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KATA PENGANTAR 

 

 
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ,Allah 

SWT atas berkat dan anugerah–Nya sehingga Lembaga 

Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (Lafkespri) berdiri dalam 

rangka melakukan tugas mulia untuk mengemban  

melaksanakan tugas survei akreditasi Puskesmas, Klinik, 

Laboratorium dan Unit Transfusi Darah (PKLU-T2). 

 

Menjamin kualitas fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat 

adalah tugas Negara, oleh karena, itu pemerintah melalui 

kementerian kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 

2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan 

Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.    

 

Sejalan dengan tujuan akreditasi oleh Pemerintah maka Lafkespri telah menyusun 

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Struktur Organisasi, sebagai landasan 

lembaga bekerja secara terstruktur dan mempunyai landasan regulasi yang tertuang 

dalam AD/ART dan  struktur organsasi sesuai dengan kebutuhan yang bersifat dinamis. 

            Dengan struktur organisasi dan regulasi organisasi ini, maka kemudahan, 

kecepatan, ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai 

derajat kesehatan yang optimal dan berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan 

pasien/masyarakat dapat berjalan dengan baik.                                                                                                                                                                          

Terima kasih  kami ucapkan kepada Tim Penyusun  dan berbagai pihak serta seluruh 

jajaran pengurus yang telah bekerja dengan optimal tanpa mengenal lelah.  Semoga 

Lafkespri dapat bermanfaat dan mendukung dalam percepatan reformasi dan 

transformasi layanan Kesehatan di Indonesia. 

 

Jakarta, 27 Juni 2022 

 

 

  

 

Dr. Chazali H Situmorang, Apt, M.Sc, CIRB  

Ketua Umum LAFKESPRI  
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ANGGARAN DASAR  

LEMBAGA AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN PRIMER 

LAFKESPRI 

 

BAB I 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 1 

(1) Perkumpulan ini bernama Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer 

(LAFKESPRI), berkedudukan di Jakarta (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup 

disingkat dengan “Perkumpulan"); 

(2) Perkumpulan dalam melaksanakan kegiatannya dapat membentuk Koordinator 

Wilayah (Korwil) di tingkat provinsi dan Koordinator Cabang (Korcab) di tingkat 

kabupaten/kota di wilayah Republik Indonesia. 

 

BAB II 

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERKUMPULAN 

            Pasal 2 

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 

 

BAB III 

AZAS DAN LANDASAN 

Pasal 3 

Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

BAB IV 

FUNGSI PERKUMPULAN  

Pasal 4 

 

(1) Wadah bagi sekelompok orang untuk melakukan kerjasama dalam 

penyelenggaraan Akreditasi FKTP (Puskesmas dan Klinik), Laboratorium 

Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 

(2) Memberi arahan dan aturan serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan 

tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi; 

(3) Meningkatkan Skill dan kemampuan dari anggota perkumpulan dalam 

mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan.; 

(4) Memberikan pengetahuan dan mencerdaskan pada tiap anggota perkumpulan 

maupun jejaring perkumpulan. 
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BAB V 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 5 

Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan: 

(1) Melakukan kegiatan dalam bidang Sosial Kemanusiaan, Pendidikan, Pelatihan, 

Akreditasi dan Sertifikasi bagi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit 

Tranfusi Darah; 

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perkumpulan dapat 

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: kegiatan social kemanusiaan antara 

lain bakti social, bantuan sosial, dan bantuan penanganan bencana : kegiatan 

pendidikan antara lain melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk 

meningkatkan literasi: kegiatan pelatihan antara lain melatih para calon surveyor, 

penyegaran kepada surveyor: kegiatan akreditasi antara lain melakukan kegiatan 

akreditasi terhadap puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan dan unit transfusi 

darah; kegiatan sertifikasi antara lain meliputi kegiatan sertifikasi terhadap surveyor 

dan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan dan unit transfusi darah. 

 

BAB VI 

KEKAYAAN 

Pasal 6 

(1) Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang 

dipisahkan; 

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kekayaan 

Perkumpulan dapat juga diperoleh dari:  

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; 

b. Iuran Anggota;  

c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan 

dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(3) Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan 

Perkumpulan. 

 

BAB VII 

KEANGGOTAAN 

Pasal 7 

Anggota perkumpulan terdiri dari: 

(1) Pengurus; 

(2) Surveyor; 

Ketentuan lebih lanjut tentang  keanggotaan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 

Perkumpulan. 
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BAB VIII 

ORGAN 

Pasal 8 

(1) Perkumpulan mempunyai organ yang sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. Pembina; 

b. Pengawas; 

c. Pengurus; 

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait organ perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga. 

 

BAB IX 

HAK ANGGOTA 

Pasal 9 

(1) Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama; 

(2) Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara / pendapat, saran, baik secara lisan 

maupun tulisan; 

(3) Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan 

Perkumpulan; 

(4) Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku; 

(5) Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah 

serta pengembangan; 

(6) sumber daya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan. 

 

 

BAB X 

KEWAJIBAN ANGGOTA 

Pasal 10 

Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk : 

(1) Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga dan ketentuanketentuan lain yang telah ditetapkan oleh 

Pengurus; 

(2) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan; 

(3)  Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan Perkumpulan; 

(4) Menghayati dan melaksanakan kode etik perkumpulan; 

(5) Mentaati keputusan-keputusan rapat; 

(6) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang di selengarakan oleh Perkumpulan. 
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BAB XI 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pasal 11 

Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada musyawarah nasional. Aturan mengenai 

pengambilan keputusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga 

 

 

BAB XII 

MUSYAWARAH NASIONAL 

Pasal 12 

(1) Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

Perkumpulan; 

(2) Musyawarah Nasional dilaksanakan untuk menetapkan; 

a. Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar; 

b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan 

Perkumpulan; 

c. Pemilihan dan pengangkatan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, 

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; 

d. Pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus; 

e. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan;  

f. Pemberhentian anggota Perkumpulan. 

(3) Musyawarah Nasional dilakukan sekali dalam 4 (empat) tahun; 

(4) Musyawarah Nasional dapat dilakukan secara langsung (luar jaringan/luring), tidak 

langsung (dalam jaringan/daring) atau gabungan luring dan daring (hybrid) yang 

memiliki kekuatan hukum yang sama; 

(5) Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan dan penyelenggaraan Musyawarah 

Nasional sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini akan diatur lebih lanjut di dalam 

Anggaran Rumah Tangga. 

 

 

BAB XIII 

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA 

Pasal 13 

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal terjadinya 

kebutuhan mendesak Perkumpulan terkait dengan hal-hal yang merupakan 

kewenangan dari Musyawarah Nasional; 

(2) Aturan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam 

Anggaran Rumah Tangga. 

 

 

 



AD/ART LAFKESPRI 

 

 

 7 

 

 

BAB XIV 

PEMBINA DAN PENGAWAS 

Pasal 14 

Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pembina dan Pengawas, maka 1 (satu) orang 

diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina dan Ketua Pengawas dan selanjutnya 

tentang Pembina dan Pengawas diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga. 

 

BAB XV 

PENGURUS 

Pasal 15 

Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan 

sekurang-kurangnya terdiri dari: 

- Ketua; 

- Sekretaris; 

- Bendahara; 

 

Pasal 16 

(1) Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu 

melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan 

pengurusan Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, 

masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) 

tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; 

(2) Ketua Pembina, Ketua Pengawas dan Ketua dan Sekretaris Pengurus diangkat melalui 

Musyawarah Nasional untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali; 

(3) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina dan Pengawas; 

(4) Penunjukan dan Penetapan Pengurus yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, 

lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; 

(5) Jabatan Pembina, Pengawas dan Pengurus berakhir apabila: 

a. Meninggal dunia; 

b. Mengundurkan diri; 

c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat 

tetap; 

d. Masa jabatan berakhir. 
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BAB XVI 

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS 

Pasal 17 

 

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk 

kepentingan Perkumpulan; 

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan 

Perkumpulan; 

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal terkait dengan tugasnya 

yang ditanyakan kepada Pembina dan Pengawas; 

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab 

menjalankan tugasnya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

(5) Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang 

segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk 

mengambil uang Perkumpulan di bank); 

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk 

usaha baik di dalam maupun di luar negeri; 

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; 

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama 

Perkumpulan; 

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta 

mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan; 

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, 

Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada 

Perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan 

tujuan Perkumpulan. 

