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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Keadaan Geografis 

Gambar 5. Citra Satelit Lokasi RSUD Bendan Kota Pekalongan 

 

Sumber: https://www.google.com/maps/place/RSUD+Bendan+Kota+Pekalongan 

RSUD Bendan Kota Pekalongan yang beralamat di Jl. Sriwijaya 

No.2 Kota Pekalongan  ini terletak disebelah timur kota Pekalongan 

dengan perbatasan sebagai berikut: 

1) Sebelah depan rumah sakit (barat): berbatasan langsung dengan 

jalan negara yaitu: JL. Raya Sriwijaya Kota Pekalongan, jalan 

raya ini merupakan jalan satu arah dari arah semarang ke jakarta. 

Kesibukan dan kemacetan hampir terjadi setiap hari di jalan raya 

ini, hal ini diperparah jika ada kereta api lewat karena jalan raya 

ditutup, sehingga kemacetan akan panjang sampai pintu masuk 

IGD RSUD Bendan Kota Pekalongan. Banyak masyarakat 

IGD RSUD BENDAN 

U 
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mengeluhkan hal ini mereka kesulitan masuk ke rumah sakit jika 

kemacetan terjadi. 

Gambar 6. Akses Pintu Masuk IGD RSUD Bendan 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

2) Sebelah belakang rumah sakit (timur): berbatasan dengan area 

persawahan dan sungai kecil. Sekitar 300 meter ke timur  dari 

bagian belakang rumah sakit terdapat Jl. Raya Pantura Jakarta-

Semarang. Lalulintas dijalan tersebut sangat sibuk kemacetan 

selalu terjadi jika pintu palang rel kereta api ditutup, sehingga 

akses masuk dari sebelah timur yang langsung menuju IGD tidak 

lancar. 

3) Sebelah samping kiri (selatan): berbatasan dengan Perumahan 

Podosugih Kec. Pekalongan Timur. Sekitar 300 meter sebelah 

selatan terdapat Kampus Universitas Pekalongan dan kantor 

Walikota Pekalongan. 

4) Sebelah samping kanan (utara): berbatasan lansung dengan Jl. 

Slamet Kota Pekalongan. Jalan ini sebagai akses masuk alternatif 

IGD 

Jl. Sriwijaya Pekalongan (Lajur satu arah) 
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ke IGD RSUD Bendan Kota Pekaongan. Hampir setiap hari jalan 

ini tampak lengang dan tidak terlalu sibuk akan tetapi akses 

masuk jalan ini cukup sulit karena pertigaan sebelah timur 

berbatasan dengan Jl. Sriwijaya yang notabene jalan satu arah ini 

sering tidak lancar arus lalulintasnya dan pertigaan sebelah timur 

berbatasan dengan Jl. Pantura Jakarta-Semarang yang sangat 

padat lalulintasnya. 

b. Luas RSUD Bendan Kota Pekalongan 

Lokasi Pembangunan RSUD Kota Pekalongan menempati lahan 

kosong UPTD BLK yang luasnya 10.000 meter ditambah dengan 

tanah yang sekarang ditempati Kantor Kelurahan Bendan, Gedung 

Golkar, Balai Pertemuan dan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, 

sehingga luas tanah secara keseluruhan yaitu 21470  m2 dan luas 

bangunannya yaitu 12000  m2. Rumah sakit ini terletak di Jl. 

Sriwijaya No. 2 Pekalongan yang termasuk dalam wilayah 

Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat dan berjarak 300 m 

dari Pemerintah Kota Pekalongan.67 Dalam menentukan lokasi 

mengalami beberapa pembahasan yang cukup panjang. Beberapa 

lokasi yang diusulkan antara lain SMP 13, bekas terminal, 

Puskesmas Bendan dan terakhir di BLK dengan menempati tanah 

yang masih kosong. Lokasi ini dianggap cukup strategis, namun 

terdapat beberapa kendala antara lain : tanahnya kurang luas; ada 

                                                           
67 http://rsudbendan.pekalongankota.go.id/hal2-sejarah-diskominfo.html diunduh pada tanggal 5 

Februari 2018 

http://rsudbendan.pekalongankota.go.id/hal2-sejarah-diskominfo.html
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beberapa bangunan di sebelah barat yang menghadap Jl. Sriwijaya 

yang sebenarnya lebih cocok untuk dijadikan sebagai muka/depan 

bangunan RSUD. 

c. Profil RSUD Bendan Kota Pekalongan: 

Gambar 7. Muka Depan RSUD Bendan Kota Pekalongan 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

1) Sejarah 

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. 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 tanggal 

27 Oktober 2017  rumah sakit ini sudah terakreditasi paripurna 

BANGUNANN IGD MUKA DEPAN RS PARKIR AMBULANCE 
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oleh lembaga akreditasi KARS versi 2012 dengan nomer KARS-

SER-804/VII/2017. Semua tata laksana di IGD sudah diatur 

dalam Pedoman IGD yang dibuat direktur.68  

2) Daya Tampung Ruangan 

Jumlah Tempat Tidur (TD) rawat inap sebanyak 201 TD dibagi 

menjadi: VIP: 13 TD, Kelas I :39 TD, Kelas II: 47 TD dan Kelas 

III: 107 TD, sedangkan ICU: 8 TD, Bayi: 30 TD, IGD 8 TD, 

Ruang Operasi: 1 TD dan Ruang Isolasi: 5 TD.  

3) Sumber Daya Manusia  

a) Tenaga Medis RSUD Bendan Kota Pekalongan meliputi:  

(1) Dokter Umum: 11 orang 

(2) Dokter Gigi dan Spesialis: dokter gigi: 3 orang, dokter Sp. 

Bedah Mulut: 1 Orang dan Sp lain: 0 

(3) Dokter Spesialis:  

Tabel 13. Dokter Spesialis RSUD Bendan Kota Pekalongan 

Spesialistik (Sp) Jumlah Keterangan 

dr. Sp Og 2 Onkologi 

 dr. Sp Pd 2 Penyakit Dalam 

dr. Sp B 2 Bedah 

dr. Sp Rad 1 Radiologi 

dr. Sp RM 1 Rekam Medik 

dr. Sp An 1 Anestesi 

dr. Sp Jp 1 Jantung&Pembuluh 

dr. Sp M 1 Mata 

                                                           
68 Hasil Wawancara dengan Kabid. Pelayanan Medis 
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dr. Sp THT 0 Telinga, Hidung dan 

Tenggorokan 

dr. Sp PK 1 Penyakit Kelamin 

dr. Sp Paru 1 Paru 

dr. Sp Bedah 

Thoraks 

0 Bedah Thoraks 

dr. Sp Bedah 

Anak 

0 Bedah Anak 

dr. Sp Bedah 

Orthopedi 

0 Bedah Orthopedi 

dr. Sp A 1 Anak 

dr. Sp Orthopedi 1 Tulang 

dr. Sp Kes. Jiwa 1 Jiwa 

dr. Sp S 2 Syaraf 

dr. Sp Bedah 

Plastik 

1 Bedah Plastik 

Dokter Sub 

Spesialis 

0 Sub Spesialis 

Sumber: Profil RSUD Bendan 

b) Tenaga Kesehatan (Nakes): 

(1) Perawat dan Spesialis: Ners: 4 orang, Perawat Bedah: 5 

orang, Perawat gigi: 2 orang, Perawat lainya: 153 orang, 

Perawat maternitas: 0 

(2) Bidan: Bidan Pendidik: 1 orang dan Bidan Klinik: 44 

orang 

(3) Apoteker: 6 orang 

(4) Analis Farmasi: 13 orang 
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(5) Keteknisan Medik: Radiografer: 5 orang, Elektromedis: 2 

orang, Analis Kesehatan: 21 orang, Rekam Medik: 2, 

Teknisi Kardiovaskular: 0 

(6) Radioterapis: 0 

(7) Kesehatan Masyarakat: Epidiomologi: 0 dan Promkes: 0 

(8) Tenaga Kesehatan Lainnya: Sanitasi: 1 orang, Entomologi: 

0, Mikrobiologi: 0, Kesehatan Lingkungan: 1 orang, Terapi 

Wicara: 1 orang, Nutrisionis: 3 orang, Dietisien: 0, 

Fisioterapi: 5 orang dan Terapi Okupasi: 0 

c) Tenaga Non Kesehatan: Program Kesehatan: 13 orang, 

Administrasi Keuangan: 24 orang, Humas: 1 orang, 

Perencanaan: 0, Jaminan Kesehatan: 5 orang, Dosen: 0, 

Psikologi: 0, Pelaporan: 1orang, Informasi Teknologi: 24 

orang, Hukum: 1 orang, Pekarya: 0, Widyaiswara: 0 dan 

Tenaga Non Kesehatan lainya: 147 orang. 
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4) Struktur Organisasi RSUD Bendan Pekalongan Periode 2018-

2023 

Gambar 8. Struktur Organisasi RSUD Bendan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil RSUD Bendan 
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Gambar 9. Struktur Organisasi IGD RSUD Bendan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil IGD RSUD Bendan 

5) Kunjungan Rumah Sakit RSUD Bendan Kota Pekalongan 

Gambar 10. Diagram Kunjungan Pasien RSUD Bendan 

 

Sumber: Rekam Medik RSUD Bendan 

RAWAT 
JALAN: 
98.236

RAWAT 
INAP: 

11.289

IGD: 
10.871

DIREKTUR 

KABID YANMED 

KA/PJ. INSTALASI 

KEPALA RUANG IGD 

KASI. PELAYANAN 

DAN 

KAREKAM MEDIK 

KA. TIM 1 KA. TIM 2 

PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA 
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Data kunjungan RSUD Bendan Kota Pekalongan dari bulan 

Januari 2017 sampai dengan 7 Februari 2018  yaitu: Rawat Jalan : 

98.236 orang, Rawat Inap : 11.289 orang dan kunjungan melalui 

IGD: 10.871 orang.69 

6) Alur Kegiatan di IGD RSUD Bendan  

Gambar 11. Alur Kegiatan di IGD RSUD Bendan 

 

Sumber: Pedoman IGD RSUD Bendan 

                                                           
69 http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/data_view.php?editid1=803, diunduh 6 Februari 2018 

 

 

http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/data_view.php?editid1=803
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Alur kegiatan di IGD RSUD Bendan dimulai dari Triage kemudian 

langsung ke ruang gawat/emergency jika pasien mengalami kondisi 

darurat saja tanpa kegawatan. Setelah itu dilakukan tindakan kemudian 

masuk ke ruang observasi, setelah kondisi baik pasien bisa pulang. 

Sedangkan pasien dengan kondisi gawat dan darurat (ada ancaman 

kematian) akan masuk ke ruang gawat darurat kemudian dilakukan 

resusitasi dan stabilisasi. Jika sudah setabil pasien akan 

direkomendasikan oleh dokter untuk dilakukan rawat inap, tindakan 

definitif di kamar operasi, dirawat di ICU atau diperbolehkan pulang 

semua itu tergantung kondisi pasien setelah stabil. Sedangkan jika 

meninggal setelah keluarga mengurus administrasi jenazah bisa 

langsung dibawa pulang, atau dapat di bawa ke kamar jenazah terlebih 

dahulu. Menurut pedoman teknis IGD alur kegiatan harus dimulai 

dengan triage visual oleh petugas jaga, kemudian jika ditemukan False 

Emergency (bukan merupakan kegawatdaruratan) pasien di arahkan ke 

poliklinik umum yang berdekatan dengan IGD. Sedangkan jika 

merupakan True Emergency pasien akan diarahkan ke ruang Triage 

yang selanjutnya dipilah berdasarkan prioritas kegawatan.70 IGD RSUD 

Bendan tidak memiliki poliklinik umum yang berada di IGD 24 Jam, 

sehingga jika ada false emergency pasien akan tetap masuk ke ruang 

IGD yang seharusnya hal ini tidak perlu. Karena IGD merupakan 

tempat pasien dengan kondisi kegawatdaruratan. 

                                                           
70 Pedoman teknis bangunan IGD 
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2. Implementasi Standar Instalasi Gawat Darurat Level II Sesuai 

KEPMENKES RI NOMER 856/MENKES/SK/IX/2009 Tentang 

Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit. 

a. Standar Fisik Bangunan Instalasi Gawat Darurat 

Tabel 14. Standar Fisik Bangunan Instalasi Gawat Darurat RSUD Bendan Kota 

Pekalongan 

N

O 

STANDAR IGD KONDISI FISIK BANGUNAN 

IGD RSUD BENDAN 

K 

E 

T 

1.  Area IGD terletak pada area 

depan atau muka dari tapak 

rumah sakit.  

IGD berada disisi samping 

kanan/utara bangunan. 

