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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum RSUD dr.M Ashari Pemalang 

RSUD dr. M Ashari Pemalang merupakan kesatuan organisasi 

kesehatan yang merupakan pusat rujukan Pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Pemalang yang berfungsi memberikan Pelayanan prima 

kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang 

didukung dari segala aspek mulai dari sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana, metode, lingkungan baik internal maupun eksternal 

serta manajemen yang baik. RSUD Dr. M Ashari Pemalang dibentuk 

berdasarkan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan 

Daerah Nomor 14/1987 dan disahkan dengan SK Gurbernur Tk. I 

Jawa Tengah Nomor 188.3/28/1988 dan diresmikan oleh Gurbenur 

Tk . I Jawa Tengah pada tanggal 10 September 1988, diresmikan 

sebagai Rumah Sakit tipe C. RSUD Dr. M Ashari terletak di Jl. Gatot 

Subroto No. 41 Pemalang serta memiliki luas ruang dan bangunan 

46.172 m2memberikan pelayanan kesehatan berupa rawat jalan 

(poliklinik), rawat inap, Instalasi Gawat Darurat, instalasi farmasi dan 

laboratorium  
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2. Struktur Organisasi RSUD Dr. M Ashari Pemalang 

Bagan 3.1 

Struktrur Organisasi RSUD Dr. M Ashari Pemalang 

3.  
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Sumber Data : RSUD dr. M Ashari Pemalang Tahun 2017 
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Bagan 3.2 

Struktur Organisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi  

RSUD dr M Ashari Pemalang 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data RSUD dr M Ashari Pemalang Tahun 2017 
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Bagan 3.3 

Struktur Organisasi Tim PPRA Di RSUD dr. M Ashari Pemalang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : RSUD dr. M Ashari Pemalang Tahun 2017 
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  Sumber daya manusia yang terdapat pada RSUD Dr M 

Ashari Pemalang terdapat  213 orang yang diuraikan sebagai berikut  

Tabel 3.1 Data Pekerja RSUD Dr M Ashari Pemalang 

No  Tenaga Kesehatan Jumlah  Tenaga Non 

Kesehatan  

Jumlah  

1 Dokter & Dokter 

Spesialis 

42 orang Tenaga teknis 

dan administrasi 

36 orang 

2 Apoteker  10 orang 

3 Perawat & bidan 83 orang Petugas 

kebersihan dan 

keamanan 

36 orang 

4 Laboratorium  6 orang 

 Jumlah  141 orang  72 orang 

 

Sumber Data : RSUD Dr M Ashari Pemalang Tahun 2017 
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Tabel 3.2  Data Pekerja RSUD Dr M Ashari Pemalang  

Berdasarkan StatusKepegawaian 

Status kepegawaian Jumlah  

PNS 46  orang 

Pegawai BLUD 76  orang  

Honorer 
46  orang 

Mahasiswa kesehatan 
30  orang 

PPDS 
15  orang 

Jumlah total 
213 orang 

 

Sumber Data : RSUD Dr M Ashari Pemalang Tahun 2017 

 

3. Gambaran Kasus Penularan Infeksi Di RSUD Dr. M Ashari 

Pemalang 

  RSUD Dr. M Ashari Pemalang memiliki kurang lebih 

sebanyak 141 Tenaga Kesehatan guna memberikan pelayanan 

kesehatan, Tenaga Kesehatan tersebut termasuk pegawai honorer 

dan mahasiswa bidang kesehatan yang sedang praktik di Rumah 

Sakit  tersebut. Guna mengetahui angka kejadian penularan infeksi 

di RSUD Dr. M Ashari Pemalang, peneliti mendapatkan data dari 

hasil surveilans penularan infeksi tim PPRA RSUD Dr. M Ashari 

Pemalang selama periode Januari 2016 hingga Juni 2017 dengan 

hasil sebagai berikut : 
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 Tabel 3.3 Angka kejadian infeksi periode Januari 2016 – Juni 2017 

Tahun  Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Aug  Sept  Okt  Nov  Des  

2016 30 26 21 24 16 20 13 12 20 16 18 12 

2017 18 12 10 10 8 4 - - - - - - 

 
Sumber : Laporan tahunan surveilans tim PPRA RSUD Dr. M Ashari 

Pemalang 
 

  Berdasarkan data tabel 3.3 dapat diketahui bahwa angka 

kejadian infeksi mengalami penurunan setiap bulan dari awal bulan 

Januari 2016 jika di persentasikan kira-kira mencapai angka 10% 

sedangkan pada bulan Juni 2017 jika di persentasikan mencapai 

angka 2 %, hal tersebut menunjukkan angka penurunan kejadian 

infeksi yang cukup signifikan. 

4. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di RSUD Dr. M Ashari 

Pemalang 

a) Direktur Rumah Sakit 

 Wawancara dengan Bapak S Direktur RSUD Dr. M Ashari 

Pemalang. 55 

Status dari RSUD dr. M Ashari adalah Rumah Sakit tipe C, 

dibuktikan dengan terbitnya SK Gurbernur Tk. I Jawa Tengah 

Nomor 188.3/28/1988 Tentang Peraturan Internal RSUD Dr M 

Ashari Pemalang dan diresmikan sebagai Rumah Sakit tipe C,  

dengan terbitnya SK tersebut, Rumah Sakit ini telah melewati uji 

                                                           
55

Wawancara dilaksanakan tanggal 21 Juni 2017 
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kelayakan dan operasional termasuk pada kelayakan dan 

kelengkapan peralatan pencegahan infeksi. Kami memberikan 

perlindungan bagi Tenaga Kesehatan dari bahaya penularan 

infeksi di Rumah Sakit, kami wujudkan dengan menjadikan 

kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi menjadi salah satu 

program kerja di Rumah Sakit kami. Perlindungan kami berikan 

dengan adanya peraturan internal Rumah Sakit yang disusun oleh 

saya sebagai Direktur Rumah Sakit bersama dengan komite dan 

etika hukum Rumah Sakit dengan mengeluarkan ketentuan bahwa 

semua jajaran staff Rumah Sakit termasuk Tenaga Kesehatan 

wajib melaksanakan pekerjaan sesuai Standar Prosedur 

Operasional yang telah diterbitkan dan dibuat oleh Rumah Sakit. 

Standar Prosedur Operasional berkaitan dengan hal yang 

menyangkut pencegahan infeksi, disusun bersama IPCO selaku 

ketua dari komite pengendalian dan pencegahan infeksi Standar 

Prosedur yang diterbitkan berupa SPO kebersihan tangan, SPO 

penggunaan APD, SPO penatalaksanaan linen, SPO 

perlindungan petugas kesehatan, SPO penempatan pasien, SPO 

etika batuk dan SPO praktik menyuntik yang aman. 

 Kemudian berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Dr. M 

Ashari Pemalang No. HK.02.04/VII.3/244/2015 dibuat susunan 

organisasi guna melaksanakan program pengendalian resistensi 

antimikroba, serta mengawasi efektifitas pelaksanaan Standar 
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Prosedur Operasional maka dibentuk tim PPRA (Program 

Pengendalian Resistensi Antimikroba) sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 

Program Pengendalian Resistensi Antimikroba, penyelenggaraan 

kegiatan melewati tahapan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 

 Perlindungan kesehatan diberikan oleh Pemerintah kepada 

pegawai tetap dengan pemberian jaminan kesehatan berupa 

BPJS kesehatan, untuk pegawai honorer tidak mendapatkan 

fasilitas jaminan kesehatan tersebut sehingga mereka harus 

membuatnya sendiri dan untuk pembayaran premi bisa dilakukan 

potong gaji. 

 Apabila Tenaga Kesehatan tersebut tertular TB paru kami 

masih memiliki klinik DOTS dan obat-obatan dapat dicover oleh 

BPJS, kemudian jika tertular oleh HIV kami sudah memiliki klinik 

VCT dan obat-obatan juga dapat dicover oleh BPJS, namun jika 

tertular penyakit HBV (Hepatitis B) kami tidak bisa memberi 

perlindungan karena harga vaksin yang mahal tidak dicover oleh 

bpjs, dan pada akhirnya kami hanya dapat mengobati tanda dan 

gejala yang timbul saja. 
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b) Kepala Tim PPRA ( Program Pengendalian Resistensi 

Antimikroba) 

 Wawancara denganBapak I Kepala Tim PPRA RSUD dr. M 

Ashari Pemalang56 

 Adanya program pengendalian dan pencegahan infeksi 

sebagai salah satu program kerja di Rumah Sakit maka Rumah 

Sakit mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 

prinsip pencegahan infeksi, kebijakan yang pertama adalah 

membuat dan menyusun Standar Prosedur Operasional berkaitan 

dengan prinsip pencegahan infeksi yang harus dipatuhi oleh 

seluruh petugas kesehatan di Rumah Sakit. Kemudian kebijakan 

yang kedua adalah membentuk tim Pengendalian dan 

Pencegahan Infeksi, tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan 

Direktur RSUD dr. M Ashari Pemalang Nomor 

HK.016.04/DIR/RS/II/2015 Tentang Pembentukan Tim PPI, tim 

PPI merupakan bagian dari anggota tim PPRA (Program 

Pengendali Resistensi Antimikroba) yang dibentuk berdasarkan 

Keputusan Direktur RSUD dr, M. Ashari Pemalang Nomor 

HK.02.04/VII.3/244/2015 Tentang Pembentukan Dan 

Pemberlakuan Struktur Organisasi RSUD dr M Ashari Pemalang 

dibentuk untuk bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

Rumah Sakit mengenai pengendalian dan pencegahan infeksi. 

