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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit sabagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan 

perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat 

diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Sejalan 

dengan amanat Pasal  28 H ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap 

orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal  34 

ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa 

setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019, maka 

Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2015-2019. Renstra 

Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat 

indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan 

dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam 

penyusunan perencanaan tahunan. 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa indonesia yang bertujuan 
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untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan 

pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar 

upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang 

telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan yang selajutnya disebut Undang - Undang Kesehatan 

menyebutkan bahwa salah satu sumber daya di bidang kesehatan adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan, dimana Pasal  1 ayat (7) mendefinisikan 

bahwa fasilitas pelayanan kesehatan suatu alat dan atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. 

Sesuai dengan Undang - Undang No. 44 tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Undang-Undang Rumah Sakit pada 

Pasal 5 menyebutkan bahwa rumah sakit mempunyai fungsi 

penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

Di Indonesia Rumah Sakit sebagai salah satu bagian sistem 

pelayanan kesehatan secara garis besar memberikan pelayanan untuk 
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masyarakat berupa pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, 

pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan perawatan, 

Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui Instalasi Gawat Darurat, Instalasi 

rawat jalan dan rawat inap.1 

Jenis – jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan 

oleh rumah sakit meliputi: 

1) Pelayanan gawat darurat 

2) Pelayanan rawat jalan 

3) Pelayanan rawat inap 

4) Pelayanan bedah 

5) Pelayanan persalinan dan perinatologi 

6) Pelayanan intensif 

7) Pelayanan radiologi 

8) Pelayanan laboratorium patologi klinik 

9) Pelayanan rehabilitasi medik 

10) Pelayanan farmasi 

11) Pelayanan gizi 

12) Pelayanan transfusi darah 

13) Pelayanan keluarga miskin 

14) Pelayanan rekam medis 

15) Pengelolaan limbah  

16) Pelayanan administrasi manajemen  

17) Pelayanan ambulans/kereta jenazah 

18) Pelayanan pemulasaraan jenazah 

19) Pelayanan laundry 

20) Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 

21) Pencegah Pengendalian Infeksi2 

 

Pada Pasal  7 ayat (1) Undang undang rumah sakit, rumah sakit 

harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, 

sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian 

                                                           
1Herlambang Susatyo, 2016, Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Yogyakarta: Gosyen 

Publishing, hlm. 33 
2 Ibid  
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pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk 

penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut. Pada Pasal   17 

Undang-Undang Rumah Sakit menegaskan bahwa: 

Bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi persyaratan maka 

tidak akan diperpanjang izin operasionalnya, bahkan pemerintah 

dapat mencabut ijin oprasional rumah sakit tersebut. Kemudian 

dijelaskan pada Pasal   27 izin Rumah Sakit dapat dicabut jika 

habis masa berlakunya, tidak lagi memenuhi persyaratan dan 

standar, terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan, dan atau atas perintah pengadilan dalam 

rangka penegakan hukum. 

 

Dalam Pasal   10 Undang-Undang Rumah Sakit  menyampaikan 

bahwa bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit terdiri atas: Ruang Rawat Jalan, Ruang rawat inap, Ruang Gawat 

Darurat, Ruang Operasi, Ruang Tenaga Kesehatan, Ruang Radiologi, 

Ruang Laboratorium, Ruang Sterilisasi, Ruang Farmasi, Ruang 

Pendidikan dan Latihan, Ruang Kantor dan Administrasi, Ruang Ibadah, 

Ruang Tunggu, Ruang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit, 

Ruang Menyusui, Ruang Mekanik, Ruang Dapur, Laundry, Kamar 

Jenazah, taman, Pengolahan Sampah dan Pelataran Parkir yang 

Mencukupi. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan 

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada pada Pasal   10 ayat (1) ini 

diatur dengan Peraturan Menteri.  

Ruang Instalasi gawat darurat rumah sakit yang dimaksud pada 

Pasal   10 ayat (1) mempunyai fungsi untuk penanganan penderita kegawat 

daruratan dan sekaligus sebagai penanganan pasien korban bencana seperti 
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yang tertuang dalam Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana khususnya pada Pasal  29 yang salah satu 

poinnya berbunyi bahwa Rumah sakit mempunyai Kewajiban memiliki 

system pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.  

