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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

a. Profil RSUD Sunan Kalijaga Demak 

Rumah Sakit adalah suatu fasilitas kesehatan yang disediakan oleh 

Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dibidang 

kesehatan yaitu pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Daerah Sunan Kalijaga 

Demak ini terletak di pusat kota. Selain itu, tipe rumah sakit ini merupakan 

rumah sakit tipe C yang artinya rumah sakit tersebut memiliki pelayanan 

subspesialis yang terbatas dan juga pelayanan spesialis seperti pelayanan 

bedah, pelayanan penyakit dalam serta pelayanan kebidanan dan lain-lain. 

RSUD Sunan Kalijaga Demak  ini terletak di Jalan Sultan Fatah Nomor 

669/50 Demak. RSUD Sunan Kalijaga pun sudah terakreditasi sebagai rumah 

sakit daerah yang sarana dan prasana serta memiliki Standar Operasional 

Prosedur (SOP)  yang sesuai dengan standar rumah sakit yang telah diatur 

dalam undang-undang. Rumah sakit diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berikut adalah tabel sejarah RSUD Sunan 

Kalijaga Demak. 

   Didalam RSUD Sunan Kalijaga Demak terbagi menjadi beberapa 

bagian yaitu Instalasi Rawat Jalan, Poliklinik, Instalasi Rawat Inap atau 

Bangsal, kantor administratif serta Instalasi Gawat Darurat
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Berikut ini adalah struktur organisasi di RSUD Sunan Kalijaga  

  

keterangan : sumber dari bagian administrasi dan tatausaha RSUD Sunan Kalijaga 
Demak, Tahun 2017 

  Dalam penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian di Instalasi 

Gawat Darurat ( IGD ) RSUD Sunan Kalijaga Demak. 
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b. Profil Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sunan Kalijaga 

Demak 

Kepala Instalasi Gawat Darurat : Dr. Imam Sanjoto, SPB. 

Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat : Darmanto, S.ST 

Terletak dibagian depan RSUD Sunan Kalijaga Demak , 

yang dipimpin oleh direktur dan juga Kepala Instalasi Gawat 

Darurat serta diawasi oleh Kepala Ruang IGD. Selain itu, di dalam 

IGD ini terdapat sekitar 25 dokter umum yang menjadi dokter jaga 

IGD dan juga terdapat sekitar 30 perawat yang bekerja di IGD  

RSUD Sunan Kalijaga Demak. Berikut adalah bagan struktur 

organisasi Instalasi Gawat Darurat RSUD Sunan Kalijaga Demak 

 

 

  

 

 

 

 

 

Keterangan : sumber 
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bagan dari kantor administrasi ruangan Kepala Ruang IGD RSUD Sunan 

Kalijaga, Tahun 2017  

2. Data Tenaga Kesehatan RSUD Sunan Kalijaga Demak 

 RSUD Sunan Kalijaga Demak memiliki tenaga kesehatan yang 

cukup banyak serta mamadai sesuai dengan standar yang ada. Berikut 

adalah tabel jumlah tenaga kesehatan di RSUD Sunan Kalijaga Demak 

 

Keterangan : Sumber data prmier diolah 

3. Data Pasien di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sunan Kalijaga 

Demak 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sample data pasien 

yang adadi Instalasi Gawat Darurat selama bulan Juli-Desember 

2017 
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NO BULAN JUMLAH 

1 JULI 1478 

2 AGUSTUS 1356 

3 SEPTEMBER 1248 

4 OKTOBER 1442 

5 NOVEMBER 1513 

6 DESEMBER 1738 

   Keterangan: sumber data primer diolah 

  Data tersebut dilihat dari tabel daftar pasien Instalasi Gawat 

Darurat berdasarkan kunjungan dan diperoleh dari bagian rekam 

medik yang melakukan sensus Pasien setiap bulan dan akan 

direkap dalam bentuk tabel dan digolongkan menurut beberapa 

kelompok 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Instalasi Gawat Darurat di 

RSUD Sunan Kalijaga Demak 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Instalasi Gawat 

darurat di RSUD Sunan Kalijaga, maka dapat diketahui  Standar 

Operasional Prosedur yang mengatur tentang pengertian dari 

kebijakan SOP yang berlaku, tujuan pelaksanaan, kebijakan, serta 

prosedur dan juga unit yang terkait. Standar Operasional Prosedur 

Instalasi Gawat sebagai berikut 
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a. SOP Pelayanan Pasien Akut atau Gawat Darurat 
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Keterangan : sumber data dari bagian Instalasi Gawat Darurat 

RSUD Sunan Kalijaga, Tahun 2017 

b. SOP Tentang Penerimaan Pasien 
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Keterangan : sumber data dari bagian Instalasi Gawat Darurat RSUD Sunan 

Kalijaga, Tahun 2017 

c.  SOP Tentang Observasi Pasien Oleh Perawat di IGD 

 

 Keterangan : sumber data dari bagian Instalasi Gawat Darurat 

RSUD Sunan Kalijaga, Tahun 2017 
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d. SOP Tentang Pasien Yang Akan Dirawat Inap 

 

 

 Keterangan : sumber data dari bagian Instalasi Gawat Darurat 

RSUD Sunan Kalijaga, Tahun 2017 
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e. SOP Tentang Penananganan Penderita Gawat Darurat 

 

 

Keterangan : sumber data dari bagian Instalasi Gawat Darurat RSUD Sunan 

Kalijaga, Tahun 2017 
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f. SOP Tentang Triase 

 

 

Keterangan : sumber data dari bagian Instalasi Gawat Darurat RSUD Sunan 

Kalijaga, Tahun 2017 
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5. Hasil Wawancara dengan Narasumber  

a. Kepala Ruang IGD RSUD Sunan Kalijaga Demak48 

  Ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) ini diawasi oleh 

kepala ruang (Dm, S.ST). Dm, S.STditetapkan sebagai Kepala 

Ruang IGD sejak bulan April tahun 2015. Jabatan beliau 

sebelumnya adalah Kepala Tim IGD yang bertugas sebagai 

pembagi tim kerja didalam Instalasi Gawat Darurat. Namun, Dm, 

S.STbekerja di IGD RSUD Sunan Kalijaga Demak tersebut 

dimulai sejak tahun 1994 sampai sekarang yang kurang lebih sudah 

23 tahun lamanya. Dm, S.STpun mengetahui tentang adanya 

klasfikasi pasien gawat darurat secara khusus di IGD tersebut dan 

juga alur penerimaan pasien gawat darurat. Pengelompokkan atau 

klasifikasi tersebut menurut label triage dan juga mengutamakan 

pasien sesuai dengan kondisi yang dialaminya. 

