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AKSES

DAN MUTU

Jangkauan Pelayanan

Kesehatan belum merata

terutama di daerah DTPK 

Mutu pelayanan kesehatan

Kelas RS tidak menggambarkan 

kompetensi yang sebenarnya

Era UHC, Globalisasi, Disrupsi , era pandemi Covid 19

TANTANGAN

PELAYANAN KESEHATAN



TATA KELOLA YANG BAIK SEBAGAI KEBUTUHAN RS

TATA KELOLA  

KLINIK YANG BAIK

TATA KELOLA

ORGANISASI

YANG BAIK

• Mutu  

pelayanan

• Keselamatan  

pasien

• Biaya efektif

• Produktifitas
Kepuasan  

pasien

UU     RS     PASAL 36

“SETIAP RUMAHSAKITHARUS  MENYELENGGARAKAN

TATAKELOLARUMAH SAKITDAN

TATAKELOLA KLINIS  YANG BAIK”

BPRS



LANDASAN HUKUM



pasal 23 ayat 4

Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap rumah

sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan

berdasar kelas standar

Bahwa peserta yang menginginkan kelas lebih
tinggi dari hak nya (kelas standar) dapat
meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi
kesehaan tambahan atau membayar sendiri selisih
antara biaya yang dijamin oleh BPJS dengan biaya
yang harus dibayar akibat peningkatan kelas
perawatan

AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 
TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 

pasal 19

(1) Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara

nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial

dan prinsip ekuitas

(2) Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan

tujuan menjamin peserta memperoleh manfaat

pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan

dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan.

Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam
memperoleh pelayanan sesuai dengan
kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan
besaran iuran yang telah dibarkannya



PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018  TENTANG 

JAMINAN KESEHATAN 

Pasal 54A

Untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, Menteri Bersama

Kementerian/Lembaga terkait, Organisasi Profei, dan asosiasi fasilitas Kesehatan

melakukan peninjauan Manfaat jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan

dan rawat inap kelas standar paling lambat bulan Desember 2020.



PERMENKES 3/2020  
TENTANG KLASIFIKASI 

DAN PERIZINAN RS

PERMENKES 27/2017 
TENTANG PPI DI 

FASYANKES

PERMENKES 24/2016 
TENTANG PERSYARATAN 

TEKNIS BANGUNAN 
DAN PRASARANA 

RUMAH SAKIT 

PEDOMAN TEKNIS 
BANGUNAN RUMAH 
SAKIT RUANG RAWAT 

INAP 2012

LANDASAN HUKUM





STANDAR KELAS RAWAT INAP 



KONSEP KELAS STANDAR

• Kebutuhan standar minimal sarana
prasarana dan alat kesehatan yang harus
terpenuhi disetiap ruang rawat inap

• Memenuhi standar PPI dan keselamatan
pasien

• SDM sesuai dengan ratio kebutuhan (ratio 
perawat: pasien sesuai dengan jenis
pelayanan rawat inap

• Akses dan mutu sesuai standar pelayanan



• RAWAT INAP ANAK: NEONATUS, (0-1 BULAN),ANAK ( 1-18 
TAHUN) TERMASUK REMAJA. 

• RAWAT INAP DEWASA

USIA PASIEN

• KASUS INFEKSI: - PINERE DAN NON PINERE
• KASUS NON INFEKSI

JENIS PENYAKIT

1

2

JENIS PELAYANAN RAWAT INAP

JENIS KELAMIN: LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN3

4 TINGKAT KEPARAHAN: 
• RAWAT INAP 
• RAWAT INTENSIF

Perawatan pasien penyakit infeksi emerging baik new-emerging maupun re-emerging dan penyakit infeksi yang mudah menular langsung dengan
transmisi kontak, droplet atau airborne harus dilakukan di RUANG ISOLASI untuk mencegah terjadinya penularan infeksi di RS. Selain penyakit

infeksi tersebut diatas, perawatan pasien dapat dilakukan di ruang rawat inap infeksi.

Adaptasi Kebiasaan
Baru (AKB)



KRITERIMA UMUM PELAYANAN RAWAT INAP

1. Tersedianya akomodasi dan pelayanan setiap hari selama 24 jam secara terus-menerus. 7 hari seminggu

2. Pelayanan harus berorientasi pada pasien (PCC) dan bersifat komprehensif yang terintegrasi antar
disiplin ilmu.

3. Pelayanan harus mengacu pada Panduan Praktik Klinik (PPK), panduan asuhan keperawatan (PAK),
clinical pathway, dan SPO terkait.

