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DEPARTEMEN KESEHATAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL

KATA PENGANTAR

Pengorganlsasian yang tepat dan terarah akan berdampak pada efisiensi dan
efektifitas pelayanan serta upaya pembinaan, peningkatan dan pengembangan
rnutu dapat berlangsung dengan baik.

Manajemen rumah sakit yang berorientasi pada efisiensi dan efektifitas serta
peningkatan mutu pelayanan dapat di laksanakan melalui  pendekatan organisasi
fungsional berbentuk matriks yang didukung dengan segala perangkat organisasi
yang diperlukan.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 045/Menkes/Per/Xl/2006
tentang Pedoman Organisasi  Rumah Sakit  di  Lingkungan Departemen
Kesehatan diarahkan kepada keleluasaan (fleksibilitas) untuk mengelola bidang
keuangan, sumber daya manusia dan operasional isasi  yang pada akhirnya
rumah sakit diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan
bermutu.

Jakarta, November 2006

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

NtP.140114003
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Mengingat :

NOMOR 1 045/N/ENKES/PER/XI/2006

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan rumah sakit di
l ingkungan Departemen Kesehatan agar sesuai dengan arah
pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan'
yang berlaku, per lu didukung dengan organisasi  yang efekt i f
dan efisien;

b. bahwa sehubungan dengan but ir  a tersebut di  atas perlu
menetapkan pedoman organisasi  rumah sakit  di  l ingkungan
Departemen Kesehatan dengan Peraturan Menter i
Kesehatan;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Nomcr 100 Tahun 1992, Tambahan
Lembaran Negara Nonror 3495);

2. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir  dengan
t-tndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara
Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan
Layanan Umum ((Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

4.  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi,  Susunan Organisasi  dan Tata
Kerja Kementer ian Negara Republ ik Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2006;

5.  Peraturan Menter i  Kesehatan Nomor
1575/Menkes/SKXli2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan;
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Memperhat ikan:Persetujuan Menter i  Pendayagunaan Aparatur Negara dengan
surat Nomor B|26901M.PAN/10/2006 Tanggal 2Z November
2006

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERT KESEHATAN
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DI
LI NGKU NGAN DEPARTEM EN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Rurnah sakit  adalah suetu fasi l i tas pelayanan kesehatan perorangan yang

menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan
kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang tercl i r i  dar i  observasi,
diagnost ik,  terapeut ik dan rehabi l i tat i f  untuk orang,orang yang menderi ta
sakit, cidera dan melahi;'kan.

2. Rumah Sakit  Umum adalah rumah sakit  yang memberikan pelayanan
kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit .

3.  Rumah sakit  Khusus adalah adalah rumah sakit  yang memberikan pelayanan
utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin
i lmu, golongan umur, organ, jenis penyakit  atau kekhususan lainnya.

4. Rumah sakit  Pendidikan adalah rumah sakit  yang menyelenggarakan dan
atau digunakan untuk pelayanan, pendidikan dan penel i t ian secara terpadu
dalam bidang pendidikan Profesi Kedokteran dan Pendidikan Kedokteran
berkelanjutan.

5. Klasi f ikasi  rumah sakit  adalah pengelompokkan rumah sakit  berdasarkan
perbedaan yang bert ingkat mengenai kemampuan pelayanan kesehatan
yang dapat disediakan dan kapasitas sumber daya organisasi .

6.  Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan mel iput i  pelayanan
promotif, preventif, krrratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh
tenaga medis sesuai  dengan standard pelayanan medis dengan
memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas secara optimal.

7.  Pelayanan medik spesial ist ik dasar adalah pelayanan medik spesial ist ik
penyakit  dalam, kebidanan dan penyakit  kandungan, bedah dan kesehatan
anak.

B. Pelayanan medik spesial ist ik penunjang adalah pelayanan medik spesial ist ik
anesthesi,  patologi k l in ikdan radiologi.
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9. Pelayanan medik subspesialistik adalah pelayanan medik subspesialistik
diset iap spesial isasi  yang ada.

10. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada
ilmu dan kiat kepe'awatan, yang mencakup biopsit<os6siospiritual yang
komprehensif.

BAB I I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Rumah Sakit merupakan Unit pelaksana Teknis di
Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung
Jenderal  Bina Pelayanan Medik.

Pasal 3

(1) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan
. par ipurna dan pendidikan dan pelat ihan.
(2) Berdasarkan kemampuan pelayanan kesehatan dan kapasitas sumber daya

organisasi ,  Rumah sakit  dapat melaksanakan penel i i ian, pengembangin
serta penaplsan teknologi bidang kesehatan.

Pasat 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuci pada pasal 3,  Rumah sakit
menyelenggarakan fungsi.
a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
. kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
b- pelaksanaan pendidikan dan pelat ihan tenaga kesehatan dalam rangka

meningkatkan kernampuan sumber daya hanusia dalam pemberfan
pelayanan kesehatan;

c- pelaksanaan penel i t ian dan pengembangan serta penapisan teknologibidang
kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;

d. pelaksanaanadministrasirumahsakit .

l ingkungan Departemen
jawab kepada Direktur
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tsAB l l l

JENIS DAN KLASIFIKASI
Pasal 5

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam:
a. Rumah Sakit Umum selanjutnya disebut RSU,
b. Rumah Sakit  Khusus selanjutnya disebut RSK.

Pasal 6

Rumah sakit  dik lasi f ikasikan berdasarkan tugas, fungsi,  kemampuan pelayanan
kesehatan dan kapasitas sumberdaya organisasidalam beberapa kelas.

Pasal 7

(1 )  RSU diklasi f ikasikan sebagai ber ikut:
a.  RSU KelasA;
b. RSU Kelas B Pendidikan;
c. RSU Kelas B Non-Pendidikan;
ci. RSU Kelas C,
e. RSU Kelas D

(2) Berdasarkan fungsinya RSU Kelas A dan RSU Kelas B Pendidikan
menyelenggarakan dan/atau digunakan untuk pelayanan, pendidikan dan
penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan
pendidikan kedokteran berkelanjutan.

Pasal 8

(1 ) RSK diklasifikasikan sebagai berikut:
a.  RSK KelasA;
b. RSK Kelas B;
c. RSK Kelas C.

(2) Berdasarkan fungsinya RSK Kelas A menyelenggarakan dan/atau digunakan
untuk pelayanan, pendidikan dan penel i t ian secara terpadu dalam bidang
pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan'

Pasal 9

Penetapan klasi f ikasi  RSU dan RSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan
pasal B didasarkan pada kriteria klasifikasi rumah sakit yang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung
jawab di  bidang pendayagunaan aparatur negara.
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BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama

Rumah Sakit  Umum Kelas A

Pasal 10

(1) RSU KelasAdipimpin oleh seorang Kepala disebut DirekturUtama.
(2) Direktur Utama membawahipal ing banyak4 (empat) Direktorat.
(3) Masing-masing Direktorat terdir i  dar i  pal ing banyak 3 ( t iga) Bidang atau 3

(t iga)Bagian.
(.1) tv lasing-masing Bidang terdir idar ipal ing banyak 3 ( t iga) Seksi.
(5) Masing-masing Bagian terdir i  dar i  pal ing banyak 3 ( t iga) Subbagian.

Bagian Kedua
Rumah Sakit  Umum Kelas B Pendidikan

Pasal  11

(1)RSU Kelas B Pendidrkan dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur
Utama.

(2) Direktur Utama membawahi pal ing banyak 3 ( t iga) Direktorai .
(3) Masing-masing Direktorat terdir i  dar i  pal ing banyak 3 ( t iga) Bidang atau S

(t iga)Bagian.
(4) Masing-masing Bidang terdir idar ipal ing banyak 3 ( t iga) Seksi.
(5) Masing-masing Bagian ierdir i  dar i  pal ing banyak 3 ( t iga) Subbagian.