  Menurut Dm, S.ST, tidak ada perbedaan antar pasien yang 

masuk di IGD tersebut, hanya saja harus sesuai dengan proses 

pengelompokkan yang telah disediakan dan juga terdapat ruang 

khusus penanaganan sesuai dengan klasifikasi pasien gawat 

darurat. 

                                                             
4848 Hasil wawancara denagan Kepala Ruangan Instalasi Gawat Darurat 
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Alur Penerimaan Pasien

Keterangan : Sumber data dari bagian kantor administrasi Instalasi 

Gawat Darurat RSUD Sunan Kalijaga 

 Dari baganalur penerimaan pasien tersebut dapat diketahui tentang 

kriteria atau klasifikasi keadaan gawat darurat  pasien yang berada 

diruangan tersebut. Selain itu, yang menjadi tugas dan wewenang 

dari Kepala ruang IGD adalah memanajemen ruangan IGD supaya 

kondisinya lebih kondusif dan nyaman. Kepala ruang IGD juga 
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mempunyai batasan ruang lingkup yaitu sebagai pengurus rumah 

tangga yang berada didalam IGD serta melakukan case manajer 

dalam bidang pelayanan dan juga pemasaran. 

  Dalam melakukan pengawasan didalam ruang IGD, kepala 

ruang IGD mempunyai dua bagian pengawasan yaitu pengawasan 

terhadap pasien yaitu dengan berkerja sama dengan kepala shift 

jaga ruang IGD dan jika terjadi permasalahan bisa langsung 

melaporkan ke kepala tim atau langsung kepada kepala ruang. 

Sedangkan untuk pengawasan terhadap pegawai, kepala ruang IGD 

melakukan pengawasan secara langsung. 

  Dm, S.STjuga mengatakan bahwa ada pelimpahan wewenang 

yang sering terjadi didalam ruangan yaitu dokter memberikan 

perintah  untuk melakukan tindakan medis kepada perawat dalam 

bentuk lisan namun tetap dalam pengawasan serta tanggungjawab 

tetap berada di dokter. Kepala Ruang IGD juga mengetahui Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta mengadakan 

pelatihan untuk sosialisasi terhadap para tenaga medis serta tenaga 

kesehatan yang ada di IGD. Peraturan mengenai pelimpahan 

wewenang yang dilakukan oleh dokter terhadap perawat untuk 

melakukan tindakan medis. 
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b. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)49 

 Untuk melakukan wawancara terhadap narasumber Dokter 

Penanggung Jawab Pasien penulis melakukan wawancara terhadap 

dua DPJP. DPJP pertama berinisial dr.DP yang mempunyai jabatan 

sebagai dokter spesialis penyakit dalam yang sudah bekerja atau 

ditetapkan sebagai DPJP sejak bulan Januari tahun 2013. Dr.DP 

bekerja sebagai DPJP semenjak sekitar empat tahun yang lalu. 

Dr.DP dan Dr. LNP  mengetahui prosedur pelayanan yang ada di 

IGD yaitu sesuai dengan alur yang telah ada di peraturan di IGD 

sendiri. 

 Dalam menjalani perannya sebagai DPJP, Dr. DP dan Dr.LNP 

selalu menerima konsulen dari dokter jaga yang sedang bekerja 

untuk  Adapun  tindakan lanjut terhadap Pasien jika dokter jaga 

tidak bisa mengatasi serta menerima konsultasi Pasien IGD setelah 

dilakukan pemeriksaan terlebih dulu oleh dokter jaga. 

 Adapun batasan ruang lingkup tugas dari DPJP adalah sebagai 

pemeriksa pasien secara keseluruhan yaitu dari awal pasien masuk 

untuk diperiksa keadaannya sampai pasien selesai pemeriksaan. 

Oleh karena itu, dalam prosedur pemberian pelimpahan wewenang 

dilakukan dengan tertulis melalui dokumen yaitu dengan 

menuliskan tindakan serta telah melakukan pemeriksaan terhadap 

Pasien yang ditulis didalam CM (Catatan Medik) lalu 

                                                             
49 Hasil wawancara  Dokter Penangjawab Jawab Pasien (DPJP) dengan dokter DP dan dokter LNP 
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dikonsultasikan langsung dari dokter jaga kepada DPJP lalu 

dilakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan oleh DPJP setelah 

itu dituliskan perintah atau catatan tindakan medis kepada dokter 

jaga lalu dokter jaga diperbolehkan untuk melimpahkan wewenang 

kepada perawat untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien. 

Tanggungjawab tersebut dilihat dari yang membuat Catatan Medik 

tersebut yaitu dokter jaga yang bertugas namun juga dibawah 

naungan dokter penangungjawab juga. 

 DPJP yang  kedua adalah dr.LNP yang ditetapkan sebagai 

DPJP sejak Oktober  tahun 2016, prosedurnya sudah baik dan juga 

sesuai dengan aturan yang telah ada. Dr.LNPjuga mengatakan 

bahwa DPJP angat berperan yaitu dimulai dari kegiatan awal 

pemeriksaan serta menerima konsultasi dari dokter jaga di IGD. 

DPJP bertanggungjawab dari awal pasien masuk dalam ruangan 

dan juga terhadap apa yang dikonsultasikan oleh dokter jaga yang 

bisa secara tertulis atau jika tidak ada ditempat bisa melalui secara 

lisan melalui telepon. 

