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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah  upaya peningkatan kualitas 

kesehatan warga negara untuk mencapai kemampuan hidup sehat. Wujud hidup 

sehat bagi seluruh masyarakat di Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita 

Nasional Bangsa Indonesia yang sudah terkandung dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Pengertian melindungi adalah suatu upaya yang dilakukan negara untuk menjamin 

seseorang dalam memperoleh kehidupan yang sehat, baik secara fisik maupun 

rohaninya, sedangkan jaminan memperoleh pelayanan kesehatan merupakan salah 

satu bentuk dari partisipasi pemerintah dalam upaya mewujudkan keadaan sehat 

bagi masyarakat. 

Keadaan hidup sehat selalu menjadi harapan yang diinginkan oleh setiap 

warga negara. Oleh sebab itu untuk memperoleh hidup sehat dibutuhkan berbagai 

tindakan yang bersifat menunjang keadaan sehat, baik yang dilakukan masyarakat 

itu sendiri dengan perilaku hidup sehat dan didukung pelayanan kesehatan oleh 

rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang 

telah disediakan oleh Pemerintah atau badan usaha swasta guna memenuhi 

kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. 

Upaya Pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan tersebut 

mendasarkan pada ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah bertanggung jawab untuk 

selalu memperhatikan hak setiap warga negara dalam upaya menjamin dan 

meningkatkan kesejakteraan masyarakat baik lahir dan batin. Selain itu 

Pemerintah juga memperhatikan lingkungan yang sehat bagi setiap warga negara. 

Kesejahteraan harus ditunjang oleh nilai pelayanan terhadap kesehatan.Karena 

dengan keadaan sehat, maka masyarakat dapat hidup sejahtera.Untuk itu, seluruh 

lapisanmasyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal yang 

ditunjang oleh hak atas pelayanan kesehatan. 

Upaya pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakatmerupakantanggung jawab langsung dari rumah sakit sebagai salah 

satu tempat memperoleh pelayanan kesehatan secara keseluruhan, baik itu proses 

pengobatan dan perawatannya maupuninformasi kesehatan lainnya. Informasi 

yang dimaksudkan adalah keterangan tentang perkembangan dan upaya apa saja 

yang dilakukan rumah sakit dalam memberikan pertolongan kepada pasien. Upaya 

yang dilakukan rumah sakit didasarkan pada pemenuhan terhadap kesehatan 

setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin karena kesehatan merupakan 

hak dasar yang mempengaruhi semua aspek kehidupan1, dengan kata lain bentuk 

kegiatan di rumah sakit  dilaksanakan tanpa pamrih yang semata-mata dilandasi 

oleh rasa kemanusiaan dalam rangka menjalankan fungsi sosial. 

                                                 
1Julianta Eka Wahjoepramono,2012, Konsekwensi Hukum dalam Profesi Medik, Bandung: Karya 

Putra Darwati, hlm 53. 
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Rumah sakit harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya serta 

bertanggung jawab terhadap pemenuhan akan kesehatan, sebab kebutuhan akan 

kesehatan  didasari oleh hak yangsudah melekat pada seseorang sejak dia lahir. 

Dalam memahami maksud tersebut maka Pemerintah mengeluarkan berbagai 

aturan, yang bertujuan memberikan arah pada keberpihakan terhadap hak 

memperoleh pelayanan kesehatan, salah satu aturan tersebut seperti Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada Pasal 5 ayat (1) 

mengatur bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses 

atas sumber daya di bidang kesehatan”. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan antara lain juga 

mengatur tentang setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus 

memperhatikan hak dari penerima pelayanan kesehatan yang dilaksanakan atas 

dasarperlindungan akan hak setiap orang. Beberapa aturan tersebut diantaranya 

mengatur tentang prinsip non diskriminatif, partisipatif dan pelayanan 

berkelanjutan guna pembentukan sumber daya manusia Indonesia. Prinsip 

pelayanan tersebut tercermin dalam pelayanan kesehatan. Beberapa prinsip 

tersebut  diatas yang mempunyai makna  melindungi masyarakat dalam pelayanan 

kesehatan juga diungkapkan oleh Elizabeth Siregar dan Arrie Budhiartie, 

…“penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan kewajiban bagi Pemerintah karena 

dalam membangun masyarakat yang sehat dan produktif  harus dilandasi pada kesadaran 

akan segala bentuk hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota 

masyarakat”2. 

                                                 
2 Siregar Elizabeth dan Budhiartie Arrie,“Manjemen Risiko“, Majalah Hukum Forum Akademika, 

Jakarta: 2010, hlm. 172. 
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Sejalan dengan perkembangan moderen saat ini,terdapat beberapa tuntutan 

masyarakat diantaranya mengharapkan agar rumah sakit atau pusat pelayanan 

kesehatan masyarakat lebih mengembangkan proses penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan yang lebih baik lagi. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan maka 

dibutuhkan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam 

upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga 

akan terwujud derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian, maka dalam 

keadaan yang sehat masyarakat dapat berproduktif secara sosial dan ekonomi 

yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum. Memahami sisi lain dari 

penunjang pelayanan kesehatan yang lain seperti seperti tenaga kesehatan, maka 

peralatan medis, gedung serta pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam 

memberikan pelayanan kesehatan dapat membantu tenaga kesehatan dalam upaya 

mencegah timbulnya risiko yang terjadi, baik pada tenaga kesehatan maupun 

pasien. 

