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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kota Jayapura51 

Nama Kota Jayapura pada awalnya adalah Holandia. Nama tersebut 

diberikan oleh Kapten Sachse yang merupakan komandan tentara Belanda 

sekitar tahun 1910. 

Gambar 3.1 Peta Kota Jatapura 

 
Sumber: Data BPS Propinsi Papua Tahun 2016 

 

Sejarah kota Jayapura bermula dengan pembukaan pos pemerintahan di 

Pulau Debi yang berfungsi sebagai Pusat Pengabaran Injil antara Tahun 1900-

1910. Pada tahun 1909 berdasarkan Surat Keputusan (Besluit) Gubernur 

                                                 
51 http://www.jayapurakab.go.id/profil/sejarah/ 

http://www.jayapurakab.go.id/profil/sejarah/
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Hindia Belanda No. 4 Tahun 1909 tertanggal 28 Agustus 1909 yang berisikan 

perintah untuk membantu persiapan bagi Komisi Pengaturan Perbatasan 

Antara Belanda dengan Jerman dalam upaya memegang kendali kekuasaan 

disana maka berangkatlah satu Detasemen Militer yang dipimpinan Kapten 

Infantri F.J.P. Sachese. Setelah sebulan mereka berhasil mendarat di Teluk 

Numbay (pesisir Kota Jayapura). Kemudian tanggal 7 Maret 1910 Kapten 

F.J.P. Sachese memproklamirkan Dataran Numbay dengan sebutan Hollandia 

dan dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan, tahun 1942 tentara Japang 

berhasil mendarat dan menguasai Tanah Papua sampai akhir tahun 1944 

Belanda kembali menguasai Tanah Papua dan memindahkan Ibu Kota ke 

daratan Makanwai yang merupakan Ibu Kota Keresidenan New Guinea, 

kemudian pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Nibi-Abei pada bulan 

Maret 1946 yang merupakan komplek Rumah Sakit Armada ke VII. Nibi-

Abei dirubah namanya menjadi Kota Baru (sekarang Abepura). Tahun 1946-

1951 pusat pemerintahan dipindahkan ke Kota Baru menyebabkan Gedung 

Markas Besar dan kediaman Jendral Mac Arthur turut dipindahkan. Pada 

tahun 1951-1955, nama kota baru diganti namanya menjadi Hollandia Stad. 

Tahun berikutnya nama Kota Hollandia Stad diganti kembali namanya 

menjadi Hollandia Binnen, dan merupakan tonggak awal berdirnya kota 

Jayapura dengan ibu kota sementara di Abepura. 

Tahun 1958 Ibu Kota Hollandia Binnen dipindahkan lagi ke Pantai 

Teluk Numbay/Humbolt (Hollandia Haven) dan dibangun pula Kantor 

Gubernur beserta kantor-kantor Dinas di Dok II yang selanjutnya menjadi 
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ibukota pemerintahan yang diberi nama Hollandia. Pada tanggal 31 

Desember 1962 Nama ibukota pemerintahan Hollandia diganti menjadi Kota 

Baru. Tanggal 31 Desember 1963  untuk pertama kalinya Presiden Pertama 

Republik Indonesia Bpk. Ir. Soekarno mengunjungi Tanah Papua dan 

mengganti nama Kota Baru menjadi Soekarnopura dan Teluk Hubolt menjadi 

Teluk Yos Sudarso. Tahun 1965 nama Kota Soekarnopura dirubah menjadi 

nama kota Djajapura. 

Tahun 1969 ditetapkan pembentukan Kabupaten Jayapura sebagai 

Daerah Otonomi dengan Ibu Kota Jayapura berdasarkan Undang-undang 

No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat. 

Sepuluh (10) tahun setelah pembentukan daerah otonomi dengan  ibu kota 

Jayapura, tepatnya tahun 1979 Kabupaten Jayapura dimekarkan dan memiliki 

Kota Administratif Jayapura yang dikukuhkan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah RI No. 26 Tahun 1979 tertanggal 28 Agustus 1979 dengan 

wilayah yang meliputi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Jayapura Utara dan 

Kecamatan Jayapura Selatan  

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negri No. 5 tahun 1979 dan 

Instruksi Mendagri No. 30 Tahun 1979, pada hari Jumat, 14 September 1979, 

Kota Jayapura di resmikan sebagai Kota Administraratif oleh Bapak Haji 

Amir Machmud, Menteri dalam Negeri Republik Indonesia bersamaan 

dilantiknya Drs. Florens Imbiri sebagai Walikota Jayapura, pengesahan dan 

pelantikan walikota oleh Gubernur KDH. Tingkat I Irian Jaya Bapak Haji 

Soetran. Tahun 1993 status Kota Administratif Jayapura dinaikkan statusnya 
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menjadi Kotamadya Jayapura berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 

1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura tertanggal 

21 September 1993 bersamaan dengan itu Mendagri Yogie S.M. dan melantik 

Drs. R. Roemantyo sebagai Walikota yang definitif periode 1995-2000 

dengan agenda pemerintahan yaitu menyusun dan melengkapi aparatur 

pemerintahan daerah seperti dinas otonom, dan dinas vertikal serta 

membentuk DPRD Kota, dengan empat Kecamatan yaitu: Kecamatan 

Jayapura Utara, Kecamatan Jayapura Selatan, Kecamatan Abepura dan 

Kecamatan Muara Tami. Selanjutnya Bapak Drs. M.R Kambu, M.Si dilantik 

sebagai Walikota Jayapura periode 2000–2005. Dalam periode lima tahun 

berikutnya Kota Jayapura masih memberi kepercayaan kepada Bapak Drs. 

M.R Kambu, M.Si sebagai Walikota Jayapura periode 2005–2010. Demikian 

pula dengan pemilihan Walikota periode berikutnya dimana Drs. Benhur 

Thomy Manno, MA. 2010-sekarang, Wilayah Kota Jayapura terdiri atas lima 

Distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan 

Muara Tami. Sampai dengan tahun 2016, dan memiliki  14 Kampung dan 25 

kelurahan yang terdiri dari 12 kampung asli yang didiami penduduk asli 

Jayapura. 

a. Letak Geografis Kota Jayapura52 

Kota Jayapura merupakan ibukota Propinsi Papua dan memiliki luas 

940 Km2 (0.23 % dari luas daratan Provinsi Papua), dengan ketinggian 0-< 

700 m di atas permukaan laut (dpl), dengan batasan: 

                                                 
52 Data Badan Statistik propinsi Papua Tahun 2016. 
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Sebelah Utara  : Lautan Pasifik 

Sebelah Selatan   : Kabupaten Keerom 

Sebelah Timur  : Negara Papua New Guinea 

Sebelah Barat   : Distrik Rafenirara Kabupaten Jayapura 

 

Secara geografis berada pada posisi antara bagian barat 1370-271 bujur 

Timur,bagian timur 141o-411 Bujur Timur dan bagian utara 1o271 lintang 

selatan, bagian selatan 3o491 Lintang Selatan. Secara topografi berdiri tanggal 

21 September 1993 berdasarkan UU No. 6 Tahun 1993, memiliki topografi 

yang relatif bervariasi yang terdiri dari dataran rendah dan pesisir pantai serta 

daerah perbukitan dan gunung-gunung. 

b. Demografis 

Sebagai Ibukota Provinsi Papua, Kota Jayapura didiami oleh berbagai 

macam suku-suku diantaranya Suku Jawa, Makasar, Bugis, Toraja, Manado, 

Batak, Ambon, Madura dan berbagai suku lainnya yang ikut menambah 

jumlah penduduk. Hal lain yang berhubungan dengan pertabahan penduduk 

yaitu pertambahan dari urbanisasi yang menjadikan kota jayapura sebagai 

tujuan pendidikan. Selain itu tujuan mencari pekerjaan, menurut data BPS 

dalam, “Jayapura Dalam Angka Tahun 2016”, jumlah penduduk Kota 

Jayapura mencapai 288.786 jiwa, jumlah penduduk terbanyak berada di 

distrik Abepura yaitu 77.995 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu 

11.916 jiwa berada di distrik Muara Tami, seperti pada tabel berikut ini. 
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Tabel A.1.Jumlah Penduduk Kota Jayapura Per Distrik, Tahun 2016. 

No Nama Distrik Jumalah Penduduk (Km2/Jiwa) 

1 Muara Tami 12.379 

2 A b e p u r a 80.618 

3 Jayapura-Selatan 74.112 

4 Jayapura-Utara 71.900 

5 H e r a m 44.481 

Sumber: BPS Kota Jayapura, Tahun 2016 

c. Keadaan Iklim. 

Kota Jayapura beriklim tropis basah dengan suhu minimum 29oC dan 

maksimum 31,8oC, curah hujan rata-rata 146 mm/ht. Kelembaban udara rata-

rata 80,42 %.Variasi curah hujan antara 45-255 mm/thn dengan jumlah hari 

hujan rata-rata bervariasi antara 148-175 hari hujan per tahun.  Suhu rata-rata 

29oC-31,8oC, sedangkan musim hujan dan musim kemarau tidak teratur. 

Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 79%-81% di sekitar Kota 

sampai pinggiran Kota. (BMKG Jayapura 2016) 

d. Kondisi Ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura yang tertinggi dibanding 

Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Papua. Kesenjangan pendapatan yang 

tajam, serta masih tingginya angka kemiskinan (31.95%) dan angka 

pengangguran dengan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 57.26%. 

Kelemahan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan pertanian (dalam 
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arti luas) sebagai salah satu penopang perekonomian daerah yang memiliki 

keunggulan kompetitif. Peluang yang baik dalam menghasilkan pendapatan 

bagi masyarakat kota jayapura di tinjau dari segi bidang pariwisata, yang 

ditandai dengan semakin meningkatnya industri pariwisata dan kunjungan 

wisatawan domestik dan mancanegara di Kota Jayapura, khusunya 

penambahan keutungan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjamg pesisir 

pantai yang merupakan penduduk asli di kota Jayapura.  

Kondisi ekonomi penduduk asli, terutama dalam konteks persaingan 

ekonomi yang terjadi dikota Jayapura, masih berada pada level yang rendah 

dengan minimnya permodalan serta ketrampilan yang dimiliki dan dengan 

kondisi sumber daya alam yang semakin terkuras. Kegiatan perekonomian 

bagi penduduk asli tertinggal dengan suku lain yang tinggal di kota Jayapura, 

yang mana berkompetisi di bidang perdagangan dan jasa masih jauh dari 

harapan untuk dapat meningkatkan kompetisi. Sebagai contoh dengan 

mengutamakan keuntungan dari pemanfaatkan hak ulayat adat yang berada di 

sepanjang pesisir pantai yang menjadi objek wisata pantai, maka sebagian 

dari penduduk asli telah berkompetisi dalam bidang jasa walaupun pada skala 

yang masih kecil dan permodalan yang masih terbatas. Sedangkan persaingan 

dalam skala kecil semisal penjualan hasil-hasil bumi seperti ikan laut, 

tanaman jangka panjang seperti kelapa, pinang dan lain-lain, membutuhkan 

tingkat pengetahuan tertentu agar persaingan ekonomi ini dapat 

meningkatkan ekonomi masyarakat di kota Jayapura khususnya bagi 

penduduk asli  
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e. Kondisi Mayarakat 

Penduduk asli masih bermukim di kampung asli di kota Jayapura, 

pemerintah provinsi Papua telah memberikan perhatian terhadap penduduk 

asli di 14 kampung. Dalam upaya program pemberdayaan kampung, 

kompetisi dalam pembangunan di kota Jayapura dengan kota lain di papua, 

yang mana dengan adanya peningkatkan berbagai fasilitas pembangunan baik 

yang disiapkan pemerintah maupun yang dibangun secara swadaya oleh 

masyarakat sendiri maupun dengan sumber dana pemerintah. 

Adapun program-program pemberdayaan kampung yang ada di kota 

Jayapura antara lain (1). PNPM Mandiri Respek  (PNPM Respek), (2). PNPM 

Mandiri Perkotaan (PNPM MP), (3). Dana Peningkatan Pembangunan 

Kampung  (DP2K), (4). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 

(PPIP) dan (5). PNPM Pariwisata. Program pendampingan terhadap 

penduduk asli Port Numbay dari ke-5 program ini, telah dapat merubah sikap 

dan mental warga sebagai modal penting  bagi penduduk asli yang ada di kota 

Jayapura. Kondisi ini sangat bermanfaat agar penduduk asli dapat 

berkompetisi dalam setiap kegiatan pembangunan di berbagai bidang di kota 

Jayapura.53 

                                                 
53 http://www.jayapurakab.go.id/profil/sejarah/  

http://www.jayapurakab.go.id/profil/sejarah/
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Gambar 3.2 Kota Jayapura Tempo Dulu 

 

 

Sumber: http://www.jayapurakab.go.id/profil/sejarah/ 

Gambar 3.3 Kota Jayapura Jaman Sekarang 

 

Sumber: http://www.jayapurakab.go.id/profil/sejarah/ 

 

 
 

http://www.jayapurakab.go.id/profil/sejarah/
http://www.jayapurakab.go.id/profil/sejarah/
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2. Gambaran Umum Objek Penelitian54 

Rumah Sakit Umum Daerah Abepura adalah rumah sakit pemerintah 

yang terletak di Distrik Abepura  dan beralamat  di Jalan Kesehatan 1 No 09 

kota Jayapura Propinsi Papua. Dahulu RSUD Abepura dikenal dengan 

sebutan Rumah Sakit Pembantu Abepura yang dibangun pada masa 

penjajahan Belanda  dimana saat itu pemberian nama rumah sakit disesuai 

dengan kota atau distrik dimana rumah sakit tersebut berada.  Seiring dengan 

perjalanan waktu dan pertambahan jumlah penduduk di sekitar wilayah kota 

Abepura, maka Rumah Sakit Pembantu berbenah diri untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah mulai membangun 

beberapa fasilitas tambahan sebagai upaya meningkakan kapasitas pelayanan 

pada Rumah Sakit Pembantu Abepura dengan harapan penambahan ini dapat 

memudahkan akses pelayanan dan dapat menjangkau semua lapisan 

masyarakat di Abepura, demikian pula dengan status sebagai rumah sakit 

pembantu sesuai55 Surat Keputusan Gubernur KDH Propinsi Irian Jaya 

Nomor 445/1019/SET/1990, tanggal 23 Maret 1990 dan Surat Dirjen Yanmed 

No 601/Yanmed/RS/Budik/YMU/90, tertanggal 24 Agustus 1990 maka telah 

diterbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Irian Jaya No 204 Tahun 

1990 tentang penetapan Rumah Sakit pembantu Abepura menjadi Rumah 

Sakit Umum Abepura, dengan kapasitas tempat tidur 50 buah  yang 

disesuaikan dengan dengan tingkat pelayanan kepada masyarakat.  

