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BAB IV 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan beberapa wacana dan hasil yang diperoleh dan di bahas pada bab 

III diatas maka dibuat kesimpulan tentang penerapan manajemen risiko dalam 

menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada rumah Sakit Umum 

Daerah Abepura tentang pengaturan manajemen risiko di rumah sakit 

dalam menjamin perlindungan hukum  pasien dan tenaga kesehatan telah 

dapat dibuktikan dengan  adanya peraturan pemerintah yang berlaku bagi 

semua rumah sakit yang berada di wilayah otonomisasi Papua, yaitu 

Peraturan Daerah Propinsi Papua No. 7 Tahun 2010 yang mana bentuk 

penjabarannya bersifat melindungi tenaga kesehatan dalam melakukan 

pekerjaannya di rumah sakit, sedangkan bagi petugas kesehatan yang 

dalam keadaan sakit dan membutuhkan pertolongan, maka pengobatan 

sampai perawatan di tanggung oleh rumah sakit abepura, apabila tenaga 

kesehatan tersebut belerja di rumah sakit abepura.  Selain itu bagi 

masyarakat atau pasien miskin yang ada di propinsi papua sudah 

memdapat perlindungan dari Pemerintah Daerah dan dengan otomatis 

merupakan kewajiban yang harus di jalankan oleh rumah sakit abepura 

adalah pelayana dengan kartu papua sehat (KPS) yang mana pemberlakuan 

kartu papua sehat ini hanya di papua dan di peruntukkan bagi pasien 

miskin sampai pada bentuk rujukan ke rumah sakit diluar papua. 
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2. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada rumah Sakit Umum Daerah 

Abepura tentang penerapan  manajemen risiko di rumah sakit untuk 

menjamin perlindungan hukum  bagi pasien dan tenaga kesehatan,maka 

dapat di simpulkan bahwa pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 

telah dapat menerapkan stantar operasional prosedur (SOP) sebagai upaya 

dalam memberikan pengawasan terhadap terselenggaranya prosedural 

manajemen risiko dan keselamatan pasien dengan harapan  petugas 

kesehatan dapat mengikuti prosedur kerja yang teratur sehingga  akan 

menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan dengan 

demikian dapat mengurangi dampak risiko yang ditimbulkan dalam 

melakukan ataupun tanpa melakukan kegiatan medis.  

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada rumah sakit umum 

daerah abepura tentang hambatan  dalam melakukan manajemen risiko dan 

keselamatan di rumah sakit untuk menjamin perlindungan hukum  bagi 

pasien dan tenaga kesehatan dapat penulis simpulkan bahwa pihak rumah 

sakit belum sepenuhnya melakukan penerapan manajemn risiko dan 

keselamatan pasien karena fokus pelayanan masih pada perawatan primer 

saja. Hal yang yang berkaitan dengan hambatan penerapan adalah umur 

jabatan direktur pada saat penelitian dilakukan yaitu masih sangat muda 

sehingga keterlibatan langsung direktur dalam mengkoordinir semua staf 

dan petugas kesehatan belum dikatakan baik, sehingga timbul partisipasi 

yang minim tentang penerapan majemen risiko dari sebagian petugas 

kesehatan, kurang kesadaran akan bahaya yang akan ditimbulkan jika 
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kurang hati-hati dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, seperti 

melakukan tindakan medis,hambatan lainnya adalah tingkat pengetahuan 

serta keberpihakan pada proses penyembuhan pasien secara keseluruhan 

masih bersifat apatis tidak sesempurna apa yang bisa diharapkan sehingga 

sering dijumpai ketika melakukan tata laksana pedoman yang baku yang 

sudah diatur dalam aturan perundang-undangan tentang  perumahsakitan 

masih dianggap sebagai hal yang sepele. Sisi lain yang berhubungan 

dengan hambatan melakukan penerapan manajemn risiko adalah tingkat 

kemahalan dalam memperoleh sarana penunjang pelayanan seperti alat 

medis penunjang diagnosa, obat, bahan habis pakai sehingga tidak dapat 

penuhi kebutuhan menyebabkan banyak risiko yang timbul karena tidak 

sistematis dalam melakukan pengawalan terhadap sistem manajemen 

risiko dan keselamatan. 

