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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan 
hidayahNya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Pendampingan Akreditasi Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 

Keberhasilan FKTP dalam meraih status akreditasi sangat tergantung pada kegiatan 
pendampingan yang dilakukan oleh  m pendamping dari Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota. Oleh karena itu perlu adanya acuan yang jelas mengenai hal-hal yang harus 
dipersiapkan dalam rangka akreditasi yang mudah dipahami oleh  m pendamping. 
Pedoman Pendampingan Akreditasi FKTP ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi 
Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam membina dan mendampingi FKTP dalam 
persiapan maupun pasca akreditasi.

Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan 
apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Pedoman 
Pendampingan Akreditasi FKTP. Semoga adanya pedoman ini dapat bermanfaat 
dalam pelaksanaan pendampingan akreditasi FKTP yang berkualitas. 

Jakarta,    Juli 2015
Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar

drg. Kar  ni Rustandi, M.Kes
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 
khususnya Puskesmas, Klinik Pratama, dan Tempat Prak  k Mandiri Dokter/Dokter 
Gigi kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja 
antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan 
upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Untuk menjamin bahwa upaya 
perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan 
di FKTP, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan 
standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. 

Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang diberikan oleh lembaga 
independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai 
bahwa fasilitas kesehatan  ngkat pertama tersebut telah memenuhi standar 
akreditasi.  Di masa transisi, penyelenggaraan akreditasi FKTP dilakukan oleh 
Komisi Akreditasi FKTP yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan 
Menteri Kesehatan No. HK. 02. 02/ Menkes/ 59/ 2105. Komisi Akreditasi FKTP 
selain bertugas melaksanakan survei dan penetapan status akreditasi FKTP juga 
bertugas memberikan kajian dan rekomendasi kepada Menteri dalam rangka 
penetapan lembaga independen penyelenggara Akreditasi. 

Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas melipu  : 1) 
administrasi dan manajemen Puskesmas, 2) penyelenggaraan upaya kesehatan 
masyarakat, dan 3) penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan; sedangkan 
untuk pelaksanaan akreditasi Klinik Pratama dan tempat prak  k mandiri dokter/
dokter gigi dilakukan penilaian terhadap 1) administrasi dan manajemen, dan 2) 
penyelenggaraan upaya kesehatan.

Untuk mempersiapkan FKTP dalam pelaksanaan akreditasi maka perlu difasilitasi 
melalui proses pendampingan oleh Tim Pendamping Akreditasi Kabupaten/
Kota yang terla  h. Agar pendampingan dilakukan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku maka perlu disusun Buku Pedoman Pedampingan Akreditasi FKTP. 
Diharapkan Buku Pedoman Pendampingan ini menjadi panduan bagi pihak-pihak 
terkait dalam melakukan pendampingan dan penilaian pra-akreditasi maupun 
pendampingan pasca akreditasi dalam rangka mempersiapkan, memelihara dan 
meningkatkan pencapaian standar akreditasi FKTP secara berkesinambungan.  
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B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan 
Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;

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

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prak  k 
Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Keperawatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
307 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612;

9. Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 193;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 
Tahun 2015 – 2019; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan No 2052 Tahun 2011 tentang Izin Prak  k dan 
Pelaksanaan Prak  k Kedokteran;

12. Peraturan Menteri Kesehatan No 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan 
Yankes Perorangan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Pekerjaan dan Prak  k Tenaga Gizi;

14. Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

15. Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2014 tentang Panduan Prak  k 
Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan kesehatan primer; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
17. Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan 

Gizi;
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18. Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 
Masyarakat;

19. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang  Akreditasi 
Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Prak  k Mandiri Dokter, dan Tempat 
Prak  k Mandiri Dokter Gigi;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2015 tentang Renstra 
Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2015 tentang Komisi 
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

C. Tujuan 

Tujuan Umum:
Tersedianya panduan bagi Kementerian Kesehatan, Komisi Akreditasi FKTP, 
Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Perhimpunan Klinik dan 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia, Asosiasi Klinik Indonesia, 
Tim Pendamping akreditasi FKTP dan Pemerha   FKTP dalam mempersiapkan 
Puskesmas, Klinik Pratama dan tempat prak  k mandiri Dokter/Dokter Gigi untuk 
memenuhi standar akreditasi. 

Tujuan Khusus: 
Menyediakan panduan bagi Tim Pendamping akreditasi FKTP agar dapat:
1. Memfasilitasi pengembangan komitmen pimpinan dan karyawan terhadap 

upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan.
2. Memfasilitasi pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu di 

FKTP.
3. Memfasilitasi pengembangan sistem pelayanan klinis di FKTP sesuai dengan 

standar akreditasi.
4. Memfasilitasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Puskesmas sesuai 

dengan pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku dan standar 
akreditasi Puskesmas.

5. Memfasilitasi pengelolaan FKTP agar sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku dan standar akreditasi. 
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D. Sasaran

1. Kementerian Kesehatan dan Komisi Akreditasi FKTP sebagai acuan dalam 
melaksanakan Pela  han Pela  h Pendamping Akreditasi FKTP. 

2. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai 
acuan dalam melaksanakan Pela  han Pendamping Akreditasi FKTP dan 
menetapkan Tim Pendamping Akreditasi FKTP.

3. Balai Pela  han Kesehatan dalam melaksanakan Pela  han Pendamping 
Akreditasi FKTP.

 4. Tim Pendamping Akreditasi FKTP sebagai acuan dalam pelaksanaan 
pendampingan akreditasi FKTP. 

5. Permerha   akreditasi FKTP.
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BAB II
PENDAMPINGAN AKREDITASI

A. Penger  an
1. Tim Pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan dan penilaian pra-akredi-
tasi serta pendampingan pasca akreditasi dengan anggota yang berasal dari 
jajaran fungsional atau struktural Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/
atau pihak ke  ga atau lembaga lain/pihak ke  ga yang ditetapkan dengan 
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan telah mengiku   Pela  han 
Pendamping Akreditasi FKTP dan dinyatakan lulus sebagai Pendamping 
Akreditasi FKTP.

2. Pendampingan pra-akreditasi merupakan rangkaian kegiatan penyiapan 
FKTP agar memenuhi standar akreditasi.

3. Penilaian pra-akreditasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan Tim 
Pendamping setelah selesai pendampingan pra-akreditasi untuk mengeta-
hui kesiapan FKTP dalam melaksanakan survei akreditasi.

4. Pendampingan pasca akreditasi merupakan kegiatan untuk memelihara 
serta meningkatkan pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambun-
gan sampai dilakukan penilaian Akreditasi berikutnya.

5. Pela  han Pendamping Akreditasi FKTP adalah kegiatan pela  han yang 
diberikan kepada petugas pendamping agar mampu melaksanakan tugas 
pendampingan akreditasi.  
a. Pela  han Pela  h (TOT)  Pendamping Akreditasi FKTP di Tingkat Pusat 

dilaksanakan oleh unit teknis terkait akreditasi FKTP di Kementerian 
Kesehatan dan atau Komisi Akreditasi FKTP.

b. Pela  han Pendamping Akreditasi FKTP dapat dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan Provinsi, Balai Pela  han Kesehatan, Dinkes Kabupaten/
Kota atau pihak swasta dengan syarat mendapatkan rekomendasi 
dari Kementerian Kesehatan, mengacu pada kurikulum modul yang 
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pela  han tersebut 
terakreditasi oleh ins  tusi yang berwenang.
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B. Pengorganisasian

1. Kedudukan dan Tugas Pendamping Akreditasi FKTP
Tim Pendamping bekerja atas perintah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
1) Dalam melakukan pendampingan dan penilaian praakreditasi, Tim 

Pendamping bertugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan secara intensif kepada 

FKTP dalam rangka persiapan menuju penilaian pra-akreditasi
b. Melakukan penilaian praakreditasi untuk mengetahui kelayakan 

FKTP, untuk diusulkan dalam penilaian akreditasi.
2) Dalam melakukan pendampingan pasca akreditasi, Tim Pendamping 

bertugas sebagai berikut:
a. Mendampingi FKTP dalam melaksanakan perbaikan serta 

meningkatan kualitas pelayanan; dan
b. Menindaklanju   rekomendasi yang diberikan oleh Tim Surveior 

Akreditasi.

2. Unsur Tim Pendamping
1) Tim Pendamping pada Puskesmas beranggotakan paling sedikit 3 (  ga) 

orang dari Dinas Kesehatan Kab/Kota yang masing-masing membidangi 
administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya 
kesehatan perseorangan.

2) Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota setempat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
dapat merekrut tenaga Pendamping yang berasal dari fasilitas pelayanan 
kesehatan, ins  tusi pendidikan, organisasi profesi, Perhimpunan Klinik 
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia, Asosiasi Klinik 
Indonesia, dan atau pakar di bidang kesehatan.

3) Tim Pendamping pada Klinik Pratama, Tempat Prak  k Mandiri Dokter, 
dan Tempat Prak  k Mandiri Dokter Gigi beranggotakan paling banyak 2 
(dua) orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang masing-masing 
membidangi administrasi dan manajemen dan upaya kesehatan 
perseorangan.

4) Salah satu dari pendamping dengan memper  mbangkan pengalaman 
kerja dan kepemimpinan mempunyai tugas sebagai ketua  m. 
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C. Pembiayaan 

1. Biaya pendampingan Puskesmas oleh Tim Pendamping Akreditasi dalam 
rangka pra-akreditasi maupun untuk pendampingan pasca akreditasi 
dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 
jumlah Puskesmas yang dipersiapkan untuk akreditasi dan tahapan 
pelaksanaan pendampingan, sedangkan untuk Klinik Pratama dan Tempat 
Prak  k Mandiri Dokter/Dokter Gigi ditanggung oleh pemilik Klinik Pratama 
atau Dokter/Dokter Gigi yang bersangkutan.

2. Besaran biaya pendampingan akreditasi ditetapkan sesuai dengan standar 
biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan atau 
sesuai dengan kesepakatan pihak yang akan melaksanakan pendampingan.

3. Apabila diperlukan pendampingan lintas Kabupaten, besaran biaya 
ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama para pihak, dinyatakan dalam 
Perjanjian Kerjasama.

4. Dalam kondisi tertentu, dimana diperlukan pela  han pendamping akreditasi 
lintas Provinsi, biaya pela  han pendamping dibebankan kepada Pemerintah 
Daerah Provinsi yang membutuhkan, sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Kriteria dan Prosedur Pendampingan Akreditasi 

1. Kriteria:
Tim Pendamping Akreditasi dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. Jika dibutuhkan, Kabupaten/Kota dapat membentuk 
beberapa Tim Pendamping. Adapun  m pendamping harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut:
a. Bidang Administrasi dan Manajemen 

-  Pendidikan paling rendah diploma  ga (D3) bidang kesehatan;
-  Mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau 

mengelola program pelayanan kesehatan dasar dan/atau  program 
mutu pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 tahun;

-  Lulus pela  han pendamping Akreditasi yang dibuk  kan 
dengan ser  fi kat yang diterbitkan oleh ins  tusi pela  han yang 
terakreditasi. 
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b. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat 
-  Pendidikan paling rendah diploma  ga (D3) bidang kesehatan;
-  Mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau 

mengelola program pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 
tahun;

-  ulus pela  han pendamping Akreditasi yang dibuk  kan dengan 
ser  fi kat yang diterbitkan oleh ins  tusi pela  han yang 
terakreditasi. 

c. Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan 
-  Tenaga medis;
-  Pernah bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama paling 

singkat 1 (satu) tahun; dan
-  Lulus pela  han pendamping Akreditasi yang dibuk  kan dengan 

ser  fi kat yang diterbitkan oleh ins  tusi pela  han yang terakreditasi.

