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KATA PENGANTAR
KETUA UMUM PERSI 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenan-Nya telah 
terbit buku Pedoman Penjabaran Kewenangan Klinis Anestesiologi 
dan Terapi Intensif Indonesia 2012. Dalam era globalisasi ini kualitas 
pelayanan kesehatan dituntut untuk bermutu setara dengan 
pelayanan di luar negeri. Kualitas tenaga dokternyapun dituntut 
untuk bermutu dan bisa diukur kompetensinya. Untuk menjamin hal 
tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan dan perundang-
undangan untuk menjamin kualitas tersebut melalui Undang 
Undang no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan 
Menteri Kesehatan nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang 
Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Tenaga medis yang 
akan berpraktik di institusi kesehatan harus melalui proses penilaian 
kompetensi dan kewenangan klinis (credentialling dan previleging) 
sebelum dapat berpraktik, dan selama berpraktik dijaga kualitasnya 
melalui proses penjagaan mutu.
 Bagi pelayanan anestesiologi dan terapi intensif, Perhimpunan 
Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) 
telah menerbitkan buku Penjabaran Kewenangan Klinis Anestesiologi 
dan Terapi Intensif Indonesia 2012 untuk membantu para dokter 
spesialis anestesiologi dan terapi intensif memilih kewenangan klinis 
yang sesuai dengan kompetensi dan pola praktiknya, dan juga bisa 
membantu manajemen Rumah Sakit dan Komite Medisnya menyusun 
daftar kewenangan klinis bagi para dokter yang bersangkutan yang 
sesuai dengan jenis layanan yang disediakan dan direncanakan oleh 
Rumah Sakit yang bersangkutan.
 Buku pedoman ini juga bisa membantu pelaksanaan Akreditasi 
Rumah Sakit berdasarkan standar Joint Committee International 
on Hospital Accreditation tahun 2011, karena isi dan tata cara 
pelaksanaannya sesuai dengan standar, maksud dan tujuan, serta 
instrumen penilaian pada standar akreditasi Rumah Sakit tersebut.
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 Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menyambut 
baik terbitnya buku pedoman ini dan mengharapkan dengan adanya 
buku pedoman ini, pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di 
Rumah Sakit seluruh Indonesia dapat makin baik dan terukur sehingga 
masyarakat bisa mendapat manfaat se tinggi-tingginya. 
 Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) 
menyampaikan apresiasinya kepada PERDATIN serta menyambut baik 
terbitnya buku pedoman ini. Dengan mengacu pada buku pedoman ini 
untuk proses penilaian kompetensi dan kewenangan klinis tiap dokter 
spesialis anestesiologi maka diharapkan pelayanan anestesiologi dan 
terapi intensif di Rumah Sakit di seluruh Indonesia menjadi semakin 
baik dan terukur sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Ketua Umum, 

DR. dr. Sutoto, Mkes
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KATA PENGANTAR
KETUA UMUM PERDATIN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Profesionalisme dokter adalah salah satu hal yang utama dalam 
praktek kedokteran. Salah satu aspek dalam profesionalisme ini 
adalah kompetensi dan penjagaan kompetensinya. Medicine is a 
life long study. Jenis penyakit mengalami pergeseran, kebutuhan 
masyarakat juga berubah, ilmu kedokteran berkembang dan 
teknologi kedokteran juga makin canggih. Untuk itu kompetensi 
para dokter perlu dipertahankan dan ditingkatkan, perlu ada sistim 
yang menjamin hal ini, melalui evaluasi awal kompetensi, program 
pemeliharaan dan peningkatan mutu, dan program penjagaan mutu. 
Perancangan dan pelaksanaan sistim ini adalah tanggung jawab peer 
group / organisasi profesi, yang bila berada di lingkup Rumah Sakit 
adalah tanggung jawab Komite Medis Rumah Sakit.
 Oleh pemerintah hal ini sudah diatur dalam berbagai Undang-
undang dan peraturan yang mengatur tentang Peraturan Internal Staf 
Medis / Medical Staff Bylaws, serta peraturan tentang komite medis 
Rumah Sakit. Sebagai tanggung jawab organisasi profesi kepada 
masyarakat, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi 
Intensif Indonesia (PERDATIN) menyusun suatu pedoman pemberian 
kewenangan klinis bagi dokter spesialis Anestesiologi dan Terapi 
Intensif yang bekerja di institusi kesehatan.
 Penilaian kompetensi (clinical privilege) seorang dokter di 
Rumah Sakit dilakukan oleh komite medis, proses ini diawali dengan 
credentialling dan privileging. Rekomendasi clinical privilege ini akan 
menentukan kewenangan klinis (clinical appointment) yang diberikan 
kepada dokter yang bersangkutan oleh direktur Rumah Sakit tersebut.
Dalam lingkup anestesiologi dan terapi intensif, kompetensi dasar 
seorang dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif diperoleh 
melalui pendidikan di institusi pendidikan (FK) yang menjalankan 
modul dari kolegiumnya. Sedangkan untuk pemeliharaan dan 
penjagaan kompetensi dalam praktek sehari-hari adalah tanggung 
jawab perhimpunan profesi dan komite medis Rumah Sakit tempat 
yang bersangkutan bekerja.
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 Untuk membantu Komite Medis Rumah Sakit melakukan evaluasi 
awal seorang Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, 
PERDATIN menerbitkan suatu buku pedoman kewenangan klinis. 
Buku tersebut terdiri dari beberapa bagian.
 Bagian pertama adalah pedoman umum dalam menentukan 
kewenangan inti / clinical privilege SpAn yang berpraktek di Indonesia. 
 Bagian berikutnya adalah gambaran kompetensi seorang dokter 
spesialis anestesiologi dan terapi intensif sesuai dengan program dari 
Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (KATI). Diikuti 
dengan pedoman PERDATIN untuk menentukan mitra bestari dan 
pedoman untuk menyusun White Paper di rumah sakit tersebut, yang 
tentunya disesuaikan dengan visi misi serta kemampuan pelayanan 
serta peralatan pendukung yang tersedia. 
 Bagian terakhir adalah rincian kewenangan klinis / list of clinical 
privileges yang memuat seluruh kompetensi dasar seorang SpAn. 
Dalam mengevaluasi kompetensi seorang SpAn, tentunya setelah 
seorang SpAn berpraktek, kompetensinya akan berubah, bertambah 
atau berkurang sesuai dengan keminatan dokter yang bersangkutan dan 
sesuai dengan program pemeliharaan dan penjagaan mutu yang diikuti 
dokter yang bersangkutan, serta kasus sehari-hari yang ditanganinya.
 Komite medis Rumah Sakit dalam memberikan rekomendasi 
kewenangan klinis seorang SpAn harus memperhatikan unsur-unsur 
tersebut. Dalam arti dengan mempertimbangkan kemampuan dokter 
yang bersangkutan (privilegesnya), kebutuhan serta kondisi Rumah 
Sakit serta dasar peraturan dan perundangan yang berlaku, serta 
etika kesejawatan.
 Akhir kata semoga dengan terbitnya buku ini kami dapat 
memberikan kontribusi kepada masyarakat, suatu pelayanan 
anestesia yang bertumpu pada patient safety. Dengan suatu standard 
dan pedoman terkini yang evidence based, akan diperoleh pelayanan 
yang lebih baik bagi pasien.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Ketua Umum PERDATIN,

