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• UURS No 44 Th 2009 psl 13 : Setiap tenaga kesehatan yang 
bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar
profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur
operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak 
pasien dan mengutamakan keselamatan pasien

• UU RS  NO 44 Th 2009 Psl 32  Pasien dapat menggugat
dan/atau menuntut RS apabila RS diduga memberikan
pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara
perdata ataupun pidana

• Tujuan standar Nasional akreditasi RS (SNARS) adalah
meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta
meminimalisasi kemungkinan tuntutan hukum

KARS 



4

APAKAH SNARS?
STANDAR AKREDITASI RS TERBARU



STANDAR NASIONAL AKREDITASI RS (SNARS ED 1)

AKREDITASI ADALAH:

PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKREDITASI:

• SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YG BERLAKU

• SESUAI STANDAR DAN ETIKA PROFESI

MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN



I. KELOMPOK STANDAR 

PELAYANAN BERFOKUS PADA 

PASIEN

II. KELOMPOK STANDAR 

MANAJEMEN RS

IV. PROGRAM NASIONAL

III. SASARAN KESELAMATAN 

PASIEN

STANDAR

NASIONAL 

AKREDITASI

RUMAH 

SAKIT

ED 1

(PMKP,PPI,TKRS,

MFK, KKS, MIRM)

SKP

(7 BAB) 

(6 BAB)

PONEK

HIV/AIDS

TB

PPRA

GERIATRI

V. INTEGRASI PENDIDIKAN 
KESEHATAN DALAM 

PELAYANAN

(ARK,HPK,AP,

PAP,PAB,PKPO

MKE)

IPKP
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Sistem Pelayanan

Klinis
Asuhan Pasien / Patient Care 

Quality & Safety

PASIEN

❑ Standar

Manajemen

PMKP, PPI,

TKRS, MFK,

KPS, MIRM

❑ Sasaran KP

❑ ProgNas

❑ IPKP

❑ Std Yan 

Fokus Pasien

ARK, HPK,

AP, PAP,

PAB, PKPO

MKE

❑ Regulasi :

• Kebijakan

• Pedoman,

• Panduan

• SPO

• Program

❑ Indikator :

• Ind. Area 

Klinis

• Ind Klinis

• Ind SKP

• Ind Upaya

Manajemen

❑ Dokumen

Implementasi

TataKelola Rumah Sakit dalam perspektif SNARS Ed 1
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Sistem Pelayanan

Klinis
Asuhan Pasien / Patient Care 

Quality & Safety

PASIEN
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Clinical

Governance
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Patient

Care

•Good Patient Care

• Good Clinical Governance

Sistem

Manajemen

Tata Kelola RS

yang Baik

Tata Kelola Klinis

yang Baik

Tata Kelola

Asuhan Pasien

yang Baik

• Good Hospital 
Governance  &
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3 GOOD YANG HARUS DIJALANKAN DI RUMAH SAKIT

HUKUM

DISIPLIN

ETIK & DISIPLIN



BAB-BAB DALAM SNARS 
YANG MEREGULASI ETIKA PROFESI

TKRS, KKS,HPK 



ETIKA PEGAWAI DAN ETIKA PROFESI 
YANG DIATUR DALAM SNARS ED1

• TATA KELOLA RS
• MANAJEMEN ETIS (TKRS 12,12.1,12.2)

• BUDAYA KESELAMATAN (TKRS 13,13.1)

•KOMPETENSI DAN KEWENANGAN STAF (KKS 12)

•HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK 6,7)



STANDAR DALAM SNARS ED1
YANG MEMERLUKAN KOMITMEN ETIK

• STANDAR TATA KELOLA RUMAH SAKIT 

• STANDAR  KOMPETENSI & KEWENANGAN STAF

• STANDAR HAK PASIEN & KELUARGA

• STANDAR AKSES KE RUMAH SAKIT & KONTINUITAS PELY

• STANDAR ASESMEN PASIEN

• STANDAR PELAYANAN & ASUHAN PASIEN

• STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN & PENGGUNAAN 
OBAT



STANDAR TKRS YANG MENGATUR 
ETIKA PROFESI

TKRS 12,TKRS 12.1,TKRS 12.2,TKRS 13,TKRS 13.1 



Standar TKRS 12

RS menetapkan tata kelola untuk manajemen etis dan 
etika pegawai agar menjamin bahwa asuhan pasien
diberikan didalam norma-norma bisnis, finansial, etis, 
dan hukum yang melindungi pasien dan hak mereka.