Pada Pasal  1 ayat (10) Undang-Undang Penanggulangan Bencana 

Alam yang dimaksud dengan Tanggap Darurat Bencana adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian 

bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan  yang meliputi 

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan 

kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, serta pemulihan 

sarana dan pra sarana.3  Selanjutnya pada Peraturan Gubernur Jateng No. 

15 tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 

(SPGDT) pada Pasal  19 ayat (1) setiap fasilitas pelayanan kesehatan 

berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai 

kemampuan. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari: Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik. 

 Dalam Handbook Disaster Manajemen mengatakan bahwa: 

The difference between other businesses and hospitals is that 

hospitals serve a critical Function in the time of disaster. The 

United Nations Conference on Disaster Reduction noted that 

hospitals ‘‘are among the few facilities that must remain 

Operational immediately after a disaster’’. Hospitals must sustain 

operations Through the event to limit the impact of the disaster in 
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loss of life. They have Acriticality that other businesses do not. 

That is, if they fail to function during a Disaster, they will 

contribute significantly to the impact of the disaster on the 

community.  

Hospitals’inconsistent willingness and ability to support disaster 

mitigation and preparedness programs are, first of all, linked to 

alack of central oversigt. There has been no one inther ole of a 

disaster coordinator who could provided irection to any disaster 

initiatives.4 

Rumah sakit memiliki fungsi kritis dalam manajemen bencana, 

demikian juga yang dikatakan Konferensi PBB tentang Pengurangan 

Bencana menegaskan bahwa rumah sakit wajib mengoperasikan beberapa 

fasilitas segera setelah bencana untuk membatasi dampak dari bencana 

hilangnya nyawa. Mereka memiliki fungsi kritis yang tidak dimiliki bisnis 

lain.  Artinya, jika mereka gagal untuk berfungsi selama bencana, mereka 

akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dampak bencana di 

masyarakat. Maka rumah sakit harus siap dan mampu dalam hal 

penanggulangan bencana atau mitigasi bencana. 

Rumah sakit dalam kondisi normal saat ini sudah terkendala 

dengan kurangnya fasilitas dan sarana-prasarana. Oleh karena itu untuk 

dapat beroperasi secara baik pada saat bencana, pertama-tama yang harus 

dilakukan adalah  memberikan mitigasi bencana dalam fasilitas kesehatan, 

perencanaan dan kesiapan prioritas yang mereka butuhkan, baik 

menyangkut peralatan, keahlian staf pelaksana, dana untuk mengimbangi 

                                                           
4 Pinkowski, Jack, 2008, Disaster Management Handbook, Florida, USA : CRC Press. Boca 

Raton. Page. 563-564 
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biaya selama penanganan bencana serta kewenangan yang diberikan 

kepada rumah sakit untuk melaksanakan implementasi program 

penanggulangan bencana. Perencanaan untuk lonjakan kapasitas juga 

penting dalam rangka mengantisipasi masuknya pasien ke rumah sakit 

baik segera setelah bencana atau dalam kasus bencana biologis, ketika 

mulai terjadi gejala pada korban.5 

Kemudian hal yang berkaitan dengan respon rumah sakit terhadap 

bencana, di antaranya adalah kebutuhan akan perencanaan, proses dan 

level alert, koordinasi dan komando, kartu tindakan, persiapan rumah 

sakit, penerimaan korban. 

