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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS) 

sebagai suatu proses kegiatan yang dimulai dengan tahap perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang bertujuan untuk 

membudayakan Kesehatan dan Keselamatan kerja di rumah sakit. Sistem 

manajemen Kesehatan dan Keselamatan ini menjadi salah satu wujud 

kewajiban rumah sakit terhadap hak tenaga kesehatan yang harus di penuhi. 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D telah mengatur bahwa “ Setiap orang 

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja”. 

Penerapan manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit 

(K3RS) secara menyeluruh merupakan aspek penilaian mutu pelayanan rumah 

sakit yang harus di evaluasi secara terprogram agar dapat meningkatkan mutu 

dan kualitas pelayanan rumah sakit. Dalam hal ini peran tenaga kesehatan 

menjadi sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan, dimana tenaga 

kesehatan merupakan pelaku jasa pelayanan yang utama di rumah 

sakit.Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 

tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di 

Rumah Sakit, Penerapan K3RS wajib dilaksanakan, karena rumah sakit 

merupakan tempat kerja yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya Penyakit 

Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK). 
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Prestasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Indonesia sendiri sampai saat 

ini belum membanggakan, hasil survey International Labour Organitation(ILO) 

menyatakan bahwa berdasarkan tigkat daya saing karena faktor K3, prestasi K3 

Indonesia berada pada urutan ke 98 dari 100 negara yang disurvei. Peningkatan 

angka kasus kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) di Indonesia 

masih tinggi. Peningkatan angka kasus kerja bisa dilihat dari data yang diberikan 

oleh Kementrian Kesehatan , yaitu pada tahun 2011 terdapat 9.891 kasus, tahun 

2012 terdapat 21.735 kasus, tahun 2013 terdapat 35.917 kasus dan pada tahun 

2014 terdapat 24.910 kasus.Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian K3 di 

Indonesia masih perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas 

pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “untuk melindungi 

keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal 

diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari manajemen fasilitas dan keselamatan.Di rumah sakit 

manajemen fasilitas dan keselamatan tersebut dimaksudkan untuk 

mengutamakan kesehatan dan keselamatan karyawan. Manajemen fasilitas dan 

keselamatan ini di perluas menjadi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah 

Sakit (K3RS) yang juga mengatur mengenai manajemen tanggap darurat, 

program kesehatan berkala bagi karyawan, program pendidikan dan pelatihan 

K3 bagi karyawan, serta mengatur tentang manajemen linen, laundry, sanitary, 

dan unit penunjang lainnya. 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga harus memastikan bahwa 

dalam melakukan pekerjaannya staf harus aman dan nyaman baik dengan 
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lingkungan sekitarnya maupun dengan peralatan yang digunakan misalnya: di 

laboratorium dan di unit di mana ada penggunaan Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3)harus ada SPO yang mengatur dan harus ada MSDS yang harus 

mudah dijangkau oleh karyawan untuk mencegah cedera yang fatal untuk setiap 

karyawan.1 

Berdasarkan laporan riset fasilitas kesehatan rumah sakit tahun 2011 di 

Jawa Tengah seluruh RSU pemerintah kelas A telah memiliki kebijakan K3RS, 

sedangkan pada rumah sakit kelas B hanya 95% rumah sakit yang memiliki 

kebijakan K3RS, 71% pada rumah sakit kelas C dan 70% rumah sakit kelas D. 