dr. Bambang Tutuko, SpAn KIC
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PEDOMAN PERDATIN UNTUK PENJABARAN 
KEWENANGAN KLINIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

Pedoman berikut ini dibuat untuk membantu dokter spesialis 
anestesiologi dan terapi intensif dan organisasi yang terkait dalam 
menyusun suatu program untuk menjabarkan kewenangan klinis 
dalam bidang anestesiologi dan terapi intensif. Pedoman dimaksudkan 
berlaku bagi para dokter yang menjalankan praktek anestesiologi dan 
terapi intensif dalam lingkungan satu organisasi / institusi Rumah 
Sakit, yang memiliki proses formal untuk penjabaran kewenangan 
dan suatu program tinjauan oleh mitra bestari, yang menilai hasil 
kinerja / kemampuan dokter yang diberikan kewenangan klinis dalam 
anestesiologi dan terapi intensif.

Anestesiologi dan terapi intensif adalah praktik kedokteran. 
Kewenangan klinis dalam anestesiologi dan terapi intensif diberikan 
pada dokter yang telah memenuhi kualifikasi melalui suatu pendidikan 
formal tentang bagaimana membuat pasien tidak merasakan nyeri 
dan meminimalkan stress selama pembedahan, tindakan obstetrik 
dan prosedur prosedur tertentu yang memerlukan anestesia umum, 
anestesi regional atau dalam pelayanan anestesia termonitor. 
Penilaian kinerja kemampuan dan pengelolaan pra-anestesia, selama 
anestesia dan paska anestesia merupakan komponen penting dalam 
praktik anestesiologi dan terapi intensif.

Pemberian, penilaian ulang dan revisi kewenangan klinis harus 
diberlakukan dalam batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan 
internal staf medis maupun aturan-aturan yang diberlakukan oleh 
pemerintah dan institusi / rumah sakit yang bersangkutan.

Bagi staf medik, untuk memperoleh kewenangan-kewenangan dalam 
anestesiologi dan terapi intensif, seorang dokter harus memenuhi 
suatu kriteria tertentu. Dimungkinkan untuk membuat semua kriteria 
sebagai keharusan atau membuat kriteria gabungan antara kriteria 
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yang diperlukan dan kriteria pilihan. Organisasi yang bersangkutan 
harus menentukan kriteria mana yang dimasukkan dan apakah 
memasukkan kriteria tambahan berdasarkan kebutuhan dan pilihan 
masing masing institusi. Sebagai contoh, beberapa fasilitas pelayanan 
/ institusi rumah sakit bisa memutuskan bahwa bahwa Sertifikat dari 
Badan Penguji Nasional Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif 
Indonesia (KATI) merupakan suatu persyaratan untuk kewenangan 
klinis dalam anestesiologi dan terapi intensif, sementara yang lain 
menganggap sertifikat hendaknya ada tetapi tidak mutlak. Hal yang 
sama, beberapa fasilitas pelayanan antara lain Rumah Sakit / institusi 
bisa memutuskan bahwa sertifikasi kewenangan tambahan atau 
sertifikasi untuk subspesialisasi atau pelatihan fellowship diperlukan 
untuk kewenangan klinis tertentu, sementara yang lain tidak.

KATI bisa mengakui dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif 
lulusan luar Indonesia setelah yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan yang berlaku. Institusi memberikan kewenangan klinis 
tambahan atau subspesialis atas dasar pengalaman sebagai alternatif 
pelatihan formal dalam subspesialisasi anestesiologi dan terapi 
intensif. Beberapa institusi bisa melakukan modifikasi persyaratan 
persyaratan tertentu bagi dokter-dokter yang baru menyelesaikan 
pendidikan spesialisasi maupun pelatihan fellowship.