 

Pasal 18 

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal: 

(1) Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang; 

(2) Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain; 

(3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, 

Pengurus dan atau Pembina dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada 

Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya 

maksud dan tujuan Perkumpulan. 
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Pasal 19 

Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus, 

atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan 

Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak 

untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus 

lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. 

 

Pasal 20 

(1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan 

tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas; 

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili. 

 

Pasal 21 

Rapat Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 

 

BAB XVII 

TAHUN BUKU 

Pasal 22 

(1) Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 

31 (tiga puluh satu) Desember;  

(2) Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup; 

(3) Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan di mulai pada tanggal dari akta pendirian 

ini dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2022.  

 

 

BAB XVIII 

LAPORAN TAHUNAN 

Pasal 23 

(1) Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat (lima) bulan 

setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan; 

(2) Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan yang berlaku; 

(3) Ketentuan mengenai Laporan Tahunan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah 

Tangga. 
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BAB XIX 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

Pasal 24 

(1) Keputusan atas Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan 

keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa; 

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; 

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka 

keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diatur dalam Tata Tertib 

Munas. 

 

Pasal 25 

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa 

Indonesia; 

(2) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan 

Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia; 

(3) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan 

pailit. 

 

 

BAB XX 

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA 

Pasal 26 

Pengurus yaitu Bendahara bertanggung jawab atas penggunaan dana dan 

pengelolaan harta kekayaan Perkumpulan dan Pengawasan Keuangan dilakukan oleh 

Pengawas dapat dibantu komite audit. 

 

BAB XXI 

PENGGABUNGAN 

Pasal 27 

 

(1) Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau 

lebih Perkumpulan dengan organisasi sejenis lainnya; 

(2) Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus pada forum 

Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. 

 

Pasal 28 

Ketentuan mengenai Penggabungan Perkumpulan diatur lebih lanjut dalam Anggaran 

Rumah Tangga. 
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BAB XXII 

PEMBUBARAN 

Pasal 29 

Perkumpulan bubar dalam hal: 

(1) Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai. 

(2) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:  

a. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 

b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; 

c. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah 

pernyataan pailit dicabut; 

d. Dikarenakan perubahan kebijakan pemerintah; 

e. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. 

 

Pasal 30 

(1) Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum 

apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi; 

(2) Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar 

dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Perkumpulan; 

(3) Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka pengadilan akan 

menunjuk likuidator; 

(4) Dalam hal Pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-

undangan di bidang kepailitan;  

(5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, 

wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap 

Pengurus berlaku juga bagi likuidator;  

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan 

Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak 

tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses 

likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;  

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi 

dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; 

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada 

Rapat Gabungan; 

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 

(8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, 

maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.  
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BAB XXIII 

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI 

Pasal 31 

 

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang dibagikan berdasarkan 

kesepakatan di dalam Rapat Gabungan; 

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan 

kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan 

Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi 

badan hukum tersebut;  

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Organisasi lain atau 

kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 

ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.  

 

BAB XXIV 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 32 

Jika ada perbedaan pendapat dan/atau perselisihan diantara Pengurus Perkumpulan, dan 

juga anggota, maka perselisihan itu diselesaikan dengan musyawarah mufakat penuh 

kekeluargaan dan penyelesaian itu harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh 

yang berselisih. 

 

BAB XXV 

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN PERKUMPULAN 

Pasal 33 

Pengurus dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Perkumpulan, 

yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut 

dalam Anggaran Dasar ini. 

 

BAB XXVI 

PERATURAN PENUTUP 

Pasal 34 

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan 

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan-peraturan Perkumpulan 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. Peraturan-peraturan 

Perkumpulan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang 

termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga 

Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan; 

(2) Pengurus Perkumpulan untuk pertama kalinya dipilih dan diangkat oleh Pendiri. 
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Jakarta, 26 Juni 2022 

PENDIRI  LAFKESPRI 

 

 

 

    1. drg. Moeryono Aladin, SIP, SH, MM 
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2. dr. R. Heru Ariyadi, MPH 
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   3.  dr. Kuntjoro AP, MKes 
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                                         4. dr. Adang Bachtiar, MPH, Sc.D 
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    5. Dr. drs. Chazali H. Situmorang, Apt, 

                                                   M.Sc, CIRB 

 

5.   

                  6. Moertjahjo, SKM, MKes, AAK, CHIP  
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   7. drg. Usman Sumantri, M.Sc  

 

7.   

                          8. dr. Agustine Kusumayati, M.Sc, Ph.D 

 

8.   

  9. Dr. dr. Maya A. Rusady, M.Kes , AAK  

 

9.   

               10. dr. Misbahul Munir, MKK  
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 11. dr. Taufik Hidayat, MM, AAK, CHIP  

 

11.   

                 12. Dr. dr. Nurhaidah, MARS, MHKes, AAAK, 
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ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) 

LEMBAGA AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN PRIMER 

(LAFKESPRI) 

BAB I 

UMUM 

 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

(1) Pendiri adalah seseorang atau beberapa orang yang berinisiatif untuk mendirikan 

LAFKESPRI; 

(2) Sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 8 Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) yang dimaksud 

dengan Organ Perkumpulan terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan 

Pakar, Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin, dan Dewan Pengurus; 

(3) Surveyor adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan dan kompetensi 

untuk melaksanakan kegiatan survei akreditasi bagi puskesmas, klinik, laboratorium 

kesehatan, unit transfusi darah (PKLU-T2) dan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan 

Tempat Mandiri Praktik Mandiri Dokter Gigi (TPMD-TPMDG) atau disingkat PKLU-T2. 

BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Pasal 2 

VISI 

Menjadi lembaga penyelenggara akreditasi fasilitas kesehatan puskesmas, klinik, 

laboratorium kesehatan dan unit transfusi darah (PKLU-T2) yang bermutu, professional, 

dan terpercaya. 

Pasal 3 

MISI 

(1) Mendorong fasilitas kesehatan PKLU-T2 dalam peningkatan mutu dan 

keselamatan pasien secara berkelanjutan; 

(2) Meningkatkan kompetensi surveyor secara berkesinambungan; 

(3) Mengembangkan dan mengimplementasikan standard of excellence melalui 

program-program akreditasi sesuai dengan public interest; 
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(4) Membangun dan mengembangkan organisasi menjadi kuat, terpercaya, 

bermanfaat dengan tata kelola organisasi dan tata kelola etik yang baik; 

(5) Mengajak dan mendorong Lembaga penyelenggara akreditasi PKLU-T2 lainnya 

untuk berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat 

setinggi-tingginya; 

(6) Lafkespri tidak semata-mata hanya melaksanakan akreditasi saja, tetapi lebih 

dari itu Lafkespri berperan juga sebagai katalisator percepatan proses 

transformasi pelayanan kesehatan sesuai kebijakan kemenkes RI. 

 

Pasal 4 

TUJUAN 

(1) Mewujudkan PKLU-T2 yang berkualitas secara berkelanjutan; 

(2) Meningkatkan tata kelola manajemen mutu dan keselamatan pasien di 

PKLU-T2; 

(3) Mengoptimalkan kemampuan PKLU-T2 dalam tata kelola pelayanan 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 

(4) Bersama stakeholder membangun kolaborasi dan menjadi katalisator dalam 

percepatan transformasi layanan kesehatan yang sejalan dengan kebijakan 

kementerian kesehatan. 

 

BAB III 

KEANGGOTAAN 

Pasal 5 

HAK ANGGOTA 

(1) Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama; 

(2) Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara lisan 

maupun tulisan; 

(3) Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan 

Perkumpulan; 

(4) Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku; 

(5) Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan 

ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan. 
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Pasal 6 

KEWAJIBAN ANGGOTA 

Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:  

(1) Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh 

Dewan Pengurus; 

(2) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan; 

(3) Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan Perkumpulan;  

(4) Menghayati dan melaksanakan Kode Etik Perkumpulan;  

(5) Membayar iuran anggota;  

(6) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan. 

