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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi 

Rumah sakit Permata Bunda Purwodadi merupakan fasilitas pelayanan 

kesehatan di Kabupaten Purwodadi yang berfungsi memberikan pelayanan 

kesehatan paripurna baik berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta yaitu PT. Permata 

Bunda. Rumah sakit ini pertama berdiri dalam bentuk Rumah Bersalin (RB) 

UTOMO, kemudian pada tahun 1999 status rumah sakit meningkat menjadi 

rumah sakit umum. 

Berdasarkan klasifikasi, rumah sakit ini termasuk pada klasifikasi rumah 

sakit umum tipe C, rumah sakit Permata bunda terletak di jalan Hayam Wuruk 

Nomor 24 Purwodadi-Grobogan, serta memiliki luas bangunan 6.799 m2, 

memberikan pelayanan kesehatan berupa rawat jalan (poliklinik), rawat inap, 

Instalasi Gawat Darurat (IGD), instalasi farmasi, laboratorium, radiologi dan 

fisioterapi. 
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2. Struktur Organisasi RSU Permata Bunda Purwodadi 

Bagan 2.1 Struktur Organisasi RSU Permata Bunda Purwodadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : RSU Permata Bunda Purwodadi 2018 
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3. Struktur Organisasi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Permata 

Bunda Purwodadi 

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Instalasi Gawat Darurat RSU Permata Bunda 

Purwodadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : RSU Permata Bunda Purwodadi 2018 
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Sumber daya manusia yang terdapat di RSU Permata Bunda Purwodadi 

sejumlah 193 orang dengan uraian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Data Tenaga Kerja di RSU Permata Bunda Purwodadi 

No  Tenaga 

kesehatan 

Jumlah Status kepegawaian 

1.  Dokter spesialis 2 Tetap 
2.  13 Part time 
3.  Dokter umum 3 Tetap 
4.  12 Part time 
5.  Dokter gigi 1 Tetap 
6.  Perawat & bidan  78 Tetap  
7.  Apoteker  8 Tetap 
8.  Laboratorium 6 Tetap 
9.  Fisioterapi  6 Tetap 
10.  Tenaga Non 

Kesehatan 

64 Tetap  

           Jumlah 193  

Sumber data : RSU Permata Bunda Purwodadi Tahun 2018 

4. Gambaran Kasus Gawat Darurat di IGD RSU Permata Bunda 

Purwodadi 

Instalasi Gawat Darurat di RSU Permata Bunda merupakan tempat 

memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien dengan keadaan gawat darurat, 

memiliki kurang lebih sebanyak 21 tenaga kesehatan yang terdiri dari 8 dokter 

umum, 1 kepala ruang IGD dan 16 perawat IGD.  

Berikut merupakan data hasil rekap pasien yang dimiliki oleh bidang 

administrasi pelayanan IGD rumah sakit, selama periode april hingga juni 

2018 dengan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Data Pasien Gawat Darurat di IGD  

RSU Permata Bunda Purwodadi Periode April-Juni 2018 

 

Jenis 

kegawatdaruratan 
April Mei Juni  

Kasus ringan 40 65 80 

True emergency: 

Kejang 5 7 10 

Syok Hipovelemik 12 15 18 

Cidera Kepala Berat 18 20 24 

Oedem Pulmo 33 18 20 

Acute Miocardiac 

Infark (AMI) 
20 23 25 

Stroke  30 22 26 

STEMI (ST Elevasi 

Miokard) 
15 20 20 

Sesak nafas akibat 

serangan jantung 
22 30 34 

Jumlah : 195 220 257 

 

Sumber data : RSU Permata Bunda Purwodadi Periode April-Juni Tahun 2018 
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5. Hasil Wawancara Dengan Narasumber di RSU Permata Bunda 

Purwodadi 

a) Direktur RSU Permata Bunda Purwodadi 

Wawancara dengan dokterI selaku Direktur RSU Permata Bunda 

Purwodadi. 