Sub komite kredensial komite medis menentukan kewenangan klinis 
DSpAn berdasarkan masukan dari mitra bestari. Pedoman mengenai 
Mitra bestari ada pada bagian berikut dari buku ini.
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KRITERIA YANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK PENJABARAN 
KEWENANGAN KLINIS DALAM ANESTESIOLOGI DAN TERAPI 

INTENSIF

1. PENDIDIKAN 
 1.1. Lulus dari sekolah kedokteran yang diakui dan terakreditasi, 

atau dari sekolah kedokteran luar negeri yang dikenal 
dan diakui oleh KATI, dan sudah diregistrasi oleh Konsil 
Kedokteran Indonesia (KKI). 

 1.2. Telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis 
anestesiologi dan terapi intensif yang diakui di Indonesia 
dan lulusan luar negeri yang dikenal dan diakui oleh KATI. 

 1.3. Memiliki ijazah dari Institusi Fakultas Kedokteran yang 
diakui dan sertifikat kompentesi dari KATI. 

 1.4. Mengikuti program resertifikasi kompetensi atau uji 
kompetensi KATI sesuai dengan ketentuan PERDATIN dan 
KATI. 

 1.5. Mengikuti sedikitnya 40% dari program pendidikan 
berkelanjutan yang diselenggarakan Program Pendidikan 
Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) Perhimpunan Dokter 
Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia 
(PERDATIN).

 1.6. Menunjukkan kompetensi dalam Advanced Life Support 
(ALS).

 1.7. Menyelesaikan pelatihan fellowship atau pendidikan 
Konsultan untuk pelayanan Subspesialisasi, dan telah 
mendapat verifikasi kompetensi di bidang tersebut oleh 
PERDATIN / KATI.

2. LISENSI 
 2.1. Memiliki Ijin Praktik dari Dinas Kesehatan setempat dengan 

waktu dan tempat yang masih berlaku. 
 2.2. Tidak sedang menjalani sanksi akibat pelanggaran disiplin 

profesi.



4

3. PENINGKATAN KINERJA / KEMAMPUAN 
 3.1. Menjadi anggota PERDATIN. 
 3.2.  Berperan serta secara aktif dalam kegiatan kegiatan yang 

diselenggarakan P2KB PERDATIN untuk meningkatkan 
kemampuan klinik mengelola pasien.

4. KUALIFIKASI PERSONAL 
 4.1. Persetujuan secara tertulis mematuhi Kode Etik Kedokteran 

Indonesia dan Pedoman Praktek Anestesiologi dan Terapi 
Intensif PERDATIN. 

 4.2.  Pernyataan perilaku etika terkait Kode Etik Kedokteran 
Indonesia dan Pedoman Praktek Anestesiologi dan Terapi 
Intensif PERDATIN. 

 4.3.  Keanggotaan dalam perhimpunan tingkat lokal, cabang atau 
nasional yang mengharuskan anggota mematuhi kode etik 
kedokteran Indonesia dan pedoman etik dokter spesialis 
anestesiologi dan terapi Intensif Indonesia.

 4.4. Surat Keterangan sehat jasmani dan mental termasuk tidak 
terlibat ketergantungan obat terlarang dan alkohol, yang 
dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien.

5. POLA PRAKTEK 
 5.1. Tempat praktek di kantor, klinik atau rumah sakit yang 

memenuhi persyaratan standard dan pedoman pelayanan 
anestesiologi dan terapi intensif dari PERDATIN.

 5.2.  Rekam jejak kejadian tak diharapkan yang dialami selama 5 
(lima) tahun terakhir. 

 5.3. Rekam jejak pelanggaran disiplin dalam 5 (lima) tahun 
terakhir berdasarkan data PERDATIN. 

 5.4. Rekam jejak ruang lingkup dan kualitas keterampilan klinik, 
sesuai hasil penilaian mitra bestari setempat, dan dianggap 
memadai oleh institusi yang memberikan kewenangan 
klinis.
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GAMBARAN KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN 
TERAPI INTENSIF

I.  General Anesthesiologist 

Latar Belakang
Anesthesiologist (Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif) 
adalah suatu bidang spesialisasi kedokteran yang memiliki bidang tugas: 
-  Melakukan evaluasi pre-operatif dan pengobatan dan support 

fungsi organ-organ vital. 
-  Melakukan pemberian anestesia umum dan atau anestesia lokal 

/ regional. Perhatian ditujukan untuk pasien yang membutuhkan 
ketidak sadaran, hilang rasa nyeri dan pengelolaan stress emosi 
selama pembedahan, persalinan dan prosedur prosedur medik 
tertentu yang lain

- Memberikan sedasi untuk mencapai berbagai tingkatan sedasi 
pada pasien pasien remaja dan dewasa.

- Melakukan evaluasi post operatif dan pengobatan dan support 
fungsi organ-organ vital akibat stress anestesia, bedah dan 
prosedur medik yang lain. 

- Melakukan pelayanan emergensi dan konsultasi, untuk penilaian, 
stabilisasi, resusitasi dan menentukan triage pasien pasien dalam 
kondisi emergensi.

- Melakukan pelayanan pasien intensive care.

Dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif adalah dokter yang 
memilki kualifikasi sebagai berikut :
- Lulus pendidikan dokter yang diakui pemerintah Indonesia
- Lulus pendidikan dokter spesialisasi anestesiologi dan terapi 

intensif dari pusat pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan 
terapi intensif yang telah diakui di Indonesia. 

Kurikulum pendidikan ditetapkan oleh Kolegium Anestesiologi dan 
Terapi Intensif Indonesia meliputi : 
-  Pengetahuan teori, pemahaman tentang teori, keterampilan 
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dalam praktek, kemampuan komunikasi dan profesionalisme 
dalam bidang anestesiologi dan terapi intensif.