 

B. SARAN 

1. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 

a. Harapan peneliti bagi Rumah Sakit Umum Daerah Abepura bahwa bentuk 

pelaksanaan penerapan manajemen risiko dan keselamatan pasien dalam 

menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan petugas kesehatan 

merupakan bentuk kewajiban yang wajib dilakukan di RSUD Abepura, 

guna dapat menilai sampai sejauh mana kemampuan rumah sakit dalam 

melakukan tindakan medis yang berujung pada proses penyembuhan sebab 

kesembuhan merupakan harapan bagi setiap pasien sehingga unsur 
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mengurangi bentuk resiko harus selalu dikawal agar tidak menyebabkan 

masalah bagi rumah sakit dalam melakukan setiap pekerjaan . 

b. Pihak RSUD Abepura diharapkan untuk selalu secara periodik 

membimbing, membina, mengarakan tenaga kesehatan dalam melakukan 

pelayanan dan selalu berpedoman pada pedoman baku mutu pelayanan 

sehingga kerugian yang diakibatkan dari melakukan pekerjaan bisa 

teratasi, disamping itu membuat selebaran tentang mutu baku prosedur 

pelayanan yang di tempelkan pada setiap ruangan perawatan sehingga 

panduan ini bisa setiap hari di baca sehingga dengan membaca dan 

dilakukan setiap hari maka akan tertanam apa yang menjadi dasar dalam 

melakukan perawatan yang baik dan benar. 

c. Pihak RSUD Abepura dalam menunjang peningkatan mutu pelayanan 

sering menjadikandanasebagai bentuk motivasi dalam bekerja seperti 

remunarasi namun tidak melakukan suatu sistem yang berkaitan dengan 

penarapan manajemn risiko dan keselamatan pasien, padahal rumah sakit 

mempunyai kewajiban dalam melakukan keselamatan pasien. 

d. Menurut penulis hal logis yang dilakukan rumah sakit adalah memikirkan 

bagaimana memotivasi kerja para petugas kesehatan dengan memberikan 

semacam hadiah bagi mereka yang dalam waktu enam(6) bulan berturut-

turut tidak pernah lalai ataupun alpa dalam melakukan pekerjaan sehingga 

dapat memotivasi rekan kerja lainnya dalam melakukan pekerjaan yang 

mementingkan sisi kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau 
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golongan, sehingga keselamatan pasien menjadi prioritas dalam pelayanan 

di rumah sakit abepura. 

e. Rumah Sakit Umum Abepura Sesegera mungkin dapat membuat aturan 

Interen Rumah Sakit agar sistem pelayanan bagi Rumah Sakit akan 

dilindungi Oleh aturan tersebut. 

2. Bagi Pemerintah Daerah. 

Saran peneliti bagi Pemerintah Daerah dari hasil penelitian yang 

dilakukan memberi gambaran bahwa pemerintah daerah harus lebih aktif lagi 

dalam melakukan evaluasi dan monitoring yang sifatnya berkala, dan tidak 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang sebagai satuan pelaksana perangkat 

daerah yang bertugas memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penerapan manajemen risiko dan keselamatan pasien dalam menjamin 

perlindungan hokumbagi pasien dan petugas kesehatan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Abepura sesuai Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit pada Pasal 54 ayat (3) mengatur tentang dalam melaksanakan 

tugas pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengangkat tenaga 

pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. 

3. Bagi Peneliti. 

Harapan dari peneliti tentang penelitian yang dilakukan di rumah sakit 

daerah seperti Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sedapat mungkin terus 

dilakukan oleh peneliti dari universitas yang ada di luar Pulau Papua dengan 

harapan memberi arti penting bagi pengembangan peraturan wajib bagi 

rumah sakit sesuai dengan undang-undang perumahsakitan di Indonesia, 
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sehingga kebijakan tersebut dapat di implementasikan merata di seluruh 

nusantara.  

4. Bagi Masyarakat. 

Dari gambaran penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat 

memberikan pentunjuk kepada masyarakat bahwa evaluasi dan pengawasan 

juga harus di lakukan oleh masyarakat juga dapat secara langsung 

memberikan perubahan bagi pengembangan sistem pelayanan di rumah sakit 

dalam upaya meningkatkan penerapan aturan wajib yang harus dilakukan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Abepura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


