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UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG
RUMAH SAKIT

Bagian Kelima

Keselamatan Pasien

Pasal 43

(1) Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. 

(2) Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah

dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. 

(3) Rumah Sakit melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Menteri. 

(4) Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat

secara anonim dan ditujukan untuk mengkoreksi sistem dalam rangka meningkatkan

keselamatan pasien. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.



PERMENKES
NO. 11 TAHUN

2017 TENTANG
KESELAMATAN

PASIEN

BAB III

PENYELENGGARAAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 5

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus

menyelenggarakan Keselamatan Pasien.

(2) Penyelenggaraan Keselamatan Pasien

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui pembentukan sistem

pelayanan yang menerapkan:

• Standar Keselamatan Pasien;

• Sasaran Keselamatan Pasien; dan

• Tujuh langkah menuju Keselamatan Pasien.



DEFINISI KESELAMATAN
PASIEN

Suatu sistem yang membuat asuhan pasien 
lebih aman, meliputi:
1. Asesmen risiko
2. Identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, 
3. Pelaporan dan analisis insiden,
4. Kemampuan belajar dari insiden dan 

tindak lanjutnya, serta 
5. Implementasi solusi untuk meminimalkan 

timbulnya risiko dan mencegah terjadinya 
cedera yang disebabkan oleh kesalahan 
akibat melaksanakan suatu tindakan 
atau tidak mengambil tindakan yang 
seharusnya diambil.   

(Permenkes No 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien)



Keselamatan Pasien Rumah Sakit
Permenkes No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

•7 Standar Keselamatan Pasien

•7 Langkah Menuju Keselamatan Pasien

•6 Sasaran Keselamatan Pasien



7 STANDAR KESELAMATAN PASIEN
PERMENKES NO 11 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN PASIEN

1. Hak pasien;
2. Pendidikan bagi pasien dan keluarga;

3. Keselamatan Pasien dalam kesinambungan pelayanan;

4. Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan 
peningkatan Keselamatan Pasien;

5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan Keselamatan Pasien;

6. Pendidikan bagi staf tentang Keselamatan Pasien; dan

7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai Keselamatan
Pasien



7 LANGKAH KESELAMATAN PASIEN
PERMENKES NO 11 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN PASIEN

1. Membangun kesadaran akan nilai Keselamatan Pasien;

2. Memimpin dan mendukung staf;

3. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko;

4. Mengembangkan sistem pelaporan;

5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien;

6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang Keselamatan

Pasien; dan

7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem Keselamatan

Pasien.



6 SASARAN KESELAMATAN PASIEN (SKP)
PERMENKES NO 11 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN

PASIEN

1. Mengidentifikasi pasien dengan benar;

2. Meningkatkan komunikasi
yang efektif;

3. Meningkatkan keamanan obat-obatan
yang harus diwaspadai;

4. Memastikan lokasi pembedahan yang 
benar, prosedur yang benar, pembedahan
pada pasien yang benar;

5. Mengurangi risiko infeksi akibat pelayanan
kesehatan; dan

6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat
terjatuh.



PENDAHULUAN

• komunikasi efektif di RS memiliki tingkat kompleksitas

yang cukup tinggi karena komunikasi di RS melibatkan

banyak orang, banyak informasi, serta menyangkut

dengan emosi yg tinggi dari pasien/keluarga dan staf RS

• Kesalahan komunikasi di RS bisa berakibat:

• Kesalahan tindakan yang berakibat pada kecacatan

bahkan pasien bias meninggal. 

• Dapat mengakibatkan konflik dan berujung pada 

gugatan / tuntutan hukum.



 Hampir seluruh kegiatan kita membutuhkan

komunikasi

Sebahagian besar permasalahan yang dihadapi

seseorang dengan orang lain disebabkan masalah

komunikasi

75% permasalahan terjadi karena komunikasi tidak

sehat



LALU BAGAIMANA ?

 TUJUAN KOMUNIKASI

Perubahan sikap

Perubahan pendapat

Perubahan perilaku

Perubahan sosial



PROBLEMATIKA KOMUNIKASI ?

BAGAIMANA MENGATASI 

KENDALA KOMUNIKASI

dan

MENJADIKANNYA EFEKTIF ?



