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Abstrak 

Rumah sakit merupakan suatu  industri jasa yang 

padat karya, padat pakar, padat modal dan padat 

teknologi. Dimana elemen penting dalam rumah 

sakit itu sendiri tim paramedis yakni para perawat. 

Dalam beberapa tahapan kerja, seorang perawat 

dapat mengalami gangguan kesehatan dan 

keselamatan kerja yang merupakan imbas dari 

kurangnya pemahaman tentang K3RS secara 

umum, sehingga cara menyikapi dan bertindak 

terhadap masalah K3RS, terkadang tidak sesuai 

prosedur standar K3RS. realisasi salah satu 

program penting yakni Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja di Rumah Sakit (K3RS) merupakan hal yang 

wajib di lakukan demi meningkatkan derajat K3RS 

pada perawat di Rumah Sakit. 

Penelitian ini adalah penelitian survey analitik 

dengan desain penelitian cross sectional. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perawat di unit ICU, 

UGD, OT dan Unit perawatan umum sebanyak 164 

perawat. Besar sample dihitung dengan 

menggunakan rumus Slovin dan didapatkan sampel 

sejumlah 116 perawat. Analisis data menggunakan 

uji Chi-square dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil 

penelitian menunjukan tidak adanya hubungan 

antara pengetahuan dengan tindakan (ρ=0,590), ada 

hungan antara sikap dengan tindakan (ρ=0,029). 

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 

tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang 

K3RS dengan tindakan terhadap K3RS, sebaliknya 

ada hubungan anatara sikap mengenai K3RS 

dengan tindakan terhadap K3RS. 

 

Kata kunci : pengetahuan, sikap, tindakan, K3RS 

 

abstract 

The hospital is a labor-intensive service industry, 

solid expert, capital-intensive and technology-

intensive. Where an essential element in the 

hospital itself is the paramedic team of nurses. In 
some stages of the work, a nurse can experience 
health problems and safety which is the impact of 
a lack of understanding of K3RS in general, so, 

how to respond and act on issues K3RS, sometimes 

incompatible K3RS standard procedure. the 

realization of one of the important programs that 

Health and Safety in the Hospital (K3RS) is 

mandatory in order to increase the degree K3RS 

done on every nurse in the hospital. 

This study is an analytical survey, with cross-

sectional research design. The population in this 

study were nurses in the ICU unit, ICU, OT and 

general care units, as many as 164 nurses. Large 

sample is calculated using the formula of Slovin 

and obtained a sample of 116 nurses. Data analysis 

using Chi-square test with a significance level 

From this study it is concluded that there is no 

relationship between knowledge about K3RS, with 

action against K3RS, otherwise there is a 

relationship anatara K3RS attitudes regarding the 

action against K3RS. 

of 0.05. The results showed no relationship 

between knowledge with action (ρ = 0.590), there 

is a relationship between the attitude measures 

(ρ=0.029). 

From this study it is concluded that there is no 

relationship between knowledge about K3RS, with 

action against K3RS, otherwise there is a 

relationship anatara K3RS attitudes regarding the 

action against K3RS. 

 

Keywords: knowledge, attitudes, actions, K3RS 

 

1. PENDAHULUAN  

Peningkatan sumber daya manusia yang 

bermuara pada produktifitas kerja,  merupakan 

dambaan setiap instansi atau perusahaan yang 

sedang beroperasi. pekerja yang terampil, ulet, 

berkompeten serta memiliki loyalitas, 

merupakan modal yang tak ternilai bagi 

instansi itu sendiri, kemajuan suatu instansi 

atau perusahaan salah satunya ditentukan oleh 

sumber daya manusia yang ada di dalamnya, 

sehingga kewajiban untuk tetap menjaga serta 

meningkatkan derajat kesehatan serta 

keselamatan para pekerja, harus menjadi yang 

utama. Pelaksanaan keselamatan dan 

kesehatan Kerja (K3) adalah salah  satu bentuk 

upaya untuk menciptakan tempat kerja yang 

aman, sehat, bebas dari pencemaran 

lingkungan, sehingga dapat mengurangi 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 