                                                 
54 Fakrona Sroyer, Bagian Administrasi Rumah Sakit Abepura, Wawancara tanggal 4 Mei 2017. 
55 Ibid.,yang disesuaikan dengan data sekunder dari profil RSUD Abepura, tanggal 4 Mei 2017. 
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Selanjutnya sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 1183/ 

MenKes/SK/XI/1994 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 117 Tahun 

1996 Rumah Sakit Umum Abepura ditetapkan menjadi rumah sakit kelas D 

yang diresmikan oleh Gubernur Irian Jaya Tahun 1997. Upaya RSUD 

Abepura dalam mengoptimalkan pelayanannya kepada masyarakat tidak 

hanya sebatas meningkatkan jumlah fasilitas tetapi juga memperhatikan mutu 

pelayanan yang tentunya berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan di Rumah Sakit. Selanjutnya, berdasarkan Surat 

Keputusan  Menteri Kesehatan nomor 491/Menkes/SK/V/1997 tanggal 20 

Mei 1997, RSUD Abepura menjadi Rumah Sakit Tipe C. 

a. Kondisi Umum Objek Penelitian56 

Lokasi Rumah Sakit yang bersebelahan dengan pemukiman masyarakat 

mempermudahkan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh pelayanan 

dengan cepat. RSUD  Abepura merupakan RS Tipe C milik Pemerintah 

Provinsi Papua yang memiliki  luas areal 7.675 M2 atau hanya sekitar ¾ ha 

dan belum mencapai 1 ha, yang mana luas areal Rumah Sakit Abepura masih 

jauh dari luas yang ideal untuk pengembangan Rumah Sakit ke depan. Dalam 

areal yang ada terdapat bangunan gedung, areal taman dan parkir yang sangat 

terbatas. Sarana pelayanan RSUD Abepura meliputi sarana rawat jalan 

dengan empat buah poliklinik spesialis dasar (Bedah, Anak, Penyakit Dalam 

dan Kebidanan) serta poliklinik-poliklinik lainnya seperti Mata, THT, Saraf, 

Poliklinik Umum dan Gigi. Sarana penunjang medis yang dimiliki adalah 

                                                 
56 Data Sekunder dari Profil RSUD Abepura Tahun 2017. 
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sarana Radiologi/rontgen, Farmasi dan Laboratorium, Instalasi Gizi, Instalasi 

Sanitasi, Instalasi IPRS dan Instalasi Loundry. Sarana rawat inap yang 

dimiliki RSUD Abepura yaitu 163 tempat tidur yang tersebar di bangsal-

bangsal pria, wanita, anak, bedah, kebidanan, bersalin, Perinatologi, ICU, 

UGD dan ruang kelas/VIP. Luas area yang sempit menyebabkan 

pengembangan RSUD pada saat ini hanya bisa dibangun ke arah atas57. 

Batas rumah sakit Abepura menurut letak geografis adalah sebagai 

berikut : 

1) Sebelah utara berbatasan dengan perumahan masyarakat yang 

langsung berhubungan dengan Distrik Abepura 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan masyarakat yang 

bersebelahan dengan Universitas Cenderawasih. 

3) Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Sakit Jiwa Abepura 

4) Sebelah barat berbatasan dengan Gunung Abepura. 

 

Berbagai bentuk perkembangan sistem pelayanan kesehatan rumah 

sakit di Indonesia yang diawali dengan pengesahan undang-undang tentang 

rumah sakit, memberikan isyarat kepada pihak58 RSUD Abepura berupaya 

membenahi manajemen dan sistem pelayanan kesehatan yang diawali dengan 

penambahan fasilitas bangunan yang diperuntukkan guna melengkapi 

kekurangan gedung semisal gedung adminstrasi dan beberapa fasilitas gedung 

penujang pelayanan kesehatan seperti rungan perawatan,  sehingga harapan 

dalam visi rumah sakit yaitu untuk menjadikan RSUD  yang menjadi pelopor 

pelayanan rujukan di wilayah Papua khususnya di daerah wilayah Tanah Adat 

Suku Tabi ini dapat direalisasikan. 

                                                 
57 Fakrona Sroyer, Bagian Administrasi Rumah Sakit Abepura, Hasil Wawancara tanggal 4 Mei 

2017 yang disesuaikan dengan data sekunder dari profil RSUD Abepura, tanggal 4 Mei 2017. 
58 Nico Barends, Direktur RSUD Abepura, Hasil Wawancara tanggal  30 Mei 2017. 
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Dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada 

pasal 8 Ayat (4) mengatur tentang “Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan 

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada studi 

kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan 

efektivitas, serta demografi”. 

Makna dari undang-undang tentang Rumah Sakit mengatur tentang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi rumah sakit dapat melengkapi 

syarat-syarat seperti kelayakan pemerataan pelayanan, efisiensi serta 

efektifitas, hasil pengamatan membuktikan bahwa Rumah Sakit Abepura 

telah dapat memenuhi tuntutan seperti yang terdapat dalam undang-undang 

tersebut, semisal pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat di Papua dengan kriteria lokasi Rumah Sakit  keberadaannya 

dekat lingkungan masyarakat serta mempunyai keadaan demografi yang 

dapat mempermudah masyarakat menjangkau pusat pelayanan kesehatan 

tersebut. 

b. Struktur Organisasi Pelayanan di Rumah Sakit 

Dalam struktur organisasi yang ada,sesuai dengan peraturan Gubernur 

Nomor 38 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tugas Rumah Sakit 

Umum Daerah Abepura, maka RSUD  Abepura dipimpin oleh seorang 

Kepala Rumah Sakit yang disebut Direktur, yang bertugas memimpin dan 

menyelenggarakan kegiatan Rumah Sakit dan secara teknis operasional 

bertanggungjawab kepada pemerintah daerah, tangungjawab tersebut 

berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang 

Pengorganisasian Rumah Sakit bahwa setiap rumah sakit yang berada di 
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daerah menjadi tangungjawab  langsung dari pemerintah daerah sebagai unsur 

penyelenggara pelayanan dasar  di daerah.  Dalam tata kelola pelaksanaan 

tugas di rumah sakit maka Direktur lewat Struktur organisasi membagi tugas 

dan fungsi untuk masing-masing bidang tugas sesuai dengan peran dan 

fungsinya, penjabaran tugas dan fungsi serta peran tersebut bersifat 

membantu tugas pokok dari Direktur Rumah Sakit yang mana tugas tersebut 

membawahi pekerjaan pengorganisasian kegiatan rumah sakit secara 

keseluruhan dan  dibantu oleh beberapa staf manajerial Rumah Sakit  yang 

sudah dibagi dalam bebarapa bagian dan sub bagian dengan maksud 

mengkoordinir sebagian  beban tugas dari direktur Rumah sakit, mengingat 

beban kerja dan tata laksana pelayanan di Rumah Sakit berfariasi maka 

Direktur tak mampu melaksanakan tugas tersebut sendiri sehingga beben 

kerja tersebut harus dibagi habis dengan beberapa staf dalam organisasi 

rumah sakit. Undang-Undang  No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada 

pasal 33 Ayat (2) mengatur  “Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas 

Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur 

keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, 

serta administrasi umum dan keuangan”.Dengan berkiblat pada aturan 

perundang-undangan tersebut  diatas maka Rumah Sakit Abepura yang 

bersatatus sebagai rumah sakit tipe C melengkapi kegiatan perumahsakitan 

dengan berbagai unsur tugas pembantuan guna melengkapi setiap fariasi 

pekerjaan yang ada didalam kegiatan Rumah Sakit Abepura, dengan beban 

tugas yang disesuaikan.59 

                                                 
59 Fakrona Sroyer, Bagian Administrasi Rumah Sakit Abepura, Wawancara tanggal 4 Mei 2017 
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Adapun bagan susunan organisasi RSUD Abepura adalah sebagai 

berikut :  

 

Dengan mempunyai bagan struktur organisasi yang sesuai dengan 

peraturan maka peran dan tugas yang dijalankan sesuai dengan tujuan 

pelayanan yang sesungguhnya bagi Rumah Sakit Abepura juga sudah 

tertuang dalam visi dan misi Rumah Sakit, adapun Visi  dari Rumah Sakit 

Umum Daerah Abepura yaitu dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai 

,dan memberikan fokus pada apa yang menjadi kemampuan dari Rumah Sakit 

Umum Daerah di Papua sehingga harapan untuk  menjadi Rumah sakit  yang 

akan  memberikan pelayanan kesehatan bagi  seluruh masyarakat sebagai 

subjek pelayanan, adapun Visi dari Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 

adalah sebagai  Rumah Sakit rujukan regional di wilayah Tanah Tabi yang 

                                                                                                                                      
dibandingkan dengan data sekuder dalam provil RSUD Abepura. 
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bangkit, mandiri, sejahtera dan menjadi terbaik dalam pelayanan di tanah 

Papua tahun 201860. 

Berkaitan dengan visi RSUD  Abepura,  maka sudah seharusnya ada 

misi yang memberi arah dalam menjalankan visi pelayanan, sehingga para 

pemberi pelayanan khususnya petugas kesehatan di rumah sakit dapat 

memahami misi yang merupakan bentuk cerminan tentang sistim pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat, yang berhubungan dengan tugas pokok dan 

fungsi sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dapat bekerja sama dalam 

menunjang pelayanan kesehatan, adapun misi dari Rumah Sakit Umum 

Daerah Abepura yaitu :1) Meningkatkan derajat keimanan, pengetahuan, 

sikap,perilaku, disiplin dan profesiaonal sesuai  Bidang Tugasnya;2) 

Meningkatkan sistem Manajemen Rumah Sakit yang bersih, transparan, 

bebas korupsi, kerjasama tim dan berwibawa; 3) Mewujudkan lingkungan 

Rumah Sakit Umum Daerah yang bersih, tertib dan nyaman; 4) 

Meningkatkan mutu layanan rumah sakit menjadi terbaik, holistik, 

komperhensif, terintegrasi, beretika, bermoral, serta percaya dan dicintai 

masyarakat. 

Demikian pula dengan motto dari pelaksanaan sistem pelayanan di 

RSUD Abepura adalah sebagai bentuk penyataan sikap guna menjalankan 

visi dan misi yang merupakan kesepakatan bersama. Adapun motto ini dari 

RSUD Abepura, yaitu“Melayani Dengan Kasih Dan Profesional”. Dengan 

motto ini diharapkan agar RSUD Abepura dapat melakukan pelayanan 

                                                 
60 Data sekunder dalam profil RSUD Abepura,tanggal 4 Mei 2017. 
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kepada setiap pasien atau pun keluarga pasien yaitu secara profesional dalam 

bertindak, cepat dan akuratserta tepat dan teliti dalam memberikan pelayanan. 

Melalui motto ini juga diharapkan tercipta sikap dan tingkah laku selaku 

pelayan masyarakatdanselalu menunjukan sikap yang ramah kepada siapa 

saja yang membutuhkan pertolongan dan informasi tanpa membedahkan 

suku, golongan dan ras. 

Keberadaan RSUD  Abepura merupakan bentuk kepedulian pemerintah 

daerah dalam mensejahterakan masyarakat di kota Jayapura, dengan demikian 

bentuk kepedulian ini memberi gambaran tentang pengamalan Pancasila yang 

mana pada sila ke 5 menjelaskan tentang keadilan, yang merupakan tuntunan 

tentang  sikap yang adil  dalam pelayanan  serta adil dalam memberikan 

kesempatan kepada  masyarakat dalam memperoleh pekerjaan sebagai tenaga 

pelayan di bidang kesehatan yang mana sekaligus merupakan bentuk 

kepedulian pemerintah daerah dalam merekrut tenaga kerja kesehatan sebagai 

sumber daya manusia kesehatan guna pencapaian upaya pelayanan 

kesehatan61. Menyikapi keberadaan Sumber  Daya  Manusia dibidang 

Kesehatan  pada RSUD Abepura khususnya yang langsung menangani 

pekerjaan spesialis di rumah sakit, maka sejak tahun 2013 sampai saat ini 

kebutuhan akan dokter spesialis dan tenaga spesialis lainnya masih menjadi 

dilema yang serius bagi pihak RSUD Abepura,dilema tersebut harus disikapi 

guna peningkatan mutu pelayanan agar masyarakat berhak mendapat 

pelayanan yang maksimal.   

                                                 
61 Fakrona Sroyer, Bagian Administrasi Rumah Sakit Abepura, Wawancara tanggal 4 Mei 2017. 
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Sejalan dengan niat dari pihak rumah sakit tersebut maka Undang-

Undang  tentang Rumah Sakit pasal 12 Ayat (3) yang mengatur  tentang 

“Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau 

pekerjaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit”. Dengan melihat gambaran 

tentang Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang 

sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, maka 

Rumah Sakit Abepura juga mempekerjakan beberapa tenaga ahli dalam 

bidang kesehatan seperti beberapa 62Dokter spesialis diantaranya Spesialis 

Anak 3 orang, Spesialis Bedah 3 Orang, Spesialis Obgen/kebidanan 2 Orang, 

Spesialis Penyakit Dalam 3 Orang, Spesialis Patologi Klinik 1 Orang, 

Spesialis Radiologi 1 Orang, Spesialis Mata 1  Orang, Spesialis  THT 1 

Orang, Spesialis  Kulit dan Kelamin 1 Orang, Spesialis  Saraf 1 Orang, 

Spesialis  Anastesi 1 Orang, Spesialis  Forensik 1 Orang, Spesialis  Orthopedi 

1 Orang dan  Dokter Umum 21 Orang serta Dokter Gigi 7 Orang. 

Keberadaan dokter Spesialis amat penting untuk pelaksanaan kegiatan 

medis yang berhubungan dengan keahlian khusus dalam melakukan 

pekerjaannya yang tak mungikn dilakukan oleh dokter umum dirumah sakit, 

faktor penyebeb keberadaan dokter specialis disebabkan oleh permintaan 

masyarakat yang sudah maju terutama dengan pola penyakit yang semakin 

variatif. 63Dokter Spesialis dalam melakukan pekerjaannya di RSUD Abepura 

dibantu oleh  160 perawat dan bidan yang bertugas  pada poliklinik dan 

ruangan rawat inap. Dengan jumlah dokter yang memenuhi kuota pelayanan 

                                                 
62 Data sekunder dalam profil RSUD Abepura, tanggal 4 Mei 2017. 
63 Data sekunder dalam profil RSUD Abepura, tanggal 4 Mei 2017. 
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kesehatan di Rumah Sakit tipe C ditambah dengan jumlah perawat dan bidan 

serta bagian administrasi memungkinkan sistim pelayanan menjadi lebih 

baik. Adapun data mengenai jumlah pegawai di RSUD Abepura menurut 

golongan kepangkatan adalah sebagai berikut:64 

Tabel A.1. Jumlah Pegawai negeri sipil Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 

berdasarkan Golongan Kepangkatan 

 

Sejumlah 80 pegawai lain nya merupakan tenaga honorer dan kontrakan 

yang di perbantukan pada ruangan atau bansal rawat inap dan rawat jalan 

pada RSUD Abepura. 

