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ABSTRAK 
 
YENI  INDRIYANI J410110086 

ANALISIS IMPLEMENTASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI 
RUMAH SAKIT (K3RS) MENGGUNAKAN METODE PDCA (PLAN-DO-CHECK- 
ACT) DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA 

K3RS dilakukan melalui proses yang terus-menerus dan berkesinambungan  melalui 
penerapan PDCA (PlanDo-Check-Act). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
gambaran implementasi program kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit dengan 
menggunakan metode PDCA (Plan-Do-Check-Act) di RSUD.Dr.Moewardi Surakarta. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan fenomenal transenden study dan 
wawancara mendalam terhadap 5 informan yaitu; ketua ,sekretaris dan anggota P2K3. Hasil 
penelitian pada tahap Perencanaan (Plan), pelaksanaan (Do), Monitoring dan Evaluasi 
(Check) dan rencana tindak lanjut (Act) dari kelima informan menyatakan bahwa K3RS di 
RSUD sudah berjalan akan tetapi belum maksimal. Saran kepada pihak rumah sakit untuk 
menunjuk ahli K3 atau anggota P2K3 yang memiliki latar belakang pendidikan K3 dan harus 
melakukan audit SMK3 setiap tiga tahun sekali. 
Kata kunci ; K3RS, implementasi, PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

Abstract 

Analysis of The Occupational Health And Safety  Implementation In Hospital (OHS) By 
Using Pdca (Plan-Do-Check-Act) Method In Dr. Moewardi Regional Hospital Surakarta 

K3RS is done by the continuing process by applying PDCA (PlanDo-Check-Act). The 
purpose of this research is to find out the description of the program implementation of OHS 
in hospital by using PDCA (Plan-Do-Check-Act) method in Dr. Moewardi Regional Hospital 
Surakarta. The type of this research is descriptive approach of fenomenal transcendent study 
by interviewing in-depth toward 5 informants: chief, secretary, and member of P2K3. Based 
on the result of this research from the stage of planning (Plan), implementation (Do), 
monitoring and evaluating (Check), and follow up plan (Act), 5 informants state that K3RS in 
Regional Hospital has run well but it has not been maximal. Suggestion for the hospital is to 
appoint professional labor of K3 or their member that has K3 education background and must 
audit SMK3 once in three years. 

 
Keyword : Occupational Health and Safety in Hospital (OHS), implementation, PDCA (Plan- 
Do-Check-Act) 
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1. PENDAHULUAN 

 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS) merupakan suatu upaya 

dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari bahaya serta pencemaran 

lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari Penyakit Akibat Kerja (PAK), 

dan Kecelakaan Kerja (KK) yang kemudian dapat meningkatkan efektifitas, efesiensi kerja 

dan produktivitas kerja. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

1087/MENKES/SK/ VIII/2010 bahwa untuk meningkat fasilitas pelayanan kesehatan, rumah 

sakit dituntut untuk melaksanakan upaya K3 yang dilaksanakan secara terintegrasi. Dalam 

undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 165 disebutkan bahwa 

pengelolaan tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya 

pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan 

kualitas rumah sakit. Proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan salah satunya 

dengan melalui penerapan PDCA (plan-do-check-action) (Dewi, dkk, 2013). Pada 

Kepmenkes RI Nomor 496/MENKES/SK/IV/2005 disebutkan juga bahwa rumah sakit 

diharuskan untuk membudayakan upaya self assessment atau evaluasi pelayanan termasuk 

evaluasi pelayanan medis, sehingga setiap orang/unit kerja di rumah sakit sudah terbiasa 

dengan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) sebagai  kegiatan melakukan evaluasi atau  

self assessment menjadi budaya. 

RSUD. Dr. Moewardi Surakarta merupakan rumah rumah sakit tertua dan terbesar di 

karisidenan Surakarta dan menjadi rumah sakit pusat rujukan wilayah karisidenan Surakrta 

bahkan wilayah di Jawa Tengah sehingga jumlah tampungan pasiennya sangat banyak dan 

beroprasi selama 24 jam setiap hari dengan melibatkan tenaga kesehatan dokter berjumlah 

sebanyak 232 orang, 721 perawat, 20 pegawai terapi, 119 teknisi medis,  87  bidan  17 

pegawai Gizi, 71 kefarmasian dan 7 orang kesehatan masyarakat serta karyawan sekitar 

sebanyak 588 orang pegawai non kesehatan. Setiap tahunya 334,983 pasien yang dilayani di 

RSUD Dr.Moeardi. 

