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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Akreditasi dilaksanakan untuk menilai kepatuhan Rumah Sakit

terhadap pemenuhan standar akreditasi. RSUP Sanglah sudah melaksanakan

akreditasi pertama yang berfokus pada pasien sejak tahun 2013, yaitu

akreditasi JCI dan akresditasi oleh KARS pada tahun 2014. Sekarang sedang

mempersiapkan untik akreditasi berikutnya tahun 2020 menggunakan SNAR

edisi 1. Berdasarkan hasil penelitian di RSUP Sanglah secara umum dapat

disampaikan bahwa RSUP Sanglah telah dapat meningkatkan mutu pelayanan

kepada pasien. Hal yang lebif rinci disamapaikan  sebagai berikut yaitu:

1. Pengaturan tentang Akreditasi dalam Upaya Peningkatan Mutu

Pelayanan  di RSUP Sanglah.

Pengaturan tentang akreditasi diatur dalam beberapa instrument hukum

meliputi Peraturan Menteri, Keputusan Menteri baik dari Kementrian

Kesehatan atau diluar Kementrian kesehatan.

a. Bentuk pengaturan tentang akreditasi dalam upaya peningkatan

mutu pelayanan di RSUP Sanglah.

Peraturan tentang akreditasi rumah sakit diatur dalam ketentuan hukum

antara lain:
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1) Permenkes Nomor 12 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan

Permenkes Nomor 34 tahun 2017tentang akreditasi Rumah Sakit,

yang bersifat wajib dilaksanakan, dan lembaga pelaksana akreditasi

harus ter-akreditasi intenasional ISQua.

2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 428/MENKES/SK/XII/2012

tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi

Rumah Sakit Indonesia yaitu KARS dan JCI.

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang

perizinan dan klasifikasi Rumah Sakit pada Pasal 76 Ayat (2) yang

merumuskan akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan

Izin Operasional.

4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan pada JKN, Pasal 7 Ayat (1) hurup b dengan

syarat Rumah Sakit harus memiliki Sertifikat Akreditasi bila

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/menkes/SK/II/2008

tentang Pelayanan Minimal Rumah Sakit, yang memberikan batasan

minimal yang harus/wajib dilaksanakan oleh Rumah Sakit.

b. Ruang lingkup pengaturan akreditasi di RSUP Sanglah

1) Permenkes Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Komite

Medik di Rumah Sakit, agar staf medik memiliki tanggung jawab

tata kelola klinis yang baik, terjaga profesionalismenya,
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mempertahankan kompetensi dan profesionalismenya, disiplin,

beretika dan berprilaku baik.

2) Permenkes Nomor 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan,

tujuannya menjaga mutu profesi perawat, meningkatkan

profesionalismenya, merekomendasikan kewenangan klinis,

melakukan audit keperawatan dan pembinaan etik dan disiplin

profesi keperawatan.

3) Keputusan Menteri kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004

tentang persyaratan Lingkungan Rumah Sakit. Ini ditujukan untuk

staf yang bekerja dilingkungan penunjang sanitasi, dibuatkan

kurikulum pelatiahan.

2. Pelaksanaan Akreditasi di RSUP Sanglah dalam upaya peningkatan

mutu layanan.

RSUP Sanglah telah melaksanakan kegiatan untuk

meningkatkan mutu dan keselamatan pasien secara terus menerus dengan

menerbitkan pengaturan Internal RSUP Sanglah berupa

Kebijakan/Keputusan, Pedoman/Panduan, SPO, Notulen keputusan rapat.

Beberapa Surat Keputusan yang diterbitkan yang terkait dengan mutu

layanan kesehatan di RSUP Sanglah adalah :

a) Keputusan Direktur Utama Nomor: HK.0203/SK.XIV.4/20385/2018

pembentukan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien yang tugasnya

memonitor dan membina peningkatan mutu dan membuat laporan ke

Direktur Utama setiap triwulan.
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b) Pembentukan Tim Implementasi Standar Akreditasi RSUP Sanglah

Nomor HK.02.03/SK.XIV.4/38105/2018 yang tugasnya memastikan

semua standar akreditasi ter-implementasi di semua lini pelayanan

dengan baik dan benar.

c) Membentuk Tim Asesor Internal Standar Akreditasi RSUP Sanglah

Nomor HK.02.03/SK.XIV.4/38103/18 yang bertugas melakukan

penilaian terhadap semua lini pelayanan di RSUP Sanglah.

d) Surat Keputusan Direktur No. HK.02.04/IV.C.11.D23/12871/2016

Pembentukan Tim Rekam Medik dengan tugas melaksanakan kegiatan

upaya penanganan rekam medis secara lintas sektoral dan lintas fungsi

sesuai kebutuhan, melakukan telaah rekam medik tertutup,

memperbaiki form atau menganti form rekam medik.

3. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akreditasi dalam

upaya peningkatan mutu layanan di RSUP Sanglah

a. Faktor yuridis adalah RSUP Sanglah diuntungkan karena milik

Pemerintah Pusat, adanya peraturan yang mewajibkan Rumah Sakit

melaksanakan akreditasi, wajib menggunakan buku Standar Akreditasi

diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi, wajib memiliki ijin operasional,

wajib bekerjasama dengan BPJS setelah ada sertfikat akreditasi. Namun

demikian dalam konteks hukum, pemberlakuan SNARS edisi 1 belum

diatur secara hukum dan penyusunan peraturan internal RSUP Sanglah

kurang dimengerti dan tidak dilakukan dengan tata cara penyusunan
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instrument hukum yang benar, tidak memperhatikan tiga landasan

utama yakni landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

b. Faktor sosial yaitu perilaku yang mendorong, disiplin, semangat,

budaya gotong royong serta dukungan direksi. Sedangkan dari

masyarakat pengguna pelayanan kesehatan, pada umumnya mempunyai

sifat menerima bila ter-sosialisasi dengan baik terhadap aturan yang

telah dijelaskan oleh petugas kesehatan. Namun masih ada hal yang

kurang menguntungkan yaitu beberapa karyawan masih bekerja

menggunakan ego sektoral. Sedangkan dari masyarakat pengguna

layanan masih dijumpai kurangnya perhatian kesehatan dan

keselamatan dirinya selama berada di Rumah Sakit.

c. Faktor teknis yang mendukung pelaksanaan akreditasi adalah RSUP

Sanglah mendapat biaya dari Pemerintah Pusat, Belanja karyawan dari

APBN, berbentuk BLU, Fasilitas Kesehatan tingkat Tiga, bekerjasama

dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, didukung teknologi

informasi, merupakan rumah sakit terbesar, sebagai rumah sakit rujukan

untuk daerah Bali, NTB dan NTT. Namun masih ada yang menjadi

hambatan yaitu anggaran yang masih kurang, tinggi bangunan

maksimal 15 meter, lahan parkir yang sempit sehingga tampak krodit.

B. SARAN

1. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, perlu menetapkam

pemberlakukan SNARS edisi 1 dalam bentuk instrumen hukum,

sehingga ada jaminan kekuatan mengikat secara hukum.
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2. Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Selain melakukan workshop,

bimbingan, dan penilaian, perlu menerbitkan contoh form yang

digunakan di rumah sakit yang isinya terkait seperti elemen penilaian

dalam standar sehingga staf Rumah Sakit bisa lebih cepat belajar

untuk menerapakan standar tersebut.

3. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, khususnya Direksi

Rumah Sakit perlu memberi contoh pemenuhan standar akreditasi dan

turun ke semua lini pelayanan rumah sakit, untuk menemukan hal

yang tidak sesuai dengan standar atau memfasilitasi sarana yang

diperlukan dalam pemenuhan standar akreditasi. Selain itu staf direksi

perlu mengingatkan staf di administrasi bekerja lebih professional

memepercepat proses pengadaan barang yang telah mendapat

persetujuan pihak terkait.

4. Perlunya kajian lebih lanjut tentang tugas dan posisi Tim

Implementasi Standar Akreditasi dengan unit unit organisasi lain

dalam struktur organisasi RSUP Sanglah.

5. Staf RSUP Sanglah, mulai dari direksi sampai staf yang paling bawah

agar selalu bekerja sesuai dengan pemenuhan standar akreditasi,

sehingga nantinya sikap ini menjadi budaya kerja staf di RSUP

Sanglah.
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