 

Pasal 7 

SANKSI ANGGOTA 

(1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik 

Perkumpulan dapat berupa: 

a. Teguran; 

b. Peringatan; 

c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; 

d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; 

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan; 

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar 

disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota 

tersebut. 
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BAB IV 

LOGO 

Pasal 8 

PENETAPAN LOGO 

(1) Logo LAFKESPRI ditetapkan sebagaimana tercantum di bawah ini: 

 

 

 

(2) Apabila warna dasar putih atau terang, warna tulisan Lafkespri menyesuaikan; 

(3) Filosofi logo ini disimbolkan dengan: 

 Visual berbentuk huruf “L” sebagai kepanjangan dari LAFKESPRI dan berbentuk 

menggambarkan huruf “V” yang bermakna sebagai “cek list” bermakna 

kompeten. Visual seperti tanda panah ke atas yang melambangkan menuju ke 

atas, kebangkitan, kecepatan, serta keakuratan; 

 Visual logo keseluruhan bertanda “ + “ berarti Palang memiliki arti dan makna 

fasilitas pelayanan kesehatan yang sehat, professional, serta mengutamakan 

promotif dan preventif; 

 Visual logo yang menggambarkan seperti “kupu-kupu” melambangkan 

perjalanan yang penuh perjuangan hingga mencapai bentuk yang indah, 

mengingatkan kita bahwa perubahan paradigma fasyankes ke arah yang lebih 

baik akan terwujud melalui perubahan berkesinambungan seperti kupu-kupu 

yang berawal dari ulat, berubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi 

kupu-kupu. 

(4) Logo dapat ditambahkan dengan penempatan tulisan “LAFKESPRI” dan “Lembaga 

Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer”. Untuk logo tingkat Korwil maka di bawah 

tulisan tersebut ditambahkan tulisan Korwil XXXXXX (sesuai dengan Provinsi).  
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BAB V 

ATRIBUT ORGANISISASI 

Pasal 9 

BENDERA 

(1) Bendera LAFKESPRI berwarna dasar biru dengan logo LAFKESPRI di bagian tengah, 

dengan tulisan berwarna putih; 

(2) Untuk dewan pengurus, pada bendera di bawah logo ditulis DEWAN PENGURUS; 

(3) Untuk pengurus korwil/cabang di bawah logo ditulis PENGURUS KORWIL/cabang atau 

pengurus cabang; 

(4) Ukuran bendera 90 x 135 cm; 

(5) Bendera LAFKESPRI dipasang di Sekretariat LAFKESPRI; 

(6) Pada acara resmi LAFKESPRI, wajib memasang Bendera LAFKESPRI di sebelah kiri dan 

Bendera Merah Putih di sebelah kanan. 

 

Pasal 10 

STEMPEL, KOP SURAT, DAN ATRIBUT LAIN 

(1) Stempel/Stempel Digital dan Kop Surat LAFKESPRI digunakan dalam setiap surat 

menyurat resmi LAFKESPRI; 

(2) Bentuk stempel seperti pada contoh di bawah ini 

 

 

 

(3) Untuk stempel Korwil, ditambah tulisan Korwil XXXXX sesuai Provinsi di bawah tulisan 

LAFKESPRI; 

(4) Untuk kop surat Korwil, mengikuti kop surat dari dewan pengurus LAFKESPRI 

ditambah tulisan Korwil XXXXX sesuai Provinsi di bawah tulisan LAFKESPRI; 

(5) Atribut lain meliputi MARS, PIN, seragam, dan atribut lainnya sesuai kebutuhan 

Perkumpulan. 
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BAB VI 

KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET 

Pasal 11 

KEUANGAN 

Diperoleh dengan cara yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal 12 

PENGELOLAAN ASET 

(1) Semua aset LAFKESPRI dikelola secara baik, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

(2) Pengelolaan aset LAFKESPRI dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan 

Pengurus dalam Rapat Gabungan. 

 

BAB VII 

KEGIATAN 

Pasal 13 

(1) Kegiatan Perkumpulan sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dapat 

berupa kegiatan di bidang sosial kemanusiaan, pendidikan, pelatihan, akreditasi dan 

sertifikasi bagi PKLU-T2;  

(2) Perkumpulan dapat mengembangkan kegiatan lain yang dianggap perlu dan 

bermanfaat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 

BAB VIII 

MUSYAWARAH NASIONAL 

Pasal 14 

(1) Musyawarah Nasional (MUNAS) diadakan satu kali dalam jangka waktu 4 (empat) 

tahun; 

(2) Dalam keadaan yang bersifat darurat MUNAS dapat dilakukan sebelum waktunya 

dalam bentuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB); 

(3) MUNAS dihadiri oleh utusan dan undangan; 

(4) Pemungutan suara tentang orang dan/atau masalah yang dipandang penting oleh 

MUNAS dilakukan dengan rahasia atau tertutup; 
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(5) Setiap keputusan MUNAS, baik berdasarkan hasil mufakat maupun suara terbanyak, 

harus diterima dan dilaksanakan dengan kejujuran, kesungguhan, dan tanggung 

jawab; 

(6) Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan MUNAS diatur dalam Pedoman 

Perkumpulan; 

(7) Ketentuan mengenai Kuorum MUNAS akan diatur dalam Tata Tertib MUNAS. 

Pasal 15 

(1) Penetapan tempat MUNAS I dilakukan oleh Dewan Pembina, paling lambat 6 bulan 

sebelum MUNAS diselenggarakan; 

(2) Tempat MUNAS harus sudah disampaikan kepada peserta sekurang-kurangnya 14 

(empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan MUNAS. 

Pasal 16 

(1) Agenda MUNAS sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. Laporan kegiatan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pertimbangan Etik 

dan Disiplin, dan Dewan Pakar; 

b. Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus termasuk keuangan dan kekayaan 

Perkumpulan; 

c. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus termasuk keuangan 

dan kekayaan Perkumpulan; 

d. Menentukan pokok-pokok program Perkumpulan untuk jangka waktu 4 (empat) 

tahun mendatang; 

e. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 

bila diperlukan; dan 

f. Melakukan pemilihan dan penetapan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan 

Pengawas, dan Ketua Umum yang selanjutnya menjadi formatur. 

(2) Pemilihan dan penetapan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua 

Umum dan Sekretaris Jenderal dalam MUNAS, diselenggarakan atas dasar tata tertib 

yang disahkan oleh MUNAS. 
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Pasal 17 

(1) MUNASLUB dapat diselenggarakan dalam hal terjadinya kebutuhan mendesak 

Perkumpulan terkait dengan hal-hal yang merupakan kewenangan dari MUNAS; 

(2) MUNASLUB dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh Keputusan Rapat Gabungan 

Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus atau diusulkan oleh 

sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota; 

(3) Ketentuan pelaksanaan MUNASLUB adalah sebagai berikut: 

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota; 

b. Keputusannya harus disetujui oleh 50% + 1 dari jumlah anggota yang hadir 

(4) MUNASLUB dapat dilakukan secara langsung (luar jaringan/luring), tidak langsung 

(dalam jaringan/daring) atau gabungan luring dan daring (hybrid); 

(5) MUNASLUB memiliki kekuatan hukum yang sama dengan MUNAS.  

 

BAB IX 

RAPAT PERKUMPULAN 

Pasal 18 

(1) Rapat Perkumpulan terdiri dari Rapat Kerja Nasional, Rapat Paripurna, Rapat Dewan 

Pembina, Rapat Dewan Pengawas, Rapat Dewan Pakar, Rapat Dewan Pertimbangan 

Etik dan Disiplin, Rapat Dewan Pengurus, Rapat Gabungan, Rapat Kerja Wilayah, dan 

Rapat Kerja Cabang; 

(2) Rapat dapat dilakukan secara luring, daring, atau hybrid dimana keputusan rapat 

memiliki kekuatan hukum yang sama;  

(3) Setiap rapat harus membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat; 

(4) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS): 

a. RAKERNAS adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Pengawas, 

Dewan Pertimbangan etik dan disiplin, Dewan Pakar, Dewan Pengurus, dan 

Koordinator Wilayah/Koordinator Cabang; 

b. RAKERNAS dilaksanakan minimal sekali setahun; 

c. Penanggung jawab RAKERNAS adalah Dewan Pengurus;  

d. RAKERNAS dipimpin oleh Ketua Umum. 
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(5) Rapat Paripurna: 

a. Rapat Paripurna adalah rapat yang diikuti oleh Dewan Pembina, Dewan 

Pengawas, Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin, Dewan 

Pengurus dan Pengurus Korwil; 

b. Rapat Paripurna dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dipimpin oleh 

Ketua Dewan Pembina; 

c. Rapat Paripurna diadakan untuk membahas hal-hal yang strategis untuk 

kepentingan Perkumpulan; 

d. Undangan rapat dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina. 