Upaya pelayanan kesehatan dengan mengunakan peralatan medis dengan 

teknik diagnostik yang tinggi memungkinkan untuk selalu bersentuhan dengan 

risiko, demikian pula dengan pengobatan pada penyakit dengan variatif penyakit 

yang bermacam-macam. Sehingga pemberi pelayanan kesehatan dapat memahami 

risiko dari apa yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Pengetahuan yang 

mendasari berbagai tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan adalah dasar yang 

kuat untuk dapat mengkaji seberapa besar pengaruh pengetahuan terhadap 

tindakan yang akan dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan, dengan berpedoman 

pada setiap melakukan tindakan pelayanan kesehatan dengan tujuan pemulihan 
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rasa sakit yang diderita penerima pelayanan kesehatan sebab terkadang prinsip 

pelayanan kesehatan harus selalu menyesuaikan prinsip pengobatan dengan jenis 

dan kategori penyakit.  

Jenis dan kategori penyakit yang ada pada saat ini sudah dapat memberikan 

gambaran kepada penyelengara pelayanan kesehatan untuk selalu dapat 

meningkatkan pengetahuan dalam memahami sisi proses penyembuhan secara 

paripurna. Media massa berupa koran, tabloid dan televisi juga turut memberi 

akses nyata tentang sisi pelayanan kesehatan yang pada kenyataannya sering 

bersinggungan dengan permasalahan yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Sistem pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang memiliki peluang risiko, 

seperti bebarapa kasus yang ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan merupakan kasus yang terjadi di 

Indonesia,kasus tersebut merupakan kejadian yang tidak diharapkan dalam 

pelayanan kesehatan dan berimbas pada risiko dalam pelayanan kesehatan.Sejak  

tahun 2006 sampai tahun 2012 tercatat ada 182 kasus kelalaian medik, sebanyak 

60 kasus dilakukan dokter umum, 49 kasus oleh dokter bedah, 33 kasus oleh 

dokter kandungan dan 6 kasus oleh dokter spesialis anak dan sisa dibawa 10 ada 

macam-macam kasus yang dilaporkan yang terbukti dilakukan oleh tenaga 

kesehatan di seluruh Indonesia, data tersebut terbukti karena melalui sidang yang 

dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)3. 

Penjelasan kasus ini memberikan gambaran tentang kondisi pelayanan 

kesehatan, dimana masih banyak terdapat kegagalan dipusat pelayanan kesehatan 

                                                 
3Anonim, “Sampai Akhir 2012, Terjadi 182 Kasus Malpraktek”, Tempo: 25 Maret  2013, diakses 

dari  https://nasional.tempo.co/read/469172/sampai-akhir-2012-terjadi-182-kasus-malpraktek 

https://nasional.tempo.co/read/469172/sampai-akhir-2012-terjadi-182-kasus-malpraktek
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masyarakat seperti rumah sakit dan selalu berimbas pada perlakuan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Berbagai kesalahan tersebut turut mempengaruhi  

sistem pelayanan kesehatan kedepan yang berhubungan dengan kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit.  

Setiap tindakan yang sering dilakukan oleh tenaga kesehatan selalu 

mengabaikan tingkat pengetahuan yang didukung oleh unsur kurang kehati-hatian 

dalam menjalankan pekerjaannya sehingga memungkinkan berbagai bentuk 

bahaya yang berkenaan dengan nyawa manusia seringkali terjadi tanpa kita duga, 

risiko tersebut sering bersentuhan langsung dengan pelayanan kesehatan ketika 

pasien sudah berada di rumah sakit. Dengan demikian salah satu kewajiban rumah 

sakit untuk menerapkan standar keselamatan pasien dalam memberi pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat agar dapat membentengi setiap perlakuan 

pelayanan. 

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit selalu berpedoman pada 

aturan yang berlaku bagi rumah sakit, yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit sebagai salah satu pedoman dalam bidang kesehatan 

yang mengatur tentang standar pelayanan di rumah sakit dan merupakan pedoman 

kewajiban bagi rumah sakit dalam mengatur pelayanan yang berefek pada risiko 

yang tak terduga, semisalnya pada Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa “Rumah 

Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien”. 

Rumah sakit wajib berpedoman pada standar keselamatan pasien (patient 

safety) yang merupakan proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan 

pelayanan pasien yang lebih aman, termasuk di dalamnya asesmen risiko, 
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identifikasi dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, 

kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi 

untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. 

Risiko merupakan suatu keadaan yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan 

manusia, hal ini terjadi ketika tidak ada sifat kehati-hatian dalam mengerjakan 

suatu kegiatan, dan setiap kegitan manusia selalu beradu dengan risiko, demikian 

pula setiap kegitan pelayanan kesehatan juga bisa berakibat timbulkan risiko 

apabila kegiatan tersebut tidak didasarkan pada unsur kehati-hatian dan tidak 

berpedoman pada standar prosedur kerja yang berlaku.  

Dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan mewajibkan rumah sakit 

melakukan pekerjaannya berdasarkan pada standar kerja yang membimbing 

tenaga kesehatan untuk dapat mewujudkan suatu hasil kerja yang optimal.  Pasal 

53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur 

bahwa ”Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya”. 

Dengan demikian seorang tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan 

profesinya harus berpedoman pada standar keselamatan pasien sehingga dapat 

menggurangiberbagai bentuk risiko yang diakibatkan dari pekerjaan pelayanan 

kesehatan.  

Risiko yang merupakan akibat penyimpangan realisasi dari rencana yang 

mungkin terjadi secara tak terduga, walaupun telah direncanakan sebaik mungkin, 

namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti bisa berjalan sepenuhnya 
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sesuai dengan rencana itu4, sehingga akan terjadi kerugian5 dan apabila terjadi 

kerugian pada pasien dalam konteks perawatan kesehatan maka akan 

mengakibatkan gangguan fisik berupa gangguan secara temporer atau permanen 

demikian pula bisa berakibat gangguan psikologis berupa depresi serta rasa malu 

dan sebagainya atau kerugian ekonomi berupa kehilangan mata pencaharian 

karena lamanya masa perawatan. 

Efek risiko yang terjadi di saat rumah sakit memberikan pelayanan kepada 

pasien dapat memberikan petunjuk pada Rumah Sakit untuk dapat belajar dari 

setiap kejadian, sehingga rumah Sakit dapat mengunakan suatu bentuk sistem 

manajemen yang bisa menanggulanggi bentuk risiko yang ditimbulkan oleh 

risikoyang tak terduga tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Nolan dalam 

“Eastern Mediterranean Health Journal” bahwa “sistem manajemen risiko yang 

dirancang untuk membantu mencegah kesalahan”6. 

Bentuk risiko pada pelayanan kesehatan sering membuat sistem pelayanan di 

rumah sakit terganggu, makapemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur 

tugas tata kelola pelayanan dirumah sakit yang berhubungan dengan keselamatan 

pasien, tugas mengkoordinir tersebut terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan 

Presiden Nomor 77 Tahun 2015  tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit yang 

mengatur bahwa “Rumah Sakit dapat membentuk komite lain untuk penyelenggaraan 

fungsi tertentu yang sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien”. 

                                                 
4Darmawi Herman, 2014, Manajemen Risiko, Edisi 14, Jakarta: Bumi  Perkasa, hlm 5. 
5Julianta Eka Wahjoepramono, Op.Cit., hlm 112. 
6 “Metode Manajemen Risiko Perusahaan ”, 2009, Journal  Health Mediterranean Eastern, Vol. 

15, No. 5, Tahun 2009, hlm 3. 
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Pelaksanaan fungsi komite yang dibentuk oleh rumah sakit tersebut 

disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dalam rumah sakit yang bersifat  

menunjang kegiatan wajib, yangberperan dalam upaya menunjang pelaksanan 

kegiatan dan berpedoman pada standar keselamatan pasien serta menjamin mutu 

pelayanan. Rumah sakit  dalam pelaksanana tujuan, tugas, fungsi dan perannya 

membutuhkan suatu bentuk pengaturan yang jelas, dikarenakan banyak unsur 

yang terkandung dalam penyelenggaraan rumah sakit7 terutama dengan tugas 

utamanya dalam pelayanan publik yang berhubungan dengan keselamatan pasien.  

Mengungkap peran dan tugas dari rumah sakit maka rumah sakit juga dapat 

membentuk suatu komite yang dalam fungsinya membantu dan mengkoordinir 

tugas pelayanan yang menerapkan unsur keselamatan bagi pasien, komite tersebut 

mempunyai tugas dalam menunjang kegiatan wajib di rumah sakit seperti yang 

telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 pada Pasal 19 ayat 

(2) huruf (g) yang menyebutkan bahwa “Komite tersebut adalah komite manajemen 

risiko dan keselamatan pasien”. 

Pengaturan pasal diatas memberi isyarat kepada rumah sakit untuk dapat 

membentuk komite manajemen risiko dan keselamatan pasien guna menjamin 

koordinasi keselamatan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat.tugas dari komite tersebut secara berkesimbungan memastikan 

pelayanan yang berimbas pada kepuasaan pelayanan sehingga rumah sakit  dapat 

mengelola manajemen khusus yang membuat pasien merasa lebih aman dalam 

                                                 
7 Endang Wahyati Yustina,2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit,Bandung: CV. Keni, hlm. 7. 
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menjalani pengobatan di rumah sakit serta mencegah terjadinya kesalahan akibat 

melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan.   

Pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa untuk dapat menjalankan 

suatu bentuk pelayanan yang berbasis pada keselamatan pasien maka dibutuhkan 

manajemn khusus yang menjadi standar dalam pelayanan seperti manajemen 

risiko, betapa pentingnya penerapan suatu manajemen risiko dalam sistem 

pelayanan di rumah sakit. Menurut M. Hamduh Hanafi, manajemen risiko adalah 

suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan 

dengan ancaman. Untuk menyikapi risiko, maka strategi yang digunakan untuk 

mengelolanya adalah dengan pengelolaan sumber daya agar dapat menghindari risiko 

serta mengurangi efek negatif risiko seperti kematian dan tuntutan hukum”8. 