2. Prosedur Rekrutmen, Seleksi, Pela  han Pela  h (TOT) Pendamping dan 
Pela  han Pendamping:

a. Pela  han Pela  h (TOT) Pendamping Akreditasi di Tingkat Pusat
1) Fasilitator

Fasilitator Pela  han Pela  h (TOT) Pendamping Akreditasi di  ngkat 
Pusat ditetapkan oleh unit teknis penanggung jawab program 
Akreditasi FKTP.  
Seleksi calon Fasilitator Pela  han Pela  h (TOT) Pendamping 
Akreditasi di Tingkat Pusat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai 
berikut:
1) Memiliki latar belakang pendidikan minimal S2 bidang 

kesehatan; 
2) Menguasai materi yang akan dila  hkan;
3) Diutamakan pernah menjadi pela  h atau mengiku   pela  han 

akreditasi/ser  fi kasi mutu; 
4) Diutamakan yang pernah mengiku   proses penyusunan 

standar dan instrumen akreditasi FKTP. 
2) Peserta 

Peserta Pela  han Pela  h (TOT) Pendamping Akreditasi di  ngkat 
Pusat dapat berasal dari staf teknis Kemenkes yang terkait 
Akreditasi, anggota Komisi Akreditasi FKTP, lintas program di 
lingkungan Kementerian Kesehatan,  Widyaiswara yang diusulkan 
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oleh Balai Pela  han Kesehatan dan peserta yang diusulkan oleh 
Dinas Kesehatan Propinsi dengan kriteria:
a) Memiliki pendidikan minimal Strata Satu (S1) di bidang 

Kesehatan.
b) Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas minimal 3 tahun 

dan atau memiliki pengalaman mengelola program pelayanan 
kesehatan dasar minimal 3 tahun, dan atau memiliki 
pengalaman mengelola peningkatan mutu pelayanan 
kesehatan dasar minimal 3 tahun.

c) Membuat pernyataan kesediaan melaksanakan tugas mela  h 
pendamping  selama 3 (  ga) tahun masa kerja terhitung sejak 
tanggal ditetapkan  sebagai pela  h pendamping.

b. Pela  han Pendamping Akreditasi
1) Fasilitator

Fasilitator Pela  han Pendamping Akreditasi FKTP adalah pela  h 
yang mendapatkan ser  fi kat kelulusan sebagai Pela  h (TOT) 
Pendamping Akreditasi FKTP dari Kementerian Kesehatan dan 
atau Komisi Akreditasi FKTP

2) Peserta
Peserta Pela  han Pendamping Akreditasi adalah Calon 
Pendamping Akreditasi yang direkrut oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

3) Persyaratan Pela  han 
a) Pela  han Pendamping Akreditasi harus mendapatkan 

rekomendasi dari unit teknis terkait akreditasi Kementerian 
Kesehatan

b) Pela  han Pendamping Akreditasi harus mengacu pada 
kurikulum modul pela  han yang ditetapkan oleh Kementerian 
Kesehatan.

c) Pela  han Pendamping harus terakreditasi oleh ins  tusi yang 
berwenang.
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BAB III
MANAJEMEN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 

DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

A. Program Peningkatan Mutu Berkesinambungan 

Di dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan di Indonesia, 
Puskesmas  merupakan salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di satu 
wilayah kecamatan atau bagian wilayah kecamatan akan difungsikan sebagai Gate 
Keeper dari satu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan yang 
dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan.

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan  ngkat pertama yang memiliki 
wilayah kerja dan bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan 
upaya kesehatan perseorangan. Upaya kesehatan masyarakat dan upaya 
kesehatan perseorangan harus diselenggarakan secara berkualitas, adil dan 
merata, memuaskan seluruh masyarakat di wilayah kerja yang menjadi tanggung 
jawabnya.

Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat akan 
dicapai jika penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tersebut dikelola 
dengan baik sesuai dengan standar dan pedoman penyelenggaraan upaya 
kesehatan masyarakat, dan peningkatan mutu dan kinerja yang berkesinambungan. 
Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat harus memperha  kan standar 
struktur, standar proses penyelenggaraan, dan standar hasil.  Indikator kinerja 
upaya kesehatan masyarakat perlu ditetapkan, distandarkan, dan diukur secara 
periodik, dianalisis sebagai dasar untuk melakukan upaya perbaikan mutu dan 
kinerja yang berkesinambungan. 

Untuk dapat mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan 
dalam satu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna, dan 
melayani seluruh peserta secara adil, merata, berkualitas dan memuaskan, maka 
pelayanan kesehatan perseorangan yang diselenggarakan oleh FKTP melalui 
kerjasama dengan BPJS Bidang Kesehatan, harus dapat dilaksanakan secara 
efek  f dan efi sien. FKTP sebagai Gate Keeper dalam pelayanan kesehatan tersebut 
melakukan proses penjaringan pasien, agar pelayanan kesehatan perseorangan 
dapat diberikan secara benar dan tepat sesuai  ngkat kebutuhannya.
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FKTP sebagai Gate Keeper selain sebagai pemberi layanan kesehatan 
perseorangan  ngkat pertama, juga akan difungsikan sebagai salah satu simpul 
dalam satu sistem rujukan kesehatan perseorangan di  ngkat kabupaten/kota.

Sesuai tahapan dan  ngkat perkembangannya, maka upaya peningkatan mutu 
dan manajemen pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan, perlu dirancang 
dengan tujuan pencapaian yang pas  , yaitu standar pelayanan yang ditetapkan. 
Secara berkesinambungan harus terus di  ngkatkan untuk mencapai satu  ngkat 
kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar sebagaimana diharapkan. 

Akreditasi adalah suatu proses penilaian dalam rangka pengakuan telah 
memenuhi standar yang telah ditentukan. Akreditasi merupakan langkah kedua 
dari 3 (  ga) langkah dalam program quality assurance. 

Program quality assurance terdiri atas:
1. Standarisasi, melipu   kriteria yang terukur (measurable) dan indikator 

dengan standar pencapaian dan satuan waktu (  me-frame) yang jelas.
2. Akreditasi, dilakukan setelah fasilitas kesehatan membangun sistem 

mutu dan penyelenggaraan upaya kesehatan, mempersiapkan diri untuk 
akreditasi, dan siap untuk dinilai setelah melaksanakan penilaian diri (self-
assessment). 

3. Kegiatan mutu berkesinambungan (con  uous quality improvement), 
dengan mempergunakan kaidah mutu (Plan-Do-Check-Ac  on) dalam 
rangka mempertahankan dan atau meningkatkan mutu.

Untuk melakukan penilaian melalui akreditasi, akan lebih baik kalau FKTP terlebih 
dahulu dipersiapkan, dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. 

Manajemen Mutu (Quality Management) adalah seluruh ak  vitas kegiatan 
fungsi manajemen dari kebijakan, tugas dan tanggung jawab yang dituangkan 
dalam bentuk perencanaan mutu (quality planning), kendali mutu (quality 
control), jaminan mutu (quality assurance) dan peningkatan mutu (quality 
improvement), serta kendali biaya dalam suatu sistem mutu.

Mutu dapat di  njau dari berbagai perspek  f, baik dari perspeks  f penerima 
pelayanan kesehatan, pengelola program kesehatan, profesi tenaga pelaksana 
pelayanan kesehatan, dan penyandang dana, maupun pembuat dan pelaksana 
kebijakan pelayanan kesehatan, dalam hal ini khususnya pelayanan kesehatan 
 ngkat pertama.

Sistem mutu itu sendiri terdiri atas  ga komponen yakni struktur, proses 
dan hasil (outcome) yang sama pen  ngnya, saling berhubungan dan saling 
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mempengaruhi. Oleh karena itu perlu kualifi kasi penguasaan materi mutu bagi 
pimpinan fasilitas kesehatan  ngkat pertama dan pembinanya serta manajer 
mutu (quality manager).

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, terbukanya arus informasi 
dan semakin meningkatnya tuntutan pengguna jasa layanan kesehatan 
akan mutu, keselamatan serta biaya, maka prinsip-prinsip “good corporate 
governance” (dalam hal ini mencakup Health Center Governance dan Clinical 
Governance), yakni keterbukaan (transparency), tanggap (responsiveness) dan 
dapat dipertanggung-jawabkan (accountable) akan semakin menonjol, serta 
mengedepankan efi siensi dan efek  fi tas suatu pelayanan.

Is  lah efi siensi akan sangat berhubungan erat antara masukan dan proses, 
sedangkan efek  fi tas akan berhubungan dengan proses dan hasilnya. Efi siensi 
dapat digolongkan pada efi siensi teknik (technical effi  ciency), efi siensi produksi/
hasil (produc  ve effi  ciency) dan efi siensi aloka  f (alloca  ve/ societal effi  ciency) 
termasuk di dalamnya bidang market dan kesehatan. Oleh karena itu saat ini 
dibutuhkan  dak hanya “doing things right”, akan tetapi juga diperlukan prinsip 
manajemen “doing the right things”, (dikenal sebagai increasing eff ec  veness) 
sehingga kombinasi keduanya disebut sebagai prinsip manajemen layanan 
modern “doing the right things right”, sebagaimana digambarkan berikut ini:

Gambar 1. Evolusi Prinsip Manajemen
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Doing the right things right  daklah cukup, tetapi harus dibiasakan sehingga 
terjadi system default dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik 
upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perseorangan. Oleh 
karena itu prinsip yang digunakan adalah doing the right things right by default, 
lakukan sesuatu yang benar dengan benar sebagai suatu kebiasaan. 

Perkembangan akan “mutu” itu sendiri dari cara (1) inspec  on, (2) quality 
control, (3) quality assurance sampai ke (4) total quality (Management & 
Services), sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan ilmu. 

Jepang menggunakan is  lah “quality control” untuk seluruhnya, sedangkan di 
Amerika memakai is  lah “con  nuous quality Improvement” untuk “total quality” 
dan Inggris memakai is  lah “quality assurance” untuk ‘quality assurance’, 
‘con  nuous quality improvement’ maupun untuk ‘total quality’ (Management & 
Services) dan  dak membedakannya.

Gambar 2. Skema Sederhana Perkembangan Mutu

Evolusi perkembangan mutu itu sendiri berasal dari bidang industri pada akhir abad 
ke sembilan belas dan awal abad ke dua puluh di masa Perang Dunia Pertama (PD 
I). Pada waktu itu industri senjata menerapkan kaidah “inspec  on“ dalam menjaga 
kualitas produksi amunisi dan senjata. Kemudian Shewart mengembangkan dan 
mengadopsi serta menerapkan kaidah sta  s  k sebagai “quality control” serta 
memperkenalkan pendekatan siklus P-D-S-A (Plan, Do, Study, Act) yang mana hal 
ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Deming sebagai P-D-C-A (Plan, Do, 
Check, Ac  on). Kaidah PDCA ini menjadi cikal bakal yang kemudian dikenal sebagai 
“generic form of quality system” dalam “quality assurance”. 
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Tatkala Deming diperbantukan ke Jepang dalam upaya memperbaiki dan 
mengembangkan industri, beliau mengembangkan dengan memadukan unsur 
budaya Jepang ‘Kaizen’ dan fi losofi  Sun Tzu dalam hal ‘benchmarking’ maupun 
manajemen dan dikenal sebagai ‘total quality’. Sedangkan Total Quality 
Management/Service (TQM/S) adalah suatu cara pendekatan organisasi 
dalam upaya meningkatkan efek  fi tas, efi siensi dan respons organisasi dengan 
melibatkan seluruh staf manajemen, pemberi pelayanan, dan karyawan-
karyawan penunjang, dalam segala proses ak  vitas peningkatan mutu untuk 
memenuhI kebutuhan/tuntutan konsumen pengguna jasa organisasi (Process 
driven dan customer-focused oriented). Ini merupakan  ngkat ter  nggi upaya 
organisasi tersebut dalam mencapai  ngkat kualitas  nggi dengan berorientasi 
pada pelanggan, yang dalam WHA 2008 tentang Revitalisasi Primary Health Care 
(PHC), disebutkan sebagai people centred.