-   Lulus Ujian muatan lokal oleh Pusat Pendidikan yang bersangkutan
- Lulus ujian nasional pertama dan ujian nasional akhir yang 

diselenggarakan oleh Badan Penguji Nasional Kolegium 
Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia.

- Memiliki sertifikat dokter spesialis anestesiologi dan terapi 
intensif dari Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia.

-  Memiliki ijazah dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif yang 
dikeluarkan fakultas Kedokteran Universitas yang bersangkutan.

Perhimpunan dan Pendidikan / Akademik :
- Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif 

Indonesia (PERDATIN) merupakan wadah profesi dokter spesialis 
anestesiologi dan terapi intensif.

 - Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (KATI) 
merupakan badan yang independent menetapkan kebijakan, 
menyusun, mengevaluasi, merevisi kurikulum pendidikan, modul 
pendidikan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 
dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif Indonesia, 

- Badan Penguji Nasional KATI menyelenggarakan ujian 
anestesiologi nasional tahap awal dan ujian nasional tahap akhir. 

- Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif merupakan 
institusi yang menyelenggarakan proses pendidikan dokter 
spesialis anestesiologi dan terapi intensif dengan Ketua Program 
Studi dan Sekretaris Program Studi sebagai pengelola utama. 
Para staf Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif yang lain 
di pusat pendidikan tersebut, berperan serta dalam kelancaran 
pengelolaan proses pendidikan, bertindak sebagai pembimbing 
dan / atau pendidik dan / atau penilai.

Standard Kompetensi Pelayanan:
1. Mampu melakukan anestesia dan analgesia sesuai dengan 

standard pelayanan anestesia yang ditetapkan oleh PERDATIN 
Pusat dan Cabang dan yang berlaku di institusi / Rumah Sakit.
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2. Mampu melakukan anestesia umum inhalasi, balans, intravena total.
3. Mampu melakukan anestesia regional, spinal, epidural, blok 

pleksus syaraf.
4. Mampu mengelola anestesia pada bedah digestif, ortopedi, 

urologi, plastic, onkologi, THT, mata, ginekologi.
5. Mampu mengelola anestesia obstetrik.
6. Mampu mengelola anestesia bedah pediatri pada kasus kasus 

tertentu.
7. Mampu mengelola anestesia bedah syaraf pada kasus kasus 

tertentu.
8. Mampu mengelola pasien diruang pulih.
9. Mampu mengelola anestesia bedah paru dan bedah jantung 

tertutup.
10. Mengetahui pengelolaan anetesia bedah jantung terbuka.
11. Mampu mengelola pasien di ICU dan HCU.
12. Mampu mengelola anestesia rawat jalan.
13. Mampu mengelola anestesia pada prosedur diluar kamar operasi 

(misal radioterapi, MRI, CTScan kasus pediatri).
14. Mampu mengelola nyeri akut paska bedah, nyeri membandel.

Standard Keterampilan
1. Mampu memasang kanul arteri, kateter vena sentral, pipa 

nasogastrik.
2. Mampu melakukan intubasi endotrakeal, pemasangan Laryngeal 

Mask Airway (LMA).
3. Mampu mengatur posisi pasien.
4. Mampu melakukan pemeliharaan trias-anestesi selama operasi.
5. Mampu memasang dan menginterprestasikan hasil monitor 

fungsi vital.
6. Mampu mengelola kelaikan mesin anestesia dan ventilator.
7. Mampu mengelola pernafasan pasien secara manual dan ventilasi 

mekanik.
8. mampu mengelola terapi cairan, transfusi, nutrisi, penggunaan 

obat-obat inotropik, dan kontrol aritmia. 
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Standard mempertahankan dan meningkatkan kompetensi.
Program Pendidikan Berkelanjutan; Pendidikan dan Pelatihan 
Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) telah disusun oleh PERDATIN 
1. Mengikuti acara acara ilmiah dan Continuing Professional 

Development (CPD) yang diselenggarakan PERDATIN atau 
Perhimpunan Profesi lain.

2. Mampu menganalisis makalah ilmiah.
3. Mampu melakukan penelitian ilmiah.
4. Mampu membuat tulisan ilmiah.

Standard etik medikolegal
1. Mematuhi sumpah dokter.
2. Mematuhi KODEKI, Pedoman Etik Profesi Dokter Spesialis 

Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia.
3. Mematuhi Undang undang dan Peraturan Departemen Kesehatan 

berkaitan dengan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif.
4. Mampu melakukan kemitraan kolaborasi dengan pasien atau 

keluarganya, disiplin lain dan sesama dokter spesialis anestesiologi 
dan terapi intensif.

Persyaratan jumlah tindakan untuk Kompeten sebagai Dokter 
spesialis anestesiologi dan Terapi Intensif :

