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PENGERTIAN FASYANKES
 (UU N0. 36 th 2009 tentang kesehatan)

 Fasilitas pelayanan kesehatan : suatu alat atau 
tenpat yang digunakan menyelenggrakan upaya 
pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, 
kuratif & rehabilitatif yang dilakukan oleh 
pemerintah dan masyarakat

 Klasifikasi Fasyankes
 Pelayanan Kesehatan tingkat pertama (PPK 1: PKM & 

Klinik Pratama)
 Pelayanan Kesehatan tingkat kedua (PPK 2: RS Tk II)
 Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga (PPK 3: RS Tk I & 

Rujukan Nasional)



PUSKESMAS & RUMAH SAKIT

 Puskesmas: faskes yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 
mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya (Peraturan Menkes no.75 th 2014 
tentang Puskesmas)

 Rumah sakit : institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat 
jalan & gawat darurat (UU nomor 44 th. 2009 tentang 
RS)



Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit 
sesuai UU nomor: 44 th 2009 tentang RS

 Kemudahan Akses
 Keselamatan pasien
 Bermutu dan sesuai 

standar pelayanan RS
 Memberikan 

kepastian hukum



Kewajiban rumah sakit

 Kewajiban umum (a-v) sesuai permenkes 
nomor : 69 th. 2014 tentang kewajiban RS 
dan kewajiban pasien



Nakes wajib bekerja sesuai standar

 Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai 
dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur 
operasional,etika profesi, menghormati hak pasien, serta 
mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien 
dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya 
dalam bekerja (Peraturan Menkes no.75 th 2014 tentang 
Puskesmas)

 Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus 
bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan 
Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, 
etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan 
keselamatan pasien (UU no. 44 th 2009 tentang RS; ps 13)



Mengapa pelayanan kesehatan
berfokus pada mutu?

 Sistem pelayanan kesehatan dibangun berdasar 
berbagai fakta tentang mutu; pemberlakuan 
standar yang berfariasi  serta hasil pelayanan 
tidak mudah diprediksi 

 Sistem pelayanan kesehatan, terutama di negara 
berkembang sangat membutuhkan sumberdaya 
& ekspansi yang luas sehingga diperlukan 
strategi mutu untuk mencapai hasil yang 
diharapkan

(WHO, 2006)



Kematian dalam 100 juta jam kerja:



Setting kejadian sentinel (JCI, 2003)



Setting kejadian sentinel di USA
(JCAHO, 2012)



Jika medical error dapat dieleminasi,
Pastilah dunia pelayanan kesehatan 
sudah mengeleminasinya sejak dahulu



Pelayanan kesehatan dikatakan 
bermutu apabila:

 Pelayanan kesehatan individu & populasi 
dapat meningkatkan hasil pelayanan yang 
diharapkan serta konsisten dengan keilmuan 
profesi (IOM, 1990)

 Tingkat tercapainya tujuan intrinsik sistem 
kesehatan & terwujudnya upaya yang dapat 
memenuhi harapan populasi (WHO, 2000)



Dimensi mutu pelayanan kesehatan 
(WHO, 2006):

 Effective
 Efficient
 Accessible
 Acceptance (patient

-center)
 Equitable
 Safe 



Apakah keselamatan pasien RS itu?

 Keselamatan pasien rumah sakit (KPRS) 
adalah suatu sistem dimana rumah sakit 
membuat asuhan pasien lebih aman. 

 Sistem tersebut meliputi ; pengkajian resiko, 
identifikasi dan pengelolaan resiko pasien, 
laporan dan analisis insiden, kemampuan 
belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta 
implementasi solusi guna meminimalkan 
risiko.



Dua cara pandang terhadap kesalahan:

‘PERSON APPROACH’

 Human as hazard
 Memandang manusia 

sebagai sumber 
masalah; lupa, tak 
perhatian, motivasi  
rendah, ceroboh dan 
mengabaikan

‘SYSTEM APPROACH’

 Human as hero
 Memandang error 

sebagai konsekuensi,  
bukan penyebab

 Error berasal dari faktor 
sistem & bukan berasal 
dari 
ketidaksempurnaan 
manusia



“To Err is Human” (IOM, 1999)

JAMES  REASON (1990) : JOHN SANDERS (1993) :

 Human error di bidang 
medis dan kejadian tidak 
diinginkan (KTD) yang 
mungkin menyertai, 
sebenarnya merupakan 
masalah-masalah 
psikologis dan 
engineering, dan bukan 
masalah medis. 

 Seorang psikolog dari UK, 
memperkenalkan model 
untuk memahami 
bagaimana medical error 
dapat terjadi :



Empat tipe error yang berhubungan 
dengan human factor (Reason, 1990)

 Slip
 Terjadi karena 

interupsi, distraksi
 Lapses

 Akibat tidak 
mematuhi sebagian 
SOP

 Mistake
 Akibat kurangnya 

ilmu & keahlian
 Violation
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Lima Budaya Keselamatan Pasien 
(WHO, 2009): 

 Semua petugas kesehatan menerima 
tanggungjawab atas keselamatan para sejawat, 
pasien & pengunjung

 Mengutamakan keselamatan diatas kepentingan 
finansial & tujuan operasional

 Meningkatkan & menghargai identifikasi, 
komunikasi & resolusi keselamatan

 Menyiapkan secara organisatoris  terhadap 
pembelajaran insiden

 Menyediakan sumberdaya, struktur & akuntabilitas 
guna memelihara sistem keselamatan yang efektif.



Siklus kegiatan Komite KPRS
RSUD Dr.Soetomo
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Alur sistem pelaporan insiden di 
RSUD Dr.Soetomo Surabaya



Contoh: 
Fishbone RCA Kasus Pasien Jatuh



Terima kasih atas perhatian Anda

Semoga 
Tuhan 
senantiasa 
memberkati 
kita semua