Secara ringkas ada 5 struktur komponen utama dalam Total Quality Management/
Service (TQM/S), yakni bagaimana memahami: (1) pelanggan, (2) kepen  ngan 
ins  tusi (contoh; Puskesmas), (3) sistem mutu (quality systems), (4) peningkatan 
kualitas yang berkesinambungan (con  nuous quality improvement) dan (5) 
instrumen mutu (quality tools).

Untuk dapat menguasai TQM/S harus menguasai kaidah/teknik dari 
perkembangan mutu itu sendiri dari inspec  on, quality control dengan seven basic 
sta  s  cs process control/ SPC dan quality assurance dengan ke  ga kompenen 
utamanya yang terdiri dari; se   ng standards, checking the standards (audit and 
accredita  on) dan con  nuous quality improvement (CQI). Quality Assurance (QA) 
adalah tahap ke  ga dan yang paling pen  ng dalam perkembangan mutu suatu 
ins  tusi/organisasi menuju  ngkat yang lebih luas dan  nggi (total quality), dan 
QA itu sendiri terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut;

1.  Standar 
Standar dibuat berdasarkan kebijakan (policy), tujuan (aims) dan objek  f 
yang telah disepaka   bersama dalam ins  tusi tersebut, untuk dijadikan 
kriteria yang dapat di  njau dari segi input/struktur, proses dan output/
outcome.

Untuk bidang kesehatan, Donabedian dengan ‘structure, process dan 
outcome’ pada awal tahun 80-an memperkenalkan tentang cara penilaian 
untuk standar, kriteria dan indikator. Selang beberapa tahun kemudian 
Maxwell mengembangkan “six dimensions of quality”. Teknik Donabedian 
dan Maxwell ini lebih meni  kberatkan tentang hal membuat standar dan 
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penilaiannya (akreditasi) yang merupakan komponen pen  ng dari “Quality 
Assurance”.

Gambar 3. Perbandingan Konsep Standar Menurut Donabedian 
dan Maxwell

Konsep Donabedian melalui standardisasi struktur, proses, dan hasil 
dapat dikombinasikan dengan konsep Maxwell yaitu 6 dimensi mutu yang 
melipu  : Akses terhadap pelayanan, ekui   (keadilan), relevan dengan 
kebutuhan, aksepabilitas terhadap pelayanan, efek  fi tas, efi siensi dan 
ekonomi.  Dengan demikian dapat disusun indikator-indikator yang bersifat 
tepat dan andal (relevant and reliable), dapat dipahami (understandable), 
dapat diukur (measurable), dalam bentuk perilaku (behavioral), dan dapat 
dicapai (achievable) yang menjadi dasar dalam melakukan upaya perbaikan 
yang berkesinambungan mengiku   siklus P-D-C-A.

Penerapan konsep Donabedian dan Maxwell dimulai dengan perencanaan 
pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, pengendalian 
terhadap proses pelayanan, dan pemeliharaan sistem pelayanan.
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2.  Instrumen Penilaian Diri (Self Assessment) dan Proses Akreditasi
Instrumen self assessment disusun mengacu pada standar akreditasi yang 
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Instrumen 
ini digunakan sebagai alat ukur yang digunakan oleh Tim Surveior yang 
ditugaskan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
dalam melaksanakan survei akreditasi maupun untuk pendampingan 
persiapan akreditasi dan pendampingan pasca akreditasi yang dilakukan 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.  Instrumen ini juga digunakan oleh 
FKTP untuk melakukan kajian awal,  pemantauan secara bertahap dan 
kon  nyu pasca akreditasi, memelihara serta meningkatkan pencapaian 
standar Akreditasi secara berkesinambungan sampai dilakukan penilaian 
Akreditasi berikutnya.

3.  Peningkatan Kualitas Berkelanjutan (Con  nous Quality Improvement/CQI) 
CQI adalah langkah selanjutnya dalam siklus QA yang merupakan upaya 
ins  tusi mempertahankan dan atau meningkatkan mutu melalui berbagai 
kegiatan sesuai standar, kriteria dan indikator, yang telah ditetapkan 
sebelumnya dalam suatu sistem manajemen mutu. CQI merupakan salah 
satu kunci utama dalam Quality Assurance bila ins  tusi tersebut akan 
meningkatkan mutu, menuju standar pelayanan ter  nggi yang ditetapkan 
saat itu.

B. Implementasi Program Peningkatan Mutu Berkesinambungan 
Sebagai contoh implementasi program peningkatan mutu berkesinambungan 
akan dijelaskan penerapan di Puskesmas, yang dapat digunakan juga oleh Klinik 
Pratama dan Tempat Prak  k Mandiri Dokter/Dokter Gigi sebagai acuan.

Pelayanan yang baik, ramah, dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan 
harapan dari penggunanya merupakan syarat untuk terbangunnya hubungan 
berkelanjutan (loyalitas) dari para pengguna pelayanan kesehatan di Puskesmas 
dalam memanfaatkan pelayanan sampai terpenuhi kebutuhannya, baik sebagai 
pengguna pelayanan kesehatan perseorangan maupun sebagai target sasaran 
upaya kesehatan yang prioritas.

Luaran atas hasil pelayanan teknis yang berkualitas antara lain pada individu: 
penyakit dapat disembuhkan, persalinan berjalan dengan selamat baik ibu 
dan bayinya, sedangkan pada pelayanan kesehatan masyarakat, masalah 
kesehatannya dapat teratasi, tumbuh-kembang Balita di posyandu berhasil baik, 
Case Detec  on Rate dan Cure Rate program P2TB tercapai sesuai target.
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Proses pelayanan yang bermutu, membuat pengguna merasa diperha  kan 
dan dilayani dengan baik sehingga bila kedua-duanya diperoleh sesuai dengan 
harapan, para pengguna pelayanan akan mempunyai kesan bahwa layanan di 
Puskesmas memang baik, dan bila pelayanan diberikan dengan baik, ramah, dan 
penuh perha  an, maka pengguna akan merasa puas atas layanan yang diterima. 

Layanan yang customized merupakan layanan yang berorientasi pada pelanggan 
(people centred), yang dengan beragamnya kondisi masyarakat  dak akan sama, 
terutama pada masyarakat yang heterogen. Tuntutan masyarakat pengguna jasa 
pada pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan, dibentuk oleh:
a. Tingkat perkembangan masyarakat dari aspek;  ngkat pendidikan dan 

kondisi kehidupan sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan sosial-spiritual,
b. Ada  daknya alterna  f untuk mencari fasilitas pelayanan kesehatan lain 

yang mampu dijangkau.

Dengan kemampuan menyesuaikan diri pada situasi yang beragam, Puskesmas 
akan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di wilayah kerja tanggung-
jawabnya, maupun masyarakat yang dapat menjangkau pelayanannya. Hal ini 
pen  ng ke  ka model pembiayaan pelayanan kesehatan perseorangan melalui 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Puskesmas dengan konsep wilayah, bertanggung jawab melayani kesehatan 
masyarakat yang berada di dalamnya, terutama pelayanan kesehatan masyarakat, 
sedangkan untuk pelayanan kesehatan perseorangan, banyak Puskesmas 
terutama di perkotaan akan menghadapi pesaing yang juga bekerjasama dengan 
BPJS dalam melayani masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada 
kondisi demikian, Puskesmas akan dihadapkan pada pesaing-pesaing dalam 
pelayanan kesehatan perseorangan. Untuk hal tersebut, maka Puskesmas harus 
berupaya memenuhi tuntutan masyarakat, dengan pelayanan yang berkualitas 
dan customized.

Dengan keberagaman kondisi masyarakat yang harus dilayani, dapat 
diperkenalkan beberapa pendekatan berikut ini:

a. Puskesmas sebagai pemberi layanan tunggal di wilayah kerja 
Pada kondisi ini,  dak ada fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan dan 
kesehatan lainnya di wilayah kerja Puskesmas. Kondisi ini umumnya dijumpai 
di daerah-daerah ter  nggal, terpencil, sangat terpencil, dan daerah yang 
 dak dimina   pemberi layanan kesehatan perseorangan swasta. Selain 

itu di lokasi tersebut juga  dak banyak perubahan berar   yang dialami 
masyarakat, yang pada gilirannya  membuat masyarakat menuntut terlalu 
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banyak, yang menyebabkan Puskesmas harus mengembangkan suatu 
program secara khusus.

Di wilayah seper   ini, Puskesmas seolah “memonopoli” pelayanan 
kesehatan perseorangan dan kesehatan masyarakat, karena memang  dak 
ada pesaingnya. Sekalipun kondisinya demikian, pelayanan Puskesmas tetap 
harus diberikan secara berkualitas. Walaupun pelayanan yang diberikan 
minimal (bahkan sangat minimal), sepanjang tetap dilakukan secara 
bertanggung jawab sesuai standar kualitas, masyarakat akan merasa puas. 
Metode manajemen mutu yang dilakukan pada  ngkat perkembangan ini 
adalah “Inspeksi (inspec  on)”, dengan mempertahankan pelayanan tetap 
mengiku   prosedur.

Dengan pendekatan demikian, tanggapan masyarakat pengguna pelayanan 
Puskesmas akan tetap “OK” saja, dalam ar   hampir  dak ada penolakan 
dari para pengguna jasa, karena memang  dak ada lagi fasilitas lain yang 
memberikan pelayanan, sementara puskesmas sudah melayani dengan 
baik, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat disana.

b. Adanya fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di samping Puskesmas 
Pada situasi ini, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya walaupun 
ada, tetapi kemampuannya masih belum melebihi kemampuan Puskesmas 
dalam melayani masyarakat, kalaupun akan disebut sebagai “pesaing” dengan 
situasinya yang sudah mulai terasa “terganggu (interrupted)” oleh kehadiran 
fasilitas lainnya dalam menarik pengunjung Puskesmas. Aliran perpindahan 
dari masyarakat pengguna jasanya belum nyata benar, sehingga  ngkat 
persaingan dianggap masih ringan-ringan saja. Pada kondisi ini, Puskesmas 
sudah harus melakukan Quality Control (QC), untuk selalu memantau 
proses dan kualitas pelayanannya, kalau  dak ingin di  nggalkan masyarakat. 
Masyarakat yang meninggalkan pelayanan Puskesmas, bukan berar   juga 
akan memperoleh layanan yang benar-benar berkualitas sebagaimana 
seharusnya, karena seringkali kenyamanan yang diberikan  dak menyentuh 
kebutuhan kesehatan yang sebenarnya, sehingga outcome layanan belum 
pas   akan tercapai. Karenanya untuk menghindarkan “larinya” masyarakat 
dari Puskesmas, proses pelayanan perlu diawasi / dikontrol agar para 
pemberi layanan dapat memenuhi standar teknis dan standar fungsionalnya 
dapat dipertanggung-jawabkan. Metode manajemen mutu dalam kondisi ini 
disebut metode “Quality Control (QC)”.
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c. Adanya fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan kinerja cukup bagus
Pada situasi ini, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di wilayah 
kerja Puskesmas sudah dapat menarik perha  an masyarakat pengguna jasa, 
sehingga perpindahan dalam mencari pelayanan sudah tampak jelas. Kalau 
kondisi ini dianggap sebagai suatu persaingan, maka  ngkat persaingannya 
dianggap sudah cukup berat (complicated), sehingga Puskesmas harus 
memas  kan bahwa layanan yang disediakan memang benar-benar 
berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas dilakukan 
agar Puskesmas  dak semakin kehilangan pengunjung/ pelanggannya, 
bahkan bilamana mampu harus dapat memperbaiki posisinya dalam peta 
persaingan di wilayah kerjanya sendiri. 