Sebagai upaya menjaga keselamatan kerja setiap invidu yang berada dilingkungan 

rumah sakit serta mencegah terjadinya kebakaran dan kemungkinan bahaya,  maka  RSUD 

Dr. Moewardi telah membentuk panitia Pembina keselamatan kerja, kebakaran dan 

kewaspadaan bencana atau disingkat P2K3 dengan tugasnya sebagai tim untuk pelaksana 

kesehatan  dan  keselamatan  kerja  di  rumah  sakit  serta  memberikan  rekomendasi   terkait 
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kebijakan  kepada  pimpinan  rumah sakit dalam rangka  meningkatkan kualitas 

pelayanan rumah sakit. 

Berdsarkan fakta tersebuat dan permasalahan ini peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai analisis implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3RS) 

dengan menerapkan metode PDCA (Plan-Do-Check-Act) untuk mempermudah 

mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi K3 serta tindak lanjut 

dari hasil evaluasi yang dilakukan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi 

transenden study. Pendekatan fenomenologi dimaksudkan untuk memahami atau menggali 

kenyataan suatu kejadian yang dialami oleh individu maupun kelompok individu. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 25 Agustus sampai 10 September 2016 di RSUD Dr. 

Moewardi yang terletak di Jalan Kolonel Sutarto No. 132, Jebres, Kota Surakarta, Jawa 

Tengah. Subjek penelitian atau responden penelitian adalah ketua, sekretaris, 3 anggota 

P2K3 karena peneliti menganggap informan tersebut memahami proses pelaksanaan 

K3RS. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.Hasil dan Pembahasan  

1.1. Hasil  

3.1.1 Gambaran Umum RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

Rumah  sakit dokter Moewardi merupakan rumah sakit milik pemerintah provinsi 

Jawa Tengah yang bertempat di Jalan Kolonel Sutarto Nomor 132 Surakarta yang berdiri 

pada tahun 1942 masehi dan kemudian mengalami perkembangan serta perubahan nama 

sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI pada tanggal 9 Juli 1954 nomor 4475/RS pada 

tahun 1954 menjadi rumah sakit umum Jebres, kemudian sebagai penghargaan atas jasa 

pahlawan Dr. Moewardi  melalui keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Jawa Tengah 

tanggal 24 Oktober 1988 nomor 445/29684 ditetapkan nama yang semula RSUD kelas B 

Provinsi Dati I Jawa Tengah di Surakarta (kompleks Mangkubumen dan Jebres) menjadi 

RSUD Dr. Moewardi.  Hingga saat ini RSUD Dr. Moewardi beroperasi selama 24 jam 

dengan jumlah tenaga kerja 1.798 karyawan sebagai rumah sakit rujukan sekarisedanan 

Surakarta  bahkan Provinsi. 

P2K3RS RSUD Dr. Moewardi bertugas membantu pimpinan dalam hal yang 

berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja dan penanggulangan bencana dengan tugas 
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pokoknya adalah sebagai kelompok kerja atau badan pertimbangan ditempat kerja untuk 

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan unit kerja, masalah-masalah 

keselamatan kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana. Kemudian menyusun program, 

pedoman dan petunjuk teknis tentang keselamatan kerja, kebakaran dan kewaspadaan 

bencana. Selanjutnya melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan terkait kegiatan 

program keselamatan kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana serta melakukan 

monitoring dan evaluasi program keselamatan kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana. 