Terdapat kecenderungan, semakin rendah kelas RSU semakin kecil proporsi 

ketersediaan program (kebijakan) keselamatan kerja rumah sakit.Kebijakan 

pelaksanaan K3RS dapat meliputi kebijakan tertulis pimpinan rumah sakit 

mengenai K3RS, penyediaan organisasi K3RS, sosialisasi K3RS, pembudayaan 

perilaku K3RS, peningkatan SDM professional dalam bidang K3RS, dan sistem 

informasi K3RS.2 

Penerapan K3RS di Jawa Tengah masih belum sepenuhnya berjalan 
dengan baik. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh 
Ivana pada tahun 2014 di Rumah Sakit Umum Prima Medika Pemalang 
yang mengemukakan bahwa RS Prima Medika Pemalang sudah memiliki 
komitmen awal yang diungkapkan secara lisan untuk membentuk struktur 
K3RS akan tetapi belum diwujudkan dalam bentuk kebijakan secara 
tertulis dan struktur organisasi yang khusus untuk K3RS, namun RS 
sudah memiliki dana yang digunakan untuk keperluan K3RS seperti 
pengadaan Alat Pelindung Diri, pembelian Alat Pemadam Api Ringan 
(APAR) dan alat – alat keselamatan lainnya.3 
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hariyono pada tahun 2014 
diketahui bahwa adanya fakta dilapangan (rumah sakit) terkait dengan 
persiapan akreditasi rumah sakit bidang pelayanan K3B, mengemukakan 

                                                           
1
 Joint Commission International Accreditation Standards For Hospital 5

th
 Edition, 2014, hal.  47 

2
 Badan Penelitian, 2011, Laporan Riset Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit, Jakarta : Departemen 
Kesehatan Republik  Indonesia, hal. 233 

3
 Azza Ivana, Analisa Komitmen Manajemen Rumah Sakit (RS) Terhadap Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) pada RS Prima Medika Pemalang, Jurnal Kesehatan Masyarakat, ,2014 
Volume 2, hal. 35 - 41 
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bahwa (1) adanya praktik manipulasi dokumen akreditasi yang disiapkan 
oleh rumah sakit , (2) adanya persiapan asal – asalan, baik segi software 
maupun hardware, untuk untung – untungan mendapatkan nilai / lulus, (3) 
adanya ketidaksiapan personil dalam memahami K3, dan sikap tidak 
konsisten pada sumber daya manusia rumah sakit, bahwa yang penting 
bisa lulus akreditasi, tetapi pelaksanaan K3secara riil itu adalah perkara 
lain, (4) adanya ketidaksiapan anggaran menjadi kendala pada 
ketidakmampuan rumah sakit untuk siap di akreditasi.4 

 
Mengacu pada hasil–hasil penelitian terdahulu maka evaluasi mutu program 

sangat penting dilaksanakan. Saat ini evaluasi mutu program K3RS baru 

dilakukan oleh 23,5% RSU Pemerintah, sehingga masih 76,5 % RSU 

pemerintah yang belum melakukan evaluasi program K3RS. Audit internal 

(termasuk audit medis) adalah kegiatan untuk menilai apakah staff dan rumah 

sakit telah menjalankan program K3RS sesuai dengan standar. Management 

review adalah kegiatan manajemen dalam mengevaluasi hasil temuan audit 

internal dan mengevaluasi standar-standar yang berlaku yang dibuktikan dengan 

adanya risalah rapat.5 Rendahnya kesadaran rumah sakit dalam pelaksanaan 

evaluasi manajemen kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan keberhasilan program. Meskipun rumah sakit 

telah berupaya menerapkan program K3RS namun apabila tidak dievaluasi 

program tersebut tidak diketahui tingkat keberhasilan serta kelemahannya.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum 

Roemani Semarang, yang merupakan salah satu rumah sakit yang sedang 

dalam tahap penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 

dalam pelaksanaannya Rumah Sakit Umum Roemani belum sepenuhnya 

menerapkan program kerja yang sudah terprogram oleh manajemen kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekertaris Manajemen Kesehatan dan 

                                                           
4
 Widodo Hariyono, 2014, Analisis Kesiapan Menghadapi Akreditasi Pada Pelayanan Administrasi 
Dan Manajemen Di Rumah Sakit Umum Rajawali Citra Kabupaten Bantul (Telaah Pembanding 
Pada Akreditasi Rumah Sakit Bidang Pelayanan K3B), Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 7 

5
 Badan Penelitian Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Op cit, hal.  232 
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Keselamatan (K3RS) Rumah Sakit Umum Roemani, diperoleh informasi bahwa 

penerapan K3RS belum berjalan sesuai dengan standart penerapan K3RS, 

penerapan masih terkendala oleh karena manajemen K3RS belum ditangani 

secara khusus oleh organisasi K3RS sehingga seperti system pencatatan dan 

pelaporan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan 

dokumen-dokumen K3RS belum terdokumentasikan dengan rapi dan masih 

tercecer di setiap bidang. Hal ini di sebabkan oleh belum adanya program 

terstruktur oleh manajemen K3RS kepada tim dan karyawan. 