Indikasi kita sulit

berkomunikasi dengan orang 

lain karena bahasa/kalimat

yang kita gunakan

Berbelit-belit

Tidak to the poin

Artikulasi tidak jelas

Akibatnya orang lain :

 Salah persepsi

 Tidak mau

mendengarkan



EFEKTIFITAS KOMUNIKASI

7% verbal

•Apa yang kita katakan,menyangkut

pemilihan kata dan kalimat

38%Vokal

•Bagaimana kita mengatakannya, 

seperti : intonasi,warna kata, jeda.dll



55% Visual

Melingkupi bahasa non verbal 

( Body language ) seperti gerak tubuh, posisi tubuh

ekspresi wajah. kontak mata, terseyum,

Sentuhan : Komunikasi non verbal yg paling 

personal dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia,

budaya

Alat pendukung lainya : penampilan

pakaian, kerapian dan perhiasan



APLIKASI KOMUNIKASI EFEKTIF 
DALAM PELAYANAN

STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT 

KEMENKES





KOMUNIKASI RUMAH SAKIT

KOMUNIKASI DENGAN 
MASYARAKAT

KOMUNIKASI DENGAN PASIEN & 
KELUARGA

KOMUNIKASI INTERNAL RUMAH 
SAKIT



• KOMUNIKASI DENGAN PASIEN 

DAN KELUARGA

• KOMUNIKASI ANTAR PPA DAN

STAF KLINIS

KOMUNIKASI DALAM LINGKUP 
PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN



KOMUNIKASI DALAM LINGKUP 
PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN

Wawancara

Informasi

Edukasi 

Instruksi

WINE

DIN



PEDOMAN KOMUNIKASI 

EFEKTIF

1. Komunikasi dengan masyarakat/komunitas

2. Komunikasi dengan  pasien dan keluarga 

3. Komunikasi antar PPA (Profesional Pemberi Pelayanan) 

di dalam /diluar RS 

KOMUNIKASI ANTAR PPA HARUS DISTANDARDISASI 
KARENA BILA TERJADI MISKOMUNIKASI 

MEMBAHAYAKAN PASIEN

file:///C:/Users/Lenovo/Documents/Documents/AKREDITASI BARU/BAHAN BIMBINGAN  DR SUTOTO/SASARAN KESELAMATAN PASIEN/PANDUAN KOMUNIKASI EFEKTIF STT.doc
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/Documents/AKREDITASI BARU/BAHAN BIMBINGAN  DR SUTOTO/SASARAN KESELAMATAN PASIEN/PANDUAN KOMUNIKASI EFEKTIF STT.doc


APLIKASI KOMUNIKASI EFEKTIF 
DALAM PELAYANAN

STANDAR  AKREDITASI RUMAH SAKIT KEMENKES 



AKTIVITAS KIE DI RS

ASUHAN PASIEN

Hak & Kewajiban

Peraturan RS

Tarif

ADMISI DIAGNOSTIK PERAWATAN STABILISASI DISCHARE

Peran klg dalam asuhan

Proses Penyakit

Hasil Diagnostik

Informed Consent

Manajemen Nyeri

Rencana asuhan

Informed Consent

Perkembangan asuhan

Second oppinion

DNR

Breaking bed news

Tindakan keperawatan

Hasil diagnostik

Modifikasi gaya hidup 

sesuai faktor risiko

Diskusi Rencana 

perawatan lanjutan

Diskusi pengawasan 

pasca plg

Diskusikan support 

system



1. PASIEN adalah Pusat Pelayanan dan Bagian dari Tim Asuhan

2. DPJP  sebagai Clinical Leader

3. Nakes PPA merupakan tim interdisiplin memiliki tugas mandiri, delegatif
dan kolabortif, kompetensi memadai , sama pentingnya sesuai dengan
profesinya.

4. PPA  Integrasi Asuhan , DIBUTUHKAN KOMUNIKASI yang efektif
dalam tim



KOMUNIKASI DIANGGAP EFEKTIF BILA:

•TEPAT WAKTU,

•AKURAT,

•LENGKAP,

•TIDAK BERMAKNA GANDA (AMBIGUOUS),

•DAPAT DITERIMA OLEH PENERIMA
INFORMASI YANG BERTUJUAN 
MENGURANGI KESALAHAN-KESALAHAN
DAN MENINGKATKAN KESELAMATAN
PASIEN.



BENTUK KOMUNIKASI

•verbal,

• tertulis.

