
 
 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Setiap rumah sakit memiliki kewajiban untuk menerapkan standar 

keselamatan pasien (patient safety) berdasarkan Permenkes No. 1691 Tahun 

2011. Terdapat tujuh standar keselamatan pasien (patient safety) tersebut yaitu 

hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam 

kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk 

melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran 

kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf 

tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk 

mencapai keselamatan pasien. 

2. Penerapan standar keselamatan pasien (patient safety) di Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (RSUD.AM) adalah dengan membentuk Tim 

Keselamatan Pasien Rumah Sakit (TKPRS) sesuai dengan Kepdirut No. 

420/7057/5.3/XI/2011. Tim tersebut bertugas untuk melaksanakan segala 

kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien (patient safety) 

sesuai dengan Permenkes No. 1691 Tahun 2011.  



79 
 

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien apabila rumah sakit tidak 

menjalankan standar keselamatan pasien sesuai dengan Permenkes No. 1691 

Tahun 2011 yaitu dapat melalui mediasi (non litigasi) atau pengajuan gugatan 

melalui pengadilan (litigasi). Mediasi (non litigasi) merupakan upaya hukum 

yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh pasien. Dalam proses ini baik 

pasien maupun rumah sakit dapat menemukan solusi terbaik yang dapat 

menguntungkan kedua pihak. Akan tetapi apabila tidak ditemukan solusi 

terbaik maka pasien dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan (litigasi).  

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

disarankan sebagai berikut: 

1. Semua rumah sakit dan tenaga kesehatan yang bekerja didalamnya wajib 

menjaga keselamatan pasien (patient safety), agar tindakan yang dapat 

membahayakan nyawa dan merugikan pasien tidak terjadi. 

2. Pembentukan TKPRS merupakan kewajiban rumah sakit yang harus selalu 

diperhatikan, apabila terdapat anggota TKPRS yang sudah tidak bekerja lagi 

di sana maka sudah menjadi kewajiban rumah sakit untuk cepat mencari 

pengganti anggota tersebut, agar tugas TKPRS untuk menjaga keselamatan 

pasien tidak terganggu. 

3. Penerapan standar keselamatan pasien (patient safety) merupakan kewajiban 

semua rumah sakit terutama RSUD.AM, akan tetapi dalam penerapannya 

RSUD.AM belum sepenuhnya menerapkan standar keselamatan pasien 

(patient safety). Seharusnya baik RSUD.AM maupun rumah sakit yang lain 
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wajib menerapkan sepenuhnya standar keselamatan pasien yang sudah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

4. Pasien harus lebih teliti dan cermat apabila melakukan pengobatan di rumah 

sakit agar mereka tidak mendapat kerugian dan apabila pasien mendapatkan 

kerugian akibat kelalaian pihak rumah sakit, maka pasien dapat menuntut hak-

hak mereka untuk mendapatkan ganti kerugian akibat hal tersebut. 