Peranan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Roemani dalam upaya 

penerapan K3RS sangatlah penting, karena keselamatan dan kesehatan tenaga 

kerja tidak bisa di tawar. Disamping itu Rumah Sakit Umum Roemani 

merupakan rumah sakit swasta yang diharapkan oleh masyarakat dapat 

memberikan pelayanan medis yang optimal dan terjamin dari berbagai aspek. 

Selain untuk optimalisasi pelayanan medis, K3RS merupakan syarat akreditasi 

yang mutlak harus dipenuhi oleh rumah sakit, syarat tersebut telah dijelaskan 

dalam pasal 11 Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

bahwa syarat perijinan berdirinya rumah sakit adalah adanya unsur K3 yang 

terselenggara didalamnya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa 

setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak 

terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan 

disekitarnya. Hal diatas juga sejurus dengan di keluarkannya undang-undang 

nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 57 bahwa salah satu 

hak dari tenaga kesehatan adalah memperoleh perlindungan atas kesehatan 

dan keselamatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 
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manusia, moral, kesusilaan serta nilai-nilai agama. yang perlu kita perhatikan 

yaitu semua tenaga kesehatan yang merupakan suatu institusi dengan jumlah 

petugas kesehatan dan non kesehatan yang cukup besar. Kegiatan tenaga atau 

petugas kesehatan mempunyai risiko berasal dari faktor fisik, kimia, ergonomi 

dan psikososial, variasi, ukuran, tipe dan kelengkapan sarana dan prasarana 

menentukan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Seiring dengan kemajuan 

IPTEK, khususnya kemajuan teknologi sarana dan prasarana, maka risiko yang 

dihadapi petugas tenaga kesehatan semakin meningkat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah memberikan kewajiban 

kepada penyelenggara pelayanan kesehatan agar meningkatkan mutu 

pelayanan  dengan memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

tenaga kesehatan untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan di 

Indonesia dalam hal ini adalah penerapan standart Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) Tenaga Kesehatan pada pelayanan kesehatan yang optimal, di 

harapakan dengan di berlakukannya peraturan – peraturan yang terkait dengan 

pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit dapat menekan 

angka kecelakan kerja.  

Untuk mengetahui gambaran mengenai Sistem Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (SMK3) Rumah Sakit Umum Roemani Semarang untuk 

memenuhi Hak Tenaga Kesehatan maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (SMK3) Untuk Memenuhi Hak Tenaga Kesehatan 

Rumah Sakit Umum Roemani Semarang” 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pengaturan Internal Rumah Sakit Umum Roemani tentang Sistem 

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS) 

dalam memenuhi hak tenaga kesehatan ? 

2. Bagaimana pelaksanaan Sistem Managemen Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (SMK3) di Rumah Sakit Umum Roemani Semarang dalam memenuhi 

hak tenaga kesehatan ? 

3. Bagaimana faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Sistem 

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Rumah Sakit 

Umum RoemaniSemarang dalam memenuhi hak tenaga kesehatan ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendapatkan gambaran dan Identifikasi tentang pengaturan internal 

Rumah Sakit Umum Roemani tentang pelaksanaan Sistem Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS) 

2. Untuk mendapatkan gambaran dan identifikasi tentang pelaksanaan Sistem 

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Rumah Sakit Umum 

Roemani Semarang untuk memenuhi Hak Tenaga Kesehatan 

3. Untuk mendapatkan gambaran dan identifikasi faktor yang mendukung dan 

menghambatpelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (SMK3) Rumah Sakit Umum Roemani Semarang untuk  memenuhi hak 

