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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah terletak di Jl. Wonodri No. 22 Kota 

Semarang. Didirikan pada tanggal 27 Agustus 1975, dengan ijin operasional 

pada tanggal 9 Februari 2015. Rumah Sakit Umum Roemani adalah salah satu 

Rumah Sakit Umum tipe C yang berada di Kota Semarang yang didirikan sejak 

tahun 1975. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit milik Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kota Semarang yang memiliki 31 Klinik Spesialis dan 

pelayanan kesehatan lainnya. 

Nama Roemani dipakai sebagai penghargaan kepada pelopor dan 

pemrakarsa berdirinya Rumah Sakit yaitu Bapak H. Achmad Roemani, seorang 

dermawan muslim yang mewakafkan bangunan diatas tanah seluas 13.000 

meter persegi. 

Visi Rumah Sakit Roemani: 

“Visi Rumah Sakit adalah terwujudnya Rumah Sakit terkemuka berkualitas 
global dengan pelayanan prima yang dijiwai nilai-nilai islam, didukung oleh 
pendidikan dan aplikasi teknologi mutakhir”. 

 
Misi dari Rumah Sakit Roemani: 

1. Melakukan pengelolaan Rumah Sakit yang professional berlandaskan nilai 
Islami 

2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kepribadian dan profesionalisme 
sumber daya manusia Rumah Sakit 

3. Melakukan kerja sama dalam kerangka pengembangan Rumah Sakit Umum 
dan pendidikan 
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2. Pengaturan Internal Rumah Sakit Umum Roemani Semarang dan Dinas 

Kesehatan Kota Semarang tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja Rumah Sakit 

a. Pengaturan Internal Rumah Sakit Umum Roemani Semarang tentang 

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit 

Pengaturan internal Rumah sakit atau yang disebut dengan Hospital 

Bylaws yaitu subyek hukum sekaligus pemeran utama dalam peraturan 

internal rumah sakit menurut JCAHO (Joint Commission on Accreditation 

Of Healthcare Organization) adalah “governing body”. Karakteristik suatu 

“governing body” adalah pemegang kekuasaan tertinggi (ultimate power) 

dalam suatu organisasi. Pemegang kekuasaan tertinggi di dalam rumah 

sakit adalah pemilik atau yang mewakili.53  

Rumah Sakit Umum Roemani telah memiliki peraturan internal rumah 

sakit (Hospital Bylaws) yang dibuat oleh Dewan Direksi dan Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Kota Semarang.  Dalam peraturan internal 

disebutkan peraturan – peraturan dasar yang mengatur cara 

penyelenggaraan Rumah Sakit yang meliputi peraturan internal korporasi 

dan peraturan internal staf medis, peraturan internal korporasi (Corporate 

Bylaws) dan peraturan internal staf medis (Medical Staff Bylaws).  

 Di dalam rumah sakit ada dua kelompok peraturan yaitu peraturan 

dasar yang merupakan konstitusi rumah sakit yang disebut peraturan 

internal rumah sakit dan kebijakan teknis operasional. Peraturan internal 

rumah sakit mempunyai jenjang tertinggi karena merupakan konstitusi atau 

anggaran rumah tangga suatu rumah sakit. 

                                                           
53

 Idem 
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 Sedangkan kebijakan teknis operasional tersusun dari acuan peratuan 

internal rumah sakit yang telah ada. Kebijakan teknis ada yang berupa 

surat keputusan, sebagai contoh surat keputusan pengangkatan, 

penempatan atau pemberhentian pegawai. Pada umumnya terdiri dari 

kebijakan dan prosedur di bidang administrasi, medis, penunjang medis 

dan keperawatan.54 

  Peraturan internal terkait dengan Sistem Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS) telah diatur dalam suatu 

kebijakan teknis operasional Rumah Sakit. Kebijakan tentang Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit pada 

tanggal 25 Januari 2016. Untuk pelaksanaanya Direktur telah 

mengeluarkan beberapa Surat Keputusan diantaranya: 

1. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Tim Manajemen 

Fasilitas Kesehatan ( MFK), No. B-1.6/452/RSR/II/2016, tanggal 6 

Februari 2016 

2. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Pembentukan 

Organisasi Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Rumah Sakit Roemani, No. B-1.6/696/RSR/III/2016, tanggal 10 Maret 

2016 

3. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Panitia Pembina 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit Roemani, No.B-

1.6/943/RSR/III/2016, tanggal 30 Maret 2016 

                                                           
54

 Idem 
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4. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Pengawas Pelaksana 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit Roemani, No. B-

1.6/864/RSR/III/2016, tanggal 31 Maret 2016 

5. Dan beberapa Standart Operasional Procedure (SOP) yang berkaitan 

dengan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah 

Sakit. 