                                                           
56

Wawancara dilaksanakan tanggal 21 Juni 2017 
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Tugas utama dari tim PPRA adalah mengendalikan dan 

mencegah penyebaran mikroba penyebab penyakit infeksi, 

kegiatan yang kami lakukan melewati tahapan :  

1) Perencanaan 

Yang pertama adalah perencanaan surveilans dengan 

menentukan tujuan, kemudian mengembangkan sistem 

pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, menetapkan 

mekanisme diseminasi ( penyampaian informasi dari satu titik 

ke titik lain) , menentukan metode evaluasi. Kemudian 

merencanakan program pengendalian infeksi berupa 

peningkatan kewaspadaan standar, peningkatan kewaspadaan 

transmisi, dan dekolonisasi pengidap mikroba resisten. 

2) Pengorganisasian  

Mengkoordinir masing-masing instalasi untuk bertanggung 

jawab atas kejadian penularan infeksi dengan struktur 

organisasi yang telah ditetapkan 

3) Pelaksanaan  

Indikator dari pelaksanaan kegiatan pengendalian dan 

pencegahan infeksi adalah adanya kebijakan teknis berupa: 

SPO kebersihan tangan, SPO penggunaan APD, SPO 

penatalaksanaan linen, SPO perlindungan petugas kesehatan< 

SPO penempatan pasien, SPO etika batuk dan SPO praktik 
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menyuntik yang aman, adanya laporan rutin kepada direktur 

Rumah Sakit dan ada upaya pencegahan infeksi 

4) Monitoring  

Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh IPCN dengan dibantu 

oleh IPCLN dilakukan setiap hari dalam hal pengumpulan data, 

untuk surveilans menggunakan cheklist dan formulir bantu.  

5) Evaluasi  

Evaluasi dilakukan oleh komite pengendalian dan pencegahan 

infeksi dilakukan minimal selama tiga bulan dengan cara 

presentasi kasus di aula Rumah Sakit diikuti oleh beberapa 

pegawai Rumah Sakit. 

 Berdasarkan hasil surveilans selama 2 minggu terakhir 

didapatkan 1 orang perawat OK atau Operatie Kamer ( ruang 

operasi ) yang terinfeksi virus HBV akibat tersayat pinset operasi 

dan masuk pada kecelakaan kerja karena sudah memenuhi SPO 

penggunaan alat perlindungan diri, 1 orang petugas laboratorium 

yang terinfeksi penyakit HBV karena tidak membersihkan percikan 

darah pasien yang menempel di torniquet sehingga tertular 

penyakit HBV. Ketika terjadi suatu pajanan infeksi tim PPRA 

bekerja berdasarkan laporan yang diajukan oleh Tenaga 

Kesehatan yang terinfeksi kemudian sesuai protab hal yang 

pertama dilakukan adalah memeriksa serologik (darah) penderita, 

mengobati tanda dan gejala yang timbul, untuk kasus tertentu 
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terdapat pemberian antibiotik dosis tinggi, dan yang terakhir 

adalah pemberian vaksin, namun praktik dilapangan selama ini 

untuk pemberian vaksin belum ditanggung oleh Rumah Sakit 

diakibatkan biayanya yang terlalu mahal jadi jika petugas yang 

terinfeksi bersedia membeli vaksin maka kami akan memberikan 

kemudahan untuk pengambilan vaksin dengan sistem potong gaji. 

Selama ini tidak ada tunjangan lebih bagi karyawan yang punya 

resiko lebih tinggi tertular penyakit infeksi. 

 Kami belum pernah mengadakan forum kajian kasus 

pengelolaan infeksi yang berasal dari Tenaga Kesehatan, forum 

kajian yang sering kami adakan adalah kasus pengelolaan infeksi 

yang berasal dari pasien yang disajikan oleh mahasiswa. 

 Kami tidak melakukan pelatihan pengendalian dan 

pencegahan infeksi secara berkala, hanya jika pas ada 

anggarannya saja dan kebetulan ada ilmu baru mengenai 

pencegahan infeksi. 

 Untuk orientasi pengendalian infeksi kepada karyawan baru, 

mahasiswa dan PPDS hampir tidak pernah dilakukan, hanya 

orientasi ruangan dan penempatan alat saja untuk pengendalian 

infeksi nanti akan ada senior yang akan membimbingnya. 
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c) Kepala Ruang Perawatan 

 Wawancara dengan Bapak G Kepala ruang perawatan 

RSUD dr. M Ashari Pemalang57 

 Kami mengadakan pengawasan dan evaluasi kegiatan 

pencegahan infeksi dengan pengumpulan laporan seminggu 

sekali, saya dibantu oleh tim perawat yang disebut dengan IPCLN 

yang ada pada setiap masing-masing bangsal. Hal yang kami 

temukan berdasarkan pengawasan adalah adanya ketidak tertiban 

perawat dalam melaksanakan cuci tangan, waktu yang dianjurkan 

untuk mencuci tangan pada Standar Prosedur Operasional cuci 

tangan adalah sebelum dan setelah menyentuh pasien, apabila 

tangan dalam keadaan bersih maka cuci tangan dilakukan 

menggunakan handrub/alcohol sebagai upaya pembasmi virus 

dan bakteri penyebab kejadian infeksi, namun yang ditemukan di 

lapangan adalah setiap kegiatan pemeriksaan tanda-tanda vital 

kepada pasien, perawat tidak pernah mencuci tangan dengan 

alcohol setiap keluar ruangan pasien dan hanya cuci tangan satu 

kali ketika semua pasien sudah diperiksa tanda vitalnya, hal ini 

tentunya memperbesar resiko penularan infeksi akibat sentuhan 

secara langsung dengan pasien. 

 Kemudian pelanggaran prinsip pengendalian infeksi yang 

sering terjadi selanjutnya adalah pada prosedur menyuntik pasien 

                                                           
57

Wawancara dilaksanakan tanggal 21 Juni 2017 
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yang aman, mereka seringkali lupa tidak membawa wadah 

tertutup tempat spuit dan ampul, sehingga seringkali tutup spuit itu 

ditaruh di kasur pasien, kemudian saat akan menutup kembali 

spuit, namanya dikasur kan tempatnya tidak rata, kadang juga 

tutup spuitnya hilang, nah pada saat seperti inilah kadang mereka  

tertusuk jarum suntik. 

d) Perawat Ruang Perawatan 

 Wawancara dengan Ibu P perawat ruang perawatan RSUD 

Dr M Ashari Pemalang58 

 Memang benar apa yang telah disampaikan oleh pak Kepala 

ruang, memang seperti itu yang sering terjadi, terutama oleh adek-

adek praktik yang kadang masih belum memiliki kesadaran dari 

dalam diri mereka sendiri untuk hidup sehat dan menghindari 

resiko penularan, karena memang mereka belum mengerti, 

apalagi jika pas praktik dengan seniornya yang teledor jadinya ya 

mengikuti perilaku seniornya itu. 

 Kemudian untuk pemakaian masker memang jarang kami 

gunakan karena memang jumlah persediaan dari Rumah Sakit 

terbatas, masker hanya diberikan kepada perawat yang 

menangani pasien TB paru dan perawat di ruang operasi. 
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e) Dokter Ruang Perawatan  

 Wawancara dengan Bapak M dokter ruang perawatan RSUD 

dr. M Ashari Pemalang59 

 Memang benar seringkali terjadi ketidaktaatan pada 

prosedur cuci tangan dan praktik menyuntik yang aman, tapi porsi 

saya sebagai dokter kan lebih banyak ke pemeriksaan dan 

penulisan terapi obat, saya rasa tidak terlalu beresiko lah, 

memang yang memiliki faktor resiko tinggi itu perawat karena 

mulai dari tindakan, injeksi, pemberian obat bahkan sampai 

memandikan dan membantu BAB dan BAK pasien juga dilakukan 

oleh perawat. 

f) Kepala IGD 

 Wawancara dengan Ibu DKepala IGD RSUD dr. M Ashari 

Pemalang60 

 IGD merupakan tempat kontak dengan pasien pertama kali, 

berbeda dengan di bangsal ketika pasien sudah terdeteksi apa 

penyakitnya, namun di IGD itu kan kita harus mencari tau apa saja 

penyakitnya, oleh karena itu kegiatan cuci tangan, penggunaan 

alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker sangat 

diperlukan guna mencegah penularan penyakit, namun yang 

sering terjadi di IGD, saking banyaknya pasien kadang mereka itu 

lupa mengganti sarung tangan, satu pasang sarung tangan bisa 
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Wawancara dilaksanakan tanggal 21 Juni 2017 
60