Dalam, pasal 23, penjelasan undang-undang 

nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan 

menjelaskan bahwa upaya kesehatan harus 

diselenggarakan di semua tempat kerja, 

khususnya tempat kerja yang mempunyai 

risiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit 

penyakit atau mempunyai karyawan paling 

sedikit 10 orang  (Depkes. 2009). 
Memperhatikan isi dari pasal tersebut maka 

sangat jelas bahwa Rumah Sakit termasuk 
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dalam  kriteria tempat yang memiliki resiko 

terkena penyakit akibat kerja serta kecelakaan 

akibat kerja, yang bukan hanya bisa dialami 

oleh pasien, tetapi juga dapat dialami oleh para 

tenaga medis, terlebih mereka yang rentan 

terpajan faktor- faktor bahaya Salah. satu 

elemen penting rumah sakit yang paling rentan 

terkena dampak tersebut adalah perawat. 

Perawat adalah mereka yang merawat 

atau memelihara, membantu, melindungi 

seseorang karena sakit, cedera dan proses 

penuaan
 

(Gaffar. 1999). selain itu secara 

umum, perawat memiliki 4 peran sembari 

mereka melaksanakan tanggung jawabnya, 

yakni peran sebagai pelaksana (care giver), 

sebagai pendidik(health educator),sebagai 

pengelola dan peran sebagai peneliti
 
(Suhaemi. 

2004). 

Harrianto (2009) 
 
menjelaskan bahwa 

bahaya kerja adalah setiap keadaan dalam 

lingkungan kerja yang berpotensi untuk 

terjadinya penyakit atau gangguan akibat 

kerja. Bahaya kerja terdiri dari bahaya 

kimiawi, bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya 

ergonomis, dan bahaya psikologi. Dari ke lima 

kategori bahaya tersebut serta menilik peran 

dan tanggung jawab perawat pada pada 

penjelasan sebelumnya, sudah jelas seorang 

perawat beresiko mengalami atau terpajan 

kelima bahaya tersebut, apalagi jika 

melakukan aktifitas kerja di unit yang memang 

berurusan dengan bahaya-bahaya di atas. 

Dalam beberapa tahapan kerja, seorang 

perawat dapat memikul beban kerja yang 

cukup besar, yang akhirnya menimbulkan 

gangguan kesehatan yang cukup serius. 

Berdasarkan pengamatan
 

National Safety 

Council (Anonimous. 2008) menyatakan 

bahwa terjadinya kecelakaan di RS 41% lebih 

besar dari pekerja di industri lain. Laporan 

NSC lainnya juga menunjukan bahwa : 

- di Israel angka prevalensi cedera 

punggung tertinggi pada perawat 

(16.8%) dibandingkan pekerja sektor 

industri lain.  

- di Australia, diantara 813 perawat, 

87% pernah low back pain, prevalensi 

42%. 

- di AS, insiden cedera musculoskeletal 

4.62/100 perawat per tahun. 

Data di Indonesia sendiri gaya berat yang 

ditanggung pekerja kesehatan rata-rata lebih 

dari 20 kg, dapat dipaparkan sebagai berikut : 

- Keluhan subjektif low back pain di 

dapat pada 83,3% pekerja. Penderita 

terbanyak di usia 30-49 : 63,3%. data 

Instalasi beda central RSUD Jakarta 

dalam Depkes (2009). 

- prevalensi gangguan mental emosional 

17,7 % pada perawat di suatu rumah 

sakit di Jakarta (berhubungan 

bermakna dengan stressor kerja), dan 

- insiden akut secara signifikan lebih 

besar terjadi pada pekerja di rumah 

sakit, dibandingkan dengan seluruh 

pekerja di semua kategori  (jenis 

kelamin, ras, umur, dan status 

pekerjaan)
 
(Depkes. 2009). 

 Dari penjelasan dan fakta yang telah 

dikemukaan di atas, dapat dilihat bahwa 

petugas kesehatan terlebih Perawat memiliki 

resiko yang sangat besar terkena Gangguan 

kesehatan akibat kerja. sadar akan hal tersebut, 

Salah satu rumah sakit di manado, yakni 

Rumah Sakit Siloam yang merupakan rumah 

sakit swasta dengan tenaga perawat, berjumlah 

164, berusaha menerapkan manajemen K3RS 

yang baik, dengan tujuan utamanya adalah 

menaikan derajat kesehatan dan keselamatan 

kerja para tenaga kesehatan di rumah sakit, 

terlebih para perawat yang memiliki beban 

kerja yang cukup besar dari tenaga kesehatan 

dan pekerja rumah sakit lainnya.  