Tenaga Kesehatan 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti mengharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1) Manfaat Akademis 

a. Untuk menambah bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu hukum kesehatan dan untuk menjadi bahan bagi peneliti 

lain terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (SMK3RS) 

2) Manfaat Praktis 

a. Untuk tenaga kesehatan agar mengetahui pengaturan tentang 

pelaksanaan dan prosedur Sistem Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (SMK3) di tempat kerja. 

b. Untuk mengetahui penatalaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS) di lingkungan kerja dalam hal 

pemenuhan hak tenaga kesehatan. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yuridis sosiologis. Metode ini membahas aspek yuridis dan juga 

pengaruh sosialnya. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pemakaian 

pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum 

sebagai gejala.6 Dalam penelitian ini dipakai pendekatan yuridis sosiologis 

karena penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Sistem Manajemen 

                                                           
6
 Agnes Widanti, 2009, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Universitas Katolik 

Soegijapranata, Semarang, hal. 7 
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Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3RS) di Rumah Sakit Umum 

Roemani Semarang 

2. Spesifikasi penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitiks yaitu 

menggambarkan beserta analisis.7 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode deskriptif analitik, dimana dalam penelitian ini ingin mendapatkan 

gambaran tentang pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (SMK3RS) di Rumah Sakit Umum Roemani Semarang 

kemudian menganalisis berdasarkan pengaturan tentang Sistem Managemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS). 

3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

a. Jenis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data yang dilihat dari 

perolehannya, dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang 

diteliti dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah 

dalam bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi.8 

1. Data primer  

Data primer dalam penelitian ini didapat melalui studi lapangan 

dengan cara observasi dan wawancara. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi 

untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung 

                                                           
7
Ibid, hal. 8 

8
Ibid, hal. 57 
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dengan narasumber.9 Wawancara dilakukan dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan 

penelitian dan melakukan wawancara terhadap narasumber dan 

responden untuk melihat peran rumah sakit dalam pelaksanaan 

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(SMK3RS) dalam rangka pemenuhan hak tenaga kerja dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar 

pertanyaan yang sudah disusun sesuai dengan permasalahan 

yang ada. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengamati gejala 

yang dilteliti.Setelah diteliti, dicatat dan selanjutnya catatan 

tersebut dianalisis.10Observasi dalam penelitian di lakukan 

dengan meninjau fasilitas keselamatan rumah sakit dalam 

pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja Rumah Sakit (SMK3RS). 

b. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari studi kepustakaan yaitu 

undang – undang, buku yang berkaitan dengan hukum dan Sistem 

Managemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit 

(SMK3RS) serta kegiatan pelaksanaan Sistem Managemen Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit Umum Roemani Semarang. 

 

 

Data sekunder terdiri dari : 

                                                           
9
 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia 
Indonesia. hal.  57 

10
Ibid,  hal. 70 
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a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi 

1) UU No.1 Tahun 1970 tentang  Keselamatan Kerja 

2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

3) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

4) UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

5) UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

6) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.03/Men/1982 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja 

8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 

9) Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit 

10) Kepmenkes No.432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman 

Manajemen K3 Rumah Sakit 

 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan memahami bahan 

hukum primer berupa literature, buku, jurnal atau artikel ilmiah, dan 

dokumen yang terkait dengan penelitian ini. 

 

b. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara dan observasi guna memperoleh data yang akurat tentang 

pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di 
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Rumah Sakit Umum Roemani Semarang.Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan 

responden.Adapun narasumber dan responden dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Narasumber 

Narasumber dalam penelitian ini adalah orang – orang yang memiliki 

pengetahuan lebih tentang pengaturan dan pelaksanaan Sistem 

Manajemen Kesehatan dan Kerja di Rumah Sakit (SMK3RS) yaitu 

Direktur Rumah Sakit, Petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Rumah Sakit (K3RS) , Kepala Ruangan Pelayanan. 