3 Pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(SMK3RS) Rumah Sakit Umum Roemani Semarang dalam Memenuhi Hak 

Tenaga Kesehatan 

a. Input dalam pelaksanaan manajemen K3RS di RSU Roemani 

Semarang dalam pemenuhan Hak Tenaga Kesehatan 

Input merupakan unsur manajemen yang harus ada untuk mencapai 

tujuan organisasi. Dalam hal ini adalah tujuan pelaksanaan K3RS di 

Rumah Sakit Umum Roemani Semarang. Input yang harus ada dalam 

pelaksanaan manajemen K3RS meliputi man, money, method, dan 

material. Rumah Sakit Umum Roemani Semarang merupakan rumah sakit 

pemerintah kelas C. Sebagai salah satu rumah sakit umum swasta di 

semarang, keberadaaan Rumah Sakit Umum Roemani sangat di harapkan 

oleh masyarakat. Masyarakat berharap Rumah Sakit Umum Roemani 

dapat memberikan mutu pelayanan yang baik, kesehatan dan keselamatan 

selama berada di Rumah Sakit Umum Roemani terjamin. 

Hal tersebut dapat terwujud dengan cara penerapan K3RS. Penerapan 

K3RS dapat berjalan tergantung dari ketersediaan atau tidaknya input yang 

dibutuhkan oleh Rumah Sakit Umum Roemani. Salah satu Input yang 

harus ada adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Rumah 
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Sakit Umum Roemani sudah tersedia, namun pelaksanaan K3RS belum di 

tangani secara khusus oleh unit atau instalasi Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja Rumah Sakit (K3RS) melainkan masih tergabung dengan program-

program setiap bidang. Selain itu struktur organisasi yang telah terbentuk 

sejauh ini faktanya hanya dibentuk sebagai syarat pemenuhan akreditasi 

rumah sakit. Seperti yang telah dikemukakan dalam wawancara dengan 

petugas 2 K3RS: 

“……Kemarin itu sebenernya strukturnya hampir sama semuannya lho 
mbak, soalnya kurang personilnya jadi orang nya itu2 terus, saya sendiri 
juga masih bingung, pas buat SK ini juga lihat dokumentasinya rumah sakit 
lain.. oh ada SK ini, ya buaaaat, gituuu … “.55 

 
Untuk kinerja sumber daya manusia yang menjadi anggota struktur 

organisasi sampai sejauh peneliti melakukan penelitian belum berfungsi 

sebagai mana mestinya.  

Berikut adalah syarat sumber daya manusia yang harus ada sebagai 

pihak yang menangani penerapan K3RS di rumah sakit tipe C56 : 

 
a. Tenaga Kesehatan Masyarakat K3 Diploma III dan S1 minimal 1 

orang dan mendapatkan pelatihan khusus yang terakreditasi 

mengenai K3RS; 

b. Dokter/dokter gigi spesialis dan dokter umum atau dokter gigi minimal 

1 orang dengan sertifikasi dalam bidang K3 dan mendapatkan 

pelatihan khusus yang terakreditasi K3RS; 

c. Tenaga paramedic yang mendapatkan pelatihan khusus yang 

terakreditasi mengenai K3RS minimal 1 orang; 

                                                           
55

 Petugas 2 K3RS, Tgl: 7 Maret 2017, Jam: 08.30 WIB 
56

 Departemen Kesehatan RI, 2009. Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Rumah Sakit 
(K3RS).  Jakarta : Departemen Kesehatan RI 
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d. Tenaga teknis lainnya yang mendapatkan pelatihan khusus yang 

terakreditasi mengenai K3RS minimal 1 orang. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit, sumber daya 

manusia di RSU Roemani sampai saat ini hanya baru satu orang yang telah 

memiliki sertivikat pelatihan ahli K3, dan sampai sejauh peneliti melakukan 

penelitian tugas dan fungsi dari anggota tim belum terlaksana Hal ini di 

kemukakan oleh petugas 1 K3RS : 

“ ….personil masih di gabung dari masing- masing unit, teknik, sanitasi, dll. 
nah kekurangannya kinerja belum maksimal, kecuali kalau memang sudah 
terstruktural. Untuk pelatihan APAR, evakuasi kebakaran, B3 sudah semua 
kita laksanakan seluruh karyawan, hanya beberapa personil K3 yang sudah 
khusus mengikuti pelatihan Ahli K3 Umum (AK3), kaya saya itu sudah 
mengikuti pelatihan AK3 tapi yang lainnya kok kelihatannya belum …”57 
 

Unsur selanjutnya setelah sumber daya manusia adalah anggaran. 