Dengan melihat dari penerapan K3RS 

yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Siloam, 

Manado. Pengetahuan mengenai K3RS dan 

bagaimana para perawat menerapkan norma-

norma K3RS tersebut ( di Unit Perawatan, 

ICU, UGD dan OT), dapat dijadikan tolak 

ukur dalam menilai keberhasilah penerapan 

K3RS di rumah sakit siloam, sehingga 

membantu dalam pengembangan K3RS di 

rumah sakit Siloam ke depannya nanti.  

 

2. METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan metode penelitian survey 

yang bersifat analitik, dengan menggunakan 

rancangan penelitian cross sectional. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perawat di unit 

UGD, ICU, OT dan Unit perawatan umum. 

Besar sample menggunakan rumus Slovin 

dan didapatkan sampel 116 perawat. Data 

analisis secara univariat dan bivariat. Analisis 

univariat digunakan untuk mengetahui 

distribusi frekuensi responden seperti umur, 

jenis kelamin, pendidikan, dan unit tempat 
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bekerja. Juga distribusi frekuensi 

pengetahuan tentang K3RS, sikap mengenai 

K3RS serta tindakan terhadap  K3RS. 

Analisis bivariat menggunakan analisis chi-

square yaitu untuk mencari hubungan dan 

menguji hipotesis antara 2 variabel bila 

datanya  berbentuk nominal maupun ordinal. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik Responden  

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit 

Siloam Manado pada bulan februari – 

mei 2013. Subjek penelitian adalah 

perawat di unit UGD, ICU, OT dan 

Unit Perawatan Umum yang 

berjumlah 116 perawat.Berikut adalah 

karakteristik responden bedasarkan 

jenis kelamin, umur, pendidikan dan 

unit dimana perawat bekerja. 

1) Jenis Kelamin 

  Dari penelitian yang dilakukan, 

ditemukan sebagian besar berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 88 

(75,8 %), dan sisanya berjenis kelamin 

laki-laki 28 (24,1 %). 

2) Umur 

Dari penelitian yang dilakukan 

ditemukan kelompok umur 

terbanyak yaitu umur 20- 25 tahun 

berjumlah 80 perawat (68,9 %), 

diikuit kelompok umur 26-30 

tahun berjumlah 24 (20,6 %) 

perawat, kelompok umur 31-35 

berjumlah 9 (7,75 %) perawat, 

kelompok umur 36-40 berjumlah 2 

(1,72 %) perawat dan terakhir 

kelompok umur 41-45 berjumlah 1 

(0,86 %) perawat. 

3) Pendidikan  

Dari penelitian yang dilakukan, 

ditemukan bahwa perawat dengan 

jenjang pendidikan D3 berjumlah 61 

(52,2 %) perawat, dan perawat dengan 

pendidikan S1 berjumlah 54 (46,5 %) 

perawat, sedangkan terdapat 1 perawat 

(0,86 %)  berpendidikan D2.  

4) Unit Kerja 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, ditemukan bahwa unit yang 

memiliki perawat terbanyak adalah 

Unit Perawatan yakni berjumlah 63 

(54,3 %)  perawat, diikuti  Unit UGD 

berjumlah 18 (15,5 %) perawat, Unit 

ICU berjumlah 25 (21,5 %) dan 

terakhir Unit OT berjumlah 10 (8,62) 

perawat. 

5) Pengetahuan Tentang K3RS 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, ditemukan bahwa 111(95,6 

%) perawat memiliki pengetahuan 

yang baik tentang K3RS, dan sisanya 

5 (4,3 %) perawat memiliki 

pengetahuan kurang baik tentang 

K3RS. 

6) Sikap Mengenai K3RS 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

, ditemukan bahwa 97 (83,63 %) 

perawat memilih setuju dengan K3RS, 

dan sisanya 19 (16,37 %) perawat 

memilih tidak setuju dengan K3RS. 