 Dalam pemberian pelimpahan wewenang prosedur yang 

dilakukan seperti yang telah dijelaskan oleh dokter DP yaitu 

melalui bentuk tertulis di dalam Catatan Medik lalu mengisi di 

form LCT (Lembaran Catatan Terintegrasi) yang nanti akan 

dilakukan tindakan setelah DPJP membaca form tersebut. Setelah 

itu, dokter jaga diperbolehkan untuk memberikan pelimpahan 
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wewenang kepada perawat untuk melakukan tindakan medis 

terhadap Pasien di IGD. 

6. Hasil Wawancara dengan Responden 

 Dalam melakukan wawancara dengan responden, penulis 

melakukan wawancara dengan tujuh orang perawat dan juga tiga orang 

dokter jaga yang sedang bekerja di IGD. Berikut adalah tabel hasil 

wawancara dengan para responden 

a. PERAWAT 

No Pertanyaan Skor Skor Skor Jumlah 
dalam 
persen 

1. Mulai Praktik 

keperawatan? 

    

a. Kurang dari 5 

Tahun 

1 - - 10% 

b. 5-10 Tahun - 2 - 30% 

c. Lebih dari 10 

tahun 

- - 4 60% 

2. Nomor SIP?     

a. Ada 6 - - 90% 

b. Belum keluar - 1 - 10% 

c. Tidak ada - - - - 

3. Masa kerja?     

 a. Kurang dari 5 

tahun 

1 - - 10% 

b. 5tahun - - - - 

c. Lebih dari 5 

tahun 

- - 6 90% 

4. Tindakan medis yang 

sering dilakukan? 

    

a. Menyuntik 7 - - 100% 

b. Menginfus  7 - - 100% 

c. Memasang alat 

bantu kesehatan 

7 - - 100% 

5. Prosedur melakukan 

tindakan medis? 

    

a. Melalui 4 - - 60% 
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pelimpahan 

wewenang 

b. Tidak melalui 

pelimpahan 

wewenang 

- 3 - 40% 

6. Bentuk dan 

prosedur 

pelimpahan 

wewenang yang 

diterima? 

    

a. Lisan 3 - - 40% 

b. Tertulis - 2 - 30% 

c. Lisan dan 

Tertulis 

- - 2 30% 

Keterangan : Sumber data primer diolah 

b. DOKTER 

No Pertanyaan Skor Skor Skor Jumlah 
dalam 
persen 

1. Masa Praktek kedokteran?     

a. Kurang dari 10 tahun 1 - - 20% 

b. 10-15 tahun - 2 - 80% 

2. Nomor SIP?     

a. Ada 3 - - 100% 

b. Belum keluar - - - - 

c. Tidak ada - - - - 

3. Masa kerja?     

 a. Kurang dari 5 tahun 1 - - 20% 

b. 5tahun - - - - 

c. Lebih dari 5 tahun - - 2 80% 

4. Tindakan medis yang sering 

diberikan kepada Perawat? 

    

d. Menyuntik - - - - 

e. Menginfus  - 3 - 100% 

f. Memasang alat bantu 

kesehatan 

- - 3 100% 

5. Prosedur melakukan tindakan 

medis? 

    

c. Melalui pelimpahan 

wewenang 

3 - - 100% 

d. Tidak melalui pelimpahan - - - - 
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Keterangan : Sumber data primer diolah 

 Berdasarkan data tabel di atas tersebut, dapat diketahui bahwa 

sebagian besar perawatnya mengetahui yang dimaksud dengan 

tindakan keperawatan yaitu seperti memberikan perawatan luka dan 

lainnya, sedangkan sebagian besar tenaga medis serta tenaga 

keperawatan yang berada di IGD tersebut juga mengetahui yang 

dimaksud dengan tindakan medis yaitu tindakan yang dilakukan oleh 

tenaga medis (dokter) untuk penyembuhan pasien. 

 Bila ditinjau dari pelimpahan wewenang maka dapat diketahui 

bahwa, wewenang dapat diberikan dalam bentuk pelimpahan 

wewenang secara lisan namun tetap ditulis dalam form dan 

tanggungjawab tetap berada pada dokter yang sedang berjaga saat itu 

di IGD. Setiap Perawat diperbolehkan untuk melakukan tindakan 

medis terhadap pasien seperti menginfus, memasang alat terhadap 

pasien, menyuntik pasien tetapi melalui pelimpahan wewenang dari 

dokter jaga IGD dan juga dalam pengawasan oleh dokter jaga. Tenaga 

medis dan juga tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD Sunan 

Kalijaga Demak ini bekerja secara kolaborasi atau tim sehingga 

mereka lebih mudah dalam menangani pasien di IGD. 

wewenang 

6. Bentuk dan prosedur 

pelimpahan wewenang yang 

diberikan kepada Perawat? 

    

a. Lisan 1 - - 20% 

b. Tertulis - - - - 

c. Lisan dan Tertulis - - 2 80% 
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 Dalam pemenuhan hak pasien sudah sesuai dengan Undang-

Undang Rumah Sakit yaitu yang terdapat dalam Pasal 52, serta 

pelaksanaan informed consent terhadap pasien sudah sesuai dengan 

prosedur yang ada. Namun, jika pasien dalam keadaan gawat darurat 

dapat diberikan kepada keluarganya secara langsung dengan 

memberikan informasi yang lengkap mengenai pasien. 

 Kesulitan yang sering dialami oleh Perawat terdapat pada 

pelimpahan wewenang tersebut terkadang masih ada yang belum 

dipahami oleh perawat sehingga harus mengulang untuk bertanya 

kembali pada dokter jaga yang memberikan perintah. Selain itu, 

kesulitan juga berada pada Pasien yang terkadang tidak setuju dengan 

tindakan yang seharusnya dilakukan dan juga masih kurangnya 

pengetahuan mengenai kesehatan 

B.  PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Tentang Tindakan Medis Yang Dilakukan Oleh 

Perawat Terhadap Pasien Dalam Keadaan Gawat Darurat Di 

RSUD Sunan Kalijaga  Demak 

a. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Kesehatan, terdapat pada Pasal 23 dan Pasal 24 

  Undang-Undang  Kesehatan pada Pasal 23 menyatakan 

bahwa  

(1)  Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan. 