3.1.2 Karakteristik informan  

Tabel  1 : Karakteritik Personal Informan 

No Jabatan Jenis 
kelamin Usia Pendidika

n 

Latar 
belakang 

pendidikan 
Masa kerja 

1 Ketua 
PH P2K3 

Laki-laki 30 th Spesialis  S.ked 3 tahun  

2 Sekretaris 
P2K3 

Perempu
an  

54 th Profesi  Perawat  32 tahun 

3 Anggota  Laki-laki  35 th S1 SKM (gizi) 2 tahun  

4 Anggota  Laki-laki  50 th Ners  Perawat  18 tahun  

5 Ka.IPFM Laki-laki  48 th DIV Hiperkes 25 tahun 

Sumber : pengisian biodata pada saat wawancara mendalam ( agustus 2016) 
 

3.1.3 Persiapan dan perencanaan (Plan) 

Komitmen dari pimpinan RSUD Dr.Moewardi dengan mengeluarkan SK 

pembentukan P2K3. Kemudian sarana prasarana yaitu ketersidiaan fasilitas, pembiayaan dan 

sumberdaya manusia. Kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan keselamatan ataupun 

kesehatan. Dana khusu K3RS belum ada dikarenakan kebutuhan K3 berkaitan dengan unit-

unit kerja. SDM juga sangat memiliki pengaruh besar dalam K3 akan tetapi belum ada ahli 

K3 atau anggota yang berlatang belakang k3 namun beberpa anggota mengikuti pelatihan 

K3 dan workshop K3. Selanjutnya tim membuat rancangan program K3RS berdasarkan 

hasil dari telaah peratutran perundangan, permenkes serta hasil evaluasi rumah sakit dan  

pemetaan terhadap kondisi rumah sakit yang kemudian diajukan ke direktur untuk disetujui.  

Program K3RS di RSUD Dr. Moewardi yang telah ditetapkan diantaranya adalah  

pengembangan kebijakan, peningkatan pelayanan k3,  pembudayaan prilaku k3, 

pengembangan SDM, menginventarisasi peralatan yang ada dirumah sakit baik medis 

maupun non medis, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pelatihan internal dan 

eksternal, keselamatan kerja kebakaran, evakuasi dan kewaspadaan bencana, pengelolaan 
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jasa bahan berbahaya beracun dan barang berbahaya serta pelayanan kesehatan kerja dan 

pelaksanaan program kesehatan tenaga kerja.  

3.1.4 Pelaksanaan (Do) 

Program K3RS ditempuh untuk pengendalian terhadap potensi bahaya, meningkatan 

produktivitas serta mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui proses yang terus-

menerus dan berkesinambungan.  Program K3RS harus sesuai dengan standar K3RS yang 

ditetapkan oleh perturan perundangan kemudian disesuaikan dengan kondisi  RSUD Dr. 

Moewardi setelah program ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh semua komponen rumah 

sakit dan diawasi oleh tim P2K3. 

Pertama yang dilakukan oleh tim P2K3 pembagian tugas atau job description  , 

pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan baik  internal maupun eksternal rumah 

sakit, inventarisasi peralatan yang ada dirumah sakit baik medis maupun non medis yaitu 

inventaris jasa, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, keselamatan kerja kebakaran, 

evakuasi dan kewaspadaan bencana Keselamatan kerja kebakaran, pelayanan kesehatan 

kerja dan pelaksanaan program kesehatan tenaga kerja berupa medical check up bagi 

karyawan sesuai dengan lingkungan kerja serta beban dan risiko kerja,  screnning kesehatan 

bagi tenaga kerja yang baru.  

3.1.5 Monitoring  dan evaluasi  (Check) K3RS di RSUD Dr.Moewardi 

Tahapan selanjutnya setelah program dilaksanakan adalah pemantauan atau 

memonitoring jalannya program yang dilaksanakan dilapangan serta mengevaluasi program 

dengan melakukan inspeksi atau safety patrol  yang dilakukan setiap satu bulan sekali, 

pemantauan fisik setiap satu bulan sekali yang dilakukan oleh kepala ruang dan kemudian 

dilapokan. Pencatatan dan pelaporan K3 telah terintegrasi ke dalam sistem pelaporan RS 

(SPRS) diantaranya pencatatan dan pelaporan temuan K3, pencatatan dan pelaporan KAK 

serta pencatatan dan pelaporan PAK.  Kemudian evaluasi setiap enam bulan sekali yaitu 

evaluasi berdasarkan potensi bahaya dimasing-masing ruang, evaluasi tahunan adalah 

evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh oleh pihak rumah sakit untuk mengetahui 

capaian per-satu tahun serta melihat keberhasilan pelaksanaan program.  