2. Responden 

Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik accidental, yaitu pengambilan responden yang 

kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks 

penelitian.11 Responden dalam penelitian ini adalah 3 Tenaga 

Kesehatan yang telah menjadi karyawan tetap di Rumah Sakit 

khususnya yang bekerja pada bidang pelayanan medis yaitu Dokter, 

perawat dan bidan. 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari studi 

pustaka. 

c. Metode analisis data 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data berupa uraian 

naratif yang didapat dari hasil analisis observasi dan wawancara kepada 

narasumber dan responden tentang bagaimana pelaksanaan Sistem 

                                                           
11

 Soekidjo Notoatmojo, 2012, Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta, hal. 125 
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Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Rumah Sakit 

Umum Roemani Semarang dalam rangka memenuhi salah satu hak tenaga 

kesehatan yang telah diatur dalam pasal 57 Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan kemudian dianalisis dengan teori 

teori hukum, teori manajemen dan peraturan – peraturan terkait.  

 

4. Rencana Penyajian Tesis 

Sistematika penulisan dalam tesis ini sebagai berikut : 

Bab I:  Pendahuluan, dalam pendahuluandikemukakan mengenai latar 

belakang masalahyang menguraikan alasan pemilihan judul, 

mengemukakan mengenai pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir 

yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori, metode 

penelitian dan  rencana penyusunan tesis. 

Bab II : Tinjauan pustaka, dalam tinjauan pustaka berisi penjelasan 

teoritis tentang tenaga kesehatan, hak tenaga kesehatan, Rumah 

Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dan penerapan 

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah 

Sakit. 

Bab III:  Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisihasil 

penelitian yang menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari 

wawancara dan observasi serta pembahasan yang menguraikan 

tentang pengaturan pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit Umum Roemani Semarang.  
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Bab IV: Penutup, pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran yang 

mungkin dapat bermanfaat bagi Rumah Sakit Umum Roemani 

Semarang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 
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F. KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang  Dasar 1945 

tentang Hak Asasi Manusia 

pasal 28D ayat (2) 

UU No. 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan  

Bab XII 

UU No.44 Tahun 

2009 tentang 

Rumah Sakit pasal 

11 ayat (2) 

 

UU No.36 Tahun 2014 

tentang Tenaga 

Kesehatan pasal 57 

huruf d 

 

Hak Tenaga Kerja 

a. UU No.1 Tahun 1970 tentang  Keselamatan Kerja 

b. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

c. Peraturan Mentri Tenaga Kerja No.03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan 

Tenaga Kerja 

d. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

f. Keputusan Menteri Kesehatan No.432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman 

Managemen K3 Rumah Sakit 

 

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja Rumah Sakit (SMK3RS) 

 

Hak Tenaga Kesehatan 
Terpenuhi 

 

Hak Tenaga Kesehatan 
Tidak Terpenuhi 
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Keterangan: 

Konsep dasar dari penelitian ini berlandaskan atas adanya peraturan undang 

– undang dasar 1945 pasal 28D ayat (2) yang mengatur tentang hak asasi manusia 

dimana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, tenaga kerja kesehatan berhak 

untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan 

kewajibannya. Hal ini di pertegas dalam undang – undang nomor 36 tahun 2009 

tentang kesehatan bab XII, secara umum bahwa tempat kerja wajib menerapkan 

standar kesehatan dan keselamatan kerja, dimana rumah sakit sebagai 

penyelenggara pelayanan kesehatan diwajibkan memenuhi persyaratan 

penyelenggaraannya dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja 

yang telah pula menjadi hak tenanga kesehatan,  peraturan tersebut tertuang dalam 

undang – undang No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 11 ayat (2) dan UU 

No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 57 huruf d.  

Demikian undang – undang yang menjadi dasar terselenggaranya 

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit, diharapkan dengan 

adanya manajemen yang baik, terorganisasi dan terkoordinasi mulai dari 

perencanaan sampai dengan evaluasi maka hak - hak tenaga kesehatan terutama 

dalam kesehatan dan keselamatan kerja terjamin oleh tempat pelayanan kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 