Harus diakui bahwa kesiapan rumah sakit di Indonesia dalam 

menghadapi bencana masih jauh dari ideal. Bahkan bisa dikatakan bahwa 

rumah sakit- rumah sakit kita belum siap untuk menghadapi bencana yang 

mungkin terjadi. Padahal kita sendiri tahu bahwa wilayah Indonesia yang 

begitu luas sangat rentan terhadap resiko terjadinya bencana. Apa lagi 

dengan posisi geografis kita yang ada sekarang, resiko bencanapun 

menjadi sangat beragam. Maka perlu kesiapsiagaan dalam sektor 

kesehatan yaitu dengan cara mengidentifikasi segala kemungkinan  

kondisi kesehatan, membuat paket informasi demografi dasar, dan tata 

letak dasar fasilitas kesehatan.6 

                                                           
5 Pan American Health Organization, 2006. Bencana Alam, Perlindungan Kesehatan Masyarakat: 

Jakarta: EGC, hlm. 39 
6 Ibid, hlm. 26 
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Pernyataan di atas dapat dibuktikan kebenarannya dengan melihat 

konstruksi bangunan rumah sakit yang kita miliki di Indonesia. 

Semestinya sebagai negara yang berada di antara dua lempeng benua 

dengan konsekwensi rawan terhadap gempa tektonik; ditambah lagi 

wilayah kita juga terdiri dari gugusan gunung berapi yang juga rawan 

terhadap gempa vulkanik, konstruksi bangunan rumah sakit harus didesain 

untuk tahan terhadap gempa bumi sebab dalam kondisi semacam itu, 

rumah sakit harus tetap siap menampung para korban bencana, yang 

terjadi adalah bahwa dalam desain konstruksi rumah sakit kita, aspek 

kesiapan terhadap bencana diabaikan, bahkan ada yang tidak masuk dalam 

pertimbangan kebijakan. Ada banyak faktor yang mengakibatkan 

pengabaian terhadap pertimbangan kebencanaan dalam perencanaan 

konstruksi rumah sakit kita, misalnya karena alasan biaya, alasan politis, 

alasan bisnis dan sebagainya. Demikian pula dengan Instalasi Gawat 

Darurat yang notabene sabagai garda depan rumah sakit dalam 

pertolongan pertama pada pasien dengan kegawatdaruratan karena 

keterbatasan lahan dan biaya maka dibuat semampu rumah sakit atau 

belum memenuhi standar ruang gawat darurat yang sudah ada. 

Menurut Undang-Undang Rumah Sakit Pasal  10 disebutkan 

bahwa Ruang Gawat Darurat adalah salah satu ruang yang disyaratkan 

harus ada pada bangunan rumah sakit, yang merupakan ruang pelayanan 

khusus yang menyediakan pelayanan yang komprehensif dan 

berkesinambungan selama 24 jam. Dalam rangka mewujudkan Ruang 
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Gawat Darurat yang memenuhi standar pelayanan dan persyaratan mutu, 

keamanan dan keselamatan perlu didukung oleh bangunan dan prasarana 

(utilitas) yang memenuhi persyaratan teknis.  

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik 

Depkes pada tahun 2016 jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 2.601 

yang terdiri atas 556 Rumah Sakit Khusus (RSK) dan 2.045 Rumah Sakit 

Umum (RSU). Sedangkan data pada versi rumah sakit online Ditjen 

Yankes 2017  menunjukan bahwa jumlah rumah sakit di Indonesia 

sebanyak 2779 rumah sakit yang terdiri atas 578 (20.8%) Rumah Sakit 

Khusus (RSK) dan 2.201(79.2%) Rumah Sakit Umum (RSU)7  

Jumlah kunjungan rata-rata ke rumah sakit sebanyak 60.554 terdiri 

atas rawat jalan 44.216 (73.0%), rawat inap 7.941 (13.1%), sementara data 

kunjungan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebanyak 8.397 (13.9%) dari 

total seluruh kunjungan di rumah sakit, dari jumlah seluruh kunjungan 

IGD terdapat 12,0 % berasal dari pasien rujukan.8  

Pasien  yang  masuk  ke IGD  rumah sakit tentunya  butuh  

pertolongan  yang cepat dan tepat untuk itu perlu adanya standar dalam 

memberikan pelayanan gawat darurat, supaya kecacatan dan kematian 

pasien dapat dicegah. Seperti penelelitian yang dilakukan oleh Rudi 

Limantara bahwa kematian di IGD masih tinggi, beberapa faktor yang 

                                                           
7Data RS Online,http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/report/home, Diunduh pada 29 Desember 