3.1.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi K3RS di RSUD Dr.Moewardi  

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perlu adanya program yang 

berkesinambungan tindak lanjut setelah adanya laporan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim 

K3. Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh tim K3 melihat program kerja yang 

terlaksana atau tidak terlaksana dan jika program efektif maka diterapkan kembali. 
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3.2 Pembahasan  

3.2.1.Persiapan dan Perencanaan (Plan) K3RS di RSUD Dr.Moewardi 

Pada tahap persiapan dan perencanaan ini meliputi komitmen dari pimpinan rumah 

sakit, pembentukan organisasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan proses merencanakan 

program K3RS sampai program ditetapkan. Komitmen pimpinan rumah sakit tentang K3 

dengan dikeluarkanya Kebijakan dengan dibentuknya kelompok kerja pelaksana K3RS yaitu 

P2K3 diharapkan adanya keterlibatan tenaga kerja dan pengurus serta organisasi kerja yang 

ada didalamnya untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Seperti yang 

disampaiakn Tarwaka (2014) dengan melibatkan tenaga kerja sebagai bagian tim K3 dan 

membentuk organisasi keselamatan dan kesehatan kerja maka secara langsung memberikan 

tanggungjawab kepada tenaga kerja untuk mewujudkan K3. Sesuai dengan Pemenaker No 

04/MEN/1987 P2K3 adalah badan pembantu yang merupakan wadah kerjasama antara 

pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi 

efektif dalam penerapan K3. pembiayaan yang cukup, peran SDM juga sangat memiliki 

pengaruh besar dalam K3. SDM  harus diperhatikan latar belakang ilmu dan disesuaikan 

dengan kompetensinya. K3 akan efektif jika dikerjakan oleh tenaga kerja yang sesuai dengan 

kualifikasinya akan tetapi tim K3 RSUD Dr. Moewardi belum memiliki ahli K3 atau anggota 

yang berlatang belakang K3 meskipun beberpa anggota didelegasikan mengikuti pelatihan 

K3. Jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa  

3.3 Pelaksanaan (DO) K3RS di RSUD Dr.Moewardi 

Program K3RS ditempuh untuk pengendalian terhadap potensi bahaya, meningkatan 

produktivitas serta mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui proses yang terus-

menerus dan berkesinambungan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada semua 

informan, informan 1, 2, 3 dan 5 menjelaskan bahwa dalam menjalankan program kerja, 

pertama-tama tim melakukan pembagian tugas, kemudian tim melaksanakan programnya 

dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dll. Dalam pembagian tugas kerja sangat penting 

dilakukan untuk mengkoordinasikan semua anggota tim supaya tiding terjadi miss 

understanding satu anggota dengan anggota lain. Jika dilihat dari hasil wawancara kepada 

kelima informan bahwa semuanya sepakat bahwa pembagian tugas kerja yang awal 

dilakukan, dengan demikian semua kegiatan K3RS sudah terkoordinasikan dengan baik. 

Secara umum, tim P2K3 bertanggungjawab atas terlaksananya K3RS. Untuk melihat 

berjalannya P2K3, maka peneliti melakukan wawancara kepada semua informan untuk 

mengetahui bagaimana tanggungjawab tim terhadap pelaksanaan K3RS. informan 

menjelaskan bahwa tim melaksanakan program yang sudah ditetapkan untuk kemudian dapat 
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mencegah terjadinya kecelakaan kerja seperti mengadakan rapat, melakukan pengecekan, 

pemeliharaan, pelatihan, evaluasi, dll. 

Tanggungjawab tim sudah baik, dimana peneliti melihat adanya upaya yang 

dilakukan oleh tim untuk bisa menjalankan mekanisme yang telah ditetapkan dalam rangka 

menjaga kondisi lingkungan agar tetap aman, sehat dan layak untuk melakukan aktivitas. 

Sedangkan untuk frekuensi program kerja sudah terkendali dengan baik, artinya setiap 

pelaksanaan program kerja itu selalu diimbangi dengan kebutuhan rumah sakit, dimana tim 

akan selalu mengupayakan untuk bisa memberi pemahaman serta pencegahan di bidang K3 

dengan mengikuti kebutuhan yang ada di rumah sakit. 