Dengan menilai kalimat mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan 

ancaman, maka dibutuhkan tenaga profesional yang tugasnya membantu 

pelayanan di rumah sakit, tata kelola pembantuan tersebut dilakukan oleh tenaga 

yang ahli dalam bidang kesehatan, untuk itu dalam menjalankan tugasnya tenaga 

kesehatan yang legalitas pekerjaan membantu pelayanan sudah dilindungi oleh 

hukum dan negara,  dimana pemerintah selaku wakil negara harus memberikan 

jaminan perlindungan hukum  dari risiko yang diakibatkan dari pekerjaan yang 

dilakukan. Risiko yang dapat diterima oleh tenaga kesehatan bisa berupa sangsi 

hukum karena setiap perbuatan tenaga kesehatan kepada pasien merupakan 

hubungan hukum dalam melaksanakan tugas danfungsi profesinya. Pasal 27 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan 

                                                 
8 M. Mamduh Hanafi, 2009, Manajemen Risiko, Edisi Kedua, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 

hlm. 78. 
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bahwa “tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”. 

Dalam melaksanakan tugas di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah 

sakit, tenaga kesehatan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal secara 

periodik yang mencakup seluruh pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, 

rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan, namun ketika pelayanan itu 

dilaksanakan maka terkadang karena kurang hati-hati maka sering timbul 

kesalahan yang mengakibatkan pasien cedera, untuk itu pasal diatas mengatur 

tentang upaya melindungi serta menjamin tenaga kesehatan yang melakukan 

kegiatan pelayanan di rumah sakit. 

Berbagai jenis pelayanan yang dilakukan dirumah sakit dalam upaya 

menolong pasien sudahdi atur dalam  Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyerbutkan “rumah sakit umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua 

bidang dan jenis penyakit”. Makna upaya pelayanan kesehatan yang turut membantu 

masyarakat dalam memperoleh kesembuhan yang dilakukan oleh semua bidang 

dalam pelyanan di rumah sakit dengan kategori rumah sakit umum dan untuk 

semua jenis penyakit. 

Makna tersebutjuga diatur juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit pada Pasal 3 yang mengatur 

bahwa: 

“Rumah Sakit harus mempunyai kemampuan pelayanan sekurang-kurangnya 

pelayanan medik umum, gawat darurat, pelayanan keperawatan, rawat jalan, rawat 

inap, operasi/bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, 

gizi, sterilisasi, rekam medik, administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan 
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masyarakat, pemulasaran jenazah, laundry, dan ambulance, pemeliharaan sarana 

rumah sakit, serta pengolahan limbah”. 

 

Sebagaimana diketahui rumah sakit merupakan salah satu bentuk fasilitas 

pelayanan kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan publik, maka 

melalui peraturan tersebut dapat mengupayakan pengaturan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan oleh rumah sakit akan lebih terarah dan lebih jelas 

pelaksananan pekerjaannya. Dengan didukung oleh undang-undang maka sistem 

pelayanan kesehatan sedapat mungkin mampu mengantisipasi bentuk risiko yang 

diakibatkan oleh pekerjaan pelayanan kesehatan, dengan demikian secara otomatis 

memberi perhatian pada asas perlindungan tenaga kesehatan dan pasien. 

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan yang optimal dapat dilaksanakan 

berdasarkan beberapa prinsip, diantaranya prinsip pelindungan yang  merupakan 

dasar bagi pelaksanaan pelayanan yang bermutu sehingga pasien juga 

mendapatkan perlindungan yang sewajarnya dari pemberi pelayanan kesehatan 

tanpa terkecuali. Beberapa pernyataan yang mengutarakan tentang pelayanan yang 

mengutamakan pelindungan terhadap pasien, seperti yang diutarakan oleh 

Pendapat Levey dan Loomba dalam Soewono Hendrojono yang  mengatakan9: 

Bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang 

diselenggarakan bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan 

memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan 

kesehatan yang ditujukan kepada perorangan, kelompok ataupun masyarakat. 

 

                                                 
9 Soewono Hendrojono, 2007, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter  dalam 

Transaksi Teraupetik, Surabaya: Srikandi, hlm 100-101. 
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Pelaksanaan pelayanan kesehatan merupakan perbuatan hukum karena 

berhubungan dengan hak dalam mamperoleh kehidupan dan selalu bertalian 

dengan pekembangan teknologi dalam upaya penyembuhan suatu penyakit 

sehingga dapat memberikan pemahaman kepada seorang tenaga kesehatan untuk 

harus meningkatkan kompetensinya dalam mempelajari hal-hal yang berhubungan 

dengan hukum dan kesehatan, seperti yang diungkapkan oleh Julianta Eka 

Wahjoepramono10 bahwa: Perkembangan ilmu dalam bidang kesehatan tidak pernah 

berhenti, tanpamelakukan teknik baru dalam pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 

standar terkini, dapat menciptakan risiko yang mungkin tak dapat dihindari. 