2017 
8 Ibid 

http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/report/home
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menyebabkan hal tersebut terjadi antaralain: Keluarga pasien tidak 

mengetahui kondisi kesehatan pasien sehingga terlambat dilakukan 

penanganan, Tidak adanya tahap pemilahan pasien (Triage), Emergency 

Respon Time lebih dari 5 menit, Tidak adanya penanda ruang IGD yang 

terlihat jelas dari jalan utama, Tidak adanya sarana dan prasarana yang 

memadai, Keilmuan dan keterampilan tenaga medis kurang, dan Standar 

Prosedur Oprasioal yang belum dijalankan dengan baik.9  

Menurut Heni Hidayati dalam penelitian yang berjudul “Standar 

Pelayanan Kesehatan Pasien IGD Di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda” bahwa faktor pendukung dan penghambat standar 

pelayanan di IGD tidak terlepas dari adanya kekurangan dan kelebihan 

baik dari masalah tenaga medis, sarana dan prasarana, maupun fasilitas 

yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga akan 

berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada 

masyarakat.10  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor 

pendukung dalam pelayanan kesehatan adalah dalam memberikan 

pelayanan, IGD RSU Abdul Wahab Sjahranie didukung oleh beberapa 

faktor pendukung, diantaranya adalah tata ruang yang sesuai, petugas yang 

                                                           
9 Rudy Limantara, 2015, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Kematian di IGD 

Rumah Sakit, Jurnal Kedokteran Brawijaya, Program Studi Magister Manajemen, Vol. 28, 

Suplemen No. 2, Rumah  Sakit  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Brawijaya  Malang,  diakses 

di http.jkb.ub.ac.id.index.php jkb article view 968, pada 16 Januari 2018 
10 Heni Hidayati, 2014, Standar Pelayanan Kesehatan Pasien IGD di Rumah Sakit Umum Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda. hlm 663, eJournal  Administrasi Negara: 653-665 ISSN 0000-

0000, ejournal.an.fisip-unmul.org. diunduh 12 Desember 2017 
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handal, jumlah dokter yang ada, serta peralatan medis yang lengkap.11 

Dengan terpenuhinya semua aspek tersebut maka seharusnya mutu 

pelayanan menjadi meningkat. 

Mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dikelompokan 

menjadi  tiga hal sebagai berikut yaitu: Struktur (Sarana fisik, peralatan, 

dana, tenaga kesehatan, non kesehatan, dan pasien), Proses (manajemen 

rumah sakit baik manajemen interpersonal teknis maupun pelayanan 

keperawatan yang kesemuanya tercermin pada tindakan medis dan non 

medis kepada pasien), dan Outcome.12 

Aspek mutu pelayanan yang dapat dipakai sebagai indikator untuk 

menilai mutu pelayanan rumah sakit yaitu: Penampilan keprofesian (aspek 

klinis), Efesiensi dan efektifitas, Keselamatan dan Kepuasan pasien.  

 Dalam pengalaman sehari-hari, ketidakpuasan pasien yang sering 

dikemukakan dalam kaitanya dengan sikap dan prilaku petugas rumah 

sakit antara lain: Keterlambatan pelayanan dokter dan perawat, Dokter 

sulit ditemui, Dokter yang kurang komunikatif dan informatif dan 

Lamanya proses masuknya pasien ke rumah sakit.  

Adapun faktor-faktor yang membuat pelayanan di rumah sakit 

khusunya di IGD menjadi kurang maksimal yaitu diantaranya: 

kelengkapan peralatan medis yang kurang lengkap,  ruang tindakan yang 

                                                           
11 Ibid  
12 Herlambang Susatyo, op.cit., hlm. 42 



12 
 

  
 

tidak memadai dan tenaga kesehatan yang kurang terampil.13 Supaya 

kondisi tersebut tidak terjadi maka semua rumah sakit diwajibkan 

menerapkan standar Instalasi Gawat Darurat. Standar IGD rumah sakit 

saat ini sudah diatur dalam Kepmenkes RI No.856/Menkes/SK/IX/2009 

tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit yang selanjutnya 

disebut Standar IGD Rumah Sakit, sehingga seluruh rumah sakit 

diharapkan memenuhi standar IGD dengan harapan mutu pelayanan 

menjadi meningkat.  