3.4 Monitoring dan Evaluasi (Check) Pelaksanaan K3RS di RSUD Dr.Moewardi 

Monitoring sudah baik, dimana di RSUD Dr. Moewardi proses monitoring dilakukan 

oleh tim Sefty Patrol yang dilakukan secara berkala untuk kemudian dilaporakan guna 

menjadi bahan evaluasi berikutnya. Kemudian menindak lanjuti dari keberadaan Sefty Patrol  

oleh tim yang melakukan monitoring di RSUD Dr. Moewardi, Berdasarkan hasil wawancara 

dari semua informan, peneliti menyimpukan bahwa yang dilakukan tim P2K3 pada saat 

melakukan monitoring ialah melakukan pengecekan yang disesuai dengan ketentuan. 

Pelaporan atau dokumentasi diperoleh dari hasil inspeksi atau di RSUD Dr. Moewardi 

dikenal dengan istilah safety patrol  Penelitian yang sama dilakukan  oleh  Nitrya Sari (2013) 

Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat perlu dan efektif dilakukan dalam 

rangka upaya pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan.  

Selain monitoring dan evaluasi  internal, untuk mengetahui kepatuhan terhadap 

pelaksanaan K3RS, evaluasi juga dilakukan oleh pihak luar rumah sakit yaitu organisasi 

independent dengan mengaudit K3 atau sering disebut audit SMK3. Audit sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui 

keefektifan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Audit harus 

dilaksanakan secara sistematika dan independen oleh personel yang memiliki kompetensi 

kerja dengan menggunakan metedologi yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 50 tahun 2012 bahwa untuk membuktikan SMK3 dapat melakukan audit 

melalui badan audit yang ditunjuk oleh menteri. Selanjutnya disebutkan bahwa audit SMK3 

dilaksankan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun. Menurut informan 1 inspeksi 

fisik rutin dilakukan satu bulan satu kali dan semua informan menjelaskan untuk 

inspeksi/audit dari lembaga independen belum ada, serta menurut informan 2, 3, 4, 5 

menjelaskan audit dari luar kebanyakan dari mahasiswa yang magang yang membuat 

laporan.  Jika audit menyeluruh belum dilakukan berarti belum dapat diketahui nagaimana 
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efektifitas dari K3RS di RSUD Dr. Moewardi. 

3.5 Tindak Lanjut (Act) Hasil Evaluasi K3RS di RSUD Dr.Moewardi 

Rencana tindak lanjut merupakan upaya yang akan ditempuh oleh rumah sakit setelah 

adanya laporan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim K3. Dalam European Union (2010) 

dijelaskan bahwa kewajiban Setiap organisasi dalam meningkatkan kualitas harus mencatat 

secara tertulis berupa :a identifikasi risiko dan bahaya, b memberikan penilaian setiap risiko, c 

memperhatikan hasil evaluasi, d bagaimana langkah-langkah yang diperlukan ditetapkan dan 

dilaksanakan, e bagaimana efektivitas kebijakan yang diambil diperiksa. Dari 5 informan 

menjelaskan bahwa tindak lanjut dari dilakukannnya evaluasi ialah akan dilakukannya 

pembenahan sesuai dengan temuan yang sudah dievaluasi  

4. PENUTUP 

 4.1 Kesimpulan  

 K3RS di RSUD Dr. Moewardi secara organisatoris sudah ada sejak tahun 1998 

akan tetapi resmi K3 dilaksanakan pada tahun 2008 dengan landasan bahwa K3RS 

menjadi salah satu parameter penilaian dalam akreditasi. 

4.1.1 Tahap Persiapan (Plan) 

Semua informan sudah paham tentang K3RS serta dapat menjelaskan secara baik 

K3RS yang merujuk kepada UU Kesehatan dan Permenkes, Pihak pimpinan sangat 

berkomitmen dalam menjalankan aturan ketenaga kerjaan sebagai upaya menciptakan 

lingkungan kerja yang aman bagi pekerja, pasien, pengunjung serta yang berada 

dilingkungan rumah sakitdengan mengeluarkan Surat Ketetapan (SK) pembentukan tim 

P2K3, Padapenyediaan sumber daya manusiaadanya ketidak sesuaian dalam melakukan 

pembentukan struktural P2K3, dimana sekretaris P2K3 RSUD Dr. Moewardi 

berlatarbelakangkan seorang perawat, Kualifikasipendidikan tim K3 di RSUD Dr. 