(6) Rapat Dewan Pembina: 

a. Rapat Dewan Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun; 

b. Bila diperlukan maka Rapat Dewan Pembina dapat mengundang para Pendiri; 

c. Rapat Dewan Pembina dapat mengundang Dewan Pengurus bila suatu waktu 

diperlukan terutama berkaitan dengan perkembangan Perkumpulan; 

d. Panggilan Rapat Dewan Pembina dilakukan oleh Dewan Pembina secara langsung 

atau melalui surat; 

e. Rapat Dewan Pembina dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina, dan jika Ketua Dewan 

Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh seorang yang 

dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pembina yang hadir. 

(7) Rapat Dewan Pengawas: 

a. Rapat Dewan Pengawas dapat dilakukan setiap waktu bila dianggap perlu atas 

permintaan tertulis dari seorang atau lebih Dewan Pengawas atau Dewan 

Pembina; 

b. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas; 

c. Rapat Dewan Pengawas dapat mengundang Dewan Pengurus bila suatu waktu 

diperlukan terutama berkaitan dengan perkembangan Perkumpulan; 

d. Apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh 

salah seorang Dewan Pengawas yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengawas 

yang hadir. 
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(8) Rapat Dewan Pakar: 

a. Rapat Dewan Pakar dapat dilakukan setiap waktu bila dianggap perlu atas 

permintaan tertulis dari seorang atau lebih Dewan Pakar; 

b. Rapat Dewan Pakar dipimpin oleh Ketua Dewan Pakar; 

c. Apabila Ketua Dewan Pakar berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah 

seorang Dewan Pakar yang dipilih oleh dan dari Dewan Pakar yang hadir. 

(9) Rapat Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin: 

a. Rapat Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin dapat dilakukan setiap waktu bila 

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Dewan 

Pertimbangan Etik dan Disiplin; 

b. Rapat Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin dipimpin oleh Ketua Dewan 

Pertimbangan Etik dan Disiplin; 

c. Apabila Ketua Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin berhalangan hadir, maka 

rapat dipimpin oleh salah seorang Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin yang 

dipilih oleh dan dari Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin yang hadir. 

(10) Rapat Dewan Pengurus: 

a. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan; 

b. Rapat Pengurus Pleno, diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 

3 (tiga) bulan; 

c. Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas 

permintaan tertulis dari satu orang atau lebih anggota Dewan Pengurus, Dewan 

Pertimbangan Etik dan Disiplin, Dewan Pakar, Dewan Pengawas, atau Dewan 

Pembina; 

d. Panggilan Rapat Dewan Pengurus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus; 

e. Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; 

f. Apabila Ketua Umum berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah 

seorang ketua. 

(11) Rapat Pengurus Pleno Diperluas  

a. Rapat Pengurus Pleno Diperluas adalah rapat yang diikuti oleh Pengurus Harian, 

Pengurus Kompartemen, Pengurus Korwil dan atau unsur-unsur kepengurusan 

lainnya; 
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b. Rapat Pengurus Pleno Diperluas diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 

sekali; 

c. Rapat Pengurus Plenon Diperluas dipimpin oleh Ketua Umum; 

d. Rapat ini dapat diselenggarakan setiap saat bila sangat dibutuhkan; 

e. Rapat ini diadakan antara lain untuk membahas hal-hal penting terkait dengan 

penyelarasan kebijakan umum Pengurus Pusat agar dipahami oleh pengurus 

Wilayah dengan maksud agar Pengurus Wilayah melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan Kebijakan Pengurus Pusat. 

(12) Rapat Gabungan: 

a. Rapat Gabungan adalah rapat yang diikuti oleh lebih dari 1 (satu) dewan; 

b. Rapat Gabungan diadakan untuk membahas hal-hal penting yang berkaitan 

dengan masing-masing dewan; 

c. Undangan rapat dilakukan oleh dewan yang berkepentingan dan dipimpin oleh 

ketua dewan yang mengundang; 

d. Hasil Rapat Gabungan akan dilaporkan pada Rapat Paripurna atau langsung 

kepada Dewan Pembina apabila dianggap mendesak. 

(13) Rapat Kerja Wilayah: 

a. Rapat Kerja Wilayah adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus Koordinator 

Wilayah dan Koordinator Cabang; 

b. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan minimal sekali setahun; 

c. Penanggung jawab Rapat Kerja Wilayah adalah Koordinator Wilayah; 

d. Rapat Kerja Wilayah dipimpin oleh Ketua Koordinator Wilayah. 

(14) Rapat Kerja Cabang: 

a. Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh surveyor; 

b. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan minimal sekali setahun; 

c. Penanggung jawab Rapat Kerja Cabang adalah Koordinator Cabang; 

d. Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Ketua Koordinator Cabang. 

Pasal 19 

(1) Keputusan rapat berdasarkan mufakat adalah keputusan yang diambil secara 

musyawarah untuk mufakat; 

(2) Keputusan rapat berdasarkan mufakat adalah sah jika diputuskan dalam rapat yang 



AD/ART LAFKESPRI 

 

 

 26 

telah memenuhi kuorum; 

(3) Keputusan rapat berdasarkan suara terbanyak adalah putusan yang diambil melalui 

pemungutan suara jika tidak tercapai pengambilan keputusan berdasarkan mufakat; 

(4) Pengambilan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

dengan mengadakan perhitungan suara secara langsung dari peserta yang hadir. 

 

 

BAB X 

DEWAN PEMBINA 

Pasal 20 

KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA 

 

(1) Dewan Pembina adalah Organ Perkumpulan yang anggotanya dipilih oleh Pendiri; 

(2) Masa bakti Dewan Pembina adalah 4 (empat) tahun; 

(3) Dewan Pembina dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada 

forum Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina ditunjuk dari unsur/jajaran pendiri; 

(4) Dewan Pembina tidak diperkenankan merangkap jabatan apapun di Dewan 

Pengurus dan/atau Organ Perkumpulan lainnya; 

(5) Dalam  hal ada jabatan  Dewan  Pembina yang kosong, maka paling lama dalam 

30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, harus diangkat penggantinya oleh 

Pendiri, yang mekanismenya diatur tersendiri oleh Pendiri;  

(6) Dalam hal Ketua Dewan Pembina berhalangan sementara/sakit/izin, maka segera 

dipilih Ketua Dewan Pembina di antara anggota Dewan Pembina yang ada sebagai 

PLT Ketua Dewan Pembina. Untuk ketentuan waktu PLT, disesuaikan dengan situasi 

waktu berhalangannya Ketua Dewan Pembina; 

(7) Dewan Pembina untuk pertama kalinya diangkat oleh Pendiri; 

(8) Keanggotaan sebagai Dewan Pembina berakhir apabila : 

a. Meninggal dunia; 

b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima dalam Rapat Dewan 

Pembina; 

c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan 

d. Masa jabatan berakhir. 
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Pasal 21 

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA 

 

(1) Dewan Pembina bertanggung jawab penuh kepada MUNAS dalam melaksanakan 

tugas untuk kepentingan Perkumpulan; 

(2) Dewan Pembina wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 

tugas dan wewenangnya untuk kepentingan perkumpulan dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Menetapkan kebijakan (policy) yang terdiri dari arahan (guidelines) dan sasaran 

utama serta saran baik diminta atau tidak; 

b. Mendukung dalam menghimpun dana untuk membantu menjalankan roda 

organisasi; 

c. Melalui Rapat Gabungan menetapkan rencana strategis dan rencana tahunan 

perkumpulan. 