Tabel A.2 Kebutuhan Pegawai di RSUD Abepura 

                                                 
64 Silius Kabak, Bagian Kepegawaian RSUD Abepura, Wawancara tanggal 06 Mei 2017. 
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c. Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan. 

Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 56 tahun 2014 

tentang Kalsifikasi dan Perijinan Rumah Sakit yang sudah diatur dalam pada 

Pasal 36 tentang kelengkapan Pelayanan yang dimiliki oleh Rumah Sakit 

Umum kelas C paling sedikit meliputi: pelayanan medik; pelayanan 

kefarmasian; pelayanan keperawatan dan kebidanan; pelayanan penunjang 

klinik; pelayanan penunjang nonklinik; dan pelayanan rawat inap, dengan 

demikian Fungsi pelayanan di RSUD Abepura juga sudah mempunyai 

klasifikasi kelengkapan tersebut yang juga dilengkapi dengan65 instalasi 

penunjang lainnya yang berfungsi menunjang pelayanan yang pokok seperti 

rawat jalan, rawat inap, rawat  darurat. Instalasi penunjang tersebut adalah 

1.Instalasi Rawat Intensif; 2.Instlasi Bedah Sentral; 3.Instalasi Rehabilitasi 

Medis; 4.Instalasi Radiologi; 5.Instalasi Farmasi; 6.Instalasi Gizi; 7.Instalasi 

Laboratorium Klinik; 8.Instalasi  PemeliharaanSarana Rumah Sakit 

9.Instalasi Sanitasi66. Sedangkan prasarana penunjang lain yang turut 

menunjang kegiatan pelayananmedis di RSUD Abepura adalah kebutuhan 

akan air bersih, seperti makna peraturan yang sudah diatur dalam Pasal 41 

Keputusan Menteri Kesehatan No 56 tahun 2014 mengatur tentang pelayanan 

penunjang nonklinik meliputi  pengelolaan air bersih, dengan demikian air 

bersih merupakan kebutuhan paling penting bagi pelayanan kesehatan, namun 

terdapat kendala dalam  mengadakan air bersih dalam memenuhi kebutuhan 

di RSUD Abepura, dikarenakan debit air sudah tidak seimbang dengan laju 

                                                 
65 Fakrona Sroyer, Bagian Administrasi Rumah Sakit Abepura, Wawancara tanggal 4 Mei 2017. 
66 Bambang Suharto, Staf Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit,wawancara tanggal 7 Mei  

2017. 
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pertambahan pemakai dan harus di bagi dengan masyarakat yang berada di 

sekitar RSUD Abepura, mengingat lokasi rumah sakit di tengah pemukiman 

masyarakat.  

Hasil wawancara dengan bagian instalasi pemeliharahan sarana rumah 

sakit RSUD Abepura bahwa Pihak Rumah Sakit telah mengupayakan 

berbagai upaya dalam pengadaan air bersih, dengan membuat sumur bor dan 

bak penampungan air, dengan perimbangan pekerjaan dapat terealisasi pada 

awal tahun 2017. Sisi lain dari apa yang menjadi kebutuhan di RSUD 

Abepura yang bersifat membantu sistem pelayanan kepada masyarakat yaitu 

Aliran listrik, keadaan aliran listrikpun belum stabil, karena sering padam, 

sedangkan mesin genset yang digunakan sering mengalami kerusakan67. 

Pihak rumah sakit telah menganggarkan biaya pemeliharaan mesin genset 

pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017. Semua hal yang 

menunjang pelaksanaan pelayanan yang optimal tersebut membutuhkan 

pendanaan yang cukup banyak, namun dalam kenyataan realisasi dana ini 

masih menjadi dilema bagi RSUD Abepura. sedangkan kebutuhan akan 

pelayanan semakin mendesak dalam menunjang kegiatan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit. Penyerapan biaya yang terbesar bagi RSUD 

Abepura yaitu dalam upaya memfasilitasi  sarana  penunjang yang bersifat 

esensial seperti pembelian peralatan kedokteran, gedung dengan standar 

peralatan yang khusus, bahan material pertolongan kegawatdaruratan,bahan 

reagensia, obat-obatan, alat kesehatan habis pakai. Dengan harapan realisasi 

                                                 
67 Nico. Barends, Direktur RSUD Abepura, hasil wawancara tangal 30 Mei 2017. 
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anggaran dari pemerintah daerah dapat membantu RSUD Abepura dalam 

menjamin pemenuhan kebutuhan rumah sakit secara bertahap.  

 

B. Pembahasan 

1. Pengaturan Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien. 

a. Tangungjawab Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Manajemen 

Risiko dan Keselamatan Pasien 

Dengan mengetahui macam Peraturan yang berlaku di Rumah Sakit 

semisal peraturan tentang keselamatan pasien yang dimaksudkan agar rumah 

sakit memahami isi dari peraturan dan membandingkan isi peraturan tersebut 

dalam kegiatan pelayanan di rumah sakit, dengan maksud  apakah sudah 

sesuai dengan kebijakan atau masih terdapat banyak keseimpangan dalam 

penata kelolaan keselamatan pasien di rumah sakit agar tidak mengakibatkan 

permasalahan.Mengacu pada setiap permasalahan yang berhubungan dengan 

keselamatan pasien maka pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri 

Kesehatan No 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 

yang mana pada Pasal 15 ayat (1) mengatur “Menteri, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara  berjenjang 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Keselamatan  

Pasien Rumah Sakit sesuai tugas dan fungsi masing-masing”. 

Dengan menimbang makna peraturan Menteri Kesehatan diatas, tentang 

keterlibatan pemerintah daerah dalam pembinaan serta pengawasan 

keselamatan pasien di rumah sakit, maka pemerintah mempunyai kewajiban 

yang dilaksanakan oleh rumah sakit guna menjamin pengawasan terhadap 



 

77 

 

keselamatan pasien.Dengaan mengingat bahwa pelaksanaan kegiatan 

pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak terlepas dengan pengawasan dari 

pihak pemerintah, demikian halnya dengan Rumah Sakit Abepura. Bentuk 

keterlibatan tersebut merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah sebab 

Rumah Sakit Umum Daerah Abepura merupakan rumah sakit Pemerintah 

yang berada di kota  Jayapura Distrik Abepura. 

Sehubungan dengan bentuk permasalahan yang ada di rumah sakit yang 

berkaitan dengan keselamatan pasien, maka rumah sakit lewat pemerintah 

daerah perlu menetapkan atau membuat suatu kebijakan tentang keselamatan 

pasien di rumah sakit. Mengingat keselamatan pasien wajib dilakukan. 

Karena itu diperlukan acuan yang jelas untuk melaksanakan keselamatan 

pasien tersebut  guna memberikan perlindungan kepada pasien di Rumah 

Sakit, acuan tersebut berupa aturan intenal rumah sakit yang bersifat 

mengatur sistem pelayanan yang berhubungan dengan risiko pasien, dan 

diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahan akibat melaksanakan suatu 

tindakan 

Mengungkap pengaturan manajemen risiko dan keselamatan pasien 

dalam pelayanan kesehatan, maka  RSUD Abepura harus mempunyai 

beberapa aturan  semisal hospital by low dan standar operasional prosedur. 

Aturan tersebut secara  optimal dapat memberi acuan yang bersifat 

mengontrol unsur keselamatan pasien, agar tidak bertolak belakang dengan 

makna aturan yang ada di daerah.Segala bentuk pengaturan tentang sistem 
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pelayanan kesehatandi rumah sakit daerah tersebut seharusnya sudah diatur 

dalam peraturan interen rumah sakit. 

Hasil penelitian yang dilakukan memberi gambaran bahwa peraturan 

internal RSUD Abepura yang sedang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai 

pemilik sarana pelayanan masih dalam proses penyelesaian 

peraturan.Kegiatan tersebut sesuai dengan Ketentuan dalam Keputusan 

Menteri KesehatanNo 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengaturan Internal 

Rumah Sakit dimana dalam penjelasan lampiran peraturan memberi 

penjelasan bahwa: 

"Pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili mempunyai peran utama dalam  

pengaturan aturan internal rumah sakit, Tingkat dan jenis aturan internal rumah  

sakit disusun dan ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau yang mewakiliselain itu  

dan berwenang menetapkan peraturan internal dirumah sakit”. 
 

Ketentuan peraturan ini menggambarkan bahwa pemilik sarana dalam 

hal ini pemerintah daerah mempunyai wewenag dalam menyelesaikan format 

dan materi isi aturan internal.  Dalam Undang-Undang No 44 tahun 2009 

tentang Rumah sakit pada Pasal 29 huruf (r) yang mengatur "Setiap Rumah 

Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal 

Rumah Sakit (hospital by laws)". 

Analisa peneliti tentang isi dan penjelasan kedua aturan diatas 

menjelaskan bahwa ketentuan peraturan tersebut menggambarkan bentuk 

kerja sama antara pemilik sarana pelayanan dan direktur  dalam 

menyelesaikan format dan materi isi aturan internal, yang selanjutnya isi dari 

peraturan tersebut didukung oleh  pendapat, saran dan masukan-masukan 

tentang pelaksaan kegiatannya dari RSUD Abepura, guna perbaikan materi 
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peraturan interen tersebut, dan terdapat beberapa tahapan penyempurnaan 

materi yang dihubungkan dengan Peraturan daerah dan keadaan riil yang ada 

di RSUD Abepura, namun dari hasil pengamatan data sekunder diperoleh 

informasi bahwa Rumah Sakit Abepura masih merancang aturan internal 

tersebut  selain itu membutuhakn proses yang panjang dengan tahapan yang 

masih mengalami proses pembetulan kalimat agar dalam bertindak 

mempunyai kegunaan memberi perlindungan kepada pemberi pelayanan 

ataupun  penerima pelayanan. 

Dengan pemahaman yang dijabarkan peneliti tersebut dapat 

memberikan gambaran bahwa peraturan internal Rumah sakit belum lengkap, 

maka pemerintah daerah mempunyai tangung jawab dalam memberikan arah 

pengaturan pelayanan kesehatan agar kesempatan untuk memperoleh 

pelayanan tersebut dapat dirasakan serta dinikmati oleh masyarakat di 

Propinsi Papua, dengan maksud upaya penanganan pertolongan bagi pasien 

pada fasilitas pelayanan RSUD Abepura. Prinsip dasarnya  dalam  

pelaksanaan pelayanan kesehatan secara keseluruhan di Rumah sakit Abepura 

adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh pengobatan bagi 

masyarakat, sehingga aturan Rumah Sakit Abepura masih secara penuh 

berkiblat pada aturan pemerintah daerah dalam mengatur pelayanan 

kesehatan di Papua. 

Pengaturan pelayanan di RSUD Abepura yang selalu mengupayakan 

pelayanan kesehatan yang memiliki keberpihakan terhadap hak dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan dan merupakan bagian terpenting dalam 
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menjamin hak masyarakat dalam mamperoleh pelayanan kesehatan. Tugas 

pemerintah daerah dalam pengaturan sistem pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat yang didasarkan pada peraturan tentang urusan wajib 

Pemerintahan. Urusan wajib tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang 

Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 ayat  (1)  huruf (b) 

mengatur “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

meliputi  kesehatan”. 

Kewajiban tersebut harus di laksanakan di daerah yang berkaitan 

dengan makna aturan tentang kewajiban pemerintah daerah.  Pemahaman 

makna kewajiban tersebut diatas didukung oleh beberapa teori yang 

berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah diantaranya seperti yang 

diungkapkan oleh Soekidjo Notoadmodjo yang menyatakan bahwa 

“Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, 

aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan”. 

Untuk memjalankan fungsi kewajiban tersebut maka pemerintah Propinsi 

Papua merancang Peraturan Daerah Propinsi Papua No. 7 Tahun 2010 

tentang pelayanan kesehatan, yang pada pasal 2 huruf (a) mengatur 

“Penduduk Propinsi Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang 

bermutu dengan beban biaya serendah-rendahnya”. 

Makna aturan daerah tersebut memberi gambaran bahwa pengaturan 

keselamatan pasien juga ditunjang oleh biaya pelayanan yang serendah-

rendahnya, agar pasien dapat kesempatan memperoleh pelayanan yang 
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maksimal, namun tidak menutup kemungkinan untuk RSUD Abepura untuk 

dapat memperhatikan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. 

Mutu pelayanan kesehatanyang dilakukan RSUD Abepura sebisa 

mungkindapat menjangkau semua aspek pelayanan kesehatan agar kepastian 

pelayanan dapat berdampak pada pelaksanaan kegiatan pelayanan. 

Tangungjawab pemerintah tentang Pengaturan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien merupakan implementasi dari Undang-Undang tentang 

Rumah sakit.Oleh karena itu pemerintah daerah menerbitkan aturan lain yang 

berhubungan dengan jaminan keselamatan dan perlindungan kepada penerima 

pelayanan kesehatan. Bentuk aturan hukum tersebut berupa jaminan 

pelayanan dengan mengunakan Kartu Papua Sehat (KPS), yang dalam 

pelaksanaannya memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan 

kesehatan sampai pada sistim rujukan pada rumah sakit mitra rujukan. 

