
Lampiran 1 

Hasil Monitoring Instalasi Listrik, Air, Gas, Dan Sistem Lainnya Bulan 

Februari 2019 

No Sasaran Pemantauan Hasil Ket 

1 Instalasi 

Listrik 

Instalasi listrik ditata sedemikian rupa agar 

tidak terjadi hubungan silang dan 

konsleting 

sesuai  

Jaringan instalasi tidak menjadi tempat 

perindukan serangga dan tikus 

sesuai  

Pengoperasian instalasi listrik sesuai 

dengan petunjuk yang berlaku 

sesuai  

2 Air Air bersih diperoleh dari perusahaan air 

minum dan sumber air tanah 

sesuai  

Air bersih yang digunakan memenuhi 

syarat kesehatan 

sesuai  

Debit air tercukupi untuk kegiatan di 

Puskesmas 

sesuai  

Dilakukan pengambilan sampel air secara 

berkala 

sesuai  

3 Gas Pertukaran udara diruangan dikondisikan 

sedemikian rupa agar kandungan gas 

pencemar tidak melebihi konsentrasi 

maksimum 

sesuai  

Ruangan pelayanan tidak berhubungan 

langsung dengan dapur 

sesuai  

Pemberlakuan larangan merokok di setiap 

ruangan/ gedung Puskesmas 

sesuai  



4  Cahaya 

dan udara 

Suhu dan kelembapan ruangan Puskesmas 

menggunakan ventilasi dan alat penata 

ruangan (AC, kipas angin) 

sesuai  

Pencahayaan diupayakan tidak 

menyilaukan 

sesuai  

Bola lampu yang kurang maksimum 

dilakukan penggantian 

sesuai  

 

  



Lampiran 2 

Hasil Monitoring Indikator Mutu Bulan DiSemua Unit Pelayanan Puskesmas 

Caringin Bulan Februari 2019 

No Unit 

Pelayanan 

Indikator Mutu Standar Hasil 

Pengukuran 

Analisis 

Masalah 

Tindak Lanjut 

1 Pelayanan 

Umum 

Pemeriksaan 

pasien sesuai 

dengan SOAP 

90% 90% - - 

Jam buka 

pelayanan umum 

jam 08.10 wib 

100% 100% - - 

2 Pelayanan 

KIA 

Jam buka 

pelayanan KIA 

jam 08.10 wib 

100% 100% - - 

Kelengkapan 

pengisian kartu ibu 

pada rekam medis  

100% 100% - - 

3 Ruang 

tindakan dan 

gawat darurat 

Respon time ≤ 5 

menit 

100% 100% - - 

4 Pelayanan 

KB 

Semua tindakan 

pelayanan KB 

menggunakan 

informed consent 

100% 100% - - 

Jam buka 

pelayanan KB jam 

08.10 wib 

100% 100% - - 

5 Ruang 

farmasi 

Pemberian 

informasi 

100% 100% - - 



penggunaan efek 

samping dan cara 

penyimpanan obat 

di rumah kepada 

pasien 

Jam buka 

pelayanan ruang 

farmasi jam 08.10 

wib 

100% 100% - - 

6 Loket Jam buka 

pelayanan loket 

jam 08.10 wib 

100% 100% - - 

Kelengkapan 

pengisian identitas 

pasien baru (nama, 

umur, alamat, KK) 

sesuai SOP 

identifikasi pasien  

100% 94% Masih ada 

pasien yang lupa 

membawa KTP 

dan pasien masih 

banyak yang 

lupa sebagian 

identitasnya 

(tahun lahir dan 

RT/RW) 

sehingga petugas 

tidak mencatat 

lengkap identitas 

direkam medis 

Mengingatkan 

kepada pasien 

agar membawa 

identitas diri 

untuk pengisian 

identitas 

distatus baru 

pasien dan 

membuat 

pengumuman 

bahwa setiap 

berobat pasien 

diwajibkan 

membawa kartu 

identitas 

7 Rekam medis Jumlah status 

pasien yang keluar 

100% 100% - - 



sama dengan 

jumlah status 

pasien yang 

kembali kerekam 

medis 

8 PONED Ibu bersalin 

diajarkan Teknik 

menyusui yang 

benar dan cara 

perawatan tali 

pusat 

100% 100% - - 

Penggunaan APD 

(handscoon, 

masker, sepatu 

boot, apron, 

kacamata google) 