Bagian Ketiga
Rumah Sakit  Umum Kelas B Non Pendidikan

Pasal 12

(1) RSU Kelas B Non Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur
Utama.

(2) Direktur membawahi pating banyak2 (dua) Direktorat.
(3) Masing-masing Direktorat terdir i  dar i  pal ing banyak 3 ( t iga) Bidang atau 3

(t iga) Bagian.
(4) Masing-masing Bidang terdir idar ipal ing banyak 3 ( t iga) Seksi.
(5) Masing-masing Bagian terdir idar i  pal ing banyak 3 ( t iga) Subbagian.
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Bagian Keempat
Rumah Sakit  Umum Kelas C

Pasal  13

(1) RSU Kelas C dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.
(2) Direktur membawahi pal ing banyak 2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Bagian.
(3) Masing-masing Brdang terdir idar i  pal ing banyak 3 ( t iga) Seks..
(4) Masing-masing Bagian terdir idar i  pal ing banyak 3 ( t iga) Subbagian.

Bagian Kel ima
Rumah Sakit  Umum Kelas D

Pasal 14

(1) RSU Kelas D dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.
(2) Direktur membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 ( t iga) Subbagian.

Bagian Keenam
Rumah Sakit  Khusus Kelas A

Pasal  15

(1) RSK KelasAdipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 4 (empat) Direktorat.
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang atau

(t iga) Bagian.
(4) i '4asing-masing Bidang terdir idar ipal ing banyak 3 ( t iga) Seksi.
(5) Masing-masing Bagian terdir i  dar i  pal ing banyak 3 ( t iga) Subbagian.

Bagian Ketujuh
Rumah Sakit  Khusus Kelas B

Pasal  16

(1) RSK Kelas B dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
(2) Direktur Utama membawahi 2 (dua) Direktorat.
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari 2 (dua) Bidang atau2 (dua) Bagian.
(4) Masing-masing Bidang terdir idar i  pal ing banyak 3 ( t iga) Seksi.
(5) Masing-masing Bagian terdir idar i  pal ing banyak 3 ( t iga) Subbagian.
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Bagian Kedelapan
Rumah Sakit  Khusus Kelas C

Pasal  17

RSK Kelas C dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.
Direktur membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 ( t iga) Subbagian.

BAB V

UNIT-UNIT NON STRUKTURAL
Bagian Pertama

Satuan Pengawas Intern

Pasal '18

Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas
melaksanakan pengawasan intern rumah sakit .
Satuan Pengawas Intern berada dr bawah dan bertanggung jawab kepada
pimpinan rumah sakit .
Satuan Pengawas Intern dibentuk dan di tetapkan oleh pimpinan rumah sakit .

Bagian Kedua
Komite

Pasal  19

Komite adalah wadah non struktural  yang terdir i  dar i tenaga ahl i  atau profesi
dibentuk untuk memberikan pert imbangan strategis kepada pimpinan rumah
sakit  dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit .
Pembentukan komite di tetapkan oleh pimpinan rumah sakit  sesuai kebutuhan
rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik
dan Hukum
Komite berada di  bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah
sakit .
Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhent ikan oleh
pimpinan rumah sakit .
Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite di tetapkan oleh
pimpinan rumah sakit  setelah mendapat persetujuan dari  Direktur Jenderal
Bina Pelayanan Medik.

(1)

(2)

(s)
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Bagian Ket iga
lnstalasi

Pasal 20

(1) Instalasi  adalah unit  pelayanan non struktural  yang menyediakan fasi l i tas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penel i t ian rumah
sakit.

(2) Pembentukan instalasi  di tetapkan oleh pimpinan rumah sakit  sesuai
kebutuhan rumah sakit.

(3) Instalasidipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhent ikan oleh
pimpinan rumah sakit .

(4) Kepala instalasi  dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga
fungsional dan atau non medis.

(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi  di laporkan secara
tertul is kepada DirekturJenderal  Bina Pelayanan Medik.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
denEan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan -vang berlaku.