•elektronik

•Komunikasi yang jelek dapat membahayakan pasien.

•Komunikasi yang rentan terjadi kesalahan adalah saat
perintah lisan atau perintah melalui telepon, komunikasi
verbal, saat menyampaikan hasil pemeriksaan kritis yang
harus disampaikan lewat telpon.

• Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan aksen dan
dialek. Pengucapan juga dapat menyulitkan penerima
perintah untuk memahami perintah yang
diberikan.Misalnya, nama-nama obat LASA.



Komunikasi antar petugas kesehatan 

(staf klinis/pemberi asuhan) meliputi informasi tentang :

•Status kesehatan termasuk CPPT (Catatan

Perkembangan Pasien Terintegrasi)

•Ringkasan pulang pasien rawat jalan dan rawat inap

•Informasi klinis saat pasien ditransfer dan dirujuk

•Serah terima tugas/operan

•Pelaporan hasil pemeriksaan kritis

KOMEF DLM YANKEP



KOMEF DLM YANKEP

SERAH TERIMA ASUHAN 
PASIEN (HAND OVER) :



SBAR
Tools untuk menyampaikan informasi 

terkait pasien dan pelayanan

Situations
Backgrounds
Assesment

Rekomendasi

KOMEF DLM YANKEP



I S B A R

I • Introduction

S • Situation

B • Background

A • Assessment

R • Recommendation



State your name and unit

I am calling about (patient 

name)

INTRODUCTION



1.Via Tel:

Selamat pagi

Saya Dian, perawat ruang Anggrek

Saya mau ………..

2.Visit Dokter

Selamat pagi

 Ini pasien Sofian, dan saya yg merawat

INTRODUKSI



INTRODUCTIONS (Kasus Fisik) INTRODUCTIONS (Kasus Gangguan)

Via Telpon

Selamat pagi, dok

Ini dengan saya ners DIAN perawat

ruang anggrek RSJiwa Menur

Saya mau melaporkan kondisi pasien

Sofian setelah post operasi hari ke 2

Via Telpon

Selamat pagi, dok

Ini dengan saya ners Dian, perawat ruang

Anggrek, RS Jiwa Menur

Saya mau melaporakan kondisi pasien Hadi

dengan Hallusinasi

Visit Dokter

Selamat pagi, dok

Ini pasien Sofian, yg tadi saya laporkan

via Tlp dan saya yg merawatnya, mari

dok kita ke kamar pasien untuk melihat

keadaannya.

Visit Dokter

Selamat pagi dok,

Ini pasien Hadi, yg tadi saya laporakanVia 

Tlp dan saya yg merawatnya, mari dok kita

ke kamar pasien untuk melihat keadaannya



SITUATION



Kasus Fisik :

Setalah post operasi ke 2, hari ini sofian panas

tinggi

Kasus Gangguan Jiwa:

Saya ingin melaporakan pasien Tn. Hadi tentang

halusinansinya yg belum terkontrol.

SITUASI/KONDISI PASIEN



BACKGROUND



 Kasus Fisik

pasien ini post operasi laparotomi hari ke 2, dengan kondisi luka

yang baik, akan tetapi hari ini panas tinggi dok.

. Kasus gangguan Jiwa:

Klien masuk dengan halusinasi, diagnosis medik schizofrenia. Masuk

tgl 30 Juli 2018. Obat yg diberikan CPZ 1x50 mg, THP 2x2 mg, 

Haldol 2x2.5 m. Tindakan keperawatan sudah melatih menghardik

dan melakukan kegiatan. Halusinasi masih menggangu.

LATAR BELAKANG



ASSESSMENT



• Kasus Fisik :

Analisa saya jika tidak segera ditangani kemungkinan bisa 

terjad kejang demam

•Kasus Gangguan jiwa :

5 aspek halusinasi: Isi halusinasi belum berkurang, 

frekuensi berkurang tapi masih mengganggu saya khawatir 

pasien bisa amuk

ASESMEN



RECOMMENDTION/REQUEST



KASUS FISIK

. Dokter, mungkin pasien memerlukan obat

penurun panas

KASUS JIWA

. Dokter, mungkin obatnya perlu dievaluasi.

Bagaimana kalau dosis dinaikkan atau ganti

obat

REKOMENDASI



CONTOH KOMUNIKASI DG ISBAR

I Introduction Ucapkan salam, panggil nama yang ditelepon kemudian sebutkan nama

anda, nama ruangan dan atau nama rumah sakit.