4. Pelayanan harus sesuai dengan standar pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), mutu dan
keselamatan pasien

5. Tersedianya Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang terinformasi pada pasien-keluarga yang
ditangani untuk setiap pasien rawat inap

6. Pelayanan rawat inap harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensinya

7. Dalam memberikan pelayanan rawat inap, RS harus menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pasien

8. Pelayanan rawat inap didukung oleh pelayanan penunjang medik maupun non medik yang tersedia 24
jam

9. Pelayanan rawat inap diberikan kepada pasien sesuai Indikasi medis rawat inap dan kebutuhan lainnya



PEDOMAN RAWAT INAP

KRITERIA UMUM

Sumber: draft pedoman rawat inap/yanmed/08/20/ed1

1. Suhu ruangan 24±2 ºC 

2. Kelembaban ruangan 55±5% 

3. Pencahayaan 250 lux untuk penerangan
dan 50 lux untuk tidur

4. Jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 
meter

5. Ruang perawatan memiliki 6 – 12 kali 
pergantian udara perjam

6. Tirai antar TT yang berbahan non porosif
dan mudah di dekontaminasI, rel tirai
harus dibenamkan /menempel di plafon

7. Dua kotak kontak listrik di setiap tempat
tidur dan tidak ada
percabangan/sambungan langsung
tanpa pengamanan arus

8. Outlet oksigen di setiap tempat tidur

9. Bukaan jendela yang aman untuk
kebutuhan pencahayaan dan ventilasi
alami

10. Nurse call di setiap tempat tidur yang 
terhubung ke pos perawat (nurse 
station)

11. Kamar mandi yang mengikuti
persyaratan aksesibilitas



PEDOMAN RAWAT INAP

Kelas III (6 TT) Kelas II (4 TT) Kelas I (2 TT)

• Jumlah tempat tidur: max 6 TT 
dengan pengaman

• 1 tempat duduk/TT
• 1 buah kamar mandi pasien
• 1 nakas/TT
• Menu makanan sesuai yang 

ditetapkan RS
• Ukuran minimal: 2,4m x 3 m 

untuk 1 TT

• Jumlah tempat tidur max. 4 
TT dengan pengaman, 2 crank 
manual/otomatis

• 1 tempat duduk/TT
• 1 buah kamar mandi pasien
• 1 nakas per tempat tidur
• 1 Overbed table/TT
• Menu makanan sesuai yang 

ditetapkan RS
• Ukuran minimal: 2,4m x 3 m 

untuk 1 TT

• Jumlah tempat tidur max.  2 
TT dengan pengaman, 2 crank 
manual/otomatis

• 1 tempat duduk/TT
• 1 buah kamar mandi pasien
• 1 nakas /TT
• 1 Overbed table/TT
• 1 unit TV/ruangan
• Menu makanan sesuai yang 

ditetapkan RS
• Ukuran minimal: 2,4m x 3 m 

untuk 1 TT

Sumber: draft pedoman rawat inap/yanmed/08/20/ed1



RUANG RAWAT INAP ANAK 

1. rawat gabung
2. perawatan anak usia 1 bulan-

18 tahun:
• usa 1 bulan- 2tahun
• 2tahun- 6 tahun
• 6 thn- 18 tahun

jenis tempat tidur disesuaikan
dengan usia anak



No. Nama Alat
Jumlah Minimal 

1 Stetoskop (dewasa/anak/bayi) 1 : 6 TT sesuai ruang rawat

2 Termometer  digital
1/Kamar (Kecuali 1 bh/ruang

isolasi/infeksius/Kamar dengan 1 TT)

3 Tensimeter digital (dewasa dan anak) 2/Bangsal 

4 Timbangan BB (bayi, anak dan dewasa) 1/ Bangsal

5
Pengukur panjang/tinggi badan 

(bayi/anak/dewasa)

1/Bangsal

6 Penlight/ lampu senter 1/Bangsal

7 EKG 1/sesuai kebutuhan /bangsal

8 Infusion pump  1 Set/ kamar

9 Syringe pump 1 Set/kamar

10 pulse oximetry 2 - 4/bangsal

11
Diagnostik Set (Otolaringoskop dan 

oftalmoskop)

1/ Bangsal

12 Spekulum hidung 1/ bangsal

13 Reflek Hammer 1/Bangsal

14
Emergency kit dan , Set Resusitasi: Set BHP 

Emergensi) 