Standar TKRS 12.1

Kerangka kerja Rumah Sakit untuk manajemen etis meliputi

pemasaran, admisi /penerimaan pasien rawat inap

(admission), pemindahan pasien (transfer), pemulangan

pasien (discharge) dan pemberitahuan (disclosure) tentang

kepemilikan serta konflik bisnis maupun profesional yang 

bukan kepentingan pasien.



Standar TKRS 12.2

Kerangka kerja RS untuk manajemen etis mendukung

pengambilan keputusan secara etis didalam pelayanan

klinis dan pelayanan nonklinis.



Standar TKRS 13

Direktur RS menciptakan dan mendukung budaya

keselamatan di seluruh area di RS sesuai peraturan

perundang-undangan.



Standar TKRS 13.1

Direktur Rumah Sakit melaksanakan, melakukan monitor, dan mengambil

tindakan untuk memperbaiki program budaya keselamatan di seluruh area  

rumah sakit. 



Elemen Penilaian TKRS 13.1

1. Direktur Rumah Sakit menetapkan regulasi pengaturan sistem menjaga

kerahasiaan, sederhana, dan mudah diakses oleh pihak yang mempunyai

kewenangan untuk melaporkan masalah yang terkait dengan budaya keselamatan

dalam rumah sakit secara tepat waktu. (R)

2. Sistem yang rahasia, sederhana, dan mudah diakses oleh pihak yang

mempunyai kewenangan untuk melaporkan masalah yang terkait dengan budaya

keselamatan dalam rumah sakit telah disediakan. (O, W)

3. Semua laporan terkait dengan budaya keselamatan rumah sakit telah diinvestigasi

secara tepat waktu. (D,W)

4. Ada bukti bahwa identifikasi masalah pada sistem yang menyebabkan tenaga

kesehatan melakukan perilaku yang berbahaya telah dilaksanakan. (D, W)



STANDAR KKS YANG MENGATUR 
ETIKA PROFESI

KKS 11



Standar KKS 11

Rumah sakit melaksanakan proses yang seragam
untuk melaksanakan evaluasi mutu dan 
keselamatan asuhan pasien yang diberikan oleh 
setiap anggota staf medis.



STANDAR HPK YANG MENGATUR
ETIKA PROFESI DOKTER

HPK 6, HPK 6.1,HPK 6.2, HPK 6.4, HPK 7  



Standar HPK 6

Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab 
untuk melindungi manusia/pasien sebagai 
subjek penelitian. 



Standar HPK 6.1

Rumah sakit mematuhi semua peraturan dan 
persyaratan penelitian/kode etik profesi serta 
kode etik penelitian dan menyediakan sumber 
daya yang layak agar program penelitian dapat 
berjalan dengan efektif. 



Standar HPK 6.2

Rumah sakit memberikan penjelasan kepada 
pasien dan keluarganya tentang bagaimana cara 
mendapatkan akses ke penelitian / uji klinis 
(clinical trial) yang melibatkan manusia sebagai 
subjek.



Standar HPK 6.4

Persetujuan khusus (informed consent) 
penelitian diperoleh sebelum pasien 
berpartisipasi dalam penelitian / uji klinis 
(clinical trial).



Standar HPK 7

Rumah sakit mempunyai sebuah komite etik 
penelitian untuk melakukan pengawasan atas 
semua penelitian dirumah sakit tersebut yang 
melibatkan manusia/pasien sebagai subjeknya.



