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1. Pendahuluan 

 Rumah Sakit merupakan unit pelayanan kesehatan dari sistem kesehatan 

dan merupakan unsur strategis dilihat dari konteks jumlah biaya yang dikeluarkan, 

dimana sebagian besar dana kesehatan terserap dalam sektor perumah-sakitan, 

baik di negara maju maupun di negara berkembang. 

Pengelolaan rumah sakit yang efisien dan efektif merupakan syarat mutlak 

agar rumah sakit dapat memberi pelayanan yang optimal. 

Pelayanan medik dan keperawatan merupakan subsistem dari sistem 

pelayanan yang ada di rumah sakit. Bentuk pelayanan yang diberikan disesuaikan 

dengan keadaan pasien, sehingga lebih bersifat individual. Cara pemberian 

pelayanan berbentuk suatu kerja sama yang menghasilkan pelayanan kepada 

pasien yang bersifat terus menerus selama 24 jam/hari dan 365 hari/tahun. 

Dalam rangka koordinasi dan efisiensi, perlu diketahui persamaan, 

perbedaan maupun pemersatu dari masing-masing subsistem tersebut, sehingga 

dapat diwujudkan pengembangan pelayanan medik dan keperawatan dalam 

rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. 

 

II.  Perkembangan Rumah Sakit 

Perkembangan rumah sakit tidak terlepas dari perkembangan keperawatan. 

Pada akhir abad ke-19, perkembangan rumah sakit banyak dipengaruhi oleh 

perkembangan pendidikan keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingle. 

Dalam masa perang pada tahun 1854, Florence Nightingle mengkoordinir 

kegiatan dapur, kebersihan lingkungan dan individu, pakaian dan obat-obatan. 

Beberapa ahli berpendapat bahwa pengelolaan ruang perawatan yang 

diintegrasikan dengan makanan dan pelayanan medis yang dikenalkan oleh 

                                                   
*)  Dipresentasikan pada “Hospital Management Training “PERSI Jabar” di Bandung,                   
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Florence Nightingle tersebut merupakan titik awal dari perkembangan 

administrasi rumah sakit, sehingga Florence Nightingle disebut juga sebagai ibu 

Administrasi rumah sakit. 

Perkembangan selanjutnya banyak dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi kesehatan, pendidikan tenaga medis, paramedis, dan non-medis yang 

bekerja di rumah sakit serta keadaan sosial-ekonomi masyarakat. Saat ini dimana 

keadaan sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat makin meningkat, 

pelayanan rumah sakit, khususnya pelayanan medik dan keperawatan yang 

berhubungan langsung dengan pasien harus dikelola secara profesional. Proses 

profesionalisasi keperawatan, seperti halnya profesi kedokteran, menuju tingkat 

penerimaan oleh masyarakat sebagai profesi yang mandiri, secara tidak langsung 

sangat mempengaruhi perkembangan rumah sakit. 

 

III. Pelayanan Medik 

Rumah Sakit sebagai pelaksana rujukan medik spesialistik dan super 

spesialistik mempunyai fungsi utama untuk menyelenggarakan upaya kesehatan 

yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Perkembangan dan 

pembangunan rumah sakit telah berjalan secara terus menerus terutama yang 

menyangkut pengembangan sarana dan prasarana fisik, tetapi belum disertai 

dengan pengembangan manajemen rumah sakit secara menyeluruh termasuk 

manajemen pelayanan medik. 

Pelayanan medik adalah salah satu jenis pelayanan rumah sakit yang mengelola 

pelayanan langsung kepada pasien, bersama-sama dengan pelayanan keperawatan 

dan pelayanan penunjang. Pelayanan medik sebagai suatu sistem terdiri dari 

pertama, masukan yang terdiri dari tenaga, organisasi dan tata laksana, 

kebijaksanaan dan prosedur, sarana dan prasarana medik, serta pasien yang 

dilayani; kedua, proses pelayanan itu sendiri, dan ketiga adalah keluaran yang 

berupa pelayanan medik di rumah sakit. Ketiganya harus dievaluasi agar 

menghasilkan pelayanan medik yang bermutu. Kesemuanya ini sangat 

dipengaruhi oleh pimpinan rumah sakit, unit-unit lain yang ada di  rumah sakit, 
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kemajuan IPTEK dan sosial-ekonomi serta budaya masyarakat. Untuk jelasnya 

dapat dilihat pada gambar berikut. 
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SISTEM PELAYANAN MEDIK RUMAH SAKIT 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

