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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat, serta meningkatkan derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang.
1
 

Dalam kaitan ini, Negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi setiap orang supaya 

dapat dipenuhi hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan 

kesehatan.
2
 Bersama-sama dengan sektor pendidikan dan ekonomi, bidang kesehatan  

merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM). Oleh karena itu, adalah benar adanya pernyataan bahwa sehat memang 

bukan segalanya, tetapi apabila tidak sehat, maka segalanya tidak ada artinya.
3
 

Mendapatkan lingkungan yang sehat merupakan hak setiap orang. Oleh karena 

itu,   setiap   orang  juga   berkewajiban  untuk  ikut  serta   dalam   usaha   mewujudkan,  

                                                 
1
 Kementerian Kesehatan Indonesia Pusat, 2012 Promosi Kesehatan, Indonesia Cinta Sehat Buku 

Panduan Hari Kesehatan Nasional Ke-48, hlm. 8 diakses dari www.depkes.go.id/.../promosi-

kesehatan/panduan-hkn-48.pdf  

2
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28h ayat 1, Pasal 34 

ayat 3 

3
 Kementerian Kesehatan Indonesia Pusat, op. cit. hlm. 10 



2 

mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta 

menghormati hak orang lain dalam rangka upaya memperoleh lingkungan yang sehat, 

baik secara fisik, biologi, maupun sosial.
4
  

Upaya-upaya untuk memperoleh lingkungan yang sehat tersebut mencakup 

lingkungan fisik, kimia, biologi, maupun sosial di permukiman, tempat kerja, tempat 

rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Upaya-upaya ini merupakan upaya bersama 

dan menyeluruh antara pemerintah dan masyarakat baik masyarakat sebagai individu 

maupun pelaku usaha.
5
 

Hukum ekonomi mengatakan bahwa kebutuhan pokok manusia adalah 

sandang, pangan, papan dan kesehatan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi 

tidak berarti. Sebab, dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan 

kegiatan sehari-hari dengan baik. Dalam hal demikian, seseorang yang sedang sakit 

tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri harus meminta pertolongan tenaga 

kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan supaya sembuh dari penyakitnya 

itu.
6
 

Secara normatif, rumah sakit sebagai organisasi penyelenggaraan pelayanan 

publik di bidang kesehatan mempunyai tanggung jawab atas kualitas dari setiap 

pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Pelayanan kesehatan 

berdasarkan prinsip yang aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan 
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memberikan perlindungan bagi masyarakat dan bagi penyelenggara pelayanan 

kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
7
 

Sebagaimana disinggung di atas, Pemerintah dan pihak swasta harus 

bekerjasama dalam melaksanakan upaya kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang 

sehat. Dalam kaitan itu, rumah sakit salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. Adapun penyelenggaraan rumah sakit diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit) 

yang menyatakan rumah sakit memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat sehingga rumah sakit yang harus tetap mampu meningkatkan 

pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Rumah sakit sebagai 

penyelenggaran pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, dan penyelenggaraan rumah sakit 

ini bertujuan sebagai berikut:
8
 

a.  mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; 

b.  memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, 

lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit; 

c.  meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan 

d.  memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya 

manusia rumah sakit, dan rumah sakit. 
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Loomba Hendrojono Soewono menyatakan pelayanan kesehatan adalah setiap 

upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi 

untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati 

penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, 

kelompok/masyarakat.
9
   

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit dilakukan 

secara berjenjang dan sesuai dengan fungsi rujukan, oleh karena itu rumah sakit 

dikegorikan menjadi dua yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
10

 

Penggolongan jenis rumah sakit umum dan rumah sakit khusus juga berdasarkan jenis 

pelayanan kesehatan yang diberikan. Tabel 1-1 berikut ini memberikan data jumlah 

rumah sakit di Jakarta menurut jenis Rumah Sakit Umum (RSU) dan Rumah Sakit 

Khusus (RSK).  