 
 

68 
 

(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

bidang keahlian yang dimiliki. 

(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga 

kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. 

(4)  Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan 

yang bernilai materi. 

(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Sedangkan pada Pasal 24 menyatakan bahwa 

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak 

pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan 

standar prosedur operasional. 

(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi 

profesi. 

(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, 

standar pelayanan, dan standar prosedur operasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

 Dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa tenaga 

kesehatan berhak untuk melakukan pelayanan kesehatan. Dalam 

hal ini, selama sesuai dengan bidang keahliannya serta sesuai 

dengan kode etik maka diperbolehkan untuk melakukan 

pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksudkan disini 

adalah Perawat dan Dokter. Maka, Perawat juga diperbolehkan 

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan 

tindakan medis. 
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2. Undang-Undang Keperawatan, terdapat pada Pasal Pasal 29 ayat 

(1) pada huruf (e), 30 ayat (1) huruf (g) , Pasal 30 ayat (1) huruf 

(h),  Pasal 32 ayat (5),Pasal 32 ayat (3). 

 Pada Pasal 29 ayat (1) pada huruf (e) yang mengatur tentang 

tugas Perawat menyatakan bahwa “ Perawat sebagai pelaksana 

tugas berdasarkan pelimpahanwewenang”, maka dalam hal ini 

Perawat memiliki tugas untuk melaksanakan suatu pelimpahan 

wewenangdiperbolehkan untuk melakukan tindakan medis 

terhadap Pasien diperoleh dari pelimpahan wewenang yang 

diberikan oleh Dokter  

  Hal mengenai pelaksanaan tindakan medis juga diatur dalam 

Pasal 30 ayat (1) huruf (g) yang menyatakan bahwa 

“memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai 

dengan kompetensi” dan Pasal 30 ayat (1) huruf (h) 

menyebutkan bahwa “memberikan konsultasi Keperawatan dan 

berkolaborasi dengan dokter” sehingga  dalam praktek 

perorangan, Perawat berwenang untuk melakukan tindakan 

dalam keadaan gawat darurat serta memberikan konsultasi 

keperawatan dan melakukan kolaborasi dengan dokter.  

 Sedangkan untuk pelimpahan wewenang diatur dalam Pasal 32 

ayat (3), sedangkan untuk pelimpahan wewenang secara mandat 

diatur dalam Pasal 32 ayat (5). Dalam Pasal 32 ayat (3) 

menjelaskan bahwa “Pelimpahan wewenang secara delegatif 
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untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga 

medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung 

jawab” yang dimaksud dalam pasal tersebut yang terdapat dalam 

penjelasan Undang-Undang adalah pada saat dokter memberikan 

wewenang untuk melakukan tindakan medis seperti menyuntik, 

memasang infus dan juga melaksanakan program pemerintah. 

 Maka , dalam Pasal 32 ayat (3) pelimpahan wewenang yang 

dilakukan secara delegatif memiliki tanggungjawab langsung 

yang diberikan kepada Perawat, sehingga bertanggungjawab atas 

tindakan medis yang telah dilakukan. 

 Adapun pelimpahan wewenang yang berupa mandat terdapat 

dalam Pasal 32 ayat (5) yang berbunyi “Pelimpahan wewenang 

secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat 

untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan”. 

 Dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) tersebut dapat dijelaskan 

bahwa  pelaksanaan pelimpahan tindakan medis kepada Perawat 

yang diberikan oleh Dokter jaga yang sedang berkerja dapat 

berbentuk dalam pelimpahan wewenang secara mandat.

 Berdasarkan pelimpahan wewenang secara mandat tersebut 

tanggungjawabnya berada pada pemberi mandat atau dokter 

yang memberikan mandat kepada perawat tersebut. 
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3. Undang-Undang Tenaga Kesehatan Pasal 59 

  Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan mengatur 

tentang para tenaga kesehatan diperbolehkan untuk melalukan 

tindakan medis atau pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat 

darurat, Pasal 59 menyatakan bahwa :  

(1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib 

memberikanpertolongan pertama kepada Penerima 

Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat 

dan/ataupada bencana untuk penyelamatan nyawa dan 

pencegahan kecacatan. 

(2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilarang menolak Penerima PelayananKesehatan 

dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu. 

  

  Dalam Pasal 59  tersebut menyebutkan bahwa tenaga 

kesehatan diperbolehkan untuk melakukan praktik atau 

pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat untuk 

penyelematan, maka perawat diperbolehkan untuk melakukan 

suatu pelayanan kesehatan diantaranya pelayanan medis atau 

tindakan medis dalam keadaan darurat untuk penyelamatan 

pasien terutama di Instalasi Gawat Darurat (IGD) terutama 

dikarenakan kondisi yang tidak dapat diprediksi. 

 b.Bentuk Pengaturan 

  

Dalam bentuk pengaturannya tindakan medis dapat ditinjau 

dari sisi subyeknya, kemudian obyek serta prosedur 

pelimpahan wewenangnya. Menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 148 Tahun 2001 tentang Izin dan 
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Penyelenggaran Praktik Perawat dalam Pasal 10 yang sekarang 

diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 

2013 namun dalam perubahannya tidak mengahapuskan atau 

menghilangkan Pasal 10. Bunyi dari  Pasal 10 tersebut adalah 

(1)Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa 

seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, 

perawat dapat melakukan pelayanankesehatan diluar 

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(2) Bagi perawat yang menjalankan praktik di daerah yang tidak 

memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar 

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan 

kompetensi, tingkat kedaruratan dan kemungkinan untuk 

dirujuk. 