 

(3) Dewan Pembina berwenang: 

a. Mengunjungi tempat kegiatan/aktivitas yang dipergunakan Perkumpulan; 

b. Memeriksa dokumen Perkumpulan; 

c. Memeriksa pembukuan Perkumpulan; 

d. Menetapkan susunan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pertimbangan 

Etik dan Disiplin, Dewan Pakar dan Ketua Umum dalam hal ini mewakili pendiri; 

e. Menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal apabila Ketua Umum dan 

Sekretaris Jenderal berhalangan tetap sebelum pelaksanaan MUNAS; 

f. Mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh anggota Dewan Pengurus; 

dan 

g. Memberi pembinaan kepada Dewan Pengurus apabila terdapat kendala atau 

ketidakpatuhan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 
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BAB XI 

DEWAN PENGAWAS 

Pasal 22 

KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS 

 

(1) Dewan Pengawas adalah Organ Perkumpulan yang anggotanya terdiri dari Pendiri 

dan stakeholder eksternal; 

(2) Masa bakti Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun; 

(3) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada 

forum Dewan Pengawas. Ketua Dewan Pengawas dipilih dari unsur/jajaran pendiri; 

(4) Dewan Pengawas tidak diperkenankan merangkap jabatan apapun di Dewan 

Pengurus dan/atau Organ Perkumpulan lainnya; 

(5) Dalam  hal  ada  jabatan  Dewan  Pengawas yang kosong, maka paling lama dalam 

30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, harus diangkat penggantinya oleh 

Pendiri, yang mekanismenya diatur tersendiri oleh Pendiri; 

(6) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan sementara/sakit/izin, maka segera 

dipilih Ketua Dewan Pengawas di antara anggota Dewan Pengawas yang ada 

sebagai PLT Ketua Dewan Pengawas. Untuk ketentuan waktu PLT, disesuaikan 

dengan situasi waktu berhalangannya Ketua Dewan Pengawas; 

(7) Dewan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat oleh Pendiri; 

(8) Keanggotaan sebagai Dewan Pengawas berakhir apabila: 

a. Meninggal dunia; 

b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima dalam Rapat Dewan 

Pengawas; 

c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan 

d. Masa jabatan berakhir. 

Pasal 23 

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS 

 

(1) Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh kepada MUNAS dalam melaksanakan 

tugas untuk kepentingan perkumpulan; 

(2) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan 
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pengawasan baik internal maupun eksternal terhadap seluruh kegiatan 

Perkumpulan sesuai AD/ART dan peraturan Perkumpulan lainnya. 

(3) Dewan Pengawas berwenang: 

a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan 

Perkumpulan; 

b. Memeriksa dokumen; 

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;  

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan Pengurus; 

e. Menjaga kerahasiaan hasil pengawasan; 

f. Berhak mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan terkait Perkumpulan.  

 

BAB XII 

DEWAN PAKAR 

Pasal 24 

KEANGGOTAAN DEWAN PAKAR 

 

(1) Dewan Pakar adalah Organ Perkumpulan yang anggotanya diangkat berdasarkan 

keputusan Rapat Dewan Pengurus atas pertimbangan ketua dewan Pembina; 

(2) Masa bakti Dewan Pakar adalah 4 (empat) tahun; 

(3) Dewan Pakar dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada forum 

Dewan Pakar; 

(4) Dewan Pakar tidak diperkenankan merangkap jabatan apapun di Dewan Pengurus 

dan/atau Organ Perkumpulan lainnya; 

(5) Dalam  hal  ada  jabatan  Dewan  Pakar yang kosong, maka paling lama dalam 30 

(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, harus diangkat penggantinya dalam 

Rapat Paripurna; 

(6) Keanggotaan sebagai Dewan Pakar berakhir apabila: 

a. Meninggal dunia; 

b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima dalam Rapat Dewan 

Pakar; 
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c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan 

d. Masa jabatan berakhir. 

 

Pasal 25 

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PAKAR 

 

(1) Memberikan pendapat, masukan, dan gagasan kepada Dewan Pengurus baik 

diminta maupun tidak diminta; 

(2) Dapat melakukan kajian terhadap dinamika organisasi yang terjadi; 

(3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus dari hasil kajian yang telah 

dilakukan oleh Dewan Pakar. 

 

BAB XIII 

DEWAN PERTIMBANGAN ETIK DAN DISIPLIN 

Pasal 26 

KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN ETIK DAN DISIPLIN 

(1) Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin adalah Organ Perkumpulan yang 

anggotanya diangkat berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus atas 

pertimbangan Dewan Pembina; 

(2) Masa bakti Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin adalah 4 (empat) tahun; 

(3) Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang 

bertanggung jawab kepada forum Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin; 

(4) Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin tidak diperkenankan merangkap jabatan 

apapun di Dewan Pengurus dan/atau Organ Perkumpulan lainnya; 

(5) Dalam  hal  ada  jabatan  Dewan  Pertimbangan Etik dan Disiplin yang kosong, 

maka paling lama dalam 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, harus 

diangkat penggantinya dalam Rapat Paripurna; 

(6) Keanggotaan sebagai Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin berakhir apabila : 

a. Meninggal dunia; 

b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima dalam Rapat Dewan 

Pertimbangan Etik dan Disiplin; 
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c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan 

d. Masa jabatan berakhir. 

Pasal 27 

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERTIMBANGAN ETIK DAN DISIPLIN 

(1) Menyusun Pedoman Etik dan Disiplin Perkumpulan dan anggota untuk disahkan 

oleh Dewan Pengurus; 

(2) Melakukan tugas pembinaan, pengawasan, dan penilaian dalam pelaksanaan etik 

dan disiplin; 

(3) Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin dalam menangani kasus/perkara 

mengharuskan anggota yang berperkara untuk didampingi Kompartemen 

Advokasi dan Hukum; 

(4) Merekomendasikan pemberian sanksi etik terhadap anggota kepada Ketua Umum. 

 

BAB XIV 

DEWAN PENGURUS 

 

Pasal 28 

KETENTUAN DEWAN PENGURUS 

 

(1) Dewan Pengurus adalah Organ Perkumpulan yang mengelola organisasi dengan 

berkewajiban melaksanakan AD/ART dan semua Peraturan/Keputusan 

Perkumpulan; 

(2) Masa bakti Dewan Pengurus adalah 4 (empat) tahun; 

(3) Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum yang bertanggung jawab kepada 

MUNAS; 

(4) Dewan Pengurus berkedudukan di Jakarta; 

(5) Susunan Dewan Pengurus ditetapkan oleh Ketua Umum. 

 

Pasal 29 

Dewan Pengurus terdiri dari: 

(1) Pengurus Harian; 

(2) Pengurus Pleno. 
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Pasal 30 

(1) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi: Ketua 

Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal I, 

Wakil Sekretaris Jenderal II, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan Kepala 

Sekretariat; 

(2) Dalam hal dibutuhkan, dimungkinkan untuk posisi Wakil Ketua Umum, penambahan 

pengurus Wakil Sekretaris Jenderal dan penambahan Wakil Bendahara Umum 

disesuaikan dengan kebutuhan; 

(3) Sebutan Ketua I, Ketua II, Ketua III dapat diganti nomenklaturnya sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

(3) Pengurus Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi: Pengurus 

Harian dan Pengurus Kompartemen. 

 

Pasal 31 

(1) Dewan Pengurus membentuk surveyor dalam menjalankan tugas akreditasi; 

(2) Dewan Pengurus dapat membentuk komite, kelompok kerja, dan atau unit kerja 

lainnya sesuai dengan kebutuhan; 

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait ayat 1 (satu) dan 2 (dua) diatur dalam Pedoman 

Perkumpulan. 