RSUD Bendan Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis 

Daerah yang didirikan berdasarkan Perda Kota Pekalongan No. 5 Tahun 

2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Bendan Kota Pekalongan. 14 

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

mulai tahun 2009 RSUD Bendan Kota Pekalongan menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Cakupan wilayah rumah sakit ini adalah penduduk Kota 

Pekalongan dan sebagai rumah sakit rujukan 14 Puskesmas di Kota 

Pekalongan. RSUD Bendan Kota Pekalongan sejak Tahun 2009  sudah 

bersetatus sebagai rumah sakit kelas C. Pada tahun 2017 rumah sakit ini 

sudah terakreditasi paripurna oleh lembaga akreditasi KARS versi 2012, 

                                                           
13 Ibid hlm 43 
14Profile rsud bendan.http://rsudbendan.pekalongankota.go.id/hal2-sejarah-diskominfo.html# 

diunduh pada 28 Oktober 2017  
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akan tetapi angka kematian di IGD masih dibilang tinggi yaitu enam per 

seribu dari standar IGD yaitu kurang dari dua per seribu dalam indikator 

kematian pasien kurang dari 24 jam.15  

Rumah Sakit Kelas C termasuk dalam standar IGD level II. 

Menurut Standar IGD Rumah Sakit level II, IGD rumah sakit harus  dapat 

memberikan pelayanan antara lain: 1. Diagnosis & penanganan : 

Permasalahan pada Airway, Breathing, Circulation degan alat-alat yang 

lebih lengkap termasuk ventilator. 2. Penilaian disability, Penggunaan 

obat, EKG, defibrilasi. 3. Observasi HCU/Ruang Resusitasi. 4. Bedah cito. 

Kemudian telah memiliki Sumberdaya Manusia antara lain: 1. dokter 

spesialis Bedah, Obsgyn, Anak, Penyakit Dalam on call. 2. Dokter Umum 

(+Pelatihan Kegawat Daruratan) GELTS, ATLS, ACLS, dll bersedia jaga 

24 jam. 3. Perawat Kepala S1 DIII (+Pelatihan Kegawat Daruratan) 

Emergency Nursing, BTLS, BCLS dll siap jaga 24 jam. 4. Perawat 

(+Pelatihan Emergency Nursing) jaga 24 jam. 5. Non Medis Bagian 

Keuangan, Pekarya dan Kamtib (24 jam). Rumah sakit Kelas C harus 

mempunyai minimal empat spesialistik dasar yaitu: Bedah, Penyakit 

Dalam, Kebidanan dan Anak.16 Selanjutnya harus memenuhi persyaratan 

fisik bangunan yang diatur dalam Standar IGD rumah Sakit yaitu: 

1. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan 

memperhitungkan kemungkinan penanganan korban massal/ bencana.  

                                                           
15 Ibid 
16 Herlambang Susatyo, op. cit., hlm. 37 
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2. Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah dijangkau oleh 

masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan luar Rumah 

Sakit.  

3. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu 

utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) 

kecuali pada klasifikasi IGD level I dan II.  

4. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di 

depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: 

untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus 

membuat ramp).  

5. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar.  

6. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 

dua ambulans (sesuai dengan beban RS). 

7. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar 

dan tidak ada “cross infection”, dapat menampung korban bencana 

sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan 

kontrol kegiatan oleh perawat kepala jaga.  

8. Area dekontaminasi ditempatkan di depan/diluar IGD atau terpisah 

dengan IGD.  

9. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. 

10. Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.  

11.  Apotik 24 jam tersedia dekat IGD.  

12. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat) 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti sangat tertarik 

untuk meneliti Implementasi Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009 

tentang standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit di RSUD 

Bendan Kota Pekalongan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka muncul rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Implementasi Kepmenkes RI No. 