(x)  

2.  Area IGD mudah dilihat serta 

mudah di capai dari luar 

tampak rumah sakit (jalan raya) 

dengan tanda-tanda yang 

sangat jelas dan mudah di 

mengerti masyarakat umum.  

Walaupun berada disamping 

bangunan IGD tampak dari Jl. 

Slamet, tanda-tanda atau plang 

terlihat sangat jelas. 

(√) 

3.  Area IGD di sarankan memiliki 

pintu masuk kendaraan yang 

berbeda dengan pintu masuk 

kendaraan area instalasi rawat 

jalan (pintu masuk kendaraan 

/pasien tidak sama dengan alur 

keluar)  

Pintu IGD yang berada di depan 

Jl. Slamet dibuat khusus untuk 

masuk ke IGD akan tetapi saat ini 

masih digunakan sebagai pintu 

pengunjung, hal itu terjadi karena 

tidak ada penertiban dari 

keamanan rumah sakit.  

(-) 

4.  Untuk tapak rumah sakit yang 

berbentuk memanjang 

mengikuti panjang jalan raya 

maka pintu masuk ke area IGD 

harus terletak pada pintu masuk 

RSUD bendan mempunyai dua 

pintu masuk IGD akan tetapi 

keduanya yang berada di Jl. 

Sriwijaya dan Jl. Slamet sama-

sama akses masuknya sulit 

(x) 
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N

O 

STANDAR IGD KONDISI FISIK BANGUNAN 

IGD RSUD BENDAN 

K 

E 

T 

yang pertama kali ditemui oleh 

pengguna kendaraan untuk 

masuk ke area tapak rumah 

sakit.  

terutama ketika ada kemacetan 

yang sampai menutup pintu IGD.  

  

5.  Area IGD juga harus mudah 

diketahui dan di capai dari 

dalam area tapak rumah sakit 

dengan tanda-tanda yang 

sangat jelas dan mudah di 

mengerti masyarakat umum. 

Tanda IGD mudah diketahui 

karena dibuat dengan papan yang 

jelas dan besar. 

(√) 

6.  IGD di anjurkan untuk 

memiliki area yang dapat di 

gunakan untuk penanganan 

korban bencana massal.  

Belum memiliki tempat khusus 

untuk penanganan massal, saat 

ini sedang dilakukan penambahan 

ruang triage atau ruang 

pemilahan pasien. 

(-) 

7.  Pintu masuk bangunan ruang 

gawat darurat harus  terpisah 

dengan pintu utama masuk 

rumah sakit atau dengan pintu 

masuk untuk pasien rawat 

jalan/ poliklinik atau pintu 

masuk bangunan penunjang 

rumah sakit. 

Pintu masuk IGD masih menjadi 

satu pintu pengunjung dan pasien 

yang akan ke poliklinik. Akan 

tetapi sudah diatur pintu masuk 

dan pintu keluar. 

(x) 

8.  Pintu IGD yang berada pada 

area untuk menurunkan atau 

menaikkan pasien harus 

terletak di depan atau 

disamping bangunan dengan 

sirkulasi yang memungkinkan 

Area drop out IGD sudah 

terlindung dari panas dan hujan, 

Mobil yang membawa pasien ke 

IGD tidak perlu mundur jika akan 

meninggalkan IGD, bisa 

langsung maju dan menuju area 

(√) 
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N

O 

STANDAR IGD KONDISI FISIK BANGUNAN 

IGD RSUD BENDAN 

K 

E 

T 

ambulans tidak perlu mundur 

untuk menurunkan pasien 

maupun keluar dari area 

menurunkan dan menaikkan 

pasien tersebut dan area 

terlindung dari panas dan 

hujan.  

parkir. 

9.  Pintu masuk IGD harus dapat 

di lalui oleh brankart.  

Pintu masuk IGD dapat dilalui 

brankar 

(√) 

10.  Pintu ke luar/masuk utama 

memiliki lebar bukaan minimal 

120 cm atau dapat dilalui 

brankar pasien, dan pintu-pintu 

yang tidak menjadi akses 

pasien tirah baring memiliki 

lebar bukaan minimal 90 cm. 

Pintu Memiliki Lebar lebih dari 

120 cm dapt dilalui brankar, 

dapat dibuka masuk maupun 

keluar. 

(√) 

11.  Pintu masuk  dari area drop off 

ke  ruang  gawat darurat  

disarankan menggunakan pintu 

swing  dengan  membuka ke 

arah dalam dan alat penutup 

pintu otomatis (automatic door 

closer).   

Pintu IGD sudah memakai 

Automatic door closer dapat 

membuka masuk dan keluar. 

(√) 

12.  Memiliki area khusus parkir 

ambulans yang dapat 

menampung lebih dari 2 

ambulans.  

Sudah memiliki area khusus 

parkir untuk ambulance, dapat 

menapung 3 mobil. 

(√) 

13.  Susunan ruang harus 

sedemikian rupa sehingga arus 

Saat ini sedang dalam proses 

penyetingan ruangan supaya 

(-) 
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N

O 

STANDAR IGD KONDISI FISIK BANGUNAN 

IGD RSUD BENDAN 

K 

E 

T 

pasien dapat lancar dan tidak 

terjadi “crossinfection” dapat 

menampung korban bencana 

sesuai dengan kemampuan 

rumah sakit, mudah di 

bersihkan dan mudah di kontrol 

kegiatan oleh perawat kepala 

jaga.  

dapat menapung korban bencana 

massal. 

14.  Hubungan/pertemuan antara 

dinding dengan dinding 

disarankan tidak siku, tetapi 

melengkung untuk 

memudahkan pembersihan. 

Hubungan dinding dengan 

dinding masih siku, sehingga 

sulit dibersihkan. 

(x) 

15.  Langit-langit harus mudah 

dibersihkan, tahan terhadap 

segala cuaca, tahan terhadap 

air, tidak mengandung unsur 

yang dapat membahayakan 

pasien, serta tidak berjamur. 

Langit-langit menggunakan 

bahan gypsum. Gypsum tidak 

tahan air dan dapat berjamur. 

(x) 

16.  Apabila  ada jendela, maka  

bentuk  profil  kusen  

seminimal mungkin, supaya 

tidak menyimpan debu. 

Terdapat banyak kusen di 

berbagai ruangan bentuk sudah 

minimalis dan mudah 

dibersihkan. 

(√) 

17.  Letak bangunan IGD yang 

tidak memiliki CITO OK harus 

berdekatan dengan unit Bedah 

sentral 24 jam.  

Sudah memiliki ruang cito 

walaupun masih sekedar 

digunakan untuk tindakan vena 

section saja  

(-) 

18.  Letak bangunan IGD yang 

tidak memiliki ruang perawatan 

Letak ICU 24 jam berada di 

lantai 3 sedangkan IGD di lantai 

(-) 
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N

O 

STANDAR IGD KONDISI FISIK BANGUNAN 

IGD RSUD BENDAN 

K 

E 

T 

krisis IGD harus berdekatan 

dengan ICU 24 jam.  

1, akses ke ICU cukup panjang. 

Untuk naik ke lantai atas bisa 

menggunakan Lift, akan tetapi 

tidak memiliki jalur darurat jika 

lift mengalami trouble. 

19.  Letak bangunan IGD yang 

tidak memiliki ruang bersalin 

harus berdekatan dengan unit 

kebidanan 24 jam.  

Sudah terdapat ruang PONED 

(persalinan). 

(√) 

20.  Letak bangunan IGD yang 

tidak memiliki CITO lab harus 

berdekatan/bergabung dengan 

unit laboratorium 24 jam.  

Ruang laboratorium 24 jam 

berada di lantai dasar IGD. Akses 

kebawah bisa menggunakan 

tangga. 

(√) 

21.  Letak bangunan IGD yang 

tidak memiliki bank darah 24 

jam harus berdekatan bank 

darah.  

Bank darah berada di bawah 

bangunan IGD. 

(√) 

22.  Letak banguann IGD yang 

tidak memiliki CITO depo 

farmasi harus berdekatan/ 

bergabung dengan depo 

farmasi 24 jam.  

IGD Sudah memiliki depo 

farmasi 

(√) 

Keterangan: (√) Sesuai Standar IGD, (-) Kurang Sesuai, (x) Tidak Sesuai Standar IGD 

IGD RSUD Bendan Kota Pekalongan terletak disebelah samping kanan 

bangunan atau sebelah utara, seperti terlihat pada Tabel 14., letak IGD 

tersebut menurut standar Instalasi Gawat Darurat tidak sesuai karena 

menurut aturanya IGD harus berada di muka depan bangunan rumah 
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sakit. Menurut Direktur RSUD Bendan tata letak tersebut memang 

tidak sesuai peraturan menteri, akan tetapi keputusan membuat IGD 

disamping memang sudah melalui proses kajian tata letak bersama 

dinas terkait, supaya mudah dijangkau dari dua sisi jalan yaitu jalan 

Sriwijaya dan jalan Slamet. RSUD Bendan memang menemui kendala 

dalam menentukan muka depan rumah sakit karena terletak di sebelah 

jalan satu arah yang sangat sibuk dan sering terjadi kemacetan. Untuk 

memenuhi standar fisik bangunan ini menurut direktur akan 

mengusulkan kepada pemerintah selaku pemilik rumah sakit supaya 

membuat perencanaan tata letak IGD yang mudah diakses oleh 

masyarakat.   

IGD RSUD Bendan sudah memasang tanda atau papan petunjuk arah 

masuk ke IGD dengan jelas baik di pintu depan maupun pintu samping. 

Hal ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar IGD 

namun dalam observasi peneliti papan yang berada di pintu samping 

atau yang berada di jalan Slamet tertutup oleh ranting pohon, jadi kalau 

ada kendaraan darurat membawa penderita dari sebelah timur tidak 

akan melihat papan tersebut.  

Gambar 12. Pintu Masuk IGD dan Pengunjung 

 

Sumber: Dokumen Peneliti 

PINTU IGD 1 DAN PENGUNJUNG PINTU MASUK IGD 2 AREA DROP OFF IGD 
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Dalam Standar IGD rumah sakit, Rumah sakit harus mempunyai pintu 

masuk dan keluar yang berbeda serta harus mempunyai pintu masuk ke 

IGD sendiri.71 RSUD Bendan telah mempunyai pintu masuk dan keluar 

serta pintu IGD tersendiri akan tetapi pengaturan dan pengawasan tidak 

maksimal sehingga masih banyak yang berlawanan arah dan dapat 

menganggu arus lalulintas di dalam area rumah sakit dan ke IGD. 

Menurut Standar IGD rumah sakit, IGD rumah sakit harus mempunyai 

area khusus untuk penanganan penderita massal dan menurut 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 hal ini RSUD Bendan belum mempunyai 

area dan tenaga kesehatan khusus untuk penderita massal. Peneliti saat 

melakukan observasi hanya menemukan tanda “Triage” atau yang 

dikenal sebagai ruang pemilahan penderita berdasarkan prioritas yang 

kemudian dimasukkan ke ruang IGD untuk mendapatkan tindakan. 

 

 

 

 

                                                           
71 Kepmenkes nomer 856 tentang Standar IGD,  op.cit, Formulir 2, hlm. 7 
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Gambar 13. Area Triage IGD RSUD Bendan 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

Dapat dilihat pada gambar 13. Area triage RSUD Bendan tidak 

selayaknya seperti area triage rumah sakit, karena difungsikan 

sebagai ruang tunggu pendaftaran pasien. Pada area yang sangat vital 

ini tidak tersedia peralatan triage seperti label pemilahan pasien, 

peralatan medis, garis triage dan petugas triage.  

