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TENTANG
TENTANG PEDOMAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL

STAFF BYLAWS) DI RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DIREKTUR RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

Menimbang : a. bahwa profesionalisme staf medis perlu ditingkatkan
untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan
melindungi keselamatan pasien;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis
dirumah sakit perlu pengaturan internal yang
mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan
staf medis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD Hj.
Anna Lasmanah Banjarnegara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

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



5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar
Pelayanan Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen
Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah
Sakit;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG PEDOMAN PERATURAN INTERNAL STAF
MEDIS (MEDICAL STAFF BYLAWS) DI RSUD Hj. ANNA
LASMANAH BANJARNEGARA

BAB I
POLA TATA KELOLA STAF MEDIS

Bagian Kesatu

Pasal 1
Tujuan Umum

Sebagai aturan dasar bagi rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan
medis di rumah sakit

Pasal 2
Tujuan Khusus

(1) Tercapainya kerjasama yang baik antara staf medis dengan Direktur selaku
pimpinan rumah sakit.

(2) Tercapainya sinergisme antara manajemen dan profesi medis untuk
kepentingan pasien.

(3) Terciptanya tanggung jawab staf medis terhadap mutu pelayanan medis di
rumah sakit.



BAB II
Organisasi Staf Medis

Pasal 3

(1) Keanggotaan Organisasi Staf Medis terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter
spesialis dan dokter gigi spesialis (purna waktu dan paruh waktu) yang
bekerja di unit pelayanan rumah sakit wajib dan/atau menjadi anggota Staf
Medis, termasuk berdasarkan kerja sama operasional dengan rumah sakit;

(2) Kelompok Staf Medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter;
(3) Pengelompokan Staf Medis terdiri dari 2 kelompok yaitu staf medis bedah

dan non bedah;
(4) Dokter spesialis yang melaksanakan tindakan medis operatif (misalnya

dokter bedah, dokter obsgyn, dokter mata, dokter THT dan lain sebagainya)
dikelompokan kedalam kelompok staf medis bedah, sedangkan tenaga
dokter yang hanya melaksanakan tindakan medis non operatif
dikelompokkan ke dalam kelompok staf medis non bedah;

(5) Lama masa bakti Ketua kelompok staf medis minimal adalah 3 (tiga) tahun;
(6) Kewenangan masing-masing anggota kelompok staf medis disusun oleh

Ketua kelompok staf medis dan kemudian diusulkan oleh Ketua Komite
Medis kepada Direktur RS untuk dibuatkan surat keputusannya;

(7) Penempatan para dokter ke dalam kelompok staf medis sebagaimana
tersebut diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit
atas usulan Komite Medis;

(8) Masing-masing kelompok staf medis menyusun minimal 3 (tiga) jenis
Indikator mutu output atau outcome.

BAB III
Tanggung Jawab Staf Medis

Pasal 4

Tanggung jawab organisasi staf medis kepada direktur rumah sakit yang
mengacu pada pedoman pengorganisasian staf medis dan komite medis

BAB IV
Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Staf Medis

Pasal 5

Pengangkatan dan Pengangkatan kembali Staf Medis dapat diberikan kepada
dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis oleh direktur yang
secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan
yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;

Pasal 5
Syarat Menjadi Staf Medis

Untuk menjadi Staf Medis RSUD, dokter/dokter gigi/dokter spesialis /dokter
gigi spesialis harus memiliki:
a. kompetensi yang dibutuhkan;
b. surat tanda registrasi;
c. surat izin praktik;
d. sehat jasmani dan rohani yang layak untuk melaksanakan tugas dan

tanggung; dan
e. memiliki prilaku dan moral yang baik.



Pasal 6

Tata laksana pengangkatan dan pengangkatan kembali Staf Medis RSUD
dengan mengajukan permohonan kepada Direktur dan berdasarkan
pertimbangan dari Komite Medis, Direktur dapat mengabulkan atau menolak
permohonan.