Anggaran untuk pelaksanaan K3RS di Rumah Sakit Umum Roemani belum 

terprogram secara khusus di bidang K3RS, anggaran yang selama ini masih 

tergabung dengan masing masing program per unit kerja.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran yang selama ini di 

programkan oleh Rumah Sakit Umum Roemani untuk pelaksanaan K3RS 

sudah menjadi prioritas namun karena belum ada unit khusus K3RS, 

anggaran masih tersebar di masing masing unit kerja. Hal tersebut 

diungkapkan oleh petugas 1 K3RS : 

“…. anggaran masuk ke permasing-masing unit, belum ada anggaran khusus 
untuk program K3, tapi dalam pelaksanaan jika ada pengadaan penganjuan 
ya langsung di acc …”58 
 

Pelaksanaan program K3RS di Rumah Sakit Umum Roemani tentunya 

memerlukan tata cara kerja dan metode yang dapat dijadikan sebagai upaya 

                                                           
57

 Petugas 1 K3RS, Tgl: 31 Agustus 2016, Jam: 09.35 WIB 
58

  Idem 
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untuk menetapkan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan cara 

mempertimbangkan fasilitas, sasaran, waktu dan dana. Keberhasilan dalam 

pelaksanaan penerapan K3RS akan seiring dengan kemampuan sumber 

daya manusia sebagai pengelolanya. Metode dalam pelaksanaan program di 

Rumah Sakit Umum Roemani dilihat dari aspek pelaksanaan program K3RS 

sejauh ini belum sesuai dengan peraturan yang terstandart karena program 

kerja masih tergabung dengan bidang – bidang yang lain. Selain program 

kerja yang baru terbentuk, ada beberapa sumber daya manusia yang belum 

sepenuhnya mengikuti pelatihan K3, pelatihan keselamatan kerja yang sudah 

terlaksana sejauh ini hanya pelatihan APAR, Evakuasi Kebakaran dan 

Penanganan Bahan Berbahaya Beracun (B3). 

Dalam upaya penerapan K3RS, selain adanya sumber daya manusia 

yang terstandart dan anggran untuk operasional pelaksanaan K3, Rumah 

Sakit juga harus mempunyai Standart Operating Procedure (SOP) sebagai 

acuan dan peraturan pelaksanaan yang terstandart. Rumah Sakit Umum 

Roemani sejauh ini dalam pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

telah memilik SOP yang tersosialisasi di masing masing ruangan. Hal ini 

dikemukakan oleh karyawan Rumah Sakit Umum Roemani : 

“ …ada, di kita ada SOP nya, segala sesuatunya ada SOP nya, SOP nya ada 
seperti tentang pemakaian APAR, Pemakaian obat – obatan berbahaya, 
pemakaian helm, dll ”59 
 

Selain SOP, Media komunikasi, informasi dan edukasi untuk K3RS 

sudah tersedia di lingkungan Rumah Sakit Umum Roemani seperti, adanya 

penunjuk titik kumpul, penunjuk jalur evakuasi, pamphlet – pamphlet tentang 

kesehatan, larangan merokok, dll. 

                                                           
59

 Karyawan rumah sakit, Tgl: 14 September 2016, Jam: 09.36 
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Unsur manajemen yang terakhir adalah material, material merupakan 

salah satu unsur dalam manajemen yang harus ada, dalam pelaksanaan 

K3RS di Rumah Sakit Umum Roemani yang meliputi sarana dan prasarana. 

Rumah Sakit di bangun dilengkapi dengan sarana, prasaran dan peralatan 

yang dapat di fungsikan serta dipelihara sedemikian rupa untuk mendapatkan 

keamanan, mencegah kebakaran atau bencana dengan terjaminnya 

kemanan, kesehatan dan keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan 

lingkungan Rumah Sakit. 

Sarana dan prasarana yang harus ada sebagian sudah terpenuhi, 

mulai dari APAR, kelengkapan APD, Instalasi Pembuangan Air Limbah 

(IPAL), Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Penyediaan dan 

perawatan sarana prasarana dilaksanakan untuk menjamin kesehatan dan 

keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan rumah sakit.Dalam 

standar Manajemen Fasilitas Keselamatan (MFK) hal tersebut menjadi 

prioritas bagi rumah sakit. 

Di Rumah Sakit Umum Roemani sendiri kelengkapan sarana dan 

prasarana dinilai sudah mencukupi kebutuhan, namun ada beberapa sarana 

yang belum dapat seperti sistem hydrant.Hal ini dikemukan oleh petugas 1 

K3RS: 

“…. Kalau sekarang itu, seperti yang saya sampaikan tadi berarti 
sambil jalan, kalau itu memeng untuk kebutuhan K3, pengajuaan ke direktur 
nanti di proses untuk pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang belum 
terlaksana, seperti sytem hydrant, hanya satu gedung saja yang sudah 
komplit, yang lainnya belum …”60 

 
Berdasarkan input yang sudah ada di Rumah Sakit Umum Roemani 

untuk penerapan K3RS, input yang ada masih kurang, hal tersebut dirasakan 

                                                           
60

 Petugas 1 K3RS, Tgl: 31 Agustus 2016, Jam: 09.35 WIB 
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oleh petugas pengelola K3RS di Rumah Sakit Umum Roemani terutama input 

dari segi sarana prasarana yang beberapa belum lengkap. 

b. Proses dalam pelaksanaan manajemen K3RS di Rumah Sakit Umum 

Roemani dalam rangka pemenuhan hak tenaga kesehatan Rumah Sakit 

Indikator proses dalam pelaksanaan manajemen K3RS di Rumah Sakit 

Umum Roemani menggunakan standart MFK sebanyak 11 standart. 