Contoh : “Selamat Sore dr.X Sp.B., Saya Perawat R dari Ruang Mitra RSJ

Menur akan melaporkan pasien Dina”

S Situation Sampaikan apa yang dikeluhkan pasien dan hasil observasi anda saat ini.

Contoh : “Pasien Dina saat ini mengeluh nyeri dada dan mengalami sesak

napas, Respirasi 42 x/menit, Tekanan darah saat ini 150/96 mmHg, Nadi 96x/

menit , Suhu: 36,5 C, SpO2: 96 dan terlihat gelisah”

B Background Sampaikan riwayat pasien masuk rumah sakit dan tindakan/ pengobatan yang

telah dilakukan.

Contoh : “Pasien Dina masuk rumah sakit 2 hari yang lalu dengan fraktur tibia

dextra dan kemarin telah dilakukan operasi, Pasien mempunyai riwayat

penyakit jantung dan diabetes “

A Asessment Sampaikan hasil penilaian anda berdasarkan Situation dan Background

Contoh : “Penilaian saya, kemungkinan pasien mengalami serangan jantung”

R Recommendation Sampaikan apa yang telah anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan apa yang

anda harapkan kepada mitra komunikasi kita.

Contoh : “Saya harap dokter segera untuk melihatnya dan saya sudah mulai dengan

pemberian oksigen 2 liter/menit, dan mengatur posisi semifowler, ada lagi yang harus

dilakukan lebih dulu Dok?



CONTOH 
ISBAR PASIEN DG HIPERTERMI

• I: Selamat siang saya perawat Habib yang merawat pasien Sofyan. Saya 

ingin menyampaikan kondisi Ps Sofyan (R. Anggrek, Km 15)

• S: Sofyan panasnya tinggi, tindakan kep sudah dilakukan: Minum

banyak, kompres air hangat dan pakian dan selimut tipis,

• B: Dia masuk tadi pagi jam 08.45 dan sudah dua hari panas di rumah

• A: Asesmen yg sudah dilakukan: S: 39, N:84, R:18, T:130/70, SpO2:97

• R: Dok, sepertinya Sofyan memerlukan obat penurus panas

KOMEF DLM YANKEP



HAND OVER_SBAR



• Setelah proses penyampaian informasi tersampaikan

selanjutnya

• Tulis, Baca Ulang dan Konfirmasi (Tulbakon / TBaK) atau

CaBaK Catat (Write), Baca (Read Back), dan Konfirmasi

atas perintah yang diterima.

• Setiap perintah yang diterima di tulis dan dibacakan ulang,

• untuk obat terutama obat yang nama obat dan rupa

mirip(LASA/NORUM) harus dilakukan pengejaan

menggunakan ejaan alfabet internasional.

KOMUNIKASI EFEKTIF :

KOMEF DLM YANKEP



TBaK

1. Tulis Lengkap

2. Baca Ulang-

(Eja Untuk 

NORUM/LASA)

3. Konfirmasi 

lisan dan tanda 

tangan

Tools untuk menerima perintah/ 

instruksi lisan (via telepon) dan 

menerima hasil pemeriksaan kritis/ 

cito
- ISI PERINTAH

- NAMA LENGKAP 

DAN TANDA TANGAN 

PEMBERI PERINTAH

- NAMA LENGKAP 

DAN TANDA TANGAN 

PENERIMA 

PERINTAH

- TANGGAL DAN JAM



Penerima instruksi Pemberi instruksi

Tanggal:

Jam:

Nama lengkap:

Tanda tangan:

Tanggal:

Jam:

Nama lengkap:

Tanda tangan:



•T : Tulis intruksi yang diberikan

•Ba : Baca ulang intruksi yang telah

ditulis dan jika perlu di-spelling

•K : Konfirmasi kembali

KOMUNIKASI PERAWAT-DOKTER:
TBAK



• T : Baik, saya tulis parasetamol 3 kali 500 mg

• Ba : saya baca ulang ya dok, parasetamol 3

kali 500 mg (spelling/eja)

• K : sekali lagi saya konfirmasi ulang:

parasetamol 3 kali 500mg untuk pasien

Sofyan yang suhunya 39 C

KOMUNIKASI PERAWAT-DOKTER:
TBAKVIA TELEPON



TBAK

TBaK akan  diverifikasi oleh 
penyampai perintah dalam waktu 
1x24jam ( hari kerja )

TBaK

Penerima Instruksi Pemberi Instruksi

Nama    :

Tgl/jam:

paraf

Nama    :

Tgl/jam:

paraf



PROFESI PEMBERI ASUHAN 

HARUS 

BAGAIMANA

KEPRIBADIAN.....