pada pertolongan 

persalinan oleh 

petugas 

100% 100% - - 

9 Konseling 

gizi 

Pengukuran berat 

badan dan tinggi 

badan pada pasien 

konseling gizi 

100% 100% - - 

10 Pelayanan 

anak 

Pasien balita di 

pelayanan anak 

diperiksa dengan 

format MTBS 

100% 100% - - 

11 Laboratorium Penggunaan APD 

(handscoon, 

100% 100% - - 



masker, dan jas 

lab) pada 

pemeriksaan 

laboratorium oleh 

petugas 

  Kesesuaian waktu 

penyerahan hasil 

laboratorium 

sesuai standar 

pemeriksaan 

100% 100% - - 

12 Pelayanan 

TB paru 

Penegakan 

diagnose TB paru 

pada pasien usia 

≥15 tahun melalui 

pemeriksaan 

mikroskopis BTA 

100% 100% - - 

13 Pelayanan 

imunisasi 

Petugas imunisasi 

memberi KIE 

imunisasi kepada 

orangtua/ 

pengantar balita 

yang diimunisasi 

100% 100% - - 

  Semua tindakan 

pelayanan 

imunisasi 

menggunakan 

informed consent 

kepada orangtua/ 

100% 100% - - 



pengantar balita 

yang diimunisasi 

14 Konseling 

remaja 

Setiap remaja yang 

datang ke 

konseling remaja 

diberikan KIE 

tentang kesehatan 

reproduksi, 

perilaku remaja, 

narkotika 

100% 100% - - 

15 Pelayanan 

kusta 

Penegakan 

diagnosa kusta 

melalui 

pemeriksaan fisik 

dan tes sensitifitas 

100% 100% - - 

16 Pelayanan 

gigi 

Kelengkapan 

informed consent 

pada tindakan 

pencabutan gigi 

100% 98% Petugas lupa 

meminta pasien 

pencabutan gigi 

untuk mengisi 

informed 

consent karena 

pasien banyak 

dan petugas 

hanya 1 orang 

Mengingatkan 

kembali agar 

petugas 

meminta 

kepada pasien 

pencabutan gigi 

untuk mengisi 

informed 

consent 

Jam buka 

pelayanan gigi jam 

08.10 wib 

100% 88% Jam buka 

pelayanan gigi 

masih ada yang 

lebih dari jam 

08.10 wib 

Menghimbau 

kepada petugas 

agar tidak 

datang 

terlambat ke 



karena petugas 

datang terlambat 

Puskesmas 

sehingga jam 

buka pelayanan 

gigi tepat waktu 

 

  



