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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Keselamatan pasien (Patient safety) merupakan hak setiap pasien yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah 

sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi merupakan salah satu fasilitas 

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan. Pelaksanan 

Patient safety yang dilakukan oleh perawat  dalam pelayanan kesehatan sudah 

dilakukan dengan baik di Rumah sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, 

meskipun belum dapat dikatakan terpenuhinya secara maksimal. Di Rumah 

sakit sudah ada peraturan tentang peran perawat dalam pelaksanaan Patient 

safety dan juga sudah dilakukan sosialisasi, akan tetapi dalam pelaksanan 

realisasinya di pelayanan kesehatan belum sepenuhnya berdasarkan ketentuan 

peratutan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaturan tentang Peran Perawat dalam Pelaksanaan Patient Safety 

dan Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit 

a. Dasar Hukum 

Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum 

peran perawat dalam pelaksanaan Patient Safety dan Perlindungan 

Hak Pasien di Rumah Sakit yaitu : Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
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Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan.  

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa  setiap orang 

berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan pelayanan 

kesehatan itu dilaksanakan melalui pelayanan di Rumah sakit. 

Pelaksanaan kesehatan yang diberikan di Rumah sakit dilakukan oleh 

tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus wajib melaksanakan 

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan 

Rumah sakit, standar prosedur operasionalyang berlaku, etik profesi, 

menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamtan pasien. Salah 

atu dari tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga keperawatan. 

b. Bentuk pengaturan peran perawat dalam pelaksanaan Patient 

Safety dan perlindungan hak pasien di rumah sakit 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk 

pengaturan peran perawat dalam pelaksanaan Patient Safety dan 

perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum 

Purwodadai dituangkan dalam beberapa peraturan pelaksanan. 

1) Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan 

pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, Rumah sakit wajib 

membentuk Komite Keselamatan Pasien. Dengan pembentukan 

Tim Komite Keselamatan Pasien akan membantu dalam 
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pelaksanaan patient safety yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan. 

2) Statuta Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi  

(Hospital By Law). Rumah sakit mengangkat Komite 

Keselamatan Pasien untuk melaksanakan program Keselamatan 

Pasien. Dan mengangkat Komite Keperawatan untuk mengawal 

dan menjamin mutu pelayanan keperawatan yang berbasis 

keselamatan pasien. Upaya yang dilakukan dengan melalui 

pengawasan kepada perawat dalam melakukan pelayanan 

kesehatan harus berdasarkan standar profesi, standar pelayanan 

dan kode etik. 

3) Peraturan Direktur Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum 

Purwodadi Nomor:5210A/PR-Kep.Dir/I/2015 tentang Peraturan 

Internal Staf Keperawatan (Nursing Staf By Laws) Rumah Sakit 

Panti Rahayu Yakkum Purwodadi. Berdasarkan peraturan 

tersebut bahawa staf keperawatan di Rumah sakit dapat fokus 

terhadap kebutuhan pasien, sehingga menghasilkan pelayanan 

keperawatan yang berkualitas, efesien dan bertanggung jawab. 

Staf keperawatan yang termasuk didalamnya adalah perawat 

harus melakukan tugasnya dalam menjaga kualitas pelayanan 

sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan kode etik, 

sehingga keselamatan pasien akan terwujut. 



 

 

146 

 

2. Peran Perawat dalam Pelaksanaan Patient Safety dan Perlindungan 

Hak Pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi 

a. Kedudukan Perawat dalam Pelaksanan Patient Safety dan 

Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum 

Purwodadi.  

Perawat memiliki kedudukan sebagai salah satu anggota Tim 

Komite Keselamatan pasien, dimana tugas dan tanggungjawabnya 

sebagai pemberi asuhan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. 

Asuhan keperawatan yang diterapkan harus berdasarkan enam sasaran 

keselamatan pasien sehingga mendukung dalam pelaksanaan program 

dari Tim Komite Keselamatan Pasien 

b. Mekanisme Peran Perawat dalam Pelaksanaan Patient Safety dan 

Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum 

Purwodadi 

Berdasarkan penelitian Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum 

Purwodadi telah membentuk Tim Komite Keselamatan Pasien. 

Perawat merupakan salah satu dari anggota tersebut dan sudah 

mendapatkan sosialisai tentang keselamatan pasien, meskipun 

demikian ada beberapa perawat yang masih saja belum melaksanakan 

perannya dalam menjaga keselamatan pasien. Hal ini di karenakan ada 

beberapa alasan termasuk didalamnya karena Jumlah pasien dengan 

perawat jaga tidak seimbang dan motivasi masing – masing individu 
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berbeda – beda sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan patient 

safety. 

Perawat melakukan pencatatan di buku laporan kejadian insiden 

apabila ada tindakan yang mengakibatkan terjadinya insiden, 

selanjutnya melaporkannya kepada kepala ruangan. Kepala ruangan 

akan melakukan investigasi ringan, kemudian meneruskan laporan 

kepada tim Komite Keselamatan Pasien. Selanjutnya  dilakukan 

penilaian apakah pasien tersebut mengalami insiden ringan atau berat. 

