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Sehubungan dengan program akreditasi rumah sakit , perkembangan sampai saat ini
adalah sebagai berikut :
Upaya yang telah dilakukan dalam akreditasi rumah sakit selama ini ditujukan untuk mencapai
2 target yaitu target Nasional dan Internasional.
I.

Upaya pencapaian target akreditasi nasional

A. Penyusunan Standar & Dasar Hukum
1. Penyusunan Standar akreditasi baru yang telah diterbitkan bulan Nopember 2011 yang
merupakan hasil kerjasama Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan Tim Komisi
Akreditasi Rumah Sakit
2. Penyusunan instrument akreditasi yang merupakan turunan dari standar akreditasi baru
dan sudah dilengkapi implementasi perhitungan skor berbasis website melalui
kerjasama dengan tenaga dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.
3. Penyusunan pedoman proses pelaksanaan akreditasi yang mengacu kepada buku
pedoman JCI.
4. Penyusunan Permenkes 417/2011 tentang Komisi Akreditas Rumah Sakit (KARS)
5. Penyusunan Permenkes 418/2011 tentang Susunan Keanggotaaan KARS masa bakti
2011 – 2014.
6. Penyusunan Kepmenkes 1435/2011 tentang Susunan Keanggotaan KALK
B. Peningkatan Kemampuan SDM
1. Sosialisasi standar akreditasi baru kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atau yang
mewakili di 33 propinsi namun narasumber masih berasal dari pusat agar mendapatkan
informasi dari sumber yang tepat pada tanggal 14-16 September 2011, dengan tujuan
agar Kepala Dinas Kesehatan menempatkan akreditasi rumah sakit sebagai program
prioritas sehingga dapat merencanakan alokasi dana dan tenaga untuk tahun berikutnya
terutama dalam sosialisasi dan pelatihan kepada rumah sakit kabupaten atau kota
dengan dana daerah, namun nara sumber masih berasal dari pusat karena peserta
perlu mendapatkan informasi dari sumber yang tepat.
2. Workshop kepada RSUD untuk mensosialisasikan stanadar akreditasi baru agar dapat
diterapkan pada tahun 2012.
3. Workshop instrumen akreditasi rumah sakit kepada RSUD tahap 1 yang merupakan
turunan dari standar akreditasi dan memperkenalkan sistem skoring akreditasi agar
rumah sakit dapat melakukan self assessment sebelum dilakukan survei penilaian.
4. Bimbingan teknis tentang aplikasi instrumen akreditasi dan sistem skoring kepada
RSUD tahap 2, agar self assessment yang dibuat dapat digunakan rumah sakit untuk
dapat mempersiapkan diri dalam melakukan perbaikan sebelum diberi rekomendasi oleh
surveior pada saat survey penilaian pada tahap berikutnya.
5. Bimbingan akreditasi rumah sakit dengan bantuan dana DIPA pada tahun 2011 adalah
sebanyak 120 RS yang telah diselesaikan bulan Juli 2011.
6. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan lain selain rumah sakit, telah dilakukan pertemuan
koordinasi dalam rangka akreditasi laboratorium kesehatan dengan tujuan
menyampaikan informasi tentang diwajibkannya akreditasi untuk laboratorium

kesehatan dan telah dibentuknya Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK)
dan misi kedepan dan tugas pokok KALK.