Pasal 7

Masa kerja Staf Medis RSUD adalah sebagai berikut:
a. untuk Staf Medis yang berasal dari pegawai negeri sipil adalah sampai yang

bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai peraturan perundang-
undangan;

b. untuk Staf Medis yang berasal dari pegawai BLUD adalah selama 1 tahun
dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya
sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan;

c. untuk Staf Medis yang statusnya dokter tamu (dengan Perjanjian
Kontrak) selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih
memenuhi persyaratan; dan

d. untuk Staf Medis yang berasal dari pegawai negeri sipil yang sudah
pensiun sebagaimana dimaksud huruf a dapat diangkat kembali sebagai
Staf Medis dengan status pegawai BLUD sepanjang yang bersangkutan
masih memenuhi persyaratan dengan masa kerja sesuai Perjanjian
Kerjasama.

BAB V
Kategori Staf Medis

Pasal 8

Staf Medis yang telah bergabung dengan RSUD dikelompokkan ke
dalam kategori:
a. Dokter Tetap adalah dokter yang bekerja purna waktu di RSUD baik sebagai

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD
b. Dokter Tamu yaitu dokter/dokter gigi/dokter spesialis/ dokter gigi spesialis

yang bergabung dengan RSUD bertanggung jawab secara mandiri serta
bertanggung gugat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di
RSUD ;

c. Dokter spesialis konsultan merupakan dokter yang karena keahliannya
direkrut oleh RSUD untuk memberikan konsultasi kepada Staf Medis
fungsional lain yang memerlukan dan oleh karenanya tidak secara langsung
menangani pasien.

BAB VI
Kewenangan Klinik

Pasal 9

(1) Setiap dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai
Staf Medis RSUD diberikan Kewenangan Klinik (clinical privilege) oleh
Direktur dengan ditetapkan melalui Surat Keputusan setelah
memperhatikan rekomendasi dari Komite Medis atas masukan dari



Subkomite Kredensial yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis
(clinical apporitment);

(2) Penentuan Kewenangan Klinik didasarkan atas jenis ijasah/sertifikat,
kompetensi dan pengalaman dari staf medis yang bersangkutan;

(3) Dalam hal terdapat kesulitan menentukan Kewenangan Klinik, Komite
Medis dapat meminta informasi dan/atau pendapat dari kolegium
terkait.

Pasal 10

Kewenangan Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), akan
dievaluasi terus menerus untuk menentukan dapat dipertahankan, diperluas,
dipersempit atau bahkan dicabut.

Pasal 11

(1) Penentuan kewenangan untuk melakukan tindakan Medis  didasarkan pada
pendidikan, pelatihan, pendidikan berkelanjutan, pengalaman, unjuk
kemampuan termasuk pengambilan keputusan, sebagaimana tercantum
dalam berkas kredensial, dan didasarkan pada pengamatan kinerja klinis
serta dokumen hasil program peningkatan kinerja yang bersangkutan;

(2) Penggunaan kewenangan klinis dalam sebuah Kelompok Staf Medis (KSM)
akan tergantung pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di KSM
masing-masing.

Pasal 12

(1) Dalam hal menghendaki agar Kewenangan Klinik diperluas, Staf Medis
yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direktur
dengan menyebutkan alasan serta melampirkan bukti berupa sertifikat
pelatihan dan/atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya;

(2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan
rekomendasi Komite Medis berdasarkan masukan dari Subkomite
Kredensial;

(3) Setiap permohonan perluasan Kewenangan Klinik yang dikabulkan
atau ditolak harus dituangkan dalam  keputusan Direktur dan disampaikan
kepada pemohon.

BAB VII
Berakhirnya Kewenangan Melakukan Tindakan Medis

Pasal 13

(1) Kewenangan untuk melakukan tindakan Medis  seorang Staf Medis di
rumah sakit berakhir bila hubungan hukum antara Staf Medis dengan
rumah sakit telah berakhir atau penugasan klinis (clinical privilege) dokter
yang bersangkutan dicabut oleh Direktur berdasarkan usulan Komite
Medis;

(2) Dalam hal hubungan hukum antara Staf Medis dengan rumah sakit
berakhir maka Direktur memberikan surat pemberitahuan tentang hal itu
kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medis;



(3) Dalam hal seorang Staf Medis dikenai sanksi disiplin maka setelah melalui
rapat khusus Komite Medis , Ketua Komite Medis  memberikan surat
pemberitahuan tentang hal itu kepada Direktur   dengan tembusan kepada
yang bersangkutan.