Pelaksanaan Manajemen K3RS di Rumah Sakit Umum Roemani dilihat mulai 

dari planning, organizing, actuating sampai dengan controlling belum 

terlaksana secara optimal, hal ini dikarenakan program kerja dan kebijakan 

SMK3RS baru terbentuk pada tahun 2016. Sebelum adanya program kerja 

dan kebijakan terkait dengan SMK3RS, pelaksanaan masih berada di setiap 

unit-unit kerja. Sehingga kegiatan manajemen K3RS tidak berjalan secara 

terukur. 

1) Perencanaan 

Fungsi perencanaan adalah proses terpenting dalam proses 

manejemen. Fungsi ini akan menentukan fungsi manajemen lainnya. Maka 

dari itu fungsi perencanaan merupakan landasan dasar pengembangan 

proses manajemen secara keseluruhan. Perencanaan merupakan tuntunan 

proses untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.61 Perencanaan 

K3RS di Rumah Sakit Umum Roemani sudah tersusun oleh tim 

manajemen, namun untuk pelaksanaannya belum seluruhnya terlaksana, 

hal ini dikatakan oleh petugas 1 K3RS bahwa: 

“ …karena masih baru, masih ngarang – ngarang, menyesuaikan tuntunan 
point – point yang ada diperaturan, karena masih baru ya belum terlaksana 
…”62 

                                                           
61

 Soehatman Ramli, 2013. SMART SAFETY  Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif. Jakarta: Dian  
Rakyat.  

62
 Petugas 1 K3RS, Tgl: 31 Agustus 2016, Jam: 09.35 WIB 



77 
 

 
Hal ini juga disampaikan oleh karyawan Rumah Sakit Umum Roemani 

yang mengatakan bahwa program kerja K3RS belum tersosialisasi 

“ .. semenjak dulu saya 86 disini ndak ada, kalau program kerjanya ndak 
tau .. “63 

 
Dikatakan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 bahwa: 

“Perencanaan yang efektif bertujuan agar tercapai keberhasilan 
system manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan terukur. 
Perencanaan K3RS dapat mengacu pada standar system manajemen 
K3RS diantaranya self assessment akreditasi K3RS perencanaan yang 
meliputi : identifikasi sumber bahaya, peniliaan dan pengendalian 
factor resiko, membuat peraturan, menentukan tujuan dan sasaran, 
menentukan indikator kinerja dan menentukan program kerja.“ 
 
Standar yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Roemani dalam 

menentukan output mengacu kepada standar akreditasi, dan peraturan 

menteri. Adapun standar output yang dicapai menyesuaikan kepada 

kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing bidang. Standar yang 

ditentukan ada di masing – masing bidang karena pengusulan berasal dari 

bidang dalam bentuk rencana kerja. Sedangkan perencanaan kebutuhan 

anggaran, tenaga, alat, dan tempat untuk pelaksanaan program K3RS 

selama ini masih direncanakan di masing – masing bidang. Sampai sejauh 

peneliti melakukan penelitian tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Rumah Sakit Umum Roemani belum mempunyai program kerja yang 

disusun oleh Manajemen K3RS, hal ini dikatakan oleh petugas 2 K3RS : 

“ … Kalau itu belum sampe situ (Program Kerja), belum sampe 
anggotanya tau, kalau SK-nya sudah keanggota …”64 

 

                                                           
63

 Karyawan RS, Tgl: 14 September 2016, Jam: 09.36 WIB 
64

 Petugas 2 K3RS, Tgl: 7 Maret 2017, Jam: 08.30 WIB 
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Berdasarkan informasi dari informan kendala yang selama dialami 

dalam perencanaan program K3RS di Rumah Sakit Umum Roemani 

dikarenakan belum adanya unit atau instalasi sendiri, sehingga rencana 

kerja tidak terlaksana dan terukur.  

 

2). Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan suatu proses dalam menyusun suatu 

struktur organisasi supaya sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya 

manusia yang dimiliki, dan sesuai dengan keadaan lingkungannya. 

Langkah utama yang harus dilakukan dalam penyusunan organisasi adalah 

pembentukan sumber daya manusia dengan tugas dan fungsinya.  