(4) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang 

ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

(5) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah 

terdapat dokter, kewenangan perawat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak berlaku. 

 

 

Maka dari Pasal 10tersebut, Perawat dapat melakukan suatu 

tindakan dalam keadaan gawat darurat dan juga jika tidak terdapat 

dokter di dalam fasilitas kesehatan tersebut.Sehingga yang menjadi 

subyek dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 

2001 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Perawat dalam Pasal 

10 yang sekarang diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 17 Tahun 2013 tersebut adalah Perawat dan dalam 

penelitian ini yang menjadi obyeknya adalah tindakan medis yang 

dilakukan oleh Perawat di Instalasi Gawat Darurat. Selanjutnya, 



 
 

73 
 

prosedur pelimpahan wewenang yang diberikan Dokter kepada 

Perawat dalam melakukan tindakan medis.  

Walaupun dilakukan tanpa adanya pelimpahan wewenang, 

perawat diperbolehkan melakukan pelayanan kesehatan medis atau 

tindakan medis dalam keadaan darurat selama dalam batas 

kewenangannya. 

Selain itu bentuk pengaturan tindakan medis yang dilakukan 

oleh Perawat juga terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 2052 

Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Dokter yaitu 

pada Pasal 23  menyebutkan bahwa  

(1) Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu 

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, 

bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis 

dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. 

(2) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan 

dimana terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi 

ketersediaan dokter atau dokter gigi di fasilitas pelayanan 

tersebut. 

(3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan ketentuan: 

a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan 

dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima 

pelimpahan; 

b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah 

pengawasan pemberi pelimpahan; 

c. pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas 

tindakanyangdilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan 

sesuai denganpelimpahan yang diberikan; 

d. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil 

keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan 

e. tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus. 

 

  Maka sesuai dalam Pasal 23 tersebut Perawat dapat melakukan 

tindakan medis sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diatur 
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dalam pasal tersebut terutama jika dalam ketersediaan dokter yang 

masih kurang dan juga dalam keaadan gawat darurat. Namun, dalam 

praktek pelaksanaannya Perawat yang melakukan pelimpahan 

wewenang tersebut tetap dalam pengawasan dokter yang 

memberikan pelimpahan wewenang tersebut serta dilaksanakan 

dengan cara tertulis. 

  Dari bentuk pengaturan diatas yang menjadi subyek adalah 

Perawat dan Dokter, Perawat sebagai penerima pelimpahan 

wewenang dan Dokter sebagai pemegang wewenang untuk 

melakukan tindakan medis. Sehingga yang menjadi obyek dari 

bentuk pengaturan tersebut adalah tindakan medis yang dilakukan di 

Instalasi Gawat Darurat serta prosedur pelimpahan tersebut 

dilakukan secara tertulis. 

2.Pelaksanaan Tindakan Medis Oleh Perawat Terhadap Pasien Dalam 

Keadaan Gawat Darurat Di RSUD Sunan Kalijaga Demak 

a. Subyek atau Pelaksana  Pelimpahan Wewenang dalam  

Tindakan Medis yang Dilakukan Oleh Perawat 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan pelimpahan wewenang melibatkansubyek hukum antara 

lain Perawat Instalasi Gawat Darurat yang sedang berkerja dan telah 

memiliki surat izin registrasi sebagai penerima pelimpahan 

wewenang, Dokter jaga yang sedang berkerja sebagai pemberi 
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pelimpahan wewenang, DPJP sebagai konsulen serta Kepala Ruang 

Instalasi Gawat Darurat sebagai pengawas dan penanggung jawab 

ruangan Instalasi Gawat darurat.  

 Pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut dilaksanakan 

dengan adanya perintah secara lisan dari Dokter lalu dilaksanakan 

oleh Perawat. Selain itu, dalam prakteknya pelaksanaan 

pengaturannya hal tersebut diatur dalam Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh Rumah Sakit dan disesuaikan 

dengan peraturan yang ada.  

 Adapun pelimpahan wewenang serta pelaksanaan tindakan 

medis diketahui oleh DPJP karena setiap tindakan medis yang 

diberikan kepada Pasien berbentuk tertulis di Catatan Medik. Selain 

itu, dalam keadaan gawat darurat sesuai dengan SOP yang berlaku 

Perawat diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis namun 

secara terbatas karena tidak sepenuhnya merupakan kewenangan 

dari perawat.  

 Selain itu, dalam melakukan tindakan medis tersersebut 

Perawat masih diawasi oleh dokter jaga yang bertugas di IGD 

tersebut serta diawasi oleh Kepala Ruang IGD supaya menciptakan 

kondisi yang kondusif. Dalam penanganannya Perawat yang 

mendapatkan pelimpahan wewenang tersebut juga menuliskan 

dalam form diagnosa keperawatan dengan memberikan nama dan 

juga tanda tangan atau paraf pada lembar tersebut. 
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 Segala tindakan medis yang dilakukan oleh perawat harus 

ditulis dalam Catatan Medik  atau lembar asesmen yang telah 

disediakan dan juga tindakan medis yang harus dilakukan juga 

dituliskan oleh dokter juga harus ditulis dalam lembar tersebut. 

Karena dalam pelimpahan wewenang tersebut yang bertanggung 

jawab adalah dokter.  

b. Persyaratan Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Tindakan 

Medis yang Dilakukan Oleh Perawat 

 Dalam pelaksanaan yang menjadi persyaratan untuk 

melakukan tindakan medis sebagai berikut 

1. Dilakukan secara tertulis di dalam form Catatan Medik 

 Tindakan yang dilakukan oleh dokter harus ditulis didalam 

form catatan medik supaya dapat dipertanggungjawabkan dan 

juga dapat dijelaskan secara detail tindakan apa saja yang harus 

dilakukan dan pemeriksaan apa saja yang telah dilakukan oleh 

dokter jaga atau DPJP. 