Kepastian pelayanan terhadap kesembuhan pasien merupakan kewajiban bagi 

setiap rumah sakit di seluruh Indonesia, baik di pusat maupun di 

daerah.Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan sudah diatur 

di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang salah satu isi peraturannya mengatur tentang kewenangan bidang kesehatan  

yang menjadi wewenang masing-masing daerah untuk mengelola dan 

menyelenggarakan aspek kesehatan di daerah. Dengan adanya aturan yang 

diterbitkan oleh Pemerintah maka pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah 

dapat berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat. 

Demikan halnya dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua juga membuat 

aturan daerah tentang kesehatan yang di terbitkan oleh Gubernur dengan nama 

Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan 

Kesehatan. Pada Pasal 10 ayat (1) huruf (a) yang menyatakan bahwa “Tenaga 

Kesehatan berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas pelayanan 

                                                 
10 Julianta Eka Wahjoepamono, Op.Cit.,hlm.93. 
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kesehatan”. Demikian pula pada Pasal 10 ayat (1) huruf (e) menyatakan bahwa 

“Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah daerah”. 

Makna dari pasal diatas mengatur tentang tenaga kesehatan dalam 

menjalankan kegiatannya sebagi tenaga yang melakukan kegiatan pelayanan 

kesehatan berhak memperoleh perlindungan atas tindakannya pada pelayanan 

kesehatan dilindungi oleh pemerintah daerah makna lain dari perlindungan ini 

agar setiap pemberi pelayanan kesehatan dalam melakukan pekerjaan selalu 

berkomitmen kepada penyelenggaran pelayanan yang maksimal karena pada 

umumnya masyarakat sebagai subjek dalam pelayanan juga mendapat 

perlindungan yang sama atas hak memperoleh pelayanan kesehatan yang 

maksimal di daerah. 

Dalam upaya turut menjamin perlindungan hukum ini maka rumah sakit di 

daerah juga ikut memberikan jaminan pelindungan terhadap tenaga kesehatan 

dalam menjalankan tugasnya. Penangganan masalah risiko yang diakibatkan oleh 

pekerjaannya juga menjadi wewenang dari pemerintah daerah dan rumah sakit, 

semisal dalam menjalan fungsi pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara di 

daerah seperti halnya semua Rumah Sakit di Indonesia maka Rumah Sakit Umum 

Daerah Abepura, mempunyai aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi 

Papua yaitu Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah propinsi Papua yang mengatur 

lembaga teknis seperti Rumah Sakit Abepura yang pada Pasal 53 Peraturan 

Daerah tersebut mengatur tentang: 

“Rumah Sakit Umum Daerah Abepura mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan pengobatan dan pemulihan 
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pasien yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan 

serta melaksanakan upaya rujukan”. 

 

Pada pasal tersebut mengatur tentang  perangkat hukum yang dirancang oleh 

pemerintah daerah, pada umumnya memberikan makna akan kepastian hukum 

agar sistem pelayanan kesehatan yang diupayakan dapat memberikan makna 

perlindungan terhadap hak dasar manusia dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

yang maksimal atas kesembuhan penyakit yang diderita dan menjadi kewajiban 

yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Abepura. 

Sebagai salah satu tempat pelayanan kesehatan Rumah Sakit harus mampu 

memberikan pelayanan yang memberikan rasa aman kepada setiap penerima 

pelayanan kesehatan dan selalu dapat menerapkan suatu standar pelayanan yang 

maksimal seperti yang di jelaskan dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa “Untuk 

menjalankan tugas rumah sakit mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan 

pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 

Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien”. 

Standar pelaksanaan suatu kewajiban seperti pada makna pasal diatas 

merupakan pedoman baku yang harus diterapkan guna menghasilkan pelayanan 

kesehatan yang maksimal, dalam meningkatkan mutu pelayanan yang berindikasi 

pada keselamatan pasien maka Rumah Sakit dalam melakukan tindakan 

pertolongan sudah mempunyai pedoman yang mendasari perlakuan dalam 

menunjang keselamatan pasien. Perlakuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

di rumah sakit seringkali tidak hanya berfokus pada penyembuhan semata tetapi 

juga memberikan arahan guna peningkatan pemahaman masyarakat akan sistem, 
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peranan dan kapasitas rumah sakit dalam pengelolahan pelayanan kesehatan. 

dengan maksud pemberikan pelayanan kesehatan juga dapat bersifat promotif 

(Promosi) dan  juga prefentif  (pencegahan), pernyataan ini diperjelas dengan 

pendapat Susatyo Herlambang yang mengatakan bahwa pelayanan kesehatan 

bukan hanya berfokus pada pasien yang datang atau yang dirawat tetapi juga 

pelayanan bagi keluarga pasien dan masyarakat umum yang memperoleh 

pelayanan yang terbaik di rumah sakit 11. 