Gambar 14. Standar Area Triage IGD Rumah Sakit 

  

Sumber: http://rsvania.id/index.php/instalasi-gawat-darurat 

Standar area triage rumah sakit dapat dilihat pada gambar 14. 

sebagai ilustrasi, disitu dipasang papan keterangan prioritas tindakan 

kegawatan dan arah garis triage. Menurut penangung jawab IGD 

garis tersebut sengaja tidak dibuat karena menurut beliau bahan 

untuk membuat garis triage tidak mudah dibersihkan sehingga akan 

beresiko sebagai Cross Infection. Tapi hal ini sebenarnya dapat di 

TANDA TRIAGE 
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carikan solusi dengan mencari bahan untuk membuat garis triage 

yang mudah dibersihkan misalnya: cat minyak, bukan dari bahan 

scotlite yang sulit dibersihkan. Persayaratan standar bangunan fisik 

selanjutnya adalah pertemuan antara dinding dengan dinding tidak 

boleh siku tetapi harus berbentuk melengkung hal ini dimaksudkan 

supaya mudah dibersihkan, dinding IGD RSUD Bendan masih 

berbentuk siku sehingga sulit dibersihkan. Selain poin standar fisik 

bangunan yang dijabarkan diatas, IGD RSUD Bendan sudah 

memenuhi standar IGD misal: Pintu masuk dari area drop off sudah 

menggunakan pintu yang dapat menutup automatis, Pintu dapat 

membuka kedalam dan dapat dilalui brankar. Memiliki area khusus 

parkir ambulance yang dapat menapung 3 mobil,                                        

telah memiliki ruang bedah cito yang bisa digunakan untuk tindakan 

bedah yang darurat. 

b. Standar Pelayanan Minimal di Instalasi Gawat Darurat 

Tabel 15. Standar Pelayanan Minimal Instalasi Gawat Darurat  

RSUD Bendan Kota Pekalongan 

NO INDIKATOR 

 

STANDAR 

IGD 

PELAYANAN 

MINIMAL 

IGD RSUD 

BENDAN 

K 

E 

T 

 

1.  Kemampuan menangani 

life saving anak dan 

dewasa  

100 % 100 % (√) 

2. Jam buka Pelayanan 24 Jam 24 Jam (√) 

3. Pemberi pelayanan 

gawat darurat harus 

 

100 % 

 

100 % 

(√) 
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NO INDIKATOR 

 

STANDAR 

IGD 

PELAYANAN 

MINIMAL 

IGD RSUD 

BENDAN 

K 

E 

T 

 

bersertifikat yang masih 

berlaku 

(BLS/PPGD/GELS/ 

ALS) 

Dapat memberikan 

pelayanan sebagai 

berikut:  

e. Diagnosis & 

penanganan: 

Permasalahan pada 

Airway, Breathing, 

Circulation dgn alat-

alat yang lebih 

lengkap termasuk 

ventilator. 

f. Penilaian Disability, 

Penggunaan obat, 

EKG, dan 

Defibrilasi. 

g. Observasi HCU/R. 

Resusitasi  

h. Bedah cito 

Sertifikat 

Masih Berlaku 

4. Ketersediaan tim 

penanggulangan 

bencana 

1 Tim 1 Tim (√) 

5. Waktu tanggap 

pelayanan Dokter di 

Gawat Darurat 

≤ 5 Menit 

terlayani 

setelah 

4 menit (√) 
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NO INDIKATOR 

 

STANDAR 

IGD 

PELAYANAN 

MINIMAL 

IGD RSUD 

BENDAN 

K 

E 

T 

 

pasien 

datang 

6. Kepuasan Pelanggan  

≥ 70 % 

 

Direktur: 90% 

PJ IGD: 78 % 

(√) 

7. Kematian pasien ≤ 24 

Jam 

≤ dua per 

seribu 

(pindah ke 

pelayanan) 

Menurut PJ IGD: 

6/1000 (Kematian 

Tinggi) hal ini 

terjadi karena 

pasien terlambat 

dirujuk. 

Menurut Direktur: 

Net Death Rate 

(NDR) : 28/1000 

karena 

menggunakan 

indikator ≥ 48 Jam 

(Kematian Rendah)  

(x) 

8. Tidak adanya pasien 

yang diharuskan 

membayar uang muka 

100 % 

 

100% (√) 

Keterangan: (√) Sesuai Standar IGD, (-) Kurang Sesuai, (x) Tidak Sesuai Standar IGD 

Standar pelayanan minimal IGD RSUD Bendan Kota Pekalongan 

sudah memenuhi standar IGD seperti: Kemampuan menangani life 

saving anak dan dewasa sudah 100%, Jam buka pelayanan sudah 24 

jam, Emergency Respon Time < 5 menit, Tenaga medis sudah 
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dibekali pelatihan tambahan yaitu (BLS/PPGD/GELS/ALS), dan 

tidak adanya uang muka bagi pasien sudah 100%.  

Akan tetapi menurut penangungjawab IGD angka kematian < 24 jam 

masih cukup tinggi yaitu enam per seribu dari angka standar dua per 

seribu. Namun menurut direktur angka kepuasan pasien sudah lebih 

dari 90% yang nilai standarnya adalah 70%. 

c. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) di Instalasi Gawat 

Darurat 

Tabel 16. Standar Sumber Daya Manusia Instalasi Gawat Darurat RSUD Bendan 

Kota Pekalongan 

STANDAR SDM IGD RUMAH SAKIT SDM IGD RSUD 

BENDAN 

K 

E 

T 

TENAGA 

KESEHAT

AN 

KEAHLIAN/SPESI

ALIS 

SHIFT 

JAGA 

KEAHLIAN 

/SPESIALIS 

SHIFT 

JAGA 
 

Dokter 

Spesialis 

(4 Besar) 

1. Dokter 

Spesialis 

Bedah 

2. Dokter 

Spesialis 

Obsgyn 

3. Dokter 

Spesialis Anak 

4. Dokter 

Spesialis 

Penyakit 

Dalam  

5. Dokter 

Spesialis lain 

 

 

On Call 

(Bersidia 

dipanggil 

24 jam) 

1. Dokter 

Spesialis 

Bedah 

2. Dokter 

Spesialis 

Obsgyn 

3. Dokter 

Spesialis 

Anak 

4. Dokter 

Spesialis 

Penyakit 

Dalam  

On Call 

24 Jam 

(√) 

Dokter Telah dibekali (Bersedia Dokter umum : Jaga 24 (√) 
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STANDAR SDM IGD RUMAH SAKIT SDM IGD RSUD 

BENDAN 

K 

E 

T 

TENAGA 

KESEHAT

AN 

KEAHLIAN/SPESI

ALIS 

SHIFT 

JAGA 

KEAHLIAN 

/SPESIALIS 

SHIFT 

JAGA 
 

Umum Pelatihan 

Kegawat 

Daruratan: 

ATLS, ACLS, 

GELTS dll  

jaga 24 

jam) 

 

13 telah dibekali 

ATLS, ACLS, 

GELTS 

Jam 

Perawat 

Ners (S1) 

Telah dibekali 

Pelatihan 

Kegawat 

Daruratan: 

BTCLS, BLS, 

dll 

(Bersedia 

jaga 24 

jam) 

Tidak ada  (x) 

 

Perawat 

Diploma 

(DIII) 

Pelatihan 

Emergency 

Nursing 

(Bersedia 

jaga 24 

jam) 

Perawat DIII : 

20 orang 

Dibekali 

BTCLS 

 (√) 

  Keterangan: (√) Sesuai Standar IGD, (-) Kurang Sesuai, (x) Tidak Sesuai Standar IGD 

IGD RSUD Bendan mempunyai dokter 4 besar yaitu: dokter spesialis 

bedah, dokter spesialis obsgyn, dokter spesialis anak dan dokter 

spesialis penyakit dalam yang semua itu dapat dipanggil sewaktu-

waktu jika dibutuhkan atau istilahnya dokter On Call 24 Jam. 

Sedangkan dokter umum yang sudah dibekali pelatihan PPGD sejmlah 

13 orang siap jaga 24 Jam secara shift, Perawat DIII (Vokasi) ada 20 

orang, namun tidak mempunyai perawat S1 (Ners) sebagai perawat 

Profesi, hal ini dapat menjadi kendala jika ada masalah dengan 
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pengambilan keputusan tentang tindakan asuhan keperawatan, karena 

yang mempunyai wewenang adalah perawat S1 (Ners).  

d. Standar Sarana dan Prasarana Medis di Instalasi Gawat 

Darurat: 

 

1) Standar Sarana (Ruangan IGD) 

Tabel 17. Standar Sarana Instalasi Gawat Darurat RSUD Bendan Kota 

Pekalongan 

 

N

O 

STANDAR IGD SARANA IGD RSUD 

BENDAN 

K 

E 

T  RUANG TERDIRI ATAS 

RUANG 

KET  TERDIRI ATAS RUANG 

1 PENERIM

AAN 

a. Ruang Tunggu 

(Public Area) 

1. Informasi 

2. Telepon Umum 

3. Toilet 

4. Keamanan  

5. ATM 

6. Kafetaria 

b. Administrasi 

1. Pendaftaran 

Rawat Inap dan 

Rawat Jalan 

2. Keuangan 

3. Rekam Medik 

c. Triase/Pemilahan 

(Merah, Kuning, 

Hijau dan Hitam) 

d. Penyimpanan 

Strecher 

e. Tek. Informasi 

dan Komunikasi 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+/- 

a. Tunggu (Public Area) 

 

1. Informasi: ada 

2. Tlp Umum: tidak ada 

3. Toilet: bergabung 

4. Keamanan: ada 

5. ATM: ada, 50 m 

6. Warung: ada, 50 m 

b. Administrasi 

 

1. Pendaftaran Rawat 

Inap dan Rawat Jalan: 

ada 

2. Keuangan: Kasir 24 Jm 

3. Rekam Medik: ada 

c. Triase: ada akan tetapi 

dipergunakan sebagai 

ruang tunggu 

d. Ruang Penyimpanan: 

ada, tapi tidak terlihat 

adanya Strecher 

e. TIK: ada 

(-) 

 

 

 

 

 

 

(√) 

 

 

 

 

 

 

(-) 

 

(-) 

 

(√) 

2 TINDAK a. Resusitasi + a. Resusitasi: Ada tapi (-) 
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N

O 

STANDAR IGD SARANA IGD RSUD 

BENDAN 

K 

E 

T  RUANG TERDIRI ATAS 

RUANG 

KET  TERDIRI ATAS RUANG 

AN b. Tindakan  

1. Bedah 

2. Non Bedah 

3. Anak 

4. Kebidanan 

(dapat 

Bergabung 

dengan ruang 

tindakan anak) 

c. Dekontaminasi 

(Jika Dekat 

dengan Industri) 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+/- 

 

jarang digunakan 

b. Tindakan: 

1. Bedah: ada, sering 

digunakan untuk 

resusitasi 

2. Non Bedah: ada 

bergabung dengan 

bedah 

3. Anak: Tidak ada 

4. Poned: ada 

c. Dekontaminasi (Jika 

Dekat dengan 

Industri): Tidak ada 

 

(-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(x) 

 

3 OPERASI Operasi Cito 

(Cepat/segera) 

+/- 

 

Op. Cito: ada hanya untuk 

tindakan vena section saja 

(-) 

4 OBSERV

ASI 

 + 

 

Bergabung dengan ruang 

bedah 

(-) 

5 KHUSUS a. Itermediate/HCU 

1. Umum** 

2. Cardiac  / 

Jantung** 

3. Pediatric /  

Anak** 

4. Neonatus** 

b. Luka Bakar** 

c. Hemodialisis** 

d. Isolasi** 

 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

a. Itermediate/HCU: 

tidak ada 

b. Luka Bakar: Tidak 

ada 

c. Hemodialisis: 

bergabung 

d. Isolasi: ada 

(x) 

 

(x) 

 

(-) 

 

(√) 

  Keterangan: (√) Sesuai Standar IGD, (-) Kurang Sesuai, (x) Tidak Sesuai Standar IGD 
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Beberapa sarana di IGD RSUD Bendan belum sepenuhnya 

terpenuhi seperti ruang pendaftaran belum dilengkapi dengan 

ruang tunggu yang mempunyai toilet, ATM, telepon umum dan 

cafetaria seperti yang ada pada standar IGD lavel II. Sarana 

berikutnya yang belum tersedia adalah area triage untuk 

pemilahan pasien. Ruangan khusus seperti HCU, luka bakar dan 

ruang anak belum tersedia padahal menurut standar ruangan 

tersebut harus ada. Selama ini menurut perawat pelaksana 

tindakan yang seharusnya dilakukan diruang khusus dilakukan 

diruang bedah. Ruang penyimpanan alat-alat seperti tandu, 

strecher dan SSB tersedia akan tetapi tidak ditemui alat-alat 

tersebut. Menurut dokter jaga ala-alat tersebut memang tidak 

tersedia, padahal alat-alat tersebut untuk persiapan jika ada 

bencana. 