Pasal 14

Kewenangan Klinik sementara dapat diberikan kepada dokter/dokter
gigi/dokter tamu/dokter spesialis atau dokter/dokter gigi /dokter spesialis/
dokter gigi spesialis pengganti dengan memperhatikan masukan dari Komite
Medis.

Pasal 15

Dalam keadaan darurat (emergency) atau bencana yang menimbulkan korban,
semua Staf Medis RSUD diberikan Kewenangan Klinik untuk melakukan
tindakan penyelamatan di luar Kewenangan Klinik yang dimilikinya, sepanjang
yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

BAB VIII
Pembinaan

Pasal 16

Dalam hal Staf Medis  dinilai kurang mampu  atau melakukan tindakan
klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan
kecacatan dan/atau kematian, Komite Medis melalui Sub Komite Etik dan
Hukum dapat melakukan investigasi atau penelusuran.

Pasal 17

(1) Dalam hal hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139
membuktikan kebenaran maka Komite Medis Medis dapat mengusulkan
kepada Direktur untuk   dikenai sanksi berupa sanksi administratif.

(2) Pemberlakuan  sanksi sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) harus
dituangkan dalam keputusan Direktur dan disampaikan kepada Staf Medis
yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medis.

(3) Dalam hal Staf Medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana
dimaksud pada  ayat (2), yang bersangkutan dapat mengajukan
sanggahan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak
diterimanya 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 sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3) bersifat final.

BAB IX
Pengorganisasian Kelompok Staf Medis

Pasal 18

Semua dokter/dokter gigi/dokter spesialis /dokter gigi spesialis  yang
melaksanakan praktik kedokteran di unit-unit Pelayanan RSUD, wajib menjadi
anggota Kelompok Staf Medis.



Pasal 19

(1) Kenggotaan Kelompok Staf Medis merupakan hak khusus (previlege)
yang dapat diberikan kepada dokter yang secara terus menerus mampu
memenuhi kualifikasi, 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.

Pasal 20

KSM rumah sakit berfungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan
dan   pelatihan   serta   penelitian   dan   pengembangan dibidang pelayanan
medis.

Pasal 21

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
KSM mempunyai tugas :
a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promoti,

preventif, kuratif dan rehabilitatif;
b. membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;
c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan atau

pelatihan berkelanjutan;
d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar

pelayanan medis, dan etika kedokteran; dan
e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan

pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
144 Kelompok Staf Medis dikelompokkan menjadi 2 kelompok.

(2) Pengelompakan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri
atas : Kelompok staf Medis Bedah dan Kelompok Staf Medis Non Bedah.

Pasal 23

(1)  Kelompok KSM dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Direktur
pertimbangan dari Ketua Komedi Medis;

(2)  Ketua KSM dapat dijabat oleh Dokter PNS atau Dokter BLUD;

(3) Kelompok Staf Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

(5) Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis adalah minimal 3 (tiga) tahun
dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.



Pasal 24

Tanggungjawab Kelompok Staf Medis meliputi :
a. melakukan evaluasi atas kinerja praktik Dokter berdasarkan data yang

komprehensif;
b. memberikan kesempatan kepada para Dokter untuk mengikuti

pendidikan kedokteran berkelanjutan;
c. memberikan masukan melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran;
d. memberikan laporan secara teratur paling sedikit 1 (satu) kali setiap

tahun melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur atau Wakil Direktur
Pelayanan tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi
kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-
lain yang dianggap perlu;

e. melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen-
dokumen yang terkait.

Pasal 25

Kewajiban Kelompok Staf Medis meliputi :

a. menyusun standar prosedur operasional pelayanan medik;

b. menyusun indikator mutu klinis; dan
c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing- masing

anggotanya.

BAB X
Penilaian
Pasal 26

(1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif  dilakukan oleh Direktur
sesuai ketentuan perundang-undangan;

(2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite Medis
Medis sesuai ketentuan perundang-undangan;

(3) Staf Medis yang memberikan pelayanan medis dan menetap di Unit Kerja
tertentu secara fungsional menjadi tanggung jawab Komite Medis Medis,
khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian.

Pasal 27

(1) Terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KSM dilakukan penilaian
kinerja oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite medik
sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) KSM yang memberikan pelayanan medik dan menetap di unit kerja
tertentu secara fungsional menjadi tanggungjawab Komite Medik, melalui
Sub Komite Mutu khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian.



