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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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PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Sunan Kalijaga, RSUD 

Sunan Kalijaga Demak adalah Rumah Sakit dengan klasifikasi tipe C yaitu 

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. Selain 

itu, Rumah Sakit ini mempunyai pelayanan kesehatan yang  sudah 

paripurna dan juga memliki fasilitas ruangan yang sudah cukup memadai. 

RSUD Sunan Kalijaga Demak ini terdiri dari dari beberapa bagian  

instalasi-instalasi terdiri dari bagian administrasi, rawat jalan, rawat inap, 

dan instalasi gawat darurat. 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah 

pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Dokter kepada Perawat dalam 

melakukan tindakan medis, dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai Pelaksanaan Tindakan Medis Perawat Terhadap 

Pasien Dalam Keadaan Gawat Darurat Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan” (Studi Kasus Di RSUD 

Sunan Kalijaga Demak) yang dilakukan dibagian Instalasi Gawat Darurat 

sebagai berikut : 

 

A. Kesimpulan 
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1. Pengaturantentang tindakan medis yang dilakukan oleh perawat 

terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat di RSUD Sunan Kalijaga  

Demak   

a. Dasar hukum dari pengaturan tentang tindakan medis yang 

dilakukan oleh perawat terhadap pasien dalam keadaan 

gawat darurat di Instalasi Gawat Darurat adalah Undang-

Undang Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan, 

Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa 

perawat atau tenaga kesehatan diperbolehkan melakukan 

tindakan medis jika dalam keadaan gawat darurat untuk 

menyelamatkan nyawa pasien, sedangkan jika dalam 

keadaan pasien tidak gawat darurat harus melalui 

pelimpahan wewenang. 

b. Bentuk pengaturan atas pelaksanaan dari Undang-Undang 

tersebut adalah  tindakan medis yang dilakukan oleh 

perawat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

148 Tahun 2010 tentang Izin dan 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.  

Selain itu, bentuk pengaturan tindakan medis yang 

dilakukan oleh Perawat juga terdapat dalam Peraturan 
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Menteri Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Dokter yaitu pada Pasal 23. 

Dalam bentuk pengaturan tersebut mengatur tentang 

perawat diperbolehkan untuk melakuan tindakan medis 

tanpa adanya pelimpahan wewenang terutama jika dalam 

ketersediaan dokter yang masih kurang dan juga dalam 

keaadan gawat darurat.  

2. Pelaksanaan dari Tindakan Medis Oleh Perawat Terhadap Pasien 

Dalam Keadaan Gawat Darurat Di RSUD Sunan Kalijaga Demak  

a. Dalam penelitian ini yang menjadi pelaksana pelimpahan 

wewenang adalah Perawat yang berkerja di Instalasi Gawat 

Darurat serta telah memiliki surat izin registrasi sebagai 

penerima pelimpahan wewenang yang diberikan oleh 

Dokter jaga untuk melakukan tindakan medis terhadap 

Pasien di Instalasi Gawat Darurat.  

DPJP berperan sebagai konsulen yang menerima 

konsultasi dari Dokter jaga yang melakukan pemeriksaan 

terhadap Pasien terutama pada saat mengalami kesulitan 

dan juga bertugas untuk melakukan kembali pemeriksaan 

keseluruhan terhadap Pasien. Sedangkan untuk Kepala 

Ruang Instalasi Gawat Darurat berperan untuk mengawasi 

ruangan dan juga bertugas untuk mengkondusifkan kondisi 

didalam ruangan. 
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b. Persyaratan dalam pelaksanaan tindakan medis yang 

dilakukan oleh Perawat antara meliputi pelimpahan 

wewenang yang diberikan kepada Perawat harus dilakukan 

secara tertulis di dalam form Catatan Medik, namun dalam 

praktek banyak dilakukan secara lisan. Hal tersebut 

disebabkan kondisi di Instalasi Gawat Darurat tidak dapat 

diprediksi. 

Dokter jaga yang sedang berkerja di Instalasi Gawat 

Darurat harus melakukan konsultasi terlebih dulu kepada 

DPJP  ( Dokter Penanggung Jawab Pasien) terutama saat 

dalam mengalami kesulitan. Hal tersebut dikarenakan peran 

DPJP sebagai konsulen dalam pratek pemeriksaan.  