Sejarah berdirinya RSU Permata bunda adalah bermula dari rumah 

bersalin “UTOMO”, yang dikelola langsung oleh pemiliknya sendiri 

yaitu dr. Utomo, SPOG. Seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan 

jumlah pasien dengan berbagai macam kebutuhan pasien, hingga 

kemudian pada tahun 1999 RB “UTOMO” berkembang menjadi RSU 

berada di bawah pengelolaan PT. Permata Bunda yang diresmikan 

sebagai rumah sakit tipe C. 

Pelayanan IGD merupakan salah satu jenis pelayanan yang 

diselenggarakan oleh RSU Permata Bunda, memiliki distribusi tenaga 

kesehatan yang terdiri dari: delapan orang dokter jaga, satu orang kepala 

ruang IGD, 16 orang perawat IGD. 

 RSU Permata Bunda memiliki peraturan internal terkait dengan 

pelayanan gawat darurat, hal tersebut diwujudkan dengan adanya SK 

Direktur RS Permata Bunda Nomor 08/079/SK/XI/2014 Tentang 

Penetapan Pola Ketenagaan IGD di Lingkungan RSU Permata Bunda, 

didalam peraturan tersebut mengatur tentang kualifikasi SDM pemberi 

pelayanan IGD, ketentuan sarana dan prasarana, tupoksi masing-masing 
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personil penyelenggara pelayanan gawat darurat dan SK Direktur RS 

Permata Bunda Nomor 05/079.3/SK/XI/2016 Tentang Penugasan Kerja 

Klinis Perawat. 

Standar prosedur pelayanan di rumah sakit ini telah disesuaikan 

dengan peraturan pelayanan gawat darurat yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Kesehatan, kemudian diaplikasikan kedalam peraturan 

internal rumah sakit melalui : 

1) SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/069/SK/XI/2016 

Tentang Panduan Skrining Awal di RS Permata Bunda  sebagai 

bentuk prosedur penerimaan pasien gawat darurat yang didalamnya 

mengatur tentang panduan skrining awal yang disebut dengan triase 

primer melalui SPO Nomor 01/001/IGD, panduan triase sekunder 

melalui SPO Nomor 01/002/IGDdan dokumentasi pelaporan hasil 

skrining melalui form skrining. 

2) SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/080.4/SK/XI/2016 

Tentang Panduan Pelayanan Resusitasi RS Permata Bunda sebagai 

bentuk prosedur pelayanan life safing yang didalamnya mengatur 

tentang pedoman pelaksanaan resusitasi jantung paru (RJP) melalui 

SPO Nomor 01/029/YANMED dan pedoman penggunaan 

defibrillator melalui SPO Nomor 01/031/YANMED. 

3) SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/038.5/SK/X/2016 

Tentang Panduan Pelayanan Pasien dengan Alat Bantu Hidup 
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sebagai bentuk prosedur pelayananstabilisasi pasien yang 

didalamnya mengatur tentang pedoman penggunaan CPAP 

(Continous Positive Airway Pressure) melalui SPO Nomor 

01/035/YANMED, pedoman penggunaan ventilator melalui SPO 

Nomor 01/034/YANMED. 

4) Lingkup pelayanan gawat darurat oleh perawat juga diatur melalui 

peraturan internal rumah sakit dengan SK Direktur RS Permata 

Bunda Nomor 05/008.2/SK/I/2016 Tentang Pedoman Pelayanan 

Bidang Keperawatan di RS Permata Bunda yang didalamnya 

mengatur tentang prosedur pemeriksaan fisik melalui SPO Nomor 

01/001/Bid.Kep, pedoman penilaian kesadaran pasien melalui SPO 

Glasgows Coma Skale(GCS) Nomor 01/004/Bid.Kep, pedoman 

pemasangan EKG melalui SPO Nomor 01/005/Bid.Kep, pedoman 

pemberian obat intravenamelalui SPO 01/008.2/Bid.Kep, pedoman 

penghisapan lendir melalui SPO Nomor 01/008/Bid.Kep, pedoman 

inhalasi nebulizier melalui SPO Nomor 01/018/Bid Kep, pedoman 

pemasangan infus melalui SPO Nomor 01/020/Bid.Kep, pedoman 

pemasangan tranfusi darah melalui SPO Nomor 01/021/Bid.Kep, 

pedoman pembersihan jalan nafas melalui SPO Nomor 

01/030/Bid.Kep, pedoman pemberian dopamine melalui SPO 

Nomor 01/03/Bid.Kep, pedoman pemberian heparin melalui SPO 
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Nomor 01/032/Bid.Kep, pedoman pemasangan alat bantuan hidup 