BAB XI
Kelompok Staf Medis

Pasal 28

Staf Medis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1)
huruf a terdiri dari :

a. Staf Medis PNS;
b. Staf Medis BLUD; dan
c. Staf Medis Tamu.

Pasal 29

Staf Medis PNS sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 151 huruf  a,  yaitu
dokter PNS yang bekerja purna waktu sebagai pegawai tetap rumah sakit,
berkedudukan sebagai subordinat yang bekerja untuk dan atas nama Rumah
Sakit serta bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 30

(1) Staf Medis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, yaitu
dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang
berstatus tenaga kontrak dan yang telah terikat perjanjian kerja dengan
Rumah Sakit dan atau Institusi Pendidikan  dan  ditetapkan
berdasarkan  Keputusan Penempatan di Rumah Sakit oleh Direktur;

(2) Staf Medis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti
secara otomatis apabila telah menyelesaikan masa kontrak 1 (satu)
tahun atau berhenti atas persetujuan bersama.

(3) Staf Medis BLUD yang telah menyelesaikan masa kontraknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja kembali untuk masa
kontrak 1 (satu) berikutnya setelah menandatangani perjanjian kerja
baru dengan pihak Rumah Sakit.

Pasal 31

Staf Medik Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c, yaitu
dokter dari luar Rumah Sakit yang karena reputasi dan/atau keahliannya
diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak
dapat ditangani sendiri oleh staf medik yang ada di Rumah sakit atau untuk
melaksanakan tugas suatu keahlian tertentu atau tehnologi baru.

BAB XII

Masa Kerja Staf Medis
Pasal 32

(1) Masa kerja Staf Medis PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 51
huruf a, sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai
peraturan perundang-undangan;

(2) Masa kerja Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b,
c, dan d sesuai dengan perjanjian dan/ atau Keputusan Direktur.



Pasal 33

(1) Staf Medis PNS yang sudah pensiun dapat diangkat kembali sebagai
SMF Non PNS atau Staf Medis dengan Status Pegawai BLUD sepanjang
yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan tenaganya masih
dibutuhkan oleh Rumah Sakit;

(2) Untuk dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis dengan status
Pegawai BLUD atau diangkat kembali sebagai Staf Medis Tamu, harus
terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur dan
selanjutnya Direktur dapat mengabulkan atau menolak permohonan
tersebut;

(3) Dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur meminta
Komite Medik untuk melakukan kajian kompetensi calon staf medik
melalui Subkomite  Kredensial Staf Medis.

Pasal 34

Staf Medis diberhentikan dengan hormat karena :
(1) telah memasuki masa pensiun;
(2) permintaan sendiri;
(3) tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai Staf Medis.
(4) tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara

kumulatif selama 1(satu) tahun dengan dasar surat pernyataan dari
instusi yang berwenang atas ketidak mampuannya dalam melaksanakan
tugas; dan

(5) berhalangan tetap karena sakitnya sehingga tidak dapat
melaksanakan tugas;

(6) Sudah berakhir dan tidak diperpanjang atas Perjanjian Kerjasama
dengan RSUD.

Pasal 35

Pemberhentian Staf Medis dengan Tidak Hormat

(1) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
(2) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.
(3) Melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan dan/atau pidana umum.
(4) Menjadi Pengurus Partai Politik.
(5) Melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 tahun.

BAB XII
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengawasan Staf Medis dilakukan oleh Direktur
melalui Komite Medik.

(2) Pembinaan dan pengawasan anggota Staf medis dilakukan oleh Kepala
Bidang Pelayanan melalui ketua Kelompok Staf Medis  masing-masing.



BAB XIII
Sanksi

Pasal 37

(1) Seluruh Staf Medis Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran terhadap
aturan perundang-undangan, aturan rumah sakit, klausul-klausul dalam
perjanjian kerja atau etika dapat diberikan sanksi yang beratnya
tergantung dari jenis dan berat ringannya pelanggaran;

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. Administrasi;
b. teguran lisan atau tertulis;
c. penghentian praktik untuk sementara waktu;
d. pemberhentian dengan tidak hormat bagi Staf Medis PNS; atau;
e. pemutusan perjanjian kerja bagi Staf Medis BLUD yang masih

berada dalam masa kontrak saja.
(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh

Direktur setelah mendengar pendapat Komite Medik dalam hal ini
Subkomite Etik dan Disiplin Profesi dengan mempertimbangkan tingkat
kesalahannya;

(4) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur dan disampaikan  kepada
KSM yang  bersangkutan  dengan tembusan kepada Komite Medik.