Pasal 22

(1) Kelompok jabatan fungsional terdir i  dar i  sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahl iannya.

(2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( '1)
berada di  di  l ingkungan unit  ker ja rumah sakit  sesuai dengan kompetensinya.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( ' l )
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VII
STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 23

(1) Staf medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di  bidang medis
dalam jabatan fungsional.

(2)  Staf  medik fungsional  mempunyai  tugas melaksanakan diagnosa,
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan
kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelat ihan, penel i t ian dan
pengernbangan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional menggunakan
pendekatan tim dengan tenaga profesiterkait.

BAB VII I
TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, set iap pimpinan satuan organisasi  Ci l ingkungan
rumah sakit  waj ib menerapkan pr insip koordinasi,  integrasi  dan sinkronisasi  baik
di  l ingkungannya serta dengan instansi la in sesuaitugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasiwaj ib mengawasi bawahan dan apabi la ter jadi
penyimpangan waj ib mengambil  langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi  bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan baWahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi  waj ib mengikut i  dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan serta menvampaikan laporan berkala pada
waktunva.
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Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh Setiap pimpinan satuan organisasi dari
bawahan, waj ib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan
iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Para Direktur,  Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi,  Kepala Subbagian
dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan
masing-masing.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap
dengan semua lampirannya disampalkan pula kepada satuan organisasi  la in
yang secara fungsiona I mempunyai hubunga n kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, set iap pimpinan satuan organisasidibantu oleh
kepaia satuan organisasi  di  bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan
dan pembinaan kepada bawahan masing-masing waj ib mengadakan rapat
berkala.

BAB IX
ESELONISASI

Pasal 32

(1) Eselonisasiuntuk Rumah Sakit  Umum sesuaidengan klasi f ikasinya:
a. RSU kelasA Pendidikan, terdir i  dar i :

1.  Direktur Utama adalah jabatan strukturaleselon l l .a;
2. Direktur adalah jabatan struktural  eselon l l .b;
3. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural  eselon

l l l .a;
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon

lV.a.
b' .  RSU kelas B Pendidikan, terdir idar i :

1.  Direktur Utama adalah jabatan strukturaleselon l l .a;
2. Direkturadalah jabatan struktural  eselon l l .b ;
3.  Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural  eselon

l l l .a.

10
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4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon
lV.a.

c.  RSU kelas B Non-Pendidikan, terdir idar i :
1.  Direktur Utama adalah jabatan strukturaleselon l l .b;
2. Direkturadalah jabatan struktural  eselon l l l .a ;
3.  Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan strukturaleselon l l l .b;
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon

lV.a.
d. RSU kelas C, terdir idar i :

1.  Direkturadalah jabatan strukturai  eselon l l l .a;
2. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural  eselon l l l .b;
3. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural  eselon

tv.b.
e. RSU kelas D, terdir iCari :

1.  Direkturadalah jabatan struktural  eselon l l l .b;
2. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon

lv.b.
(2) Eselonisasi  untuk Rumah Sakit  Khusus sesuaidengan klasi f ikasinya:

a. RSK kelasA, terdir i  dar i :
1.  Direktur Utama adalah jabatan struktural  eselon l l .a;
2. Direkturadalahjabatan struktura! eselon l l .b;
3. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan strukturaleselon l l l .a;
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural  eselon

lV.a.
b. RSK kelas B, terdir i  dar i :

1.  Direkturadalah jabatan struktural  eselon l l .b;
2. Waki l  Direktur adalah jabatan strukturaleselon l l l .a;
3. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural  eselon l l l .b;
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon

lV.a.
c. RSK kelas C, terdiri dari:

1.  Direkturadalah jabatan struktural  eselon l l l .b;
2. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan strrrktural eselon

tv.b.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 33

Di l ingkungan rumah sakit  yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum dapat dibentuk dewan pengawas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

11



Pasal 34

Khusus untuk Rumah Sakit  Umum Pusat Nasional Dr.  Cipto Mangunkusumo
Jaka rta dapat terdiri dari pal ing banyak 5 (lima ) Di rektorat.