RUANG LINGKUP KODE ETIK DAN DISIPLIN RUMAH SAKIT:
• KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI
• KODE ETIK  DAN DISIPLIN PROFESI : 

MEDIS,KEPERAWATAN, PROFESI KLINIS LAINNYA



STANDAR DALAM SNARS
YANG MEMERLUKAN 

KOMITMEN ETIK DOKTER SESUAI
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA 



STANDAR TKRS 7.1
MENGACU PADA KODEKI

PASAL 3 KEMANDIRIAN PROFESI



Standar TKRS 7.1  

Direktur Rumah Sakit mencari dan menggunakan data, informasi tentang rantai distribusi

obat,  serta perbekalan farmasi yang aman untuk melindungi pasien dan staf dari produk

yang berasal dari pasar gelap, palsu, terkontaminasi, atau cacat.

Elemen Penilaian TKRS 7.1

1. Rumah sakit mempunyai regulasi tentang pengelolaan pengadaan alat kesehatan, bahan

medis habis pakai, dan obat yang berisiko termasuk vaksin dengan memperhatikan alur

rantai distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (lihat juga PKPO 2). (R)

2. Rumah sakit telah melakukan identifikasi risiko penting dari rantai distribusi alat

kesehatan, bahan medis habis pakai, dan obat yang berisiko termasuk vaksin serta

melaksanakan tindak lanjut untuk menghindari risiko. (D,W)

3. Rumah sakit telah melakukan evaluasi tentang integritas setiap pemasok di rantai

distribusi. (D,W)

4. Direktur Rumah Sakit menelusuri rantai distribusi pengadaan alat kesehatan, bahan medis

habis pakai, dan obat yang berisiko termasuk vaksin untuk mencegah penggelapan dan

pemalsuan. (D,W)

TATAKELOLA RUMAH SAKIT





STANDAR ARK 3.2
MENGACU PADA KODEKI

PASAL 12 PELAYANAN KESEHATAN HOLISTIK  



Standar ARK.3.2

Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa setiap pasien harus dikelola oleh dokter

penanggung jawab pelayanan (DPJP) untuk memberikan asuhan kepada pasien.

Elemen Penilaian ARK.3.2

1. Ada regulasi tentang dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang bertanggung

jawab melakukan koordinasi asuhan dan bertugas dalam seluruh fase asuhan rawat

inap pasien serta teridentifikasi dalam rekam medis pasien. (R)

2. Regulasi juga menetapkan proses pengaturan perpindahan tanggung jawab

koordinasi asuhan pasien dari satu dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) ke

DPJP lain, termasuk bila terjadi perubahan DPJP Utama. (R)

3. DPJP yang ditetapkan telah memenuhi proses kredensial yang sesuai dengan

peraturan perundangan. (D,W)

4. Bila dilaksanakan rawat bersama ditetapkan DPJP Utama sebagai koordinator

asuhan pasien. (D,W)

AKSES KE RUMAH SAKIT & KONTINUITAS PELAYANAN





STANDAR AP 3 & AP 4
MENGACU PADA KODEKI

PASAL 8 PROFESIONALISME   



Standar KKS 10

Rumah sakit menetapkan proses yang seragam, objektif, dan berdasar bukti (evidence based) untuk

memberikan wewenang kepada staf medis untuk menerima, menangani, dan memberikan layanan klinis

kepada pasien sesuai dengan kualifikasinya.

Elemen Penilaian KKS 10

1. Direktur menetapkan kewenangan klinis setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik termasuk

kewenangan tambahan. (R)

2. Ada bukti pemberian kewenangan klinis berdasar atas rekomendasi kewenangan klinis dari Komite

Medik. (D,W)

3. Ada bukti pelaksanaan pemberian kewenangan tambahan setelah melakukan verifikasi dari sumber

yang mengeluarkan kredensial. (D,W)

4. Surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis anggota staf medis dalam bentuk tercetak

atau elektronik (softcopy) atau media lain tersedia di semua unit pelayanan (contoh, kamar operasi,

unit darurat, nurse station) tempat anggota staf medis tersebut memberikan pelayanan. (D,W)

5. Setiap anggota staf medis hanya memberikan pelayanan spesifik yang ditentukan oleh rumah sakit.

(D,W)

KOMPETENSI & KEWENANGAN STAF



Standar AP.3

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang PPA yang kompeten dan diberi kewenangan

melakukan asesmen awal dan asesmen ulang. 