(5) Dalam hal KSM tidak dapat menerima sanksi maka yang
bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu
15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan.

(6) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat
Sanggahan, Direktur harus menyelesaikan secara adil dan seimbang
dengan mengundang semua pihak yang terkait.

BAB XIV
Komite Medis

Bagian 1
Ketentuan Umum

Pasal 38

Komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola
klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan
keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi

Pasal 39

(1) Komite Medis merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di
RSUD oleh Direktur;

(2) Komite Medis sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) bukan merupakan
wadah perwakilan Staf Medis.



Pasal 40

Komite Medis pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan
masa kerja 3  (tiga) tahun, berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab
kepada Direktur.

Bagian II
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 41

Komite medik dibentuk oleh direktur rumah sakit.

Pasal 42

(1) Susunan organisasi komite medik dijabat oleh dokter/dokter gigi/dokter
spesiali /dokter gigi spesialis yang di pilih oleh Staf Medis , dan sekurang-
kurangnya terdiri dari:
a. Ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris;
d. anggota yang terdiri kedalam sub komite.

(2) Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, susunan organisasi komite
medis sekurang-kurangnya dapat terdiri dari:
a. ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau
b. ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota subkomite.

Pasal 43

(1) Keanggotaan komite medik ditetapkan oleh direktur rumah sakit dengan
mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku;

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

Pasal 44

(1) Ketua komite medik ditetapkan oleh direktur rumah sakit dengan melalui
mekanisme pemilihan oleh staf medis;

(2) Sekretaris komite medik dan ketua subkomite ditetapkan oleh
kepala/direktur rumah sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua komite
medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di
rumah sakit.

Pasal 45

(1) Anggota komite medik terbagi ke dalam subkomite.
(2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
b. subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan
profesionalisme staf medis; dan



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

Bagian III
Tugas dan Fungsi

Pasal 46

(1) 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;
b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

(2) Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi sebagai
berikut:
a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai

dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma
keprofesian yang berlaku;

b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
(1) kompetensi;
(2) kesehatan fisik dan mental;
(3) perilaku;
(4) etika profesi.

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

d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi

kewenangan klinis kepada komite medik;
g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku

surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

(3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite
medik memiliki fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan audit medis;
b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan

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

bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang

membutuhkan.
(4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf

medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis

pada asuhan medis pasien.



Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik berwenang:
(1) memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical

privilege);
(2) memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment);
(3) memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege)

tertentu; dan
(4) memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis

(delineation of clinical privilege);
(5) memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
(6) memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
(7) memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan
(8) memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;

Pasal 48

Susunan Keanggotaan Sub komite adalah

(1) Susunan Sub Komite terdiri dari Ketua merangkap anggota,
Sekretaris merangkap anggota dan Anggota.

(2) Ketua Sub Komite merupakan Anggota Komite Medis.

Pasal 49

Tata Kerja pelaksanaan pada Sub Komite dengan ketentuan

(1) Sub Komite ditetapkan oleh Direktur rumah sakit atas usul Ketua
Komite Medis setelah mendapat kesepakatan dalam rapat pleno Komite
Medis.

(2) Dalam melaksanakan kegiatannya sub komite agar menyusun kebijakan,
program dan prosedur kerja.

(3) Sub  Komite  membuat  laporan  berkala  dan  laporan  akhir  tahun
kepada Komite Medis. Laporan akhir tahun antara lain berisi evaluasi kerja
selama setahun dan rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya.

(5) Sub Komite mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
(6) Biaya operasional dibebankan kepada anggaran rumah sakit.

Pasal 50

Keanggotaan Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis terdiri dari ketua,
wakil ketua, sekretaris dan anggota. Apabila RSUD mempunyai Komite
Peningkatan Mutu RSUD maka Ketua Sub Komite Mutu Pelayanan Medis
wajib menjadi anggota dalam Komite Peningkatan Mutu RSUD.

