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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul ” Pelaksanaan Fungsi 

dan Tugas Dewan Pengawas Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Atas 

Penerapan Peraturan Internal Untuk Menjamin Optimalisasi Pelayanan Rumah 

Sakit Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang 

Dewan Pengawas Rumah Sakit 

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis  

Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit Dalam 

Pengawasan Terhadap Kinerja Atas Penerapan Peraturan Internal Untuk 

Menjamin Optimalisasi Pelayanan Rumah Sakit ; dan Untuk mengetahui dan 

menganalisis Hambatan-Hambatan Yang Terdapat pada Pelaksanaan Fungsi dan 

Tugas Dewan Pengawas Dalam Hal Pengawasan Terhadap Kinerja Atas 

Penerapan Internal Untuk Menjamin Optimalisasi Pelayanan Rumah Sakit.  

Dewan pengawas sebagai pengawas intern di rumah sakit murni asih, 

keberadaannya mempunyai andil besar dalam terselenggaranya kepemerintahan 

yang baik dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Good 

Governance and Clean Governance). Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa 

Dewan pengawas di rumah sakit murni asih belum sepenuhnya melakukan 

pengawasan sesuai dengan standar ; dan Dewan pengawas yang ada belum dapat 

memberikan sumbangan positif dalam mewujudkan good governance dan clean 

governance. Tindak lanjut hasil pengawasan dewan pengawas di rumah sakit 
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murni asih belum sesuai dengan standar yang berlaku. Dari hasil pengawasan 

belum terlihat dampak peningkatan kinerja rumah sakit secara signifikan yang 

menunjukkan bahwa rumah sakit dalam kondisi sehat atau tidak sehat.  

Terdapat beberapa hambatan dewan pengawas dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya, diantaranya adalah adanya intervensi pemilik rumah sakit, 

Hambatan persepsi, lebih cenderung terjadi pada personil yang sulit membatasi 

masalah terlebih apabila banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam 

pemeriksaan, Hambatan emosi, antara lain takut berbuat salah dan tegang/tidak 

dapat rileks. Hal ini bisa dialami dewan pengawas pemula/yunior dalam 

pemeriksaan, dimana masih kurang berpengalaman atau jam terbang, Hambatan 

dalam ungkapan, terkadang beberapa dewan pengawas hanya mampu 

mengungkapkan gagasan secara lisan, namun kurang mampu/lamban dalam 

menuangkan ide/gagasan tersebut dalam tulisan sehingga gagasan yang ditulis 

tidak menggambarkan gagasan yang dimaksud, Hambatan mental, hambatan 

mental ini dapat dirinci lagi sebagai berikut : Hambatan yang diciptakan sendiri. 

Kemungkinan penyebabnya adalah pendidikan, profesi, kebiasaan umum yang 

berlaku yang mengkondisikan kita sehingga tanpa disadari diterima sebagai suatu 

kebenaran yang pada akhirnya menghambat daya kreativitas seseorang. 

Dalam kesempatan ini penulis sangat berterima kepada banyak pihak baik 

yang langsung maupun tidak langsung telah memberi dukungan kepada penulis 

sehingga  skripsi ini dapat diselesaikan.Ucapan terima kasih kami sampaikan 

kepada : 
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1. Bapak DR. Wasis Susetio, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul  

2. Zulfikar Judge, S.H.,M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Esa Unggul. Nurhayani S.H., M.H.,   

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Hendra Tanu Atmadja, S.H., M.IP., L.LM., M.Si.,  selaku 

Dosen Pembimbing ; 

4. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul ;  

5. Staff Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul;  

6. Orang Tuaku Tersayang, yang telah mendidik, mendukung, kasih sayang, 

do’a, perhatian, dan pengorbanannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan 

dengan baik.  

7. Istriku Terkasih dan Anak-Anakku Tercinta, yang telah memberikan kasih 

sayang,  do’a, perhatian, dan pengorbanannya sehingga tesis ini dapat 

diselesaikan dengan baik.  

8. Saudara, Sahabat, dan semua kalangan yang telah memberikan segalanya 

hingga akhir penulisan tesis ini. 

Dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu penulis 

mohon kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan 

penulisan dimasa yang akan datang. 

    Jakarta, 9 Maret 2018 
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