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JENIS-JENIS RUMAH SAKIT  
DI INDONESIA 

 
• Jenis jenis rumah sakit di Indonesia yang dapat 

meningkatkan pelayanan kesehatan 
masyarakat masih sangat rendah dibandingkan 
dengan rumah sakit di negara lain.  

• Hal ini  karena belum meratanya keberadaan 
rumah sakit di berbagai daerah.  

• Tentu banyak tugas dan fungsi rumah sakit, 
seperti contohnya fungsi untuk memberi 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  



TUGAS RUMAH SAKIT  
 
 

.   Tugas rumah sakit adalah melaksanakan : 

 

• pelayanan kesehatan profesional yang disediakan oleh dokter, perawat dan 
tenaga ahli kesehatan lainnya 

• pelayanan medis dan penunjang medis  

• pelayanan medis tambahan dan penunjang medis tambahan 

• pelayanan kedokteran kehakiman 

• pelayanan medis khusus 

• pelayanan rujukan kesehatan 

• pelayanan kedokteran gigi 

• pelayanan kedokteran sosial 

• pelayanan penyuluhan kesehatan 

• pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat tinggal (observasi)  

• pelayanan rawat inap 

• pelayanan administratif 

• pendidikan para medis 

• pendidikan tenaga medis umum 

• bantuan pendidikan tenaga medis spesialis 

• penelitian dan pengembangan kesehatan 

• bantuan kegiatan penyelidikan epidemiologi 
 



TIPE RUMAH SAKIT  

DI INDONESIA 

 
Tugas dan fungsi ini berhubungan dengan kelas dan 
tipe rumah sakit di Indonesia yang terdiri atas : 
• rumah sakit umum dan rumah sakit khusus,  
• kelas A, B, C, D dan E.  
• Rumah sakit berbentuk badan dan merupakan unit 

pelaksana teknis daerah.  
• Perubahan kelas rumah sakit dapat saja terjadi 

sehubungan dengan turunnya kinerja rumah sakit 
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia melalui Keputusan Direktorat Jenderal 
Pelayanan Medik 

 



TIPE RUMAH SAKIT  

DI INDONESIA 

 
Jika ditinjau dari kemampuan yang dimiliki 
rumah sakit di Indonesia, maka dapat dibedakan 
atas lima macam, yaitu : 
 

a. RS Tipe A 

b. RS Tipe B 

c. RS Tipe C 

d. RS Tipe D 

e. RS Tipe E 
 



TIPE RUMAH SAKIT  

DI INDONESIA 

 Rumah Sakit Tipe A  
Adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran 

spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai 
rujukan tertinggi (Top Referral Hospital) atau disebut pula sebagai rumah 

sakit pusat.  
  

Rumah Sakit Tipe B 
Adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran 
spesialis dan subspesialis terbatas. Rumah sakit ini didirikan di setiap 
ibukota provinsi yang  menampung pelayanan rujukan di rumah sakit 

kabupaten. 
  

Rumah Sakit Tipe C  
Adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokeran 

spesialis terbatas. Rumah sakit ini didirikan di setiap ibukota kabupaten 
(Regency Hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari puskesmas. 

  
 



TIPE RUMAH SAKIT  

DI INDONESIA 

 Rumah Sakit Tipe D  
Adalah rumah sakit yang bersifat transisi dengan 

kemampuan hanya memberikan pelayanan 
kedokteran umum dan gigi. Rumah sakit ini 

menampung rujukan yang berasal dari puskesmas. 
  

Rumah Sakit Tipe E  
Adalah rumah sakit khusus (Spesial Hospital) yang 
menyalenggarakan hanya satu macam pelayanan 
kesehatan kedokteran saja. Saat ini banyak berdiri 
rumah sakit kelas ini. Misalnya, rumah sakit kusta, 
paru-paru, jantung, kanker, ibu dan anak (Bidanku 

Sahabatku).  
  

 



TIPE RUMAH SAKIT  

DI INDONESIA 

 Jenis-jenis rumah sakit umum adalah institusi 
yang dijalankan organisasi National Health 
Service di Inggris. Melayani hampir seluruh 
penyakit umum, dan biasanya memiliki institusi 
perawatan darurat yang siaga 24 jam (dilengkapi 
ruang gawat darurat) untuk mengatasi bahaya 
dalam waktu secepatnya dan memberikan 
pertolongan pertama. Rumah sakit umum 
biasanya merupakan fasilitas yang mudah 
ditemui di suatu negara, kapasitas rawat inapnya 
sangat besar untuk perawatan intensif ataupun 
jangka panjang.  

 