Upaya menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Papua yang 

berkiblat pada nilai tangung jawab pemerintah terhadap unsur keselamatan 

bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga 

kegiatan pelayanan kesehatan bagi Rumah Sakit Abepura selalu 

memperhatikan aturan yang berlaku bagi masyarakat, semisal Peraturan 

Daerah Propinsi Papua No 6 tahun 2014 tentang Jaminan Pembiayaan 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua, yang pada pasal (4) mengatur 

“Jaminan Pembiayaan Kesehatan diberikan kepada peserta pemegang KPS, yang 

terdiri dari orang asli papua dan warga lain”. Selanjutnya dalam pasal (8) huruf 

(b) mengatur “Kartu Papua Sehat berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan yang 
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meliputi seluruh Rumah Sakit umum Daerah”. Makna dari pasal diatas 

memberikan gambaran tentang bentuk kepedulian pemerintah daerah, dimana 

ketika pelayanan tersebut dapat diakses tanpa tersentuk kendala 

pembiayaan,maka harapan akan kesembuhan dan keselamatan akibat 

penyakit yang diderita pasien dapat di atasi. 

Menyusun sebuah perencanaan pengaturan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan dalam 

bentuk aturan adalah salah satu hal penting yang secara langsung dapat 

memberikan perlindungan hukum dan memberikan aspek keuntungan bagi 

pihak pasien pan petugas kesehatan. Tugas dan kewenangan Pemerintah 

daerah dalam mengawal sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat  di 

Papua merupakan bentuk kewenangan yang juga sudah diatur dalam 

peraturan daerah no 7 Tahun 2010 tentang pelayanan kesehatan, yang mana 

pada pasal (6) huruf (a) mengatur tentang “Pemerintah daerah kabupaten/kota 

menpunyai tugas Meningkatkan mutu pelayan kesehatan pada tempat-tempat 

pelayanan kesehatan”. 

Makna pasal diatas mengambarkan bahwa ketentuan mengenai jenis 

dan mutu Pelayanan Dasar yang sebisa mungkin dapat  dilaksanakan oleh 

RSUD Abepura seperti menerapkan unsur keselamatan pasien dalam 

melakukan tugas dan fungsi sebagai rumah sakit daerah yang mengelola 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, beban penugasan ini merupakan 

kewajiban dari RSUD Abepura dalam melaksanakan fungsinya  yang selalu  
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berpedoman kepada perangkat peraturan yang mengatur tentang tata kelola 

bidang kesehatan di Rumah Sakit . 

Dalam gambaran lebih lanjut yang dilakukan oleh peneliti menunjukan 

bahwa Pemerintah Daerah di Papua telah berupaya memberi kemudahan 

tentang pengalokasian dana bantuan kesehatan kepada RSUD Abepura  dalam 

upaya memberikan pelayanan kesehatan, seperti yang sudah diatur dalam 

Peraturan Daerah Papua  No 07  Tahun 2010 tentang pelayanan Kesehatan, 

yang mana dalam Pasal (5) huruf (d) yang mengatur “Pemerintah Daerah 

mempunyai tugas mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD dan sumber-

sumber lain yang tidak mengikat bagi pelayanan kesehatan masyarakat”. Makna 

pasal lain yang terdapat dalam aturan daerah tersebut yang juga memiliki 

prinsip mempermudah akses pelayanan kesehatan yaitu pada pasal (2) yang 

mengatur “Pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dimaksudkan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan 

kepada orang asli papua dan warga lain pada fasilitas kesehatan”. 

Pengertian rujukan dalam pasal ini menerangkan bahwa pemerintah 

daerah berupaya memberikan jaminan rujukan sampai kepada dana jaminan 

pengobatan di rumah sakit mitra rujukan, dengan pembebanan biaya pada 

rumah sakit sumber rujukan disertai ketentuan bahwa pasien tersebut sudah 

mempunyai Kartu Papua Sehat guna menjamin kepastian pelayanan dan 

keselamatan pasien.kepastian dalam memperoleh pertolongan pada saat 

pasien dalam keadaan sakit, sudah diatur pada pasal (11) ayat (4) Peraturan 

Daerah No. 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan bahwa: 
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“Mekasisme dan alur pencairan dana jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan 

ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan setelah berkonsultasi dan mendapat 

pertimbangan persetujuan badan pengelola keuangan propinsi papua atau sebutan 

lain”. 

Makna ketentuan dari pasal diatas memberi gambaran pada peneliti bahwa 

Pemerintah Daerah Papua selalu serius dalam memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada masyarakat di Papua, walaupun dalam perimbangan lain 

masih mempunyai kewenangan lain selain bidang kesehatan bagi masyarakat 

di Papua. 

Mengungkap upaya pengaturan dalam menjamin keselamatan pasien 

dan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan yang merupakan 

bentuk penerapan manajemen risiko di RSUD Abepura, maka analisa yang 

dapat peneliti gambarkan bahwa bahwa pengaturan peraturan merupakan 

bentuk upaya dalam menjamin keselamatan serta memberikan perlindungan 

bagi pasien serta aset pelayanan kesehatan, di mana fokus pengaturan yaitu 

pada proses penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang tidak terlepas 

dari aturan hukum tentang perumahsakitan, dengan kata lain fokus sistem 

pelayanan kesehatan yang ada dirumah sakit  selalu diukur dengan mutu 

pelayanan,sehingga diharapkan pelayanan yang maksimal dapat diatur 

dengan pengaturan hukum yang baik dan disesuaikan dengan kondisi di 

daerah. 

Dalam mengelola pelayanan kesehatan bagi sebagian besar Rumah 

Sakit di Papua, membutuhkan upaya penanganan yang ditunjang oleh  peran 

aktif dari Pemerintah Daerah semisal turut aktif dalam mengelola 

keterbatasan Rumah Sakit  dalam upaya mencapai pelayanan kesehatan yang 
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lebih bermutu bagi segenap lapisan masyarakat yang berekonomi lemah, yang 

secara keseluruhan apabila masyarakat datang dan berobat selalu 

menghendaki pelayanan dengan nilai gratis dan pemberlakuan ini berlaku 

diseluruh Papua. Upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah 

dengan menambah anggaran tambahan dalam upaya menjamin pelayanan 

kesehatan yang bermuara pada keselamatan pasien dan telah diatur dalam 

peraturan daerah,  Semisal Peraturan Daerah Propinsi Papua No. 7 Tahun 

2010 tentang pelayanan kesehatan, yang mana pada Pasal 3 ayat (1) mengatur 

tentang “Orang asli Papua yang kurang mampu secara sosial ekonomi berhak 

memperoleh pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana 

penerimaan khusus”. 

Pasal peraturan diatas memberi gambaran kepada peneliti bahwa upaya 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang maksimal terkendala dengan 

beban biaya, sehingga pemerintah daerah berupaya mewujudkan harapan 

tersebut dengan membuat aturan yang mempermudah  masyarakat untuk 

dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan biaya serendah rendahnya, 

dengan memperhatikan hak akan pelayanan kesehatan. demikian halnya 

dengan pengaturan pelayanan kesehatan di Indonesia, juga telah berasas pada 

sistem perlindungan akan hak memperoleh pelayanan kesehatan yang sudah 

diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang 

mengatur “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”.   
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Pasal diatas mengisyaratkan bahwa setiap masyarakat di Indonesia 

berhak memperoleh pelayanan  kesehatan yang maksimal, aturan tersebut 

sudah termaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Papua No. 7 Tahun 2010 

tentang pelayanan kesehatan, maka peneliti berasumsi bahwa pemerintah 

daerah sudah mengupayakan pelayanan kesehatan di daerah yang disesuaikan 

dengan makna Undang-Undang Dasar 1945 tersebut,  yang pelaksanaannya 

berhubungan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. 

Undang-undang yang bermateri urusan wajib dari pemerintah ini 

memberi gambaran bahwa tugas dan kewajiban serta tangung jawab 

pemerintah dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan di daerah adalah 

merancang peraturan dengan memperhatikan kesanggupan rumah sakit dalam 

mengelola pelayanan dan menerapkan aturan tersebut. Kewajiban dari 

pemerintah dilandasi bentuk hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

dengan memberikan asas  perlindungan, asas tersebut sesuai dengan teori 

yang diungkapkan oleh Elizabeth Siregar dan Arrie Budhiartie bahwa: Dalam 

melakukan 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. 

Dengan demikian memberikan gambaran bahwa pelayanan seharusnya 

memiliki paham  non diskrimitnatif agar pelayanan kesehatan dapat 
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menyentuh masyarakat ekonomi lemah guna mendapat pelayanan yang 

maksimal dalam proses  kesembuhan dari suatu penyakit yang diderita. 

b. Tanggungjawab Rumah Sakit dalam Pengaturan Manajeman Risiko 

dan Keselamatan Pasien.  

Rumah Sakit merupakan suatu lembaga yang bekerja di bidang 

kesehatan yang mempunyai peran mengupayakan pelayanan kesehatan sangat 

dirasakanbermanfaat bagi masyarakat,karena selain mengupayakan rawat 

jalan juga melayani rawat inap, dengan demikian rumah sakit merupakan 

bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat. 

Dengan memahami keberadaan rumah sakit yang didasari pemerataan 

keadilan dalam sistem pelayanan kesehatan, maka pelaksanaan kegiatannya 

pun tidak terlepas dari menghormati hak dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan, sama halnya dengan Keberadaan RSUD Abepura juga memberi 

peluang bagi masyarakat di Papua dalam kesempatan memperoleh pelayan 

kesehatan.selain sebagai tenpat pelayanan kesehatan RSUD Abepura juga 

merekrut beberapa tenaga profesional dibidang kesehatan dan diberdayakan 

sebagai sumber daya manusia Papua dibidang kesehatan.68 

Dalam melaksanakan tata kelola pelayanan kesehatan,  rumah sakit 

selalu membutuhkan elemen pengerak pelayanan seperti tenga kesehatan, 

yang mempunyai beban tugas pelayanan medisyang profesional serta sudah 

dilengkapi dengan peralatan teknologi bidang kesehatan dalam upaya 

menunjang kegiatan pelayanan kesehatan. Fasilitas berupa perangkat 

                                                 
68 Jhon Turot, Kasie Instalasi K3 RSUD Abepura, hasil wawancara tanggal  3 Juni 2017. 
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penunjang pelayanan yang memadai juga turut menunjang kegiatan dirumah 

sakit fasilias penunjang pelayanan tersebutsemisal pedoman yang berfungsi 

membantu tenga ahli dalam mengerakkan sistem pelayanan kesehatan, 

kesemuaan keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan tersebut merupakan 

perangkat yang harus dimiliki oleh rumah sakit. Fasilitas pedoman tersebut 

diatas juga termasuk pedoman penerapan manajemen risiko yang mempunyai 

fungsi sebagai pedoman baku dalam menjamin keselamatan bagi pasien. 

selain itu pedoman manajemen  risiko tersebut merupakan bentuk wewenang 

pengawasan serta koordinasi dalam menjalankan kegiatan penyelamanatan 

pasien di Rumah Sakit.  

Pengelola pengaturan penerapan manajemen risiko dan keselamatan 

pasien dalam menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga 

kesehatan, selalu berhubungan dengan unsur pelaksanaan tugas  tenaga 

kesehatandi fasilitas perawatan,yangmempunyai peran dalam menopang 

sistem pelayanan kesehatan, perihal penangganan risiko yang sesungguhnya 

merupakan sistem yang diterapkan dalam perangkat kegiatan pedoman 

manajemen risko secara langsung, yang mana sistem tersebut memiliki andil 

dalam  meminimalisir timbulnya risiko serta menjaga kestabilan pelayanan di 

Rumah Sakit. 

Manajemen Risiko merupakan suatu bentuk tata kelola manajemen 

yang rancang untuk membantu setiap aktifitas pelayanan kesehatan, maka 

sudah menjadi kewajiban bagi rumah sakit untuk dapat menerapkan 

penerapan manajemen risiko, dan merupakan aturan wajib yang sudah diatur 
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dalam Undang-undang tentang rumah sakit. semisal Pasal 43 ayat (1) yang 

mengatur tentang “Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien”. 

Makna pasal diatas mengatur tentang bentuk kewajiban rumah sakit, 

sehingga Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien yang 

mana standar tersebut merupakan penjabaran tentang pelaksanaan manajemen 

risiko, yang pelaksanaan kegiatannya berfungsi mengguranggi bentuk risiko 

yang terjadi tanpa diduga. Mengacu pada makna tersebut bahwa perngaturan 

tersebut juga merupakan kewajiban bagi Rumah Sakit Abepura dalam uapaya 

menjamin keselamat juga memberikan kepastian jaminan perlindungan 

hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan, sebab pengaturan penerapan 

manajemen risiko dan keselamatan pasien merupakan pedoman yang harus 

dipedomani setiap rumah sakit69. 

Untuk menjamin masyarakat mendapat pelayanan yang optimal serta 

jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di rumah sakit Abepura , 

maka andil Direktur RSUD Abepura sebagai pengambil kebijakan tertinggi 

yang ada di rumah sakit dapat menjamin rasa aman bagi pemberi pelayanan 

kesehatan, sebab aspek keamanan dan perlindungan hukum bagi setiap 

kegiatan selalu berkaitan  dengan risiko pelayanan. Terkait permasalahan 

yang terjadi di RSUD Abepura, dan merupakan bentuk kekesalan keluarga 

pasien  terhadap tindakan pelayanan, maka Direktur selaku pimpinan rumah 

sakit wajib melakukan negosiasi dalam mengatasi masalah agar tidak 

berkembang dan membuat keresahan di kalangan penerima pelayanan 

                                                 
69 NicoBarends, Direktur RSUD Abepura, hasil wawancara tanggal  30 Mei 2017. 
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kesehatan serta wajib meminta saran dan pertimbangan dari pemerintah 

daerah. 