Wawancara dilaksanakan tanggal 21 Juni 2017 



71 
 

digunakan untuk beberapa pasien, kemudian waktu mau bersin 

lupa melepasnya dan menutupkan di hidung dan mulut, ini akan 

mempermudah kuman dan virus untuk masuk dan menularkan 

penyakit. 

g) Dokter Jaga IGD 

 Wawancara dengan Ibu M dokter jaga IGD RSUD dr. M 

Ashari Pemalang61 

 Menurut pengalaman saya selama menjadi dokter di ruang 

IGD hal yang berkaitan dengan pencegahan infeksi yang 

sebenarnya sepele namun seringkali diabaikan adalah kegiatan 

cuci tangan, karena saya juga mengalami sendiri ketika banyak 

pasien habis periksa pasien langsung nulis rekam medis dan 

resep, kemudian pindah ke pasien lainnya, hal yang sama 

terulang sampai saya lupa cuci tangan, padahal waktu nulis status 

pasien kadang tidak sadar pegang mulut, atau pegang hidung, 

kalau seperti itu kan bakteri bisa masuk. 

h) Perawat IGD 

 Wawancara dengan Ibu R perawat IGD RSUD dr. M Ashari 

Pemalang62 

 Yang sering terjadi di IGD adalah adanya kecelakaan kerja 

entah karena urgent atau lalai, pernah suatu ketika ada ibu yang 

akan melahirkan sudah pembukaan lengkap danKepala bayinya 
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sudah hampir keluar, akhirnya kami tolong tanpa menggunakan 

alat perlindungan diri, tanpa sarung tangan, tanpa clemek, tanpa 

google (kaca mata pelindung), tanpa sepatu boot, kami panik 

waktu itu, tapi untung si ibu tidak menularkan penyakit apapun 

pada kami, kemudian yang sering terjadi adalah kecelakaan kerja 

akibat tertusuk jarum jahit ketika terkadang ada tindakan menjahit 

di ruang IGD hal tersebut seringkali ditemukan. 

i) Petugas Laboratorium 

 Wawancara dengan Ibu A petugas laboratorium RSUD dr. M 

Ashari Pemalang63 

 Kejadian yang sering terjadi berkaitan dengan penularan 

infeksi adalah terkadang kami teledor mbak saat disuruh ambil 

spesimen darah dan lebih dari 2 pasien, karena kadang kami 

disuruh ambil di kamar pasien, kami kadang lupa tidak bawa 

tempat tertutup untuk tempat spuit pengambilan darah, terus 

seringkali ketika menyuntikkan spuit kemudian kami mau 

menutupkan kembali tutupnya hilang di tempat tidur pasien karena 

kami tidak membawa tempat, kadang karena hal tersebut kami 

terkena tusukan jarum. 

j) Petugas Gizi 

  Wawancara dengan Ibu Y petugas gizi RSUD dr. M Ashari 

Pemalang64 
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  Kinerja petugas gizi di Rumah Sakit ini sudah tergolong baik, 

tidak pernah ada laporan bahwa petugas gizi tertular penyakit 

menular, karena kami selalu tertib melaksanakan protab terutama 

untuk memisahkan alat makan pasien yang menderita penyakit 

menular dengan pasien yang tidak menderita penyakit menular. 

Alat makan pasien dengan penyakit menular dibersihkan dengan 

teknik DTT seperti merendamnya dengan air panas sehingga 

kuman dan bakteri mati. 

k) Perawat Ruang Operasi Yang Terinfeksi Virus HBV 

  Wawancara dengan Bapak D anggota tim operasi kamar 

bedah RSUD dr. M Ashari Pemalang65 

  Saya bertugas di kamar operasi, pada tanggal 11 Juni ketika 

saya mengikuti program operasi pasien laparotomy (pembedahan 

perut) saya membaca status pasien (rekam medik pasien) bahwa 

pasien memiliki HBsAg positif, kemudian saat proses operasi 

berlangsung secara tidak sengaja saya terkena pisau operasi pada 

saat tindakan pembedahan, saya terkena sayatan yang cukup 

tajam hingga sarung tangan yang saya pakai juga robek, kemudian 

setelah itu saya lapor kepada tim PPRA bahwa saya mengalami 

kejadian tersebut, kemudian saya mengisi formulir pajanan infeksi, 

setelah itu saya diperiksa darah untuk mengetahui kadar anti HBs 

dalam tubuh saya, ternyata saya tidak mempunyai anti HBs sama 
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sekali dalam tubuh saya, kemudian dokter mengatakan bahwa saya 

harus segera di imunisasi anti HBs booster (dosis ganda), 

kemudian tim PPI mengatakan kepada saya bahwa akan di 

observasi selama 24 jam dan akan meminta kebijakan dari Direktur 

Rumah Sakit mengenai imunisasi yang harus saya dapat, 

kemudian keluar keputusan bahwa BPJS hanya dapat memberikan 

pengobatan simptomatis (gejala) nya saja tanpa bisa memberikan 

biaya imunisasi, pada akhirnya saya membayar sendiri biaya 

imunisasi dengan sistim potong gaji. Kemudian dilakukan 

pendampingan selama 2 minggu dan diperiksa serologik kembali 

seminggu pasca imunisasi. 

l) Petugas Laboratorium Yang Terinfeksi Virus HBV 

  Wawancara dengan Ibu T petugas laboratorium RSUD dr. M 

Ashari Pemalang66. 

  Saya bertugas di laboratorium ketika itu saya dinas pagi di 

hari senin tanggal 5 Juni 2017 ketika itu banyak pasien masuk di 

bangsal kebidanan, saya harus ambil sampel darah kemudian saya 

menggunakan spuit untuk mengambil sampel tersebut, karena 

pasien banyak saya lupa membawa kotak spuit dan waktu 

menyuntik tutup spuit saya letakkan di tempat tidur pasien, setelah 

mengambil sampel saya cari tidak ada tutupnya tertindih badan 

pasien, karena saya bawa tanpa tutup kemudian tanpa sengaja 
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saya tertusuk jarum tersebut, ternyata pasien yang darahnya 

nempel di torniquet tersebut memiliki riwayat HBsAg (+), kemudian 

saya melapor kepada tim PPI Rumah Sakit, kemudian setelah 

mengisi formulir pajanan setelah itu saya diperiksa serologik 

hasilnya saya memiliki kadar anti HBs kurang dari 10 

mIU/mlsehingga harus segera di imunisasi HBs namun Rumah 

Sakit mengatakan bahwa tidak ada anggaran untuk imunisasi 

sehingga saya harus menanggung sendiri biaya imunisasi sebesar 

Rp 1.250.000-, dengan sistem potong gaji. 

B. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Tenaga 

Kesehatan Terhadap Bahaya Penularan Penyakit Infeksi 

a. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga 

Kesehatan Terhadap Bahaya Penularan Penyakit Infeksi 

  Bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi Tenaga 

Kesehatan terhadap bahaya penularan penyakit infeksi dituangkan 

didalam berbagai ketentuan hukum yang kemudian ketentuan 

hukum tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan perlindungan 

hukum bagi Tenaga Kesehatan. Bentuk pengaturan tersebut 

didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang telah disebutkan 

pada uraian sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 



76 
 

Tentang Rumah Sakit. Adapun bentuk pengaturannya dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

1) Bentuk Pengaturan Secara Umum  

 Dalam menyelenggarakan perlindungan hukum bagi 

Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit berkaitan dengan kegiatan 

pencegahan infeksi mengacu pada : 

a) Kepmenkes Nomor 382/Menkes/SK/III/2007 Tentang 

Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Rumah 

Sakit Dan Fasilitas Kesehatan Lainnya 

  Pada Ketetapan Ketiga Kepmenkes Nomor 

382/Menkes/SK/III/2007 Tentang Pedoman Pencegahan Dan 

Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Dan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya  yang berbunyi “Pedoman ini menjadi acuan bagi 

Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk 

mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian 

infeksi”. Dalam pedoman ini terdapat panduan prosedur 

standar PPI antara lain prosedur standar kebersihan tangan, 

penggunaan APD, penempatan pasien, dan praktik menyuntik 

yang aman. 

  Berdasarkan ketentuan tersebut Rumah Sakit 

diwajibkan untuk membuat prosedur standar PPI 

menggunakan acuan pedoman pencegahan dan 
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pengendalian infeksi di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan 

lainnya. 