Metode manajemen mutu dalam kondisi ini disebut metode Quality 
Assurance (“QA”), dimana Puskesmas berani menyatakan dan menjamin 
bahwa pelayanannya memang berkualitas. Puskesmas di daerah 
perbatasan negara tetangga minimal harus berada pada kondisi seper   ini, 
sehingga Puskesmas di perbatasan harus menerapkan pendekatan kualitas 
dengan metode QA.

d. Adanya fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan kinerja yang bagus 
Pada situasi ini, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di wilayah 
kerja Puskesmas sudah semakin menarik perha  an masyarakat pengguna 
jasa karena kemampuannya melayani sesuai dengan tuntutan dari para 
pengguna jasa. Kalau pada situasi demikian Puskesmas  dak melakukan 
perubahan dalam memberikan layanan, maka perpindahan pengguna jasa 
dalam mencari pelayanan akan semakin meningkat jelas. Kalau kondisi ini 
dianggap sebagai suatu persaingan, maka  ngkat persaingannya sudah 
cukup berat/hebat (sophis  cated).
Pada kondisi ini, Puskesmas harus memas  kan bahwa layanan yang 
disediakan memang benar-benar berkualitas, dengan biaya (cost) yang 
mampu bersaing, dan memperlakukan para pengguna jasanya dengan 
sangat customized, sesuai dengan tuntutan para pengguna jasanya. Untuk 
menuju kemampuannya tersebut, Puskesmas harus melibatkan pihak 
pengelola (manajemen) Puskesmas, dalam hal ini adalah para penanggung-
jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas secara 
keseluruhan. Metode manajemen mutu dalam kondisi ini disebut metode 
Total Quality Management (“TQM”).
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e. Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan lain dengan kinerja sangat bagus 
Pada situasi ini, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di wilayah 
kerja Puskesmas sudah semakin banyak seper   misalnya di kota-kota besar, 
dengan keberagaman pelayanan. Kalau  dak secara tegas diatur, maka 
fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dapat saja melakukan pelayanan 
kesehatan  ngkat pertama yang sebenarnya bukan porsinya. Pada kondisi 
demikian,  dak jelas lagi pembagian peran dalam penyelenggaraan 
pelayanan, sehingga dapat saja fasilitas kesehatan rujukan memberikan 
pelayanan kesehatan perseorangan  ngkat pertama, di samping porsinya 
memberikan pelayanan kesehatan perseorangan  ngkat kedua atau ke  ga.

Masyarakat pengguna jasa di sekitar lokasi keberadaan fasilitas kesehatan 
non puskesmas tersebut, dengan kemampuan fi nansialnya dapat secara 
bebas memilih fasilitas mana yang dapat memuaskannya, yaitu fasilitas 
kesehatan yang mampu memberikan hasil (outcome) yang jelas sekalipun 
hanya untuk kebutuhan pelayanan  ngkat pertama. Fasilitas pelayanan 
kesehatan rujukan yang memiliki kemampuan dan kemauan melayani 
pelanggan dengan sangat baik, akan menjadi tempat pilihan masyarakat 
mampu untuk mencari pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sekalipun 
untuk masalah-masalah kesehatan non spesialis  s. Pengguna pelayanan 
akan puas, jika fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melayani secara 
berkualitas, baik secara teknis dalam mencapai tujuan pelayanan, maupun 
secara personal dapat memenuhi harapan.

Pada situasi demikian kalau Puskesmas  dak melakukan perubahan dalam 
memberikan layanannya (services) dalam berbagai aspeknya, maka Puskesmas 
hanya akan dimanfaatkan oleh penduduk setempat yang mempunyai jaminan 
kesehatan masyarakat bagi orang-orang miskin saja. Kesan bahwa Puskesmas 
adalah tempat pelayanan bagi orang miskin seolah-olah menjadi terbuk  , 
sementara orang-orang mampu  dak akan memanfaatkan pelayanannya. 
Hal ini akan dapat dibuk  kan ke  ka BPJS melakukan penilaian u  lisasi 
dan melakukan survei kepuasan pelanggan, dalam rangka mengevaluasi 
pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai PPK yang ditunjuk.

Pada kondisi lingkungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang banyak 
dan beragam dianggap sebagai suatu peta persaingan bagi Puskesmas, maka 
 ngkat persaingan di sini sudah cukup “kacau/chaos”. Untuk hal tersebut 

maka Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan perseorangan 
 ngkat pertama, harus mampu mengetahui “value” yang diharapkan 
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pelanggan atas pelayanan Puskesmas, menyusun strategi pemasaran, 
membuat seluruh karyawan Puskesmas menyadari akan posisi Puskesmas 
dalam persaingan, meninjau kembali proses pelayanan, dan secara terus 
menerus memantau hasilnya. Metode manajemen mutu dalam kondisi ini 
disebut metode Total Quality Services (“TQS”).

Model pendekatan manajemen mutu sebagaimana dijelaskan diatas, 
akan sangat bermanfaat untuk dipelajari secara lebih mendalam, apalagi 
model pendekatan pelayanan sesuai Undang-undang No. 24 tahun 2011 
tentang BPJS telah diterapkan sejak awal tahun 2014, karena baik peserta 
Jaminan Kesehatan maupun pengelolanya yaitu BPJS akan memilih 
ins  tusi yang mampu memberikan layanan terbaik dan memuaskan para 
pengguna jasanya. Untuk hal tersebut bukan hanya kemampuan teknis 
yang berkualitas yang akan menjadi pilihan pengguna jasa, akan tetapi 
juga kemampuan melayani dengan hubungan interpersonal yang baik dan 
berkualitas, sehingga dapat membangun citra yang baik, di samping layanan 
yang berhasil memberi luaran klinis yang op  mal.
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BAB IV
LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN AKREDITASI

Upaya peningkatan mutu pelayanan dilakukan sebenarnya untuk meminimalkan 
adanya variasi proses dalam sistem pelayanan. Variasi proses adalah suatu perbedaan-
perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaan suatu proses yang sama. Variasi proses 
tersebut berakibat pada hasil yang  dak sesuai dengan yang diharapkan yang akhirnya 
bermuara pada ke  dakpuasan pasien atau pengguna. Variasi proses tersebut terjadi 
sebagai akibat dari proses atau sistem  dak diukur dengan baik,  dak dimonitor 
dengan baik,  dak dikendalikan dengan baik,  dak dipelihara dengan baik,  dak 
disempurnakan secara berkesinambungan, dan  dak didokumentasikan dengan baik.

Untuk meminimalkan variasi proses maka perlu dilakukan pengukuran terhadap 
sistem pelayanan melalui ditetapkannya indikator dan standar kinerja, pengendalian 
dengan ditetapkan regulasi internal yang berupa kebijakan, pedoman, standar 
pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dengan menggunakan indikator, 
standar, pedoman, serta standar prosedur operasional maka dapat dilakukan 
monitoring terhadap sistem pelayanan.  Pemeliharaan dapat dilakukan dengan 
menerapkan prinsip-prinsip tata graha dengan berpedoman pada 5 R: Ringkas, 
Rapih, Resik, Rawat, Rajin, sedangkan penyempurnaan sistem atau proses pelayanan 
dilakukan dengan menerapkan Con  nuous Quality Improvement yang mengiku   
siklus Plan Do Check Ac  on

Oleh karena itu perlu dibangun suatu sistem yang mengarahkan Puskesmas, 
Klinik Pratama, dan Tempat Prak  k Mandiri Dokter/Dokter Gigi untuk melakukan 
pengukuran, monitoring, pengendalian, pemeliharaan, penyempurnaan yang 
berkelanjutan, dan pendokumentasian yang baik. Sistem tersebut disebut dengan 
Sistem Manajemen Mutu. Dengan adanya sistem manajemen mutu yang berjalan 
dengan baik, maka akan memandu sistem pelayanan di Puskesmas, Klinik Pratama, 
dan Temapt Prak  k Mandiri Dokter/Dokter Gigi untuk mematuhi standar, pedoman, 
dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan kepada 
masyarakat. Kedua sistem tersebut, yaitu sistem manajemen mutu, sistem pelayanan 
klinis dan sistem pengelolaan upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas perlu 
dibakukan dan dilaksanakan. Akreditasi akan menilai apakah kedua sistem tersebut 
berjalan dengan baik. Dengan demikian langkah awal dalam persiapan akreditasi 
adalah membangun dan membakukan sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan 
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
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A. Langkah-langkah Penyiapan Akreditasi 

1. Langkah Persiapan Akreditasi Puskesmas
Puskesmas yang akan diakreditasi ditetapkan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penyiapan akreditasi dilaksanakan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan 
oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas yang ditunjuk dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Lokakarya di Puskesmas minimal selama satu hari efek  f untuk 

menggalang komitmen dan pengenalan awal tentang Standar dan 
Instrumen Akreditasi, pembentukan Pani  a Persiapan Akreditasi 
Puskesmas, dan pembentukan Kelompok Kerja, yaitu Kelompok Kerja 
Administrasi dan Manajemen, Kelompok Kerja Upaya Kesehatan 
Masyarakat, dan Kelompok Kerja Upaya Kesehatan Perseorangan;

b. Pendampingan di Puskesmas berupa workshop pemahaman standar 
dan instrumen yang diiku   oleh seluruh karyawan Puskesmas untuk 
memahami secara rinci standar dan instrumen akreditasi Puskesmas 
dan persiapan self-assessment;

c. Pelaksanaan self-assessment oleh Pani  a Persiapan Akreditasi 
Puskesmas. Pani  a Persiapan Akreditasi Puskesmas melakukan 
pembahasan hasil self assessment bersama Tim Pendamping Akreditasi 
dan menyusun Rencana Aksi untuk persiapan akreditasi;

d. Penyiapan Dokumen Akreditasi, dengan tahapan:
1) Iden  fi kasi dokumen-dokumen yang dipersyarat kan oleh standar 

akreditasi,
2) Penyiapan tata naskah penulisan dokumen ter masuk di dalamnya 

pengendalian dokumen akreditasi yang melipu   pengaturan 
tentang kewenangan pembuatan, pemanfaatan dan penyimpanan 
seluruh dokumen Puskesmas,

3) Penyiapan dokumen akreditasi. 
a) Dokumen internal, melipu  :

• Kebijakan
• Manual Mutu
• Rencana Lima Tahunan
• Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Tahunan
• Pedoman atau Panduan 
• Kerangka Acuan Program/Kegiatan
• Standar Operasional Prosedur (SOP)
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•  Rekam Implementasi (dokumen sebagai buk   telusur).
b) Dokumen eksternal  yang berupa peraturan perundangan 

dan pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh Kementerian 
Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
organisasi profesi yang merupakan acuan bagi FKTP dalam 
menyelenggarakan administrasi manajemen dan upaya 
kesehatan perorangan serta khusus bagi Puskesmas untuk 
penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.

