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PROPOSAL
SURVEI SIMULASI AKREDITASI DI RUMAH SAKIT VERSI 2012
PENDAHULUAN
Akreditasi Rumah Sakit pertama kali dilaksanakan pada tahun 1995, dengan 5 pelayanan,
kemudian pada tahun 1998 bertambah menjadi 12 pelayanan dan pada tahun 2001 menjadi 16
pelayanan. Namun sejalan dengan peningkatan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang
berfokus kepada pasien. Maka diperlukan perubahan paradigma akreditasi yang berfokus kepada
provider menjadi akreditasi yang berfokus kepada pasien.
LATAR BELAKANG.
Perubahan sistem dan konsep akreditasi di dunia perlu diikuti pula oleh Komisi Akreditasi
Rumah Sakit di Indonesia, karena itu akreditasi dengan standar pelayanan fokus kepada provider,
mulai tahun 2012 berubah menjadi berfokus kepada pasien. Standar akreditasi versi 2012 terdiri dari
2 kelompok yaitu standar pelayanan berfokus kepada pasien dan standar manajemen rumah sakit.
Dengan berbagai pertimbangan standar akreditasi tersebut dijadikan menjadi 3 kelompok yaitu
standar pelayanan berfokus ke pasien, standar manajemen rumah sakit dan sasaran keselamatan
pasien, yang awalnya merupakan standar pelayanan berfokus kepada pasien. Dengan sasaran
keselamatan pasien menjadi kelompok tersendiri diharapkan dapat lebih memacu rumah sakit untuk
menerapkan program keselamatan pasien di rumah sakit. Di sisi lain, dengan adanya komitmen
negara Indonesia untuk mencapai MDGs, dimana bidang kesehatan menjadi salah satu kontributor
pencapaian MDGs.
Metode telusur merupakan hal yang penting didalam survei standar akreditasi baru ini. Baik
telusur individu maupun telusur sistem akan dilakukan oleh para surveior dalam melakukan survei
akreditasi. Karena itu rumah sakit tidak hanya melengkapi dokumen tetapi perlu melakukan
persiapan pelaksanaan survei akreditasi melalui simulasi survei sehingga dapat diketahui proses
kegiatan yang sudah memenuhi standar dan yang belum. Simulasi survei memang bisa dilakukan
sendiri oleh rumah sakit, namun bisa juga dilakukan oleh pihak luar. Dalam rangka membantu
persiapan pelaksanaan survei akreditasi maka Komisi Akreditasi Rumah Sakit menyediakan bantuan
simulasi survei berdasarkan permohonan dari rumah sakit.
TUJUAN :
Umum :
Agar rumah sakit dapat mempersiapkan pelaksanaan akreditasi dengan lebih baik.
Khusus :
1. Agar rumah sakit dapat mengetahui dokumen yang masih kurang.
2. Agar rumah sakit dapat kegiatan yang belum dilaksanakan dan harus dilaksanakan
3. Agar rumah sakit dapat memperbaiki kekurangan sesuai rekomendasi surveior.
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SASARAN : RS yang ingin mempersiapkan akreditasi rumah sakit
TEMPAT PELAKSANAAN :
Pelaksanaan simulasi survei di rumah sakit masing -masing
WAKTU PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan sesuai surat permohonan rumah sakit
KETENTUAN SIMULASI SURVEI SEBAGAI BERIKUT :
a. Lama simulasi survei 3 – 5 hari, tergantung besar dan kecilnya rumah sakit
b. Jumlah pelaksana simulasi survei (surveior) 3 – 5 orang, tergantung besar kecilnya rumah sakit
c. Bentuk kegiatan : survei akreditasi dengan metoda telusur.
d. Kegiatan simulasi survei :
- Pembukaan
- Pertemuan Forum mutu
- Pertemuan dengan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- Telaahan dokumen
- Telusur ke Pasien/Keluarga
- Telusur ke staf/pimpinan
- Observasi fasilitas
- Penetapan skor
- Pemberian rekomendasi untuk dibuatkan Strategi Improvement Plan
- Exit Confernce
BIAYA
 Biaya simulasi survei : Rp. 49.000.000 (untuk waktu 3 hari dengan 3 orang surveior)
 Biaya belum termasuk transport, akomodasi dan konsumsi pembimbing selama melakukan
bimbingan. (3 orang 3 hari)
 Biaya transport adalah biaya transport tempat tinggal pembimbing ke bandara pp dan biaya
transportasi dari bandara asal pembimbing ke bandara di rumah sakit yang dibimbing. Bila
pembimbing dan rumah sakit dalam satu kota, yang dimaksud biaya transport adalah dari
tempat tinggal pembimbing ke rumah sakit pulang pergi.
 Biaya belum termasuk pajak.
 Biaya sudah termasuk honor pembimbing.
 Biaya simulasi survei harus sudah ditransfer 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan melalui
rekening :
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Bank BNI 46 Cabang Tebet, Jakarta
No Rekening : 0011802402
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PENYELENGGARAAN
 RS mengajukan permohonan ke KARS, 1 (satu) bulan sebelum survei simulasi dilaksanakan
 Pelaksanaan di rumah sakit berkoordinasi dengan Ketua/Sekretaris Tim Akreditasi Rumah Sakit
 RS menyediakan :
- Ruangan pertemuan.
- LCD, Laptop
- Staf untuk mencatat notulen proses simulasi


Alamat KARS :
Epiwalk Lt. 7 unit 716 B
Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960
Telp. (021) 29941552, 29941553
Fax (021) 29941317
Email : sursim@kars.or.id
Website : www.kars.or.id



Kontak person :
- dr. Luwiharsih,MSc
- Dra M. Amatyah S, M.Kes
- Riska Cempaka
- Drs. Adrian Jusuf Kilima

:
:
:
:

HP. 0811 151 142
HP. 0812 8591 9603
HP. 0822 8822 2243
HP. 0812 9482 120
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