7) Tindakan terhadap K3RS 

 Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, ditemukan bahwa 97 

(83,62 %) memilih melakukan K3RS 

dan sisanya 19 (16,37 %) perawat 

memilih tidak melakukan K3RS. 

 

2. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Pengetahuan tentang K3RS 

dengan Tindakan terhadap K3RS 

Berdasarkan hasil uji hubungan antara 

pengetahuan dengan tindakan terhadap 

K3RS menggunakan uji chi-square, ρ 

valueyang diperoleh sebesar 0,590  

(>0,05) yang berarti bahwa tidak ada 

hubungan antara pengetahuan dengan 

tindakan terhadap K3RS. Dalam 

kuisioner penelitian yang dijalankan 

saat penelitian, terdapat beberapa 

butir pertanyaan seputar pengetahuan 

dan tindakan dalam melakukan 

pencegahan infeksi di rumah sakit 

yang merupakan salah satu elemen 

penting dalam standar K3RS Depkes 

RI. maka Relevan dengan hasil di atas, 

maka  Salah satu contoh pengetahuan 

tentang K3RS adalah pengetahuan 

tentang pencegahan infeksi nosokomial di 

Pengetahuan 

Tindakan K3RS 

Total ρ 

value 

Tidak 

Melakukan 
Melakukan 

n % n % n % 

Kurang baik 0 0 5 4,3 5   4,3 
0,590 

Baik 19 16,37 92 79,30 111 95,68 

Total  19 16,37 97 83,62 116 100  
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rumah sakit. Penelitian Sukardjo (2011), 

mengungkapkan Hasil uji yang 

menunjukkan bahwa tidak adanya 

hubungan antara pengetahuan perawat 

terhadap pencegahan infeksi nosokomial 

(ρ value=0,308), dikarenakan disamping 

dari pengetahuan perawat, proses kontrol 

infeksi banyak dipengaruhi juga oleh 

kebiasaan pasien, lingkungan, dan 

keluarga. Sehingga dalam proses 

pencegahan infeksi, perawat tidak dapat 

dijadikan satu-satunya parameter, karena 

pengetahuan pasien tentang infeksi, 

kebiasaan pasien dan keluarga di ruangan, 

serta faktor lingkungan juga sangat 

mempengaruhi tingkat kejadian infeksi 

nosokomial. 

 Sebaliknya, penelitian Idayanti (2008) 

yang meneliti hubungan pengetahuan dan 

sikap perawat terhadap penerapan 

standard operational procedure (SOP) 

teknik menyuntik dalam upaya 

pencegahan infeksi di RSUD Arifin 

Achmad Pekanbaru (Dimana SOP 

teknik menyuntik dan upaya 

pencegahan infeksi, termasuk dalam 

standar K3 di rumah sakit (K3RS) 

yang disusun oleh Depkes, dalam hal 

bahaya – bahaya potensial di rumah 

sakit, serta tercantum dalam point 

pengembangan pedoman dan SOP 

K3RS dalam hal penyusunan pedoman 

praktis ergonomi di rumah sakit dan 

penyusunan control terhadap penyakit 

infeksi (Depkes. 2009)), Penelitian 

Idayanti menyatakan bahwa adanya 

hubungan yang bermakna statistitik 

antara pengetahuan responden dengan 

penerapan SOP teknik menyuntik, 

dengan  р value 0,025.  

 Pemantauan yang dilakukan sewaktu 

di Rumah Sakit Siloam. Pengetahuan 

tentang K3RS perawat di Rumah Sakit 

Siloam Manado, tergolong baik didukung 

dengan  diadakanya pelatihan K3 pada 

perawat yang baru diterima bekerja. jika 

dalam suatu unit terdapat perawat yang 

belum sempat mengikuti pelatihan K3, 

maka dari unit itu wajib melaporkan 

kepada departemen K3 Rumah Sakit 

Siloam dan segera memasukan perawat 

tersebut sebagai peserta dalam pelatihan 

K3 yang akan diadakan berikutnya. 