Lampiran 3 

Hasil Pelaporan Berkala Indikator Keselamatan Pasien Disemua Unit 

Pelayanan Puskesmas Caringin Bulan Februari 2019 

NO Unit 

Pelayanan 

Indikator 

Mutu 

Standar Hasil 

Pengukuran 

Analisis 

Masalah 

Tindak Lanjut 

1 Pelayanan 

umum 

Tidak terjadinya 

kesalahan 

pemberian obat 

kepada pasien 

100% 0% Resep pasien 

anak diberikan 

obat paracetamol 

tablet 500mg 3x1 

Mengingatkan 

petugas 

pelayanan umum 

agar memberikan 

resep dosis obat 

sesuai dengan 

usia dan 

mengecek 

kembali setiap 

akan meberikan 

resep kepada 

pasien 

Tidak terjadinya 

kesalahan 

identifikasi 

pasien 

100% 0% Ada 2 paien 

dengan nama 

panggilan yang 

sama ketika 

dipanggil kedua 

pasien tersebut 

masuk ke ruang 

pelayanan hal ini 

dikarenakan 

pemanggilan 

nama pasien tidak 

sesuai SOP 

Mengingatkan 

kepada petugas 

agar pemanggilan 

nama pasien 

sesuai SOP 

identifikasi 

pasien 



identifikais 

pasien 

2 Pelayanan 

Gigi 

Peningkatan 

komunikais 

yang efektif 

100% 0% Pasien saat 

kontrol ulang 

tidak tepat waktu 

Petugas 

mengingatkan 

pasien untuk 

kontrol ulang 

sesuai jadwal 

yang sudah 

ditentukan  

  Tidak terjadinya 

kesalahan 

prosedur 

tindakan medis 

dan 

keperawatan 

100% 0% Bibir pasien 

terkena bor 

dikarenakan 

pasien setelah 

diperintah untuk 

membuka mulut 

lebar tetapi hanya 

membuka mulut 

kurang lebar 

Mengingatkan 

petugas agar 

dalam melakukan 

tindakan 

menunggu dan 

memperhatikan 

apakah pasien 

sudah mengikuti 

instruksi dengan 

benar 

3 Pelayanan 

KIA 

Peningkatan 

komunikasi 

yang efektif 

100% 0% Pasien hamil saat 

kontrol ulang 

tidak tepat waktu 

Petugas 

mengingatkan 

pasien untuk 

kontrol ulang 

sesuai jadwal 

yang sudah 

ditentukan 

4 Pelayanan 

KB 

Peningkatan 

komunikasi 

yang efektif 

100% 0% Pasien saat 

kunjungan ulang 

KB suntik 3 

Petugas 

mengingatkan 

pasien untuk 



bulanan tidak 

tepat waktu 

kontrol ulang 

sesuai jadwal 

yang sudah 

ditentukan 

5 Loket  Tidak terjadinya 

pasien jatuh 

100% 0% Pasien jatuh 

dikarenakan 

menginjak keset 

di pintu masuk 

loket 

Petugas cleaning 

service agar 

memperhatikan 

kebersihan di 

bawah keset 

 

  



Lampiran 4 

PDCA Unit Pelayanan Puskesmas Caringin Bulan Februari 2019 

No Pelayanan/ 

Poli/ 

Program 

Analisis Masalah Plan Do Check Action 

1 Gigi Petugas lupa 

meminta pasien 

pencabutan gigi 

untuk mengisi 

informed consent 

karena pasien 

banyak dan 

petugas hanya 1 

orang 

Mengingatkan 

kembali agar 

petugas meminta 

kepada pasien 

pencabutan gigi 

untuk mengisi 

informed consent 

Mengingatkan 

kembali agar 

petugas 

meminta 

kepada pasien 

pencabutan 

gigi untuk 

mengisi 

informed 

consent 

Semua pasien 

pencabutan 

gigi mengisi 

informed 

consent 

- 

  Jam buka 

pelayanan gigi 

masih ada yang 

lebih dari jam 

08.10 wib karena 

petugas datang 

terlambat 

Menghimbau 

kepada petugas 

agar tidak datang 

terlambat ke 

Puskesmas 

Menghimbau 

kepada petugas 

agar tidak 

datang 

terlambat ke 

Puskesmas 

sehingga jam 

buka 

pelayanan gigi 

tepat waktu 

Jam buka 

pelayanan gigi 

tepat waktu 

- 

  Bibir pasien 

terkena bor 

dikarenakan 

pasien setelah 

Mengingatkan 

petugas agar 

dalam 

melakukan 

Mengingatkan 

petugas agar 

dalam 

melakukan 

Petugas dalam 

melakukan 

tindakan sudah 

menunggu dan 

- 



diperintah untuk 

membuka mulut 

lebar tetapi hanya 

membuka mulut 

kurang lebar 

tindakan 

menunggu dan 

memperhatikan 

apakah pasien 

sudah mengikuti 

instruksi dengan 

benar 

tindakan 

menunggu dan 

memperhatikan 

apakah pasien 

sudah 

mengikuti 

instruksi 

dengan benar 

memperhatikan 

apakah pasien 

sudah 

mengikuti 

instruksi 

dengan benar 

2 Loket Masih ada pasien 

yang lupa 

membawa KTP 

dan pasien masih 

banyak yang lupa 

sebagian 

identitasnya (tahun 

lahir dan RT/RW) 