 Jenis Tindakan  Jumlah tindakan
Anestesi Umum Bedah Elektif 
/Rawat Jalan   500
Anestesi Umum Bedah Emergensi
 (semua jenis)  200
Anestesi Subarakhnoid   100
Anestesi epidural  50
Blok brakialis  5
Blok kaudal, intravena dll  5
Anestesia bedah pediatric  100
-  neonatus 10 
-  bayi 30 
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-  anak-anak 60 
Anestesi bedah otak elektif  50
-  perdarahan epidural 10 
-  perdarahan intracranial 10    
-  tumor intracranial 10 
-  VP shunt 10 
-  kelainan cervical/tulang belakang 10 
Anestesi bedah jantung (asistensi)     10
Anestesi bedah torak/paru  10
Anestesi bedah THT elektif  200
-  TA/TE 20 
-  FESS + tehnik hipotensi 10 
-  Timpanoplasty 10 
-  Mampu mengelola anestesia pada  5
   prosedur diluar kamar operasi  5 15
   (misal radioterapi, MRI, CTScan  5
   kasus pediatri)        
-  Mampu mengelola nyeri akut paska   Pasien 2
  bedah, nyeri membandel  Postop
-  Mikrolaringoskopi 10 
-  Anestesi untuk Trakeostomi 10 
-  Lain lain  140 
Anestesi Bedah Mata elektif  200
Anestesi Bedah Cesar     100
-  preeklamsia/eklamsia 20 
-  perdarahan antepartum 10 
-  gawat janin 10 
-  partus tidak maju 10 
-  elektif 50 
Memasang kateter intra arterial   5
Memasang kateter vena sentral   5
Melakukan punksi atau memasang 
pipa torak  5
Melakukan bronkoskopi  5
Mengelola intubasi sulit  5

TOTAL  1540
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Tulisan Ilmiah (jumlah minimal)  5
-  Tinjauan pustaka 2 
-  Journal Reading 1 
-  Laporan kasus 1 
-  Penelitian orisinal 1 
  
Evaluasi       
 Lulus ujian muatan lokal     10  
-  Resusitasi Jantung Paru Dasar dan 
   Lanjut 1 
-  Anestesi Subaraknoid 1 
-  Anestesi Umum ASA 1-2 1 
-  Anestesi Epidural 1 
-  Anestesi Bedah Pediatri 1 
-  Anestesi Bedah Obstetri 1 
-  Anestesi Bedah Syaraf, Kepala/leher 
  (Mata+THT) 1 
-  Anestesi Balans pasien ASA 3-4 1 
-  Anestesi Bedah Torak 1 
-  ICU 1 
Lulus Ujian Nasional  2
-  Ujian awal/primer: ilmu dasar
   anestesiologi dan terapi intensif 1 
-  Ujian akhir: klinik 1
 
TOTAL EVALUASI (kali)  12

Kebijakan untuk peserta adaptasi yaitu peserta lulusan luar negeri 
yang telah dilegalisasi oleh Departemen Pendidikan diatur oleh KATI

Menyelesaikan pelatihan fellowship atau pendidikan Konsultan untuk 
pelayanan Subspesialisasi, dan telah mendapat verifikasi kompetensi 
di bidang tersebut oleh PERDATIN / KATI. 
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Modul / program Pelatihan fellowship dan / atau pendidikan Sub-
spesialisasi yang terstruktur, sesuai dengan ketentuan KATI. Seorang 
dokter harus mempunyai kompetensi dokter spesialis anestesiologi 
dan terapi intensif terlebih dahulu, sebelum dapat menempuh 
pelatihan / pendidikan fellowship / Subspesialisasi.
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PEDOMAN TENTANG MITRA BESTARI BIDANG ANESTESIOLOGI DAN 
TERAPI INTENSIF

Secara umum mistra bestari adalah orang-orang yang berpraktik dalam 
profesi yang sama, yang mempunyai keahlian dalam bidang yang 
akan dievaluasi. Tingkat keahlian dalam bidang yang dinilai tersebut, 
yang dibutuhkan untuk dapat memberi evaluasi yang bermakna 
terhadap kompetensi seorang dokter, harus berdasarkan pada lingkup 
kompetensi atau sifat permasalahan dari isu yang dievaluasi.

Mitra bestari bidang anestesiologi dan terapi intensif :
-  Terdiri dari para dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif.
-  Tidak harus berasal dari Rumah Sakit yang bersangkutan.
-  Perannya sebagai mitra bestari adalah bagian dari kewajiban 

etika dokter, karenanya imbal jasa sebagai mitra bestari berupa 
pemberian Satuan Kredit Partisipasi (SKP) dari profesi / PERDATIN. 

- Mempunyai rekam jejak yang bijak bestari.
-  Mitra bestari mendapat pengesahan dari pengurus PERDATIN setempat.
-  Seorang yang mempunyai pandangan / wawasan luas terhadap 

keilmuan dan praktek anestesia.
-  Sebagai mitra bestari, peran dan kapasitasnya tidak hanya 

terbatas pada masalah kredentialing dan privileging, tetapi juga 
dalam hal penjagaan mutu medis / audit medis, maupun dalam 
hal disiplin profesi / penegakan disiplin profesi.

- Mempunyai kemampuan keilmuan terkini (at the cutting edge), 
tidak perlu tertinggi / guru besar.

-  Untuk dapat dipilih sebagai mitra bestari di Rumah Sakit tersebut, 
yang bersangkutan harus melalui proses penapisan oleh Rumah 
Sakit tersebut.

-  Untuk menjadi seorang mitra bestari tidak diperlukan Surat Ijin 
Praktek (SIP) di Rumah Sakit tersebut.

- Rumah Sakit dapat membuat daftar mitra bestari sesuai dengan 
jumlah yang dibutuhkannya, untuk kemudian pada saat dibutuhkan 
perannya, komite medis dapat membuat panitia adhoc yang terdiri 
dari mitra bestari yang diambil dari daftar tersebut.
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PEDOMAN TENTANG WHITE PAPER RUMAH SAKIT

White Paper Rumah Sakit adalah suatu gambaran / batasan tentang 
kriteria kompetensi / kemampuan minimal yang dimiliki / dikuasai 
seorang dokter, untuk dapat memenuhi persyaratan kewenangan 
klinis dalam suatu lingkup praktek atau prosedur.

