
 

 

 

 

Lampiran 1 

Lembar Persetujuan Menjadi Responden 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia untuk 

menjadi Responden/Narasumber penelitian yang dilakukan Mahasiswa Magister 

Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang yang bernama Christina Nur 

Widayati dengan judul “Peran Perawat dalam Pelaksanaan Patient Safety dan 

Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi”. 

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatife dan 

semua data yang mencantumkan identitas saya akan dijaga kerahasiaannya oleh 

Peneliti dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya 

bersedia berperan serta sebagai responden/narasumber dalam penelitian ini. 

 

 

 

Purwodadi,…………………………. 

 

          Responden/Narasumber 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 2 

Panduan Wawancara ( Untuk Direktur Rumah Sakit ) 

Pedoman Wawancara 

Tanggal :……………………... 

Lokasi :……………………... 

Waktu  :……………………... 

 

Kode Informan :……… 

PERTANYAAN : 

1. Apakah Rumah Sakit sudah ada program Keselamatan Pasien (Patient 

Safety)? apabila sudah ada apakah sudah dilaksanakan ? 

2. Apakah sudah ada Tim yang mengelola Keselamatan Pasien ? apabila sudah 

ada, siapa saja anggota Tim tersebut ? 

3. Apakah ada peraturan internal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit terkait 

dengan pelaksanaan Patient Safety ? 

4. Apakah peraturan itu sudah berdasarkan Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien? 

5. Bagaimana sosialisasi Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Keselamatan Pasien tersebut ? 

6. Program apa saja yang dibuat sebagai bentuk pelaksanaan Permenkes 

tersebut? 



 

 

 

 

7. Bagaimana penerapan peraturan internal Rumah sakit ( Hospital By Laws) 

terhadap pelaksanaan Patient Safety ? 

8. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan program Keselamatan Pasien (Patient 

Safety) di Rumah Sakit ? 

9. Apakah sudah ada kegiatan pelaksanaan untuk identifikasi risiko 

Keselamatan Pasien ? 

10. Bagaimana mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan 

insiden Keselamatan pasien di Rumah Sakit? 

11. Bagaimana pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Patient Safety ? 

apa saja bentuk pembinaan dan pengawasan pihak Rumah Sakit ? 

12. Apakah kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut terprogram secara 

berkala, dan dilaksanakan setiap berapa bulan sekali ? 

13. Bagaimana hasil terkait dengan pembinaan dan pengawasan oleh Rumah 

Sakit ? seperti apa tindak lanjutnya? 

14. Apakah Rumah Sakit memiliki program pendidikan, pelatihan dan orientasi 

bagi staf baru yang terkait dengan topik keselamatan pasien sesuai dengan 

tugasnya masing-masing? 

15. Bagaimana pereraturan internal Rumah Sakit terkait dengan pelaksanaan 

tugas perawat dalam pelaksanaan Patient Safety ? 

16. Apa saja faktor yang menghambat dan faktor pendukung dalam melakukan 

pengawasan di Rumah Sakit ? 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 3 

Panduan Wawancara ( Untuk Kepala Ruang ) 

Pedoman Wawancara 

Tanggal :……………………... 

Lokasi :……………………... 

Waktu  :……………………... 

 

Kode Informan :………. 

PERTANYAAN : 

1. Apa saja tugas Kepala Ruang dalam pelaksanaan Patient Safety ? 

2. Apakah sudah ada Tim Keselamatan Pasien di ruang perawatan? 

3. Apakah sudah ada sosialisasi Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Keselamatan Pasien? Dan pelaksanaannya seperti apa ? 

4. Bagiamana dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program Keselamatan 

Pasien (Patient Safety) di ruangan? 

5. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Kepala Ruang kepada Rumah 

Sakit apabila terjadi kasus terkait pelaksanaan Patient Safety ? 

6. Bagaiman Kepala Ruang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 

pelaksanaan Patient Safety ? Bagaimana terhadap pelaksanaan tugas 

perawat ? 



 

 

 

 

7. Apa saja bentuk pembinaan oleh Kepala Ruang? Bagaimana pembinaan 

tersebut dilaksanakan, apakah dilakukan secara berkala oleh Kepala 

Ruang? 

8. Apa saja bentuk pengawasan oleh Kepala Ruang ? Bagaiaman bentuk 

pengawasan tersebut dilaksanakan, apakah dilakukan secara berkala oleh 

Kepala Ruang ? 

9. Bagaimana pelaporan insiden Keselamatan pasien dalam pelaksanaan 

Patient Safety oleh Kepala Ruang ? 

10. Kepada siapa pelaporan tersebut diberikan ? 

11. Bagaimana pengawasan terhadap keterlibatan perawat dalam pelaksanaan 

Patient Safety di Rumah Sakit ? 

12. Apa saja faktor yang menghambat dan faktor pendukung Kepala Ruang 

dalam pengawasan kepada perawat di ruangan ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 4 

Panduan Wawancara ( Untuk Komite Keselamatan Pasien ) 

Pedoman Wawancara 

Tanggal :……………………... 

Lokasi :……………………... 

Waktu  :……………………... 

 

Kode Informan :………. 