Penyelenggaran pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai ruang 

lingkup pelayanan  yang sangat kompleks baik itu dari berbagai jenis tenaga 

kesehatan sampai ke perangkat keilmuannya dan dari perkembangan Ilmu 

pengetahuan sampai ke teknologi kedokterannya. Hal ini memungkinkan semakin 

kompleks masalah dan kesalahan seringkali terjadi dalam pelayanan, dan berefek 

pada timbulnya risiko pada petugas kesehatan maupun pada pasien,  terjadinya 

risiko dalam pelayanan itu diutarakan oleh peneliti Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Indonesia, Lukman Hakim Tarigan. Batasan pengertian 

risiko menurut Herman Darmawi bahwa risiko adalah kan kerugiaan dimana 

untuk menunjukan suatu keadaan yang terbuka terhadap kerugian atau 

keemungkinan terjadi kerugian yang dapat terjadi kapan saja sesuai dengan 

keadaan yang sesungguhnya12. 

Berhubungan dengan risiko maka Tarigan dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa pada Tahun 2013 terdapat 7000 nakes terinfeksi Hepatitis 

                                                 
11Herlambang Susatyo, 2016, Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Cara Mudah 

Memahami Manajemen Pelayanan Rumah Sakit dan Organisasi Pelayanan  Kesehatan Lainnya, 

Yogyakarta: Gosyen Publising, hlm 33.  
12 Herman Darmawi, 2014, Manajemen Risiko, Ed.1,Cet. 14 Jakarta: Bumi Aksara, hlm 19. 
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B, sekitar 4.900 diantaranya disebabkan karena kecelakaan tertusuk jarum suntik, 

sisanya tertular dari penderita, risiko penularan hepatitis B kepada petugas 

kesehatan mencapai 20 sampai 40 persen, paling tidak mereka tertusuk jarum 

suntik sekali dalam setahun13. 

Dari hasil penelitian  diatas dapat memberikan gambaran bahwa nilai kehati-

hatian dan tingkat pengetahuan para medis yang sangat minim tentang sumber 

risiko yang menyebabkan tenaga kesehatan terpapar dan hanya sekitar sepertiga 

daritenaga medis yang memiliki pengetahuan yang memuaskan tentang 

manajemen risiko dan terdapat setengahnya yang menyadari konsep risiko dan 

elemen yang penting dari manajemen risiko serta kualitas proses dalam peraturan 

perawatan kesehatan14, hal ini membuktikan bahwa betapa sangat pentingnya 

tingkat pengetahuan tentang risiko yang harus dipelajari dalam pelayanan 

kesehatan. 

Pada seluruh aktivitas penyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit 

selalu beradu dengan risiko, baik itu disebabkan oleh pekerjaan medis maupun 

tindakan administrasi, maksud dari tindakan administrasi yaitu dengan bentuk 

prosedural yang terlalu rumit menyebabkan pasien lama ditangani sebab unsur 

pelayanan dalam rumah sakit harus bersifat ketepatan waktu dan sasaran sehingga 

sebab risiko pelayanan kesehatan tak dapat dihindari, untuk iturumah sakit 

membutuhkan pengendalian secara optimal agar tidak menimbulkan kerugian 

kepada pasien maupun kepada rumah sakit. 

                                                 
13 Dina Manafe, “Jarum Suntik Tak Aman, 7000 Tenaga Kesehatan Terinfeksi Hepatitis B”, Berita 

Satu: 16 September 2014, diakses dari http://www.beritasatu.com/kesehatan/210399-jarum-suntik-

tak-aman-7000-tenaga-kesehatan-terinfeksi-hepatitis-b.html 
14Ibid. 

http://www.beritasatu.com/kesehatan/210399-jarum-suntik-tak-aman-7000-tenaga-kesehatan-terinfeksi-hepatitis-b.html
http://www.beritasatu.com/kesehatan/210399-jarum-suntik-tak-aman-7000-tenaga-kesehatan-terinfeksi-hepatitis-b.html
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Rumah Sakit dapat mengelola Manajemen Risiko yang merupakan panduan 

dalam penerapan risiko dan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh karyawan 

tentang kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan sebagai acuan 

penerapan bagi seluruh unit kerja. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah 

diuraikan maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Manajemen 

Risiko Dan Keselamatan Pasien Untuk Menjamin Perlindungan Hukum Bagi 

Pasien Dan Tenaga Kesehatan Pada Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 

Abepura”. 
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B. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang maka disusun perumusan masalah: 

1. Bagaimanakah pengaturan manajemen risiko dan keselamatan pasien 

untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan 

pada pelayanan RSUD Abepura? 

2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dan keselamatan pasien untuk 

menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan pada 

pelayanan RSUD Abepura? 

3. Bagaimana hambatan penerapan manajemen risiko dan keselamatan pasien 

untuk menjamin pelindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan 

dipandang dari sisi yuridis, sumber daya manusia, budaya dan politik, serta 

fasilitas? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan permasalahan maka Tujuan penelitian iniadalah : 

1. Memperoleh gambaran tentang pengaturan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien pada rumah sakit untuk menjamin perlindungan 

hukum bagi pasien dan tenaga kesehata pada pelayanan Rumah Sakit 

Umum Abepura. 

2. Mendapat gambaran tentang pelaksanaan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien pada rumah sakit untuk menjamin perlindungan 

hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan pada pelayanan Rumah Sakit 

Umum Abepura. 
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3. Memperoleh gambaran tentang hambatan yang dihadapai Rumah Sakit 

Umum Daerah Abepura dalam menjamin pelindungan hukum bagi pasien 

dan tenaga kesehatanyang dipandang dari sisi yuridis, sumber daya 

manusia, budaya dan politik, serta fasilitas. 