dasar melalui SPO Nomor 01/039/Bid.Kep. 

Namun belum ada ketentuan pelayanan gawat darurat paling lama adalah 

lima menit karena pihak rumah sakit menyadari akan adanya keterbatasan 

SDM serta sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana 

rumah sakit diantaranya adalah jumlah bed untuk identifikasi pasien 

hanya berjumlah dua, alat EKG yang ada di IGD hanya berjumlah satu 

dan alat medis berupa syringe pump, infus pump, dan CPAP tidak tersedia 

di ruang IGD. 

Mengenai pelimpahan wewenang, memang seringkali dilaksanakan 

antara dokter dengan perawat, namun peraturan internal rumah sakit yang 

mengatur tentang hal tersebut belum ada. 

Sejauh ini prosedur pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas IGD 

sudah sesuai dengan SPO yang ditetapkan oleh rumah sakit, hal tersebut 

memiliki tujuan untuk keselamatan pasien sehingga kita harus mengikuti 

ketentuan yang ada. 

Pengawasan dan pembinaan pelayanan gawat darurat diawasi oleh 

kepala ruangan IGD, masing-masing perawat mempunyai rapor yang 

akan dievaluasi setiap bulannya, selama ini yang menjadi objek 

pengawasan hanya perawat, kalau dokter jarang dilakukan pengawasan. 

Mekanisme pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan performa 

kinerja perawat, pengawasan kemampuan menganalisa pasien, kemudian 
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pengawasan melalui pengumpulan dokumentasi yang telah dibuat oleh 

perawat kemudian dianalisis kekurangannya. 

Terkait dengan pelaporan pelayanan biasanya berupa dokumentasi 

penulisan hasil pemeriksaan, diagnosa, dan tindakan serta obat-obatan 

yang diberikan pada rekam medis pasien. Kemudian mengenai 

pendidikan dan pelatihan internal terkait dengan topik pelayanan gawat 

darurat pernah dilaksanakan oleh rumah sakit ini sering disebut dengan in 

house training, kalau untuk pelatihan dari luar kami jarang mengikuti. 

Hambatan yang sering ditemui dalam memberikan pelayanan 

kesehatan adalah pada saat pasien sangat ramai kami mengalami 

kekurangan SDM sehingga pasien harus menunggu cukup lama karena 

pelayanan diberikan secara bergantian. 

b) Kepala Perawat IGD RSU Permata Bunda Purwodadi 

Wawancara dengan Perawat I selaku Kepala perawat IGD di Rumah 

Sakit Permata Bunda Purwodadi.  

Sebagai kepala perawat di rumah sakit permata bunda harus 

memenuhi kualifikasi kompetensi berupa pendidikan S1 Keperawatan 

(profesi), memiliki pengalaman di bidang pelayanan gawat darurat 

minimal lima tahun,memiliki sertifikat emergency nursing berupa BTLS, 

PPGD,dan ACLS .  

Tugas dan fungsi kepala perawat IGD antara lain : melaksanakan 

asuhan keperawatan di IGD sesuai dengan standar yang ditetapkan, 
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mengatur dan mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan IGD, 

memelihara dan melaksanakan system pencatatan dan pelaporan, 

menyusun usulan kebutuhan tenaga dan alat keperawatan. 