Penyiapan dokumen sebagai regulasi internal tersebut 
membutuhkan waktu lebih kurang 4 bulan. Selama penyiapan 
dokumen dilakukan pendampingan lebih kurang 3 sampai dengan 
5 kali @ 2 hari.

e. Penataan sistem manajemen dan sistem penyeleng garaan UKM dan 
UKP.

f. Setelah dokumen yang merupakan regulasi internal  disusun, berikut 
dengan program-program kegiatan yang direncanakan, maka dilakukan 
implementasi sesuai dengan kebijakan, manual mutu,pedoman/
panduan, kerangka acuan, dan SOP yang direncanakan. Pelaksanaan 
kegiatan implementasi tersebut diperkirakan  dilaksanakan dalam kurun 
waktu 3 sampai dengan 4 bulan, dengan pendampingan 4 kali @ 2 hari.  

g. Penilaian Pra-ser  fi kasi oleh Tim Pendamping Akreditasi, untuk 
mengetahui kesiapan Puskesmas untuk diusulkan dilakukan penilaian 
akreditasi.

h. Pengusulan Puskesmas yang siap diakreditasi dilakukan oleh Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi hasil 
Penilaian Pra-ser  fi kasi oleh Tim Pendamping Akreditasi.

2. Langkah Persiapan Akreditasi Klinik Pratama 
Klinik Pratama yang akan diakreditasi dapat mengajukan permohonan kepada 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pendampingan 
jika dibutuhkan. Pelaksanaan penyiapan akreditasi dilakukan oleh Tim 
Pendamping Akreditasi dan/atau Pihak Ke  ga yang ditunjuk dengan 
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Lokakarya di Klinik Pratama selama dua hari efek  f untuk menggalang 

komitmen dan pengenalan Standar dan Instrumen Akreditasi, 
pembentukan Pani  a Persiapan Akreditasi, dan pembentukan 
Kelompok Kerja sesuai kebutuhan, misalnya dibentuk kelompok kerja 
sesuai dengan Bab dari standar akreditasi.
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b. Pendampingan diiku   oleh seluruh karyawan untuk memahami secara 
rinci standar dan instrumen akreditasi dan persiapan self-assessment.

c. Pelaksanaan self-assessment oleh Pani  a Persiapan Akreditasi.
d. Pani  a Persiapan Akreditasi melakukan pembahasan hasil self 

assessment bersama Tim Pendamping Akreditasi dan menyusun 
Rencana Aksi untuk persiapan akreditasi. 

e. Penyiapan Dokumen Akreditasi, dengan tahapan:
1) Iden  fi kasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh standar 

akreditasi.
Penyiapan tata naskah penulisan dokumen termasuk di dalamnya 
pengendalian dokumen akreditasi yang melipu   pengaturan 
tentang kewenangan pembuatan, pemanfaatan dan penyimpanan 
seluruh dokumen Klinik Pratama

2) Penyiapan dokumen akreditasi
a) Dokumen internal, melipu  : 

• Kebijakan
• Manual Mutu
• Rencana Lima Tahunan
• Rencana Tahunan
• Pedoman atau Panduan 
• Kerangka Acuan Program/Kegiatan
• Standar Operasional Prosedur (SOP)
• Rekam Implementasi (dokumen sebagai buk   telusur)

b) Dokumen eksternal  yang berupa peraturan perundangan 
dan pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh Kementerian 
Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
organisasi profesi yang merupakan acuan bagi FKTP dalam 
menyelenggarakan administrasi manajemen dan upaya 
kesehatan perorangan.

Penyiapan dokumen sebagai regulasi internal tersebut 
membutuhkan waktu lebih kurang 4 bulan. Selama penyiapan 
dokumen dilakukan pendampingan lebih kurang 3 sampai dengan 
5 kali @ 2 hari.

f. Penataan sistem manajemen dan sistem pelayanan klinis sesuai dengan 
analisis hasil self assessment. 

g. Setelah dokumen yang merupakan regulasi internal disusun, berikut 
dengan program-program kegiatan yang direncanakan, maka dilakukan 



26  Pedoman Pendampingan Akreditasi | Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

implementasi sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur 
dan program kegiatan yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan 
implementasi tersebut diperkirakan  dilaksanakan dalam kurun waktu 
3 sampai dengan 4 bulan, dengan pendampingan 4 kali @ 2 hari.

h. Penilaian Pra-ser  fi kasi oleh Tim Pendamping Akreditasi, untuk 
mengetahui kesiapan Klinik Pratama agar dapat diusulkan untuk dilakukan 
penilaian akreditasi.

i. Pengusulan Klinik Pratama yang siap diakreditasi dilakukan oleh Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi hasil 
Penilaian Pra-ser  fi kasi oleh Tim Pendamping Akreditasi.

3. Langkah Persiapan Akreditasi Tempat Prak  k Mandiri Dokter/Dokter Gigi
Pemilik tempat prak  k mandiri Dokter/Dokter Gigi dapat mengajukan 
permohonan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/Kota untuk mendapatkan 
pendampingan jika dibutuhkan. Pelaksanaan penyiapan akreditasi dilakukan 
oleh Tim Pendamping Akreditasi dan/atau Pihak Ke  ga yang ditunjuk 
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Diskusi bersama dengan  m pendamping selama dua hari efek  f untuk 

menggalang komitmen dan pemahaman tentang Standar dan Instrumen 
Akreditasi.

b. Pendampingan diiku   oleh dokter/dokter gigi dengan karyawan yang 
membantu dokter menjalankan prak  k mandiri untuk memahami 
secara rinci standar dan instrumen akreditasi dan persiapan self-
assessment.

c. Pelaksanaan self-assessment oleh dokter/dokter gigi dan karyawan 
yang membantu.

d. Tim dari Tempat Prak  k Mandiri Dokter/Dokter Gigi melakukan 
pembahasan hasil self-assessment bersama Tim Pendamping Akreditasi 
dan menyusun Rencana Aksi untuk persiapan akreditasi.

e. Penyiapan dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi, 
terutama prosedur-prosedur pelayanan klinis disiapkan selama 3 
sampai dengan 4 bulan.  Pada saat penyiapan dokumen dapat dilakukan 
pendampingan 3 kali @ 2 hari.

f. Setelah prosedur-prosedur dan program kegiatan untuk perbaikan 
direncanakan, maka dilakukan implementasi dengan kurun waktu 
3 sampai dengan 5 bulan. Pada saat implementasi dapat dilakukan 
pendampingan 3 kali @ 2 hari.
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g. Penilaian Praakreditasi oleh Tim Pendamping Akreditasi, untuk 
mengetahui kesiapan tempat prak  k mandiri dokter/dokter gigi agar 
dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian akreditasi.

h. Jika tempat prak  k mandiri dokter/dokter gigi prak  k siap untuk 
dinilai untuk akreditasi, maka dokter/ dokter gigi prak  k mengajukan 
permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk 
dapat dilakukan survei akreditasi.

i. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengusulkan untuk dilakukan 
penilaian akreditasi tempat prak  k mandiri dokter/dokter gigi kepada 
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada 
Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Tahapan pendampingan dapat digambarkan seper   tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tahapan Pendampingan

 No Tahapan persiapan Waktu Agenda
Kegiatan yang 
dilakukan Staf 

Puskesmas

Kegiatan yang 
dilakukan 

pendamping

1 Lokakarya 
Penggalangan 
Komitmen

1 hari Pembahasan 
Kebijakan akreditasi, 
konsep akreditasi, 
penggalangan 
komitmen  yang 
diiku   oleh seluruh 
karyawan Puskesmas, 
perwakilan Dinkes 
kab/kota serta lintas 
sektor terkait

Mengiku   secara ak  f 
kegiatan lokakarya dan 
membuat pernyataan 
komitmen

Narasumber dalam 
kegiatan lokakarya 
persiapan

2 Workshop 
Pemahaman 
Standar dan 
Instrumen

2 hari Pembahasan standar 
dan instrumen secara 
rinci

Memahami standar, 
instrumen, dan elemen 
penilaian

Narasumber yang 
menjelaskan standar,  
instrumen dan 
bagaimana langkah-
langkah persiapan 
akreditasi

3 Pendampingan 
Pelaksanaan Self 
Assesment

2 hari Self-assessment dan 
pembahasan hasil self 
assessment

Melakukan self 
assessment dan 
menganalisis dipandu 
oleh pendamping

Memfasilitasi proses 
self assessment, 
bersama dengan 
karyawan Puskesmas 
melakukan analisis 
hasil self assessment 
dan menyusun 
rencana  ndak lanjut 
pendampingan
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 No Tahapan persiapan Waktu Agenda
Kegiatan yang 
dilakukan Staf 

Puskesmas

Kegiatan yang 
dilakukan 

pendamping

4 Pendampingan 
Penyiapan 
Dokumen

3 – 5 
kali, @ 
2 hari 

Pembakuan sistem 
mutu: penyusunan 
kebijakan, prosedur, 
pedoman, perbaikan 
sistem manajemen, 
sistem pelayanan, 
penyusunan program-
program kegiatan

Penyusunan kebijakan, 
prosedur, pedoman, 
rencana program 
kegiatan yang 
dipersyaratkan.
Memperbaiki sistem 
manajemen: jika 
perencanaan belum 
sesuai dengan 
pedoman PTP, lakukan 
proses perencanaan 
mulai dari SMD, MMD, 
analisis kesehatan 
masyarakat, dst.
Jika proses monitoring 
dan evaluasi belum 
dilakukan dengan baik, 
susun indikator dan 
rencana monitoring 
dan evaluasi.
Perbaikan sistem 
penyelenggaraan UKM: 
perencanaan program 
kegiatan UKM, 
pengorganisasian, 
pelaksanaan, 
monitoring dan 
evaluasi
perbaikan sistem 
pelayanan klinis.

Memfasilitasi proses 
penyiapan untuk 
akreditasi dengan 
menggunakan 
pendekatan-
pendekatan 
dalam melakukan 
pendampingan, sesuai 
dengan kenyataan 
yang ada, apakah 
sistem sudah tertata 
atau belum tertata.

5 Pendampingan 
Implementasi

4 kali, 
@2 hari 

(implementasi) Kebijakan, prosedur, 
pedoman, program 
kegiatan dilaksanakan, 
demikian juga 
pelaksanaan kegiatan 
UKM dan UKP 
sesuai dengan yang 
direncanakan.

Memfasilitasi proses 
implementasi, 
membantu mengatasi 
masalah atau 
hambatan dalam 
implementasi. 

10 Penilaian 
Praakreditasi

2 hari Assessment pra-survei Memerankan 
sebagai Puskesmas 
yang disurvei oleh 
pendamping

Pendamping berperan 
seper   surveior,  
melakukan survei 
simulasi

Keterangan:
*)  Pendampingan berulang pada saat penyiapan dokumen dan implementasi dapat dilaksanakan 

tanpa melalui tatap muka seper   melalui telepon, surat elektronik (email), dan lain-lain.
*) Keberhasilan kegiatan pendampingan akreditasi FKTP membutuhkan dukungan penuh dari 

Dinas Kesehatan kab/kota dan lintas sektor terkait.
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B. Pendekatan Dalam Pendampingan Akreditasi

Dalam melakukan pendampingan akreditasi, beberapa pendekatan dapat 
dilakukan, antara lain sebagai berikut:

(1) Jika sistem sudah berjalan, misalnya sistem pelayanan pasien mulai dari 
penda  aran sampai dengan pasien pulang atau dirujuk, maka yang perlu 
dilakukan adalah menyempurnakan agar sistem tersebut berjalan dan 
dipandu oleh kebijakan dan prosedur sebagaimana dipersyaratkan pada 
se  ap elemen penilaian. Oleh karena itu perha  kan  ap elemen penilaian 
dan lakukan pemenuhan terhadap apa yang dipersyaratkan oleh elemen 
penilaian tersebut.