Faktanya di Rumah Sakit Umum Roemani Semarang struktur 

organisasi yang selama ini terbentuk tugas dan fungsinya belum dipahami 

oleh anggota. Pembentukannya dilakukan hanya untuk kebutuhan 

akreditasi rumah sakit, anggota organisasi yang tercantum dalam struktur 

organisasi tim K3 Rumah Sakit Umum Roemani sendiri belum paham 

tentang tugas dan fungsinya. Seperti yang telah dikatakan oleh petugas 2 

K3RS dalam hasil wawancara berikut ini: 

“ ….. Kalau itu belum sampe situ, belum sampe anggotanya tau, kalau SK-

nya sudah ke anggota, kalau kumpul – kumpul sih sudah, tapi 

koordinatornya aja, anggotanya gak datang, karna kemren itu kumpulnya 

sebelum akreditasi, dan masing- masing anggotanya juga merangkap jadi 

gak pada datang …” 

 
  Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan K3RS di 

Rumah Sakit Umum Roemani, meskipun selama ini sumber daya manusia 

sudah tersedia namun belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
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Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan responden bahwa 

untuk sumber daya manusia yang menangani secara langsung selama ini 

belum terlaksana sebagaimana mestinya, sumber daya manusia yang ada 

masih menangani di masing – masing bidang. Selain hal tersebut karena 

struktur organisasi Tim K3RS Rumah Sakit Umum Roemani baru terbentuk 

pada awal tahun 2016 dan belum ada rapat koordinasi bersama anggota 

organisasi untuk mensosialisasikan tugas dan tanggung jawabnya. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit dikatakan bahwa pelaksanaan K3 

di Rumah Sakit sangat tergantung dari rasa tanggung jawab manajemen 

dan petugas terhadap tugas dan kewajiban masing-masing serta kerja 

sama dalam pelaksanaan K3. Tanggung jawab ini harus ditanamkan 

melalui adanya aturan yang jelas. Pola pembagian tanggung jawab, 

penyuluhan kepada semua petugas, bimbingan dan latihan serta 

penegakan disiplin. 

Ketua organisasi pelaksana K3RS secara spesifik harus 

mempersiapkan data dan informasi pelaksanaan K3 di semua tempat kerja, 

merumuskan permasalahan serta menganalisis penyebab timbulnya 

masalah bersama unit – unit kerja, kemudian mencari jalan pemecahannya 

dan dapat mengkomunikasikannya kepada unit – unit kerja, sehingga dapat 

dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya memonitor dan mengevaluasi 

pelaksanaan program, untuk menilai sampai sejauh mana program yang 

dilaksanakan telah berhasil. Jika masih terdapat kekurangan, maka perlu 

diidentifikasi penyimpangannya serta di cari pemecahannya. 
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 Pengorganisasian K3RS di Rumah Sakit Umum Roemani baru 

terbentuk pada tanggal 30 Maret 2016 dengan di keluarkannya Surat 

Keputusan Direktur Nomor : B-1.6/943/RSR/III/2016 tentang pengangkatan 

panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Oleh karena itu 

perencanaan program – program yang berkaitan dengan terlaksannya 

K3RS belum sepenuhnya terimplentasikan. Hal ini terjadi karena selama ini 

program K3RS dilaksanakan oleh masing – masing bidang, dan sebagai 

penanggung jawabnya adalah bidang penunjang medik. Tugas - tugas 

yang berkaitan dengan K3RS selama ini menjadi tugas masing – masing di 

setiap bidang. Sebelum terbentuknya organisasi K3RS ini Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja lebih banyak dikerjakan oleh IPSRS. 

Mengacu pada pedoman Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit model untuk 

struktur organisasi K3RS terdiri dari dua model yang berada satu tingkat di 

bawah direktur dan bukan merupakan rangkap. Dua model tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1) Model satu 

Merupakan organisasi yang terstruktur dan bertanggung jawab kepada 

Direktur RS, bentuk organisasi K3 di Rumah Sakit merupakan 

organisasi structural yang terintergrasi ke dalam komite yang ada di 

Rumah Sakit dan di sesuaikan dengan kondisi/kelas masing – masing 

Rumah Sakit, misanya Komite Medis atau Nosokomial. 
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2) Model Dua 

Merupakan unit organisasi fungsional (non structural), bertanggung 

jawab langsung ke Direktur RS.Nama organisasinya adalah unit 

pelaksana K3RS, yang dibantu oleh unit K3 yang beranggotakan 

seluruh unit kerja di Rumah Sakit. Dengan keanggotaan sebagai 

berikut : 

a) Organisasi/unit pelaksana K3RS beranggotakan unsur – unsure 

dari petugas dan jajaran direksi RS 

b) Organisasi/unit pelaksana K3RS terdiri dari sekurang – kurangnya 

Ketua, Sekertaris dan anggota. Organisasi/unit pelaksana K3RS 

dipimpin oleh ketua. 

c) Pelaksanaan tugas ketua dibantu oleh wakil ketua dan sekertaris 

serta anggota 

d) Ketua organisasi/unit pelaksana K3RS sebainya adalah salah satu 

manajemen tertinggi di Rumah Sakit atau sekurang – kurangnya 

manajemen di bawah langsung direktur Rumah sakit 

e) Sedang sekertaris organisasi/unit pelaksana K3RS adalah seorang 

tenaga professional K3RS, yaitu manajer K3RS atau ahli K3. 