Hasil wawancara mengambarkan bentuk kepedulian pemerintah daerah 

yang di wakili oleh Kepala Dinas Kesehatan bersama-sama RSUD Abepura 

mengupayakan penyelesaikan masalahan dengan melakukan negosiasi pada 

pihak yang bersengketa yaitu keluarga pasien serta petugas kesehatan yang 

bersangkutan, sebab upaya menyelesaikan permasalahan merupakan bentuk 

kewenangankewajiban dalam menjamin semua aset yang ada di rumah sakit  

termasuk tenaga kesehatan,seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah 

Propinsi Papua No. 7 Tahun 2010 tentang pelayanan kesehatan pada pasal (1) 

haruf (a) mengatur “Tenaga Kesehatan berhak memperoleh perlindungan dalam 

melaksanakan tugas pelayanan kesehatan” , yang kemudian secara terperinci di 

atur dalam pasal 1 huruf (e) mengatur “Tenaga kesehatan berhak memperoleh 

perlindungan hukum dari pemerintah daerah”. Dan bukan hanya tenaga 

kesehatan saja melainkan juga pasien yang mengunakan fasilitas rumah sakit, 

sesuai aturan dalam Peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan.  

Proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna tidak 

terlepas dari peran semua aspek dalam rumah sakit dalam upaya memberikan 

perlindungan kepada pasienyaitu dengan memperhatikan aspek keselematan 

pasien. Harapan dari pasien agar memperoleh kesembuhan dan mengurangi 

rasa sakit yang dideritanya, terkadang rasa sakit yang diderita pasien 

memaksa pasien untuk mau dan ingin datang ke rumah sakit agar mendapat 

pertolongan ,keadaan demikian merupakan upaya pasien  yang harus 
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didukung oleh pemberi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk itu peran 

rumah sakit harus dilandasi dengan pedoman yang memberikan arah pada 

sistem pelayanan, pedoman tersebut merupakan kewajiban yang sudah diatur 

dalam undang-undang tentang Rumah Sakit, semisal pasal 29 ayat (1) huruf 

(b) mengatur tentang “Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberi 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif 

dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan 

Rumah Sakit”. 

Mengacu pada pasal diatas maka pelayanan kesehatan di RSUD 

Abepura juga tidak terlepas dengan bentuk pedoman pelaksanaan agar setiap 

kegiatan dapat terarah dan sesuai tujuan yang diharapkan.Pemerintah daerah 

Papua membuat aturan yang menjelaskan tentang uraian tugas dari masing-

masing bidang dalam RSUD Abepura sebagai bentuk pengaturan dan 

pengawasan terhadap pelayanan, peraturan tersebut adalah Peraturan 

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

Sakit Umum Daerah Abepura, yang pada Pasal 8 ayat (1) huruf (e) mengatur:  

“Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan 

medis rumah sakit serta melakukan koordinasi penyelenggaraan keselamatan 

pasien”. 

Pengaturan demikian memberi gambaran bahwa bentuk pengawasan 

yang sifatnya melakukan koordinasi merupakan sistem yang harus diterapkan 

agar penyelenggaraan pelayanan dapat menghasilkan mutu pelayanan yang di 

tinjau dari aspekkeselamatan pasien. Aspek keselamatan  pasien merupakan 
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proses pelaksanaan manajemen risiko, sebab salah satu fungsi penerapan 

manajemen risiko adalah bentuk perlindungan terhadap keselamatan pasien.  

Bentuk perlindungan terhadap keselamatan pasien tidak hanya dalam 

pelayanan kesehatan semata, melainkan jaminan memperoleh informasi 

tentang keadaan sakit ataupun permasalah pengobatan yang berhubungan 

dengan keadaan sakit pasien, sehingga pasien merasakan ada bentuk 

kepedulian terhadap persoalan pasien, berkaitan dengan bentuk kepedulian 

maka sepertipermasalahan yang pernah terjadi di RSUD Abepura antara 

pasien atau keluarga pasien dengan pihak tenaga kesehatan, memberikan 

makna bahwa pihak pasien dan keluarga merasa pelayanan yang diberikan 

oleh pihak RSUD Abepura tidak maksimal sehingga pasien mengalami 

kehilangan nyawa. 

Kegagalan dalam pelayanan biasanya berimbas pada konflik yang  

seringkali disertai dengan perbuatan anarkis, yang mana masyarakat selalu 

menghubungkan pelayanan tersebut merupakan tanggung jawab Rumah Sakit 

sehingga timbul kurang percayanya pasien terhadap pelayanan yang 

diberikan, namun setelah ditelusuri permasalahannya maka solusinya adalah 

kurang informasi terhadap riwayat penyakit yang di derita sehingga 

menimbulkan efek pada perawatan, solusi terakhir dari penyelesaian masalah 

tersebut yaitu dengan membayar denda.  Pengaturan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien merupakan prosedural meminimasir risiko dalam 

pelayanan kesehatan. Untuk itu, peneliti berasumsi bahwa manajemen rumah 

sakit belum sepenuhnya melakukan penerapan manajemen risiko untuk 
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menjamin pelindungan hukum bagi pasien, yang mana bentuk penerapan 

manajemen risiko dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dimulai dari 

pengidentivikasian permasalahan yang dilakukan dari mendengarkan  

infomasi tentang riwayat penyakit pasien sampai pada tahapan pengobatan 

yang di terima oleh pasien agar dapat meminimalisir risiko pelayanan. 

Terdapat beberapa peran dalam pengaturan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien di Rumah Sakit Abepura, salah satunya adalah peran serta 

dari tenaga kesehatan yang bekerja di ruangan perawatanyang tugasnya 

keterlibatan dalam menjalankan fungsinya sebagai satuan perangkat 

fungsional yang membidangi bidang pelayanan keperawatan pasien rawat 

inap,sebab tugas tersebut merupakan peran yang besar dalam pengawasan  

keselamatan pasien di ruangan perawatan. Hasil wawancara dengan bidang 

keperawatan yang merupakan bidang dalam struktur organisasi  RSUD 

Abepura yang berperan melakukan pengorganisasian, mengatur serta 

mengarahkan tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaan pelayanan 

kesehatan, maka peneliti mamperoleh gambaran bahwa keberadaan profesi 

keperawatan dalam unsur organisasi mempunyai peran penting dalam upaya 

menjamin keselamatan bagi pasien di rumah sakit, yang mana keterlibatan 

organisasi profesi tersebut mempunyai andil yang sama dengan profesi 

lainnya seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI)  

dan lainnya. 

Keberadaan profesi keperawatan yang langsung berada di dalam 

struktur organisasi RSUD Abepura, seperti yang telah diatur dalam 
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Keputusan Presiden No 77  Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah 

Sakit pada Pasal 11 ayat (2) huruf (c) mengatur tentang “Dalam melaksanakan 

tugas,unsur keperawatan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kendali mutu, 

kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan”, yang kemudian 

makna aturan keputusan tersebut  menjadi pedoman dalam PerGub No 38 

Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah 

Abepura, yang mana pada Pasal 14 ayat (2) huruf (b) mengatur “Uraian tugas 

Seksi Keperawatan melakukan penyusunan pedoman teknis di bidang asuhan 

keperawatan”. 

Makna pemahaman pasal diatas memberi 70gambaran tentang peran 

serta seksi keperawatan dalam upaya menerapkan penerapan keselamatan 

pasien untuk menjamin perlindungan bagi pasien dan tenaga kesehatan di 

rumah sakit dengan melakukan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan 

kegiatan pelayanan, semisal  yang dilakukan oleh bagian keperawatan RSUD 

Abepura yaitu melakukan protap pertolongan di bangsal (Ruangan 

Perawatan), dengan harapan dari setiap pelaksanaan kegiatan dapat 

menghasilkan  upaya maksimal, kegunaan panduan pedoman tersebut dapat 

membantu memaksimalkan tugas dari petugas kesehatan yang bekerja di 

bangsal. Upaya yang dilakukan oleh bidang keperawatan ini merupakan 

bentuk upaya meminimalisir kesalahan yang akan terjadi.  

Hasil wawancara dengan bagian keperawatan juga memberi bukti 

bahwa ada upaya kepedulian lain yang berhubungan dengan menjamin 

                                                 
70 Yolanda Marwanaya, Kasie Keperawatan RSUD Abepura, hasil wawancara tanggal 08 Mei 

2017. 
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keselamatan dan perlindungan pasien yaitu dengan melakukan kegiatan 

sosialisasi interen dalam rumah dan merupakan bentuk kerjasama dengan 

bagian K3 rumah sakit. Sosialisai yang dilakukan di lingkungan rumah sakit  

tersebut membahas tentang materi keselamatan pasien, penjelasan selanjutnya 

bahwa dalam pada pertemuan tersebut banyak menjelaskan bentuk upaya-

upaya yang berhubungan dengan keselamatan pasien, sehingga menurut 

peneliti konsep ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan dalam 

menunjang kegiatan pelayanan yang secara tidak lagsung dapat memotivasi 

petugas kesehatan dalam menerapkan konsep menajemen risiko.  

Makna dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah upaya untuk 

memaksimalkan pengetahuan petugas kesehatan tentang prosedur 

keselamatan pasien yang dititik beratkan kepada bentuk  pegawasan terhadap 

pribadi  petugas dalam melakukan kegiatan yang sering berhubungan dengan 

resiko medis tanpa petugas tersebut menduganya. Rancangan yang dimaksud 

dalam sosialisasi tersebut adalah pembuatan Standar operasinal Prosedur bagi 

tenaga kesehatan di unit pelayanan,agar petugas kesehatan khusunya perawat 

paham tentang peosedur yang dibuat sendiri berdasarkan kegiatan yang akan 

dilaksanakan di ruangan,sebagai dasar dalam menopang aspek keselamatan 

pasien sertamenjamin tenaga kesehatan dalam melakukan kegiatan,sebab sifat 

kehati-hatiaan akan selalu menjadi pedoman dalam bekerja.Data sekunder 

lain yang di peroleh adalah sebab bisa saja karena lalai petugas dapat terpapar 

dengan penyakit yang diderita pasien, sebab sekarang menurut bagian 



 

96 

 

keperawatan terdapat banyak sekali pasien dengan HIV-AIDS yang datang 

dan berobat di Rumah Sakit Abepura. 

 

2. Penerapan Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien.  

Penerapan merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu aturan 

yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan 

penerapan. Guna menjalankan penerapan manajemen risiko dan keselamatan 

pasien,  maka  perlu memahami konsep risiko yang merupakan dasar untuk 

memahami konsep dan teknik penerapan  manajemen risiko. Upaya untuk 

menghindar atau menggurangi kerugian atau cedera akibat melakuan suatu 

tidakan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat didukung oleh 

beberapa upaya dari rumah sakit, semisal membuat suatu aturan internal, 

yang di dukung dengan mempelajari beberapa defenisi yang ditemukan dalam 

berbagai literatur guna memahami konsep risiko dengan jelas. 

Aturan internal berupa hospital by law dan standar operasional prosedur 

merupakan bentuk aturan hukum yang dibuat Pemerintah Daerah dan pihak 

rumah sakit dalam upaya memberikan unsur keselamatan bagi masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan aturan tersebut 

memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan  pelayanan kesehatan dan 

memberikan jaminan perlindungan hukum, sebab unsur keselamatan pasien 

merupakan bentuk upaya yang menjadi priorotas utama dalam melakukan 

pelayanan kepada masyarakat dengan indikasi  tersentuh oleh masyarakat 

golongan ekonomi lemah di Papua. 
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Penerapan manajemen risiko dan keselamatan pasien merupakan proses 

untuk membantu rumah sakit dalam pengambilan keputusan menjalankan 

peran pemantauan dan penilaian terapan program keselamatan pasien rumah 

sakit sesuai dengan kesangupan rumah sakit dalam mengelola pelayanan 

kesehatan yang bermutu, prinsip aturan tersebut memiliki nilai tangung jawab 

terhadap unsur keselamatan bagi seluruh masyarakat dalam upaya 

memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga kegiatan pelayanan kesehatan 

bagi Rumah Sakit Abepura selalu memperhatikan aturan yang memiliki 

keberpihakan kepada masyarakat. 

a. Kewenangan Pelaksanaan Manajemen Risiko dan Keselamatan 

Pasien di Rumah Sakit 

 

Pelaksanaan manajemen risiko dan keselamatan pasien mempunyai 

sifat sebagai upaya melindungi pasien dan tenaga kesehatan sehingga 

kegiatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisah dengan peran masing-

masing unsur dalam organisasi, yang mana secara garis besar bersifat 

mengawasi pelaksanaan pelayanan agar tidak menyimpang dari aturan 

sehingga kemungkinan terjadinya risiko dapat dihindari. 

Gambaran tentang peraturan internal Rumah sakit yang masih dalam 

proses pembuatan dan belum lengkap dari sisi materi dan penjabarannya , 

namun rumah sakit mempunyai tangung jawab dalam pengaturan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat, maka upaya penanganan pertolongan bagi 

pasien dapat dilaksanakan dengan mengacupada aturan yang lebuh tinggi di 

daerah semisal Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang pelayanan 
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kesehatan. Dengan demikian,  Prinsip dasar  pelaksanaan pelayanan 

kesehatan secara keseluruhan di Rumah sakit Abepura dapat mengacu pada 

peraturan daerah tersebut dalam mengatur pelayanan kesehatan pada fasilitas 

pelayanan RSUD Abepura. 

Tugas serta tangung jawab yang di bebankan pada Rumah Sakit 

Abepura guna mengkoordinir pelaksanaan manajemen risiko dan keselamatan 

pasien yaitu dengan memfaatkan  unit kerja organisasi rumah sakit agar 

kepastian pelayanan dapat berfungsi maksimal. Untuk itu pemerintah 

membuat aturan yang bersifat memfungsikan bagian dalam organisasi rumah 

sakit untuk melakukan tugas tersebut. seperti yang diatur dalamKeputusan 

Presiden No 77  Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit. pada 

Pasal 19 ayat (1) mengatur : 

Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dibentuk komite 

lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu 

pelayanan dan keselamatan pasien. 

Selanjutnya pada ayat (2) huruf (g) mengatur tentang “Komite lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite manajemen risiko dan keselamatan 

pasien”. 