Tabel 1-1 Rekapitulasai Rumah Sakit di Jakarta Menurut Jenis Rumah Sakit Tahun 2017 

 

Jenis Penyelenggara Rumah Sakit 

Umum (RSU) 

Rumah Sakit 

Khusus (RSK) 

Total 

RS PUBLIK Pemerintah 44 11 55 

    Kesmas 3 7 10 

    Pemprop 28 1 29 

    Pemkab 0 0 0 

    Pemkot 0 0 0 

    Kementerian lain 4 0 4 

    TNI 7 3 10 

    Polri 2 0 2 

    Organisasi Non Profit 31 18 49 

RS Privat BUMN 5 1 6 

 Swasta/Lainnya 54 31 85 

 Jumlah 134 61 195 

Sumber: Menteri Kesehatan, SIRS 2018
11
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Tabel 1-1 menunjukkan sekitar 69% rumah sakit di Jakarta merupakan rumah 

sakit umum dan 31% merupakan rumah sakit khusus. Jumlah rumah sakit yang dikelola 

publik dan privat hampir berimbang yaitu 53% oleh publik dan 47% oleh privat. Jadi 

jumlah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah berimbang dengan jumlah rumah 

sakit yang dikelola oleh swasta. 

Pengklasifikasian rumah sakit umum berdasarkan pelayanan, sumber daya 

manusia, peralatan, bangunan dan prasarana sehingga pengelompokan rumah sakit 

umum sebagai berikut:12  

1. Rumah Sakit Umum Kelas A;  

2. Rumah Sakit Umum Kelas B;  

3. Rumah Sakit Umum Kelas C; dan 

4. Rumah Sakit Umum Kelas D.  

Tabel 1-2 berikut ini memberikan data terkait jumlah rumah sakit di Jakarta 

menurut jenis dan kelasnya. 
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Tabel 1-2 Rekapitulasi Rumah Sakit di Jakarta Menurut Kelas Rumah Sakit Tahun 2017 

 

Jenis Penyelenggara A B C D Non Kelas Total 

RS Publik Pemerintah 12 14 4 24 1 55 

    Kesmas 6 2 0 0 0 10 

    Pemprop 1 6 0 22 0 29 

    Pemkab 0 0 0 0 0 0 

    Pemkot 0 0 0 0 0 0 

    Kementerian lain 0 1 2 1 0 4 

    TNI 2 5 2 0 1 10 

    Polri 1 0 0 1 0 2 

    Organisasi Non Profit 0 17 17 1 14 49 

RS Privat BUMN 1 3 2 0 0 6 

 Swasta/Lainnya 3 28 40 3 11 85 

 Jumlah 16 62 63 28 26 195 

Sumber: Menteri Kesehatan Republik Indonsia, SIRS 2018
13

  

 

Tabel 1-2 di atas menunjukkan bahwa di Jakarta ada 13% rumah sakit kelas A, 

dan 64% merupakan rumah sakit kelas B dan C. Selebihnya, 13% rumah sakit yang 

masih digolongan sebagai rumah sakit non kelas.  

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, rumah sakit wajib memiliki izin. 

Izin tersebut terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional.
14

 Sebagai penyelenggara 

usaha jasa pelayanan kesehatan, rumah sakit memperoleh keuntungan dari pasien. 

Dengan demikian jasa pelayanan kesehatan yang diberikan harus baik, benar dan akurat 

supaya pasien dapat pulih atau sehat kembali dan merasa puas dengan kinerja pelayanan 

kesehatan yang diberikan.
15

 Untuk memberi kesehatan yang baik dan perlindungan 

pelayanan yang baik kepada pasien, maka rumah sakit harus memiliki standar pelayanan 
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rumah sakit. Standar pelayanan tersebut antara lain Standar Operasional Prosedur 

(SOP), Standar Pelayanan Medis (SPM) dan Standar Asuhan Keperawatan (SAK).
16

  

Rumah sakit yang telah memiliki izin harus diakreditasi. Akreditasi rumah 

sakit ini merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit yang wajib 

dilakukan secara berkala.
17

 Pengaturan akreditasi rumah sakit ini dilaksanakan oleh 

lembaga independen penyelenggara akreditasi nasional dan/atau internasional termasuk 

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Dalam hal ini KARS mempunyai fungsi 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembimbingan, dan pelatihan serta 

pengawasan dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah sakit.
18

 Hasil penilaian 

akreditas rumah sakit hingga bulan Agustus 2017 menyatakan bahwa di Indonesia ada 

sekitar 1.302 rumah sakit dari 2.739 rumah sakit yang belum terakreditasi. Penilaian 

akreditasi termasuk kualitas layanan rumah sakit dan faktor kondisi fasilitas gedung dan 

fasilitas lainnya. Keadaan ini berdampak bagi kualitas pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat.19 

Secara normatif, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk. 