(2) Jika sistem belum berjalan/tertata dengan baik, maka beberapa pendekatan 
dapat dilakukan, yaitu:
a. Pendekatan sistem 

Pelajari sistem pelayanan tersebut, misalnya pelayanan laboratorium, 
apa output dari pelayanan, apa indikator-kinerja yang perlu ditetapkan, 
bagaimana tahapan proses pelayanan tersebut, bagaimana pemenuhan 
sumber daya (input). Dengan melakukan kajian terhadap output, 
proses, dan sumber daya, maka lakukan fasilitasi dalam membangun 
proses pelayanan: bagaimana proses pelayanan akan dibangun atau 
ditata, dan bagaimana proses pengendalian dan peningkatan mutu 
terhadap proses pelayanan tersebut.

b. Pendekatan dengan melihat hirarki dokumen:
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Gambar 4. Hirarki Dokumen

Pendekatan dengan memperha  kan struktur dokumen diawali dengan 
penyusunan kebijakan yang dipersyaratkan, kemudian dilanjutkan 
dengan penyusunan pedoman/panduan untuk melaksanakan 
kebijakan tersebut, dan susun prosedur-prosedur yang dibutuhkan 
dan dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada 
pada pedoman/panduan, lakukan implementasi dan rekam proses dan 
hasil implementasi serta  ndak lanjutnya. Jika dipersyaratkan dalam 
standar akreditasi adanya program kegiatan terkait dengan pelayanan 
tersebut, misalnya pada pelayanan laboratorium dipersyaratkan 
program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, maka susun 
rencana program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam 
pelayanan laboratorium, implementasikan, catat proses dan hasilnya, 
lakukan monitoring dan evaluasi, serta  ndak lanjut. 

Contoh untuk pelayanan farmasi:
1) Susun kebijakan pelayanan farmasi, yang berisi:

• Kebijakan peresepan obat (termasuk peresepan obat 
narko  ka dan psikotropika)

• Kebijakan pelayanan obat rawat inap dan rawat jalan
• Kebijakan penyediaan dan penggunaan obat
• Kebijakan pengendalian dan penilaian penyediaan dan 

penggunaan obat
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• Kebijakan pelayanan obat 7 hari 24 jam pada Puskesmas 
dengan rawat darurat

• Kebijakan persepan obat sesuai formularium
• Kebijakan penyediaan obat sesuai formularium
• Kebijakan penanganan obat kedaluwarsa
• Kebijakan tentang efek samping obat, riwayat alergi, obat 

yang dibawa pasien rawat inap
• Kebijakan monitoring efek samping obat
• Kebijakan pengendalian pengawasan penggunaan 

psikotropika dan narko  ka
• Kebijakan penyediaan obat emergensi
• Kebijakan jika terjadi kesalahan pemberian obat dan 

pelaporannya (KTD, KNC, dsb)
2) Susun pedoman pelayanan farmasi, yang berisi: 

a) Pendahuluan: latar belakang, ruang lingkup, landasan hukum.
b) Pengorganisasian
c) Standar ketenagaan
d) Standar fasilitas
e) Tata laksana pelayanan farmasi:

• Peresepan obat
• Pelayanan obat
• Pengadaan obat
• Penyimpanan obat
• Distribusi obat
• Monitoring dan penilaian terhadap penggunaan dan 

penyediaan obat
• Pencegahan dan penanganan obat kadaluwarsa
• Pelayanan dan penyimpanan obat psikotropika dan 

narko  ka
• Rekonsiliasi obat 
• Monitoring efek samping obat
• Penyediaan dan penggunaan obat emergensi

f) Logis  k pelayanan obat
g) Kendali mutu pelayanan farmasi dan Keselamatan pasien
h) Keselamatan kerja karyawan farmasi
i) Penutup
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3) Susun prosedur-prosedur (SOP/SPO) yang dibutuhkan/
dipersyaratkan, antara lain:
• SPO peresepan obat (termasuk peresepan obat narko  ka 

dan psikotropika)
• SPO pelayanan obat rawat inap dan rawat jalan
• SPO penyediaan dan penggunaan obat
• SPO pengendalian dan penilaian penyediaan dan penggunaan 

obat
• SPO pelayanan obat 7 hari 24 jam pada Puskesmas dengan 

rawat darurat
• SPO monitoring persepan obat sesuai formularium
• SPO penanganan obat kedaluwarsa
• SPO penanganan efek samping obat, riwayat alergi, obat yang 

dibawa pasien rawat inap
• SPO monitoring efek samping obat
• SPO pelayanan obat psikotropika dan narko  ka
• SPO pengendalian pengawasan penggunaan psikotropika 

dan narko  ka
• SPO jika terjadi kesalahan pemberian obat dan pelaporannya 

(KTD, KNC, dsb)
4) Susun Rencana program peningkatan mutu dan keselamatan 

pasien di farmasi, yang melipu  :
a) Pendahuluan
b) Latar belakang
c) Pengorganisasian  m mutu dan keselamatan pasien di 

farmasi
d) Tujuan dan sasaran
e) Kegiatan pokok:

• Penilaian kinerja dan mutu pelayanan farmasi (mulai 
dari penetapan)

• Indikator,pengumpulan indikator, analisis, dan  ndak 
lanjut

• Monitoring kejadian efek samping obat dan  ndak 
lanjutnya

• Monitoring kejadian kesalahan pemberian obat dan 
 ndak lanjutnya

• Penyusunan formularium obat, 
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• Monitoring peresepan obat sesuai formularium dan 
revisi formularium

• Pengelolaan risiko pelayan obat
• Pendidikan staf tentang mutu dan keselamatan pasien

f) Penjadwalan
g) Evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang 

direncanakan dan pelaporannya
h) Pencatatan, pelaporan dan evaluasi 

5) Lakukan Implementasi dan  ndak lanjut lengkap dengan rekam 
implementasinya, antara lain:
a) Buk   pelaksanaan SPO dalam kegiatan pelayanan
b) Buk   monitoring pelaksanaan SPO, hasil monitoring dan 

 ndak lanjutnya
c) Buk   pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan 

program dan hasil-hasil serta  ndak lanjutnya
c. Pendekatan khusus untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien 

(Bab III, VI, IX):
1) Susun kebijakan mutu puskesmas dan keselamatan pasien
2) Tetapkan penanggung jawab mutu 
3) Susun  m mutu Puskesmas dan keselamatan pasien
4) Susun Rencana Program mutu Puskesmas dan keselamatan pasien 

(Quality Plan),   yang memuat, antara lain:
a) Program mutu manajerial:

• Penilaian kinerja manajerial
• Audit internal
• Penilaian kontrak kerja manajerial
• Penilaian kinerja SDM non Klinis
• Diklat mutu untuk karyawan Puskesmas

b) Program mutu UKM:
• Penilaian kinerja  ap UKM
• Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan mutu 

UKM melalui survei,  SMD, dan MMD
• Pencapaian sasaran MDGs

c) Program mutu klinis:
• Penilaian kinerja klinis
• Penilaian pencapaian sasaran keselamatan pasien
• Penilaian kinerja dan perilaku SDM Klinis dan rekredensial
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• Penyusunan dan monitoring pelaksanaan Pedoman 
Prak  k klinis

• Pelaporan dan  ndak lanjut jika terjadi KTD, KNC, KTC, 
KPC

• Penyelenggaraan diklat mutu dan keselamatan pasien 
untuk prak  si klinis

• Penerapan manajemen risiko pada area prioritas
• Peningkatan mutu dan keselamatan pasien pelayanan 

laboratorium
• Peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada 

pelayanan obat
• Peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada 

pelayanan radiodiagnos  k
• Evaluasi kontrak kerja klinis (PKS klinis)
• Penyusunan SPO/Panduan/Pedoman termasuk Panduan 

Prak  k klinis, pelaksanaan dan monitoringnya
5) Lakukan implementasi program mutu dan keselamatan pasien
6) Lakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program mutu dan 

keselamatan pasien
7) Lakukan pelaporan dan diseminasi hasil pelaksanaan program 

mutu dan keselamatan pasien 
d. Pendekatan proses manajemen, yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, 

Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi (Planning, Organizaing, 
Actua  ng, Controlling, Evalua  ng). Pendekatan proses manajemen 
dapat diterapkan untuk Bab I, II, IV, dan V, melalui tahapan:
1) Susun Perencanaan melalui proses pemberdayaan masyarakat 

(SMD, MMD, Musrenbang, mini lokakarya, dsb)
2) Susun Pengorganisasian
3) Bagaimana Pelaksanaannya (Actua  ng):

• Susun kebijakan
• Susun SOP/SPO
• Laksanakan kegiatan sesuai rencana dan SOP/SPO
• Lakukan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan 

kegiatan
• Lakukan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan

4) Lakukan pengendalian
5) Lakukan evaluasi dan  ndak lanjut  
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C. Pendampingan Pasca Akreditasi

Pendampingan pasca akreditasi dilakukan se  ap 1 tahun sekali oleh Tim 
Pendamping Akreditasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim Pendamping Akreditasi 
untuk menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan pendamping pasca 
akreditasi bagi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Prak  k Mandiri Dokter/
Dokter Gigi yang telah dilakukan survei akreditasi. 

2. Tim Pendamping Akreditasi melakukan pendampingan sesuai dengan 
rekomendasi dari surveior akreditasi se  ap enam bulan sekali untuk 
Puskesmas, Klinik Pratama, Prak  k Dokter/Dokter Gigi yang telah 
lulus akreditasi, sedangkan untuk yang belum lulus, dapat dilakukan 
pendampingan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan.

3. Tim Pendamping Akreditasi melaporkan hasil pendampingan kepada Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se  ap kali selesai keseluruhan proses 
pendampingan. 

Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang belum lulus akreditasi, setelah 
pendampingan dan dinyatakan siap oleh  m pendamping dapat diusulkan untuk 
penilaian ulang.
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BAB V
PENUTUP

Pedoman pendampingan ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Komisi Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam mempersiapkan pela  han pela  h 
pendamping akreditasi, Dinas Kesehatan Provinsi, Balai Pela  han Kesehatan, 
dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menyiapkan pela  han pendamping 
akreditasi, dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia, Asosiasi 
Klinik Indonesia  serta  m pendamping di Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 
pendampingan di Puskesmas maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang lain.

Pendamping perlu menyusun  ap tahapan pendampingan dengan agenda yang jelas 
dan target yang akan dicapai, dengan harapan proses pendampingan dapat berjalan 
dengan efek  f dan efi sien.

Pedoman pendampingan ini dapat juga digunakan oleh Kepala Puskesmas/Klinik 
Pratama dan Tempat Prak  k Mandiri Dokter/Dokter Gigi atau Perhimpunan Klinik dan 
Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia, Asosiasi Klinik Indonesia  untuk  mempersiapkan 
diri dalam membangun sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan agar memenuhi 
standar akreditasi FKTP melalui pentahapan yang terencana dan sistema  s

PEDOMAN LOKAKARYA PERSIAPAN AKREDITASI PUSKESMAS 



LAMPIRAN I
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DI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

I. Pendahuluan 
Untuk meningkatkan pelayanan sarana kesehatan dasar khususnya pelayanan 
Puskesmas kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan 
kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen 
mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik pelayanan 
klinis, program dan manajerial.

Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan 
untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas 
yang dilakukan oleh lembaga independen yang diberikan kewenangan oleh 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan akreditasi dilakukan penilaian terhadap manajemen 
Puskesmas, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis dengan 
menggunakan standar akreditasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia.

