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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Kementerian kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) telah 

mengeluarkan keputusan menteri tentang standar Instalasi Gawat 

Darurat Rumah Sakit yang bertujuan sebagai pedoman rumah 

sakit dalam mendirikan dan mengoprasionalkan IGD. Adapun 

persyaratan-persyaratan didalam pedoman standar  tersebut yang 

wajib dipenuhi yaitu meliputi: Standar fisik bangunan, standar 

pelayanan minimal, standar SDM,  standar sarana dan standar 

prasarana. IGD RSUD Bendan Kota pekalongan telah beroperasi 

selama hampir sembilan tahun dari sejak pendirian pada tahun 

2009. Artinya RSUD Bendan seharusnya sudah mencapai target 

pencapaian standar IGD yang dalam Kepmenkes RI Nomer 

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

rumah sakit yang diberikan waktu selama lima tahun sejak 

dikeluarkanya SK oprasional. 

Namun sampai pada tahun 2018 ini IGD RSUD Bendan 

belum sepenuhnya mengimplementasikan standar IGD rumah 

sakit. Adapun pokok-pokok atau poin standar yang belum 

diimplementasikan secara penuh yaitu: Standar Fisik bangunan, 
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Standar Pelayanan Minimal, Standar SDM, Standar Sarana dan 

Standar Prasarana.  

Menurut hasil pengamatan peneliti hal tersebut terjadi karena para 

implementator di IGD RSUD Bendan masih ada kebiasaan-

kebiasaan merubah peraturan dalam pedoman IGD yang dibuat 

direktur baik itu sadari maupun tidak, sehingga implementasi 

tidak berjalan dengan baik.  

  Adapun sistem hukum pada kebijakan ini yaitu: 1. 

Strukture hukum: dalam hal ini pembuat kebijakannya adalah 

Kementerian Kesehatan, pelaksananya yaitu jajaran Direksi, 

Penangungjawab IGD, dan SDM di IGD RSUD Bendan dan 

sasaranya adalah Instalasi Gawat Darurat. 2. Substansi Hukum: 

Substansi hukumnya adalah peraturan-peraturan dan persyaratan 

yang ada dalam Kepmenkes RI no. 856 tentang Standar IGD 

rumah sakit, seperti persyaratan: Standar Pelayanan Minimal, 

Standar Bangunan Fisik IGD, Standar SDM, Standar Sarana dan 

Standar Prasarana. 3. Kulture Hukum: Masyarakat khususnya 

pasien dan keluaraganya yang datang ke IGD mempercayakan 

sepenuhnya kepada petugas baik dokter, perawat, bidan dan 

apoteker yang menangani pasien. Mereka tidak mengerti 

mengenai standar IGD yang mereka harapkan hanya segera 

ditangani supaya terhindar dari rasa sakit, kecacatan bahkan 

kematian. 
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2. faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi 

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

Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit di IGD RSUD Bendan Kota 

Pekalongan 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. 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: 

Beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi yaitu: 

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 maupun swasta, kurangnya 

pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Pengawas Rumah 

Sakit (Dewas RS). 
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Adapun solusinya yaitu perlu ada komunikasi rutin antar 

struktural khususnya dalam hal pencapaian target standar IGD 

dan mencari informasi tentang bentuk standar IGD yang sesuai 

peraturan menteri kesehatan. Langkah-langkah lain dalam 

pencapaian standar fasilitas medis yaitu perlu berkoordinasi 

dengan Dewas RS dan pemerintah untuk mencari lobi-lobi 

anggaran atau hibah dari pemerintah pusat untuk membantu 

pengadaan peralatan medis. Selain itu kantor Dewas harus 

berada di area rumah sakit supaya pengawasan dan pembinaan 

dapat maksimal. 

