
PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG TAHUN 2018 

 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pasien dan menjamin keselamatan 

pasien maka RSUD Genteng perlu mempunyai program peningkatan mutu dan keselamatan 

pasien (PMKP) yang menjangkau ke seluruh unit kerja di rumah sakit. RSUD Genteng 

menetapkan komite PMKP untuk mengelola program peningkatan mutu dan keselamatan 

pasien agar mekanisme koordinasi pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan 

pasien dapat berjalan lebih baik. Standar ini menjelaskan pendekatan yang komprehensif 

untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berdampak pada semua aspek 

pelayanan. Pendekatan ini mencakup: setiap unit terlibat dalam program peningkatan mutu 

dan keselamatan pasien, rumah sakit menetapkan tujuan, mengukur seberapa baik proses 

kerja dilaksanakan, dan validasi datanya, menggunakan data secara efektif dan fokus pada 

tolok ukur program dan bagaimana menerapkan dan mempertahankan perubahan yang telah 

menghasilkan perbaikan. 

Tujuan dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini adalah untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit  Umum Daerah Genteng secara 

efektif dan efisien serta terciptanya budaya keselamatan pasien rumah sakit. 

 

LAPORAN INDIKATOR MUTU 

Emergency Respon Time 

 Emergency respon time adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien dilakukan Triage 

di IGD sampai mendapat pelayanan dokter yaitu kurang lebih 5 (lima) menit. Triage adalah 

usaha pemilahan pasien sebelum ditangani berdasarkan tingkat 

kegawatdaruratan/trauma/penyakit dengan mempertimbangkan prioritas penanganan dan 

sumber daya yang ada. 

Hasil 

 

 Selama tahun 2018, berdasarkan pemantauan didapatkan waktu  pelayanan pasien 

IGD dari saat dilakukan triage sampai mendapatkan pelayanan dokter tidak lebih dari 5 menit. 
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Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Cidera Akibat Pasien Jatuh pada Pasien Rawat 

Inap 

Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Cidera Akibat Pasien Jatuh pada Pasien Rawat 

Inap adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas rumah sakit  dengan melakukan 

reassesment resiko jatuh pada pasien rawat inap. Tujuan pelaksanaan reasesmen pasien 

risiko jatuh adalah untuk memastikan keselamatan pasien agar tidak sampai mengalami risiko 

jatuh saat sedang menjalani perawatan di rumah sakit. 

Hasil  

 

 Selama ini RSUD telah memiliki instrumen pemantauan/reasesmen risiko jatuh 

kepada pasien rawat inap. Pemantauan dilakukan sehari tiga kali dan didokumentasikan 

dalam rekam medis. Pemantauan/reasesmen risiko jatuh dilakukan tidak hanya kepada 

pasien risiko berat saja, tetapi dilakukan kepada semua pasien rawat inap baik yang tidak 

berisiko maupun yang berisiko jatuh. 

 

Kepatuhan Identifikasi Pasien 

Identifikasi pasien adalah proses pengecekan identitas pasien menggunakan minimal 

2 identitas dari 3 identitas yang tercantum pada gelang, label atau bentuk identitas lainnya 

sebelum memberikan pelayanan sesuai dengan regulasi yang berlaku di rumah sakit. Disebut 

patuh bila proses identifikasi pasien dilakukan secara benar oleh petugas pada saat,  antara 

lain: pemberian obat, pemberian pengobatan termasuk nutrisi, pemberian darah dan produk 

darah, pengambilan specimen, sebelum melakukan tindakan diagnostik/therapeutic. 

Hasil  
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 Pengukuran indikator kepatuhan identifikasi pasien ini merupakan suatu kegiatan 

RSUD dalam memastikan bahwa pelayanan pasien dilakukan sesuai dengaan standar 

keselamatan dan mencegah terjdinya salah identitas pelayanan. 

 

Waktu Tunggu Operasi Elektif 

 Waktu tunggu operasi elektif adalah tenggang waktu mulai dokter memutuskan untuk 

operasi yang terencana sampai dengan operasi mulai dilaksanakan pada pasien yang rawat 

inap. Standar yang ditetapkan Waktu Tunggu Operasi elektif adalah kurang dari 2 hari. 

Hasil 

 

 Selama tahun 2018, seluruh pasien operasi elektif tidak ada yang mengalami 

penundaan. Tergambarnya kecepatan penanganan antrian pelayanan bedah ini bisa menjadi 

gambaran bahwa pelayanan pasien operasi elektif di RTSUD Genteng telah sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

 

Infeksi Luka Infus (ILI) atau plebitis 

 Yang dimaksud Infeksi Luka Infus (ILI) atau plebitis adalah keadaan infeksi yang yang 

terjadi di sekitar tusukan atau bekas tusukan jarum infus di pembuluh darah perifer dan timbul 

minimal 3 kali 24 jam setelah pemasangan. Standar yang ditetapkan adalah < 1 % 

Hasil 
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Selama tahun 2018 rata-rata kasus infeksi luka infus sebesar 0,72% atau masih sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. Meskipun demikian pada bulan januari dan oktober terjadi 

lonjakan kasus. Sesuai dengan regulasi di RSUD, program-program pencegahan telah 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pasien. 