 

D.  Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik kepada peneliti 

maupun bagi pihak lain yang terkait dalam penelitian ini, manfaat penelitian 

ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum 

terutama Hukum Kesehatan yang terkait dengan penerapan Manajemen 

Risiko dan Keselamatan Pasien untuk menjamin perlindungan hukum 

bagi pasien dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit. 

2. Manfaat Praktis. 

a) Bagi peneliti, bahwa penelitian ini sebagai syarat untuk kelulusan dan 

untuk menambah wawasan tentang penerapan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien dalam upaya menjamin perlindungan hukum bagi 

pasien dan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit. 

b) Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan masukan 

dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya bagi 
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penyusun kebijakan di rumah sakit tentang penerapan manajemen 

risiko dan keselamatan pasien dalam upaya menjamin perlindungan 

hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan. 

c) Bagi rumah sakit, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dalam penyusunan peraturan 

internal di rumah sakit dan pelaksanaannya  terutama sistem 

manajemen risiko di rumah sakit yang ada di daerah. 

d) Bagi masyarakat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang penerapan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien pada rumah sakit  untuk menjamin perlindungan 

hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan pada pelayanan Rumah Sakit 

Umum Abepura. 

 

E. Metode Penelitian. 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistimatis dan kosistensi15. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode  Pendekatan. 

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis 

yaitu mengunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk memahami hukum 

sebagai gejala-gejala faktual dengan mengunakan langkah-langkah metode 

                                                 
15Suratman dan Dillah Phillips H., 2012, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabet, hlm. 34. 
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penelitian ilmu sosial16. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjawab 

permasalahan mengenai bentuk penerapan manajemen risiko dan keselamatan 

pasien untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga 

kesehatan pada pelayanan rumah sakit. Dengan pendekatan ini diharapkan 

dapat menggumpulkan dan penyajian data  dengan mengunakan konsep-

konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan penelitian tesis ini. 

2. Spesifikasi  Penelitian 

Penelitian tesis ini menyajikan spesifikasi penelitian dengan 

menggunakan deskriptif analitis, yaitu mendeskriptifkan ataupun gambarkan 

permasalahan hukum tertentu yang terjadi di masyarakat kemudiandi analisa 

dan dihubungkan dengan sumber hukum positif yang sedang berlaku agar 

memperoleh gambaran tentang kategori hukum yang terjadi17. Spesifikasi 

penelitian tersebut juga dapat memberikan gambaran secara keseluruhan 

tentang bentuk penerapan manajemen risiko dan keselamatan pasien untuk 

menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan pada 

pelayanan rumah sakit, dan mencari keterkaitan dengan permasalahan yang 

terjadi.  

 

 

 

 

                                                 
16 Agnes Widanti dkk, 2009, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Magister Hukum 

Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, hlm 7. 
17Ibid, hlm. 8. 
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3. Lokasi dan waktu penelitian 

a. Lokasi penelitian. 

Adapun lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat melakukan 

penelitian adalah pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Kota Jayapura 

Propinsi Papua. 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian yaitu sumber data dari rumah sakit yang dituju guna 

memperoleh gambaran dan informasi yang berhubungan dengan penerapan 

manajemen risiko dan keselamatan pasien yang dilakukan di rumah sakit  

dalam upaya menjamin perlindungan hukum bagi pasien yang mendapat 

pelayanan serta tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan Rumah Sakit 

Umum Abepura. 

4. Metode Pengumpulan Data. 

Dalam pengumpulan data dapat dipakai berbagai cara seperti; 

partisipasi, observasi, wawancara yang terdiri dari wawancara kedalam, 

wawancara informan kunci, diskusi kelompok terarah, tinjauan, dokumen. 

Untuk dapat melengkapi data tersebut diatas, juga dapat diperlukan: 

a. Penelitian berdasarkan biografi dan sejarah lisan dari subjek/objek 

penelitian.  

b. Penelitian Foto yang berkaitan dengan objek penelitian. 

c. Penelitian yang mengambarkan keadaan suasana penelitian ketika 

pengumpulan data berlangsung. 

d. Penelitian dengan mengunakan kuesioner dan survei. 
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Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua tahapan yaitu:18 

a. Studi Kepustakaan. 

Studi kepustakaanmerupakan metode pengumpulan informasi atau data 

yang ada dalam beberapa referensi seperti buku, majalah atau tabloit 

tentang hukum, pengetahuan ilmiah yang mutahir ataupun pengetian baru 

tentang fakta dan ide yang bertujuan menjadi landasan teori mengenai 

permasalahan yang ditelitidan merupakan data sekunder guna melengkapi 

materi tesis. 

b. Studi Lapangan. 

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung guna menghasilkan data yang akurat dan belum di 

olah. Dari hasil pengamatan terlibat (kuantitatif) atau, wawancara 

mendalam ataupun penyebaran kuesioner pada pejabat di rumah sakit 

yang pernah menangani manajemen risiko dan keselamatan pasien yang 

berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dan keselamatan pasien 

untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan 

pada pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura. 