  RSUD Dr M Ashari Pemalang telah membuat 

prosedur standar PPI berupa prosedur kebersihan tangan, 

penggunaan APD, penempatan pasien, dan praktik menyuntik 

yang aman sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian 

infeksi di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. 

b) Kemenkes Nomor 270/MENKES/SK/III/2007 Tentang 

Pedoman Manajerial Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi 

Di Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 

  Pada Ketetapan Ketiga Kemenkes Nomor 

270/MENKES/SK/III/2007 Tentang Pedoman Manajerial 

Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Dan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya yang berbunyi 

“Pedoman ini menjadi acuan bagi rumah sakit dan fasilitas 

pelayanan kesehatan lainnya untuk mengevaluasi manajerial 

pencegahan dan pengendalian infeksi”. 

  Dalam pedoman tersebut pada Bab II Kebijakan Dan 

Dasar Hukum Huruf A Nomor 3 yang berbunyi “Direktur rumah 

sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya membentuk 

Komite PPI dan Tim PPI yang langsung berada dibawah 

koordinasi Direktur”. Ditunjang dengan terbitnya Surat Edaran 

Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik Nomor 
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HK.03.01/III/3744/08 Tentang pembentukan Komite dan Tim 

PPI di Rumah Sakit. 

  Dengan adanya ketentuan tersebut maka Rumah 

Sakit wajib untuk membentuk Komite dan tim PPI di rumah 

sakit guna mencegah terjadinya penularan penyakit infeksi. 

  RSUD Dr M Ashari telah membentuk tim PPI dengan 

anggota IPCO sebagai ketua, 2 orang IPCN dan 7 orang 

IPCLN yang berada pada masing-masing instalasi pelayanan 

kesehatan Rumah Sakit. 

  Kemudian dalam pedoman tersebut pada Bab IV 

Organisasi Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Huruf A.2 

yang menyatakan tugas PPI adalah  

(1) Melakukan penilaian pelaksanaan teknis berupa SPO yang 

meliputi  kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri 

(APD), penempatan pasien dan praktik menyuntik yang aman, 

membuat kebijakan tentang pengembangan SDM dalam PPI, 

membuat kebijakan tentang pelaksanaan surveilans, membuat 

kebijakan tentang kesehatan karyawan, membuat kebijakan 

tentang pengadaan bahan dan alat yang melibatkan tim PPI, 

membuat kebijakan penempatan pasien.  

(2) Pengembangan dan pendidikan tim PPI dan staff rumah sakit 

Pengembangan dan pendidikan tim PPI dan staff rumah sakit 

diusulkan oleh Komite PPI dan dilakukan secara berkala 



79 
 

(3) Monitoring dan evaluasi 

Monitoring dilakukan oleh IPCN dan IPCLN dengan pengisian 

cheklist yang dilakukan setiap hari dan terdapat formulir bantu, 

evaluasi oleh Komite PPI minimal setiap 3 bulan  

(4) Pencatatan dan Pelaporan 

Laporan tertulis kepada Direktur setiap bulan, laporan rutin 

setiap 3 bulan. 

      Berdasarkan ketentuan tersebut Rumah Sakit wajib untuk 

menyelenggarakan kegiatan pencegahan infeksi sesuai dengan 

tugas PPI yang telah ditetapkan guna mencegah terjadinya 

penularan infeksi. 

     RSUD dr. M Ashari Pemalang telah menyusun dan 

melaksanakan kegiatan pencegahan infeksi berupa menyusun 

dan melaksanakan SPO pencegahan infeksi, merencanakan 

pendidikan dan pelatihan PPI bagi tenaga kesehatan, 

melaksanakan monitoring dan evaluasi, melaksanakan 

pencatatan dan pelaporan. 

c) Permenkes Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Program 

Pengendalian Resistensi Antimikroba Di Rumah Sakit  

  Pada Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap Rumah 

Sakit harus melaksanakan Program Pengendalian Resistensi 

Antimikroba secara optimal” . Berdasarkan ketentuan tersebut 

Rumah Sakit diwajibkan untuk melaksanakan Program 
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Pengendalian Resistensi Antimikroba. RSUD dr M Ashari 

Pemalang telah melaksanakan Program Pengendalian 

Resistensi Antimikroba67. 

  Pasal 6 Ayat (2)huruf  a yang berbunyi “Pelaksanaan 

PPRA dilakukan melalui pembentukan tim pelaksana PPRA”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut Rumah Sakit diwajibkan 

untuk membentuk tim pelaksana PPRA guna melaksanakan 

pencegahan infeksi. RSUD dr M Ashari Pemalang telah 

menyusun struktur organisasi dimana tim PPRA menjadi 

bagian dari struktur organisasi Rumah sakit dan tim PPI 

menjadi bagian dari struktur organisasi tim PPRA. 

  Pada Pasal 6 Ayat 3 yang berbunyi “Pembentukan tim 

PPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan 

menerapkan PPRA di Rumah Sakit melalui perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi”. 

  Berdasarkan ketentuan tersebut Rumah Sakit 

diwajibkan untuk menyusun perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi termasuk pelaporan 

dalam melaksanakan program PPRA.  

  Upaya RSUD dr M Ashari Pemalang untuk 

melaksanakan ketentuan tersebut dengan merencanakan 

kegiatan PPRA, membentuk tim PPRA, melaksanakan 
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perencanaan kegiatan yang telah ditentukan (penilaian 

pelaksanaan SPO, pengelompokan pasien yang berpotensi 

menularkan infeksi, menentukan rencana jadwal evaluasi 

kegiatan PPRA), melaksanakan monitoring dan evaluasi, 

melaksanakan pelaporan. 

Pada Pasal 9 butir a,c,d,e,h,i,j yang berbunyi : 

Tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi 
Antimikroba mempunyai tugas dan fungsi : 
b. Membantu Kepala/direktur Rumah Sakit dalam 

menetapkan 
kebijakan tentang pengendalian resistensi mikroba 

f. Membantu Kepala/direktur Rumah Sakit dalam 
pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba 

g. Membantu Kepala/direktur Rumah Sakit dalam 
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program 
pengendalian resistensi antimikroba  

h. Menyelanggarakan forum kajian kasus pengelolaan 
penyakit infeksi terintegrasi 

k. Menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan 
kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi 
antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak dan 
ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi 
melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. 

l. Mengembangkan penelitian di bidang pengendalian 
resistensi antimikroba 
 

  Berdasarkan ketentuan tersebut tim PPRA Rumah 

Sakit wajib melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan 

ketentuan diatas. 

   Upaya yang dilakukan RSUD Dr M Ashari untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi tim PPRA adalah melakukan 

surveilans berupa pengumpulan data berkaitan dengan 

pencegahan infeksi setiap hari, membuat pelaporan sebagai 
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bahan evaluasi, mengadakan pelatihan guna meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pencegahan 

infeksi. 

2) Bentuk Pengaturan Secara Khusus 

 Adapun bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi 

Tenaga Kesehatan secara khusus dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 111 Tahun 

2016 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum 

Daerah RSUD dr M Ashari Pemalang Pasal 9 Ayat (5) yang 

berbunyi “Tugas dan wewenang Direksi menetapkan 

kebijakan operasional Rumah Sakit”. Berdasarkan ketentuan 

tersebut Direksi Rumah Sakit wajib menetapkan kebijakan 

operasional Rumah Sakit termasuk kebijakan operasional 

yang berkaitan dengan prinsip pencegahan infeksi.  

  RSUD merupakan salah satu BLUD di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga RSUD dr M 

Ashari Pemalang harus mendasarkan pola pengelolaan 

Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 

111 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan 

Umum Daerah RSUD dr M Ashari Pemalang maka Direksi 

RSUD Dr M Ashari Pemalang bersama dengan Ketua komite 
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PPI menentukan kebijakan operasional dalam bentuk Standar 

Prosedur Operasional  yang diwujudkan dengan adanya  :  

(1) SPO Kebersihan tangan dengan Nomor dokumen 

481/01/RSUD/2015 

(2) SPO Penggunaan APD dengan Nomor dokumen 

481/02/RSUD/2015 

(3) SPO Penempatan pasien dengan Nomor dokumen 

481/05/RSUD/2015 

(4) SPO Praktik menyuntik yang aman.dengan Nomor 

dokumen 481/07/RSUD/2015 

  Adanya ketentuan Standar Prosedur Operasional 

yang telah disusun oleh Rumah Sakit diharapkan dapat 

mengatur perilaku Tenaga Kesehatan agar melaksanakan 

prinsip pencegahan infeksi sehingga mencegah adanya 

penularan infeksi pada Tenaga Kesehatan. 

b) Berdasarkan Keputusan Direktur  RSUD dr M Ashari 

Pemalang Nomor HK.016.04/DIR/RS/II/2015 Tentang 

Pembentukan Tim PPI Ketetapan Pertama yang menyatakan 

“Membentuk tim PPI dengan susunan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran keputusan ini”. 

  RSUD dr M Ashari Pemalang harus membentuk tim 

PPI, yang berada dibawah pengawasan Komite PPI yang 



84 
 

memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program 

pencegahan infeksi . 

c) Berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr M Ashari 

Pemalang No HK.02.04/VII.3/244/2015 Tentang Pembentukan 

Dan Pemberlakuan Struktur Organisasi RSUD dr M Ashari 

Pemalang Ketentuan Kedua yang berbunyi “Struktur 

Organisasi RSUD dr M Ashari Pemalang yang telah 

ditetapkan sudah dapat dipakai sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya oleh semua unit kerja yang 

ada di RSUD dr M Ashari Pemalang”. 