Agar Puskesmas dapat memenuhi standar akreditasi dibutuhkan pendampingan 
oleh fasilitator yang kompeten agar Puskesmas dapat membangun sistem 
pelayanan klinis serta penyelenggaraan program, yang didukung oleh tata kelola 
yang baik dan kepemimpinan yang mempunyai komitmen yang  nggi untuk 
menyediakan pelayanan yang mutu, aman, dan terjangkau bagi masyarakat 
secara berkesinambungan.

Dalam rangka mempersiapkan Akreditasi Puskesmas, perlu dilakukan lokakarya 
dengan melibatkan sektor-sektor lain yang terkait dengan pekayanan Puskesmas 
agar mempunyai pemahaman yang baik tentang Akreditasi Puskesmas dan 
memperoleh dukungan dan bantuan dalam persiapan dan pelaksanaan 
Akreditasi Puskesmas.

II. Tujuan

Tujuan Umum: 
Tersedianya panduan dalam mempersiapkan Lokakarya Persiapan Akreditasi 
Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. 

Tujuan Khusus:
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a. Memberikan pemahaman yang sama kepada Dinas dan sektor terkait 
mengenai Akreditasi Puskesmas, peraturan perundangan yang berlaku, 
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas serta langlah-langkah dalam 
mempersiapkam Akreditasi Puskesmas.

b. Memperoleh dukungan dan bantuan dalam persiapan serta pelaksanaan 
Akreditasi Puskesmas.

III. Peserta
a. Dinas/ Instansi dan sektor-sektor lain yang terkait dengan pelayanan 

Puskesmas dan Upaya peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas.
b. Seluruh Pejabat Struktural dan Penanggung jawab Program di lingkungan 

Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
c. Seluruh Kepala Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

IV. Fasilitator 

Fasilitator lokakarya ini adalah :
a. Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Provinsi
b. Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
c. Tim Pendamping Akreditasi Tingkat Kabupaten/Kota

V. Materi Lokakarya 

a. Kebijakan Puskesmas dan Kebijakan Peningkatan Mutu Pelayanan 
Puskesmas.

b. Kebijakan Akreditasi Puskesmas.
c. Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas.
d. Langkah-langkah persiapan Akreditasi Puskesmas.
e. Organisasi, Penilaian dan Kelulusan Akreditasi Puskesmas.

VI. Jadwal Kegiatan
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No. Materi Fasilitator Alokasi 
waktu

HARI 
PERTAMA

Pembukaan 1 JP

Kebijakan Puskesmas dan 
Kebijakan Peningkatan Mutu 
Pelayanan Puskesmas.

Ka Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota

2 JP

Kebijakan dan Organisasi,   
Akreditasi Puskesmas.

Ka Bid ……………. Dinas Kesehatan 
Provinsi

2 JP

Standar dan Instrumen 
Akreditasi Puskesmas.

3 JP

HARI KEDUA Standar dan Instrumen 
Akreditasi Puskesmas.

Tim Pendamping Akreditasi 3 JP

Langkah-langkah persiapan 
Akreditasi Puskesmas.

Tim Pendamping Akreditasi 2 JP

Penilaian dan Kelulusan 
Akreditasi Puskesmas.

Tim Pendamping Akreditasi 
Puskesmas 

2 JP

Penutupan. Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten / Kota.

1 JP

VII. Pembiayaan 

Pelaksanaan Lokakarya Persiapan Akreditasi Puskesmas dibiayai dengan dana 
yang bersumber pada APBD Kabupaten/ Kota.

VIII. Penutup 

Dengan disusunnya pedoman Lokakarya Persiapan Akreditasi Puskesmas ini, 
diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan mampu mempersiapkan 
dan memperoleh dukungan dan bantuan dalam persiapan dan pelaksanaan 
Akreditasi Puskesmas. 
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LAMPIRAN II
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PEDOMAN LOKAKARYA PERSIAPAN AKREDITASI PUSKESMAS DI 
PUSKESMAS

I. Pendahuluan 

Untuk meningkatkan pelayanan sarana kesehatan dasar khususnya pelayanan 
Puskesmas kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan 
kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen 
mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik pelayanan 
klinis, program dan manajerial.

Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan 
untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas 
yang dilakukan oleh lembaga independen yang diberikan kewenangan oleh 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan akreditasi dilakukan penilaian terhadap manajemen 
Puskesmas, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis dengan 
menggunakan standar akreditasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia.

Agar Puskesmas dapat memenuhi standar akreditasi dibutuhkan pendampingan 
oleh fasilitator yang kompeten agar Puskesmas dapat membangun sistem 
pelayanan klinis serta penyelenggaraan program, yang didukung oleh tata kelola 
yang baik dan kepemimpinan yang mempunyai komitemen yang  nggi untuk 
menyediakan pelayanan yang mutu, aman, dan terjangkau bagi masyarakat 
secara berkesinambungan.

Dalam rangka mempersiapkan Akreditasi Puskesmas, perlu dilakukan Lokakarya 
yang dihadiri oleh seluruh karyawan Puskesmas agar mempunyai pemahaman 
yang baik tentang Akreditasi Puskesmas dan mempunyai komitmen yang sama 
dalam persiapan dan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas.

II. Tujuan 

Tujuan Umum:
Agar seluruh karyawan Puskesmas mempunyai pemahaman yang baik tentang 
Akreditasi Puskesmas dan mempunyai komitmen yang sama dalam persiapan 
dan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas.
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Tujuan Khusus:
Agar seluruh karyawan Puskesmas:
a. Memahami kebijakan manajemen Puskesmas dan kebijakan akreditasi 

Puskesmas.
b. Memahami: 

- Standar akreditasi Puskesmas, 
- Instrumen penilaian akreditasi Puskesmas, 
- Ketentuan penilaian dan kelulusan akreditasi Puskesmas, 
- Langkah persiapan akreditasi Puskesmas, 
- Penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas, 
- Tata naskah penulisan dokumen dan pengendalian dokumen. 

c. Melaksanakan iden  fi kasi dan menyiapkan dokumen-dokumen yang 
dipersyaratkan oleh Standar Akreditasi Puskesmas.

d. Melakukan Self-Assessement dengan menggunakan Instrumen Penilaian 
Akreditasi Puskesmas.

III. Peserta

Peserta Lokakarya adalah seluruh karyawan Puskesmas.

IV. Fasilitator

Fasilitator Lokakarya ini adalah:
Tim Pendamping Akreditasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

V. Materi Lokakarya
1. Kebijakan manajemen Puskesmas dan Kebijakan Akreditasi Puskesmas.
2. Standar akreditasi Puskesmas, dan Instrumen penilaian akreditasi 

Puskesmas, serta Ketentuan penilaian dan kelulusan Akreditasi Puskesmas.
3. Langkah-langkah persiapan Akreditasi Puskesmas.

4. Iden  fi kasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi 
dan penyiapan dokumen akreditasi.

5. Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas dan Tata Naskah penulisan 
dokumen serta pengendalian dokumen akreditasi.

6. Penyusunan RTL. 
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VI. Jadwal Kegiatan 

No. Materi Fasilitator Alokasi 
waktu

HARI 
PERTAMA

Pembukaan Kepala Puskesmas 1 JP
Kebijakan manajemen puskesmas  dan 
Kebijakan Akreditasi Puskesmas, 

Tim Pendamping 
Akreditasi 

2 JP

Standar akreditasi Puskesmas, dan Instrumen 
penilaian akreditasi Puskesmas, serta 
Ketentuan penilaian dan kelulusan Akreditasi 
Puskesmas,

Tim Pendamping 
Akreditasi 

3 JP

Standar akreditasi Puskesmas, dan Instrumen 
penilaian akreditasi Puskesmas, serta 
Ketentuan penilaian dan kelulusan Akreditasi 
Puskesmas,

Tim Pendamping 
Akreditasi 

3 JP

HARI KEDUA Standar akreditasi Puskesmas, dan Instrumen 
penilaian akreditasi Puskesmas, serta 
Ketentuan penilaian dan kelulusan Akreditasi 
Puskesmas,

Tim Pendamping 
Akreditasi 

2 JP

Langkah-langkah persiapan Akreditasi 
Puskesmas, 

Tim Pendamping 
Akreditasi 

2 JP

Iden  fi kasi dokumen-dokumen yang 
dipersyaratkan oleh standar akreditasi dan 
penyiapan dokumen akreditasi,

Tim Pendamping 
Akreditasi 

2 JP

Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas, 
dan Tata naskah penulisan dokumen serta 
pengendalian dokumen akreditasi.

Tim Pendamping 
Akreditasi 

2 JP

Penyusunan RTL Tim Pendamping 
Akreditasi 

1 JP

VII. Pembiayaan

Pelaksanaan Lokakarya Persiapan Akreditasi Puskesmas dibiayai dengan dana 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bersumber pada APBD Kabupaten/Kota.

VIII. Penutup

Dengan disusunnya pedoman Lokakarya Persiapan Akreditasi di Puskesmas 
ini, diharapkan Puskesmas akan mampu mempersiapkan dan melaksanakan 
Akreditasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan. 
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LAMPIRAN III
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PEDOMAN PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN 

I. Pendahuluan

Dalam upaya peningkatan mutu perlu dilakukan pembahasan bersama antara 
manajemen dan pelaksana tentang permasalahan-permasalahan yang terkait 
dengan implementasi sistem manajemen mutu, pencapaian sasaran/indikator 
mutu dan kinerja.   Pembahasan masalah mutu dan kinerja dapat dilakukan 
dalam unit kerja, antar unit kerja untuk masalah-masalah yang bersifat teknis 
dan operasional yang dilakukan baik terjadwal maupun incidental sesuai dengan 
kebutuhan. 

Permasalahan mutu, kinerja, dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan 
sistem manajemen mutu secara periodik juga perlu dibahas bersama yang 
melibatkan seluruh jajaran yang ada dalam organisasi. Pembahasan tersebut 
dilakukan dalam pertemuan  njauan manajemen atau juga dikenal sebagai 
pertemuaan telaah manajemen mutu dan kinerja.

Pertemuan  njauan manajemen adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian 
dan efek  fi tas penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan secara 
berkala dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan 
organisasi.