2) Standar Prasarana Medis (Fasilitas Peralastan Medis) 

Tabel 18. Standar Prasarana Instalasi Gawat Darurat RSUD Bendan Kota 

Pekalongan 

 

 

N

O 

STANDAR IGD PRASARANA IGD RSUD 

BENDAN 

 

 

K 

E 
T 

RUANG FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

1 TRIASE 1. Kit Pemeriksaan 

Sederhana 

Minimal 2 

  

Tidak ada 0 x 

2. Brankar 

Penerimaan  

Pasien 

Rasio 

(Cross 

sectional) 

ada 3 √ 

3. Label (pada saat 

korban massal 

> 100 buah 

  

Tidak ada 0 x 

2 TINDAKAN      

 A. Resusitasi 1) Peralatan:     
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N

O 

STANDAR IGD PRASARANA IGD RSUD 

BENDAN 

 

 

K 

E 
T 

RUANG FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

 Nasopharingeal  tube Minimal 1 

tiap No. 

ada 5 √ 

 Oropharingeal  tube Minimal 1 

tiap No. 

ada 5 √ 

 Laringoscope  set 

anak dan dewasa 

Minimal 1 

tiap No. 

ada 2 √ 

 Nasotrakheal  tube Minimal 1 

tiap No. 

ada 5 √ 

 Orotracheal Minimal 1 

tiap No. 

ada 3 √ 

 Mesin Suction Minimal 1 

tiap TT 

ada 2 √ 

 Selang Suction Minimal 1 

tiap No 

ada 15 √ 

 Tracheostomi  set Minimal 1 ada 4 √ 

  Bag Valve Mask 

(Dewasa  / Anak) 

Minimal 1 ada 3 √ 

 Kanul Oksigen Minimal 1 

tiap TT 

ada 10 √ 

 Oksigen Mask 

(Dewasa /Anak) 

Minimal 1 

tiap TT 

ada 10 √ 

 Chest Tube Minimal 1 ada 2 √ 

 Crico/ Trakheostomi Minimal 1 ada 1 √ 

 Ventilator Transport Boleh 

ada/Tidak 

ada 0 √ 

 Vital Sign Monitor Boleh 

ada/Tidak 

ada 1 √ 

 Infusion Pump Boleh 

ada/Tidak 

ada 1 √ 

 Syringe Pump Boleh 

ada/Tidak 

ada 1 √ 

 ECG Minimal 1 ada 1 √ 

 Vena Section Minimal 1 

tiap No. 

ada 5 √ 

 Defibrilator/AED Minimal 1 ada 1 √ 

 Gluko stick Minimal 1 ada 2 √ 

 Stetoskop Minimal 

1/TT 

ada 8:8 TT √ 

 Termometer Minimal 1 

tiap No. 

ada 5 √ 
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N

O 

STANDAR IGD PRASARANA IGD RSUD 

BENDAN 

 

 

K 

E 
T 

RUANG FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

 Nebulizer Minimal 1 ada 1 √ 

 Oksigen 

Medis/Concentrators 

Rasio 1: 1 

TT 

 

ada 1:1 TT √ 

 Warmer 1 tiap TT ada 1:8 TT √ 

2) Imobilization Set:  ada   

 Neck Collar Minimal 1 ada 2  

 Splint Minimal 1 

Set 

ada 1  

 Long Spine Board Minimal 1 ada 0 x 

 Scoop Strecher Minimal 1 ada 0 x 

 Kendrik 

Extrication Device 

( KED) 

Minimal 1 ada 0 x 

 Urine Bag Minimal 1 

tiap TT 

ada 3/TT √ 

 NGT Minimal 1 

tiap TT 

ada 3/TT √ 

 Wound Toilet Set Minimal 1 

tiap TT 

ada 1/TT √ 

3) Obat dan Bahan 

Habis pakai: 

    

 Cairan Infus Koloid  

 

 

 

 

Selalu 

Tersedia 

dalam 

jumlah yang 

cukup di 

IGD tanpa 

harus 

diresepkan 

 

 

 

 

 

Jumlah cukup di Depo 

Farmasi IGD tanpa 

perlu diresepkan 

  

 
√ 

 Cairan Infus 

Kristaloid 

 Cairan Infus 

Dextrose 

 Adrenalin   

 
√ 

 Sulfat Atropin 

 Kortikosteroid 

 Lidokain 

 Dextrose  50 % 

 Aminophilin 

 ATS , TT 

 Trombolitik 

 Amiodaron 

(inotropik) 

 APD : masker, 

sarung tangan, 

kacamata  google 

 Manitol 

 Furosemid 



103 
 

  
 

 

 

N

O 

STANDAR IGD PRASARANA IGD RSUD 

BENDAN 

 

 

K 

E 
T 

RUANG FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

 B. Tindakan  

Bedah 

 

 Meja Operasi / 

Tempat   tidur 

tindakan 

Minimal  1 ada 1 √ 

 Dressing  set Minimal  10 ada 15 √ 

 Infusion  set Minimal  10 ada 25 √ 

  Vena Section   set Minimal  1 ada 5 √ 

 Torakosintetis set Minimal  1 ada 2 √ 

 Film Viewer Minimal  1 ada 1 √ 

 Lampu  Operasi Minimal  1 ada 1 √ 

 Suction Minimal  1 ada 2 √ 

 Sterilisator Minimal  1 ada 1 √ 

 C. Ruang 

Tindakan  

Medik 

 Kumbah  Lambung Minimal  1 ada 2 √ 

 EKG  Minimal  1 ada 1 √ 

 Kursi  Periksa  Minimal  1 ada 1 √ 

 Irigator  

Pemeriksaan 

Minimal  1 ada 1 √ 

 Nebulizer  Minimal  1 ada 1 √ 

 Suction  Minimal  1 ada 2 √ 

 Oksigen  Medis  Minimal  1 ada 4 √ 

 NGT  Minimal  1 ada 10 √ 

 Syringe  Pump Minimal  2 ada 1 √ 

 Infusion Pump Minimal  2 ada 1 √ 

 Otoscope  set  Minimal  1 ada 1 √ 

 Slit Lamp  Minimal  1 ada 1 √ 

 Tiang  Infus  Minimal  1 ada 8 √ 

 Tempat  Tidur  Minimal  1 ada 8 √ 

 Film Viewer  Minimal  1 ada 1 √ 

 D. Tindakan  

Bayi & 

Anak 

 Tempat Tidur Minimal  1 Tidak ada 0 x 

 Film Viewe Minimal  1 Tidak ada 0 x 

 Suction  Minimal  1 Tidak ada 0 x 

 Inkubator  Minimal  1 Tidak ada 0 x 

 Tiang Infus Minimal  1 Tidak ada 0 x 

 Oksigen  Minimal  1 Tidak ada 0 x 

 Tempat Tid Minimal  1 Tidak ada 0 x 

 Film Viewe Minimal  1 Tidak ada 0 x 

 Suction  Minimal  1 Tidak ada 0 x 

 E. Ruang 

Tindakan 

Kebidanan 

 Kuret  Set  Minimal  

1/bergabung 

ada 1 √ 

 Partus Set  Minimal  

1/bergabung 

ada 2 √ 

 Suction bayi  Minimal  ada 2 √ 
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N

O 

STANDAR IGD PRASARANA IGD RSUD 

BENDAN 

 

 

K 

E 
T 

RUANG FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

1/bergabung 

 Meja Ginekologi  Minimal  

1/bergabung 

ada 1 √ 

 Meja Partus Minimal  

1/bergabung 

ada 1 √ 

 Vacuum  set Minimal  

1/bergabung 

ada 1 √ 

 Forcep  set Minimal  

1/bergabung 

ada 1 √ 

  CTG Minimal  

1/bergabung 

ada 1 √ 

 Laennec  Minimal  

1/bergabung 

ada 1 √ 

 Tiang  Infus  Minimal  

1/bergabung 

ada 2 √ 

 Tempat Tidur Minimal  

1/bergabung 

ada 1 √ 

 Film Viewer  Minimal  

1/bergabung 

ada 0 x 

 F. Ruang  

Operasi: 

  Bergabung dengan IBS  √ 

 

 
Ruang  

persiapan 
 Ruang  ganti  Minimal  1 ada 1 √ 

 Brankar  Minimal  1 ada 3 √ 

 Oksigen  Minimal  1 ada 4 √ 

 Suction  Minimal  1 ada 4 √ 

 Linen  Minimal  5 ada 8 √ 

 Kamar  

Operasi 
 Meja Operasi  Minimal  1 ada 5 √ 

 Mesin Anastesi  Minimal  1 ada 3 √ 

 Alat  regional  Minimal  1 ada 1 √ 

 Anestesi  Minimal  1 ada 3 √ 

 Lampu   ( Mobile  /  Minimal  1 ada 5 √ 

 statis  )  Minimal  1 ada 4 √ 

 Pulse Oximeter  Minimal  1 ada 5 √ 

 Vital Sign Monitor Minimal  1 ada 5 √ 

 Meja  Instrumen  Minimal  1 ada 5 √ 

 Suction  Minimal  1 ada 5 √ 

 C-arm  - ada 3 √ 

 Film Viewer  Minimal  1 ada 4 √ 

 Set Bedah  dasar  Minimal  1 ada 6 √ 

 Set  laparatomi  Minimal  1 ada 4 √ 

 Set Apendiktomi  Minimal  1 ada 4 √ 

 Set sectiosesaria  Minimal  1 ada 4 √ 
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N

O 

STANDAR IGD PRASARANA IGD RSUD 

BENDAN 

 

 

K 

E 
T 

RUANG FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

  Set Bedah  anak  Minimal  1 ada 1 √ 

 Set Vascular  Minimal  1 ada 1 √ 

 Torakosintetis  set  Minimal  1 ada 1 √ 

 Set Neurosurgery  Minimal  1 ada 1 √ 

 Set orthopedic  Minimal  1 ada 1 √ 

 Set urologi  Minimal  1 ada 1 √ 

 Emergency  Minimal  1 ada 1 √ 

 Set Bedah  Plastik  Minimal  1 ada 1 √ 

 Defibrilator Minimal  1 ada 1 √ 

 Ruang  

Recovery 
 Infusion  pump  Minimal  2 ada 4 √ 

 Syringe  pump  Minimal  2 ada 4 √ 

 Bed Side Monitor  Minimal  1 ada 4 √ 

 Suction  Minimal  1 ada 4 √ 

 Tiang  Infus  Minimal  1 ada 8 √ 

 Infusion set  Minimal  1 ada 15 √ 

 Oxygen Line Minimal  1 ada 5 √ 

3 PENUNJANG 

MEDIS 

  Bergabung  √ 

 A. Ruang 

Radiologi 
 Mobile X-ray  Harus Ada 

Dapat 

diakses 24 

jam 

Dapat diakese 24 jam  √ 

 Mobile USG  - -   

 Apron Timbal  Harus Ada ada   

 CT Scan  - ada  √ 

 MRI  - Tidak ada  x 

 Automatic Film  Harus Ada  ada  √ 

 Film Viewer Harus Ada ada  √ 

 B. Ruang 

Laboratoriu

m: 

 

 Lab. Standar 

 Lab. Rutin   

Harus Ada 

Dapat 

diakses 24 

jam 

Ada 

Dapat diakses 24 jam 

  

 
√ 

 Elektrolit  

 Kimia Darah  

 Analisa Gas Darah  -/+ ada  √ 

 CKMB (Jantung )  - ada  √ 

Lab Khusus - -    

 Bank Darah 

(BDRS) 

BMHP (Bahan Medis 

Habis Pakai) 

Harus Ada 

Dapat 

diakses 24 

jam 

Ada 

Dapat diakses 24 jam 

  
√ 
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N

O 

STANDAR IGD PRASARANA IGD RSUD 

BENDAN 

 

 

K 

E 
T 

RUANG FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

FASILITAS 

PERALATAN MEDIS 

KET 

JUMLAH 

(RASIO) 

 Gas Medis: 

N2O 
 Tabung Gas  Harus Ada ada 6 √ 

 Sentral  Harus Ada ada 1 √ 

 Ruang 

Sterilisasi 
 Basah  Minimal 1 ada 3 √ 

 Autoclave  Minimal 1 ada 3 √ 

4 PENUNJANG 

NON MEDIS 

  Bergabung   

 Alat 

Komunikasi 

Interna 

 Harus Ada ada  √ 

 Alat 

Komunikasi 

Eksternal 

 Harus Ada ada  √ 

 Alat Rumah 

Tangga 

 Harus Ada ada  √ 

Keterangan: (√) Sesuai Standar IGD, (-) Kurang Sesuai, (x) Tidak Sesuai Standar IGD  

Pasarana medis di setiap ruangan IGD RSUD Bendan Kota 

Pekalongan pada umumnya sudah lengkap seperti: 1. Peralatan Basic 

Life Support: Automatic Ekternal Difibrilation, Bag Valve, 

Laringoscope, ETT, OPA, NPA, Oxigen, Bed Monitor dan lain 

sebagainya. 2. Set Perawatan luka. 3. Suction. 4. Irigator. 5. Set 

bedah anak. 6. dll. 

Ada beberapa peralatan yang seharusnya ada di ruang Resusitasi dan 

ruang Bedah yaitu: Ventilator Mekanik dan Bed Monitor akan tetapi 

alat tersebut tidak tersedia. Menurut Penanggung jawab IGD 

“memang alat-alat tersebut sangat urgent tapi mau bagaimana lagi 

kita tidak punya”. Selama ini sudah mengusulkan beberapa kali tapi 

tidak ada informasi kapan dipenuhi. Dilain pihak menurut Kabid. 