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang kualifikasi tenaga 

kerja di IGD RS Permata Bunda yaitu pada SK Direktur RS Permata 

Bunda Nomor 08/079/SK/XI/2014 Tentang Penetapan Pola Ketenagaan 

IGD di Lingkungan RSU Permata Bunda menetapkan bahwa untuk bisa 

menjadi perawat IGD maka seorang perawat harus memenuhi kualifikasi 

kompetensi berupa: pendidikan DIII keperawatan, memiliki SIKP yang 

berlaku, memiliki sertifikat kompetensi emergency nursing berupa BTLS, 

PPGD,dan ACLS .  

Perawat di IGD RS Permata Bunda berjumlah 16 orang, namun 

demikian masih terdapat lima orang yang belum memenuhi syarat 

kompetensi, yaitu sertifikat kegawatdaruratan yang dimiliki belum 

lengkap.  

Perawat di IGD RS Permata Bunda bekerja secara tim, hal tersebut 

memiliki tujuan apabila masih terdapat anggota tim yang belum baik 

kompetensinya maka harus didampingi oleh anggota tim lain yang lebih 

mumpuni, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam 

penanganan pasien. Efek yang ditimbulkan dari penerapan kerja tim 

adalah membuat waktu penanganan menjadi lebih lama. 
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 Peraturan internal rumah sakit untuk pelayanan gawat darurat sudah 

ada, meliputi standar penerimaan pasien, standar upaya life safing, standar 

pelaksanaan setiap tindakan juga sudah ada dan telah disesuaikan dengan 

peraturan terkait. 

Peraturan internal terkait pelimpahan wewenang dari dokter ke 

perawat memang belum ada, jadi spontanitas saja namun selalu dibawah 

pengawasan dokter dan yang terpenting ada dokumentasi. Penerapan 

peraturan internal terkait dengan pelayanan gawat darurat sebagian besar 

sudah dilaksanakan dengan baik. 

Program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara internal oleh 

rumah sakit bersama dengan dokter dan dokter spesialis melalui bedside 

teaching, kalau untuk pelatihan dari luar sangat jarang kami ikuti. 

Pengawasan dan pembinaan melalui monitoring kinerja petugas 

berdasarkan hasil wawancara dengan kepala perawat IGD diketahui 

bahwa kepala perawat IGD melaksanakan pengawasan secara langsung 

ketika perawat jaga IGD bekerja pada sift pagi dan siang, karena kepala 

perawat IGD memiliki jam kerja dari jam 07.00 hingga jam 16.00, namun 

jika kepala perawat IGD sudah pulang maka pengawasan dilakukan 

berdasarkan hasil laporan yang dikerjakan oleh perawat jaga IGD. 

Terkait dengan pembinaan, dilakukan oleh kepala perawat IGD 

dengan cara mengadakan seminar kasus gawat darurat yang disajikan 

oleh perawat IGD yang kemudian di analisis dan dipelajari 
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kekurangannya, sehingga diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

perawat yang ada di IGD. 

 Yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan adalah perawat 

yang bertugas di IGD, karena waktu mereka lebih banyak dibandingkan 

dengan dokter jaga yang kadang hanya on call. 

Pelaporan kegiatan pelayanan gawat darurat dilaksanakan melalui 

pengisian rekam medis pasien yang formatnya telah disesuaikan dengan 

ketentuan dari Pemerintah. 

 Hambatan yang ditemui dalam pelayanan gawat darurat adalah 

kemampuan perawat IGD sangat tergantung dengan leadernya, jika 

pemimpinnya pandai maka bawahannya juga pandai terutama dalam skill 

penanganan pasien, karena faktor lingkungan sangat mempengaruhi, 

kemudian keterbatasan SDM dan sarana apabila pasien dalam jumlah 

banyak, karena di rumah sakit ini bed yang digunakan untuk evakuasi 

pasien yang baru dating hanya dua tempat tidur. 

c. Dokter jaga IGD RSU Permata Bunda Purwodadi 

Wawancara dengan Dokter F selaku dokter jaga IGD RSU Permata 

Bunda Purwodadi. 