 

3). Pelaksanaan 

 Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana dari sebuah rencana yang sudah disusun secara 

matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan 

bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan adalah perluasan yang saling 
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menyesuaikan.65 Sejauh peneliti melakukan penelitian pelaksanaan 

K3RS di Rumah Sakit Umum Roemani belum terlaksana di bawah tim 

Manajemen K3RS, pembentukan dan pelaksanaan masih hanya 

sebatas kebutuhan data untuk memenuhi persyaratan akreditasi. 

Seperti yang dikemukakan oleh petugas 2 K3RS: 

“ … Udah abis akreditasi untuk pelaksanaannya belum, ya cuma buat 
akreditasi aja,  setelah akreditasi mau ada perbaikan komite K3, sudah 
diajukan ke direktur tapi blm ada balesan .. “66 
 

 Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan petugas K3RS 

dan karyawan tentang pelaksanaan K3RS di Rumah Sakit Umum 

Roemani di peroleh informasi bahwa pelaksanaan program K3RS 

belum sepenuhnya dijalankan karena pembentukan manajemen K3RS 

baru terbentuk pada bulan Februari 2016 dan belum terkoordinasi 

dengan anggota manajemen K3RS serta karyawan. Selama ini 

program K3RS masih tergabung dengan bagian lain seperti IPRS, 

sanitasi dll. 

 Adapun program K3RS, yaitu pelatihan pemadaman kebakaran, 

penanganan limbah B3, evakuasi bencana. Berdasarkan standar 

kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit terdapat 12 program 

yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan K3RS67, yaitu  : 

1) Pengembangan kebijakan K3RS 

2) Menerapkan budaya perilaku kesehatan dan keselamatan kerja di 

Rumah Sakit 

3) Pengembangan sumber daya K3 

                                                           
65

Nurdin Usman, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada, Hal.70 

66
 Petugas 2 K3RS, Tgl: 7 Maret 2017, Jam: 08.30 WIB 

67
 Departemen Kesehatan RI , 2009. Op.Cit  



83 
 

4) Menyusun pedoman – pedoman dan Standart Operasional 

Procedure (SOP) K3RS 

5) Melakukan pemantauan dan evalusi kesehatan lingkungan tempat 

kerja 

6) Pelayanan kesehatan kerja 

7) Pelayanan keselamatan kerja 

8) Pengembangan program pemeliharaan, pengelolaan limbah padat, 

cair dan gas 

9) Pengelolaan jasa, bahan beracun berbahaya dan barang 

berbahaya 

10) Pengembangan manajemen tanggap darurat 

11) Pengumpulan, pengolahan dokumentasi data dan pelaporan 

kegiatan K3 

12) Review program tahunan 

  Dari 12 program yang harus dilaksanakan, Rumah Sakit Umum 

Roemani sudah hampir kesemua program terlaksana, namun belum 

terukur karena manajemen ini baru terbentuk. Hal ini di diungkapkan 

oleh petugas 1 K3RS : 

“ …karena ini masih baru ya, ya ada yang sudah terlaksana ada yang 
belum, ya jadi sambil jalan belum semuanya terlaksana, sambil jalan 
yang lainnya sambil dipenuhi..”68 
 

Belum pahamnya anggota tentang manajemen K3RS juga 

menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan K3RS sehingga 

penyusunan program kerja pun masih belum terealisasi. Hal tersebut 

dikemukakan oleh petugas 2 K3RS: 

                                                           
68

 Petugas 1 K3RS, Tgl: 31 Agustus 2016, Jam: 09.35 WIB 
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“…Saya sendiri yang jadi anggota juga masih bingung, soalnya 
jobsdesk nya juga masih belom jelas, kemaren juga bingung, ketua k3 
itu harus dokter atau bukan , kemren juga sempet tanya ke rumah sakit 
lain … “69 
 

Selain hal tersebut dalam pelaksanaanya K3RS di Rumah Sakit 

Roemani sejauh peneliti melakukan penelitian hanya pada bidang 

Manajemen Fasilitas Kesehatan (MFK) saja yang sudah berfungsi 

tugasnya. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas 2 K3RS: 

“ … Yang udah berfungsi cuma MFK, kan ada 6 bidang tuh.. ya 
cuma itu yang udah berjalan, yang sering kerja ya cuma orang2 itu aja 
mba yang bagian MFK … “ 

  