  RSUD dr M Ashari harus membentuk dan 

memberlakukan struktur organisasi berdasarkan Keputusan 

Direktur  No HK.02.04/VII.3/244/2015 Tentang Pembentukan 

Dan Pemberlakuan Struktur Organisasi RSUD Dr M Ashari 

Pemalang, di dalam struktur organisasi yang telah dibentuk 

tim/komite PPI menjadi salah satu bagian dari struktur 

organisasi tim PPRA, secara struktural posisi tim PPRA 

berada dibawah pengawasan Direktur  yang memiliki 

tanggung jawab dalam pelaksanaan program pencegahan 

infeksi . 

  Berdasarkan Keputusan Direksi No 

HK.02.04/VII.3/244/2015 Tentang Pembentukan Dan 

Pemberlakuan Struktur Organisasi RSUD dr M Ashari 
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Pemalang khususnya pada ketentuan kedua maka ditentukan 

tugas tim PPRA dalam melaksanakan upaya pencegahan 

infeksi antara lain : 

1) Perencanaan 

 Kegiatan perencanaan terdiri dari : 

  Penilaian kewaspadaan standar berupa pengamatan 

penilaian Standar Prosedur Operasional berkaitan dengan 

prinsip pencegahan infeksi dan dekolonisasi penyebab 

mikroba resisten yaitu pengelompokan pasien penyebab 

penularan penyakit infeksi, merencanakan jadwal pendidikan 

dan pelatihan PPI, merencanakan evaluasi.. 

2) Pengorganisasian 

  Pembentukan tim pelaksana kegiatan Program PPRA 

yaitu pembentukan IPCN ( Infection Prevention And Control 

Nurse)dan IPCLN ( Infection Prevention And Control Link 

Nurse) sebagai penyelenggara program PPRA. 

3) Pelaksanaan 

  Penyelenggaraan kegiatan perlindungan hukum bagi 

Tenaga Kesehatan terhadap bahaya penularan infeksi 

mengacu pada perencanaan kegiatan yang telah dibuat. 

4)  Monitoring dan evaluasi 

  Monitoring dan evaluasi dibebankan pada IPCN ( 

Infection Prevention And Control Nurse) dan komite program 
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pencegahan dan pengendalian infeksi dalam rangka 

mencegah penularan infeksi. Hasil pemantauan dan evaluasi 

dibahas dalam pertemuan rapat komite PPI yang dilakukan 

secara berkala. 

5) Pencatatan dan pelaporan  

  Pencatatan dan pelaporan wajib dilakukan lembar 

atau blanko surveilans yang berupa data kejadian penularan 

infeksi yang dilakukan terhadap Tenaga Kesehatankemudian 

wajib dilaporkan setiap bulan dan dapat dilakukan tindakan 

analisa setiap 3 bulan yang kemudian dapat dijadikan 

pertimbangan untuk menetapkan kebijakan perlindungan 

bagi Tenaga Kesehatan dari penularan infeksi. 

  Tim PPRA di Rumah Sakit diharapkan dapat 

menemukan permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan 

program pencegahan infeksi sehingga dapat membantu 

Direktur RSUD dr M Ashari Pemalang dalam membuat 

kebijakan berkaitan dengan perlindungan bagi Tenaga 

Kesehatan terhadap penularan penyakit infeksi. 

b. Tujuan Dari Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga 

KesehatanTerhadap Bahaya Penularan Penyakit Infeksi 

1) Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi Tenaga 

Kesehatan terhadap bahaya penularan penyakit infeksi yang 

dituangkan di  Kepmenkes Nomor 382/Menkes/SK/III/2007 
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Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di 

Rumah Sakit Dan Fasilitas Kesehatan Lainnya memiliki tujuan : 

a) Melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi 

“Tenaga Kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, 

standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar 

pelayanan dan Standar Prosedur Operasional”. Dari pasal 

tersebut yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi 

Tenaga Kesehatan adalah pada pemenuhan standar 

pelayanan dan Standar Prosedur Operasional khususnya 

yang berkaitan dengan prinsip pencegahan infeksi. 

b) Dalam rangka meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit serta 

kesehatan dan keselamatan kerja.Pembuatan SPO yang 

berkaitan dengan prinsip pecegahan infeksi bertujuan untuk 

meningkatkan mutu keselamatan kerja Tenaga Kesehatan 

dari bahaya penularan infeksi. 

2) Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi Tenaga 

Kesehatan terhadap bahaya penularan penyakit infeksi yang 

dituangkan di Kepmenkes Nomor  270/MENKES/SK/III/2007 

Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan Dan Pengendalian 

Infeksi Di Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Lainnya memiliki tujuan : 
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a) Melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang 

berbunyi “Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan imbalan 

dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan profesinya”. Pada Pasal tersebut terdapat hak 

perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan termasuk pada 

perlindungan hukum pencegahan infeksi diwujudkan dengan 

dibentuknya tim PPI sebagai koordinator, pelaksana monitor 

dan evaluasi kegiatan PPI sehingga penularan infeksi dapat 

dicegah. 

b) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan 

yang bermutu dan profesional khususnya pencegahan dan 

pengendalian infeksi di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan 

kesehatan lainnya. 

          Program pengendalian infeksi dibuat berdasarkan 

pemenuhan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang  

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit untuk 

memberikan perlindungan hukum termasuk perlindungan 

hukum pencegahan infeksi supaya Tenaga Kesehatan 

terhindar dari bahaya penularan infeksi. 

3) Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi Tenaga 

Kesehatan terhadap bahaya penularan penyakit infeksi yang 

dituangkan di Permenkes Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 
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Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Di Rumah Sakit 

memiliki tujuan : 

a) Melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang 

berbunyi “Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan imbalan 

dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan profesinya”. Pada Pasal tersebut terdapat hak 

perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan termasuk pada 

perlindungan hukum pencegahan infeksi menjadi dasar 

dibentuknya Permenkes Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 

Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Di Rumah 

Sakit 

b) Dalam rangka mengendalikan mikroba resisten di Rumah 

Sakit perlu dikembangkan program pengendalian resistensi 

antimikroba di Rumah Sakit68. 

  Program pengendalian resistensi antimikroba dibuat 

berdasarkan pemenuhan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) 

Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit untuk memberikan perlindungan hukum termasuk 

perlindungan hukum pencegahan infeksi supaya Tenaga 

Kesehatan terhindar dari bahaya penularan infeksi. 

                                                           
68

Bagian Menimbang huruf b Permenkes Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Program Pengendalian 
Resistensi Antimikroba 
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2. Pelaksanaan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga 

Kesehatan Terhadap Bahaya Penularan Penyakit Infeksi 

a. Subyek Hukum Yang Terkait Dengan Pelaksanaan 

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap 

Bahaya Penularan Infeksi Di RSUD Dr M Ashari Pemalang 

 Pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi Tenaga 

Kesehatan terhadap penularan penyakit infeksi di RSUD Dr M 

Ashari Pemalang melibatkan beberapa subyek hukum dalam 

pelaksanaan program tersebut antara lain : 

1) Direktur RSUD Dr M Ashari Pemalang  

Memiliki peran untuk menetapkan kebijakan berkaitan dengan 

program pencegahan infeksi, menerima laporan hasil program 

pencegahan infeksi, mengesahkan anggaran yang dapat 

diberikan bagi pelaksanaan program pencegahan infeksi. 

2) Ketua Komite / tim PPRA dijabat oleh dokter yang menguasai 

ilmu dan teknik pencegahan penyebaran mikroba resisten. 

Memiliki peran bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

atas pelaksanaan prinsip pencegahan infeksi sebagai salah 

satu program PPRA, menerima laporan hasil surveilans minimal 

setiap bulan, membantu Direktur menetapkan kebijakan 

berkaitan dengan PPI 
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3) Ketua Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi 

Ketua Komite PPI dalam program pencegahan infeksi di 

Rumah Sakit disebut juga dengan istilah IPCO ( Infection 

Prevention And Control Officer) dijabat oleh dokter yang 

menguasai ilmu dan teknik mengenai pencegahan infeksi. 

Memiliki peran untuk memonitor cara kerja Tenaga Kesehatan 

dalam merawat pasien, menerima hasil pelaporan pelaksanaan 

program pencegahan infeksi, membantu Direktur dalam 

menentapkan kebijakan berkaitan dengan pencegahan infeksi, 

membantu semua petugas kesehatan untuk memahami prinsip 

pencegahan dan pengendalian infeksi. 