Peran perawat dalam pelaksanaan Patient Safety di Rumah Sakit Panti 

Rahayu Yakkum Purwodadi sudah dilaksanakan meskipun belum 

optimal dengan melakukan enam sasaran keselamatan pasien. 

c. Bentuk Peran perawat dalam pelaksanaan Patient Safety dan 

perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum 

Purwodadi 

Peran perawat dalam pelaksanaan patient safety ditinjau dari 

bentuk peran adalah peran imperatif dan fakultatif. Pelaksanaan peran 

imperatif yang merupakan peran yang bersifat wajib meliputi, peran 

perawat dalam melakukan identifikasi dengan benar sesuai prosedur, 

dengan cara mencocokkan gelang identitas  dengan data pasien, dalam 

melakukan tindakan perawat selalu menayakan nama pasien dan 

mencocokkan dengan gelang identitas pasien. Perawat melakukan 

komunikasi yang efektif dengan menggunakan teknik SBAR saat 

melakukan serah terima dalam pergantian jaga. Dalam menjaga 
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keamanan obat yang di waspadai perawat dengan menandai obat 

dengan label merah, serta bagaimana penyimpanannya di area yang 

aman. Sebelum tindakan pembedahan perawat berperan dalam 

memastikan lokasi pembedahan benar dengan melakukan penandaan 

lokasi (site marking). Perawat dalam mengurangi risiko akibat infeksi 

dengan melakukan cuci tangan sesuai prosedur sebelum dan setelah 

melakukan tindakan keperawatan. Meskipun terkadang perawat ada 

beberapa yang lupa melakukan tindakan cuci tangan. Selanjutnya 

peran perawat dalam mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh, 

perawat memberikan tanda gelang kuning. Melakukan orientasi 

kepada pasien dan keluarga tempat kamar mandi, mendekatkan barang 

milik pasien di dekat pasien, memasang pengaman sisi tempat tidur 

dan menganjurkan keluarga untuk selalu mendampingi. 

Bentuk peran fakultatif yang dilakukan oleh perawat yaitu 

melaksanakan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga. 

Pendidikan kesehatan dilakukan apabila pasien belum mengerti 

tentang penyakitnya dan kondisi kesehatannya. Menyampaikan 

kepada pasien tentang Hak dan Kewajiban dalam pelayanan 

kesehatan. 
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3. Faktor yang mempengaruhi peran perawat dalam pelaksanaan 

Patient Safety dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti 

Rahayu Yakkum Purwodadi 

Faktor yang mempengaruhi peran perawat dalam pelaksanaan 

Patient Safety dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu 

Yakkum Purwodadi berupa faktor yuridis, faktor sosial dan faktor teknis. 

Faktor – faktor tersebut ada yang mendukung dan ada yang menghambat. 

Adapun faktor yang mendukung diantaranya Faktor yuridis yaitu peraturan 

– peraturan yang memuat ketentuan bahwa mewajibkan perawat untuk 

melakukan pelaksanan Keselamatan Pasien (Patient Safety) sudah ada. 

Peraturan tersebut telah mempengaruhi perawat dalam melaksanakan 

perannya untuk pelaksanaan Patient Safety. Meskipun masih ada beberapa 

perawat yang belum memahami peraturan dengan baik sehingga dalam 

melakukan pelayanan belum maksimal. Faktor sosial yang mendukung 

kesadaran perawat dalam melaksanakan patient safety sudah baik dengan 

melakukan pelaporan insiden. Perawat sudah melakukan sasaran enam 

keselamatan pasien yang merupakan bagian dari isi peraturan yang ada 

meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal. Faktor teknik yang 

mendukung Rumah sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi sudah 

membentuk Tim Komite Keselamatan Pasien, dan tim tersebut sudah 

mensosialisasikan tentang keselamatan pasien kepada seluruh tenaga 

kesehatan di rumah sakit. 
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Faktor yang menghambat pada faktor sosial bahwa masih ada 

perawat yang belum memahami dengan baik SPO yang ada dan motivasi 

belajar yang kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan patient safety. 

Perawat masih kurang kesadarannya dalam menjaga keselamatan dirinya. 

Faktor teknis yang menghambat karena keterbatasan waktu dan dana 

dalam melakukan pelatihan maka Rumah sakit hanya melakukan pelatihan 

internal saja dengan melakukan sosialisasi kepada perawat, selain itu 

jumlah pasien dengan perawat jaga tidak seimbang sehingga 

mempengaruhi dalam pelaksanaan patient safety tidak optimal. 

Berdasarkan adanya faktor yang mendukung dan faktor yang 

menghambat, maka peran perawat dalam pelaksanaan Patient Safety dan 

perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum 

Purwodadi sudah berjalan akan tetapi pelaksanaan belum optimal. 

B. SARAN 

1. Rumah sakit 

a. Menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan  terkait dengan 

pelaksanaan patient safety dalam rangka meningkatkan kemampuan 

dalam melakukan pelaksanaan patient safety. 

b. Menambah jumlah tenaga kesehatan yang berada di Rumah Sakit 

Panti Rahayu Yakkum purwodadi terutama perawat. 

c. Melakukan melakukan pelatihan – pelatihan untuk perawat yang 

berkaitan dengan perilaku caring dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan. 
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2. Perawat 

a. Perawat melakukan pelayanan keperawatan dengan berdasarkan SPO 

yang sudah di sosialisasikan oleh Komite Keselamatan Pasien. 

b. Perawat melaporkan insiden yang terjadi kepada kepala ruang. 

c. Perawat aktif dalam meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan 

patient safety dengan cara mengikuti pelatihan. 
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