C. Monitoring dan evaluasi
1. Survei penilaian akreditasi rumah sakit, dengan hasil yang telah lulus akreditasi sampai
dengan akhir Nopember 2011 adalah 819 RS atau 59,4 % dari 1378 RS yang dijadikan
jumlah total rumah sakit pada saat awal renstra kemkes 2009-2014 dimulai.
Direncanakan pada bulan Desember menjadi 834 RS. Bila saat ini rumah sakit sudah
berkembang menjadi 1726 RS, yang berarti bertambah 348 RS, namun sekitar 50% dari
pertambahan tersebut belum beroperasional selama 1 tahun sehingga belum layak atau
belum diwajibkan untuk di akreditasi.
Rumah sakit tersebut hanya layak dinilai untuk standar input : jenis layanan, SDM dan
fasiltas fisik dan peralatan sesuai Permenkes nomer 340 tahun 2010. Survey penilaian
akreditasi rumah sakit dengan dana DIPA pada tahun 2011 sampai saat ini sebanyak
182 RS dan direncanakan menjadi 196 RS pada minggu kedua Desember, yang
seluruhnya sudah dijadwalkan.
2. Ujicoba instrumen akreditasi 9 rumah sakit yang mewakili RS kelas A, B, C dan D untuk
menilai apakah instrument tersebut implementatif di lapangan.
II. Upaya dalam pencapaian Akreditasi Internasional
A. Dasar Hukum
1. Penandatangan Pacta integritas tentang komitmen kesediaan ke 7 direktur Utara RS
tahap 1 (RSCM, RS Fatmawati, RS Sanglah, RS Wahidin Sudirohusodo, RS Sardjito,
RS Gatot Subroto) untuk melaksanakan akreditasi internasionak melalui standar JCI.
B. Peningkatan kemampuan teknis
1. Bimbingan teknis untuk 7 rumah sakit model tahap 1 dalam mencapai akreditasi
internasional melalui JCI (Joint Commission International) pada 24-25 Juni 2011.
2. Bimbingan teknis untuk 6 rumah sakit model tahap 2 ( RS Kariadi, RS Hasan Sadikin,
RS Jantung Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RS Persahabatan, RS Moh Hoesin
Palembang) dalam mencapai akreditasi internasional pada tanggal 16-17 Novemver
2011.

C. Monitoring dan evaluasi
1. Monitoring dan Evaluasi 6 RS model tahap 1 dalam kesiapan melaksanakan akreditasi
internasional (JCI) melalui penilaian kinerja yang diukur dengan instrument akreditasi
baru.
2. Kaliberasi atau penyamaan persepsi gabungan Tim KARS, Direktorat BUKR dan tim
Esperantia untuk menilai kesiapan ke 6 RS tersebut.

D. Bantuan Biaya
Negosiasi dengan pihak donor (USAID dan WHO) tentang :
1. Kesediaan membantu pendanaan proses pelaksanaan akreditasi internasional oleh
konsultan JCI yang sementara ini pihak donor menyatakan kesediaan untuk membantu
pada 2 tahap yaitu :
 Tahap 1 Pelatihan awal mengenai akreditasi dg standar JCI kepada staf 6 RS
model meliputi tracer methodology survey process, Quality Improvement Indicators,
Root Cause analysis, Starting the process for international accreditation, Policy and
Procedure Workshop, International Patient Safety Goals.

 Tahap 2 Mock survey yaitu proses bimbingan secara terinci termasuk metode
telusur, agar rumah sakit memahami kelemahan yang dimiliki rumah sakit masingmasing dan pemberian rekomendasi agar dapat diperbaiki oleh pihak rumah sakit
dan akan dievaluasi pada survey akhir.
Sedangkan tahap 3 survey akhir diminta oleh donor agar dibiayai oleh rumah sakit
sendiri agar timbul rasa tanggung jawab dari rumah sakit karena turut berpartisipasi
dalam proses tersebut.
E. Rencana Tindak Lanjut
Internasional
a. Tentatif pelaksanaan pelatihan awal akreditasi JCI bagi staf 6 rumah sakit dilaksanakan
5-9 Maret 2011 di hotel Bidakara.
b. Rencana pelaksanaan Mock Survey untuk 6 rumah sakit diharapkan sebelum akhir
2012 agar pertengahan tahun 2013 sudah dilaksanakan survey final.
c. Pelatihan bagi Tim KARS untuk memberikan pelatihan bagi trainer dalam metode
telusur
untuk
40
master
surveior
dari
KARS,
meliputi
materi
metodologi telusur, perbaikan mutu, analisa akar permasalahan, Failure Mode and
Effects
Analysis
dan
International
Patient
Safety
Goals.

Nasional
a. Penyelesaian akreditasi RS untuk 5 pelayanan dg sistim lama s/d Juni 2012
b. Meningkatkan cakupan RS terakreditasi dari 63 % (2011) menjadi 70 % (2012)
c. Melaksanakan standar akreditasi dan instrumen akreditasi versi 2012 mulai Januari
2012
d. e-akreditasi dengan website BUK dan KARS untuk pengembangan akreditasi meliputi
standar, instrument, info RS terakreditasi, tata cara permohonan dan pedoman
pendukung.
Demikianlah laporan perkembangan akreditasi rumah sakit sementara ini. Selanjutnya
mohon arahan Bapak Dirjen. Atas perhatian Bapak Dirjen diucapkan terima kasih.

Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan,

Dr. Chairul Radjab Nasution, SpPD, K-GEH, FINASIM, FACP, M.Kes
NIP 195702221983031002