Pelayanan Medis beliau sudah mengusulkan kepada direktur tetapi 



107 
 

  
 

sampai saat ini belum ada realisasi. Tanggapan direktur RSUD 

Bendan mengenai hal ini membenarkan bahwa sudah ada usulan tapi 

kami terkendala dana. Anggaran pada tahun 2017 yang yang 

diusulkan kepada pemerintah kota Pekalongan dan sudah 

mempunyai rekomendasi dari Dewan Pengawas Rumah Sakit RSUD 

Bendan tentang pengadaan peralatan medis hanya cair 4 miliyar dari 

30 miliyar. “ Saya selaku menejemen rumah sakit kesulitan untuk 

memenuhi peralatan medis kalau harus sesuai dengan standar IGD, 

padahal standar IGD mewajibkan setiap bed harus ada peralatan 

medis”.  

e. Denah Tapak Rumah Sakit Berdsarkan Pedoman Teknis 

Bangunan Rumah Sakit 

Gambar 15. Denah Tapak Rumah Sakit Berdsarkan Pedoman Teknis 

Bangunan Rumah Sakit 

STANDAR TATA LETAK 

BANGUNAN IGD 

TATA LETAK BANGUNAN IGD 

RSUD BENDAN 

KET 

A. DENAH TATA LETAK 

RS 

 

 

 
(-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. DENAH TATA RUANG  (-) 

PINTU IGD 1 

PINTU IGD 2 DAN 

PENGUNJUNG 

IGD 

KELUAR 

AREA 

PARKIR 

UMUM 

STASIUN KERETA API KOTA PEKALONGAN 

DEWAS RS 
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Keterangan: (√) Sesuai Standar IGD, (-) Kurang Sesuai, (x) Tidak Sesuai Standar IGD 

Penataan atau tata letak banguanan dan ruangan di IGD RSUD Bendan 

Kota Pekalongan belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman teknis 
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bangunan IGD rumah sakit yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina 

Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina 

Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012 seperti 

tampak pada gambar 14. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa 

IGD harus terintegrasi dengan instalasi-instalasi yang lain supaya cepat, 

efektif dan efesien dalam memberikan pelayanan gawat darurat. Jarak 

antara instalasi tidak boleh berjauhan, IGD harus berdekatan dengan 

Instalasi Radiologi, Instalasi Bedah Central, Intensive Care Unit, 

Laboratorium, Farmasi dan Bank darah sehingga dalam keadaan darurat 

semua menjadi mudah dan cepat.  

Kondisi tata letak bangunan RSUD Bendan Kota Pekalongan seperti 

tampak pada gambar 14. yaitu Intalasi Bedah Central berada di lantai 

dua, ICU berada dilantai tiga, sedangkan farmasi, radiologi dan bank 

darah berada di lantai basment. Akses menuju lantai atas hanya 

menggunakan lift saja tidak ada jalur khusus yang bisa dilewati brankar 

dan kursi roda. Menggunakan lift sebenarnya tidak ada masalah akan 

tetapi jika lift mengalami trouble maka akan ada masalah, akses menuju 

instalasi-instalasi penting menjadi terputus hal ini bisa menganggu 

pelayanan khususnya pasien yang tidak bisa berjalan meanaiki tangga. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kepmenkes RI 

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

Darurat Rumah Sakit: 

 

a. Faktor Pendukung Impelementasi: 
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Menurut Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan terlaksananya 

capaian standar instalasi gawat darurat adalah berkat kerja keras 

semua pihak.  

Pertama: Pemerintah kota selaku pemilik rumah sakit juga 

memperhatikan kebutuhan pengembangan rumah sakit ini, sebagai 

contoh kongritnya adalah ketika rumah sakit membutuhkan lahan 

untuk pengembangan gedung rawat inap baru karena yang sudah ada 

tidak mampu lagi menapung pasien, Pemerintah segera melakukan 

langkah pembebasan tanah disebelah belakang rumah sakit. Namun 

dalam hal anggaran biaya pemerintah masih kurang 

memperhatiakan.  

Kedua: IGD RSUD Bendan memiliki SDM yang semangat dalam 

bekerja dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan Indikator Pelayanan Minimal IGD pada gambar 25, bahwa 

waktu tanggap darurat adalah 4 menit dan tingkat kepuasan pasien 

78% versi Kepala Instalasi, yang artinya itu sudah sesuai standar. 

Ketiga: Adanya pertemuan rutin antara pemangku kebijakan rumah 

sakit dengan pemerintah sehingga dalam forum tersebut rumah sakit 

dapat menyampaikan usulan-usaulan langsung kepada Pemerintah. 

Hal ini merupakan bentuk komunikasi yan baik antara menejemen 

rumah sakit dengan pemerintah selaku pemilik rumah sakit. 

b. Faktor Penghambat Impelementasi: 
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Dalam melaksanakan kepetusan menteri tentang Standar Instalasi 

Gawat Darurat Rumah Sakit ada beberapa kendala yang ditemui 

antara lain:  

Pertama: Pemenuhan alat-alat medis yang notabene rata-rata mahal 

tidak dapat segera terpenuhi dikarenakan anggaran yang diusulkan 

kepada pemerintah tidak pernah cair dengan jumlah yang tetera 

dalam pengusulan, sebagai contoh tahun 2017 pengusulan ventilator, 

Bed Monitor, dan alat-alat medis lain senilai 30 miliyar hanya cair 4 

miliyar saja, sehingga dengan nilai yang kecil tersebut alat-alat 

medis seperti ventilator tidak dapat diwujudkan di IGD karena ada 

kebutuhan lain yang sangat urgen sifatnya. 

Kedua: Klaim BPJS yang belum terbayarkan sampai pada bulan 

Desember 2017 senilai 11 miliyar membuat masalah-masalah baru 

bagi RSUD Bendan diantaranya adalah pemenuhan obat, bahan 

habis pakai  dan biaya-biaya lain yang harus dibayar menjadi 

terganggu, hal seperti ini kalau dibiarkan berlarut-larut dapat 

berpengaruh terhadap pelayanan rumah sakit terhadap pasien. 

Padahal saat ini masyarakat begitu kritik terhadap mutu pelayanan 

rumah sakit, tidak puas sedikit diposting di media sosial sehingga 

semua masyarakat menjadi tau hal itu, kondisi seperti ini sangat 

tidak menguntungkan bagi rumah sakit. 

Ketiga: Direktur RSUD Bendan Mengakui bahwa pemilihan lokasi 

rumah sakit kurang strategis karena diapit dengan jalan-jalan yang 
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lalulintasnya sangat sibuk dan sering macet. Bahkan bagi masyrakat 

yang berada di wilayah barat rumah sakit jika datang ke rumah sakit 

menggunakan kendaraan bermotor atau mobil harus memutar jauh 

untuk sampai ke rumah sakit itu dikarenakan didepan pintu masuk 

rumah sakit terdapat jalan satu arah. Menurut dr. Junaedi pintu 

masuk IGD dan Pengunjung akan di pindah di jalan Slamet akan 

tetapi itu masih terkendala adanya banyak bangunan, maka hal itu 

belum dapat direalisasikan. 

Keempat: RSUD Bendan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah 

Kota Pekalongan akan tetapi lokasi tata letaknya tidak strategis 

dibanding Rumah Sakit lain di Pekalongan. Hal ini dikarenakan 

kurangnya lahan kosong yang memenuhi syarat sebagai pendirian 

rumah sakit.  

Kelima: Kota Pekalongan yang tidak begitu luas wilayahnya dan 

tidak begitu banyak penduduknya dibanding dengan Kab. Batang 

dan Kab. Pekalongan yang bersebelahan dengan kota Pekalongan 

sudah mempunyai sembilan rumah sakit, antaralain: RSUD Kraton 

milik Pemda Kab. Pekalongan yang terletak ditengah-tengah kota 

Pekalongan, RSU Budi Rahayu yang berjarak kurang lebih 600 

meter dari RSUD Kraton, RSU Siti Khodijah juga berada ditengah 

kota berjarak satu kilo meter dari RSU Budi Rahayu, Kemudian 

RSU Bakti Waluyo dan RSU Bedah Aro berada diperbatasan Kab. 

Batang dengan Kota Pekalongan. Disebelah Barat sudah ada RSU 



113 
 

  
 

Holistik Care dan RS Ibu dan anak. Dan disebelah Selatan pada 

tahun 2018 ini berdiri RS Bunda.  

Hal ini membuat RSUD Bendan tidak terlalu banyak pengunjung 

seperti rumah sakit lain. Hampir sebagaian besar pengunjung RSUD 

Bendan berasal dari luar daerah seperti Kab. Batang dan Kab. 

Pekalongan, hal ini terjadi karena pasien-pasien tersebut tidak 

mendapatkan ruangan rawat inap di rumah sakit yang dituju karena 

penuh. 

Keenam: Kurangnya pengawasan dan pembinaan oleh Dewan 

Pengawas Rumah Sakit (Dewas RS), sehingga tidak diperhatikannya 

kendali mutu pelayanan, pelaksanaan etika, dan pegusulan kebijakan 

yang lain seperti: rencana anggaran belanja. 

Ketujuh: Kurangnya informasi tentang standar IGD oleh tenaga 

kesehatan di IGD RSUD Bendan dan kurangnya komunikasi antar 

struktural membuat kebijakan sulit berjalan. 

B. PEMBAHASAN 

1. Implementasi Kepmenkes RI Nomer 856/Menkes/SK/IX/2009 Tentang 

Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit oleh RSUD Bendan Kota 

Pekalongan. 

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran 

kebijakan (to delevery policy output) yang dilakukan oleh implementer 

kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk 

mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan akan muncul 
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manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik 

oleh kelompok sasaran, sehingga dalam jangka panjang atau tertentu 

hasil kebijakan akan dapat diwujudkan72. Menurut Nurdin Usman 

dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis 

Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau 

pelaksanaan sebagai berikut: Implementasi adalah bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian 

implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa 

implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu 

implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek 

berikutnya. Dengan demikian maka syarat implementasi itu akan 

mencakup urut-urutan langkah sebagai berikut: 

a) Merancang bangun (mendesain) program dengan perincian tugas, 

serta perumusan tujuan yang jelas. 

b) Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur, 

prosedur, sumber dan metode-metode yang tepat. 

c) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana 

pengawasan yang tepat dan benar dapat segara dilaksanakan. 

                                                           
72 Agus Purwanto Erwan, Op.cit., hlm. 20-21 
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Standar Instalasi Gawat Darurat dibuat oleh Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia melalui Kepmenkes RI Nomer 

856/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat 

Rumah Sakit dimaksudkan sebagai acuan rumah sakit dalam 

memberikan pelayanan gawat darurat. Tujuannya yaitu untuk 

memberikan pelayanan kepada penderita gawat darurat dengan respon 

time yang cepat dan penanganan yang tepat.  

Didalam standar IGD rumah sakit tersebut telah mengklasifikasikan 

pelayanan minimal rumah sakit berdasarkan lavel/tingkatan sebagai 

berikut: 

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level IV sebagai standar minimal 

untuk Rumah Sakit Kelas A.  

2. Pelayanan  Instalasi Gawat Darurat Level III sebagai standar 

minimal untuk Rumah Sakit Kelas B.  

3. Pelayanan  Instalasi Gawat Darurat Level  II sebagai standar 

minimal untuk Rumah Sakit Kelas C.  

4.  Pelayanan  Instalasi Gawat Darurat Level  I sebagai standar minimal 

untuk Rumah Sakit Kelas D. 

Kemudian beberapa item pokok standar yang harus dipenuhi oleh IGD 

rumah sakit yaitu sebagai berikut: 

1. Standar Fisik Bangunan.  

2. Standar Pelayanan Minimal.  

3. Standar Sumber Daya Manusia. 
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4. Standar Sarana (Ruangan). 

5. Standar Prasarana (Fasilitas Medis). 

Batas waktu pencapaian target standar IGD bagi rumah sakit menurut 

Kepmenkes RI Nomer 856/Menkes/SK/IX/2009  yaitu paling lama lima 

tahun setelah dikeluarkannya SK oprasional IGD rumah sakit. Adapun 

sanksi administatif  bagi rumah sakit yang tidak melaksanakan standar 

rumah sakit yaitu sesuai Pasal  27 Undang-Undang No. 44 tahun 2009 

tentang Rumah Sakit bahwa ”Ijin rumah sakit dapat dicabut jika sudah 

tidak memenuhi persyaratan atau standar”. 