Setiap Rumah Sakit dapat mengembangkan White Paper mengenai 
suatu kompetensi medis anestesiologi dan terapi intensif, tetapi harus 
tetap dalam koridor anestesiologi dan terapi intensif yang ditetapkan 
oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia.

Dalam hal White Paper yang menyangkut beberapa bidang ilmu 
kedokteran / multidisiplin, White Paper tersebut harus mendapat 
pengesahan / persetujuan / kesepakatan dari semua mitra bestari / 
peer group terkait, sebelum disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.
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RINCIAN Kewenangan klinis (CLINICAL PRIVILEGES)
Bagian / UPF / SMF / KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif Institusi 
/ Rumah Sakit.

Berikut ini adalah rincian kewenangan klinis seorang dokter spesialis 
anestesiologi dan terapi intensif di berbagai tipe rumah sakit. Rincian 
ini terdiri dari kewenangan inti (core privileges) dan kewenangan 
tambahan (specific privileges). 

Para dokter yang meminta kewenangan klinis tidak perlu meminta 
seluruh rincian ini, cukup dimintakan kewenangan yang sesuai dengan 
kompetensinya pada saat meminta dan sesuai dengan peminatannya. 
Dokter yang meminta kewenangan klinis tambahan / specific 
privileges (mereka yang telah menyelesaikan pendidikan terstruktur 
bidang subspesialisasi dan atau fellowship berdasarkan ketentuan 
KATI), adalah para dokter yang telah mempunyai kompetensi dasar 
anestesiologi dan terapi intensif, karenanya bisa meminta kewenangan 
inti sesuai dengan evaluasi komite medik.

Demikian pula institusi / rumah sakit, pada saat menyusun peraturan 
internal rumah sakit dan menentukan rincian kewenangan klinis 
bidang anestesiologi dan terapi intensif, jenis rincian kewenangan 
klinisnya disesuaikan dengan jenis layanan yang tersedia dan rencana 
pengembangan layanan di masa depan bagi institusi / rumah sakit 
tersebut.

CONTOH KEWENANGAN KLINIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI 
INTENSIF DI INSTITUSI sebagai berikut : 

Nama Dokter: Spesialisasi: Tanda Tangan:

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk menangani kasus 
kasus yang saya minta dibidang spesialisasi saya, termasuk melayani 
konsultasi dari dokter-dokter lain. Saya juga menyatakan kompeten 
untuk melakukan prosedur teknis seperti yang tercantum di 
bawah ini sebagai bagian dari kewenangan klinis (clnical privilege) 
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berdasarkan status kesehatan saat ini, pendidikan dan / atau 
pelatihan yang telah saya jalani, serta pengalaman yang saya miliki.

Sertifikasi

Universitas: Tanggal: 

Kolegium: Tanggal: 

Pelatihan: Tanggal:  Institusi:

Surat Tanda Registrasi Konsil Kedokteran Indonesia

Spesialisasi:  Berlaku Hingga Tanggal:

Petunjuk:
Untuk Dokter:
Tuliskan kode untuk dokter menurut permintaan sejawat sesuai 
daftar “Kode untuk Dokter” yang tersedia. Setiap kategori yang 
ada dan / atau Kewenangan klinis yang diminta harus tercantum 
kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan 
klinis yang tercantum. Tanda tangan dicantumkan pada akhir 
bagian I (Kewenangan klinis). Jika terdapat revisi atau perbaikan, 
setelah daftar Kewenangan klinis ini disetujui, maka harus mengisi 
kembali formulir yang baru 

Untuk Mitra Bestari:
Mohon melakukan telaah pada setiap Kewenangan klinis yang 
diminta oleh setiap dokter sesuai dengan kode yang tersedia. 
Cantumkan persetujuan yang tersedia.Persetujuan Mitra Bestari 
kepada Komite medis untuk pemberian penugasan klinik (clinical 
appointment) dari Direktur Institusi / Rumah Sakit. Bubuhkan 
tanda tangan Mitra Bestari pada akhir bagian II (rekomendasi 
Mitra Bestari)
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Kode untuk Dokter :
1. Kompeten sepenuhnya.
2. Memerlukan supervisi.
3. Tidak dimintakan kewenangannya, karena diluar kompetensinya.

Kode untuk Mitra Bestari :
1. Disetujui berwenang penuh.
2. Disetujui di bawah supervisi.
3. Disetujui, karena bukan kompetensinya.

Tanggal Mengetahui  Kepala Bagian

Bagian I. Kewenangan klinis (Core Clinical Privilege)

Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan 
pengelolaan bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif di Institusi / 
Rumah Sakit. berdasarkan pada pelayanan yang dibutuhkan pasien.

  Jenis Pelayanan Diminta Rekomendasi

A. Penyakit atau masalah kesehatan 
yang sederhana, tanpa penyulit, 
risiko pasien rendah, status fisik 
ASA I dan 2

- Resusitasi Jantung Paru Dasar 
 (Basic Life Support = BLS) 
- Resusitasi jantung Paru Lanjut 
 (Advanced Life Support = ALS) 
- Tindakan Intubasi Endotrakeal 
 (Oral dan Nasal) 
- Tindakan Anestesia Umum 
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- Inhalasi dan Intravena 
- Anestesia Bedah Digestif 
- Anestesia Bedah Urologi 
- Anestesia Bedah Ortopedi 
- Anestesia Bedah Kebidanan /
 Ginekologi  
- Anestesia Bedah THT 
- Anestesia Bedah Mata 
- Anestesia Bedah Gigi/Mulut 
- Anestesia Pediatri umur >1tahun 
- Anestesia untuk prosedur 
 diagnostik endoskopi, MRI, CT 