856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Instalasi Gawat Darurat 

(IGD) Rumah Sakit di RSUD Bendan Kota Pekalongan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Kepmenkes 

RI No.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat 

Darurat Rumah Sakit di RSUD Bendan Kota Pekalongan? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka dapat ditentukan 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Kepmenkes RI No. 

856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

Rumah Sakit di RSUD Bendan Kota Pekalongan. 

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi Kepmenkes RI No. 

856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Instalasi Gawat Darurat 

Rumah Sakit  di RSUD Bendan Kota Pekalongan. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditentukan manfaat penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam 

rangka ikut serta mengawasi dan memberi saran serta kritik kepada 

rumah sakit untuk segera mengimplementasikan Kepmenkes RI 

No.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Instalasi Gawat Darurat 

rumah sakit, sehingga mutu pelayanan di IGD menjadi meningkat. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kesehatan, 

khususnya ilmu hukum dan ilmu kesehatan. Selebihnya dapat menjadi 

salah satu tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang 

pelaksanaan Implementasi Kepmenkes RI 

No.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Instalasi Gawat Darurat 

rumah sakit. 

E. METODE PENELITAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif  yaitu penelitian yang temuan-temuanya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainya.17 

Penelitian kualitatif yaitu peneliti berusaha menyelidiki suatu isu yang 

                                                           
17 Strauss Anselm, 2009. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4-5 
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berhubungan dengan marginalisasi individu-individu tertentu. 

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran dan 

kata-kata tertulis atau lisan dari informan serta  perilaku  yang  

diamati.  Strategi  penelitian  yang  digunakan peneliti  adalah  

eksplorasi  terhadap  proses,  aktivitas,  dan  peristiwa.18  Penelitian ini 

sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitianya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga 

sebagai metode entographi, karena pada awalnya penelitian ini 

digunakan untuk penelitian dibidang antropologi buadaya, disebut 

penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif.19 Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  

kualitatif  dengan  tujuan  ingin menggali lebih dalam dari berbagai 

sumber dan informan mengenai pelaksanaan Kepmenkes RI 

No.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Instalasi Gawat Darurat 

Rumah Sakit. 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis, Yuridis 

Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder 

sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer 

atau data lapangan.20 Jadi peneliti ingin mengetahui dan melihat 

                                                           
18Cresswell, John. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, 

Terjemahan Achmad Fawaid, Ed. Ketiga. Pustaka Belajar. Yogyakarta, hlm 19-28 
19 Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&G, Bandung: Alfabeta, hlm. 

7-9 
20 Wahyati Endang, dkk – Unika Soegijapranata, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan 

Tesis. Semarang . Program Studi Magister – Unika Soegijapranata, hlm 7 
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langsung dilapangan apakah rumah sakit sudah  melaksanakan 

standarisasi Instalsi Gawat Darurat seperti yang diperintahkan oleh 

menteri kesehatan yang tertuang dalam Kepmenkes RI 

No.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Instalasi Gawat Darurat 

Rumah Sakit. 

Aspek Yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan menteri kesehatan 

Kepmenkes RI No.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Instalasi 

Gawat Darurat Rumah Sakit dan Aspek Sosiologis adalah pelaksanaan 

aturan-aturan dalam kepmenkes tersebut oleh rumah sakit.  

3. Spesifikasi Penelitan 

Spesifikasi penelitian ini akan menggunakan deskriptif analitik yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran frekuensi 

terjadinya gejala hukum atau frekuensi adanya hubungan hukum atau 

peristiwa hukum yang satu dengan yang lain secara rinci, sistematis 

dan menyeluruh mengenai permasalahan yang timbul dalam 

masyarakat dengan situasi tertentu, termasuk didalamya hubungan 

masyrakat, sikap, opini,  kegiatan serta proses yang tengah 

berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam 

masyarakat dengan menggunakan data kualitatif kemudian dianalisis 

untuk menemukan sebab-akibat suatau hal yang diuraikan secara logis 

dan konsisten.21 

                                                                                                                                                               
 
21 Ibid, hlm. 8 
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Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu peneliti ingin mengidentifikasi 

apakah rumah sakit sudah menerapkan standarisasi IGD sesuai 

Kepmenkes RI No.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Instalasi 

Gawat Darurat Rumah Sakit.  