Senada dengan pendapat
 

 Notoadmojo 

(2003) yakni untuk merubah 

pengetahuan, sikap dan prilaku adalah 

dengan pendidikan dan pelatihan.
 
Depkes 

(2009)
 

juga menekankan mengenai 

melaksanakan pendidikan, pelatihan 

ataupun promosi/ penyuluhan kesehatan 

kerja secara berkala dan 

berkesinambungan sesuai kebutuhan 

dalam rangka menciptakan budaya K3 di 

rumah sakit. Di dukung juga oleh 

penelitian Huda,dkk (2009), yang 

menekankan bahwa tingkat pengetahuan 

mempengaruhi komunikasi yang 

dilakukan, penelitian tersebut merupakan 

penelitian mengenai Hubungan antara 

komunikasi terapeutik perawat dan 

tingkat kecemasan klien Pre operasi di 

ruang Pre Med ICU Anestesi Rumkital 

Dr.Ramelan Surabaya. Komunikasi 

terapeutik termasuk dalam program 

K3RS. 

Pengetahuan akan membentuk 

tindakan dan perilaku seseorang. Namun 

dalam kehidupan sehari – hari, memang 

terkadang ditemukan beberapa kesalahan 

tatkala sebagai manusia biasa kita tidak 

bisa mengelak dari itu semua. 

Hasil uji hubungan mengenai 

Pengetahuan dan Tindakan terhadap 

K3RS pada perawat Rumah Sakit Siloam, 

memang menunjukan tidak terdapatnya 

hubungan bermakna secara statistik, 

namun dalam realitanya Rumah Sakit 

Siloam senantiasa melakukan yang 

terbaik dalam melindungi dan menjaga 

kesehatan setiap Perawat yang ada 

didalamnya. Mendukung pernyataan dari
 

Notoadmojo (2003)
,
  bahwa Perilaku 

yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih langgeng daripada perilaku yang 

tidak di dasari oleh pengetahuan, maka 

Rumah Sakit Siloam akan terus 

memberdayakan tenaga medis dan non-

medis yang dimiliki lewat setiap 

pelatihan  positif yang berlandaskan kasih 

dan kepedulian, seperti yang tercantum 

dalam salah satu visi Rumah Sakit 

Siloam, Godly Compassion  

( memberikan pelayanan berlandaskan 

kasih Tuhan dalam segala bentuk 

interaksi). 

 

b. Hubungan Sikap mengenai K3RS 

dengan tindakan terhadap K3RS 
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Berdasarkan hasil uji hubungan antara sikap 

dengan tindakan tehadap K3RS, dengan 

menggunakan uji Chi-square, ρ valuediperoleh 

sebesar 0,029 (>0,05) yang berarti terdapat 

hubungan antara sikap dengan tindakan 

terhadap K3RS. Sikap atau attitude adalah 

suatu konsep paling penting dalam psikologi 

social. Pembahasan yang berkaitan dengan 

psikologi (sosial) hampir selalu menyertakan 

unsur sikap, baik sikap individu maupun sikap 

kelompok sebagai salah satu bagian 

pembahasanya
 

(Waluyo. 2009). Dalam 

penelitian ini terlihat sejumlah besar perawat 

yang setuju dengan K3RS, termotivasi 

menerapkan K3RS, linier dengan pernyataan 

mengenai sikap yang berorientasi terhadap 

respon yang menyatakan sikap adalah suatu 

bentuk dari perasaan, yaitu perasaan 

mendukung atau memihak (favourable) 

maupun perasaan tidak mendukung 

(unfavourable) pada suatu objek (Waluyo. 

2009)
 
. 

 Hasmoko (2008) yang meneliti 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja klinis perawat berdasarkan 

penerapan sistem pengembangan 

manajemen kinerja klinis (SPMKK) di 

ruang rawat inap rumah sakit Panti Wilasa 

Citarum Semarang, (Dimana SPMKK 

termasuk dalam standard operational 

procedure (SOP) yang harus diadakan 

demi menunjang Kelematan dan 

Kesehatan Kerja di Rumah Sakit yang 

disusun oleh Depkes). Menguji salah satu 

variable bebas (sikap) dengan variable 

terikat (kinerja klinis perawat berdasarkan 

penerapan SPMKK), yakni melihat 

hubungan sikap dengan kinerja klinis 

perawat berdasarkan penerapan SPMKK. 