Scan  
- Blok subaraknoid dengan/tanpa 

kateter
- Blok epidural lumbal - thorakal 

dengan / atau tanpa kateter
- Blok kombinasi spinal-epidural
- Blok kaudal dengan / atau 
 tanpa kateter 
- Penanggulangan Nyeri Paska 
 Bedah 
  

         Jenis Pelayanan Diminta Rekomendasi

B. Penyakit / masalah kesehatan /
prosedur yang kompleks namun 
tidak ada penyakit primer 
penyerta yang mengancam 
nyawa (status fisik ASA 1 dan 2)

- Anestesia Bedah Syaraf
- Anestesia Bedah Non Jantung 
 dengan Kelainan Jantung
- Anestesia dengan Tehnik Khusus 
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 (misalnya Teknik Hipotensi)
- Anestesia Pediatri umur <1 

tahun
- Anestesia Intra Vena Total
- Blok saraf perifer ekstremitas 

atas (blok pleksus brakhialis dan 
cabang-cabangnya)

- Blok saraf perifer ekstremitas 
bawah (blok pleksus lumbal 
dan pleksus sakral beserta 
cabang-cabangnya)

- Blok saraf perifer untuk 
batang tubuh (misal: blok 
paravertebral, blok ilioinguinal-
iliohipogastrik, blok transversus 
abdominal plane, blok re-ktus 
abdominis)

- Blok saraf wajah dan kepala 
(misal : blok scalp, blok saraf 
tepi cabang Ganglion Gasseri)

- Blok servikal superfisial
- Blok mata (misal : periorbital, 

retroorbital, subtenon)
- Blok intravena
- Perioperative medicine pada 

pasien dengan comorbid, 
coexisting disease dan pada 
pasien dengan penyakit kritis 
(critically ill patients)

- Intubasi dengan pipa double 
lumen (Endobronchial 
Intubation)

- Difficult airway management, 
baik dengan menggunakan 
ETT, berbagai tipe LMA, 
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videolaringoskopi, bronkoskopi, 
Percutaneus Dilatation 
Tracheostomi, retrograde 
intubation, fibreoptic 
intubation, cricothyrotomi, dan 
penguasaan airway devices 
yang lain.

- Pemasangan Kateter Vena 
Sentral 

 (CVC) 
- Menentukan indikasi masuk 

pasien ICU 
- Melakukan pengelolaan dasar 

awal pasien-pasien masuk ICU
 

  Jenis Pelayanan Diminta  Rekomendasi

C. Penyakit / masalah kesehatan /
prosedur yang kompleks dan 
potensial mengancam nyawa 
(pasien bedah risiko tinggi)

- Tindakan Anestesia Umum 
Elektif dan Darurat pada pasien 
ASA ≥ 3

- Resusitasi jantung Paru Lanjut 
 (Advanced Life Support = ALS, 
 Advanced Cardiac Life Support = 
 ACLS)  
- Penanggulangan Awal Gagal Nafas  
- Penanggulangan Awal Gagal Sirkulasi  
- Penanggulangan Awal Gagal Ginjal  
- Penanggulangan Awal Gagal -
 Metabolik, Asam Basa  



20

- Penanggulangan Awal Gagal Otak   
- Pemberian Nutrisi Enteral dan 
- Parenteral  
- Pemasangan monitor invasif 
 (Tekanan Vena Sentral dan Tekanan 
 Arteri)  
- Penggunaan Ventilasi Mekanik (Dasar)  
- Penggunaan Bronkoskop 
 (Bronchial Toilet)  
- Anestesia Kombinasi Lumbal dan 
 Epidural  
- Anestesia Regional Blok Extremitas 
 Bawah  
- Anestesia Epidural Torakal  
- Penanggulangan Nyeri Akut Paska 
- Bedah (tehnik intravena, tehnik 
 epidural)  
- Anestesia Bedah Torak (Bedah Paru, 
 tumor mediastinum, ventilasi satu 
 paru, trauma torak, miasthenia 
 gravis, sindrom vena cava superior)  

Bagian II. kewenangan Klinis spesifik (Spesific Clinical Privileges) 

Dapat dimintakan bagi mereka yang telah memiliki kewenangan 
klinis inti.

 Jenis Pelayanan Diminta Rekomendasi

A. Subspesialisasi Anestesia
  Kardiovaskular

-   Memiliki kemampuan 
melakukan Advanced Cardiac 
Life Support, termasuk 
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manajemen pada pasien 
dengan aritmia.

-   Mampu melakukan 
manajemen perioperatif 
pada pasien dengan berbagai 
kelainan jantung, baik untuk 
pembedahan kardiak maupun 
nonkardiak, elektif maupun 
emergensi.

-   Mampu melakukan anestesia 
pada bedah jantung tertutup 
maupun terbuka, baik pada 
pasien dewasa maupun 
pediatrik, elektif maupun 
emergensi.

-   Mampu melakukan anestesia 
untuk kasus-kasus kelaianan 
koroner, katup jantung, 
penyakit jantung bawaan, 
serta kelainan-kelainan 
pembuluh darah besar, baik 
untuk pembedahan kardiak 
maupun nonkardiak.

-  Mampu melakukan 
pemasangan alat pemantauan 
hemodinamik invasif.

-  Mampu melakukan 
pemantauan dan pengelolaan 
hemodinamik, baik invasif 
maupun tidak.

-  Mempunyai dasar 
kemampuan ekokardiografi, 
baik transtorakal maupun 
transesofageal.

-  Memahami secara mendalam 
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semua aspek terkait 
penggunaan teknologi 
sirkulasi ekstrakorporeal, 
termasuk mesin pintas 
jantung-paru.