2. Dokter jaga yang sedang berkerja di Instalasi Gawat Darurat 

harus melakukan konsultasi terlebih dulu kepada DPJP ( Dokter 

Penanggung Jawab Pasien)  

     Dokter jaga wajib melakukan konsultasi terlebih dulu kepada 

DPJP setelah melakukan pemeriksaan terutama jika mengalami 

kesulitan dalam pemeriksaan. Hal tesebut dapat dilakukan 

secara lisan atau secara tertulis. Setelah itu DPJP menuliskan 
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didalam LCT ( Lembar Catatan Terintegrasi) dan dilaksanakan 

atau ditindak lanjuti kembali oleh Dokter jaga untuk melakukan 

pemeriksaan Pasien. 

3. Perawat yang menerima pelimpahan wewenang harus menuliskan 

segala tindakan medis yang dilakukan di Catatan Medik serta 

diberi tanda tangan 

 Setelah Dokter jaga melakukan pemerikasaan kembali 

terhadap Pasien, Dokter jaga tersebut dapat memberikan 

pelimpahan wewenang kepada Perawat untuk melakukan 

tindakan medis. Pelimpahan wewenang tersebut harus secara 

tertulis dan Perawat menerima perintah atau pelimpahan 

wewenang tersebut Perawat adalah Perawat yang telah memiliki 

surat izin regustrasi.  

 Perawat yang menerima pelimpahan wewenang juga harus 

menuliskan tindakan medis apa saja yang dilakukan kedalam 

lembar asesmen atau catatan medik. Selain itu, tindakan yang 

telah dilakukan dan ditulis didalam Catatan Medik harus disertai 

nama dan juga tanda tangan Perawat yang melaksanakan tindakan 

medis tersebut. 

  Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan pelimpahan wewenang di Instalasi Gawat Darurat di 

RSUD Sunan Kalijaga Demak pada umumnya dilakukan secara 

lisan. Hal tersebut dikarenakan kondisi di Instalasi Gawat darurat 
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yang terkadang tidak menentu menyebabkan pelaksanaan 

pelimpahan wewenang terhadap Perawat dalam melakukan 

tindakan medis berbentuk secara lisan. 

  Dalam pratek pemberian pelimpahan wewenang terhadap 

Perawat yang diberikan oleh Dokter jaga yang sedang berkerja 

untuk melakukan tindakan medis, Perawat menjalankan perintah 

yang diberikan secara lisan tetapi segala tindakannya tetap 

dituliskan pada lembar Catatan Medik dan harus diberi tanda 

tangan supaya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Dokter 

jaga yang berkerja dan memberikan pelimpahan wewenang 

tersebut bertanggungjawab atas tindakan medis yang dilakukan 

oleh Perawat. 

c. Bentuk Pelimpahan Wewenang 

 Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa bentuk 

pelimpahan wewenang antara Dokter dengan Perawat di Instalasi 

Gawat Darurat dalam melakukan tindakan medis termasuk dalam 

bentuk pelimpahan wewenang secara mandat. Pelimpahan 

wewenang secara mandat adalah suatu wewenang yang diberikan 

oleh atasan yang dapat dijalankan oleh bawahannya namun masih 

dalam pengawasan pemberi pelimpahan wewenang tersebut dan 

tanggungjawabnya berada pada pemberi pelimpahan wewenang.  

Hal tersebut dapat dilihat dari  pelimpahan wewenang yang berikan 
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kepada Perawat  masih dalam pengawasan Dokter jaga yang sedang 

berkerja di Instalasi Gawat Darurat. 

 Selain itu, tanggung jawab yang diberikan berda di Dokter jaga 

yang memberikan pelimpahan wewenang tersebut untuk melakukan 

tindakan medis. Oleh karena itu, walaupun Perawat dapat melakukan 

tindakan medis tersebut tetap dalam pengawasan dan dibawah 

tanggung jawab Dokter jaga yang sedang berkerja. 

d. Prosedur  atau Mekanisme Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang 

Terhadap Tindakan Medis yang Dilakukan Oleh Perawat 

Dalam pelaksanaannya tindakan medis yang dilakukan oleh 

Perawat dengan perawat menuliskan dalam bentuk dokumen dan juga 

melalui alur yang sesuai dengan peraturan IGD yaitu sesuai dengan 

label triage. Label triage adalah label pengelompokkan Pasien 

menurut klasifikasi atau tingkat kegawat daruratan Pasie, yaitu 

dilakukan dengan cara memberikan tanda warna pada ruangan pasien 

sesuai tingkat ke gawat daruratannya. Warna hijau Pasien masih 

dalam keadaan yang sadar dan juga masih tidak terlalu gawat, warna 

kuning Pasien ditingkat yang cukup parah seperti korban kecelakan 

dan penyakit jantung lalu pada warna merah Pasien pada tingkat yang 

waspada yaitu orang yang akan melahirkan dan warna hitam jika 

korban sudah meninggal. Ketetentuan tersebut terdapat didalam tabel 

Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang triase. 



 
 

80 
 

 Dalam peraturaturan atau Standar Operasional Prosedur di 

Instalasi Gawat Darurat di RSUD Sunan Kalijaga, ketentuan tersebut 

sudah sesuai dalam menangani Pasien di IGD. Didalam form tersebut 

terdapat tata cara untuk menangani Pasien secara tertulis dan pada saat 

penanganan Perawat diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis 

terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat namun tetap harus 

dalam pengawasan dokter jaga yang sedang bekerja. 

Pada prakteknya sesuai dengan SOP yang berlaku di Instalasi 

Gawat Darurat, para Perawat serta Dokter jaga bekerjasama dalam tim 

membuat penanganan terhadap Pasien menjadi lebih mudah walaupun 

pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis tersebut 

dilakukan dengan cara lisan yaitu dengan memberikan perintah namun 

sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dengan 

menuliskan pada form yang disediakan yaitu LCT. 