RSUD Bendan Kota Pekalongan adalah rumah sakit kelas C yang sudah 

terakreditasi paripurna oleh lembaga akrediatsi KARS (Komisi 

Akreditasi Rumah Sakit) versi 2012 pada tahun 2017.  IGD RSUD 

Bendan termasuk dalam klasifikasi pelayanan lavel II. Dalam pelayanan 

lavel II IGD RSUD Bendan harus sudah mempunyai SDM, Sarana dan 

Prasarana yang memadai seperti yang tercantum dalam Kepmenkes RI 

Nomer 856/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat 

Darurat Rumah Sakit. 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan IGD RSUD Bendan Kota 

Pekalongan belum sepenuhnya memenuhi pokok-pokok standar yang 

diatur dalam Kepmenkes RI Nomer 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang 

Standar Instalasi Gawat Darurat.  Pokok standar tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Standar Fisik Bangunan.  
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RSUD Bendan Kota Pekalongan memiliki muka depan yang 

berhadapan langsung dengan jalan satu arah yang sangat sibuk dan 

sering terdampak macet, sehingga akses masuk menjadi sulit karena 

pintu utama dan IGD berada di jalan tersebut. Hal ini tidak sesuai 

dengan persyaratan pada pedoman pendirian rumah sakit, yang 

seharusnya muka depan dan pintu masuk rumah sakit harus 

diletakkan di jalan yang mudah diakses secara mudah terutama oleh 

mobil ambulance.  

Menurut undang-undang rumah sakit Pasal  7 ayat (1) menyebutkan 

bahwa “Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi bangunan”.  

Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7 ayat (1) 

harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan 

lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian 

kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit. Selain 

persyaratan dalam Pasal  tersebut dijelaskan dalam pedoman teknis 

bangunan IGD yang dikeluarkan oleh direktorat pelayanan medis 

Departemen Kesehatan bahwa ”akses masuk ke ruang gawat darurat 

harus mudah dicapai terutama untuk pasien yang datang dengan 

menggunakan mobil ambulan”. Kemudian dijelaskan pula bahwa 

”Pintu masuk bangunan ruang gawat darurat harus  terpisah dengan 

pintu utama masuk rumah sakit atau dengan pintu masuk untuk 

pasien rawat jalan/poliklinik  atau pintu masuk bangunan penunjang 
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rumah sakit”.73 Sedangkan kondisi pintu IGD RSUD Bendan 

menjadi satu dengan pintu pengunjung dan pintu pasien ke poliklinik 

sehingga hal ini belum sesuai dengan standar fisik bangunan IGD.  

Selain itu Fisik bangunan IGD RSUD Bendan Kota Pekalongan juga 

belum memenuhi beberapa item standar, dapat dilihat pada gambar 

12, seharusnya peletakan IGD berada di tapak depan rumah sakit, 

akan tetapi IGD RSUD Bendan berada di samping bangunan. 

Menurut Direktur hal tersebut sudah melalui berbagai kajian tata 

letak, namun memang ada kendala dalam menetukan IGD karena 

muka depan rumah sakit berada pada jalan raya yang arusnya satu 

arah, sehingga tidak mungkin diletakkan dibagian muka rumah sakit,  

maka kami sepakat IGD diletakkan disamping bangunan.74  IGD 

harus mempunyai pintu masuk yang berbeda dari pintu pengunjung 

dan Poliklinik, yang peneliti temui bahwa pintu masuk IGD dan 

pengunjung masih menjadi satu, akan tetapi IGD RSUD Bendan 

mempunyai pintu kedua yang dapat diakes dari jalan slamet. 

Menurut Penanggung jawab IGD akses masuk ke IGD RSUD 

Bendan memang sedikit terhambat jika ada kemacetan didepan pintu 

IGD, jika harus lewat pintu yang berada di jalan slamet harus 

memutar jauh terlebih dahulu masuk gang-gang perumahan. Hal ini 

sudah saya usulkan untuk merubah akses masuk IGD, tapi sepertinya 

                                                           
73 Pedoman Teknis Bangunan IGD. Direktorat bina pelayanan penunjang medik dan sarana 

kesehatan Direktorat bina upaya kesehatan Kementerian kesehatan RI Tahun 2012, hlm. 3 
74 Hasil wawancara dengan Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan 



119 
 

  
 

sulit lokasinya tidak memungkinkan.75 Menurut Direktur muka 

depan RSUD Bendan sekligus pintu IGD akan dilakukan penataan 

ulang, walaupun masih sekedar wacana tapi saya sudah ada niat 

untuk mengusulkan kepada wali kota.76  

Didalam Kepmenkes RI Nomer 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang 

Standar Instalasi Gawat Darurat disebutkan bahwa pencapaian 

standar dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan rumah sakit, 

dan batas waktunya adalah lima tahun setelah terbitnya SK 

oprasional IGD. IGD RSUD Bendan sudah beroperasi sejak tahun 

2009 hingga sekarang tahun 2018 berarti sudah hampir sembilan 

tahun beropersi. Sebenarnya hal ini sudah melewati batas waktu 

target pencapaian standar. Menurut Pasal  27 UU No. 44 tahun 2009 

tentang Rumah Sakit bahwa ” Izin rumah sakit dapat dicabut jika 

sudah tidak memenuhi persyaratan atau standar ”. Direktur RSUD 

Bendan mengakui pernah mendapat teguran lisan oleh Dewan 

Pengawas Rumah Sakit (Dewas RS) kaitanya dengan standar IGD, 

“tapi itu semua saya kembalikan ke pemerintah kota selaku pemilik 

rumah sakit ada keinginan tidak untuk berbenah kalau saya sangat 

berharap segera dibenahi, mengenai sanksi administratif saya sangat 

paham”.77 

2) Standar Pelayanan Minimal.  

                                                           
75 Hasil wawancara dengan PJ IGD 
76 Hasil wawancara dengan Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan 
77 Ibid 
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Didalam standar pelayanan minimal sudah hampir 90% tercapai, 

hanya saja angka kematian ≤ 24 Jam masih tinggi yaitu enam per 

seribu, padahal angka standarnya adalah dua per seribu.78 Hal ini 

berbeda dengan data yang disampaikan Direktur. Menurut direktur 

jika menggunakan standar indikator kematian ≥ 48 Jam (Net Death 

Rate) angka kematianya adalah dua puluh delapan per seribu yang 

angka standarnya menurut Depkes 2010 adalah kurang dari empat 

puluh lima persen, jadi angka kematiannya rendah.79 Standar 

kematian di IGD sudah diatur dalam Kepmenkes RI Nomer 

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

yaitu menggunakan indikator angka kematian ≤ 24 jam dan 

standarnya adalah dua per seribu, jadi angka kematian di IGD masih 

tinggi. Sedangkan NDR digunakan untuk mengukur kematian di 

layanan rawat inap. Menurut PJ IGD angka kematian yang tinggi 

tersebut tidak semata-mata karena kami terlambat melayani hal ini 

dapat dibuktikan dengan Emergency Respon Time (ERT) yang 

tercatat adalah empat menit yang standarnya adalah kurang dari lima 

menit. “Saya berkesimpulan bahwa kematian tersebut karena 

penyakit fase terminal dan proses merujuk ke IGD RSUD Bendan 

yang terlambat”.80 

3) Standar Sumber Daya Manusia. 

                                                           
78 Wawancara dengan PJ IGD RSUD Bendan Kota Pekalongan 
79 Wawancara dengan direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan 
80 Wawancara dengan PJ IGD RSUD Bendan Kota Pekalongan 
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Standar SDM di IGD RSUD Bendan Kota Pekalongan sudah 90% 

tercapai, seperti sudah tersedianya empat besar dokter spesialis: 

Bedah, Anak, Obsgyn dan Penyakit dalam on call. Dokter umum dan 

perawat DIII (Pelaksana/Vokasional) sudah dibekali pelatihan 

penunjang seperti BTCLS, BLS dan ATCLS, hanya saja IGD RSUD 

Bendan belum mempunyai perawat Profesional (Ners) atau S1. 

Sesuai Pasal  4 undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang 

Keperawatan bahwa jenis perawat dibagi menjadi “Perawat Vokasi 

dan Profesi”. Sedangkan Perawat Profesi dibagi menjadi Ners (S1) 

dan Ners Spesialis (S2). Ners  mempunyai peranan dan tugas penting 

yaitu salah satunya sebagai pengambil keputusan dalam hal asuhan 

keperawatan, kemudian keputusan tersebut dilaksanakan oleh 

perawat pelaksana (voksional). Sedangkan Ners Spesialis yaitu 

sebagai Konsultan. Menurut Penanggung jawab IGD memang belum 

ada perawat profesional di IGD, “akan tetapi saya sudah 

menugaskan kepada salah satu perawat DIII sebagai ketua tim yang 

kebetulan sekarang sedang studi lanjut di Program Studi Keperwatan 

(S1)”.81  

4) Standar Sarana (Ruangan). 

Sarana yang dimiliki IGD RSUD Bendan belum sesuai dengan 

standar IGD menurut Kepmenkes RI Nomer 

856/Menkes/SK/IX/2009. Beberapa ruangan yang belum tersedia 

                                                           
81 Wawancara dengan PJ IGD RSUD Bendan Kota Pekalongan. 
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yaitu ruangan khusus: luka bakar, HCU dan dekontaminasi. Rumah 

sakit kelas C dengan pelayanan IGD lavel II seharusnya memiliki 

ruangan-ruangan tersebut karena pasien dengan kasus-kasus khusus 

harus dilakukan tindakan di ruang khusus pula. Selama ini tindakan 

dilakukan di ruang tindakan bedah. Selain ruangan tersebut IGD 

RSUD Bendan sudah memiliki beberapa ruangan yang disyaratkan 

dalam standar IGD walaupun kurang lengkap.  

Adapun ruangan yang penggunaanya tidak untuk keperuntukanya, 

contohnya pada saat peneliti melakukan observasi langsung di IGD 

ada pasien dengan indikasi tindakan resusitasi (Basic Life Support) 

tapi hal tersebut dilakukan di ruangan non bedah. Padahal dalam 

aturanya tidak diperbolehkan, alasanya Basic Life Support selain 

privacy tindakan tersebut perlu peralatan khusus seperti papan keras 

(Short Spinal Board) yang harus ada di ruangan resusitasi. Menurut 

Undang-undang Rumah Sakit Pasal  29 ayat (1) butir (a) bahwa 

“Rumah sakit wajib melaksanakan, dan menjaga standar mutu 

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani 

pasien”, butir (b) “menyediakan sarana dan prasarana yang layak”. 

Maka dengan demikian IGD RSUD Bendan hendaknya segera 

melaksanakan standar IGD supaya hak-hak pasien tidak terabaikan. 

Didalam Pasal  29 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pelanggaran atas 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi 



123 
 

  
 

admisnistratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; atau c. denda 

dan pencabutan izin Rumah Sakit. 

Dalam pandangan Fuller sebagai ahli hukum, untuk 

mengetahui akan keberadaan sistem hukum, maka harus diletakkan 

beberapa asas yang dinamakannya principles of legality, yaitu: 1. 

Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, dan 

peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 2. Tidak 

boleh ada peraturan yang berlaku surut. 3. Peraturan-peraturan harus 

disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti dan suatu sistem tidak 

boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama 

lain, serta peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang 

melebihi apa yang dapat dilakukan. 4. Tidak boleh ada kebiasaan 

untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan 

kehilangan orientasi dan harus ada kecocokan antara peraturan yang 

diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Maka dengan 

demikian pedoman di IGD dapat dilaksanakan dengan baik harus ada 

pengawasan supaya tidak ada kebiasaan merubah-rubah peraturan. 

Pengawasan dapat dilakukan oleh ketua tim dan penanggung jawab 

IGD. Selain itu Dewan Pengawas Rumah Sakit selaku wakil pemilik 

rumah sakit/pemerintah harus berperan aktif dalam pengawasan dan 

pembinaan. IGD RSUD Bendan telah memiliki aturan-aturan tentang 

SPO penggunaan alat, SPO perawatan pasien dan alur penanganan 

pasien, namun semua itu belum dipasang supaya semua staf dan 
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tenaga kesehatan yang bekerja di IGD dapat melihat setiap saat 

sebagai petunjuk oprasional. Seharusnya hal tersebut tidak boleh 

disepelekan karena itu bagian dari peraturan-peraturan yang harus 

dijalankan. 

5) Standar Prasarana (Fasilitas Medis). 