II. Karakteris  k Pertemuan Tinjauan Manajemen 

Adapun karakterisi  k pertemuan  njauan manajemen adalah sebagai berikut:
a. Dilaksanakan secara berkala dengan interval waktu yang disesuaikan 

dengan  ngkat kepen  ngan
b. Direncanakan dengan baik dengan kejelasan tujuan, agenda, dan 

penjadualan.
c. Didokumentasikan dengan baik.
d. Mengevaluasi efek  fi tas penerapan sistem manajemen mutu dan 

dampaknya pada mutu dan kinerja.
e. Membahas perubahan-perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem 

manajemen mutu maupun sistem pelayanan.
f. Hasil pertemuan di  ndak lanju   dalam bentuk koreksi,  ndakan korek  f, 

 ndakan preven  f maupun perubahan pada sistem manajemen mutu 
maupun sistem pelayanan.
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g. Tindak lanjut terhadap rekomendari yang dihasilkan pada pertemuan 
dipantau pelaksanaannya.

h. Pihak manajemen dan pihak pelaksana operasional yang terkait diundang 
dalam pertemuan  njauan manajemen.

i. Pertemuan  njauan manajemen berikutnya diawali dengan pembahasan 
hasil dan  ndak lanjut pertemuan  njauan manajemen sebelumnya

j. Agenda pertemuan  njauan manajemen mencakup:
- Hasil audit internal
- Umpan balik/keluhan pelanggan
- Kepuasan pelanggan
- Kinerja yang dihasilkan
- Hasil pertemuan  njauan manajemen yang lalu
- Rencana perbaikan/perubahan baik pada sistem manajemen mutu 

maupun sistem pelayanan
- Masalah-masalah operasional yang terkait dengan penerapan sistem 

manajemen mutu dan sistem pelayanan
- Perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh terhadap sistem 

manajemen mutu dan sistem pelayanan
k. Luaran dari pertemuan  njauan:

- Rekomendasi dan keputusan  ndak lanjut atas permasalahan yang 
telah diiden  fi kasi dalam pertemuan

- Rencana perbaikan masalah-masalah tersebut
- Rencana peningkatan kepuasan pelanggan/pengguna
- Rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan
- Rencana perubahan-perubahan untuk mengakomodasi persyaratan 

produk/layanan/pelanggan

III. Langkah-langkah Pertemuan Tinjauan Manajemen

Adapun langkah-langkah pertemuan  njauan manajemen adalah sebagai 
berikut:
a. Penanggung jawab manajemen mutu bersama manajemen puncak 

mempersiapkan pertemuan  njauan manajemen yang melipu  : rencana 
waktu, tempat, agenda, dan siapa saja yang akan diundang.

b. Penanggung jawab manajemen mutu mengundang peserta pertemuan.
c. Penanggung jawab manajemen mutu memimpin pertemuan  njauan 

manajemen.
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d. Penanggung jawab manajemen mutu memberikan umpan balik kepada 
peserta rapat.

e. Penanggung jawab manajemen mutu melakukan pemantauan perbaikan 
sesudah pertemuan  njauan manajemen.

IV. Penutup 

Melalui pertemuan  njauan manajemen berbagai permasalahan yang terkait 
dengan mutu dan kinerja, serta operasionalisasi sistem manajemen mutu dan 
sistem pelayanan dalam memberikan pelayanan dan produk kepada pelanggan/
pengguna dibahas dan di  ndaklanju   dalam upaya-upaya untuk melakukan 
perbaikan.

Keberhasilan pertemuan  njauan manajemen ini tergantung pada komitmen 
untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan sesuai dengan apa yang 
direkomendasikan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan. 
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LAMPIRAN IV
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PEDOMAN AUDIT INTERNAL
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Untuk menilai kinerja pelayanan di  Puskesmas dan Klinik Pratama perlu 
dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diiden  fi kasi 
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan 
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. 

Audit internal dilakukan oleh  m audit internal yang dibentuk oleh Kepala 
Puskesmas/Klinik Pratama dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar 
akreditasi yang digunakan. 

B. Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu 
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan 
informasi faktual dan signifi kan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi 
auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, 
perbaikan dan atau perubahan.

C. Penger  an

Penger  an Audit
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifi kan 
melalui interaksi secara sistema  s (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian 
yang berujung pada penarikan kesimpulan), objek  f dan terdokumentasi 
yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara 
membandingkan antar standar yang telah disepaka   bersama dengan apa yang 
dilaksanakan/diterapkan di lapangan.

Audit merupakan proses yang sistema  s, mandiri, dan terdokumentasi untuk 
memperoleh buk   audit dan menilai secara objek  f untuk menentukan sejauh 
mana kriteria audit telah dipenuhi. 
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Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan audit berdasarkan 
standar yang digunakan dalam penilaian audit.

D. MANFAAT AUDIT 

Pengambilan keputusan untuk perbaikan, meningkatkan efi siensi dan efek  fi tas 
fungsi organisasi.
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BAB II
 AUDIT  INTERNAL 

Dikenal ada dua jenis audit, yaitu: audit eksternal dan audit internal.  Audit eksternal 
adalah penilaian yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi menggunakan standar 
tertentu. Akreditasi Puskesmas/Klinik Pratama merupakan salah bentuk audit 
eksternal yang dilakukan berdasarkan standar akreditasi oleh Komisi Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Audit internal adalah suatu proses penilaian 
yang dilakukan di dalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah 
karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut, untuk kepen  ngan internal 
organisasi tersebut.   

A. Esensi Audit

Untuk mencapai tujuan dan memperoleh manfaat tersebut, maka audit perlu 
dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:
• Proses interak  f
• Kegiatan sistema  s: direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan dan 

dikendalikan secara efi sien
• Dilakukan dengan azas manfaat
• Dilakukan secara objek  f
• Berpijak pada fakta dan kebenaran
• Melibatkan proses analisis/evaluasi/penilaian/pengujian
• Bermuara pada pengambilan keputusan
• Dilaksanakan berdasar azas/standar/kriteria tertentu
• Merupakan kegiatan berulang
• Menghasilkan laporan

B. Ak  vitas Audit

Proses pelaksanaan audit terdiri dari kegiatan untuk: Memas  kan (konfi rmasi 
dan verifi kasi); Menilai (mengevaluasi dan mengukur); dan Merekomendasi 
(memberikan saran/masukan). Ke  ga kegiatan ini umumnya dilakukan oleh 
auditor dengan cara:
• Telaah dokumen
• Observasi
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• Meminta penjelasan dari auditee (yang di-audit)
• Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
• Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria
• Meminta buk   atas suatu kegiatan/transaksi
• Pemeriksaan secara fi sik terhadap fasilitas
• Pemeriksaan silang (cross-check)
• Mengakses catatan yang disimpan auditee
• Mewawancarai auditee
• Menyampaikan angket survey
• Menganalisis data
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BAB III  
MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN AUDIT INTERNAL

A. Tahapan Audit Internal

Audit Internal dilaksanakan mengiku   empat tahapan sebagai berikut:

Tahap I: 
Penyusunan rencana audit; menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit, 
tujuan audit, penjadwalan audit, dan menyiapkan instrumen audit. 

Tahap II: 
Tahap pengumpulan data dengan menggunakan instrumen audit yang disusun 
berdasarkan standar tertentu (misalnya standar akreditasi, standar/pedoman 
program, standar pelayanan minimal, standar/indikator kinerja) untuk mengukur 
 ngkat kesesuaian terhadap standar tersebut. 

Tahap III: 
Tahap analisis data audit, perumusan masalah, prioritas masalah, dan rencana 
 ndak lanjut audit.

Tahap IV: 
Tahap pelaporan dan diseminasi hasil audit.

B. Penyusunan Rencana Audit 

Dalam menerencanakan audit harus ditetapkan 
1. Tujuan audit: untuk melakukan penilaian kinerja dibandingkan dengan 

standar tertentu.
2. Lingkup audit: menjelaskan unit kerja yang akan diaudit.
3. Objek audit: menjelaskan apa saja yang akan diaudit.
4. Alokasi waktu: menjelaskan berapa lama audit akan dilakukan dan 

penjadwalannya.
5. Metode audit: metode yang akan digunakan pada saat melakukan audit.
6. Persiapan audit: persiapan auditor, penetapkan kriteria audit, dan 

penyusunan instrumen audit.
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C. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada pelaksanakan audit dilakukan dengan berbagai metoda, 
antara lain adalah: 
1. Mengama   proses pelaksanakan kegiatan
2. Meminta penjelasan kepada auditee
3. Meminta peragaan oleh auditee
4. Memeriksa dan menelaah dokumen
5. Memeriksa dengan menggunakan instrumen da  ar  lik
6. Mencari buk  -buk  
7. Melakukan pemeriksaan silang
8. Mewawancarai auditee
9. Mencari informasi dari sumber luar
10. Menganalisis data dan informasi
11. Menarik Kesimpulan

D. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan fakta yang diperoleh pada 
waktu proses pengumpulan data dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. 
Bila ditemukan kesenjangan antara fakta dengan kriteria audit, maka auditor 
bersama auditee melakukan analisis lebih lanjut untuk mengenal penyebab 
 mbulnya kesenjangan.

E. Pelaporan dan Diseminasi 

Hasil audit internal harus dilaporkan kepada Kepala Puskesmas/Klinik Pratama 
dan kepada unit yang diaudit. Hasil audit juga dilaporkan pada saat rapat  njauan 
manajemen untuk melaporkan hasil audit,  ndak lanjut yang telah dilakukan, 
kendala dalam perbaikan sehingga dapat memperoleh dukungan manajemen 
dalam upaya perbaikan kinerja maupun perbaikan sistem manajemen/
pelayanan.
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BAB IV
PELAPORAN

Hasil audit perlu dilaporkan kepada pucuk pimpinan dan kepada unit yang diaudit. 
Dalam laporan audit harus memuat:

1. Latar belakang dilakukan audit: menjelaskan mengapa perlu dilakukan audit. 

2. Tujuan audit: menjelaskan tujuan dilaksanakan audit.

3. Lingkup audit: menjelaskan unit yang diaudit.

4. Objek audit: menjelaskan apa saja yang diaudit.

5. Standar/Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit.

6. Auditor: menjelaskan siapa yang melaksanakan kegiatan audit.

7. Proses audit: menjelaskan metode, proses pelaksanaan audit dan jadwal 
pelaksanaan audit. 

8. Hasil dan analisis hasil audit: menjelaskan temuan audit dan analisis mengapa 
terjadi kesenjangan terhadap standar/kriteria yang ditetapkan.

9. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepaka   oleh auditee: 
berdasarkan hasil audit, auditor diwajibkan untuk memberikan rekomendasi 
perbaikan dengan adanya kesepatan dari pihak auditee untuk menyelesaikannya.
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BAB IV
TINDAK LANJUT AUDIT

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal berdasarkan hasil 
audit internal, unit kerja yang diaudit wajib melakukan  ndak lanjut terhadap temuan 
audit dalam bentuk upaya-upaya perbaikan.

Setelah memperoleh laporan hasil audit, auditee harus mempelajari laporan audit 
tersebut, untuk kemudian menyusun rencana perbaikan. Rencana perbaikan disusun 
dengan batas waktu yang jelas, sehingga pelaksanaan perbaikan dapat dikerjakan 
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau disepaka   bersama dengan auditor.

Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan, auditor dapat melakukan monitoring 
kegiatan-kegiatan  ndak lanjut yang dilakukan oleh auditee dan memberikan arahan 
atau bimbingan jika diperlukan.

Hasil perbaikan wajib dilaporkan oleh auditee kepada pucuk pimpinan dan 
disampaikan tembusan kepada auditor internal.
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Contoh Formulir Rencana Audit Internal:

RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

I. Latar Belakang:

II. Tujuan audit : 

III. Lingkup audit:

IV. Objek audit:

V. Jadwal dan alokasi waktu:

VI. Metode audit:

VII. Kriteria audit:

VIII. Instrumen audit:

Lampiran:
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Lampiran 1: Jadwal audit internal

JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN………………………

UNIT KERJA YANG 
DIAUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

Tim Audit
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Lampiran 2: Rencana audit

UNIT AUDITOR KEGIATAN/
PROSES YANG DIAUDIT

STANDAR/ KRITERIA YANG 
MENJADI ACUAN

TGL&
WAKTU
AUDIT I

TGL&
WAKTU
AUDIT II

MENGETAHUI,
KETUA TIM AUDIT

.................................,               20.....

                 Anggota Tim Audit:
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Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UNIT

Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ke  daksesuaian

Uraian Ke  daksesuaian Buk   – Buk   Obyek  f Metode Audit

Bagian 2: Rencana  ndak lanjut dari analisi akar permasalahan,  ndakan koreksi dan perbaikan dengan waktu  penyelesaian  
(Dapat menggunakan   formulir  ndkan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:

Tindakan pencegahan supaya  dak terulang:

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifi kasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas
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