Perawat yang menerima pelimpahan wewenang harus 

menuliskan segala tindakan medis yang dilakukan di 

Catatan Medik serta diberi tanda tangan, supaya 

mempunyai kekeuatan hukum yang kuat serta untuk 

perlindungan hukum jika terjadi masalah. 

c. Berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh 

Dokter jaga yang sedang berkerja terhadap Perawat untuk 

melakukan tindakan medis termasuk dalam bentuk 

pelimpahan secara mandat. Oleh karena itu, Perawat yang 

melaksanakan tindakan medis tetap dalam pengawasan 
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Dokter jaga yang sedang berkerja di Instalasi Gawat 

Darurat. 

d. Dalam prosedur atau mekanisme pelaksanaannya tindakan 

yang diberikan harus dicatat didalam lembar Catatan Medik 

dan harus dengan tanda tangan Dokter jaga. selain itu, 

mereka juga bekerja dalam tim atau berkolaborasi dalam 

kerja hal tersebut memudahkan dalam proses pelimpahan 

wewenang dan juga dalam menjalankan pekerjaan para 

Perawat serta para Dokter jaga. Namun, jika dalam keadaan 

gawat darurat dapat dilakukan secara lisan untuk 

mempermudah dalam praktek pelayanan terhadap pasien. 

3. Berdasarkan hasil penelitian hambatan dalam pelaksanaan melakukan 

tindakan medis dalam keadaan gawat darurat yang dialami oleh para 

perawat terdiri dari hambatan yuridis, hambatan teknis serta hambatan 

sosial. Ketiga hambatan tersebut ada yang mendukung dan juga ada 

yang menghambat dalam praktek pelaksanaan pelimpahan wewenang.  

Hambatan yuridis dalam hasil penelitian ini adalah 

pelaksanaan tentang pelimpahan wewenang terhadap 

Perawat  untuk melakukan tindakan medis diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan yang masih bersifat umum 

dan belum  secara detail mengatur tentang pelimpahan 

wewenang yang diberikan oleh Dokter kepada Perawat 

Sehingga dibutuhkan peraturan yang lebih operasional. 
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Selain itu, SOP yang ada di Instalasasi Gawat Darurat 

RSUD Sunan Kaljaga juga belum secara detail mengatur 

tentang pelimpahan wewenang. Oleh karena itu, SOP yang 

ada  kurang dipahami oleh para Dokter serta Perawat yang 

berkerja di Instalasi Gawat Darurat dan dalam prakteknya 

dilakukan dalam bentuk pelimpahan wewenang secara 

lisan. Tetapi, hal tersebut sebagai pendukung atau segi 

positif dari hambatan tersebut karena membuat kondisi 

menjadi lebih praktis dilihat dari keadaan yang tidak dapat 

diprediksi di Instalasi Gawat Darurat. 

Dalam penelitian ini untuk hambatan teknis berada pada 

Sumber Daya Manusianya yaitu jumlah Perawat yang lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah Dokter jaga yang berkerja sehingga 

lebih banyak tindakan medis yang dilakukan oleh Perawat daripada 

Dokter jaga yang sedang berkerja serta sarana dan prasarana yang 

kurang memadai menyebabkan terhambatnya proses pelayanan 

Pasien di Instalasi Gawat Darurat. 

Berdasarkan penelitian yang menjadi hambatan sosial 

adalah kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki 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 
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mengetahui SOP yang berlaku. Dalam pengaturannya Perawat 

yang melakukan tindakan medis harus dilaksanakan secara tertulis 

namun lebih sering dilakukan dengan cara lisan dalam pemberian 

pelimpahan wewenangnya. Oleh karena itu, kurang tertibnya para 

Perawat dan Dokter dikarenakan kurang memahami peraturan yang 

terkait dengan pemberian pelimpahan wewenang untuk melakukan 

tindakan medis. Hal tersebut menghambat dalam pemberian 

pelimpahan wewenang dalam melakukan tindakan medis oleh 

Perawat. 

B. Saran  

1. Bagi pihakRumah Sakit dikarenakan jumlah dokter yang berjaga 

hanya sedikit perlu mengatur kembali jadwal dokter jaga di 

Instalasi Gawat Darurat, supaya tidak kesusahan dalam 

pemeriksaan pasien. 

2. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat 

Darurat RSUD Sunan Kalijaga sebaiknya perlu ditambahkan 

beberapa tenaga medis dan juga intensitas jadwalnya diatur 

kembali supaya pelayanan gawat darurat sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. 

3. Bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter hendaknya lebih 

memahami peraturan atau SOP yang berlaku dalam pemberian 

pelimpahan wewenang, dari pihak perawat juga seharusnya 
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membaca peraturan yang terkait supaya tidak melakukan tindakan 

medis diluar kompetensinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 
 

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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