 

Pasal 32 

(1) Kompartemen merupakan bagian dari Dewan Pengurus yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing; 

(2) Kompartemen yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan Perkumpulan, 

diantaranya: 

a. Kompartemen Pelaksanaan Akreditasi; 

b. Kompartemen Rekrutmen dan Pembinaan Surveyor; 

c. Kompartemen Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan; 

d. Kompartemen Materi dan Kurikulum; 

e. Kompartemen Mutu dan Manajemen Risiko; 

f. Kompartemen Advokasi dan Hukum; 
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g. Kompartemen Pembinaan Anggota dan Pengembangan Organisasi; 

h. Kompartemen Humas, Pemasaran, dan Kemitraan; 

i. Kompartemen Manajemen Teknologi Informasi. 

(3) Kompartemen bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 

 

Pasal 33 

PERSYARATAN DEWAN PENGURUS 

Persyaratan untuk dapat menjadi Dewan Pengurus: 

(1) Warga Negara Indonesia; 

(2) Memiliki integritas tinggi dan mematuhi ketentuan dalam AD/ART dan semua 

Peraturan/Keputusan Perkumpulan; 

(3) Tidak sedang terkena sanksi organisasi; dan 

(4) Tidak sedang menjalani hukuman pidana;  

Pasal 34 

PEMILIHAN & PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS 

 

(1) Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Umum, dan Sekretaris 

Jenderal dipilih secara demokratis melalui mekanisme pemilihan secara aklamasi 

atau suara terbanyak dalam MUNAS; 

(2) Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Umum dan Sekretaris 

Jenderal yang terpilih diberi kewenangan untuk mengangkat Anggota Dewan 

Pengurus lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan AD/ART 

dan Peraturan/Keputusan Perkumpulan; 

(3) Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan Dewan lainnya yang 

terpilih sebagai perngurus Perkumpulan sesuai yang dimaksud pada ayat (2), Pasal 

34, dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina; 

(4) Dewan Pengurus untuk pertama kalinya diangkat oleh Pendiri, dalam hal ini oleh 

Ketua Dewan Pembina; 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuhan Dewan Pengurus 

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatur dalam Pedoman Perkumpulan. 
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Pasal 35 

TUGAS & WEWENANG DEWAN PENGURUS 

(1) Dewan Pengurus bertugas: 

a. Mengelola organisasi; 

b. Dewan Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan 

untuk kepentingan Perkumpulan; 

c. Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 

organisasi; 

d. Menyelenggarakan rapat; 

e. Memutuskan untuk menerima dan menolak surveyor baru serta pemberhentian 

surveyor; 

f. Menetapkan status surveyor; 

g. Menyusun laporan kegiatan, keuangan, dan kekayaan; 

h. Menyelenggarakan administrasi organisasi; 

i. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan; dan 

j. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan Perkumpulan dan 

kemanfaatan bagi anggota Perkumpulan. 

(2) Dewan Pengurus berwenang membuat dan mengesahkan Pedoman Perkumpulan 

atas persetujuan Dewan Pembina dengan mengacu pada AD/ART dan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 36 

TUGAS POKOK DEWAN PENGURUS 

(1) Tugas pokok Ketua Umum  

a. Menetapkan dan mengesahkan perangkat peraturan yang berkaitan dengan 

operasionalisasi Perkumpulan; 

b. Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja; 

c. Melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pencapaian Renstra 
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dan Rencana Tahunan pada forum RAKERNAS; 

d. Mengelola sumber daya Perkumpulan; 

e. Mengupayakan pendanaan berkelanjutan; 

f. Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Belanja dan Pendapatan; 

g. Menetapkan kebijakan operasional akreditasi; dan 

h. Membuat laporan pertanggungjawaban program kerja pada forum MUNAS. 

(2) Tugas pokok Ketua I 

a. Melakukan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Ketua Umum yang akan diatur 

lebih lanjut oleh Pedoman Perkumpulan; 

b. Mewakili Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan; 

c. Melaksanakan tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan tetap 

selama lebih dari 3 bulan secara berturut-turut; 

(3) Tugas pokok Ketua II 

a. Melakukan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Ketua Umum yang akan diatur 

lebih lanjut oleh Pedoman Perkumpulan; 

b. Mewakili Ketua Umum, apabila Ketua Umum dan Ketua I berhalangan; 

c. Melaksanakan tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum dan Ketua I 

berhalangan tetap selama lebih dari 3 bulan secara berturut-turut;  

(4) Tugas pokok Ketua III 

a. Melakukan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Ketua Umum yang akan diatur 

lebih lanjut oleh Pedoman Perkumpulan; 

b. Mewakili Ketua Umum, apabila Ketua Umum dan Ketua I dan Ketua II 

berhalangan; 

c. Melaksanakan tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II 

berhalangan. 

(5) Tugas pokok Sekretaris Jenderal 

a. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi Perkumpulan; 

b. Mengkoordinasikan dan memobilisasi kegiatan operasional Perkumpulan; 

c. Mengkoordinasikan dan memobilisasi kegiatan operasional kepengurusan; 
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d. Menyusun dokumen akhir Rencana Tahunan Perkumpulan; 

e. Menyusun Laporan Tahunan Perkumpulan; 

f. Menyusun Rencana Tahunan Sekretariat; 

g. Dalam keadaan tertentu, mewakili Ketua Umum untuk hal-hal strategis dan 

teknis; 

h. Melaksanakan, memantau, evaluasi, dan melaporkan pencapaian Renstra dan 

Rencana Tahunan Perkumpulan kepada Ketua Umum. 

(6) Tugas pokok Wakil Sekretaris Jenderal I 

a. Melakukan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Sekretaris Jenderal yang akan 

diatur lebih lanjut oleh Pedoman Perkumpulan; 

b. Mewakili Sekretaris Jenderal, apabila Sekretaris Jenderal berhalangan; 

c. Melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal berhalangan 

tetap selama lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut turut. 

(7) Tugas pokok Wakil Sekretaris Jenderal II 

a. Melakukan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Sekretaris Jenderal yang akan 

diatur lebih lanjut oleh Pedoman Perkumpulan; 

b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris 

Jenderal I berhalangan; 

c. Melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal dan Wakil 

Sekretaris Jenderal I berhalangan tetap selama lebih dari 3 (tiga) bulan secara 

berturut turut. 

(8) Tugas pokok Bendahara Umum 

a. Menyusun Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Perkumpulan; 

b. Mengelola keuangan dan aset Perkumpulan; 

c. Menghimpun sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat; 

d. Menyusun Laporan Keuangan Perkumpulan dan melaporkannya kepada Ketua 

Umum. 

(9) Tugas pokok Wakil Bendahara Umum 

a. Membantu Bendahara Umum untuk melakukan kegiatan perbendaharaan 

Perkumpulan; 
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b. Melaksanakan tugas Bendahara Umum apabila Bendahara Umum berhalangan; 

c. Melaksanakan tugas Bendahara Umum apabila Bendahara Umum berhalangan 

tetap selama lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut turut.  

(10) Tugas Pokok Kepala Sekretariat 

a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi dan operasional 

kesekretariatan; 

b. Membuat rencana tahunan secretariat; 

c. Membuat laporan kegiatan kesekretariatan; 

d. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kesekretariatan kepada 

Sekretaris Jenderal. 

 

 

Pasal 37 

FUNGSI DAN TUGAS POKOK KOMPARTEMEN 

 

(1) Fungsi dan tugas pokok Kompartemen Pelaksanaan Akreditasi 

a. Fungsi: 

Mengelola proses survei dan akreditasi PKLU-T2 mulai dari registrasi sampai 

pemberian sertifikat akreditasi. 

b. Tugas Pokok: 

1) Melakukan penilaian kelengkapan berkas persyaratan akreditasi PKLU-T2; 

2) Memastikan kelayakan PKLU-T2 untuk disurvei; 

3) Melakukan penjadwalan dan pelaksanaan survei; 

4) Melakukan penilaian kelengkapan dari PKLU-T2; 

5) Memfasilitasi proses keputusan penilaian akreditasi, pengumuman, dan 

penyiapan sertifikat akreditasi; 

6) Monitoring dan evaluasi kegiatan survei; 

7) Berkoordinasi dengan kompartemen terkait dan Korwil dalam menjalankan 

fungsi pelaksanaan akreditasi. 