 

- Direktur - Keadaan sosial-ekonomi & 
- Manajer lain di RS    budaya masyarakat 
- Unit lain di RS - IPTEK 
 

 
 
 
 MASUKAN           PROSES           KELUARAN 
 
- Tenaga medik - Perencanaan (P)           Pelayanan 
- ORTAL  - Pengorganisasian (O)              medik   
- Kebijakan & prosedur - Penggerakan (A)              optimal  
- Sarana & prasarana - Pengawasan (C)   
   medik 
- Pasien  
- Dana 
 
 

EVALUASI 
 
 

Tenaga  pelayanan medik adalah dokter dan dokter gigi yang mempunyai 

kewenangan memeriksa dan mengobati pasien serta dapat berperan serta dalam 

tugas dan fungsi rumah sakit. Staf madik ini dapat dianggap sebagai jantungnya 

rumah sakit. Baik buruknya pangorganisasian staf medik akan secara langsung 

mempengaruhi mutu pelayanan medik. 

Organisasi dan tata laksana pelayanan medik yang ada di Rumah Sakit 

Pemerintah saat ini adalah organisasi lini dan staf yang mengacu kepada Surat 

Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 134 tahun 1978 dimana staf medik berperan 

sebagai pelaksana fungsional yang bertanggung jawab kepada Direktur. 

Pengorganisasian di Rumah Sakit Swasta bervariasi, tergantung kondisi rumah 

sakit tersebut. 

Untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, sebaiknya dibentuk komite 

medik yang berfungsi untuk memberikan nasihat dan mempunyai tanggung jawab  
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dalam memelihara disiplin para anggota staf medik. 

Kenyataannya memang cukup sulit untuk mengorganisir staf medik ini, 

karena secara tradisional profesi dokter adalah otonom, dimana dokter hanya 

melihat secara sempit hubungan dokter pasien saja dengan dokter sebagai perilaku 

terpenting dalam pengambilan keputusan. Dalam hal profesi ini, pada umumnya 

dokter tidak rela untuk diatur oleh siapapun, termasuk oleh atasan sendiri. 

Kendala ini harus menjadi pemikiran pimpinan dan para manajer rumah sakit, 

karena situasi saat ini mutu pelayanan medik tidak hanya ditentukan oleh 

pengetahuan dan ketrampilan dokter, tetapi dipengaruhi berbagai faktor antara 

lain integritas dokter dengan tenaga lain di rumah sakit, perkembangan kebijakan 

pemerintah, sosial-budaya, i1mu dan teknologi serta informasi. 

Kebijakan dan prosedur pelayanan medik yang ada di rumah sakit 

merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan manajemen dan mempermudah 

evaluasi pelayanan medik. 

Semua masukan di atas harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang 

memadai sehingga pelayanan medik dapat berjalan lancar. Dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan ini, diperlukan medical audit sebagai salah satu alat 

kontrol untuk pelayanan medik, baik untuk rawat jalan, rawat inap maupun unit 

darurat medik. 

 

IV.  Pelayanan Keperawatan 

Menurut kelompok kerja dalam konsorsium ilmu kesehatan (1983), 

keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian 

integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, 

berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan pada 

individu, keluarga dan masyarakat baik yang sakit maupun yang sehat yang 

mencakup kehidupan manusia. 