 

Infeksi Daerah Operasi 

 Infeksi luka operasi adalah adanya infeksi nosokomial pada semua kategori luka 

sayatan operasi bersih yang dilaksanakan di rumah sakit dan ditandai oleh rasa panas (kalor), 

kemerahan (rubor), pengerasan (dolor) dan keluarnya nanah (pus) dalam waktu lebih dari 

3x24 jam. Standar yang ditetapkan adalah kurang dari 2%. 

Hasil 

 

 Selama tahun 2018 tidak didapatkan kejadian luka infeksi daerah operasi. Namun 

demikian, secara rutin dan berkala, telah dilakukan evaluasi peningkatan pelayanan bedah, 

penyegaran ilmu dan keahlian, serta pelatihan-pelatihan yang menyangkut Sasaran 

Keselamatan Pasien. 

 

Kematian Ibu Melahirkan karena Eklampsia 

 Insiden yang menunjukkan banyaknya ibu yang meninggal karena eklampsia. 

Eklampsia adalah suatu kelainan akut yang terjadi pada wanita hamil, bersalin, atau nifas 

yang ditandai dengan pre-eklampsia serta timbulnya kejang-kejang atau komplikasi lainnya, 

yang bukan disebabkan karena kelainan neurologi 

Hasil 

 

RSUD Genteng memiliki program promotif khususnya dalam hal pelayanan pasien 

hamil risiko tinggi. Promotif yang dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi dengan 
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jejaring dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, dokter praktek, bidan, puskesmas dan 

klinik. Selain itu usaha promosi kesehatan juga dilakukan melalui sosialisasi-sosialisai media 

offline maupun online, radio, leaflet dan media lainnya. Hal ini ditujukan untuk menurunkan 

risiko terhadap ibu hamil yang berisiko tinggi, khusunya eklampsia ini. 

 

Surgical checklist 

Surgical safety checklist atau ceklis keselamatan bedah merupakan lembar ceklis 

yang digunakan oleh tim operasi dalam melakukan prosedur bedah di kamar operasi untuk 

meningkatkan keselamatan pasien bedah, meliputi: Ketepatan pengisian lembar ceklis 

keselamatan bedah, Kelengkapan pengisian lembar ceklis keselamatan  bedah 

Hasil 

 

 Evalusi proses yaitu dengan melakukan observasi ruang operasi, tentang sign in, time 

out dan sign out. Evaluasi juga dilakukan di ruang perawatan tentang penandaan area 

operasi. 

 

Kepuasan Pasien dan Keluarga 

 Survey tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan RSUD Genteng dilakukan dalam 

2 periode. Populasi survei tingkat kepuasan pasien ini adalah semua pasien yang berkunjung 

di RSUD Genteng Banyuwangi. Untuk perhitungan survei kepuasan pasien ini didasarkan 

pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 

tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Pasien. Nilai SKM dihitung 

dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. 

Hasil survei tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan RSUD Genteng 

Periode 

survei 

Nilai Interval 

SKM 

Nilai Interval 

konversi SKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit Pelayanan 

Periode 1 2,7686 76,91 B MEMUASKAN 

Periode 2 3,3132 82,83 A SANGAT MEMUASKAN 
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 Instrumen survei menggunakan kuesioner yang memuat Persyaratan Pelayanan, 

Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya Pelayanan, Produk Spesifikasi Jenis 

Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan dan 

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Pada tahun 2018, survei dilakukan dalam 2 

periode yaitu periode pertama pada bulan April 2018 dan periode kedua pada bulan 

November 2018. 

 

PENUTUP 

Program PMKP melalui pemilihan indikator-indikator mutu Rumah Sakit merupakan 

upaya dari Rumah Sakit dalam meningkatkan pelayanan berdasarkan pada keselamatan 

pasien. Selama ini RSUD Genteng terus berbenah. Evaluasi kinerja secara 

berkesinambungan juga rutin dilakukan. Upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan-

pelatihan baik ekternal dan internal rutin dilaksanakan. Upaya-upaya yang telah dilakukan 

tersebut merupakan kesungguhan Direktur Rumah Sakit dan seluruh komponen RSUD 

Genteng  untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat di segala aspek pelayanan.  

Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan semua pihak yang 

membutuhkan. 
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