1/ Bangsal

Peralatan minimal
rawat inap



Peralatan medik rawat inap
No. Nama Alat Jumlah Minimal 

15
Trolley Emergency dengan

Defibrillator

Minimal 1/ lantai perawatan, atau dapat

disesuaikan dengan hasil pemetaan tim

medis reaksi cepat

16 Tiang Infus 1 Set/Bed

17 Oxygen set + flow meter 1 Set/kamar

18 Kursi Roda 1/ Bangsal

19 Brankar 1/ Bangsal

20 Lampu periksa 1/ Bangsal

21 Nebulyzer 1 set/Bangsal

22 Suction pump 1 set/Bangsal

23 Film viewer 1/ Bangsal

24 Minor Surgery Instrumen Set 1/Bangsal

25 Vena section set 1/ Bangsal

26 Suction pump dinding 1/ Bangsal

27 Hand scrub 1/TT

28 Oksigen trasnport 1/bangsal



Ruang isolasi:
ruangan untuk memisahkan
pasien dari pasien lainnya

selama mendapatkan
pelayanan medis karena
berpenyakit infeksi yang 

mudah menular termasuk
Penyakit infeksi New 

Emerging dan Re Emerging 
(PINERE) atau memiliki

kondisi yang mudah tertular

1. Desain dan konstruksi bangunan harus mencerminkan kaidah
PPI

2. Tersedia fasilitas kebersihan tangan (wastafel dan/atau
kebersihan tangan berbasis alkohol) setiap TT

3. Seluruh kamar isolasi memiliki pertukaran udara minimal 12
ACH.
✓ Pada masa pandemi COVID-19, WHO dan CDC

menyarankan minimal 25 ACH diruang isolasi tempat
melakukan tindakan memicu aerosol.

✓ Idealnya Semua ruang isolasi memiliki anteroom dengan
tujuan tempat memakai dan melepas APD agar tidak
mengkontaminasi lingkungan diluar kamar isolasi. Bila
tidak memiliki anteroom pastikan saat melepas APD
tidak mencemari lingkungan

4. Restriksi pengunjung, harus seizin petugas dan menggunakan
APD yang sesuai

5. Persediaan APD dan linen disiapkan di luar ruang atau area
isolasi (mis. Di ruang ganti).

kriteria umum

Ruang isolasi

Sumber: draft pedoman rawat inap/yanmed/08/20/ed1



PEDOMAN RAWAT INAP (ISOLASI)

Sumber: draft pedoman rawat inap/yanmed/08/20/ed1

Tekanan Udara Standar (Kelas S) Tekanan Negatif (Kelas N) Tekanan Positif (Kelas P)

Untuk merawat pasien infeksi
dengan transmisi kontak dan/atau
droplet dengan sistem cohorting
(disatukan pasien dengan infeksi
yang sama).
Kriteria ruangan ini adalah:
• Setiap ruang perawatan (bangsal)

harus menyediakan minimal 2
kamar (laki-laki dan perempuan)
masing-masing maksimal 4 TT
(dengan jarak antar TT minimal
1,5 meter)

• Lokasi berada terdekat di pintu
masuk atau keluar (paling ujung)

• Isolasi standar juga disediakan di
IGD, unit hemodialisis, ICU

untuk pasien yang membutuhkan isolasi airborne. 
ketentuan: 
• Anteroom yang beroperasi sebagai airlock 
• shower dan toilet khusus pasien didalam ruangan
• 1 wastafel di ruang isolasi dan Anteroom 
• memiliki saluran pembuangan udara

tersendiri,dialirkan keluar melalui hepafilter atau
sinar UV didalam ducting.

• Adanya sistem komunikasi antara ruangan dengan
area luar. 

• Tersedia ruang rawat satu pasien (single room) 
untuk isolasi pasien infeksius dan pasien dengan
imunitas rendah. 

• Jarak antar tempat tidur adalah ≥1.5 meter. Bila
memungkinkan 1,8 m. 

• Ruang rawat pasien disarankan mempunyai luas
lantai bersih antara 12-16 m2 per tempat tidur.

• Pasien transmisi airborne jika tidak memiliki isolasi
tekanan negative dapat disediakan ruangan isolasi
dengan tekanan standar tertutup dengan
pergantian udara 12 ACH dengan syarat udara dari
kamar tidak keluar ke selasar

untuk melindungi pasien dari 
transmisi penularan infeksi pada 
perawatan pasien non infeksi 
dengan imunitas menurun.
contohnya pada pasien yang 
mendapat kemoterapi kanker atau
transplantasi dengan imunitas
menurun.
ketentuan: 
• HEPA filter harus dipasang ke 

saluran masuk udara suplai.
• Pasien imunitas menurun jika

tidak memiliki ruang isolasi
tekanan positif maka dapat
disediakan ruangan isolasi
tekanan standar tertutup dengan
pergantian udara 12 ACH dengan
syarat udara dari luar tidak
masuk ke kamar
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