4. Subyek dan Obyek penelitan 

a. Subyek Penelitian 

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah  orang,  tempat, atau 

benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai  

sasaran.22 Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah 

Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Penanggung 

jawab IGD, Dokter dan Perawat Pelaksana. 

b. Obyek Penelitian 

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah  hal yang menjadi 

sasaran Penelitian. Menurut Supranto obyek penelitian adalah 

himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi  atau 

barang  yang akan diteliti. Adapun Obyek penelitian dalam tulisan  

ini  meliputi:   

1. Standar fisik bangunan Instalasi gawat darurat.  

2. Standar pelayanan di Instalasi gawat darurat. 

3. Standar Sumber daya manusia di Instalasi gawat darurat. 

4. Standar Sarana dan prasarana medis di Instalasi gawat darurat: 

a) Standar Sarana (Ruangan IGD) 

                                                           
22 Ibid, hlm. 9 
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b) Standar Prasarana medis (Fasilitas peralatan medis) 

5. Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Kepmenkes 

RI No.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Instalasi 

Gawat Darurat Rumah Sakit. 

5. Jenis Data 

Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer 

diperoleh dari lapangan yaitu data yang disampaikan oleh manajemen 

IGD Rumah Sakit dan observasi langsung di IGD Rumah Sakit oleh 

peneliti, sedangkan data skunder diperoleh dari studi pustaka, terdiri 

atas: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri atas kaidah dasar yang memiliki kekuatan untuk 

memaksa agar seseorang menjadi taat hukum. Pada penelitian ini 

menggunakan beberapa bahan hukum primer, antara lain: 

1. UUD Republik Indonesia tahun 1945.  

2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.   

3. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  

4. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

5. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

6. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.  

7. Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 
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8. Kepmenkes RI No.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar 

Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit. 

9. Peraturan Direktur tentang Pedoman IGD Rumah Sakit. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu hasil penelitian dan seminar yang 

berkaitan dengan standarisasi Intalasi Gawat Darurat. 

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan skunder, misalnya 

kamus hukum, kamus kedokteran dan journal lainnya. 

6. Informan Penelitian  

Seorang peneliti harus bisa menemukan ”orang dalam” (an insider) 

yang mau menjadi informan dan berperan sebagai pengarah dan 

penerjemah muatan-muatan budaya dan pada saat yang lain23. 

Pemilihan informan ini dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Pemilihan informan yang berdasarkan  

pertimbangan  tertentu, misalnya  orang  yang  paling mengetahui  atau 

mempunyai  otoritas  pada  objek atau situasi yang akan diteliti. 

Sehingga Informan tersebut mampu memberikan petunjuk kemana saja 

peneliti dapat melakukan  pengumpulan data.24   

Informan yang menjadi sumber pengumpulan data primer di RSUD 

Bendan Kota Pekalongan antara lain adalah:  

a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. 

b. Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan. 

                                                           
23 Fuad Anis. 2014. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 56-57 
24 Sugiyono, op. Cit., hlm. 85 
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c. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bendan Kota Pekalongan. 

d. Penanggung Jawab Ruang IGD RSUD Bendan Kota Pekalongan. 

e. Perawat pelaksana di IGD. 

f. Dokter pelaksana di IGD. 

g. Dewan Pengawas Rumah Sakit RSUD Bendan. 

7. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :  

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu memanfaatkan 

perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan 

mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.25  

b. Penelitian Lapangan (Field Work Research) yaitu penelitian yang 

dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan 

beberapa teknik sebagai berikut:  

1) Observasi yaitu pengamatan langsung di IGD rumah sakit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2) Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah 

Sakit dan Penanggung jawab IGD sebagai pelengkap dan 

pendukung serta pembanding dengan data dan informasi yang 

diperoleh.  