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden tersebut maka Pemerintah 

Daerah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang salah satu unsur 

dalam organisasi di Rumah Sakit Abepura selain Komite Medikuntuk 

menjalankan fungsinya sebagai koordinator dan pengawasan bidang 

manajemen risiko dan keselamatan pasien, berkiblat pada peraturan diatas 

maka pemerintah Propinsi Papua mengeluarkan aturan yang makna pasalnya 
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sejalan dengan aturan presiden tersebut yaitu Peraturan Gubernur Papua No 

38 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah 

Abepura, yang mana pada Pasal 8 ayat (1) huruf (e) mengatur tentang “Seksi 

Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan medis 

rumah sakit serta melakukan koordinasi penyelenggaraan keselamatan 

pasien”. 

Tugas yang di bebankan pada Seksi Pelayanan Medis merupakan 

pelimpahan tangungjawab yang di berikan direktur kepada seksi tersebut agar 

menjalankan fungsinya dalam mengkoordinir pelaksanaan manajemen risiko 

dan keselamatan pasien71. Hasil dari data sekunder yang diperoleh 

menyatakan bahwa Direktur RSUD Abepura mempunyai tugas dan fungsi 

sebagai pemberi saran,arahan serta perintah yang sifatnya sebagai petunjuk 

tentang pelaksanaaan pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan medis 

dan merupakan rutinitas dari pelaksanaan tugas dan fungsinya, mengingat 

tugas tersebut sangat berat maka sebagian tugas tersebut dibantu oleh 

beberapa tenaga staf ahli yang bekerja dalam unit kerja organisasi rumah sakit 

agar beban kerja tersebut menjadi ringan, Direktur RSUD Abepura 

membawahi beberapa unsur dalam organisasi rumah sakit diantaranya unsur 

pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, 

satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan, 

dilengkapi juga dengan unsur pengembangan rumah sakit . 

                                                 
71 Data Sekunder Profil RSUD Abepura, tanggal 4 Mei 2017. 
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Unsur-unsur dalam organisasi tersebut di fungsikan agar dapat 

membantu tata kelola pelaksanaan manajemen diantaranya Manajemen risiko 

dan keselamatan pasien. Rumah Sakit Abepura mempunyai kewajiban untuk 

dapat merancang dan membuat bentuk pedomanyang dapat digunakan 

sebagai petunjuk dalam mengantisipasi timbulnya risiko dalam pelayanan 

kesehatan.Pedoman tersebut dapat disebut dengan Standar Operasinal 

Prosedur, yang mana fungsinya sebagai pedoman dalam melakukan 

pekerjaan. Standar Operasional prosedur atau yang disingkat SOP merupakan 

bentuk aturan operasional yang bersifat sebagai panduan dalam melakukan 

praktek pelayanan keperawatan 

Mengungkap aturan yang ada di RSUD Abepura, menurut hasil 

wawancara dengan seksi keperawatan mengatakan bahwa peraturan atau 

pedoman kerja bagi tenaga kesehatan untuk setiap ruangan berbentuk Standar 

Operasional Prosedur, dan setiap pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan 

dengan upaya pertolongan terhadap pasienharus memiliki standar 

pelaksanaan pekerjaan tersebut, namun kadang kala dalam pelaksanaan 

pekerjaan masih saja terdapat bentuk kesalahan dalam melakukan pekerjaan. 

Sehingga langkah yang di ambil oleh pihak rumah sakit khususnya bagian 

keperawatan dalam menyikapi setiap kesalahan yang ditimbulkanyang 

dilakukan dalam pelayanan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang 

pengunaan standar operasional dalam mengawasi timbulnya kesalahan dalam 

bekerja. Kegiatan sosialisasi tersebut membahas tentang upaya apa saja yang 

dapat dilakukan oleh setiap petugas kesehatan dalam menjamin keselamatan 
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pasien, sehingga harapan dari sosialisai tersebut menghasilkan kesepakatan 

bahwa konsep upaya ini akan menjadi acuan dalam bertidak serta memotivasi 

petugas kesehatan dalam menerapkan menajemen risiko dan keselamatan 

pasien, sebab permasalahan tersebut biasanya timbul dikarenakan petugas 

kesehatan kurang memperhatikan pedoman dalam melakukan pekerjaannya 

Amanat dari sosialisasi tersebut adalah untuk memaksimalkan 

pengetahuan petugas kesehatan tentang prosedur keselamatan pasien serta 

upaya pegawasan kegiatan yang berhubungan dengan resiko medis. Standar 

operasinal Prosedur bagi tenaga kesehatan merupakan perangkat kerja yang 

dibuat oleh masing-masing unit pelaksana teknis bidang keperawatan sebab 

bisa saja karena kurang memperhatikan standar tersebut maka petugas dapat 

terpapar dengan penyakit yang diderita pasien 

Mengungkap peraturan dalm rumah sakit yang berperan besar dalam 

melindungi pasien dan petuagas kesehatan seperti peraturan internal rumah 

sakit atau Hospital By Law maka Berkaca pada pemahaman  hirarki peraturan 

perundang-undang yang mana peraturan yang lebih tinggi lebih unggul 

kedudukan nya dalam aturan hukum dan maknanya, dengan demikian 

perlakuaan hukum di Rumah Sakit Abepura pun demikian, hasil wawancara 

mengambarkan bahwa proses pembuatan aturan interen masih dalam tahapan 

proses dikerjakan oleh pemilik rumah sakit dan proses perancangan 

membutuhkan banyak waktu serta proses berkonsultasi dengan Biro Hukum 

Sekda Propinsi Papua, yang selanjutnya dalam proses kelengkapan aturannya 

di sesuaikan dengan peraturan yang berlaku di daerah tentang pelayanan 
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kesehatan, maka untuk melengkapi kegiatan pelayanan kesehatan yang 

mengacu pada aturan dan sesuai koridor hukum yang ada, maka pekerjaan 

pelayanan kesehatan di rumah sakit abepura  selalu mengacu pada peraturan 

daerah semisal peraturan daerah No 7 tahun 2011 tentang Pelayanan 

Kesehatan. 

Peraturan daerah mempunyai kedudukan yang tinggi dari sisi hirarki 

peraturan dalam menjalankan kegiatan di daerah semisal kegiatan pelayanan 

kesehatan, sehingga peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan dipakai 

sebagai pedoman dalam melakukan aktifitas pelayanan di rumah sakit 

Abepura. Disamping itu keunggulan peraturan daerah tersebut berisikan 

makna  petunjuk yang berhubungan dengan pelayanan yang sifatnya 

melindungi dan mempunyai nilai keberpihakan kepada hak masyarakat dan 

konsep dan kalimatnya mengacu pada undang-undang dan aturan yang 

berlaku di rumah sakit secara umum di Indonesia.Proses memahami 

prosedural tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan di rumah sakit 

dapat mengacu pada aturan yang lebih tinggi apabila ketentuan atau aturan 

tentang pelayanan di rumah sakit  masih dalam proses pengerjaan, untuk itu 

setiap aturan mempunyai asas legalitas terhadap setiap pekerjaan yang mana 

pelaksanaan pekerjaan harus di pedomani dengan aturan hukum yang berlaku, 

semisal paham asas hukum “ lex superiori derogate lex inferiori” yang mana 

kandungan makna hukumnya mengisyaratkan bahwa makna hukum yang tinggi atau 

unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah. 
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Dengan demikian maka Peraturan Gubernur Papua No. 38 Tahun 2015 

tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 

merupakan dasar hukum yang digunakan oleh RSUD Abepura dalam 

memberikan arah pada pelaksanaan tugas pengaturan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien di RSUD Abepura, sebab peraturan pemerintah daerah 

tersebut lebih unggul atau dengan kata lain hirarki kedudukannya lebih tinggi 

dari peraturan interen di Rumah Sakit Umum Daerah tersebut.  

Uraian tugas dan fungsi yang terdapat dalam peraturan daerah diatas 

merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi masing-masing unit dalam 

struktur organisasi di RSUD Abepura,yang juga materi tugas tersebut sudah 

diatur dalam Peraturan Presiden  No 77 tahun 2015  tentang Susunan 

Pedoman Organisasi Rumah Sakit.Makna peraturan ini  memberi gambaran 

tentangpengawasan penerapan manajemen risiko di RSUD Abepura dapat 

semaksimal mungkin sesuai dengan aturan presiden tersebut  dengan 

menyesuaikan keadaan rumah sakit dan tugas pelayanan dalam menunjang 

keselamatan pasien. 

b. Pelaksanan Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien oleh  Tenaga 

Kesehatan. 

Dengan memahami jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD 

Abepura yang dibandingkan dengan kapasitas ruangan pelayananserta beban 

kerja di Rumah Sakit makajumlah tenaga kesehatan yang bekerja harus 

disesuaikan dengan kapasitas dan beban kerja  dan apabila terdapat beban 

kerja yang masih dikerjakan melampaui jumlah tenaga yang ada maka 

dibutuhkan penambahan tenaga agar beban kerja menjadi berkurang.Dengan 
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demikian kemungkinan lain yang bersifat merugikan pelayanan dapat 

diatisipasi. Dasar hukum yang dipakai dalam menunjang pernyataan diatas 

adalah Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengatur tentang “Jumlah dan 

kualifikasi tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan  disesuaikan 

dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit”.  

Dengan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang di 

sesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit maka nantinya dapat membantu 

memaksimalkan sistem pelayanan kesehatan sebab upaya menjamin 

pelaksanan manajemen risiko dan keselamatan pasien didukung oleh tenaga 

yang memadai guna menggurangi risiko dari pekerjaan yang ditanganis 

sendiri dalam upaya menolong pasien yang berada dalam keadaan sakit72. 

Hasil wawancara mengambarkan bahwa sumber daya manusia yang 

digunakan untuk pelayanan cukup beragam, mulai dari tenaga kesehatan yang 

spesialis sampai dengan tenga kesehatan yang membantu pekerjaan tenaga 

spesialis yang menurut data banyak pegawai dan staf sekitar 160 perawat dan 

bidan, dan secara keseluruhan tenaga kesehatan yang ada di RSUD Abepura 

mencapai 700 staf yangterdiri dari PNS, ASN, dan tenaga kontrak sehingga 

dalam penyediaan dan penempatkan tenaga kesehatan bagi pelayanan di 

RSUD Abepura harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan 

mempunyai disiplin keilmuan yang menunjang pelayanan, semisal tenaga 

yang seharusnya ada dibagian pelayanan keperawatan di letakkan di bagian 

                                                 
72 Nico Barends, Direktur RSUD Abepura, hasil wawancara tanggal  30 Mei 2017. 
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administrasi, hal ini yang memacu timbulnya bentuk risiko dari sistem 

pelayanan, dan persoalan tersebut pernah terjadi di awal kepemimpinan 

direktur yang baru di RSUD Abepura, namun menurutnya kesempatan yang 

ada digunakan untuk mengurangi jumlah beban kerja sebab sumber daya 

manusia merupakan aset yang paling berpengaruh dalam kegiatan di rumah 

sakit.  

Meminimal risiko adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak 

Rumah Sakit dalam mengurangi bentuk risiko agar tidak menjadi risiko yang 

memperberat keadaan sakit pada pasien, mengungkap disiplin keilmuan yang 

berbeda dengan beban kerja pada bidang pelayanan di Rumah Sakit, maka 

Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 12 ayat 

(3) mengatur: 

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai 

dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur 

operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan 

mengutamakan keselamatan pasien. 

 

Makna undang-undang diatas memberi gambaran bahwa guna 

menghasilkan pelayanan yang maksimal maka dibutuhkan tenaga profesional 

sesuai standar profesi dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan standar 

pelayanan kesehatan sehingga dapat mengurangi dampak risiko yang 

ditimbulkan karenaperbedaan bidang keilmuan dalam melakukan  kegiatan 

pelayanan di rumah sakit dapat menimbulkan risiko. Mengungkap standar 

pelayanan yang maksimal dapat diasumsikan bahwa pelayanan kesehatan 

harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua unsur terkait dalam 

bidang medis dan selalu memperhatikan unsur keselamatan pasien agar tidak 
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menimbulkan resiko yang berat, pemahaman tersebut mengatakan bahwa 

apabila terjadi kesalahan yang disebabkan oleh seseorang tenaga kesehatan 

maka tenaga kesehatan yang lain dapat mengingatkannya sehingga hasil yang 

diharapkan dapat maksimal, berhububungan dengan bekerjasama dalam 

menghasilkan hasil yang maksimal diungkapkan oleh  pendapat Levey dan 

Loomba yang ditulis kembali oleh Azrul Aswar yang mengatakan :  

Setiap upaya yang diselenggarakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan 

penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun 

masyarakat 

 

Makna dalam teori diatas menggambarkan bahwa setiap pekerjaan yang 

dimulaikan dan diselesaikan bersama-sama memiliki unsur sukses lebih 

besar, dikarenakan unsur tolong menolong dan saling membantu dalam 

menyelesaikan pekerjaan mempunyai efek hasil yang memuaskan, unsur ini 

sering tidak terlihat dalam sistim pelayanan kesehatan di rumah sakit yang 

diakibatkan oleh seseorang merasa lebih mampu dari yang lainnya dalam 

melakukan pekerjaan, hal itu ditunjang oleh keegoisan dalam melakukan 

pekerjaan, entah karena disiplin ilmunya lebih tinggi dari yang lain atau 

karena dia telah lama bekerja di ruangan perawatan.sehingga kemungkinan 

besar dapat menimbulkan risiko terhadap pelayanan yang di berikan. 

c. Kelengkapan Fasilitas dalam Menunjang Pelaksanaan Manajemen 

Risiko dan Keselamatan Pasien 

Kelengkapan fasilitas penunjang dalam pelayanan kesehatan memiliki 

peran penting dalam meminimalisir bentuk risiko yang terjadi dalam 

pelayanan medis, sebab setiap kejadian atau penunjang kejadian yang 
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berpontesi menghasilkan resiko harus dihindari atau diperbaiki agar tidak 

menimbulkan risiko tersebut menjadi lebih besar seperti halnya kelengkapan 

fasilitas. 