Pasal 35

(1) Rumah sakit  dapat menggunakan nomenklatur lain di  luar yang diatur dalam
peraturan ini  untuk unit-uni t  non struktural  sesuai dengan kekhususan dan
kebutuhan masing-masing rumah sakit .

(2) Penggunaan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan
oleh pimpinan rumah sakit  setelah mendapat persetujuan dari  Direktur
Jenderal  Bina Pelavanan Medik.

Pasal 36

Pembentukan organisasidan tata ker ja masing-masing rumah sakit  di  l ingkungan
Departemen Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih
dahuiu mendapat persetujuan tertul is dar i  Menter i  yang bertanggung jawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 37

organisasi  dan tata ker ja masing-masing rumah sakit  di  l ingkungan Departemen
Kesehatan ditetapkan bercjasarkan peraturan i ni.

Pasal 38

Setiap penyusunan organisasi  dan tata ker ja rumah sakit  berdasarkan hasi l
anal is is organisasi .

Pasal 39

Struktur organisasi  RSU kelas A, B Pendidikan, B Non Pendidikan, C dan D serta
struktur organisasi  RSK kelas A, B dan C sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang meruDakan bagian t idak terpisahkan dari  peraturan ini .

Fasal 40

Pedoman organisasi  Rumah Sakit  in i  ber laku untuk semua rumah sakit  di
lingkungan Departemen Kesehatan.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Seluruh organisasi  dan tata ker ja rumah sakit  di  l ingkungan Departemen
Kesehatan menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini selambat-
lambatnya 2 (dua) tahun setelah peraturan ini  di tetapkan.

Pasal 42

Dengan berlakunya peraturan ini nraka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
983/Menkes/Sl(Xl/1992 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi  Rumah Sakit
dinyatakan t idak berlaku.

Pasal 43

Peraturan ini  mulai  ber!aku sejak tanggal di teiapkan.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal  28 November2006

ENTERI KESEHATAN,

:SlTl  FADILAH SUPARI,  Sp.JP(K
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MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No :B/2690/M.PAN/10/2006
Lampiran :  1 (satu)berkas
Hal :PedomanOrganisasiRumahSaki t

Di Lingkungan Departemen Kesehatan

KepadaYth.
Menteri Kesehatan
Di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1622IMENKES/X|| /2005

tanggal 2 Desember 2005 perihal  tersebut diatas, dengan ini  kami sampaikan

bahwa prinsipnya kami dapat menyetujui penetapan Rancangan lVlenteri

Kesehatan Tentang Pedoman Organisasi  Rumah Sakit  Di LinEkungan

Departemen Kesehatan, dengan beberapa penyempurnaan yang disesuaikan

dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat di tetapkan menjadi Peraturan

Menter i  Kesehatan dan sal inannya agar disampaikan ke Kementer ian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara.

Sebagai t indak lanjut dar i  Pasal 9 Rancangan Peraturan tersebut,  kami

mengharapkan agar Saudara segera menyusun Rancangan Peraturan

Menter i  Kesehatan Tentang Kri ter ia Klasi f ikasi  Rumah Sakit  dan sekal igus

di lakukan evaluasi ierhadap seluruh rumah sakit  di  l ingkungan Departemen

Kesehatan dengan menggunakan kr i ter ia klasi f ikasi  dimaksud.
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Selanjutnya dalam rangka tertib administrasi, usul penyempurnaan

organisasi rumah sakit di lingkungan Departemen Kesehatan agar disampaikan

kepada Men.PAN setelah adanya evaluasi ter lebih dahulu berdasarkan

kriteria klasifikasi tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Taufiq Effendi

Tembusan Yth.
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. l (epala Lembaga Administrasi  Nega, a;
3. DirekturJenderalAnggaran dan Perimbangan Keuangan,

Depaftemerr Keuangan

enteri Negara

zn"j){p)

rffi3,liil 'n":

ZJ