Dalam pelaksanaannya struktur organisasi yang aktif 

melaksanakan koordinasi hanya sebatas sampai dengan ketua 

pelaksana, keberadaan pembina selama ini dinilai kurang dalam 

pembinaan pelaksanaan K3, dalam hal pengawasannya juga hanya 

beberapa struktural yang sudah menjalankan fungsinya. Seperti yang 

dikatakan oleh petugas K3RS: 

“…Klo ada kumpul2 pembinanya gak pernah ikut, cuma 
ketuanya aja.. pengawasan dan pembinaan cuma sampe ketua aja, 
orang 4 ini menghendel k3 rumah sakit …” 

 

4). Evaluasi 

 Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi 

sejauh mana capaian suatu kegiatan, bagaimana perbedaan 

pencapaian itu dengan standar tertentu dan apakah selisih diantara 

keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah diraih dibandingkan 

dengan harapan yang ingin diperoleh.70 

                                                           
69

 Petugas 2 K3RS, Tgl: 7 Maret 2017, Jam: 08.30 WIB 
70

 Umar H, Op.Cit. 
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 Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa 

informan diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi pelaksanaan K3RS 

belum terlaksana secara terprogram oleh tim K3, hanya saja untuk 

beberapa bidang sudah ada evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi 

permasing – masing bidang. Pencatatan dan pelaporan serta evaluasi 

kegiatan K3RS belum terlaksana karena program program kerja K3RS 

baru saja terbentuk.  

 Evaluasi sangat penting dilaksanakan karena berkaitan dengan 

keberhasilan suatu program. Evaluasi yang baik akan menghasilkan 

perubahan yang baik bagi rumah sakit karena dengan dilakukannya 

evaluasi karyawan merasa bahwa keberadaannya diperhatikan oleh 

manajemen rumah sakit. Fungsi manajemen secara umum sebagai 

cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan 

menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

evaluasi. Pelaksanaan proses manajemen K3RS di Rumah Sakit 

Umum Roemani baru terbentuk pada bulan Februari 2016, hal ini di 

buktikan dengan di keluarkannya Surat Keputusan Direktur Rumah 

Sakit tentang Struktur Organisasi Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja di Rumah Sakit Roemani Nomor: B-

1.6/452/RSR/II/2016 

 Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi terhadap 

indikator dalam JCI (Joint Commision Internasinal) standart MFK 

diketahui bahwa indikator yang harus dicapai oleh Rumah Sakit Umum 

Roemani belum sepenuhnya terpenuhi, ada beberapa dokumen yang 
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belum tersedia. Standar – standar yang sudah dilaksanakan dan 

dokumen yang tersedia adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Standar – standar MFK dalam Akreditasi Joint 

Commision Internasinal (JCI) yang sudah terpenuhi 

Indikator Standar Pelaksanaan 

Kepemimpinan 

dan 

perencanaan 

MFK 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFK 2 

 

 

 

 

MFK 3 

MFK 3.1 

1. Peraturan perundang – undangan terkait 

keselamatan fasilitas 

2. Ijin instalasi listrik 

3. Ijin pemakaian generator 

4. Ijin instalasi petir 

5. Ijin pengelolaan limbah padat, cair dan 

gas 

6. Hasil laporan pemeriksaan fasilitas oleh 

Disnaker 

 

1. Regulasi uraian tugas ketua dan anggota 

panitia K3 serta unit pemeliharaan  

fasilitas Rumah Sakit 

7. Program MFK RS atau  rencana Induk 

MFK 

 

- 

- 

 

Keselamatan 

dan 

Keamanan 

MFK 4 

 

MFK 4.1 

 

MFK 4.2 

1. Kebijakan/pedoman/panduan/SPO/Kesel

amatan dan keamanan 

- 

 

Anggaran untuk perbaikan dan perijinan 

Bahan 

Berbahaya 

MFK 5 1. Regulasi RS tentang bahan dan limbah 

berbahaya APD (perencanaan, 

pengadaaan, penyimpanan, distribusi, 
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paparan B3) 

2. Identifikasi risiko bahan dan limbah 

berbahaya 

3. Daftar dan lokasi bahan limbah 

berbahaya terbaru di RS 

Kesiapan 

Menghadapi 

Bencana 

MFK 6 

MFK 6.1 

Pelatihan kewaspadaan disaster 

1. Simulasi program disaster 

 

Pengamanan 

Kebakaran 

MFK 7 

 

 

 

MFK 7.1 

 

MFK 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFK 7.3 

1. Regulasi tentang penanggulangan 

kebakaran 

2. Program K3 

 

6. Program pengaman kebakaran dan 

evakuasi 

1. Regulasi tentang pemeliharaan sistem 

deteksi kebakaran dan alat 

pemadaman 

2. Daftar sistem deteksi kebakaran dan 

alat pemadaman 

3. Bukti uji coba dan pemelihiraan sistem 

deteksi serta alat pemadam 

4. Sertifikasi pelatihan pemadam dan 

evakuasi 

 