Bagian IV
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Sub Komite Peningkatan Mutu

Profesi Medis
Pasal 51

(1) Tugas Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis adalah:



a. Membuat rencana kerja/program kerja Melaksanakan rencana
kerja/jadwal kegiatan Membuat panduan mutu pelayanan medis;

b. Melakukan pemantauan dan pengawasan mutu pelayanan medis
Menyusun indikator mutu klinik dengan melakukan koordinasi
dengan kelompok staf medis dan unit kerja. Indikator yang disusun
adalah indikator output atau outcome;

c. Melakukan koordinasi dengan Komite Peningkatan Mutu RS;
d. Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala;

(2) Fungsi Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis adalah melaksanakan
kebijakan Komite Medik di Bidang Mutu Profesi Medis;

(3) Wewenang Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis yaitu
melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan medis
secara lintas sektoral dan lintas fungsi sesuai kebutuhan;

(4) Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis bertanggung jawab kepada
komite medis.

Pasal 52

Susunan Sub Komite Kredensial terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota. Anggota Sub Komite Kredensial adalah wakil dari kelompok staf medis
dan/atau yang mewakili

Bagian V
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Komite Kredensial

Pasal 53

(1) Tugas Sub Komite Kredensial antara lain:
a. Melakukan review permohonan untuk menjadi anggota staf medis

rumah sakit secara total obyektif, adil, jujur dan terbuka;
b. Membuat Rekomendasi hasil review berdasarkan kriteria yang

ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan staf medis di rumah sakit;
c. Membuat laporan kepada Komite Medis apabila permohonan sesuai

dengan ketentuan yang diatur di dalam Perturan Internal Staf Medis
(Medical Staff Bylaws ) di Rumah Sakit;

d. Melakukan review kompetensi staf medis dan memberikan laporan dan
rekomendasi kepada Komite Medis dalam rangka pemberian clinical
privileges, reapoinments dan penugasan staf medis pada unit kerja;

e. Membuat rencana kerja Sub Komite Kredensial;
f. Melaksanakan rencana kerja Sub Komite Kredensial;
g. Menyusun tata laksana dan instrumen kredensial;
h. Melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai

kebutuhan;
i. Membuat laporan berkala kepada Komite Medis;

(2) Fungsi Sub Komite Kredensial adalah melaksanakan kebijakan komite
medis di bidang kredensial profesi medis;

(3) Wewenang Sub Komite Kredensial yaitu melaksanakan kegiatan keredensial
secara adil, jujur dan terbuka se;cara lintas sektoral dan lintas fungsi sesuai
kebutuhan

(4) Sub Komite Kredensial bertanggungjawab kepada Komite Medis.



Pasal 54
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

Sub Komite Etika d a n  D i s i p l i n Profesi terkait dengan masalah moral
yang baik dan moral yang buruk, karena itu etika profesi merupakan dilema
norma internal, sedangkan disiplin profesi terkait dengan perilaku pelayanan
dan pelanggran standar profesi

Pasal 55
Keanggotaan

Keanggotaan Sub Etika dan Disiplin Profesi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua
dan Anggota yang dipilih dari anggota Kelompok Staf Medis.

Bagian VI
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
Pasal 56

(1) Tugas :
a. Membuat rencana kerja;
b. Melaksanakan rencana kerja;
c. Menyusun tatalaksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan

disiplin profesi;
d. Melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin

profesi;
e. Mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bioetika;
f. Melakukan koordinasi dengan komite etik rumah sakit;
g. Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala;

(2) Fungsi Melaksanakan kebijakan komite medis dibidang etika dan disiplin
profesi medis;

(3) Wewenang melakukan pemantauan dan penanganan masalah etika profesi
kedokteran dan disiplin profesi dengan melibatkan lintas sektor dan
lintas fungsi sesuai kebutuhan;

(4) Tanggung Jawab Bertanggung jawab kepada Komite Medis.

Bagian VII
R a p a t
Pasal 57

(1) Ketentuan umum
Rapat Komite Medis mengatur mengenai jadwal rapat rutin, kapan perlu ada
rapat khusus ketentuan jumlah quorum persyaratan rapat, prosedur rapat
dan peserta rapat, persyaratan menghadiri rapat dan lain sebagainya.