(2) Fungsi dan tugas pokok Kompartemen Rekrutmen dan Pembinaan Surveyor; 

a. Fungsi: 
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Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) surveyor terkait rekrutmen, 

penugasan, pembinaan, dan pengembangan; 

b. Tugas pokok: 

1) Melakukan Perekrutan Surveyor; 

2) Mengelola Penugasan Surveyor; 

3) Melakukan Pembinaan Surveyor; 

4) Melakukan Pengembangan Surveyor; 

5) Berkoordinasi dengan kompartemen terkait dan Korwil dalam menjalankan 

fungsi rekrutmen dan pembinaan surveyor. 

(3) Fungsi dan tugas pokok Kompartemen Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan 

Pengembangan. 

a. Fungsi:  

Pengelolaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta penelitian 

bidang akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi 

darah (PKLU-T2); 

b. Tugas pokok: 

1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; 

2) Monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan; 

3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian yang terkait  

akreditasi; 

4) Melakukan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penelitian; 

5) Berkoordinasi dengan kompartemen terkait dan Korwil dalam menjalankan 

fungsi pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. 

(4) Fungsi dan tugas pokok Kompartemen Materi dan Kurikulum. 

a. Fungsi: 

Mengelola kegiatan penyusunan materi dan kurikulum terkait dengan 

pendidikan dan pelatihan surveyor; 

b. Tugas pokok: 

1) Menyusun materi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan surveyor; 

2) Melakukan kajian dan evaluasi materi dan kurikulum pendidikan dan 

pelatihan surveyor; 
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3) Berkoordinasi dengan kompartemen terkait dan Korwil dalam menjalankan 

fungsi penyusunan materi dan kurikulum. 

(5) Fungsi dan tugas pokok Kompartemen Mutu dan Manajemen Risiko  

a. Fungsi: 

 Mengelola mutu dan manajemen risiko organisasi LAFKESPRI termasuk 

penilaian angket pelaksanaan survei; 

b. Tugas pokok 

1) Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan mutu dan 

manjemen risiko internal LAFKESPRI; 

2) Melakukan koordinasi dengan kompartemen lain terhadap program 

peningkatan mutu dan manajemen risiko; 

3) Menyusun kebijakan dan panduan manajemen mutu dan risiko; 

4) Memastikan sistem penjaminan mutu berjalan dengan baik; 

5) Melakukan sosialisasi kepada pengurus dan surveyor tentang sistem 

penjaminan mutu internal LAFKESPRI; 

6) Melakukan monitoring, evaluasi, dan analisa data pencapaian indikator 

mutu dan manajemen risiko secara berkala; 

7) Memberikan rekomendasi hasil pencapaian indikator mutu dan 

manajemen risiko secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. 

(6) Fungsi dan tugas pokok Kompartemen Advokasi dan Hukum; 

a. Fungsi 

1) Melakukan advokasi, pendampingan, dan pembelaan terhadap Organ 

Perkumpulan termasuk pengurus, pegawai, dan surveyor, serta mengelola 

masalah hukum; 

2) Dalam menjalankan fungsinya, kompartemen advokasi dan hukum dapat 

mendengarkan pendapat dan saran dari unsur-unsur lain dalam 

Perkumpulan dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu. 

b. Tugas pokok 

1) Melakukan telaah hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan anggota, fasyankes, dan Perkumpulan; 
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2) Melakukan telaah hukum terhadap peraturan-peraturan dan ketetapan 

organisasi; 

3) Melakukan telaah hukum terhadap dokumen kerjasama dengan pihak 

eksternal; 

4) Melakukan advokasi, pembinaan, dan pembelaan anggota dalam 

menjalankan tugas; 

5) Memberikan masukan pada rancangan peraturan dan kebijakan 

Perkumpulan terkait akreditasi; 

6) Memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan informasi hukum; 

7) Memberikan pendampingan bagi para anggota dalam memperoleh 

keadilan ketika berperkara terkait dengan tugasnya. 

(7) Fungsi dan tugas pokok Kompartemen Pembinaan Anggota dan Pengembangan 

Organisasi  

a. Fungsi: 

Menyusun tata laksana pembinaan anggota dan pengembangan organisasi. 

b. Tugas pokok 

1) Melakukan pembinaan anggota melalui berbagai kegiatan Perkumpulan; 

2) Menyusun Pedoman Perkumpulan; 

3) Menyusun usulan rencana strategis Perkumpulan; 

4) Menyusun tata kelola Perkumpulan; 

5) Menyiapkan atribut Perkumpulan seperti bendera, mars, seragam, pin, dan 

lainnya; 

6) Menyusun instrumen pembinaan ke wilayah; 

7) Memberikan masukan terhadap hal-hal terkait dengan penyelenggaraan 

akreditasi sesuai kebutuhan Perkumpulan; 

8) Memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum terhadap hasil monitoring 

evaluasi kinerja Organ Perkumpulan dan Korwil/Korcab; 

9) Melakukan kajian terhadap semua Organ Perkumpulan dalam rangka 

optimalisasi Perkumpulan; 

10) Berkoordinasi dengan kompartemen terkait dan Korwil dalam menjalankan 

fungsi pembinaan anggota dan pengembangan organisasi. 
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(8) Fungsi dan tugas pokok Kompartemen Humas, Pemasaran, dan Kemitraan  

a. Fungsi: 

Mengelola hubungan dengan masyarakat, pemasaran, dan kemitraan dengan 

berbagai stakeholder. 

b. Tugas pokok: 

1) Memberikan infomasi, merencanakan strategi, membangkitkan ketertarikan 

PKLU-T2 serta para stakeholder terhadap Perkumpulan; 

2) Menciptakan, memelihara, meningkatkan, dan memperbaiki reputasi, citra, 

serta komunikasi Perkumpulan; 

3) Menyediakan media informasi untuk memperkenalkan Perkumpulan 

kepada PKLU-T2 serta stakeholder lainnya; 

4) Melakukan survei kepuasan terhadap para stakeholder; 

5) Bertanggungjawab terhadap pemasaran Perkumpulan dalam hal 

komunikasi, segmentasi pasar, target, serta pengembangan konsep jangka 

pendek dan jangka panjang;  

6) Memberikan informasi tentang sistem kemitraan yang dijalankan; 

7) Melakukan pendataan kemitraan Perkumpulan baik yang sudah 

bekerjasama maupun yang akan dijalin; 

8) Membangun dan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra; 

9) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan media sosial Perkumpulan; 

10) Berkoordinasi dengan kompartemen terkait dan Korwil dalam menjalankan 

fungsi humas, pemasaran, dan kemitraan. 

(9) Fungsi dan tugas pokok Kompartemen Manajemen Teknologi Informasi. 

a. Fungsi: 

Merumuskan kebijakan teknis di bidang sistem informasi, penyelenggaraan 

pengelolaan informasi, penyelenggaraan layanan akses informasi, serta 

pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang teknologi 

informasi; 

b. Tugas pokok 

1) Merancang cetak biru arsitektur sistem informasi enterprise Perkumpulan; 
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2) Menyusun rencana strategis implementasi dan pengembangan sistem 

informasi enterprise Perkumpulan; 

3) Mengelola dan menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data dan 

informasi; 

4) Menyediakan data dan informasi sesuai kebutuhan Dewan Pengurus, 

Koordinator Wilayah, Koordinator Cabang; 

5) Membuat kebijakan dan standar referensi untuk pengembangan sistem 

informasi di internal Perkumpulan; 

6) Membangun jaringan teknologi komunikasi dan informasi dengan 

stakeholder eksternal terkait; 

7) Mengatur hak akses para pengguna terhadap sistem; 

8) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan website Perkumpulan; 

9) Berkoordinasi dengan kompartemen terkait dan Korwil dalam menjalankan 

fungsi pengelolaan sistem teknologi informasi. 