Dalam kegiataan melakukan tindakan medis terhadap Pasien, dapat 

diketahui jika Perawat diperbolehkan untuk melakukan tindakan 

medis yang biasanya dilakukan oleh tenaga medis. Selain itu, sebelum 

dokter jaga memberikan perintah atau pelimpahan wewenang untuk 

melakukan tindakan medis, tindakan tersebut harus dikonsultasikan 

kepada DPJP supaya diperiksa ulang karena hal tersebut juga bagian 

atau tugas dari seorang DPJP. Setelah itu, dituliskan dalam Catatan 

Medik dan LCT lalu baru dilakukan tindakan sesuai perintah yang 

diberikan oleh DPJP. 
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Dalam pelaksanaan prakteknya, tindakan medis yang dilakukan 

oleh Perawat sudah sesuai dengan SOP yang terkait dengan pelayanan 

Pasien di Instalasi Gawat Darurat tersebut. 

Dalam praktek pelaksanaannya, jika dalam keadaan gawat darurat 

para perawat dan dokter jaga yang sedang berjaga sudah  

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Melakukan Tindakan Medis Dalam 

Keadaan Gawat Darurat 

a. Hambatan Yuridis 

 

Berdasarkan penelitian ini yang menjadi hambatan yuridis 

sebagai berikut 

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2001 tentang 

Izin dan Penyelenggaran Praktik Perawat yang telah  diubah 

menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 

dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Dokter tidak 

mengatur secara jelas mengenai pelimpahan wewenang dari 

Dokter kepada Perawat untuk melakukan tindakan medis, 

sehingga dibutuhkan peraturan yang lebih operasional.  

SOP yang ada di Instalasi Gawat Darurat juga tidak 

menyebutkan secara detail atau jelas tentang pelimpahan 

wewenang yang diberikan dari Dokter kepada Perawat 

dalam melaksanakan tindakan medis serta belum adanya 

nomor dokumen yang jelas. Oleh karena itu, pelimpahan 
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wewenang dalam melakukan tindakan medis yang 

dilakukan oleh Perawat berbentuk secara lisan. 

2.  Dokter maupun perawat yang melakukan tugas di Instalasi 

Gawat Darurat pada umumnya kurang memahami peraturan 

tentang pelimpahan wewenang dalammelakukan tindakan 

medis. 

Dalam pelaksanannya pelimpahan wewenang terhadap 

tindakan medis yang dilakukan oleh Perawat di Instalasi 

Gawat Darurat RSUD Sunan Kalijaga Demak berbentuk 

secara lisan, hal tersebut diperbolehkan namun hanya dalam 

kedaan gawat darurat dan dikarenakan kondisi yang ada di 

Instalasi Gawat Darurat terkadang tidak bisa diprediksi. 

3. Dalam SOP yang telah dibuat oleh manajemen Instalasi 

Gawat Darurat tidak menyebutkan secara detail batasan 

tindakan medis yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh 

perawat, oleh karena itu perawathampir melakukan semua 

tindakan medis yang ada di dalam Instalasi Gawat Darurat. 

b.  Hambatan Teknis 

 

Dalam penelitian iniada beberapa hal yang menjadi 

hambatan teknis antara lain  

1.Perbandingan tenaga kesehatan yang tidak seimbang  

Kurangnya tenaga medis dikarenakan jumlah Perawat 

yang lebih banyak dibanding dengan jumlah Dokter jaga 
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yang berkerja di Instalasi Gawat Darurat.Keberadaan 

Perawat yang lebih banyak membuat pelayanan di 

Instalasi Gawat Darurat terutama dalam melakukan 

tindakan medis banyak dilakukan oleh Perawat daripada 

Dokter jaga.  

2. Tenaga pendorong serta sarana dan prasarana  yang 

kurang memadai 

  Tenaga pendorong serta sarana dan prasana yang 

kurang memadai menyebabkan pelayanan di Instalasi 

Gawat Darurat sedikit terhambat, hal tersebut juga 

menghambat praktek dari pelayanan kesehatan yang ada. 

c.  Hambatan sosial 

Berdasarkan penelitian ini, hambatan sosial yang dialami 

dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain 

1. Kesadaran hukum yang masih kurang 

Dalam pelaksanannya kesadaran hukum yang 

dimiliki oleh Perawat serta Dokter  masih kurang 

dikarenakan banyak yang belum memahami tentang 

peraturan yang terkait dengan pelimpahan wewenang 

terhadap Perawat dalam melakukan tindakan medis, namun 

para Perawat serta Dokter yang berkerja di Instalasi Gawat 

Darurat tersebut mengetahui SOP yang berlaku.  
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Dalam pengaturannya Perawat yang melakukan 

tindakan medis harus dilaksanakan secara tertulis namun 

lebih sering dilakukan dengan cara lisan dalam pemberian 

pelimpahan wewenangnya. Namun, hal tersebut 

dikarenakan kondisi Instalasi Gawat Darurat yang tidak 

dapat diprediksi. 

2. Kurang tertib dalam menjalankan aturan 

Dalam menjalankan peraturan yang terkait dengan 

pelaksanaan tindakan medis kurang tertib dalam menjalankan 

peraturaannya . Hal tersebut dapat dilihat dari cara pemberian 

pelimpahan wewenang yang terlalu sering dilakukan secara 

lisan, namun dalam koordinasi yang dilakukan cukup baik 

karena sistem kerja kolaborasi anatara Dokter jaga dengan 

Perawat. 
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16.)  Masalah apa sajakah yang Bapak/Ibu/saudara alami didalam 

melaksanankan praktek keperawatan selama di IGD ini?  
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DOKTER  

1.) Kapan Bapak/ibu/saudara mulai praktek dokter dan apakah sudah sesuai 

dengan SIP yang dimiliki? 

2.) Berapakah nomor SIP Bapak/Ibu/Saudara? 

3.) Mulai kapan Bapak/Ibu/ saudara bekerja di IGD RSUD Sunan Kalijaga 

Demak ini? 

4.) Sudah berapa lama bekerja di IGD RSUD Sunan Kalijaga Demak ini? 