Pelayanan keperawatan adalah bantuan yang diberikan karena adanya 

kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan 

dan kemampuan pasien untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari secara 

mandiri. 
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Pelayanan keperawatan mencakup seluruh rentang pelayanan kesehatan 

yang dilakukan oleh perawat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lain untuk 

mencapai tujuan promosi dan pembinaan kesehatan, pencegahan penyakit, 

diagnosa dini, penyembuhan dan kesembuhan dari penyakit  atau kecelakaan dan 

rehabilitasi, dengan menggunakan metoda keperawatan yang selanjutnya disebut 

sebagai proses keperawatan. Proses ini mempunyai kerangka dasar ilmiah, dengan 

pendekatan pemecahan masalah, yang intinya adalah pengkajian, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Dengan demikian terjadi pergeseran dari tindakan yang 

didasarkan atas penugasan atau perintah dokter, menjadi tindakan yang lebih 

bersifat mandiri dengan menggunakan metoda pendekatan dan tindakan 

keperawatan yang bersifat logik dan sistematis. 

Dengan melihat keperawatan sebagai suatu sistem, kita dapat melihat secara 

sistematis pelayanan keperawatan dengan permasalahan yang sering  dijumpai di 

rumah sakit. 

Pertama, masukan yang tendiri dari  tenaga paramedis keperawatan, organisasi 

dan tata laksana keperawatan di rumah sakit, sarana dan prasarana keperawatan 

serta pasien yang dilayani. Kedua, proses manajemen keperawatan dan ketiga, 

keluaran yang berupa pelayanan keperawatan yang dihasilkan oleh adanya proses 

tersebut. Keempat, penilaian  agar semua proses berjalan dengan baik. Di samping 

itu dipengaruhi oleh Direktur Rumah Sakit, kepala Unit, Pelaksana Fungsional 

dan unit-unit lain yang ada di rumah sakit, serta keadaan sosial-ekonomi 

masyarakat yang dilayani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 
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SISTEM PELAYANAN KEPERAWATAN 

 

FAKTOR YANG MEMPENGAPUHI 

 
- Direktur - Keadaan sosial ekonomi & 
- Manajer lain di RS    budaya masyarakat 
- Unit lain di RS  
 

 

 

 MASUKAN        PROSES    KELUARAN 

* Tenaga Paramedis * Perencanaan 
    Keperawatan  * Pengorganisasian        Pelayanan  
* ORTAL * Penggerakan     Keperawatan 
* Kebijakan & * Pengawasan 
     Prosedur 
* Sarana & prasarana 
* Pasien   

 

EVALUASI 

 

Kekurangan tenaga perawat dan pendidikan perawat yang ada saat ini di 

Indonesia, khususnya tenaga perawat tingkat dasar merupakan kendala bagi 

rumah sakit untuk mengembangkan mutu pelayanan. Dasar pendidikan Sekolah  

Menengah Pertama (SMP), pergeseran kurikulum dari Hospital Oriented  ke arah 

Community Oriented menyebabkan lulusan Sekolah Perawat Kesehatan bukan 

siap pakai, tatapi siap latih di rumah sakit. 

Keadaan ini perlu disadari oleh para pengelola rumah sakit sehingga upaya-

upaya untuk meningkatkan kualitas perawat dalam mengimbangi perkembangan 

teknologi dan koordinasi dengan para dokter di rumah sakit dapat dilaksanakan. 

Seperti halnya pelayanan medik, organisasi dan tata laksana keperawatan 

di Rumah Sakit Pemerintah saat ini masih mengacu pada Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 134 Tahun 1978. Kenyataannya, cukup sulit untuk 

melaksanakan tata laksana tersebut, karena masih banyak pimpinan rumah sakit 
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maupun perawat belum menghayati tentang peran dan tugas parawat di rumah 

sakit. 

Pada dasarnya peran dan tugas perawat di rumah sakit adalah : 

1. Perawatan dasar yaitu kegiatan atau proses memberikan asuhan perorangan 

untuk memenuhi kebutuhan fisik pasien yang tidak dapat dilakukan sendiri 

karena dihambat oleh keadaan sakitnya. Sebagai contoh memandikan pasien, 

menyiapkan tempat tidur, memberi makan. 

