum

(7) Penyusunan dan pemantauan Prosedur isolasi

(8) Pemantauan hygiene linen.

(9) Penerapan prinsip hygiene pengolahan dan sanitasi makanan.

(10) Penetapan peralatan medik yang dapat digunakan kembali.

(11) Melakukan manajemen tumpahan (spi/~.

(12) Membuat kebijakan pengunjung dalam aspek infeksi nosokomial.

(13) Melakukan surveilans komprehensif.

(2) Program perlindungan diri dan kebersihan tangan.

(3) Pemantauan pembuangan limbah dan sampah rumah sakit.

(4) Program desinfeksi dan sterilisasi alat-alat medik.

(5) Pemantauan untuk memastikan alat sudah steril dan siap pakai.

(6) Program edukasi dan analisa penyakit yang dapat ditimbulkan dari lingkungan rumah
sakit.



c. Menyelesaikan isu-isu etika biomedis.

b. Menyelesaikan beberapa isu-isu etika yang terjadi di rumah sakit.

a. Idenfikasi masalah etika.

Pimpinan rumah sakit dalam menyelesaikan masalah etika pada kasus tertentu harus
melakukan:

Bagian Ketiga
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Tata Laksana

Komite Etik Rumah Sakit merupakan organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur
yang keanggotaannya terdiri dari berbagai disiplin ilmu meliputi dokter, perawat, ahli
psikologi dan petugas administrasi rumah sakit.

Bagian Kedua
Pasal 144

Komite Etik Rumah Sakit

(1) Etik rumah sakit merupakan pedoman semua profesi di rumah sakit dalam
menjalankan tugas untuk menghindari tuntutan dari pasien/keluarga apabila tindakan
yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan.

(2) Etik rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai acuan dan dasar
hukum untuk menyelesaikan masalah etika administrasi dan etika biomedis.

BAB IX
ETIK RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Umum
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(6) Program pengecekan lingkungan.

(7) Program dan sosialisasi penggunaan alat pelindung diri (APD)

(8) Program sosialisasi bahan berbahaya dan beracun (83) serta tempat-tempat
berbahaya.

(9) Program pembuangan limbah dan sampah.

(10) Program-program kebersihan lingkungan.

(11) Program pengelolaan pengendalian serangga (pest control).

(12) Program pengukuran kualitas pencahayaan sesuai dengan standar yang berlaku.

(13) Program pengukuran kebisingan sesuai dengan standar yang berlaku.



e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;

f. 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 bagi misi kemanusiaan;

c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan

pelayanannya;

d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai
dengan kemampuan pelayanannya;

a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada

masyarakat;

b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu anti diskriminasi, dan efektif

dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan

Rumah Sakit dengan menerapkan standar keselamatan pasien;

d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;

f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;

g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang
ditetapkan.

(2) Kewajiban rumah sakit adalah:

b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan

penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan

pelayanan;

a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan

klasifikasi rumah sakit;

(1) Hak rumah sakit adalah:
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BABX
INFORMASI MEDIS

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Rumah Sakit



C. memperoleh layanan yang manusiawi adil, jujur, dan tanpa deskriminasi;

d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi

dan standar prosedur operasional ;

e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari
kerugian fisik dan materi;

b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;

a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah

sakit;

(3) Pasien rumah sakit berhak untuk :

Pasal 147

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pasien

q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau

kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;

r. menyusun dan melaksanakan peraturan Internal rumah sakit (Hospital ByLaws);

s. melindungi dan bertanggung jawab secara hukum bagi semua petugas Rumah

Sakit dalam melaksanakan tugas; dan

t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa asap

rokok.

o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;

p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional

maupun nasional;

n. melaksanakan etika rumah sakit;

m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;

k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika

serta peraturan perundang-undangan;

I. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban
pasien;

g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di

rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;

h. menyelenggarakan rekam medis;

I. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah,

parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak dan

lanjut usia;

J. melaksanakan sistem rujukan;



(1) Pola tata kelola rumah sakit (Hospital Bylaws) yang terdiri dari tata kelola korporasi
(Corporate Bylaws) dan tata kelola staf medis (Medical Staff Bylaws) berlaku sebagai
dasar penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dan pemberian
pelayanan rumah sakit.
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BABXI
PENUTUP

p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama atau

kepercayaan yang dianutnya;
q. menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga

memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata
maupun pidana; dan

r. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(4) Pasien rumah sakit berkewajiban untuk :

a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang hal-hal yang berkaitan
dengan masalah kesehatannya; dan

b. Mentaati seluruh prosedur yang berlaku dirumah sakit.

o. mengajukan usul, saran, perbaikan, atas perlakuaan rumah sakit terhadap

dirinya;

m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya;

n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan

dirumah sakit;

J. mendapat informasi yang meliputi diagnosis 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

tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

I. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

I. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya terhadap data
data medisnya;

h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang

mempunyai surat ijin praktek (SIP) baik didalam maupun diluar rumah sakit;

g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai keinginannya dan peraturan yang

berlaku dirumah sakit;

f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
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(2) Pola tata kelola rumah sakit dapat ditinjau kembali secara periodik dalam kurun waktu
tertentu sesuai dengan kebutuhan.
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