Setelah di uji statistic ditemukan hubungan 

bermakna signifikan antara kedua variable 

tersebut, dengan р value 0,000. Pada sikap 

baik, proporsi kinerja klinis baik(68,3%) 

lebih besar dibandingkan dengan kinerja 

klinis kurang baik(12,1%) dari 74 sampel 

perawat.  Dapat dikatakan ketika mereka 

setuju, maka mereka termotivasi untuk 

bertindak, hal tersebut senada dengan 

Wijono (2010) yakni Dorongan mengacu 

pada proses internal yang mengakibatkan 

seseorang itu bereaksi. Penghilangan 

mengacu pada terhapusnya motif 

seseorang disebabkan individu tersebut 

terlah berhasil mencapai satu tujuan atau 

mendapat ganjaran memuaskan. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

1. Pengetahun Perawat tentang K3RS di 

Rumah Sakit Siloam tergolong baik, 

dengan hasil yang diperoleh ada 111  

(95,68 %) perawat memiliki 

pengetahuan baik, sedangkan sisanya 

5 (4,3 %) perawat  memiliki 

pengetahuan kurang baik mengenai 

K3RS. 

2. Sikap Perawat terhadap K3RS di 

Rumah Sakit Siloam tergolong baik, 

dengan hasil yang diperoleh yakni 91 

(78,44 %) perawat   memilih setuju, 

dan 25 (21,55 %)  perawat memilih 

tidak setuju dengan K3RS. 

3. Tindakan Perawat terhadap K3RS di 

Rumah Sakit Siloam tergolong baik, 

dengan hasil yang diperoleh yakni 97 

(83,62 %) perawat memilih 

melakukan dan sisanya 19 (16,37 %) 

perawat memilih tidak melakukan 

K3RS. 

4. Tidak terdapat hubungan yang 

bermakna secara statistik antara 

pengetahuan tentang K3RS dengan 

tindakan terhadap K3RS di Rumah 

Sakit Siloam Manado, dengan  

р value 0,590 yang berarti р>0.05. 

5. Terdapat hubungan yang bermakna 

statistik antara sikap terhadap K3RS  

dengan tindakan terhadap K3RS di 

Rumah Sakit Siloam Manado, dengan  

р value 0,029 yang berarti р<0.05. 

 

2. SARAN 

Melalui hasil penelitian maka dapat 

disarankan : 

1. Kepala unit departemen K3 Rumah 

Sakit Siloam harus senantiasa 

mengkordinir dan turun langsung 

Sikap  

Tindakan K3RS 

Total ρ 

value 

Tidak 

Melakukan 
Melakukan 

n % n % n % 

Tidak 

Setuju 
8   6,9 17 14,65 25 21,55 

0,029 

Setuju 
  

11 
 9,47 80 68,97 91 78,44 

Total  19 16,37 97 83,62 116  100  
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Hubungan Pengetahuan, sikap dangan tindakan terhadap K3RS pada Perawat 
di Siloam Hospital Manado 

dalam setiap pelaksanaan pelatihan 

yang relevan dengan K3 di Rumah 

Sakit Siloam, serta berupaya untuk 

meningkatkan kualitas pelatihan K3 di 

Rumah Sakit Siloam. 

2. Unit Departemen K3 Di Rumah Sakit 

Meningkatkan motivasi serta 

antusiasme perawat dalam  mengikuti 

pelatihan, dan senantiasa mendorong 

pihak- pihak di rumah sakit termasuk 

perawat, dalam menerapkan Safety act 

di Rumah Sakit . sehingga Safety 

Culture pun dapat tercipta di Rumah 

Sakit Siloam Manado 

3. Setiap tenaga para medis, medis dan 

non- medis, mendapatkan pelatihan 

secara berkala dan continue guna 

menanamkan budaya K3 di rumah 

sakit, demi tercapainya derajat 

kesehatan dan keselamatan kerja yang 

baik. 

4. Zero Accident dapat terealisasi dan 

terlihat hasilnya di Rumah Sakit 

Siloam. 
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