Upaya mengatur sistem pelayanan di RSUD Abepura,  membutuhkan 

peran aktif semua elemen penunjang seperti pemerintah, bagian manajemen 

pengelola rumah sakit dan juga masyarakat. Keterkaitan peran serta tersebut 

semisal peran pemerintah daerah dalam merealisasi peningkatan pelayanan 

dengan merespon bantuan dana yang dianggarkan dalam APBD, selanjutnya  

pihak Manajemen Rumah Sakit selaku penggelola akan menetapkan 

pengembangan dimulai dari bagian mana, dengan maksud melalui beberapa 

tahapan sehingga tidak menganggu aktifitas pelayanan yang sedang 

berlangsung, sedangkan dari unsur masyarakat yang merupakan bagian 

terpenting yang menilai mutu dari pengembangan pelayanan kesehatan di 

rumah sakit. Guna kelancaran tugas dan fungsi pelayanan kesehatan di 

Rumah sakit, maka rumah sakit dalam pelayanannya harus mengacu pada  

aturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan 

perlindungan yang maksimal kepada penguna pelayanan kesehatan. semisal 

dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang 

mengisyaratkan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban dalam memberikan 

pelayanan yang aman yang ditunjang oleh fasilitas yang memadai, seperti 

yang diatur pada Pasal 29 ayat (1) huruf (b) bahwa: 

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan 

yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan 

kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. 
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Makna peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang diatas 

mengisyaratkan bahwa setiap Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan 

berkewajiban melakukan kegiatan yang beraspek aman dan sudah dilengkapi 

fasilitas penunjang dalam melakukan penatalaksanaan kegiatan pertolongan 

terhadap pasien. 

Guna melengkapi beberapa gedung yang sudah ada dan memenuhi 

standar rumah sakit, maka pihak RSUD Abepura berencana  akan dengan 

menambah fasilitas penunjang seperti tempat tidur pasien, peralatan medik 

dan penunjang medik, peralatan non medik serta obat-obatan pada 

pertengahan tahun 2017. Hal tersebut dilakukan agar  melengkapi kekurangan 

di tiap ruangan rawat inap, sebab terkadang alat di satu ruangan sering 

dipinjamkan untuk ruangan yang lain guna pelayanan semisal tabung oksigen 

sehingga menyebabkan pekerjaan pelayanan terkadang terganggu, dan 

apabila kelengkapan tersebut sesuai maka kelengkapan tersebut dapat 

menggurangi atau meminimalisir risiko yang ada.  

Dalam upaya pelaksanaan manajemen risiko dan keselamatan pasien 

dalam menunjang bentuk perlindungan pasien, maka seharusnya sistem 

pelayanan yang dilakukan selalu membutuhkan ketepatan waktu dan 

keakuratan dalam menindaklanjuti suatu diagnosa, sehingga dapat 

mengurangi bentuk risiko yang diakibatkan oleh keterlambatan dalam 

memaksimalkan waktu pelayanan. Keadaan yang demikian yang 

berhubungan dengan ketepatan waktu sudah dilakukan oleh pihak manajemen 

RSUD  Abepura semisal pengadaan kendaraan operasional yang sifatnya 
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membantu pelayanan, sebagai contoh, dengan rencana kerja per hari dalam 

upaya mengontrol pasien rawat inap, maka kesiapan dan kehadiran petugas 

kesehatan diharapkan dapat melayani pasien selama 24 jam, untuk itu fasilitas 

penunjang antar jemput disediakan oleh rumah sakit dengan pembebanan 

pada biaya operasinal rumah sakit apabila ada tenaga perawat yang tinggal 

jauh di luar wilayah kerja atau komplek rumah sakit. 

d. Kelengkapan Prasarana dalam Menunjang Pelaksanaan Manajemen 

Risiko dan Keselamatan Pasien. 

Upaya perlindungan terhadap keselamatan pasien tidak hanya di 

tunjang oleh upaya tenaga kesehatan dalam menolong pasien namun sifat 

perlindungan yang maksimal juga didukung oleh sarana penunjang dalam 

mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman kepada pasien sebagaipenerima 

pelayanan kesehatan dan juga menunjang pelaksanaan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien,keberadaan sarana penunjang memiliki peran penting 

dalam mengurangi sebab yang berpontesi menghasilkan resiko,sehingga 

prasarana tersebut harus diperbaiki agar kegunaannya dapat memberikan rasa 

aman bagi penerima pelayanan serta mengurangi kapasitas menimbulkan 

risiko pelayanan. 

Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit mengatur 

tentang  prasarana seperti gedung tempat pelayanan turut menunjang 

pelaksanaan manajemen risiko yang anonimnya tentang perlindungan dan 

keselamatan seperti yang terdapat dalam pasal 9 ayat (1) huruf (b) yang 

mengatur bahwa “Persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan 
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fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta 

perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, 

anak-anak, dan orang usia lanjut”. 

Hasil wawancara mengambarkan bahwa target penyelesaian 

pembangunan gedung yang baru rampung akhir tahun 2017, sehingga 

harapan gedung ini dapat digunakan untuk kelancaran tugas dan fungsi 

pelayanan seperti pelayanan pada polikklinik, penunjang,laboratorium dan 

ruang perawatan. Harapan penambahan sarana gedung tersebut dipercepat 

dikarenakan saranayang digunakan sekarang ini merupakan gedung yang 

sudah dibangun sejak tahun 2007, yang mempunyai kapasitas daya 

tampungnya tidak dapat memenuhi  jumlah pasien yang dilayani semakin 

bertambah apalagi dengan adanya pengobatan gratis untuk Orang Asli Papua, 

selanjutnya gedung perawatan yang lama masih digunakan tetapi masih ada 

ruangan yang fungsinya untuk rawat inap pasien digabung jadi satu seperti 

pasien penyakit dalam digabung dengan pasiensehabis operasi, begitu juga 

ruang bedah pria dan wanita masih jadi satu. 

Berkaitan dengan keadaan ini maka peneliti dalam melakukan 

wawancara dengan 73Direktur RSUD Abepura yang memberikan gambaran 

tentang tuntutan dan harapan dari Direktur agar pemerintah daerah dapat 

mengupayakan penambahan sarana gedung sebagai tempat melakukan 

aktivitas pelayanan yang sudah dilengkapi dengan peralatan penunjang medis 

guna memaksimalkan sistem pelayanan kesehatan yang ada sekarang, 

                                                 
73 Nico. Barends, Direktur RSUD Abepura, hasil wawancara tanggal 30 Mei 2017. 
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berhubungan dengan penambahan sarana gedung menurut direktur, diakui 

bahwa  secara umum pelayanan rumah sakit di Papua belum sesuai standar, 

terutama milik pemerintah, sehingga wacana pembangunan rumah sakit yang 

dilengkapi dengan dengan berbagai alat penunjang pelayanan di dalamnya 

merupakan harapan dari direktur, agar warga masyarakat Papua bisa 

merasakan realisasi dana otonomi khusus. 

Harapan pemberi  pelayanan selalu mengedepankan mutu pelayanan, 

untuk itu penambahan sarana gedung sebagai tempat pelayanan harus 

diimbangi dengan  kelengkapan bagi pemberi pelayanan medis, semisal 

RSUD Abepura menyediaaan sarana penunjang berupa penyediaan rumah 

dalam bentuk barak serta rumah dokter di lingkungan yang terdekat dengan 

rumah sakit74, perlakuan tersebut merupakan bentuk keterlibatan langsung 

pihak manajemen RSUD Abepura dan direalisasi oleh bagian keuangan 

RSUD Abepura dalam menindaklanjuti  kelancaran tugas dan fungsi tenaga 

kesehatan dengan maksud apabila rumah sakit membutuhkan dokter ataupun 

tenaga kesehatan tersebut  maka tidak membutuhkan waktu yang lama. 

Dengan mengamati berbagai bentuk pelaksanaankegiatan yang 

berhubungan dengan penerapan manajemen risiko dan keselamatan pasien di 

RSUD Abepura,maka di peroleh gambaran bahwa RSUD Abepura telah 

berupaya melakukan berbagai bentuk sistem pelayanan guna memberikan 

pelayan kepada masyarakat yang dipandang dari sisi keberadaan sarana 

penunjang, yangwalaupun dikatakanbelum sempurna, namun selalu  berupaya 

                                                 
74 Nicolas Kaisiri, Bagian Keuangan Rumah Sakit Abepura, Wawancara tanggal 7 Mei 2017. 
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menjamin masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Demikian 

pula peran RSUD Abepura dalam memberikan pelayanan 

sudahmengimplementasikan pelayanan sesuai dengan aturan  dalam undang-

undang tentang rumah sakit, namun pelaksanaan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien secara garis besar belum mengambarkan hubungan antara 

pelaksanaan manajemen risiko dan keselamatan pasiendengan keadaan yang 

sesunguhnya. Keadaan demikian dapat terlihat dari kurangnya partisipasi staf 

dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan yang sesuai dengan 

prinsip memberikan jaminan terhadap keselamatan pasien, yang mana 

tergambar jelas bahwa masih saja terjadi kesalahan dalam pertolongan 

terhadapa pasien yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku. 

Rumah Sakit Abepura telah sedapat mungkin memberikan arti penting 

pada pelayanan yang  sekaligus mengatur tata kelola pelayanan sesuai 

peraturan tentang rumah sakit, peraturan Menteri Kesehatan maupun 

peraturan Pemerintah Daerah75. Hasil wawancara dengan direktur RSUD 

Abepura tentang kegiatan yang dilakukan dalam upaya menjamin 

keselamatan pasien secara umum, sehingga tidak menimbulkan kerugian baik 

kepada pasien maupun petugas kesehatan adalah melalui pendekatan 

pembiayaan berupa biaya insentif kepeda petugas kesehatan yang melakukan 

pekerjaan. Solusi demikian juga telah diatur dalam UU tentang Rumah Sakit 

di mana pada Pasal Pasal 30 ayat  (1)  huruf (b) yang mengatur bahwa “Setiap 

Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta 

                                                 
75 Nico Barends, Direktur RSUD Abepura, Hasil wawancara tangal 30 Megi 2017. 
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menentukan remunerasi,insentif,dan penghargaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. 

Penjelasan mengenai penerima dana insentif merupakan penjelasan 

makna pada huruf (a) yang mengatur mengenai  jumlah, jenis, dan kualifikasi 

sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit, dikarenakan 

kegiatan di rumah sakit sangat padat dengan pekerjaan, aktivitas yang 

membutuhkan mobile tinggi, tenaga kerjanya, maka pihak rumah sakit 

melakukan pendekatan pembiayaan, yaitu dengan menyediakan dana bagi 

petugas kesehatan dalam menunjang aktivitasnya dengan tujuan pihak RSUD 

Abepura berupaya mendorong antusiasme para petugas kesehatan dalam 

melakukan pekerjaan di luar jam kerja, agar semangat serta motivasi petugas 

dalam bekerja lebih meningkat guna meningkatkan mutu pelayanan. Bentuk 

motivasi pendanaan tersebut dapat membantu petugas kesehatan dalam 

menjalani kegiatannya, pengaturan pembagian dana tersebut mengunakan 

sistem perabsenan yang dihitung melalui jumlah hari masuk kerja dan 

disesuaikan dengan besarnya upah yang diberikan, dengan motivasi demikian 

diharapakan petugas kesehatan di RSUD Abepura terpacu untuk melakukan 

pekerjaan pelayanannya serta berkonsetrasi pada upaya peningkatan kapasitas 

dalam memberikan pertolongan kepada pasien sehingga nilai keselamatan 

pasien dapat diukur keberhasilannya  
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3. Hambatan Penerapan Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien 

a. Hambatan dalam sisi pengaturan penerapan.   

Pelaksanaan dan pengaturan manajeman risiko rumah sakit tidak 

terlepas dari pelayanan yang mana gambaran proses tata kelola pelayanan 

kesehatan sangatlah rumit, tidak sederhana seperti apa yang bisa 

dibayangkankan untuk selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak 

kendala dan hambatan yang sering dijumpai ketika melakukan tata laksana 

pedoman yang baku yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan 

tentang  rumah sakit.  Gambaran keadaan demikian sering terjadi di setiap 

rumah sakit dimana pun di Papua. Persoalan yang sering terjadi di RSUD 

Abepura dalam melakukan pengelolaan manajemen adalah kurang adanya 

dukungan dari sebagian sektor penunjang dalam rumah sakit, baik itu staf 

administrasi maupun tenaga kesehatan. 

Mengungkap perihal keselamatan pasien adalah merupakan unsur yang 

saling berkaitan dalam melakukan tata laksana pelayanan medis, baik dalam 

bentuk mengidentifikasi sampai pada proses mengevaluasi keadaan yang 

terjadi. Data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan direktur 

RSUD Abepura mengatakan bahwa masih membutuhkan proses yang 

panjang untuk menerapkan manajemen risiko dan keselamatan pasien yang 

lebih baik, proses ini membutukan keahlian manajerial dalam mengatur dan 

melakukan manajemen secara teratur sehingga fungsi penunjang kegiatan 

yang berhubungan dengan besar kecilnya risiko dalam RSUD Abepura dapat 

diatasi. Tanggapan Direktur RSUD Abepura secara keseluruhan banyak 
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menceritakan permasalahan sering dihadapi, semisal permasalahan antara 

pasien dan petugas kesehatan, yang berkaitan dengan keselamatan pasien di 

RSUD Abepura. Pelaksanaan Keselamatan pasien yang merupakan bagian 

dalam sistem manajemen risiko pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam 

kenyataannya belum secara keseluruhan dilakukan  oleh pihak rumah sakit, 

dikarenakan Manajemen Rumah Sakit masih berfokus pada persoalan tentang 

pelayanan sekunder dan bagaimana menyusun konsep pelayanan yang 

maksimal, yang mana persoalan ini timbul karena masa kepemimpinan 

Direktur RSUD Abepura yang tergolong masih baru, maka pembenahan 

manajemen bagi pihak rumah sakit mulai dilakukan dari awal, dengan 

maksud agar keteraturan dalam melakukan aktivitas kerja bisa dijalankan 

dengan baik, serta adil untuk setiap pelayanan.  