5. Jenis Data 

Pada penelitian ini jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer atau disebut juga data dasar yaitu data yang belum 

diolah dan diperoleh dengan cara studi lapangan. Sedangkan data sekunder 

yaitu data diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, 

                                                 
18Op.Cit.,hlm 123. 
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peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan pemerintah 

daerah karya ilmiah, dan lainnya, dan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti dan data sekunder dipakai sebagai penunjang untuk 

mempertajam analisa19. 

Jenis data menurut Soerjono Soekanto bahwa data dalam penelitian 

hukum dibagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yakni:20 

a. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas 

norma-norma atau kaidah dasar misalnya Undang-Undang Dasar 1945, 

ketetapan MPR, Peraturan Peraturan, Undang-Undangan seperti : 

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

5) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional 

6) Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Pelayanan Kesehatan 

7) Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 6 tahun 2014 tentang Jaminan 

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua 

8) Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 11 Tahun  2016  tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah propinsi Papua 

9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  340 Tahun 2010 Tentang 

Klasifikasi Rumah Sakit. 

10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2013 tentang 

Keselamatan Pasien 

11) Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas 

dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 

12) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 tahun 2002 tentang Pedoman 

Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL) 

13) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011  tentang 

Keselamatan Pasien 

                                                 
19Ibid., hlm.122. 
20 Soekanto Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia, 

hlm. 52. 
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14) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2264  Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Perijinan Rumah Sakit 

15) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang 

Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 

 

 

b. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang yang erat hubungannya 

atau memberi penjelasan kepada bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer misalnya 

rancangan peraturan perundang-undang, hasil karya ilmiah para sarjana, 

dan hasil-hasil penelitian. 

c. Bahan Hukum Tertier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, eksiklopedia, bibliografi, dan internet. 

6. Metode Analisis Data. 

Metoda analisa yang digunakan adalah setelah data terkumpul  dari data 

dilapangan sesuai dengan tujuan penelitian kemudian di susun dan dianalisa 

secara kualitatif dengan mengunakan teori hukum, asas hukum, teori 

manajemen beserta peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga 

dapat memperoleh gambaran tentang hasil penelitian setelah dilakukan proses 

tafsirdan evaluasi data permasalahan penelitian21. 

F. Rencana Penyajian Tesis. 

Penyajian tesis diuraikan dalam bentuk naratif, dalam bentuk yang sitematis  

guna memperoleh gambaran dari hasil penelitian dan penyajiannya terdiri dari  

empat bab yang akan di mulai dengan: 

                                                 
21Ibid., hlm.146. 
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Bab I Berisikan Pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan penyajian tesis. 

Bab II yang berisikan rancangan sistematika penulisan secara naratif, yang 

terdiri dari tinjauan dari beberapa teori yang berkaitan dengan konsep penelitian 

yang disebut tinjauan pustaka, dan menguraikan secara sistematis tentang teori-

teori yang berhubungan dengan penelitian antara lain teori hak, teori kewajiban, 

teori perlindungan hukum, teori manajemen risiko, teori kewenangan bidang 

kesehatan, teori pelayanan kesehatan. Sehingga akan memperoleh gambaran 

hubungan teori dengan permasalahan penerapan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien serta menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga 

kesehatan pada pelayanan di Rumah sakit. 

Bab III berisikan tentang pelaksanaan hasil penelitian yang  dibahas dalam 

bentuk narasi dan  mengulas tentang gambaran sejarah rumah sakit, umum lokasi 

rumah sakit, fasilitas rumah sakit, fasilitas peninjang, sumber daya manusia 

kesehatan, dan permasalahana yang berhubungan dengan penerapan manajemen 

risiko dan keselamatan pasien dalam menjamin perlindungan hukum bagi pasien 

dan tenaga kesehatan pada pelayanan Rumah sakit dan didasarkan pada undang-

undang serta peraturan pemerintah yang berlaku guna mendukung isi penelitian 

ini. 

Penelitian ini akan membahas tentang peraturan yang berlaku yaitu Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang nomor 36 Tahun 

2009 tentang kesehatan, Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
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sakit, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan 

Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional,Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor  340 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Rumah 

Sakit,KepMenKes Nomor 772 tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal 

Rumah Sakit (HBL), PerMenKes No 1691 Tahun2013 tentang Keselamatam 

Pasien, Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 11 Tahun  2008  tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah propinsi Papua, Peraturan 

Gubernur Papua No 38 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah 

Sakit Umum Daerah Abepura, Peraturan Daerah  No. 7 Tahun 2010 tentang 

pelayanan kesehatan, Peraturan Daerah Propinsi Papua No 6 tahun 2014 tentang 

Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua,  

Bab IV merupakan bab penutup, yang berisikan simpulan yang merupakan 

pernyataan singkat yang dijabarkan dalam hasil dan pembahasan penelitian untuk 

membuktiklan bentuk perumusan masalah, yang telah diteliti dan saran yang 

dibuat oleh peneliti yang penjabarannya menganjurkan kepada pihak rumah sakit 

untuk selalu mengunakan undang-undang dan peraturan sebagai dasar dalam 

mengambil suatu keputusan dalam pelayanan kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