B. SARAN  

Mengacu pada hasil penelitian ini maka penulis menyarankan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Bagi Direktur RSUD Bendan 

a. Direktur dapat mensosialisasikan kembali isi pedoman IGD, 

memasang alur penanganan IGD, dan Meletakan SPO di meja 

kerja dokter dan perawat. 

b. Perlu adanya aturan mengenai sanksi dalam pedoman IGD bagi 

yang tidak mematuhi peraturan di IGD. 

c. Agar fisik bangunan IGD sesuai dengan standar yang berlaku, 

maka direktur RSUD Bendan segera membuat perencanaan 

penataan ulang tata letak IGD dan muka depan rumah sakit 

berhadapan dengan jalan slamet. Jika memungkinkan, membuka 



147 
 

  
 

akses baru yaitu jalan tembus dari jalan Gajah Mada (Pantura) 

langsung ke jalan slamet yang panjangnya kurang-lebih 200 

meter. Hal ini perlu rekomendasi dari Dewas yang nantinya 

diusulkan kepada Wali Kota. 

d. Membuat proposal pengajuan anggaran kepada pemerintah kota 

untuk pembelian peralatan penunjang medis yang sangat urgent 

di IGD seperti; Bed monitor, AED, Ventilator mekanik, Syringe 

pump, Infuse pump, dan sebagainya yang standarnya tiap tempat 

tidur tersedia. Mengadakan lobi-lobi anggaran kepada 

pemerintah pusat untuk membantu pembelian peralatan medis. 

e. Mencari solusi dana talangan untuk mengatasi permasalahan 

klaim BPJS, jika terjadi penundaan pencairan dana, supaya 

oprasional rumah sakit tidak terganggu. 

2. Bagi Penanggung jawab IGD 

Alur Kegiatan di IGD harus disesuaikan dengan standar IGD 

rumah sakit, yaitu dimulai dengan Triage Visual untuk menentukan 

False Emergency dan True Emergency. Jika petugas 

mengidentifikasi pasien tersebut merupakan False Emergency 

segera mengarahkan ke poliklinik 24 jam, Jika True Emergency 

diarahkan ke ruang triage dan menuju ke ruang tindakan sesuai 

prioritas kegawatan. RSUD Bendan saat ini tidak memiliki 

poliklinik umum 24 jam, maka PJ IGD segera merealisasikan 

fasilitas tersebut dengan cara mengusulkan kepada direktur melalui 
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Kabid. Pelayanan Medis. Selain itu area triage harus difungsikan 

sebagai area pemilahan pasien bukan sebagai ruang tunggu, 

peralatan dan petugas harus disiapkan di area tersebut. Ruang-

ruangan yang berada di IGD harus difungsikan untuk 

keperuntukanya, hal ini perlu pengawasan dan pembinaan oleh PJ 

IGD. PJ IGD mengawal pengusulan peralatan medis yang pernah 

diusulkan kepada direktur supaya cepat terealisasi, memastikan 

kembali sudah pada tahap apa saat ini. Mempelajari kembali 

pokok-pokok standar IGD yang harus dicapai sesuai Kepmenkes RI 

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

Darurat Rumah Sakit. 

3. Bagi Pemerintah  

Pemerintah Kota Pekalongan selaku pemilik RSUD Bendan, 

seyogyanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan keuangan RSUD 

Bendan. Pengajuan anggaran untuk keperluan yang urgent seperti 

pembelian peralatan penunjang medis diprioritaskan, jika hal 

tersebut menyerap APBD sangat banyak, pemerintah seharusnya 

mencarikan lobi-lobi anggaran kepada Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Pusat, Kemenkes RI dan Kemenkeu RI. Seperti yang 

sudah dilakukan oleh rumah sakit-rumah sakit lain. 

Supaya RSUD Bendan mudah diakses oleh masyarakat dari 

berbagai arah, Pemerintah Kota segera melakukan kajian tata letak 

muka depan rumah sakit menghadap ke jalan slamet, membuka 
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akses baru dari jalan Gajah Mada menuju jalan slamet, supaya 

akses ke IGD menjadi mudah. 

4. Bagi Dewan Pengawas Rumah Sakit (Dewas) 

Dewas harus aktif melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai 

tugasnya seperti yang tertuang dalam Pasal  56 Ayat (5) Undang-

Undang Rumah Sakit. 

5. Bagi Rumah Sakit-Rumah Umum Sakit khususnya Kelas C  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai informasi 

tentang standar IGD menurut Kepmenkes RI Nomer 

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

Rumah Sakit. 

6. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk penelitian 

sejenis, peneliti selanjutnya dapat meneliti rumah sakit dengan 

lavel standar yang lebih tinggi atau lebih rendah yaitu: lavel I untuk 

rumah sakit kelas D, lavel III untuk rumah sakit kelas B dan Lavel 

IV untuk rumah sakit kelas A. 

 

 

 

 

 

 