4) IPCN ( Infection Prevention And Control Nurse) 

IPCN merupakan perawat yang ditunjuk oleh IPCO untuk 

bertanggung jawab terhadap program pencegahan infeksi yang 

dilakukan di Rumah Sakit, dijabat oleh perawat senior dan 

memahami tentang prinsip pencegahan infeksi. Memiliki peran 

monitor penerapan SPO dengan prinsip pencegahan 

infeksi,melaksanakan kewaspadaan isolasi (pengelompokan 

pasien penderita infeksi) berkaitan, monitor keselamatan 

petugas kesehatan dari bahaya penularan infeksi, memberikan 

pelatihan bagi Tenaga Kesehatantentang PPI di Rumah Sakit, 

menerima laporan hasil surveilans. 
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5) IPCLN( Infection Prevention And Control Link Nurse) 

IPCLN merupakan perawat yang ditunjuk oleh IPCN yang 

bertanggung jawab atas tiap-tiap ruangan pelayanan kesehatan 

yang ada di RSUD dr M Ashari Pemalang terhadap 

pelaksanaan program pencegahan infeksi, dijabat oleh perawat 

yang memiliki pengetahuan yang baik tentang prinsip 

pemcegahan infeksi. Memiliki peran melakukan pengumpulan 

data yang dilakukan setiap hari menggunakan cheklist dan 

formulir bantu, monitor pelaksanaan SPO prinsip pencegahan 

infeksi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di masing-

masing ruangan, membantu IPCN untuk memberi pelatihan 

bagi Tenaga Kesehatan tentang PPI di Rumah Sakit, 

mengumpulkan hasil laporan minimal setiap bulan. 

b. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga 

Kesehatan Terhadap Bahaya Penularan Infeksi Di RSUD Dr M 

Ashari Pemalang 

 Pada pelaksanaan perlindungan bagi Tenaga Kesehatan 

dari bahaya penularan infeksi maka Rumah Sakit harus 

menentukan langkah untuk mencegah timbulnya penularan 

infeksi, langkah tersebut dijabarkan sebagai berikut : 
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1) Membentuk Tim PPRA  

  Tim PPRA di RSUD Dr M Ashari Pemalang terdiri dari 1 

orang ketua tim PPRA, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekertaris 

memiliki anggota yang terdiri dari 6 unsur yaitu staff medis 

fungsional , keperawatan, instalasi farmasi, laboratorium 

mikrobiologi, Komite / tim PPI dan Komite / tim farmasi dan terapi. 

Tim PPI sebagai bagian dari tim PPRA yang memiliki tugas 

mencegah penyebaran mikroba resisten terdiri dari 1 orang ketua 

tim PPI atau disebut dengan IPCO ( Infection Prevention And 

Control Officer), 2 orang yang membantu IPCO yang disebut 

dengan IPCN ( Infection Prevention And Control Nurse), dan 7 

orang yang membantu IPCN yang disebut dengan IPCLN ( 

Infection Prevention And Control Link Nurse) berada pada setiap 

instalasi pelayanan kesehatan di RSUD Dr M Ashari Pemalang. 

 Tim PPRA RSUD dr M Ashari Pemalang dalam rangka 

melaksanakan salah satu program kerja PPRA berupa 

pencegahan penyebaran mikroba resisten melalui peningkatan 

ketaatan terhadap prinsip PPI,  memiliki tugas melakukan 

penilaian pelaksanaan SPO berkaitan dengan pencegahan infeksi, 

melakukan pengelompokan pasien yang berpotensi menularkan 

infeksi, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang 

berhubungan dengan pencegahan infeksi, melakukan 
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penatalaksanaan dan tindak lanjut kepada Tenaga Kesehatan 

yang telah tertular penyakit infeksi. 

2) Menyusun Standar Prosedur Operasional Berkaitan 

Dengan Prinsip Pencegahan Infeksi 

 Sesuai dengan ketentuan Kepmenkes Nomor 

382/Menkes/SK/III/2007 Tentang Pedoman Pencegahan Dan 

Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Dan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya yang mewajibkan Rumah Sakit untuk menyusun Standar 

Prosedur Operasional sesuai dengan pedoman PPI yang telah 

ditetapkan secara nasional.  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa RSUD 

dr M Ashari Pemalang telah menyusun SPO berdasarkan 

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Tata 

Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr M Ashari 

Pemalang pada Pasal 9 Ayat (5) , dengan hasil terbitnya SPO 

mengenai prinsip pencegahan infeksi yaitu : 

a) Nomor dokumen 481/01/RSUD/2015 

b) Nomor dokumen 481/02/RSUD/2015 

c) Nomor dokumen 481/05/RSUD/2015 

d) Nomor dokumen 481/07/RSUD/2015 
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3) Pelaksanaan Kegiatan PPRA Di RSUD Dr M Ashari 

Pemalang 

 PPRA memiliki kegiatan yang berfokus pada pencegahan 

penyebaran mikroba resisten, upaya tersebut dilakukan melalui 

pemberian antibiotik yang tepat, selain itu adalah melaksanakan 

peningkatan ketaatan terhadap prinsip PPI, guna mewujudkan 

ketaatan terhadap prinsip PPI maka tim PPRA melakukan 

kegiatan  yang pertama adalah menyusun perencanaan kegiatan 

meliputi pengumpulan data melalui penilaian kewaspadaan 

standar (menilai pelaksanaan SPO yang telah dibuat oleh Rumah 

Sakit berkaitan dengan prinsip pencegahan infeksi), menentukan 

rencana dekolonisasi pasien (pengelompokan pasien yang 

berpotensi menularkan penyakit infeksi), menentukan jadwal 

pelatihan PPI bagi Tenaga Kesehatan di RSUD dr M Ashari 

Pemalang, menentukan rencana jadwal evaluasi kegiatan PPRA. 

 Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah pelaksanaan 

program PPRA, pelaksanaan program ini mengacu pada rencana 

kegaiatan yang telah dibuat oleh tim PPRA yang telah disebutkan 

diatas. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tim 

PPRA RSUD Dr M Ashari Pemalang telah melakukan penilaian 

pelaksanaan SPO yang telah dibuat oleh Rumah Sakit berkaitan 

dengan prinsip pencegahan infeksi dengan hasil sebagai berikut : 
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a) Berdasarkan Nomor dokumen 481/01/RSUD/2015, Rumah 

Sakit menerbitkan SPO kebersihan tangan, yang menjelaskan 

langkah cuci tangan sebagai berikut : 

(1) Cuci tangan dilakukan waktu sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien 

(2) Apabila tangan tidak tampak kotor dekontaminasi (cuci 

tangan) dengan handrub atau alkohol 

(3) Apabila tangan tampak kotor mengandung cairan tubuh 

pasien, cuci tangan dengan sabun menggunakan air 

mengalir.  

  Berdasarkan hasil penelitian diketahui dari hasil 

pengamatan peneliti terdapat wastafel (tempat cuci tangan) di 

setiap ruangan, juga terdapat cairan alkohol pada masing-

masing ruangan, namun masih ditemukan bahwa di ruang 

perawatan ditemukan setiap kegiatan pemeriksaan tanda-

tanda vital kepada pasien, perawat tidak pernah mencuci 

tangan dengan alcohol setiap keluar ruangan pasien dan 

hanya cuci tangan satu kali ketika semua pasien sudah 

diperiksa tanda vitalnya, kemudian dokter yang berada di 

ruang IGD ketika banyak pasien seringkali lupa untuk cuci 

tangan dan langsung menulis status pasien sehingga masih 

saja terjadi kasus penularan virus HBV  dan bakteri TBC. 
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  Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa 

telah dibuat peraturan teknis cuci tangan dan tersedianya 

sarana (alat) yang digunakan untuk cuci tangan, namun tidak 

digunakan untuk cuci tangan oleh tenaga kesehatan, hal ini 

menunjukkan adanya kelemahan pada sisi SDM yang tidak 

mentaati hal tersebut. 

b) Berdasarkan Nomor dokumen 481/02/RSUD/2015, Rumah 

Sakit menerbitkan SPO penggunaan APD dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

(1) APD dipakai apabila mungkin terkontaminasi darah, cairan 

tubuh, keringat, dan menyentuh kulit secara langsung 

(2) Pakai sarung tangan sekali pakai untuk merawat pasien 

langsung, jangan memakai 1 pasang sarung tangan untuk 

pasien yang berbeda 

(3) Kenakan gaun saat selama prosedur merawat pasien 

yang memungkinkan terjadi percikan cairan tubuh pasien 

(4) Gunakan masker untuk mencegah penularan infeksi dari 

droplet (percikan ludah) saat kontak erat (kurang dari 1 

meter) pada pasien batuk /bersin.  

  Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari  

hasil wawancara bahwa perawat IGD seringkali menggunakan 

satu pasang sarung tangan untuk beberapa pasien, perawat 

IGD sering menolong pasien keadaan darurat tanpa 
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menggunakan APD disebutkan pada saat menolong ibu 

bersalin perawat tidak menggunakan masker, celemek, 

google, sarung tangan dan sepatu boot sehingga terjadi 

penularan virus HBV dan bakteri TBC pada Tenaga 

Kesehatan. 

  Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa 

terdapat SPO yang mengatur secara teknis pemakaian APD 

dan tersedia alat yang digunakan untuk perlindungan diri, 

namun tidak dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan. Hal ini 

menunjukkan kelemahan ada pada SDM yang menghambat 

upaya perlindungan bagi Tenaga Kesehatan. 

c) Berdasarkan Nomor dokumen 481/05/RSUD/2015, Rumah 

Sakit menyusun SPO penempatan pasien dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

(1) Tempatkan pasien yang potensial mengkontaminasi 

lingkungan ke dalam ruang rawat yang terpisah.  

  Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

pasien yang berpotensi menyebarkan virus dan bakteri telah 

ditempatkan pada ruang terpisah dibuktikan dengan adanya 

klinik dan ruangan bagi penderita TB paru, adanya klinik bagi 

penderita HIV yang terpisah dan adanya ruang perawatan 

bagi pasien HIV di RSUD dr M Ashari Pemalang 
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d) Berdasarkan Nomor dokumen 481/07/RSUD/2015, Rumah 

Sakit menyusun SPO praktik menyuntik yang aman dengan 

ketentuan  sebagai berikut : 

(1) Pakai jarum sekali pakai 

(2) Menggunakan wadah tertutup untuk membawa spuit dan 

vial injeksi 

(3) Meletakkan tutup suntikan pada permukaan yang datar 

dan keras 

(4) Buang suntikan bekas pada safety box. 

   Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

petugas kesehatan tidak membawa wadah tertutup untuk 

membawa spuit dan vial injeksi sehingga meletakkan tutup 

suntikan pada kasur pasien dengan permukaan yang tidak 

rata mengakibatkan tutup tersebut hilang dan meningkatkan 

resiko tertusuk jarum sehingga masih ditemukan kasus 

penularan virus HBV. 

  Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa 

SPO praktik menyuntik yang aman telah dibuat dan alat telah 

disediakan namun tidak dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan 

hal ini menunjukkan adanya kelemahan di sisi SDM sehingga 

menghambat upaya perlindungan Tenaga Kesehatan dari 

bahaya penularan infeksi. 
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 Kegiatan yang selanjutnya adalah pelaksanaan 

perencanaan penentuan jadwal pelatihan PPI bagi Tenaga 

Kesehatan di RSUD Dr M Ashari Pemalang, adanya pelatihan 

memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan Tenaga 

Kesehatan tentang prinsip-prinsip PPI sehingga menumbuhkan 

kesadaran bagi Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan prinsip-

prinsip PPI dan diharapkan dapat mencegah bahaya penularan 

penyakit infeksi. 

     Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa RSUD 

Dr M Ashari tidak pernah menjadwalkan secara berkala pelatihan 

PPI bagi Tenaga Kesehatan, pelatihan hanya diberikan sesekali 

saja apabila terdapat anggaran dari Pemerintah. 

4) Pengawasan Dan Evaluasi  

 Pengawasan dan evaluasi dibebankan pada IPCN ( Infection 

Prevention And Control Nurse) dan komite program pencegahan 

dan pengendalian infeksi dalam rangka mencegah penularan 

infeksi seharusnya hasil pemantauan dan evaluasi dibahas dalam 

pertemuan rapat komite PPI yang dilakukan secara berkala 

minimal 3 bulan sekali.   Namun berdasarkan hasil penelitian 

dapat diketahui bahwa IPCN dan Komite PPI tidak pernah 

melakukan  evaluasi secara berkala sehingga dapat diketahui 

bahwa pengawasan kegiatan masih lemah akibatnya tidak ada 
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kemajuan program pencegahan infeksi, dan kejadian penularan 

infeksi masih terjadi. 

5) Pencatatan dan pelaporan   

 Pencatatan dan pelaporan wajib dilakukan lembar atau 

blanko surveilans yang berupa data kejadian penularan infeksi 

yang dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan kemudian wajib 

dilaporkan setiap bulan agar dapat dilakukan tindakan analisa 

setiap 3 bulan, yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan 

untuk menetapkan kebijakan perlindungan bagi Tenaga 

Kesehatan dari penularan infeksi. 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

pencatatan kegiatan dilakukan setiap hari melalui kegiatan 

surveilans yang dilakukan oleh IPCLN. Pelaporan  dilakukan oleh 

tim PPRA RSUD Dr M Ashari Pemalang tiap 3 bulan, jika ada 

Tenaga Kesehatan yang terinfeksi dihimbau untuk melapor 

kepada tim PPRA sehingga kemudian dapat dilakukan pendataan. 

6) Penatalaksanaan Tindakan Bagi Tenaga Kesehatan Yang 

Telah Tertular Penyakit Infeksi 

   Tim PPRA RSUD dr M Ashari Pemalang selalu 

memberikan himbauan kepada Tenaga Kesehatan untuk 

segera melaporkan diri kepada tim PPRA apabila merasa telah 

tertular penyakit infeksi, Tenaga Kesehatan yang telah melapor 

kemudian mengisi formulir pasca pajanan yang telah 
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disediakan oleh tim PPRA kemudian setelah itu dilakukan 

penatalaksanaan sebagai berikut :  

(1) Pajanan terhadap virus HBV 

(a) Segera pasca pajanan dilakukan pemeriksaan 

serologik kadar HbsAg  

(b) Petugas kesehatan tidak perlu diberikan vaksin jika 

telah memiliki anti HBs lebih dari 10 mIU/ml, namun 

jika petugas tidak memiliki anti HBs, segera HB 

Imunoglobulin IM dan 1 seri vaksin Hepatitis B dan 

dimonitor dengan tes serologik. 

(c) Memberikan obat sesuai dengan tanda dan gejala 

yang ditimbulkan. 

(2) Pajanan terhadap virus HIV 

(a) Pemeriksaan laboratorium HIV serologi 

(b) Pemberian antibiotik 4 jam pasca pajanan 

(c) Petugas kesehatan melaporkan tanda dan gejala yang 

dialami setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun 

(d) Pemberian obat sesuai tanda dan gejala yang 

ditimbulkan 

(3) Pajanan terhadap Mycrobakterium Tubercolusis (TBC) 

(a) Pemeriksaan tes Mantoux, apabila hasilnya memiliki 

indurasi kurang dari 10 mm maka perlu diberikan 

antibiotik sesuai dengan rekomendasi lokal 



103 
 

(b) Pemantauan selama 6 bulan terhitung dari terkena 

pajanan pertama kali 

(c) Pemberian obat sesuai tanda gejala yang ditimbulkan 

        Berdasarkan uraian penatalaksanaan diketahui bahwa 

RSUD dr M Ashari Pemalang memiliki penatalaksanaan yang 

sedikit berbeda dengan standarisasi pasca pajanan yang 

ditetapkan oleh ketentuan Kepmenkes 382/Menkes/SK/III/2007 

Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di 

Rumah Sakit Dan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pada Lampiran 

III, perbedaan tersebut terletak pada pemberian vaksinasi 

terhadap Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki anti HBs atau 

memiliki kadar HBs kurang dari 10 mIU/ml berdasarkan 

ketentuan standar,  vaksin tersebut diberikan oleh Rumah Sakit 

namun di RSUD Dr M Ashari Pemalang Tenaga Kesehatan 

tidak mendapatkan fasilitas pemberian vaksin melainkan  harus 

membeli sendiri vaksin tersebut  dikarenakan keterbatasan 

anggaran Rumah Sakit. 

c. Tindak Lanjut Jika Terjadi Penularan Infeksi Pada Tenaga 

Kesehatan Di RSUD dr M Ashari Pemalang 

Penularan infeks terjadi kepada petugas kesehatan, 

penularan dapat terjadi akibat kelalaian petugas kesehatan atau 

disebabkan karena kecelakaan kerja. 
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 Berdasarkan data angka kejadian infeksi periode tahun  

2016 yang terjadi di RSUD dr M Ashari Pemalang pada tiap 

bulannya terdapat angka kejadian tertinggi 30 orang dan terendah 

12 orang yang tertular penyakit infeksi. 

Mengalami penurunan angka kejadian pada periode Januari 

hingga Juni 2017 terdapat angka kejadian tertinggi 18 orang dan 4 

orang Tenaga Kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tenaga 

Kesehatan yang telah tertular penyakit infeksi mendapatkan tindak 

lanjut sebagai berikut : 

1) Bagi Tenaga Kesehatan dengan pajanan virus HBV  

Bagi Tenaga Kesehatan yang terpajan virus HBV yang 

memiliki kadar anti HBs kurang dari 10 mIU dan tidak membeli 

vaksin sendiri hanya mendapatkan obat menurut tanda dan gejala 

yang dirasakan, kemudian bagi Tenaga Kesehatan yang membeli 

vaksin sendiri Rumah Sakit (tim PPRA)  memfasilitasi tes serologik 

untuk 3 bulan kedepan dan pemberian obat berdasarkan keluhan 

yang dirasakan. 