Kebutuhan pelayanan yang dimaksud meliputi barang, jasa, dan/atau pelayanan 
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administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20

 Standar 

Pelayanan Publik (SPP) merupakan standar pelayanan yang wajib disediakan oleh 

pemerintah kepada masyarakat karena SPP akan menjamin pelayanan minimal yang 

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. SPP merupakan tolok ukur dalam 

penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pelayanan dasar kepada masyarakat 

termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, air minum, dan perumahan.
21

 Sehingga 

rumah sakit yang merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik dibidang 

kesehatan wajib memenuhi persyaratan SPP. 

Prof. Agus Pramusinto, Ph.D mengatakan, keterlambatan birokrasi di Indonesia 

dalam hal pelayanan publik terjadi karena berbagai regulasi yang tumpang tindih dan 

yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik termasuk tidak efektifnya jalur 

birokrasi yang dapat terlihat dengan jelas dari panjangnya prosedur dalam pelayanan 

dan lamanya tenggat waktu pelayanan. Kemudian Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM, 

Ph.D, mengatakan bahwa kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor 

dan Ombudsman masih kurang dikenal oleh masyarakat.22 
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Indonesia sebagai narasumber pada acara Forum Koordinasi dan Konsultasi dengan tema 

Tantangan dan Peluang Pelayanan Publik Memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

yang diadakan di Hotel Arya Duta Menado pada tanggal 7 April 2016 diakses dari 

https://polkam.go.id/regulasi-indonesia-menghambat-pelayanan-publik/ tanggal 15 Maret 2018 

jam 10.30 am 
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Salah satu alasan pembentukan Ombudsman adalah untuk meningkatkan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan negara supaya terjamin perlindungan hak-hak 

masyarakat. Pengawasan oleh Ombudsman nasional ini dilaksanakan berasaskan 

Pancasila dan bersifat mandiri. Sehingga kewenangan Ombudsman meliputi klarifikasi, 

pengawasan, dan pemeriksaan terkait dengan laporan masyarakat yang mengeluhkan 

sikap penyelenggaraan negara dan aparatur pemerintahan dan lembaga peradilan, 

khususnya pada saat memberikan pelayanan umum.
23

 

Dalam pelaksanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, rumah sakit 

mempekerjakan tenaga kerja, sehingga rumah sakit sebagai pemberi kerja diwajibkan 

untuk mematuhi perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja ini bertujuan 

untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan kesamaan kesempatan serta menjamin 

perlakuan tanpa diskriminasi sehingga kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dapat 

terwujud. Perlindungan yang wajib diberikan meliputi kesejahteraan, keselamatan, 

kesehatan baik mental maupun fisik dari tenaga kerja, moral dan kesusilaan, dan 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 

Sehingga dapat mewujudkan produktivitas kerja rumah sakit yang optimal.
24

 

Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh rumah sakit adalah 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 dilaksanakan dengan menerapkan tujuan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu untuk meningkatkan 

                                                 
23

 Masthuri, Budhi, 2005, Mengenal Ombudsman Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 52 

24
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) Konsideran, 

Pasal 35 ayat (1), Pasal 86 
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efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah 

dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan menciptakan tempat kerja 

yang aman, nyaman, dan efisien.25 

Selain K3, lingkungan kerja juga harus sehat, aman dan nyaman. Lingkungan 

kerja yang demikian dapat dicapai dengan melakukan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup, keserasian dan keselarasan serta keseimbangan lingkungan hidup. Dengan 

demikian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini dapat menjamin 

keselamatan, kesehatan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan 

hidup.
26

 

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diselenggarakan di seluruh tempat 

kerja, khususnya tempat kerja yang berpotensi resiko bahaya kesehatan dan 

keselamatan. Rumah sakit termasuk dalam kriteria tempat kerja dengan acaman bahaya 

yang bisa terjadi bagi pekerja, pasien, pengunjung dan lingkungan rumah sakit 

tersebut.
27

 

Potensi bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dapat 

dibagi menjadi empat kategori besar sebagai mana diuraikan dalam Tabel 1-3. 