KEPRIBADIAN TERCERMIN 
MELALUI

• Penampilan fisik

• Temperamen

• Kecerdasan dan kemampuan arah, minat, pandangan nilai, 

sikap sosial

• Motivasi

• Cara pembawaan diri

• Sikap dan perilaku

• Dll



PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN 

Sikap positif seorang individu yang 

memampukan dirinya untuk

mengembangkan penilaian positif baik

terhadap diri sendiri maupun terhadap

lingkungan atau situasi yang 

dihadapinya.



KEPRIBADIAN PELAYANAN

• Disiplin

• Tepat waktu
• Selalu berupaya menyenangkan orang Lain
• Penuh perhatian pada hal sekecil apapun

• Kontrol diri
• Sopan pada siapaun kapan pun

• Jaga sikap, etika/ etiket
• Sense of belonging

• Selalu membuat hubungan yang baik
• Percaya diri



BAGAIMANA PELANGGAN 
MELIHAT KITA

Apa yang kita

lakukan

Bagaimana kita

menampilkan

diri

Isi pembicaraan kita Bagaimana cara kita

Menyampaikannya



DALAM PEKERJAAN

Dibutuhkan….

Pemahaman Diri

Pemahaman Terhadap Orang Lain

Melalui EMPATI, yaitu kemampuan
memahami apa yang dipikirkan, 
dirasakan, dan diinginkan orang lain.



MANFAAT EMPATI

Memperbesar toleransi.

Merencanakan komunikasi.

Meredam gejolak emosi yang tidak
perlu.

Merubah emosi negatif ke arah positif, 
paling tidak netral.



5 komponen penting dalam komunikasi

Thomas Leech

Pengirim pesan (sender)

Pesan yang dikirimkan (message)

Bagaimana pesan tersebut dikirimkan 

(delivery channel atau media)

Penerima pesan (receiver)

Umpan balik (feedback)

+ empat keterampilan dasar dalam komunikasi : 

(1) membaca, (2) menulis, (3) mendengar dan 

(4) berbicara.



SIKAP MENGHARGAI

Berarti rasa hormat 
& saling menghargai 

orang lain.

kemampuan kita untuk 
menempatkan diri kita 

pada situasi atau kondisi 
yang dihadapi oleh orang 

lain.

Pesan yang kita 
sampaikan dengan cara 

atau sikap dapat diterima 
oleh penerima pesan.

JELAS

menyimak secara seksama
apa isi pembicaraan dari

lawan bicara

RENDAH HATI 

Untuk membangun rasa menghargai 
orang lain biasanya didasari oleh 
sikap rendah hati yang kita miliki

Respect Empathy Audible

Clarity Humble



Kiat sukses berkomunikasi

Kenali dengan baik lawan bicara 

Jangan terlalu banyak bicara dan 
kurang mendengar. 

Jangan merasa (dan memperlihatkan) 
bahwa kita lebih tahu daripada lawan 
bicara kita.

Kenali betul-betul diri sendiri dan 
kemampuan diri sendiri.



KESIMPULAN

• Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk  mencapai  keselamatan 

pasien 

• Miskomunikasi antar staf dapat membahayakan pasien

• SRARKES Komunikasi efektif yaitu: 

1. Komunikasi dengan masyarakatnya, 

2. Komunikasi  antara PPA dengan Pasien, 

3. Bagaimana komunikasi antar PPA



BEBERAPA PENDAPAT PAKAR 

MENGENAI

27/11/2022

• “Kerajaan (kekuasaan) masa depan adalah kerajaan 

(kekuasaan) fikiran ““The empire of the future will be the 

empire of the mind “   ( SIR WINSTON 

CHURCHILL)

• “ Jika Anda tidak berubah maka Anda akan mati 

(tertinggal jauh)” “If You don’t change, You’ll die”’

(C.K. Prahalad )



Jangan Lupa

the Magic Words

Tolong 

Maaf 

Terimakasih  

Hargai Orang Lain secara Tulus & Ihlas