sehingga petugas 

tidak mencatat 

lengkap identitas 

direkam medis 

Mengingatkan 

kepada pasien 

agar membawa 

identitas diri 

untuk pengisian 

identitas distatus 

baru pasien dan 

membuat 

pengumuman 

bahwa setiap 

berobat pasien 

diwajibkan 

membawa kartu 

identitas 

Mengingatkan 

kepada pasien 

agar membawa 

identitas diri 

untuk 

pengisian 

identitas 

distatus baru 

pasien dan 

membuat 

pengumuman 

bahwa setiap 

berobat pasien 

diwajibkan 

membawa 

kartu identitas 

Pasien 

membawa 

identitas diri 

ketika berobat 

ke Puskesmas 

- 

Pasien jatuh 

dikarenakan 

menginjak keset di 

pintu masuk loket 

Merencanakan 

himbauan ke 

petugas cleaning 

service agar 

memperhatikan 

Melakukan 

himbauan ke 

petugas 

cleaning 

service agar 

Petugas 

cleaning 

service agar 

memperhatikan 

- 



kebersihan di 

bawah keset 

memperhatikan 

kebersihan di 

bawah keset 

kebersihan di 

bawah keset 

3 Pelayanan 

umum 

Terjadinya 

kesalahan 

identifikasi pasien 

karena penulisan 

nama pasien yang 

tidak lengkap 

Mengingatkan 

kepada petugas 

loket agar 

penulisan 

identitas pasien 

sesuai SOP 

identifikasi 

pasien 

Mengingatkan 

kepada petugas 

loket agar 

penulisan 

identitas pasien 

sesuai SOP 

identifikasi 

pasien 

Penulisan 

identifikais 

pasien sesuai 

SOP 

identifikasi 

paisen 

- 

4 Pelayanan 

KIA 

Pasien hamil saat 

kontrol ulang tepat 

waktu 

Petugas 

mengingatkan 

pasien untuk 

kontrol ulang 

sesuai jadwal 

yang sudah 

ditentukan 

Petugas 

mengingatkan 

kembali pasien 

untuk kontrol 

ulang sesuai 

jadwal yang 

sudah 

ditentukan 

Petugas 

mengingatkan 

pasien untuk 

kontrol ulang 

sesuai jadwal 

yang sudah 

ditentukan 

dengan jelas 

- 

5 Pelayanan 

KB 

Pasien saat 

kunjungan ulang 

KB suntik 3 

bulanan tidak tepat 

waktu 

Petugas 

mengingatkan 

pasien untuk 

kontrol ulang 

sesuai jadwal 

yang sudah 

ditentukan 

Petugas 

mengingatkan 

kembali pasien 

untuk kontrol 

ulang sesuai 

jadwal yang 

sudah 

ditentukan 

Petugas 

mengingatkan 

pasien untuk 

kontrol ulang 

sesuai jadwal 

yang sudah 

ditentukan 

dengan jelas 

- 

 



 
 

Dokumentasi Penanganan/ Pengendalian Risiko Di Puskesmas Caringin 

 

1. Foto Pemasangan Pegangan Besi untuk Pasien 

 

 

  

  

          

 

2. Foto Pemasangan Petunjuk Jalur Evakuasi 

 

 

 

 

 

 

3. Foto Pemasangan Atap Tempat Ruang Tunggu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Foto Pemasangan Garis Kuning Tanda Tingginya Lantai 

 

 

 

 

 

 

5. Foto Pemasangan Tanda Peringatan Arus Listrik 

 

 

 

 

 

 

6. Foto Pemasangan Tanda Jalur Evakuasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Foto Pemasangan Tanda Awas Kaca Pada Pintu Pendaftaran 

 

 

 

 

 

 

 

8. Foto Ruang Pojok Asi 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Foto Tempat Bermain Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. Foto Pemasangan Tanda Bahaya Tercepitnya Kaki Di Celah Kursi Di 

Dinding 

 

 

 

 

 

 

11. Penyediaan Exhause Fan Di Laboratorium 

 

 

 

 

 

 

12. Penyediaan APAR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13. Foto Pemasangan Plastik Kuning Untuk Sampah Infeksius 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Foto Pemasangan SOP Di Setiap Ruangan 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dokumentasi Pertemuan- Pertemuan Antar Staff Dalam Proses Pelaksanaan 

Manajemen Risiko Di Puskesmas Caringin  

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Dokumentasi Morning Breefing Di Puskesmas Caringin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