 

 

                                                 
25

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan Kerja (PP SMK3) Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 

26
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 

PPLH) Pasal 1 ayat 2, Pasal 3 

27
 Keputusan Menteri Kesehatan Nomoar 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit, Lampiran 
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Tabel 1-3 Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja didasarkan pada Dampak Korban 

 
Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D 

Potensi bahaya yang 

mengakibatkan dampak risiko 

jangka panjang pada kesehatan 

Potensi bahaya yang 

mengakibatkan risiko 

langsung pada 

keselamatan 

Risiko terhadap 

kesejahteraan 

atau 

kenyamanan 

Risiko pribadi 

dan psikologis 

Bahaya faktor kimia (debu, uap 

logam, uap) 

Kebakaran Air minum Pelecehan, 

termasuk 

intimidasi dan 

pelecehan 

seksual 

 

Bahaya faktor biologi (penyakit dan 

gangguna oleh virus, bakteri, 

binatang, dan sebagainya) 

 

Listrik Toilet dan 

fasilitas cuci 

Terinfeksi 

HIV/AIDS 

Bahaya faktor fisik (bising, 

penerangan, getaran, iklim kerja, 

jatuh) 

 

Potensi bahaya 

mekanik (tidak adanya 

perlindungan mesin) 

Ruang makan 

atau kantin 

Kekerasan di 

tempat kerja 

 

Cara bekerja dan bahaya faktor 

ergonomis (posisi bangku kerja, 

pekerjaan berulang-ulang, jam kerja 

yang sama) 

House keeping 

(peralatan yang buruk 

pada peralatan 

P3K di tempat 

kerja 

Stres 

Potensi bahaya lingkungan yang 

disebabkan polusi pada perusahaan 

di masyarakat 

 Transportasi Narkoba di 

tempat kerja 

Sumber:  International Labour Organization, 2013
28 

 

Secara khusus dalam penyelenggaran rumah sakit terdapat Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). Secara normatif, K3RS adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia 

rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit 

melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. 

Dalam melaksanakan upaya K3RS, rumah sakit melaksanakan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (SMK3 Rumah Sakit). SMK3 Rumah 

                                                 
28

 International Labour Organization, 2013, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja Sarana 

untuk Produktivitas Pedoman pelatihan untuk manajer dan pekerja Modul Lima 

Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE), Edisi Bahasa 

Indonesia, Indonesia, hlm. 4 diakses dari www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdfSalinan 
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Sakit merupakan bagian dari manajemen rumah sakit secara keseluruhan dalam rangka 

pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktifitas proses kerja di rumah sakit guna 

terciptanya lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman dan nyaman bagi sumber daya 

manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan 

rumah sakit.
29

 

Dalam penyelenggaran K3RS, setiap rumah sakit wajib membentuk dan 

mengembangkan SMK3 Rumah Sakit yang mencakup penetapan kebijakan K3RS, 

perencanaan K3RS, pelaksanaan rencana K3RS, pemantauan dan evaluasi kinerja 

K3RS, dan peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS; dan menerapkan standar K3RS. 

Standar K3RS yang harus dilaksanakan oleh SDM rumah sakit meliputi:
30

  

a.  manajemen risiko K3RS, 

b.  keselamatan dan keamanan di rumah sakit, 

c.  pelayanan Kesehatan Kerja;  

d.  pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek K3, 

e.  pencegahan dan pengendalian kebakaran, 

f.  pengelolaan prasarana rumah sakit dari aspek K3,  

g.  pengelolaan peralatan medis dari aspek K3, dan  

h.  kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.  

Sejalan dengan penyelenggaraan kegiatan K3RS ini, Pemerintah melalui 

Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). 

                                                 
29

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Permenkes K3RS) Pasal 1 ayat 3 dan ayat 5 

30
 Permenkes K3RS, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 11 
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PROPER merupakan program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, kerusakan 

lingkungan hidup dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang bertujuan 

untuk memberikan insentif atau disinsentif berdasarkan hasil penilaian kinerja 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
31

 

Rumah sakit sebagai organisasi penyelenggara pelayanan kesehatan wajib 

menyelenggarakan jasa pelayanan medis yang bermutu dalam kegiatan promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif pendidikan dan latihan tenaga medis penelitian dan 

pengembangan ilmu kedokteran kepada masyarakat. Menurut ketentuan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/SK/XII/2002 Tentang 

Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws), terdapat empat bagian 

pertanggungjawaban rumah sakit terkait pelayanan medis, yaitu tanggung jawab 

terhadap personalia, tanggung jawab professional terhadap mutu, tanggung jawab 

terhadap sarana/peralatan dan tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan 

perawatannya.
32

 

Diperkirakan kerugian tahunan akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja di beberapa negara dapat mencapai 4% dari Produk Nasional Bruto (PNB). Biaya 

langsung dan tidak langsung dari dampak yang ditimbulkannya meliputi biaya medis; 

kehilangan hari kerja, mengurangi produksi, hilangnya kompensasi bagi pekerja, biaya 

waktu/uang dari pelatihan dan pelatihan ulang pekerja, kerusakan dan perbaikan 

peralatan, rendahnya moral staf, publisitas buruk, dan kehilangan kontrak. Di masa lalu, 

                                                 
31

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 dan 

Pasal 2 

32
 Tuti, Titik Triwulan, dan Febrian, Shinta, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, 

Jakarta, hlm. 51 
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kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja dipandang sebagai bagian yang 

tidak terhindarkan. Sekarang ada berbagai standar hukum nasional dan internasional 

tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dipenuhi.  Hal ini mencerminkan 

kesepakatan antara pengusaha/pengurus, pekerja dan pemerintah bahwa biaya sosial dan 

ekonomi dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja harus diturunkan. Karena 

semua biaya inilah yang memperlamban daya saing bisnis dan mengurangi 

kesejahteraan ekonomi negara. Biaya ini dapat dihindari melalui tindakan di tempat 

kerja yang sederhana dan konsisten.
33

  

K3RS merupakan tanggung jawab rumah sakit yang harus dilaksanakan untuk 

kepentingan SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, lingkungan 

dan masyarakat yang dapat mempengaruhi mutu kinerja pelayanan kesehatan oleh 

rumah sakit. Dengan demikian dari uraian latar belakang ini penulis membuat Tugas 

Akhir ini dengan judul: “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di Jakarta.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti 

dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit 

(K3RS) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? 

2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di Jakarta? 

                                                 
33

 Ibid International Labour Organization, 2013, hlm.1  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan: 

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah 

Sakit (K3RS). 

2. Untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di Jakarta. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran untuk 

mengembangkan kajian teori ilmu hukum secara umum, khususnya bagi kajian hukum 

kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit.  Penelitian ini diharapkan bermanfaat 

bagi: 

1. Institusi rumah sakit: sebagai pertimbangan dan masukan bagi pelaksanaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). 

2. Akademik: hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Ilmu Hukum, 

Ilmu Kesehatan, Ilmu Keselamatan Kerja, Ilmu Ketenagakerjaan, dan Ilmu 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).  

3. Praktisi: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan K3RS di rumah sakit dan juga dapat 

meningkatkan mutu pelayanan dan produktivitas kerja rumah sakit. 

4. Manfaat lainnya dalam praktik adalah diharapkan dapat menjadi masukan dan 

saran Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam 
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penyusunan kebijakan di bidang pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Rumah Sakit (K3RS), juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam rencana penelitian hukum ini yang 

diselenggarakan di Jakarta ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metodologi penelitian, pembahasan dan penutup. Adapun rincian sistematika 

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama berisi pendahuluan yang memaparkan dan menjelaskan mengenai 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan hukum. 

Bab Kedua merupakan tinjuan pustaka yang menjelaskan landasan teori dari 

para ahli dan doktrin hukum yang dipergunakan penulis dalam penyusunan penulisan 

hukum ini. Teori-teori hukum yang dipergunakan diambil berdasarkan literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian tentang tanggung jawab hukum rumah 

sakit terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).  

Bab Tiga berisi penjelasan metodologi penelitian, yang meliputi jenis 

penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian disertai dengan sifat analisis penelitian. 

Bab Empat berisi analisa atas pemasalahan hukum yang akan menguraikan dan 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu pengaturan K3RS menurut 

peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pelaksanaan tanggung jawab hukum 

rumah sakit terhadap K3RS di Jakarta. 
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Bab Lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan 

saran pemikiran hukum yang relevan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat 

memberi masukan terhadap pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit 

terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di Jakarta. 