PERTANYAAN : 

1. Apa saja tugas dari Komite Keselamatan Pasien ? 

2. Siapa saja Tim Komite Keselamatan Pasien? 

3. Bagaimana peran Tim Komite Keselamatan Pasien dalam sosialisasi 

tentang Keselamatan Pasien yang dilakukan di Rumah sakit? 

4. Apakah sudah ada peraturan internal terkait dengan pelaksanaan Patient 

Safety di Rumah Sakit? 

5. Bagaimana peran Tim Komite Keselamatan Pasien dalam sosialisasi 

Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien? 

6. Bagaimana persiapan Tim Komite Keselamatan Pasien dalam pelaksanaan 

Patient Safety di Rumah Sakit? 

7. Apakah pelaksanaan program Keselamatan Pasien (Patient Safety) sudah 

sesuai dengan Permenkes No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien? 



 

 

 

 

8. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Komite Keselamatan Pasien 

kepada Rumah Sakit ? 

9. Bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan Patient Safety) di Rumah 

sakit? 

10. Apakah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Patient Safety sudah 

dilaksanakan secara berkala ? 

11. Bagaimana mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan 

insiden yang terjadi di Rumah Sakit ?  

12. Apakah sudah ada mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden 

atau kegiatan proaktif untuk memperkecil risiko? Apabila sudah ada 

bagaimana mekanismenya ? 

13. Apakah sudah ada SOP yang dibuat dalam pelaksanaan Patient Safety di 

Rumah sakit ? 

14. Bagaimana peraturan internal Komite Keselamatan Pasien terkait dengan 

pelaksanaan tugas perawat dalam pelaksanaan Patient Safety ? 

15. Apa saja faktor yang menghambat dan faktor pendukung Komite 

Keselamatan Pasien dalam pengawasan kepada perawat di Rumah Sakit ? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 5 

Panduan Wawancara ( Untuk Perawat ) 

Pedoman Wawancara 

Tanggal :……………………... 

Lokasi :……………………... 

Waktu  :……………………... 

Kode Informan :………. 

PERTANYAAN : 

1. Sudah berapa lama saudara menjadi perawat di Rumah Sakit Panti Rahayu 

Yakkum Purwodadai ? 

2. Apakah saudara sudah mendapatkan sosialisasi Permenkes Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien? 

3. Apakah Rumah Sakit melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 

perawat terkait dengan pelaksanaan Patient Safety ? 

4. Apa saja bentuk pengawasan dan pembinaan kepada perawat terkait 

dengan pelaksanaan Patient Safety ? 

5. Bagaimana Rumah Sakit melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 

perawat terkait dengan pelaksanaan Patient Safety ? apakah sudah 

dilakukan secara berkala ? 

6. Bagaimana peran perawat dalam pelaksanaan Patient Safety ? 

7. Bagaimana penerapan pedoman KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) 

dalam pelaksanaan Patient Safety ? 



 

 

 

 

8. Bagaimana Koordinasi sebagai TIM dalam pelaksanaan Patient Safety ? 

tindakan apa saja yang dilakukan ? 

9. Bagaimana mewujudkan hak pasien dalam pelayanan kesehatan ? 

10. Bagaimana memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan 

keluarga?  

11. Bagaimana melakukan mengidentifikasi pasien dengan benar ? 

12. Bagaimana meningkatkan komunikasi yang efektif  dalam pelayanan ? 

13. Bagaimana cara meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus 

diwaspadai ? 

14. Bagaimana memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedural yang 

benar, pembedahan pada pasien yang benar ? 

15. Bagaimana mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan ? 

16. Bagaimana cara mengurangi risiko cidera pasien akibat jatuh ? 

17. Bagaimana mekanisme pelaporan  insiden Keselamatan Pasien yang 

terjadi di ruang perawatan ? 

18. Apakah tindakan keperawatan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP 

yang ada ? 

19. Siapakah yang membuat SOP tindakan keperawatan ? 

20. Apa saja faktor yang menghambat dan faktor pendukung dalam 

pelaksanaan Patient Safety oleh perawat?  

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 

Panduan Wawancara ( Untuk Pasien ) 

Pedoman Wawancara 

Tanggal :……………………... 

Lokasi :……………………... 

Waktu  :……………………... 

 

Kode Informan :………. 

PERTANYAAN : 

1. Kapan saudara mulai di rawat di Rumah sakit? 

2. Apakah hak dan kewajiban pasien sudah dijelaskan saat pasien di rawat di 

Rumah Sakit? apabila sudah, siapakah yang memberikan penjelasan dan 

seperti apa penjelasannya ? 

3. Bagaimana prosedur pelaksanaan dalam proses pelayanan secara 

menyeluruh mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, tindakan 

pengobatan, sampai dengan proses rawat inap di ruang perawatan ? 

4. Bagaimana perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan ? apakah 

saudara sudah merasa nyaman dengan pelayanan kesehatan yang diberikan, 

apabila belum nyaman, kenapa? 

5. Apakah perawat memberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada yang 

kurang jelas terkait dengan kondisi kesehatan anda? 



 

 

 

 

6. Apakah perawat meminta persetujuan terlebih dahulu terkait dengan 

tindakan yang membutuhkan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