5.) Apa yang bapak/ibu/saudara apa yang diketahui tentang tindakan medis? 

6.) Dalam melakukan pekerjaan sebagai dokter di IGD ini apakah anda 

bekerja secara individu/tim? 

7.) Apakah bapak/ibu/saudara mengetahui bahwa sudah ada peraturan yang 

mengatur tentang standart pelayanan di IGD? 

8.) Apakah  pelayanan yang dilakukan di IGD ini sudah sesuai dengan 

peraturan tersebut? 

9.) Apakah ada sosialisasi oleh manajemen/direktur Rumah Sakit terkait 

dengan SOP  pelaksanaan tindakan di IGD? 

10.) Apakah ada klasifikasi tentang Pasien gawat darurat di IGD ini? 

11.) Apakah didalam melakukan pelayanan kesehatan medis di IGD telah 

memenuhi hak pasien? 

12.) Bagaimana pelaksanaan inform consent dalam menangani pasien dalam 

keadaan gawat darurat? 

13.) Apakah bapak/ibu/saudara pernah melakukan pelimpahan wewenang 

kepada perawat untuk melakukan tindakan medis terhadap Pasien? 

14.) Jika bapak/ibu/saudara pernah melakukan pelimpahan wewenang tersebut, 

dalam bentuk apakah pelimpahan wewenang tersebut diberikan? 

15.) Tindakan medis apa sajakah yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dalam 

pelimpahan wewenang tersebut? 

16.) Apakah ada peraturan SOP yang mengatur tentang pelimpahan wewenang 

dari dokter kepada perawat? 
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NARASUMBER 

KEPALA RUANG IGD 

1.) Mulai kapan Bapak/Ibu/ saudara bekerja/ditetapkan sebagai Kepala ruang 

di IGD RSUD Sunan Kalijaga Demak ini? 

2.) Sebelumnya, apakah jabatan sebelumnya dari Bapak/Ibu/Saudara? 

3.) Sudah berapa lama bekerja di IGD RSUD Sunan Kalijaga Demak ini? 

4.) Bagaimana prosedur pelayanan yang ada di IGD? 

5.) Bagaimana peran sebagai Kepala Ruang IGD? 

6.) Apa sajakah batasan ruang lingkup sebagai kepala ruang IGD? 

7.) Bagaimana bapak/ibu/saudara dalam melakukan pengawasan di ruang 

IGD? 

8.) Apakah ada klasifikasi tentang Pasien gawat darurat di IGD ini? 

9.) Dalam pelayanan di IGD bila terjadi pelimpahan wewenang tindakan 

medis dari dokter terhadap perawat, apa yang dilakukan oleh 

Bapak/Ibu/Saudara? 

10.) Bagaimana bentuk dan prosedur pemberian pelimpahan wewenang  yang 

biasa diberikan dari dokter kepada Perawat ? 

11.)  apakah didalamnya Bapak/Ibu/Saudara ikut menjadi penanggung jawab? 

12.) Bagaimana Prosedur pelimpahan wewenang tersebut? 

13.) Apakah dalam pemberian pelimpahan wewenang harus melalui kepala 

ruang atau langsung melalui Perawat? 

14.) Apakah Bapak/Ibu/Saudara sudah mengetahui tentang peraturan mengenai 

standar pelayanan di IGD? 

15.) Jika Bapak/Ibu/saudara telah mengetahuinya, apakah ada SOP yang terkait 

dengan pelayanan di IGD ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada? 

16.)  Dalam bentuk seperti apakah SOP tersebut dan apakah SOP yang ada 

sudah mencukupi dalam mengatur  tugas/wewenang sebagai kepala ruang 

IGD ? 

17.)  Apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang SOP yang berlaku di 

IGD ini? 
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18.) Apakah hambatan atau dukungan pelaksaan tugas dalam kaitannya dengan 

pelayanan pasien gawat darurat? 
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DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) / KEPALA 

INSTALASI IGD/  DOKTER SPESIALIS BEDAH 

1.) Mulai kapan Bapak/Ibu/ saudara bekerja/ditetapkan sebagai DPJP di IGD 

RSUD Sunan Kalijaga Demak ini? 

2.) Sudah berapa lama bekerja di IGD RSUD Sunan Kalijaga Demak ini? 

3.)  Selain mejadi DPJP, menjabat sebagai apakah Bapak/Ibu/Saudara? 

4.) Bagaimana prosedur pelayanan yang ada di IGD? 

5.) Bagaimana peran sebagai DPJP IGD? 

6.) Apa sajakah batasan ruang lingkup sebagai DPJP IGD? 

7.) Apa sajakah ruang lingkup tugas sebagai DPJP IGD? 

8.) Apakah ada klasifikasi tentang Pasien gawat darurat di IGD ini? 

9.)   Bagaimana prosedur pelimpahan wewenang terhadap tindakan medis dari 

dokter kepada perawat? 

10.) Dalam bentuk seperti apakah pelimpahan wewenang tersebut diberikan ? 

11.)  Dokumen apa sajakah yang biasa disiapkan terkait  dengan pelaksanaan 

tugas sebagai DPJP dalam pelayanan di IGD? 

12.) Seberapa banyak  telah terjadi pelimpahan wewenang tersebut? 

13.) Apakah Bapak/Ibu/Saudara sudah mengetahui tentang peraturan mengenai 

standar pelayanan di IGD? 

14.) Jika Bapak/Ibu/saudara telah mengetahuinya, apakah ada SOP yang terkait 

dengan pelayanan di IGD ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada? 

15.)  Bagaimana pelaksanaan SOP tersebut dalam melaksanakan tugas sebagai 

DPJP? 

16.) Apakah ada kesulitan/ hambatan dalam pelaksaan tugas tersebut, 

khususnya dalam keadaan pasien gawat darurat? 
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LAMPIRAN 4. Surat Persetujuan Responden 
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Lampiran 5. Surat Persetujuan Narasumber 
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