Beberapa prasarana medis di ruang-ruang IGD sudah tersedia, 

seperti: Ruang tindakan bedah sudah memiliki: bed dengan 

pengaturan manual, Bed monnitor, EKG, lampu sorot, Set medikasi, 

sterilisator, suction dsb. Namun demikian ada ruang atau area yang 

belum memiliki peralatan yaitu ruang triage. Ruangan ini sebagai 

garda depan dalam hal pemilahan pasien masuk ke IGD. Karena 

pelayanan di IGD tidak seperti di Poliklinik yaitu berdasarkan nomer 

antrian, melainkan berdasarkan prioritas kegawat-daruratan sehingga 

setiap rumah sakit harus menyedikan ruang triage yang dilengkapi 

dengan petugas dan peralatan yang memdai. Menurut Penanggung 

jawab IGD ruang tersebut sudah dikonsepkan tetapi memang belum 

direalisasikan, didepan pintu masuk IGD sudah saya beri tanda 

Triage akan tetapi saya akui itu belum berfungsi.82 Direktur RSUD 

Bendan membenarkan hal tersebut memang belum ada hanya baru 

sekedar tanda, ”tanda tersebut dipasang ketika ada kegiatan 

akreditasi”, semoga kedepan fasilitas tersebut terwujud demi mutu 

                                                           
82 Hasil wawancara dengan PJ IGD 
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pelayanan kepada pasien, sehingga dengan demikian IGD RSUD 

Bendan dapat mengimplementasikan standar IGD secara utuh. 

Menurut Denhardt “ Implementasi adalah tahap tindakan atau aksi 

dimana semua perencanaan yang dirumusakan menjadi kebijakan 

yang dioprasionalkan”. Sedangkan Menurut Dunn bahwa 

“Implementasi  pada dasarnya merupakan aktifitas praktis yang 

dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat 

teoritis”. Dalam kamus Webster dirumuskan secara pendek 

disebutkan sebagai berikut: ”to implement (mengimplementasikan) 

berarti  to provide the means for carrying out (menyediakan sarana 

untuk melaksanakan sesuatu) to give practical effect to 

(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”. Dari Pendapat 

tersebut maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai 

suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Maka dengan itu 

RSUD Bendan sudah seharusnya memenuhi persyaratan fisik 

bangunan IGD, SDM, pelayanan minimal, sarana dan prasarana. 

Karena dengan telah diimplementasikan suatu kebijakan baru akan 

dapat terlihat dampaknya bagi masyarakat, baik dampak positif 

maupun dampak negatif. Dampak negatif akan cenderung 

mengancam keselamatan pasien sehingga hak-hak pasien menjadi 

terabaikan. Keselamatan pasien itu sendiri dijamin dalam Pasal  4 

Permenkes RI Nomor 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien, 

yang standarnya meliputi:  
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(1) Hak pasien; 

(2) Pendidikan bagi pasien dan keluarga;  

(3) Keselamatan Pasien dalam kesinambungan pelayanan; 

(4) Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan 

evaluasi dan peningkatan Keselamatan Pasien;   

(5) Peran kepemimpinan dalam meningkatkan Keselamatan 

Pasien;  

(6) Pendidikan bagi staf tentang Keselamatan Pasien; dan,  

(7) Komunikasi  merupakan  kunci bagi staf untuk mencapai 

Keselamatan Pasien.  

Kemudian dalam hal control dan pengawasan terhadap penjaminan 

keselamatan pasien, direktur rumah sakit dan kepala IGD 

diperintahkan untuk melaksanakan tugas tersebut, seperti yang 

tertuang dalam Pasal  10 ayat (1):  

Standar peran kepemimpinan dalam meningkatkan Keselamatan 

Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 ayat (4) huruf (e) 

merupakan kegiatan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan 

dalam:  

(a) Mendorong dan menjamin implementasi Keselamatan 

Pasien  secara terintegrasi dalam organisasi melalui 

penerapan  tujuh langkah menuju Keselamatan Pasien;  

(b) Menjamin berlangsungnya  kegiatan  identifikasi risiko  

Keselamatan Pasien  dan menekan atau mengurangi insiden 

secara proaktif;    

(c) Menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan 

individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang 

Keselamatan Pasien;  

(d) Mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk 

mengukur,  mengkaji, dan meningkatkan kinerja  fasilitas 

pelayanan kesehatan  serta meningkatkan Keselamatan 

Pasien; dan  

(e) Mengukur dan mengkaji  efektifitas kontribusi setiap unsur 

dalam meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan 

dan Keselamatan Pasien.` 

 

Dengan demikian rumah sakit berkewajiban memberikan hak-hak 

pasien secara utuh, supaya hak-hak pasien tersebut terjamin maka 

perlu pengawasan oleh kepala IGD dan direktur terhadap perawat dan 

dokter sebagai petugas yang memberi pelayanan kesehatan kepada 
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pasien, karena itu merupakan bagian dari penerapan hukum di rumah 

sakit. Menurut  Hardiati hubungan hukum antara pasien dan rumah 

sakit disebut “Inspaninnings Verbintanis” (iktiar sebaik-bainya 

menurut standar yang berlaku)  yaitu merupakan hubungan hukum 

antara dua subjek hukum (si sakit dan si pengobat) yang melahirkan 

hak dan kewajiban. 

Penerapan hukum menurut Friedmen sistem hukum dibagi 

menjadi tiga komponen yaitu: Pertama, Struktur hukum adalah 

komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu 

mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam 

menerapkan atau melaksanakan peraturan. Struktur Hukum/Pranata 

Hukum dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural 

yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan 

baik. Struktur hukum  dalam kebijakan tentang standar IGD ini adalah 

mulai dari Kementerian Kesehatan selaku pembuat kebijakan dan 

RSUD Bendan Kota Pekalongan adalah sasaran target kebijakan 

khususnya IGD, Pelaksana kebijakannya adalah sumber daya manusia 

yang tercantum dalam strukture organisasi baik strukutur organisasi 

tingkat direktur maupun strukture organisasi tingkat Instalasi Gawat 

Darurat. Pengawas proses implementasi kebijakannya yaitu Dewan 

Pengawas Rumah Sakit (Dewas). Pembina dan sekaligus yang 

berwenang memberikan sanksi adalah Badan Pengawas Rumah sakit 

baik tingkat provinsi (BPRS Propinsi)  maupun Indonesia (BPRS 
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Indonesia). Kedua, Substansi hukum adalah produk dari struktur 

hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal 

atau peraturan yang lahir dari  kebiasaan. Dalam teori Friedman hal 

ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau 

tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang 

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang 

mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang 

mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living 

law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law 

books). Dalam hal ini substansi hukumnya adalah peraturan-peraturan 

dan syarat-syarat didalam Kepmenkes RI no. 856 tentang standar 

instalasi gawat darurat, kenapa IGD sangat perlu adannya standar, 

karena dengan adanya standar pelayanan dapat membantu mengurangi 

variasi tindakan, karena dalam pelayanan kesehatan prosedur-prosedur 

oprasionalnya selalu ada variasi dari setiap fasilitas kesehatan. Jika 

perbedaan variasi ini terlalu timpang maka bisa saja hak-hak pasien 

dapat terabaikan dari fasilitas kesehatan satu dengan fasilitas 

kesehatan lainya. Pengurangan variasi tersebut dapat melalui proses 

masukan, proses kerja dan keluaran (outcome) system layanan 

kesehatan. RSUD Bendan masih belum mengimplementasikan 

beberapa pokok atau substansi standar seperti yang telah dibahas 

diatas. Hal ini dikarenakan terkendala masalah biaya dan masalah 

lahan rumah sakit yang tidak strategis. Walaupun sulit sebenarnya hal 
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ini dapat dilakukan jika ada keseriusan dari para pihak yaitu 

pemerintah kota selaku pemilik rumah sakit dapat menjembatani 

RSUD Bendan dengan pemerintah pusat untuk mengajukan hibah 

dana untuk pengadaan alat-alat kesehatan. Kemudian masalah lahan 

untuk membuat akses masuk dari jalan Gajah Mada langsung ke jalan 

slamet supaya akses masuk ke RSUD Bendan tidak sulit bagi 

masyarakat, direktur bisa mengusulkan sekali lagi kepada pemerintah 

kota untuk dapat merealisasikan akses tersebut. Dewan Pengawas 

Rumah Sakit juga turut serta memberikan akses antara direktur dan 

pemerintah untuk berkomunikasi serta memberikan rekomendasi 

pembuatan akses jalan. Ketiga, Budaya Hukum: Kultur hukum 

menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem 

hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum 

adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan 

bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya 

hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin 

tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya 

hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai 

hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. 

Kultur hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum yang 

mengikutsertakan masyarakat dalam hal menyerahkan sengketanya 

kepada institusi hukum. Dengan demikian rakyat lebih 
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mempercayakan penyelesaian sengketanya melalui proses hukum. 

Dalam hal ini sebenarnya masyarakat khususnya pasien dan keluarga 

yang berobat ke IGD RSUD Bendan tidak tau tentang Standar IGD, 

yang mereka inginkan hanya segera ditolong dan tidak terjadi cacat 

bahkan kematian. Hal yang dapat memotivasi pelaksanaan standar 

IGD yaitu adanya kewajiban rumah sakit untuk melakukan akreditasi 

secara berkala dalam waktu tiga tahun sekali dan adanya evaluasi 

setiap satu tahun sekali oleh komite akreditasi. Dalam proses visitasi 

yang dilakukan oleh lembaga akreditasi, yaitu akan menilai beberapa 

item salah satunya adalah mutu pelayanan di IGD. Dengan demikian 

rumah sakit akan termotivasi untuk meningkatkan mutu pelayanan, 

sedangkan mutu pelayanan akan tercapai jika fasilitas kesehatan 

memiliki standar IGD yang berlaku.  Standar IGD telah diatur dalam 

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

Gawat Darurat Rumah Sakit. Akan tetapi tidak dipungkiri pula ada 

beberapa rumah sakit yang telah terakreditasi paripurna tetapi 

instalasi–instalasinya belum tersetandar. Hal demikian bisa terjadi 

karena ada manipulasi data, panitia akreditasi menghadirkan alat dan 

mensetting ruangan-ruangan sementara yang di kondisikan sesuai 

kebutuhan akreditasi, semua itu hanya untuk keperluan akreditasi 

semata setelah kegiatan selesai kemudian ruangan dan peralatan 

dikembalikan  seperti semula. Seharusnya supaya hal tersebut tidak 

terjadi asessor harus punya strategi observasi khusus, misal dengan 
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datang kembali/ inspeksi mendadak ke rumah sakit bersangkutan 

beberapa hari setelah akreditasi, jika ada temuan-temuan yang tidak 

sesuai dengan kondisi observasi awal, maka komite akreditasi dapat 

mempertimbangkan ulang skor nilai akreditasi yang sudah didapat. 

Dengan demikian rumah sakit akan mempersiapkan persiapan 

akreditasi dengan nilai-nilai kejujuran yang hasilnya sesuai dengan 

realita rumah sakit saat akreditasi dilakukan.  Menurut Pure Theory of 

Law yang dikemukakan oleh Kelsen sebagai ahli hukum bahwa “Ada 

pertentangan antara alamiah dan ideal bertepatan dengan pertentangan 

antara realitas alam dan nilai, antara apa yang “ada (is) dan apa yang 

seharusnya (ought).” Para Implementator baik Direktur, 

Penangungjawab IGD dan SDM di RSUD Bendan  seharusnya 

melaksanakan peaturan-peraturan dan syarat-sayarat didalam 

Kepmenkes no. 856 tentang Standar IGD secara utuh yang sudah 

dimasukan dalam pedoman IGD oleh direktur, namun yang terjadi 

standar tersebut belum dilaksanakan dengan baik.  

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kepmenkes RI 

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

Rumah Sakit di RSUD Bendan. 

RSUD Bendan kota Pekalongan telah beroperasi selama 

hampir sembilan tahun sejak didirikan pada tahun 2009 hingga 

sekarang. Rumah sakit yang sejak awal sudah dikelola melalui BLUD 

ini terus berkembang dan telah terakreditasi paripurna pada tahun 2017 
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oleh lembaga akreditasi KARS versi 2012. Menurut Undang-Undang 

Rumah Sakit Pasal  29 Ayat (1) “Rumah sakit berkewajiban 

melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien dan menyediakan 

sarana dan prasarana umum yang layak”. Menurut Kepmenkes RI 

Nomer 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat 

Darurat menyebutkan bahwa pencapaian standar dilakukan secara 

bertahap sesuai kemampuan rumah sakit, dan batas waktunya adalah 

lima tahun setelah terbitnya SK Oprasional IGD. Namun dalam kurun 

waktu hampir sembilan tahun RSUD Bendan belum dapat mencapai 

target tersebut. Target yang belum tercapai diantaranya: Standar Fisik 

bangunan, Pelayanan minimal, SDM, Sarana dan Prasarana.  

Adapun beberapa faktor yang mendukung dan faktor yang 

menghambat implementasi yaitu:  

a. Faktor Pendukung: 

Faktor pendukung dalam implementasi standar IGD di RSUD 

Bendan yaitu motivasi dan semangat dari SDM yang tinggi untuk 

mencapai target standar. SDM tersbut antara lain seperti: jajaran 

direksi, kepala bidang, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan, dan 

para staf di RSUD Bendan. Menurut Abdul Hakim motivasi dari 

SDM untuk melaksanakan program juga tidak kalah penting. 