3) Dokumentasi: Mencatat hasil observasi dan wawancara 

4) Instrument 

Menurut Irawan, menjelaskan bahwa satu-satunya instrument 

yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah si peneliti itu 

                                                           
25 Wahyati Endang, op. cit., hlm. 11 
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sendiri. Peneliti mungkin menggunkan alat-alat bantu untuk 

mengumpulkan data seperti; tape recorder, video kaset atau 

kamera. Tetapi alat-alat tersebut tergantung pada peneliti untuk 

menggunakanya. Peneliti dalam hal ini sebagai participant 

observer.26 Instrumen penelitian  menggunakan  pedoman  

wawancara  yang  tegolong dalam bagian wawancara 

mendalam untuk  mewawancarai  informan mengenai 

implementasi Kepmenkes RI No.856/Menkes/SK/IX/2009 

tentang standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit. 

Instrumen penelitian dalam pengumpulan data adalah  

pedoman observasi yang disertai dengan melakukan telaah 

dokumen. Selain  itu  peneliti  juga  menggunakan alat  bantu  

berupa alat tulis, kamera, dan perekam suara agar dapat 

memperkuat akurasi data.   

8. Metode Analisa Data 

Analisis data yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif 

terhadap data primer dan skunder. Langkah analisis data yang 

dilakukan adalah: 

a. Pengumpulan data 

Dalam penelitian kualitatif, pengemupulan data dilkukan pada 

kondisi natural setting, sumber data primer, dan teknik 

                                                           
26 Fuad Anis. op., cit., hlm. 56 
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pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta 

(participant observation).27 

Secara umum tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan yang dianggap janggal melalui wawancara 

mendalam terhadap informan yang telah ditentukan, data dari hasil 

wawancara dan observasi tersebut selanjutnya akan diuraikan dalm 

bentuk narasi. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer, 

skunder data tertier kemudian akan dikumpulkan menjadi satu 

dalam kajian kepustakaan.28 

b. Analisis data 

Dalam penelitian ini analisis diarahkan untuk menjawab rumusan 

masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam 

proposal.29 Data yang sudah diperoleh kemudian diperiksa, diteliti 

apakah sudah sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggung 

jawabkan kebenaranya, setelah proses pengolahan data selesai, data 

disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tesks 

(texstual), penyajian data dalam bentuk kalimat. Metode kualitatif 

pada penelitian yang akan dilakukan bersifat induktif yaitu menuju 

penarikan kesimpulan umum (generalisasi abstrak atau teori),  

mulai dari fakta, realita, gejala dan masalah yang kemudian akan 

dibangun oleh peneliti berupa pola-pola umum.30 

                                                           
27 Sugiyono, op., cit., hlm. 224-225 
28Raco J.R, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Grasindo, hlm 3 
29 Sugiyono, op., cit., hlm. 243 
30 Tashakkori Abass, 2010. Mixed Methodology, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 39 
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F. RENCANA PENYAJIAN TESIS 

Rencana penyajian tesis ini akan disajikan per sub bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan penyajian 

tesis yang akan menguraikan mengenai gamabaran secara umum tentang 

materi yang akan dibahas. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang teori-teori terkait judul tesis, anatara lain: Definisi 

Implementasi, Standar dan Instalasi Gawat darurat sampai membahas 

tentang: Syarat fisik bangunan IGD, Fasilitas dan peralatan medis, 

Pelayanan medis, dan Sumber daya manusia. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan didapatkan data hasil wawancara yang mendalam 

kepada narasumber dan responden yang telah dilakukan menggunakan 

daftar pertanyaan atau kuesioner serta melakukan observasi terhadap 

ruangan dan peralatan IGD dan hasil penelitian disajikan secara narasi. 

Pembahasan diuraikan mengenai implementasi Kepmenkes RI 

No.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang standar Instalasi Gawat Darurat 

Rumah Sakit, faktor pendukung dan penghambat implementasi. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan juga 
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disampaikan saran yang merupakan sumbang pemikiran dan rekomendasi 

penulis tentang implementasi Kepmenkes RI No.856/Menkes/SK/IX/2009 

tentang standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit serta dilengkapi 

dengan daftar pustaka yang merupakan refferensi penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