Dokter jaga di IGD rumah sakit Permata Bunda berjumlah delapan 

orang, Tiga orang  doktermerupakan karyawan tetap dan lima dokter 

lainnya merupakan karyawan tidak tetap. Kualifikasi yang harus dipenuhi 
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untuk menjadi dokter jaga IGD adalah ijin praktek dokter umum, 

sertifikat PPGD, ATLS dan ACLS. 

Terdapat peraturan internal terkait dengan pelayanan gawat darurat 

diwujudkan dengan adanya standar pelayanan operasional muai dari 

menerima pasien, life safing, stabilitas dan penggunaan alat bantu hidup. 

Dalam sift biasanya terdapat dua dokter jaga di IGD, yang satu orang 

selalu berada di lokasi namun yang satu lagi terkadang keluar pada saat 

jam sift. Pelimpahan kewenangan dari dokter IGD kepada perawat jaga 

IGD diberikan dalam bentuk delegasi namun masih menjadi tanggung 

jawab dokter, pelimpahan tersebut diberikan dalam hal memasang infuse, 

memasukkan obat intravena, heating, pemasangan EKG dll. 

Dalam memberi pelimpahan kewenangan, dokter IGD tidak 

menentukan syarat khusus bagi perawat yang akan diberikan pelimpahan 

kewenangan, karena peraturan internal rumah sakit tidak mengatur 

tentang hal tersebut.Sehingga dokter akan memilih perawat yang sudah 

berpengalaman baik dalam melaksanakan tindakan medis dan 

pengetahuan, namun apabila pasien benar-benar dalam jumlah banyak 

maka perawat yang kurang berpengalaman akan ikut melakukan tindakan 

medis. 

Apabila perawat tidak mampu menerima pelimpahan kewenangan 

dengan baik, maka dokter akan mengerjakan tindakan medis tersebut. 

Karena selama ini selalu ada satu dokter yang standby jaga di setiap sift, 
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maka tidak pernah ada kejadian yang sampai mengancam keselamatan 

pasien. 

Pembinaan dan pengawasan biasanya dilakukan oleh Kepala ruang 

IGD, kegiatan pengawasan meliputi : cara kerja perawat, kemampuan 

perawat dalam menganalisa pasien, kemampuan perawat dalam 

memberikan tindakan kepada pasien dan dokumentasi yang telah dibuat 

oleh perawat. 

Sedangkan pada kegiatan pembinaan,tugas dokter hanya menerima 

undangan saja apabila diadakan presentasi kasus, sehingga dokter hanya 

mengoreksi tindakan keperawatan yang dilaksanakan, dan memberi 

masukkan saja. 

Pelaporan dilaksanakan dengan menulis status pasien di rekam medis 

pasien, dan disampaikan ketika operan jaga, mulai dari kondisi pasien, 

terapi yang telah diberikan serta perkembangan kesehatan pasien. Terkait 

dengan hambatan selama memberikan pelayanan ada di keterbatasan 

SDM serta sarana dan prasarana saja karena saat ini pasien semakin 

banyak yang datang berobat ke rumah sakit ini. 
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d. Hasil wawancara dengan perawat IGD yang memiliki sertifikat 

kompetensi 

Tabel 3.3Hasil Wawancara dengan Perawat IGD yang 

Memiliki Sertifikat Kompetensi 

 
Pertanyaan R1 R2 R3 R4 R5 

Lama bertugas 

di IGD 

15 tahun  3 tahun 1 tahun 5 tahun 2 tahun 

Syarat menjadi 

perawat IGD 

D3+STR+ 

sertifikat 

PPGD, BTLS 

dan ACLS 

D3+STR+ 

sertifikat 

PPGD, BTLS 

dan ACLS 

D3+STR+ 

sertifikat 

PPGD, BTLS 

dan ACLS 

D3+STR+ 

sertifikat 

PPGD, BTLS 

dan ACLS 

D3+STR+ 

sertifikat 

PPGD, BTLS 

dan ACLS 

Kepemilikan 

SIKP yang 

berlaku 

SIKP berlaku 

hingga 2021 

SIKP berlaku 

hingga 2020 

SIKP berlaku 

hingga 2022 

SIKP berlaku 

hingga 2019 

SIKP berlaku 

hingga 2021 

Mendapat 

pelatihan dan 

pembekalan 

pelayanan 

gadar? 