Motivasi sendiri adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang 

yang menggerakkan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi 
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tujuan tertentu. Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan 

gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan dan imbalan. 

Proses motivasi terdiri beberapa tahapan proses sebagai berikut: 

pertama, munculnya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi 

menyebabkan adanya ketidakseimbangan (tention) dalam diri 

seseorang dan berusaha menguranginya dengan berperilaku tertentu. 

Kedua, seseorang kemudian mencari cara-cara untuk memuaskan 

keinginan tersebut. Ketiga, seseorang mengarahkan perilakunya ke 

arah pencapaian tujuan atau prestasi dengan cara-cara yang telah 

dipilihnya dengan didukung oleh kemampuan, ketrampilan, maupun 

pengalamannya. Keempat, penilaian prestasi dilakukan oleh diri 

sendiri atau orang lain (atasan) tentang keberhasilannya dalam 

mencapai tujuan.83 Direktur RSUD Bendan sebaiknya terus 

memelihara motivasi dan semangat semua lapisan SDM yang ada, 

karena SDM merupakan salah satu penentu dari keberhasilan 

implementasi kebijakan. 

b. Faktor Penghambat: 

lokasi atau lahan untuk bangunan terletak ditempat yang kurang 

strategis, Pengadaan peralatan medis dan non medis yang terkendala 

pembiayaan yang minim, Klaim BPJS yang sering tertunda membuat 

oprasional tidak lancar, Wilayah kota pekalongan yang tidak begitu 

luas telah memiliki sembilan rumah sakit baik milik pemerintah 

                                                           
83  Hakim Abdul, Op., cit. hlm. 125-126. 
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maupun swasta, kurangnya pengawasan dan pembinaan oleh Dewan 

Pengawas Rumah Sakit (Dewas RS), sehingga tidak diperhatikannya 

kendali mutu pelayanan, pelaksanaan etika, dan pegusulan kebijakan 

yang lain seperti: rencana anggaran belanja, dan kurangnya 

informasi tentang bagaimana bentuk IGD yang sudah memenuhi 

standar IGD rumah sakit. 

Menurut George C. Edwards III ada empat variabel yang 

dapat mempengaruhi kebijakan publik yaitu: Komunikasi 

(Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions 

atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Dari 

sisi komunikasi (Communications), antar strukture organisasi belum 

maksimal, sebagai contoh tidak singkronya data tentang standar 

pelayanan minimal antara direktur dengan kepala instalasi dan tidak 

satu persepsinya semua SDM yang terlibat dalam implementasi 

mengenai apa itu isi standar instalasi gawat darurat. Jika persepsi 

tentang standar IGD sudah berbeda-beda bagaimana standar IGD 

dapat diimplementasikan dengan baik. Kurangnya informasi tentang 

bentuk standar IGD menurut Kepmenkes RI Nomer 

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

mulai dari  direktur, Kabid Pelayanan medis, Penanggung jawab 

IGD, dokter dan perawat pelaksana adalah sebagai bentuk kurangnya 

komunikasi antar struktural, sehingga membuat kebijakan ini tidak 

dapat dijalankan sebagaimana mestinya.  
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Kemudian komponen sumber daya (resources), ini meliputi 

jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan 

cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan 

sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya 

kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada 

sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas 

pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program 

seperti dana dan sarana prasarana. SDM di IGD RSUD Bendan 

belum memiliki perawat dengan kualifikasi SI (Ners), sehingga dari 

sisi petugas pelaksana kebijakan masih kurang efektif, karena tugas 

dan wewenang-wewenang yang seharusnya dilakukan oleh seorang 

Ners tidak dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori kebijakan 

George C. Edwards jika “sumber daya manusia yang tidak 

memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat 

dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa 

melakukan pengawasan dengan baik”.  Selanjutnya adalah sikap 

(dispositions atau attitudes), yaitu salah satu faktor yang 

mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap 

implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari 

kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati 

tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan 

maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. 

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan: 
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kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon 

program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari 

respon tersebut.  Implementator kebijakan di IGD RSUD Bendan 

yaitu mulai dari direktur, Kabid Pelayanan Medis, Penangungg 

jawab IGD, Kepala ruang IGD, Kepala tim dan Perawat dan Dokter 

Pelaksana, semua sadar dan menerima adanya kebijakan standarisasi 

IGD, akan tetapi semua itu belum tercapai karena ada banyak 

hambatan dari segi biaya dan SDM. Dan yang terakhir adalah 

Struktur Birokrasi (bureucratic structure), Struktur birokrasi adalah 

karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi 

berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai 

hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka 

miliki dalam menjalankan kebijakan. Bentuk strukture organisasi 

tentunya akan dipengaruhi oleh adanya tujuan sebuah kebijakan atau 

program yang diimplementasikan. Selain tujuan, kompleksitas 

kebijakan juga akan mempengaruhi strukture organisasi 

implementer. Makin komplek sebuah kebijakan atau program yang 

diimplementasikan maka lebih tepat jika strukturnya juga lebih 

komplek (complex structure) yang mampu mengakomodasi berbagai 

organisasi yang terlibat dalam implementasi dan juga sebaliknya jika 

program sederhana maka strukture juga harus sederhana (simple 

structure). Secara teoritis implementasi kebijakan dengan bentuk 

simple structure tentu akan memiliki peluang keberhasilan lebih 
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tinggi dibanding yang menggunakan complex structure. Dalam 

implementasi yang menggunakan simple structure biasanya 

implementasi dilakukan oleh organisasi tunggal (single agency): 

hanya ada satu organisasi yang terlibat dalam implementasi. 

Sebaliknya implementasi yang menggunakan complex structure akan 

dilakukan oleh multiple agency: terdapat banyak organisasi sehingga 

implikasinya komunikasi, komando, koordinasi dan pengawasan 

akan lebih sulit dilakukan dibanding single agency. IGD RSUD 

Bendan menggunakan simple structure organisasi sebenarnya 

menurut teori ini akan lebih mudah menjalankan implementasi 

kebijakan, akan tetapi sekali lagi kebijakan di IGD RSUD bendan 

tidak berjalan maksimal karena terdapat beberapa faktor salah 

satunya adalah biaya. Selain hal tersebut lemahnya pengawasan dan 

pembinaan oleh Dewan Pengawas rumah sakit membuat kebijakan 

tentang standar IGD tidak berjalan. Karena dalam hal pengawasan 

dan pembinaan RSUD Bendan bukan wewenang Dinas Kesehatan 

melainkan dewan pengawas rumah sakit yang dibentuk oleh 

pemerintah selaku pemilik rumah sakit. 

Menurut Undang-Undang Rumah sakit Pasal  56 ayat (5) 

bahwa: Dewan Pengawas Rumah Sakit bertugas: Menentukan arah 

kebijakan Rumah Sakit;  Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan 

rencana strategis; Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana 

anggaran; Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; 
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Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; Mengawasi dan 

menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan Mengawasi 

kepatuhan penerapan standar, etika Rumah Sakit, etika profesi, dan 

peraturan perundang-undangan. Kemudian Dewan Pengawas akan 

melaporkan hasil pengawasan dan temuan-temuan pelanggaran 

terhadap lembaga yang lebih tinggi yaitu Bandan Pengawas Rumah 

Sakit yang berada di provinsi.  

Selanjutnya Badan Pengawas Rumah Sakit akan membuat 

rekomendasi pembinaan terhadap rumah sakit tersebut. Jika sudah 

dilakukan pembinaan oleh dewan pengawas rumah sakit, kemudian 

rumah sakit tetap tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, maka 

menurut Pasal  54 Ayat (5) berbunyi:  

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif 

berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda dan 

pencabutan izin.  

 

Jika sudah dicabut izinnya akan tetapi rumah sakit tetap beropeasi 

maka menurut Pasal  56 bahwa: 

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan 

Rumah Sakit tidak memiliki izin dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).  

 

Kemudian pada Pasal  63 Ayat (1) dalam hal tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal  62 dilakukan oleh korporasi, 

selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana 

yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda 
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dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  62.,  Ayat (2) Selain pidana denda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi 

pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau, b. 

pencabutan status badan hukum.  

Adapun cara mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut dalam hal 

mencari solusi pencapaian standar IGD yaitu sebagai berikut: 

a) Direktur RSUD Bendan segera melakukan perencanaan penataan 

ulang mengenai muka depan rumah sakit supaya menghadap ke 

jalan slamet yang mempunyai jalur dua arah dan jalan tersebut 

tidak terlalu sibuk. Jika memungkinkan perlu dibuka jalan masuk 

langsung dari jalan Gajah Mada atau jalur pantura, supaya pasien 

dari arah barat dapat masuk dengan akses yang mudah dan 

singkat tidak perlu memutar jauh menembus kemacetan jalanan 

kota. Kemudian Pintu IGD dan pintu masuk serta pintu keluar 

pengujung dipisahkan supaya arus lalulintas ke IGD tidak 

terganggu. Lahan parkir diletakkan ditempat yang strategis jauh 

dari area IGD, untuk antisipasi kesemprawutan kendaraan jika 

lahan parkir penuh. Pintu masuk IGD tidak perlu diberi tiket 

parkir manual ataupun automatis seperti pada pintu masuk 

pengunjung, karena dalam kondisi true emergency pasien butuh 

waktu tanggap darurat yang cepat (Emergency Respon Time) 

standarnya yaitu kurang dari lima menit. 
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b) Fasilitas medis di IGD sangat urgent fungsinya dan merupakan 

prioritas, sehingga harus segera di realisasikan. Pengadaan alat 

medis yang sudah masuk dalam anggaran belanja RSUD Bendan 

segera diteruskan ke dewan pengawas rumah sakit untuk 

mendapatkan rekomendasi kemudian diajukan ke pemerintah kota 

selaku pemilik rumah sakit. Pemerintah harus mengangarkan 

kebutuhan dasar RSUD Bendan dalam APBD dan APBN guna 

membantu BLUD mewujudkan peralatan penunjang medis di 

IGD RSUD Bendan.  Direktur RSUD Bendan bersama 

pemerintah kota juga dapat melakukan lobi-lobi anggaran/hibah 

kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kemenkes RI dan 

Kemenkeu RI untuk mendapatkan hibah alat kesehatan sebagai 

peralatan penunjang medis. Kerja sama dengan perusahaan alat 

kesehatan dengan sistem kredit, sewa, bagi hasil atau bentuk lain 

dalam hal pemenuhan peralatan yang sangat mahal misal seperti 

Ventilator dan CT-Scan. 

c) Klaim BPJS yang sering tertunda mengakibatkan biaya oprasional 

tidak seimbang bahkan terganggu, perlu pembahasan bersama 

antara Direktur RSUD Bendan, Dewan Pengawas rumah sakit,  

Kepala BPJS, Pemerintah kota dan DPRD untuk mencari solusi-

solusi dana talangan sementara sampai klaim BPJS dapat 

dicairkan. 



141 
 

  
 

d) Peran Dewan Pengawas Rumah Sakit tidak maksimal. Menurut 

Pasal  55 Undang-Undang Rumah Sakit “Pembinaan dan 

pengawasan rumah sakit secara internal dilakukan oleh Dewan 

Pengawas Rumah Sakit (Dewas RS) dan Pembinaan dan 

pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas 

Rumah Sakit Indonesia (BPRS).  Dewas RS merupakan suatu unit 

nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab 

kepada pemilik Rumah Sakit. Keanggotaan Dewan Pengawas 

Rumah Sakit terdiri dari: Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri 

dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi 

perumahsakitan, dan tokoh masyarakat. Dewas seharusnya dapat 

mengawasi setiap saat aktivitas di rumah sakit. Jika ditemukan 

pelanggaran etika  dan perundang-undangan dapat segera 

dilaporkan kepada BPRS. Selain itu pengguna layanan rumah 

sakit dapat mudah melaporkan jika ada ketidakpuasan atau 

pelanggaran kepada Dewas dan atau BPRS. Selanjutnya 

dilakukan tindak lanjut oleh BPRS berupa pembinaan dan 

pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sesuai undang-

undang. BPRS juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa medis 

sebelum kasus hukum dilimpahkan ke kepolisian dan di sidang 

dipengadilan. Dengan demikian RSUD Bendan Kota Pekalongan 

dapat mencapai standar IGD sesuai Kepmenkes RI Nomer 

856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat 
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Darurat. Dengan memenuhi standar IGD diharapakan pelayanan 

menjadi berkualitas sehingga angka kematian di IGD menjadi 

menurun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