Elemen Penilaian AP.3

1. Ada regulasi yang menetapkan profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten

dan berwenang melakukan asesmen awal, asesmen ulang dan asesmen gawat

darurat. (R)

2. Asesmen awal, asesmen ulang dan asesmen gawat darurat hanya dilaksanakan

oleh medis yang kompeten dan berwenang (D,W)

3. Asesmen awal, asesmen ulang dan asesmen gawat darurat hanya dilaksanakan

oleh perawat yang kompeten dan berwenang. (D,W)

ASESMEN PASIEN



Standar AP.4

Profesional Pemberi Asuhan (PPA) bekerja secara tim memberikan asuhan pasien

terintegrasi, masing-masing melakukan asesmen berbasis pengumpulan Informasi, 

melakukan analisis untuk membuat rencana asuhan (IAR),  dengan dokter penanggung

jawab pemberi pelayanan (DPJP) sebagai ketua tim asuhan yang mengintegrasikan

asuhan, termasuk menentukan prioritas kebutuhan mendesak bagi pasien rawat inap. 

Elemen Penilaian AP.4

1. Ada bukti hasil asesmen awal dan asesmen ulang oleh masing-masing profesional

pemberi asuhan (PPA) diintegrasikan. (D,W)

2. Ada bukti hasil asesmen dianalisis untuk membuat rencana asuhan. (D,W)

3. Berdasarkan hasil asesmen dan rencana asuhan profesional pemberi asuhan (PPA)

lainnya, dokter penanggung jawab pemberi pelayanan (DPJP) mengintegrasikan

rencana asuhan dan tindak lanjutnya (lihat PAP 2.1 dan PAP 5). (D,W)

ASESMEN PASIEN





STANDAR PAP 7.1 
MENGACU PADA KODEKI

PASAL 5 PERBUATAN MELEMAHKAN
PSIKIS MAUPUN FISIK    



Standar PAP 7.1

Rumah sakit memberikan pelayanan pasien dalam tahap terminal dengan memperhatikan

kebutuhan pasien dan keluarga serta mengoptimalkan kenyamanan dan martabat pasien yang 

didokumentasikan dalam rekam medis. 

Elemen Penilaian PAP  7.1

1. Rumah sakit menetapkan regulasi pelayanan pasien dalam tahap terminal meliputi butir a)

sampai dengan f) pada maksud dan tujuan. (R)

2. Staf diedukasi tentang kebutuhan unik pasien dalam tahap terminal. (D,W)

3. Pelayanan pasien dalam tahap terminal memperhatikan gejala, kondisi, dan kebutuhan

kesehatan atas hasil asesmen. (lihat PAP 1.7 EP 1). (D, W)
a) intervensi pelayanan pasien untuk mengatasi nyeri;

b) memberikan pengobatan sesuai dengan gejala dan mempertimbangkan keinginan pasien dan keluarga;

c) menyampaikan secara hati-hati soal sensitif seperti autopsi atau donasi organ;

d) menghormati nilai, agama, serta budaya pasien dan keluarga;

e) mengajak pasien dan keluarga dalam semua aspek asuhan;

f) memperhatikan keprihatinan psikologis, emosional, spiritual, serta budaya pasien dan keluarga.





STANDAR TKRS 7 & PKPO 2.1  
MENGACU PADA KODEKI

PASAL 6 BIJAK PADA PENEMUAN BARU    



Standar TKRS 7

Direktur Rumah Sakit membuat keputusan terkait pengadaan dan penggunaan sumber daya dengan

mempertimbangkan mutu dan keselamatan. 