-  Mampu menggunakan 
dengan tepat obat-obat 
kardiovaskular.

-  Mampu melakukan 
manajemen kelainan asam-
basa dan elektrolit serta 
kelainan metabolisme 
lain selama pembedahan 
berlamgsung.

-  Mempunyai kemampuan 
paripurna penanganan pasien 
pascabedah jantung.

 
B. Subspesialisasi Anestesia 

Regional

-  Blok epidural servikal
-  Blok saraf / pleksus saraf 

/ saraf otonom untuk 
manajemen nyeri kronik 
dengan analgetik lokal 
dengan / tanpa steroid

-  Blok saraf / pleksus saraf 
/ saraf otonom untuk 
manajemen nyeri kronik 
dengan obat neurolitik

-  Blok saraf / pleksus saraf 
/ saraf otonom untuk 
manajemen nyeri kronik 
dengan teknik radio-frekuensi 
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ablasi (RFA)
-  Blok nyeri muskuloskeletal
-  Implantasi kateter 

subaraknoid/epidural untuk 
manajemen nyeri kronik

-  Stimulasi medula spinal 
(spinal cord stimulation)

 
C. Subspesialisasi Anestesia 

Bedah Anak

-  Hipotermi terapeutik
-  Instilasi surfaktan 
-  Tehnik hipotensi intraoperatif
-  Sirkulasi ekstrakorporel
-  Pemasangan CVC
-  Ekokardiografi
-  Bronkhoskopi 
-  Pengelolaan IABP
-  Pemantauan tekanan 

intracerebral
-  CRRT
-  Pembedahan transplant
-  Pembedahan conjoined twin
-  Neonatus prematur
-  Kelainan bawaan 

gastroschizis,Omphalocele, 
Kelainan-kelainan bawaan 
lain.

- Perioperatif neonatal and 
pediatrik intensive care

- Anestesia regional pada anak 
di bawah 1 tahun. 
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D. Subspesialisasi Intensive  Care
 
- Pengelolaan Pasien ICU secara 

tuntas (Gagal nafas, Gagal 
Ginjal, Gagal Sirkulasi, Gagal 
Otak, Gangguan Asam Basa, 
Elektrolit dan Metabolik, 
Gagal multiorgan, Sepsis, 
Nutrisi Enteral dan Parenteral) 
pada kasus medik, surgikal, 
trauma.

- Prosedur trakeostomi 
perkutan

- Continuous renal replacement 
therapy (CRRT)

- Ventilasi Mekanik Lanjut 
- Goal Directed Hemodynamic 

Monitoring
- Bronkoskopi
- USG pasien kritis.
- Perioperatif intensive care.
- Penanggulangan nyeri pada 

pasien kritis.
 
E. Subspesialisasi 

Neuroanestesia dan 
neuroctical care

Mampu menangani kasus 
neuroanestesia dan neuro-critical 
care pasien dewasa dan pediatric 
pada periode perioperatif 
(prabedah, selama pembedahan, 
dan pascabedah di PACU & ICU), 
pada pasien:
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- Tumor supratentorial 
advance (meningioma, 
tumor hipofise secara 
open atau transphenoidal, 
craniopharingioma, tumor 
otak lainnya baik primer atau 
metastase)

- Tumor infratentorial (fossa 
posterior)

- Anestesia pada awake 
craniotomy

-  Anestesia pada kasus 
neurologi dengan posisi 
duduk.

- Mampu menangani Neuro 
ICU advance: monitoring 
neuro (ICP, SJO2, NIRS, 
Microdialisis, Evoked 
potential).

 
F.  Subspesialisasi Manajemen  
  Nyeri

- Kemampuan untuk 
melakukan anamnesa, 
pemeriksaan fisik, 
pemeriksaan penunjang dan 
menegakkan diagnosis pada 
pasien dengan nyeri akut, 
kronik non-cancer dan nyeri 
kanker secara holistik

- Kemampuan untuk 
melakukan penanganan 
nyeri akut, kronik non-cancer 
dan nyeri kanker dengan 
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menggunakan pendekatan 
farmakologi analgesia 

- Kemampuan melakukan 
penanganan nyeri akut pasca 
bedah maupun nyeri akut 
lainnya dengan menggunakan 
teknik Patient Controlled 
Analgesia dan insersi kateter 
kontinyu (Intravenous, 
neuraksial epidural dan 
intrathecal, dan blok saraf 
perifer) 

- Kemampuan melakukan 
tindakan-tindakan intervensi 
pada penanganan nyeri akut, 
nyeri kronik non-cancer 
dan nyeri kanker dengan 
penuntun ultrasound dan 
C-arm fluoroskopi, meliputi 
a.l. berbagai injeksi / blok 
saraf perifer / ganglion, 
radiofrekuensi ablation saraf 
dan ganglion, IDET, TENS, dll

- Kemampuan melakukan 
penanganan nyeri kronik 
non-cancer dan nyeri kanker 
dengan pendekatan non-
farmakologik dam psikologi 
terutama pada kasus paliatif 

- Mampu mengelola suatu 
Acute Pain Service.
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Bagian III. Rekomendasi Mitra Bestari

 Disetujui Disetujui dengan Catatan Tidak disetujui

Tanggal:

Catatan:

Daftar Mitra Bestari
No. Nama Spesialisasi Tanda Tangan
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Bagian IV. Komite medis / Sub-Komite Kredensial

 Disetujui Disetujui dengan Catatan Tidak Disetujui

Tanggal:

Catatan:

Ketua Komite medis Ketua Sub-Komite Kredensial

(.......................................)          (.............................................)
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