2) Bagi Tenaga Kesehatan yang terpajan virus HIV 

Angka kejadian tenaga kesehatan yang terpajan virus HIV di 

RSUD meskipun angkanya kecil namun ada dan tindak lanjut 

rumah sakit di dalam hal ini belum ada obatnya, sehingga yang 

dilakukan adalah test serologik HIV jika hasil positif mendapatkan 
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antibiotik berupa antiretroviral (ARV), kombinasi AZT (zidovudine), 

3TC (lamivudine) dan Indinavir yang ditanggung oleh Rumah Sakit,  

kemudian mendapatkan pengobatan sesuai keluhan yang 

dirasakan, serta petugas kesehatan tersebut wajib melaporkan 

tanda dan gejala yang ditimbulkan kepada tim PPRA setiap 3 bulan 

sekali selama satu tahun karena tidak ada vaksin untuk virus HIV. 

dan belum ada pengobatan yang pasti untuk menyembuhkan HIV. 

3) Bagi Tenaga Kesehatan yang terpajan bakteri Mycrobakterium 

Tubercolusis (TBC)  

Bagi Tenaga Kesehatan yang telah terpajan bakteri TBC 

dengan hasil tes Mantoux  indurasi kurang dari 10 mm maka RSUD 

Dr M Ashari Pemalang memberikan pengobatan antibiotik selama 6 

bulan tanpa putus, diberikan secara gratis lalu 6 bulan kemudian 

dilakukan tes mantoux ulang hingga mendapatkan hasil indurasi 

lebih  dari 10 mm. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dapat diketahui 

bahwa Tenaga Kesehatan yang terkena infeksi TB paru  

mendapatkan pengobatan yang sesuai karena di RSUD dr M 

Ashari Pemalang telah memiliki klinik tersendiri yaitu klinik DOTS, 

obat dan pemeriksaan ditanggung sepenuhnya oleh anggaran 

pemerintah, kemudian untuk penderita HIV belum ada pengobatan 

yang pasti sehingga hanya mendapatkan pemeriksaan 

laboratorium secara rutin dan obat sesuai keluhan yang dirasakan 
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sedangkan Tenaga Kesehatan yang terkena infeksi virus HBV tidak 

mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan standar 

penatalaksanaan akibat terbatasnya obat yang tersedia. 

Apabila dikaitkan dengan ketentuan penatalaksanaan 

prosedur pasca pajanan bagi Tenaga Kesehatan yang terdapat 

pada Lampiran III Kepmenkes Nomor 382/MENKES/SK/III/2007 

Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di 

Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, langkah-

langkah tindak lanjut bagi Tenaga Kesehatan yang tertular infeksi 

yang dilakukan oleh RSUD Dr M Ashari Pemalang khususnya bagi 

penderita virus HIV dan bakteri Mycrobakterium Tubercolusis (TBC) 

sudah sesuai dengan ketentuan tersebut, namun bagi penderita 

virus HBV tidak mendapatkan fasilitas pemberian vaksin dari 

Rumah Sakit dikarenakan adanya keterbatasan biaya anggaran 

pencegahan infeksi.  

d. Jenis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di RSUD 

dr M Ashari Pemalang 

Perlindungan hukum di Indonesia terdapat dua jenis yaitu 

perlindungan hukum preventif dan represif , pelaksanaan 

perlindungan hukum berdasarkan jenis tersebut di RSUD dr M 

Ashari Pemalang adalah sebagai berikut : 
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1) Perlindungan Hukum Preventif 

Merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan adanya 

penularan infeksi. Berikut adalah upaya perlindungan yang 

dilakukan RSUD Dr M Ashari Pemalang yang bersifat 

pencegahan penularan infeksi : 

a) Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional PPI 

RSUD dr M Ashari Pemalang telah menyusun standar 

operasional prosedur berkaitan dengan PPI dengan adanya 

Standar Prosedur Operasional tersebut memiliki tujuan 

mengatur perilaku tenaga kesehatan agar taat pada prinsip 

pencegahan infeksi sehingga  terhindar dari bahaya penularan 

infeksi. 

b) Membentuk Tim PPRA 

RSUD Dr M Ashari membentuk tim PPRA dengan tujuan 

mencegah penyebaran mikroba resisten melalui peningkatan 

ketaatan terhadap prinsip pencegahan infeksi, tim PPRA 

memiliki tugas memonitor pelaksanaan SPO mengenai PPI, 

memantau kesehatan tenaga kesehatan, memberikan 

pelatihan dan pendidikan mengenai PPI kepada tenaga 

kesehatan, menyediakan prasarana (alat) yang digunakan 

untuk  kegiatan PPI sehingga tenaga kesehatan di RSUD dr M 

Ashari terhindar dari penyakit infeksi 
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2) Perlindungan Hukum Represif 

Merupakan perlindungan hukum yang ditujukan sebagai 

penyelesaian masalah. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh 

RSUD dr M Ashari Pemalang adalah dengan pemberian jaminan 

kesehatan berupa BPJS kepada pegawai PNS dan BLUD yang 

dapat digunakan untuk menanggung biaya pengobatan yang 

ditimbulkan akibat penularan infeksi, namun yang terjadi di RSUD 

dr M Ashari Pemalang, hak tersebut belum diberikan sepenuhnya 

oleh Pemerintah maupun Rumah Sakit karena biaya vaksinasi tidak 

ditanggung oleh BPJS.   

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan 

Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di RSUD Dr M Ashari Pemalang 

  Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan 

di RSUD Dr M Ashari Pemalang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain : 

a. Faktor Sosial  

  Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor 

sosial yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum 

bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Dr. M Ashari adalah :  

1) Kesadaran untuk melaksanakan prinsip budaya berperilaku bersih 

dan taat terhadap prosedur yang dibuat oleh Rumah Sakit belum 

sepenuhnya dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di RSUD Dr M 

Ashari Pemalang ditunjukkan dengan adanya Tenaga Kesehatan 
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yang terpapar penyakit infeksi akibat tidak disiplin cuci tangan, 

tertusuk jarum akibat tidak disiplin melaksanakan prosedur 

menyuntik yang aman, dan tidak mengganti sarung tangan pada 

pasien yang berbeda.Sehingga hal ini tidak mendukung 

perlindungan bagi Tenaga Kesehatan yang bersangkutan. 

2) Tersedianya sarana dan prasarana berupa alat-alat penunjang 

pencegahan infeksi, terdapat tim PPRA namun tidak dilakukan 

penjelasan atau pelatihan cara penggunaan alat tersebut kepada 

Tenaga Kesehatan terutama kepada Tenaga Kesehatan yang 

baru. Sehingga terjadi ketidaktahuan penggunaan alat pencegah 

infeksi hal tersebut menghambat terlaksananya perlindungan 

hukum bagi Tenaga Kesehatan terutama bagi Tenaga Kesehatan 

yang baru. 

3) Pendidikan dan pelatihan mengenai pencegahan infeksi tidak 

dilaksanakan secara berkala, hanya sesekali saja. Sehingga 

terjadi kurangnya  pengetahuan Tenaga Kesehatan tentang 

prinsip pencegahan infeksi. 

 Berdasarkan 3 (tiga) faktor tersebut maka secara sosial akan 

menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi Tenaga 

Kesehatan terhadap bahaya penularan infeksi. 

b. Faktor Hukum (Yuridis) 

 Ketentuan sanksi yang tidak tegas terdapat padaPasal 15 

Ayat (1) Permenkes Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Program 
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Pengendalian Resistensi Antimikroba Di Rumah hanya 

menyebutkan “Memberikan sanksi kepada Rumah Sakit yang 

melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini”.  

 Sanksi yang dimaksud terdapat pada Pasal 15 Ayat (2)yang 

berbunyi “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis”, tanpa 

memberikan sanksi kepada petugas kesehatan sehingga Tenaga 

Kesehatan menjadi tidak disiplin melaksanakan prinsip 

pencegahan infeksi. 

 Adanya ketentuan sanksi yang tidak tegas menjadi faktor 

penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi Tenaga 

Kesehatan terhadap bahaya penularan infeksi. 

c. Faktor Ekonomi (Anggaran) 

 Berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa Tenaga 

Kesehatan yang tertular virus HBV tidak mendapatkan biaya untuk 

vaksinasi karena anggaran yang dimiliki Rumah Sakit untuk 

kegiatan pencegahan infeksi kecil, sehingga menggunakan 

gajinya untuk membeli vaksin tersebut. 

 Maka dapat diketahui bahwa faktor keterbatasan anggaran 

menjadi faktor penghambat dalam pemberian perlindungan 

kepada Tenaga Kesehatan terhadap bahaya penularan infeksi. 
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d. Faktor Penyakit 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui jenis infeksi HIV 

belum ada obatnya sehingga tindak lanjut yang dilakukan Rumah 

Sakit hanya sebatas tes laboratorium dan pemberian obat 

berdasarkan keluhan yang dirasakan. 

 Adanya jenis penyakit yang belum ada obatnya menjadi 

faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum kepada 

Tenaga Kesehatan terhadap bahaya penularan infeksi. 
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