Moewardi sebagian sudah sesuai hanya saja yang lulusan murni dari K3 / ahli di bidang 

K3 belum ada karena keterbatasan SDM dan ketua, sekretarisdan 3 anggota rata-rata 

jenjang pendidikan baru Strata 1, Anggaran khusus untuk program P2K3 di RSUD Dr. 

Moewardi belum ada, namun untuk rancangan anggaran program P2K3 menjadi bagian 

dari sub bagian rumah sakit untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan, 

Kelengkapan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja di RSUD Dr. Moewardi sudah 

lengkap dan sudah sesuai dengan Kepmenkes nomor 1087 tahun 2010. Ada 11 program 

kerja K3RS. 
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4.1.2 Tahap Pelaksanaan (Do) 

4.1.2.1 Dalam menjalankan program kerja, pertama-tama tim melakukan pembagian tugas, 

kemudian tim melaksanakan programnya dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dll. 

4.1.2.2 Sudah ada upaya dari tim untuk bisa menjalankan mekanisme yang telah ditetapkan 

dalam rangka menjaga kondisi lingkungan agar tetap aman, sehat dan layak untuk 

melakukan aktivitasseperti mengadakan rapat, melakukan pengecekan, pemeliharaan, 

pelatihan, evaluasi, dll. 

4.1.2.3 Frekuensi pelaksanaan program keja K3RSsudah terkendali dengan baik, dimana tim 

selalu mengupayakan untuk bisa memberi pemahaman serta pencegahan di bidang K3 

dengan mengikuti kebutuhan yang ada di rumah sakit. 

4.1.3 Tahap Monitoring (Check) 

4.1.3.1 Proses monitoring di RSUD Dr. Moewardi sudah ada dan proses monitoring di RSUD 

Dr. Moewardi dilakukan oleh tim Seft Patrol. 

4.1.3.2 Pada saat melakukan monitoring, tim melakukan pengecekan yang disesuai dengan 

ketentuan atau standar. 

4.1.3.3 Inspeksi/audit fisik rutin dilakukan satu bulan satu kali, namun untuk inspeksi/audit 

dari lembaga independen belum ada dimana hasil audit yang dibuat untuk proses 

evaluasi menggunakan hasil audit dari mahasiswa yang magang. 

4.1.4 Aksi Rencana Tindak Lanjut (Act) 

Tindak lanjut dari hasil evaluasi belum berjalan dengan baik, dimana tindak lanjut dari 

proses evaluasi dengan audit sebagai upaya untuk perbaikan dan hanya sebatas melihat 

program kerja yang terlaksana atau tidak terlaksana saja. 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Pimpinan Rumah Sakit 

Bagi pimpinan rumah sakit diharapkan dapat memaksimalkan proses membangun 

budaya K3RS guna meminimalisir bencana yang akan terjadi, maka dapat melakukan 

beberapa cara : 

4.2.1.1 Melaku recruitment  tenaga ahli murni lulusan K3 untuk dijadikan sebagai 

sekretaris P2K3 

4.2.1.2 Meningkatkan jenjang pendidikan anggota P2K3 sesuai dengan standar 

manajemen K3RS oleh Departemen Kesehatan tahun 2010 

4.2.1.3 Untuk melaksanakan audit SMK3RS sesuai dengan yang dianjurkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2012  

4.2.2 Bagi tim P2K3 
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Bagi tim P2K3 diaharpkan dapat memahami program kerja K3RS dengan baik secara 

utuh agar dalam pelaksanaan program kerja tim bisa bekerja lebih focus serta 

Meningkatkan  sosialisasi K3RS baik kepada anggota P2K3, karyawan , pasien, 

pengunjung dan masyarakat dilingkungan rumah sakit. 

4.2.3 Bagi Peneliti lain 

Untuk penelitian lain suapaya melakukan penelitian serupa tentang  mengenai 

kepatuhan karyawan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 

rumah sakit hubungannya dengan kecelakaan kerja selanjutya. 
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