Pasal 38 

KOORDINATOR WILAYAH 

(1) Koordinator Wilayah (Korwil) dibentuk di setiap provinsi; 

(2) Pembentukan Korwil ditetapkan oleh Dewan Pengurus; 

(3) Struktur Kepengurusan Korwil terdiri dari penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, 

dan bidang-bidang; 

(4) Nomenklatur bidang dalam Kepengurusan Korwil bersifat dinamis menyesuaikan 

dengan kebutuhan wilayah; 

(5) Tata cara pembentukan pengurus Korwil adalah sebagai berikut: 

a) Menyampaikan minimal 3 (tiga) nama yang ditunjuk sebagai formatur kepada 

Dewan Pengurus; 

b) Dewan Pengurus membuat surat mandat kepada formatur yang 

diusulkan/diajukan; 

c) Formatur menyusun kepengurusan Korwil dengan mengedepankan 

musyawarah mufakat; 

d) Susunan pengurus Korwil disampaikan ke Dewan Pengurus untuk disampaikan 

kepada Dewan Pengurus untuk dibuatkan Surat Keputusan. 
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(6) Korwil merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Pengurus yang mewakili 

Perkumpulan di tingkat provinsi; 

(7) Tugas Korwil : 

a) Menyusun dan mengelola kepengurusan di tingkat provinsi; 

b) Merekrut dan membina surveyor diwilayahnya; 

c) Memetakan kebutuhan surveyor PKLU-T2 di wilayahnya;  

d) Memetakan fasyankes PKLU-T2 di wilayahnya; 

e) Mengadakan berbagai kegiatan terkait penyelenggaraan akreditasi; 

f) Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

/Kabupaten/kota; 

g) Menjalin kemitraan dan melakukan pembinaan kepada lembaga diklat 

terakreditasi Kemenkes di wilayahnya; 

h) Menjalin kemitraan dan melakukan pembinaan fasyankes PKLU-T2 di 

wilayahnya; 

i) Mengkoordinasikan kegiatan surveyor dalam pelaksanaan akreditasi; 

j) Menyosialisasikan dan memasarkan Perkumpulan kepada fasyankes di 

wilayahnya; 

k) Berkoordinasi dengan Dewan Pengurus dalam hal melaksanakan kegiatan 

terkait penyelenggaraan akreditasi; 

l) Membentuk koordinator cabang di wilayah provinsinya masing-masing, apabila 

belum dapat terbentuk, diawali dengan menunjuk koordinator cabang per 

kabupaten/kota atau gabungan dari beberapa kabupaten/kota; 

m) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Korwil kepada Ketua Umum.  

(8) Ketentuan lebih lanjut terkait Kepengurusan Korwil yang belum diatur, akan diatur 

dalam Pedoman Perkumpulan. 

 

Pasal 39 

KOORDINATOR CABANG 

(1) Koordinator Cabang (Korcab) dapat dibentuk dari 1 (satu) kabupaten/kota atau lebih 

berdasarkan pertimbangan Koordinator Wilayah (Korwil) melihat situasi dan kondisi 

yang ada; 
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(2) Pembentukan Korcab ditetapkan oleh Dewan Pengurus berdasarkan usulan dari 

Korwil; 

(3) Struktur Kepengurusan Korcab terdiri dari penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, 

dan bidang-bidang; 

(4) Nomenklatur bidang dalam Kepengurusan Korcab bersifat dinamis menyesuaikan 

dengan kebutuhan cabang; 

(5) Ketentuan lebih lanjut terkait Kepengurusan Korcab diatur dalam Pedoman 

Perkumpulan. 

BAB XV 

SURVEYOR 

Pasal 40 

KETENTUAN SURVEYOR 

(1) Surveyor merupakan alat kelengkapan Perkumpulan yang dibentuk Dewan Pengurus 

untuk melakukan kegiatan akreditasi; 

(2) Persyaratan untuk menjadi surveyor sesuai dengan Ketetapan Kementerian 

Kesehatan;  

(3) Proses penetapan, pembinaan, pengembangan, dan jenjang karir surveyor diatur 

dalam Pedoman Perkumpulan;  

(4) Surveyor wajib mempunyai kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

(5) Surveyor bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 

Pasal 41 

TUGAS POKOK 

(1) Melakukan survei akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit 

Transfusi Darah (PKLU-T2) dan Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi 

(TPMDG/TPMDG) yang berpedoman pada Standar Akreditasi yang ditetapkan oleh 

Kementerian Kesehatan; 

(2) Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Umum dan membuat rekomendasi 

kepada PKLU-T2 dan TPMDG/TPMDG; 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat 1 (satu) dan 2 (dua) akan diatur dalam 

Pedoman Perkumpulan. 
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Pasal 42 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

(1) Dilakukan evaluasi dan pembinaan surveyor secara berkala; 

(2) Pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam 

rangka meningkatkan profesionalisme. 

 

 

BAB XVI 

KODE ETIK 

Pasal 43 

(1) Kode Etik adalah suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis 

yang menjadi pedoman anggota dalam melakukan kegiatan; 

(2) Kode Etik Perkumpulan terdiri dari Kode Etik Lembaga, Kode Etik Surveyor, dan Kode 

Etik lainnya; 

(3) Apabila anggota diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Perkumpulan, 

maka Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin dapat melakukan pembinaan etik; 

(4) Apabila pembinaan etik tidak diperhatikan, Dewan Pertimbangan Etik dan Disiplin 

dapat melakukan sidang etik untuk memberikan sanksi; 

(5) Sanksi dapat berupa: 

a. Sanksi ringan; 

b. Sanksi sedang; 

c. Sanksi berat. 

(6) Mekanisme sidang etik dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran etik 

berpedoman pada Pedoman Etik dan Disiplin yang ditetapkan Perkumpulan; 

(7) Pedoman Etik dan Disiplin untuk surveyor akan diatur lebih lanjut dalam pedoman 

tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus. 

 

 

BAB XVII 

PERENCANAAN 
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Pasal 44 

(1) Setiap Organ Perkumpulan wajib membuat perencanaan dan program kerja tahunan 

yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun ke depan; 

(2) Perencanaan dan program kerja yang dibuat oleh Dewan Pengurus harus 

ditandatangani oleh Ketua Umum; 

(3) Perencanaan dan program kerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi pada akhir tahun. 

 

BAB XVIII 

LAPORAN TAHUNAN 

Pasal 45 

(1) Seluruh Organ Perkumpulan wajib membuat laporan kegiatan yang telah dilakukan 

secara berjenjang selama 1 (satu) tahun berjalan; 

(2) Laporan kegiatan Organ Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan 

sebagai dasar pembuatan Laporan Tahunan Perkumpulan; 

(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Ketua 

Umum.  

BAB XIX 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN 

Pasal 46 

 

(1) Setiap sumbangan, bantuan, dan pendapatan lain merupakan kekayaaan 

Perkumpulan yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel; 

(2) Pemanfaatan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dewan 

Pengurus dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pembina.  

 

BAB XX 

KEMITRAAN 

Pasal 47 

Perkumpulan dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak baik yang bergerak di 

bidang kesehatan maupun non kesehatan atau kegiatan lainnya yang bersifat saling 

menguntungkan dan tidak mengikat. 

 

BAB XXI 

PENGGABUNGAN 

Pasal 48 
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(1) Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau 

lebih Perkumpulan dengan organisasi sejenis lainnya; 

(2) Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Dewan Pengurus pada 

forum MUNAS atau MUNASLUB; 

(3) Sebelum mengusulkan penggabungan Perkumpulan, Dewan Pengurus harus 

melakukan pengkajian yang mendalam dengan melibatkan Dewan Pembina dan 

Dewan Pengawas;  

(4) Usulan terkait penggabungan Perkumpulan harus disetujui pada Rapat Paripurna 

sebelum diajukan pada forum MUNAS atau MUNASLUB; 

(5) Penggabungan hanya bisa dilakukan jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% +1 

dari jumlah peserta MUNAS atau MUNASLUB. 

 

BAB XXII 

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) 

Pasal  49 

(1) Perubahan ART hanya dapat dilakukan dalam RAKERNAS; 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan ART diatur oleh Pedoman 

Perkumpulan yang dibuat oleh Dewan Pengurus. 

 

BAB XXIII 

PENUTUP 

Pasal 50 

(1) Anggaran Rumah Tangga ini untuk pertama kali disahkan dalam Rapat Pendiri pada 

hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 di Jakarta. 

(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan. 

(3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur 

dalam Pedoman Perkumpulan, dan pedoman tersebut tidak boleh bertentangan 

dengan Anggaran Rumah Tangga ini. 
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