2. Perawatan teknis untuk memenuhi kebutuhan klinis pasien, seperti mengukur 

suhu tubuh, mengukur tekanan darah, membantu operasi dan memberikan 

pelayanan di unit terapi khusus yang menuntut pengetahuan, ketrampilan dan 

pengalaman lebih tinggi, serta sudah menjurus ke arah spesialisasi 

keperawatan tetapi keputusan tetap di tangan dokter. 

3. Kegiatan memantau (observasi) dan melapor keadaan pasien kepada dokter, 

dalam hal ini perawat berperan sebagai sumber informasi klinis. 

4. Kegiatan memenuhi kebutuhan emosional pasien dan non-fisik pasien karena 

perawat merupakan pendamping pasien selama 24 jam per hari. 

5. Kegiatan bukan perawatan seperti memelihara kebersihan, tugas administrasi 

dan manajemen. Kegiatan ini harus lebih ditangani dengan seksama karena 

perawat ikut menentukan keberhasilan manajemen rumah sakit. 

6. Perawatan kesehatan masyarakat, yang mengutamakan perawatan kesehatan 

primer. Hal ini didukung oleh adanya program PKMRS (Penyuluhan 

Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit). 

Dari rincian peran dan tugas di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

perawatan dasar dan teknis, observasi dan hubungan antar manusia cukup besar 

peranannya dalam menentukan derajat mutu pelayanan rumah sakit. Demikian 

pula dalam kegiatan tersebut, peranan perawat sebagai mitra dokter jelas 

terungkap yaitu melayani obyek yang sama, namun dari sudut pendekatan yang 

berbeda. 

Untuk terlaksananya semua kegiatan di atas diperlukan sarana dan 

prasarana keperawatan serta kebijakan dan prosedur keperawatan yang 

selama ini belum menjadi perhatian utama pimpinan rumah sakit dan semata-mata 
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diserahkan kepada perawat. Hal ini harus mulai dirubah, sehingga diharapkan 

pelayanan keperawatan rumah sakit dapat lebih ditingkatkan. 

Di samping itu karena pimpinan rumah sakit, kepala unit pelaksana 

fungsional dan unit-unit lain sangat mempengaruhi pelayanan keperawatan, maka 

komunikasi, integrasi dan koordinasi antar unit di rumah sakit harus lebih 

digalakan. 

Beberapa upaya untuk mengurangi berbagai kendala yang ada antara lain 

adalah : 

- peningkatan peran tenaga keperawatan diimbangi dengan peningkatan 

penghargaan untuk memotivasi mereka. 

- mengadakan peningkatan kualitas perawat dengan pendidikan ataupun 

pelatihan di dalam maupun di luar rumah sakit dan melibatkan tenaga medik 

sebagai nara sumber. 

- membuat standar dan prosedur keperawatan yang diintegrasikan dengan 

standar dan prosedur pelayanan medik yang ada di rumah sakit. 

- meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dengan peningkatan pengawasan 

melalui nursing audit. 

 

V. Perawat sebagai Mitra Dokter 

Dari uraian di atas tersimpul fenomena baru yang menyangkut sumber daya 

manusia pemberi pelayanan medik dan keperawatan di rumah sakit yaitu posisi 

otonomi mutlak dari peran dokter berkurang, sementara peranan perawat makin 

menuju kemandirian dalam berbagai aspeknya. 

Di samping itu terjadi pula perubahan sosial dalam masyarakat yang dilayani 

dimana tingkat pendidikan dan penguasaan informasi makin bertambah. Keadaan 

ini menuntut peninjauan kembali tata nilai di rumah sakit, proses pembaharuan 

serta pendewasaan dalam hubungan koordinatif dan suplementer yang serasi 

antara profesi dokter dan perawat. Perubahan-perubahan ini harus dipersiapkan 

agar tidak terjadi benturan nilai lama dan nilai baru. 

Peranan koordinatif dari pimpinan dan manajemen rumah sakit dapat 

mencegah situasi konflik serta menciptakan situasi kerja sama yang efektif. 
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Manajamen harus menjadi koordinator yang aktif, motor yang menggerakkan dan 

mengembangkan seluruh sistem yang ada di rumah sakit dalam upaya menjaga 

mutu pelayanan. 
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