Metode yang digunakan di RSUD Abepura dalam penerapan manajemn 

risiko dan keselamatan pasien guna menjamin pelindungan kepada pasien dan 

tenaga kesehatan ketika terjadi permasalahan dalam melakukan prosedur 

pelayanan di rumah sakit adalah dalam bentuk wewenang langsung dari 

direktur, hal ini diharapkan agar ada kepastian terhadap perlindungan, 

tindakan ini muncul karena lokasi RSUD Abepura berada diantara 

pemukiman masyarakat, maka kewenangan dalam melindungi petugas 

kesehatan kadang disalah artikan oleh pihak masyarakat, dengan dalih bahwa 

setiap kesalahan selalu dilimpahkan kepada pihak rumah sakit sebagai pihak 

paling bertanggung jawab terhadap masalah yang menyangkut pelayanan 

kesehatan, namun ketika ditelusuri dengan baik maka dapat di berikan solusi 
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bahwa hal ini merupakan bentuk ketidaktahuan masyarakat akan sistem dan 

prosedur pelayanan yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan 

maupun Peraturan Daerah tentang perumahsakitan. 

Kendala dan hambatan ini juga sering terjadi di dalam mengelola 

manajemen di rumah sakit, tergantung dari sisi mana timbulnya risiko itu 

dipandang, terkadang timbul karena sisi fasilitas pendukungnya, terkadang 

juga karena sisi orang yang melakukan pekerjaan pelayanan. Wawancara 

dengan direktur RSUD Abepura memberi gambaran bahwa dalam 

pelaksanaan manajemen risiko di RSUD Abepura sebenarnya adalah 

menyangkut orang dalam melakukan kegiatan dalam menjalankan suatu 

proses pelayanan di rumah sakit, yaitu persoalan kurang kesadaran akan 

bahaya yang dapat mengancam jika terdapat sikap kurang hati-hatian dalam 

pelaksanaan pelayanan, semisal melakukan tindakan medis, yang diikuti 

dengan tidak bekerja sesuai standar prosedur kerja yang ada, maka dapat 

menimbulkan kegagalan dalam bekerja, ataupun tidak mencapai tujuan yang 

diinginkan, demikian pula dengan pihak penerima pelayanan kesehatan 

seperti pihak pasien dan keluarga pasien yang tidak menyadari betapa 

sulitnyanya menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan  tanpa dukungan dari 

pasien, semisal kurang informasi tentang penyebab sakit dari pasien yang 

mau ditolong, sehingga apabila terjadi masalah maka pihak pasien atau 

keluarga pasien langsung  memutuskan bahwa semua kesalahan yang terjadi 

karena pihak rumah sakit. 
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Upaya penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

mempunyai  karakteristik  peran dalam tugas yang sesuai dengan tugas 

masing-masing bidang dalam pelayanan. Semisal bagian pelayanan 

keperawatan yang mempunyai tugas yaitu menjamin agar pasien memperoleh 

kesembuhan dari pengobatan yang dilakukan di rumah sakit. Penata 

laksanaan pelayanan kesehatan yang bertujuan memberikan perlindungan 

kepada masyarakat pada prinsipnya selalu mengutamakan keselamatan bagi 

pasien, unsur keselamatan sering menjadi wacana terpenting dalam 

memberikan perlindungan kepada pasien dan tenaga kesehatan, tata laksana 

yang baik dapat memberikan kepastian tujuan pada jaminan keselamatan 

kepada pasien yang merupakan perwujudan pelaksanaan sistem manajemen 

risiko.  

Dengan melakukan manajemen risiko maka rumah sakit sudah 

membuat arahan atau pengontrolan kepada penatalaksanaan pekerjaan medis. 

Langkah atau upaya tersebut bisa meliputi pengendalian bentuk risiko,  

identifikasi dan pengelolaan masalah yang berhubungan dengan risiko pasien, 

pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindakan 

lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko 

dan mencegah terjadinya risiko yang disebabkan oleh kesalahan akibat 

melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya 

diambil.  
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b. Hambatan Pelaksanaan Ditinjau dari Sisi Tenaga Kesehatan. 

Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan disebut 

Tenaga kesehatan dan sudah memiliki pengetahuan serta keterampilan 

melaluipendidikan bidang kesehatan.Berdasarkan ketrampilan tersebut, maka 

tenaga kesehatan tersebut berkewenangan melakukan upaya kesehatan yang 

didukung oleh pernyataan legalitas ijin melakukan pekerjaan oleh Dinas 

Kesehatan setempat, yang disebut Surat Ijin Praktek. Keterlibatan tenaga 

kesehatan dalam upaya memberi pelayanan kesehatan melalui beberapa tahap 

yang secara khusus diakui mempunyai kemampuan dalam memberikan 

pertolongan kepada pasien. 

Pusat Penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti RSUD Abepura 

menempatkan tenaga kesehatan sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan yang mana mempunyai beberapa tenaga yang secara 

khusus menangani pekerjaan spesialis, yang dibantu oleh  160 perawat dan 

bidan yang bertugas  pada poliklinik dan ruangan rawat inap, namun 

kebutuhan tenaga bagi pelayanan masih dirasakan kurang sehingga RSUD 

Abepura bermaksud menambah beberapa tenaga lain.  

Berkenaan dengan kelengkapan tenaga kesehatan di rumah sakit 

Abepura maka pastilah rumah sakit akan  sarat akan aktivitas, tenaga 

profesional bidang kesehatan, teknologi dan beberapa unsur lain yang saling 

berhubungan dalam pelayanan kesehatan, sehingga memungkinkan terjadi 

permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Permasalahan 

dapat  terjadi dalam rumah sakit dimanapun berada, dan sering terjadi tanpa 
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diduga, sehingga dapat menimbulkan risiko bagi pelayanan kesehatan yang 

dilakukan dalam rumah sakit. Untuk dapat menggurangi kesalahan yang 

terjadi dalam pelayanan maka pihak rumah sakit harus memikirkan metode 

ataupun cara agar tidak menimbulkan kerugian bagi rumah sakit, kerugian 

tersebut bisa berimbas pada kurang percayanya pasien terhadap pelayanan 

yang dilakukan di rumah sakit tersebut, dan secara otomatis alternatif pasien 

mencari rumah sakit yang lebih baik pelayanannya.  

Hambatan yang dijumpai dalam melakukan aktifitas pelayanan dengan 

jumlah ketenagaan yang melebih kapasitas rumah sakit adalah saling berharap 

dari satu petugas dengan petugas yang lain sehingga sering terjadi 

keterlambatan penangganan sakit pasien, sisi lain dari hambatan tersebut 

adalah bertugas tidak selalu mengandalkan Standar Prosedur Operasional 

(SPO) dalam bekerja sehingga menimbulkan konflik antara pihak rumah sakit 

dan keluarga pasien. Semisal permasalahan yang terjadi di ruangan UGD 

rumah sakit Abepura, merupakan bentuk kejadian yang tak terduga dan 

merupakan indikasi dari pekerjaanyang tidak mengandalkan Standar Prosedur 

Operasional (SPO), sebab jaminan perlindungan terhadap tenaga kesehatan 

didasarkan pada sifat kehati-hatian dalam melakukan kegiatan, sebab lain bisa 

saja timbul karena lalai, sehingga petugas dapat terpapar dengan penyakit 

yang diderita pasien, sebab sekarang terdapat banyak sekali pasien dengan 

HIV-AIDS yang datang dan berobat di rumah sakit Abepura. Pelayanan yang 

maksimal membutuhkan tenaga profesional sesuai standar profesi dalam 
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standar pelayanan kesehatan sehingga dapat mengurangi dampak risiko yang 

ditimbulkan dalam melakukan  kegiatan pelayanan di rumah sakit. 

c. Hambatan Pelaksanaan Ditinjau dari Sisi Manajemen Rumah Sakit 

Masalah atau risiko yang terjadi dalam pelayanan kesehatan seperti 

rumah sakit  merupakan akibat dari kurang hati-hati dalam melakukan 

pekerjaan, terkadang tidak sesuai dengan Standar operasinal prosedur yang 

ada yang selalu berhubungan  tingkat pengetahuan, peralatan penunjang 

medis yang memadai, sehingga kemungkinan mengakibatkan bentuk 

mencederahi pasien ataupun petugas kesehatan. Solusi yang diperlukan dalam 

mengantisipasi menggurangi risko adalah dengan pengaturan manajemen 

risiko dan keselamatan pasien rumah sakit, yang sekira mungkin dapat 

diterapkan di rumah sakit sehingga risiko tersebut dapat dikurangi atau 

dihindari serta dialihkan. 

Konstribusi langsung terhadap penerapan manajemen risiko 

memberikan jaminan terhadap kualitas pelayanan yang maksimal dalam 

membantu pelayanan, harapan jaminan tersebut mencakup perlindungan 

hukum dalam melakukan pekerjaan pelayanan kesehatan di rumah 

sakit.Hambatan pelaksanaan manajemen risiko dan keselamatan pasien yang 

terjadi di RSUD Abepura yang di pandang dari sisi keterlibatan unsur 

manajemen rumah sakit adalah pihak RSUD Abepura lambat dalam 

merancang aturan internal rumah sakit, yang mana aturan internal tersebut 

merupakan pedoman serta petunjuk kepada pemberi pelayanan kesehatan 

seperti tenaga kesehatan. Keselamatan pasien merupakan prinsip pelayanan 
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kesehatan pada saat ini yang kegunaannya diperuntukan dalam upaya 

memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan. 

Masyarakat saat ini lebih cenderung menuntut pelayanan kesehatan 

harus bermutu. Mutu pelayanan dikatakan baik jika ada indikator yang 

menilai mutu itu sendiri, nilai indikator mutu pelayanan menjadi topik yang 

yang sering di keluhkan semisal ungkapan salah satu pasien di bangsal 

perawatan pria dan asumsinya dibenarkan oleh perawat yang bekerja di 

bangsal tersebut yang mengatakan bahwa pelayanan rumah sakit yang 

sekarang terlalu banyak prosedur yang harus dilengkapi, sedangkan pasien 

mengharapkan upaya pertolongan segera untuk mengurangi rasa sakit yang 

dideritanya, gambaran pernyataan tersebut memberi pengertian bahwa 

hambatan kesigapan pihak manajemen rumah sakit dalam mengelola 

pelayanan belum secara penuh melaksanakan lebih khusus mengenai aturan 

admistrasi kelengkapan berobat ataupun mengatur tentang keselamatan 

pasien, manajemen rumah sakit dinilai kurang tanggap dalam mengambil 

tindakan yang masimal agar pasien tidak merasa terabaikan dalam berproses 

mendapat pelayanan yang segera dan bermutu.  

d. Hambatan Pelaksanaan Ditinjau dari Fasilitas Penunjang. 

Berbagai bentuk fasilitas penunjang seperti yang dimiliki oleh RSUD 

Abepura, seperti fasilitas sarana rawat jalan dengan empat buah poliklinik 

spesialis dasar (Bedah, Anak, Penyakit Dalam dan Kebidanan) serta beberapa 

poliklinik lainnya seperti Mata, THT, Saraf, Poliklinik Umum dan Gigi serta 

fasilitas penunjang medis seperti ruang Radiologi/rontgen, Farmasi dan 



 

122 

 

Laboratorium, Instalasi Gizi, Instalasi Sanitasi, Instalasi IPRS dan Instalasi 

Loundry dan fasilitas rawat inap yang dimiliki 163 tempat tidur yang terdapat 

di ruangan pria, wanita, anak, bedah, kebidanan, bersalin, Perinatologi, ICU, 

UGD dan ruang kelas/VIP, merupakan aset fasilitas yang dimiliki oleh RSUD 

Abepura dan sebagian besar digunakan untuk menjamin masyarakat 

memperolehpelayanan kesehatan, dengan demikian dapat memberikan asas 

keselamatan bagi pasien pada saat mendapat pertolongan dan di rawat 

diruangan perawatan. Upaya tersebut tidak terlepas dari kewajiban 

pemerintah dalam upaya menggurangi kejadian yang berpotensial 

menyebabkan risiko apabila pasien dengan diagnosa mempunyai penyakit 

yang memperberat keadaan kesehatan pasien dan tidak dirawat inapkan. 

Fasilitas gedung  yang digunakan sekarang ini adalah fasiltas yang 

sudah dibangun sejak tahun 2007 dan sudah tidak maksimal untuk 

menampung jumlah pasien yang semakin bertambah, upaya penanganan 

pertolongan bagi pasien yang membutuhkan perawatan rawat inap dengan 

sebagian fasilitas gedung perawatan yang tidak bagus akan lebih mudah 

mengakibatkan risiko, semisal bila terjadi gempa maka gedung yang lama 

akan mudah roboh, disamping itu ruangan digunakan sekarang ini digunakan 

untuk menampung beberapa jenis pasien dengan beda jenis kelamin, semisal 

perawatan penyakit dalam bagi pasien pria digabung dengan pasien wanita 

sehabis operasi. Efek ketidak layakan ini menyebabkan berimbas pada bentuk 

penyebaran penyakit kepada pasien yang lain dan juga sistem pengontrolan 

pengobatan pasien menjadi tidak efisien. 
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Hambatan ini dirasakan RSUD Abepura sebagai parameter yang tidak 

menunjang mutu dan keselamatan pasien, Untuk itu pihak rumah sakit  

bermaksud membangun beberapa gedung tambahan yang sudah dapat 

dilengkapi dengan beberapa peralataan penunjang kegiatan medis dengan 

maksud beberapa fasilitas tambahan tersebut diperuntukan guna 

meningkatkan pelayanan rawat inap, dan difungsikan sebagai tempat 

perawatan bagi masing-masing jenis pelayanan menurut kategori sakit yang 

diderita oleh pasien. dengan membangun beberapa gedung tambahan sebagai 

fasilitas penunjang pelayanan di RSUD Abepura, pemahaman tentang 

mengurangi potesial risiko  

Pengertian teori manajemen risiko ini memberikan gambaran tentang 

penerapan manajemen risiko yang mempunyai peran penting dalam 

mengantisipasi bentuk risiko yang terjadi, karena setiap kegiatan pelayanan 

kesehatan selalu beradu dengan risiko tanpa diduga walaupun setiap kegiatan 

sudah sesuai dengan prosedur yang ada namun belum dapat memastikan 

bahwa pelayanan tersebut dapat aman dikarenakan risiko yang terjadi pada 

pelayanan kesehatan dirumah sakit  selalu sejalan dengan penyelenggaran 

pelayanan kesehatan, untuk itu dengan menerapkan manajemen risiko dan 

keselamatan pasien maka pelaksaan pekerjaan pelayanan dapat mengurangi 

beberapa risiko pelayanan. 