   Regulasi tentang larangan merokok 

Peralatan 

medis 

 

 

 

 

 

 

MFK 8 

 

MFK 8.1 

 

MFK 8. 2 

Bukti pemeliharaan dan kalibrasi alat medis 

 

1. Bukti pemeliharaan dan kalibrasi 

2. Hasil pemeliharaan dan kalibrasi 

- 
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Sistem Utility MFK 9 

MFK 9.1 

MFK 9.2 

MFK 10  

MFK 10.1 

MFK 10.2 

- 

- 

- 

- 

1. Pengadaan air bersih 

- 

Pendidikan 

staf 

MFK 11 

 

 

 

 

MFK 11.1 

 

 

MFK 11.2 

MFK 11.3 

1. Rencana kerja dan anggaran 

2. Program manajemen fasilitas dan 

keselamatan 

3. Daftar hadir 

4. sertifikasi 

Regulasi RS tentang pengamanan 

kebakaran, keamanan, bahan berbahaya 

dan kedaruratan (SPO) 

- 

- 

 

 Dari hasil observasi diatas dapat dilihat ada beberapa Standar 

MFK akreditasi JCI (Joint Commision Internasinal)belumseluruhnya 

tercapai hal ini di karenakan sebagian besar standart masih 

dipersiapkan oleh tim manajemen K3RS, sehingga pada saat 

penelitian dilakukan banyak standar yang belum terpenuhi, 

berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses 

fungsi manajemen K3RS Rumah Sakit Umum Roemani masih belum 

terlaksana secara keseluruhan. Fungsi manajemen yang telah 

dilaksanakan baru sebatas pembentukan struktur organisasi, 

perencanaan program kerja. Sedangkan untuk pelaksanaannya 

Rumah Sakit Umum Roemani belum sepenuhnya melaksanakan, hal 

ini pun berdampak pada kegiatan evaluasi yang belum berjalan secara 
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menyeluruh. Program – program yang dijalankan selama 

inidilaksanakan oleh masing masing bidang diluar pengawasan 

manajemen K3RS. Peran pembina dan pengawas sampai sejauh 

peneliti melakukan penelitian juga belum dilaksanakan sebagaimana 

tugas dan fungsinya. Hal ini disampaikan oleh petugas 2 K3RS: 

“…Klo ada kumpul2 pembinanya gak pernah ikut, cuma ketuanya aja .. 

Pengawasan dan pembinaan cuma sampe ketua aja …”71 

 Dengan adanya kegiatan akreditasi yang merupakan momentum 

baik untuk dapat dijadikan sebagai acuan penilaian pelaksanaan 

K3RS, diharapkan dapat memotivasi rumah sakit untuk menerapkan 

standar – standar yang wajib di laksanakan oleh penyelenggara 

kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit Umum. 

 

3. Faktor yang mendukung dan menghambat Pelaksanaan Sistem Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah SakitUmum Roemani Semarang 

Dalam Memenuhi Hak Tenaga Kesehatan 

 Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melindungi, 

menjamin dan menjaga keamanan keselamatan pasien, pengunjung, dan 

tenaga kesehatan serta lingkungan di rumah sakit. Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja di terapkan diharapkan dapat mengurangi Angka Kecelakaan Kerja (KAK) 

dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Selain sebagai syarat standarisasi akreditasi 

rumah sakit, dengan adanya manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Rumah Sakit, penyelenggara kesehatan dapat memberikan pelayanan 

kesehatan yang aman dan terjamin. 

                                                           
71

 Petugas 2 K3RS, Tgl: 7 Maret 2017, Jam: 08.30 WIB 



90 
 

 Pelaksanaan K3RS di Rumah Sakit Umum Roemani didukung dengan 

adanya kebijakan - kebijakan pimpinan terkait pelaksanaan K3RS dan sarana 

prasarana yang cukup memadai untuk menunjang program kerja tim K3RS.  

 Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan K3RS di Rumah Sakit 

Umum Roemani adalah adanya ketidaksiapan Rumah Sakit dalam 

melaksanakan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, mulai dari 

struktur organisasi yang hanya berupa dokumentasi sebagai syarat pemenuhan 

akreditasi yang pada akhirnya tidak tersosialisasinya tugas dan fungsi anggota 

tim K3, yang mengakibatkan tidak tersusunya program kerja. Ketidaksiapan 

tersebut juga dikarenakan belum adanya panduan pelaksanaan K3RS. Karena 

ketidaksiapan tim K3RS, maka sosialisasiprogram kerja keseluruh karyawan 

rumah sakit pun terkendala, akibatnya pelaksanaan evaluasi pun tidak bisa 

terkoordinasi dengan baik dan terukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