Elemen Penilaian TKRS 7

1. Rumah sakit mempunyai regulasi pemilihan teknologi medik dan obat sesuai dengan a) dan b) yang

ada di maksud dan tujuan serta regulasi penggunaan teknologi medik dan obat baru yang masih

dalam taraf uji coba (trial) sesuai dengan 1) sampai dengan 3) yang ada di maksud dan tujuan serta

memiliki tim penapisan teknologi bidang kesehatan. (R)

2. Tim penapisan teknologi bidang kesehatan telah menggunakan data dan informasi dalam pemilihan

teknologi medik serta obat sesuai dengan regulasi rumah sakit yang ada di EP 1. (D,W)

3. Tim penapisan teknologi bidang kesehatan telah menggunakan rekomendasi dari staf klinis dan atau

pemerintah dan organisasi profesi nasional atau internasional dalam pemilihan teknologi medik dan

obat di rumah sakit. (D,W)

TAKELOLA RUMAH SAKIT



Standar PKPO 2.1 

Rumah sakit menetapkan proses pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan 

bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan berkhasiat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan

Elemen Penilaian PKPO  2.1

1. Ada regulasi pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, serta berkhasiat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. (lihat juga TKRS 7). (R)

2. Ada bukti bahwa manajemen rantai pengadaan (supply chain management)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (lihat juga TKRS

7.1)

3. Ada bukti pengadaan obat berdasar atas kontrak. (lihat juga TKRS 7)

PELAYANAN KEFARMASIAN & PENGGUNAAN OBAT





PORSI ETIK KEDOKTERAN
DALAM EVALUASI PRAKTIK PROFESIONAL DOKTER

DI RS SESUAI SNARS        



MONITORING DAN EVALUASI 
BERKELANJUTAN KINERJA STAF MEDIS

3 (tiga) area umum yaitu: 

1. PERILAKU, 

2. PENGEMBANGAN PROFESIONAL  

3. KINERJA KLINIS.

KARS.Sutoto 49



PERILAKU YG TIDAK MENDUKUNG BUDAYA KESELAMATAN

1. Perilaku yang tidak layak (inappropriate) seperti kata-kata atau bahasa tubuh yang 
merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staf, misalnya mengumpat dan
memaki; 

2. Perilaku yang mengganggu (disruptive) antara lain perilaku tidak layak yang dilakukan
secara berulang, bentuk tindakan verbal atau nonverbal yang membahayakan atau
mengintimidasi staf lain, dan “celetukan maut” adalah komentar sembrono di depan
pasien yang berdampak menurunkan kredibilitas staf klinis lain. Contoh mengomentari
negatif hasil tindakan atau pengobatan staf lain di depan pasien, misalnya “obatnya ini
salah, tamatan mana dia...?”, melarang perawat untuk membuat laporan KTD, 
memarahi staf klinis lainnya di depan pasien, kemarahan yang ditunjukkan dengan
melempar alat bedah di kamar operasi, serta membuang rekam medis di ruang rawat;

3. Perilaku yang melecehkan (harassment) terkait dengan ras, agama, dan suku
termasuk gender;

4. Pelecehan seksual.

KARS.Sutoto 50



CELETUKAN SEMBRONO 
BERUJUNG TUNTUTAN

• DOKTER ANESTESI DIHUKUM DENDA $ US 500.000
KARENA MENGOLOK OLOK PASIEN SAAT PASIEN 

• DI SEDASI SEWAKTU DILAKUKAN TINDAKAN 
COLONOSCOPY



CELETUKAN SEMBRONO 
BERUJUNG TUNTUTAN

WAH APANYA YANG DIOPERASI NIH?

ADUH OBAT INI KAN SUDAH GAK DIPAKAI LAGI 

NAH KALAU SUDAH BONYOK BEGINI, BARU DIKONSUL



PERILAKU ETIK DOKTER YANG APROPRIATE
DI RUMAH SAKIT 

MENGACU PADA KODEKI
PASAL 9 & 10







KESIMPULAN
PERILAKU ETIK DOKTER MERUPAKAN

AKTIFITAS PENTING DI RS YANG 
DINILAI OLEH KARS MELALUI SNARS EDISI 1



SEKIAN 
TERIMA KASIH

. KARS              57