Pasal 58

Jenis Rapat pada Komite Medis adalah

(1) Rapat rutin Komite Medis dilakukan minimal 1 kali 1 bulan



(2) Rapat Komite Medis dengan semua kelompok staf medis dan atau dengan
semua  tenaga  dokter  dilakukan  minimal  1(satu) kali  1 (satu) bulan

(3) Rapat Komite medis dengan Direktur RS/Kepala Bidang Pelayanan
dilakukan apabila diperlukan

(4) Rapat khusus, dilakukan sewaktu-waktu guna membahas masalah yang
sifatnya sangat mendesak (urgen); dan

(5) Rapat tahunan, diselenggarakan sekali setiap tahun.

Pasal 59

(1) Rapat khusus diadakan apabila:
a. ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga)

anggota Staf Medis; dan
b. ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya medesak untuk

segera ditangani dalam rapat Komite Medis.
(2) Rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3

(dua pertiga) anggota Komite Medis atau dalam hal kuorum tersebut tidak
tercapai, maka rapat khusus dinyatakan sah setelah ditunda pada hari
berikutnya.

(3) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh ketua Komite Medis kepada
seluruh anggota paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum
dilaksanakan.

(4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan spesifik dari rapat
tersebut.

Bagian VIII
Prosedur, Peserta dan Quorum Persyaratan Rapat

Pasal 60

(1) Rapat  dipimpin  oleh ketua Komite Medis atau wakil ketua dalam hal
ketua tidak hadir atau oleh salah satu dari anggota yang hadir dalam hal
ketua dan wakil ketua Komite Medis tidak hadir.

(2) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) anggota Komite Medis atau dalam hal kuorum tersebut tidak
tercapai, maka rapat dinyatakan sah setelah ditunda untuk 1 (satu) kali
penundaan pada hari, jam dan tempat yang sama minggu berikutnya.

(3) Setiap rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh Direktur dan
seluruh Kepala Bidang/Bagian di RSUD dan pihak-pihak lain yang
ditentukan oleh ketua Komite Medis

(4) Keputusan rapat kelompok Staf Medis dan/atau Komite Medis didasarkan
pada hasil keputusaan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bagian IX
Kerahasiaan dan Informasi Medis

Pasal 61
(1) RSUD :

a. berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi
medis yang berlaku di RSUD;

b.  wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

c.  dapat memberikan isi rekam medis kepada pasien ataupun
pihak lain atas izin pasien secara tertulis; dan



d. dapat diberikan memberikan isi dokumen rekam medis untuk
kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Staf Medis RSUD:
a. berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien

yang dirawat atau keluarganya;
b. wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang

pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan
c. wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, profesi dan etika hukum dan
kedokteran.

(3) Pasien  RSUD:
a. berhak mengetahui semua peraturan dan ketentuan RSUD yang

mengatur hak, kewajiban, tata-tertib dan lain- lain hal yang berkaitan
dengan pasien;

b. wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang
hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatannya;

c. berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan
medis yang akan atau sudah dilakukan dokter/dokter gigi, yaitu:
1. diagnosis atau alasan yang mendasari dilakukannya tindakan

medis;
2. tujuan tindakan medis;
3. tata-laksana tindakan medis;
4. alternatif tindakan lain jika ada;
5. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
6. akibat ikutan yang pasti terjadi jika tindakan medis dilakukan;
7. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
8. risiko yang akan ditanggung jika pasien menolak tindakan

medis.
d. berhak meminta pendapat dari dokter/dokter gigi lain terhadap

penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan
dokter/dokter gigi yang merawatnya;

e. berhak mengakses, mengkoreksi dan mendapatkan isi rekam
medis; dan

f. berhak memanfaatkan isi rekam medik untuk kepentingan
peradilan.

BAB X
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 62

(1) Perubahan Pola Tata Kelola RSUD dilakukan melalui rapat khusus
(2) Perubahan Pola Tata Kelola RSUD sebagaimana tersebut pada ayat (1)

akan diatur lebih lanjut pada peraturan bupati dan/atau keputusan
direktur RSUD.



BAB XII
P E N U T U P

Pasal 63

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang
mengetahuinya.

Ditetapkan di Banjarnegara pada
tanggal 10 Mei 2019