Ya, berupa 

PPGD, 

ACLS dan 

BTLS 

Ya, pelatihan 

PPGD,ACLS 

dan BTLS 

Ya, pelatihan 

PPGD,ACLS 

dan BTLS 

Ya, pelatihan 

PPGD,ACLS 

dan BTLS 

Ya, pelatihan 

PPGD,ACLS 

dan BTLS 

Pernah 

menangani 

sendiri pasien 

gawat darurat 

Tidak, kami 

bekerja 

secara tim 

Tidak, satu 

pasien biasanya 

ditangani oleh 

dua orang 

Tidak pernah, 

satu pasien 

dikerjakan dua 

perawat 

Tidak pernah, 

penanganan 

dilakukan 

bersama tim 

Tidak pernah, 

satu pasien 

dikerjakan dua 

orang 

Apakah ada 

SPO yang 

mengatur 

pelayanan gawat 

darurat? 

Ada, SPO 

mengatur 

cara 

penggunaan 

alat gawat 
darurat 

Ada, tapi saya 

tidak pernah 

membacanya 

Ada, tapi 

biasanya 

disimpan oleh 

kepala ruang 

Ada, tapi kami 

tidak pernah 

membacanya 

Ada, tapi kami 

jarang 

membacanya 

Pengetahuan 

tentang 

peraturan 

pelayanan gawat 

darurat 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahu 

Pengetahuan 

Kepmenkes No 

856 th 2009 

Tentang 

Standar 

Pelayanan IGD 

Tidak 

mengetahui, 

kami 

mengerjakan 

sesuai 

perintah 

dokter 

Tidak tahu, 

pelayanan 

diberikan sesuai 

perintah dokter 

Tidak tahu, 

kami mengikuti 

advice dokter 

Tidak tahu, 

tinggal tunggu 

perintah saja 

Aturannya tidak 

tahu 

Pelatihan 

internal rumah 

sakit tentang 

pelayanan gadar 

Ada, 
biasanya 

berupa studi 

kasus dan 

Ada, studi 
kasus setiap 

minggu dan 

bedside 

Ada, kita selalu 
presentasi kasus 

setiap minggu  

Ada,seminar 
kasus setiap 

minggu dan 

bedside 

Ada presentasi 
kasus tiap 

minggunya 
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bedside 

teaching 

teaching teaching 

Prosedur 

penanganan 

pasien gadar di 

rumah sakit 

1. Pengkajian 

dengan 
klasifikasi 
pasien 

2. Menetapkan 
diagnosa 

3. Merumuska
n rencana 
tindakan 

4. Implementas
i 
perencanaan 

5. Evaluasi 
perkembang
an pasien 

6. Dokumentas
i 

7. Memberi 
informasi 
tindakan 

1. Triase  

2. Menetapkan 
diagnosa 

3. Menyusun 
rencana 
tindakan 

4. Melaksanakan 
tindakan 

5. Evaluasi 
perkembanga
n pasien 

6. Dokumentasi  

1. Identifikasi 

pasien 
2. Menetapkan 

diagnosa 
3. Menyusun 

rencana 
tindakan 

4. Melaksanakan 
tindakan 

5. Evaluasi 
perkembanga
n pasien 

6. Dokumentasi 

1. Triase  

2. Menetapkan 
diagnosa 

3. Menyusun 
rencana 
tindakan 

4. Melaksanakan 
tindakan 

5. Evaluasi 
perkembanga
n pasien 

6. Dokumentasi 
7. Memberi 

informasi 
tindakan 

1. Klasifikasi 

pasien  
2. Menetapkan 

diagnosa 
3. Menyusun 

rencana 
tindakan 

4. Melaksanakan 
tindakan 

5. Evaluasi 
perkembanga
n pasien 

6. Dokumentasi 
7. Memberi 

informasi 

tindakan 

Prosedur 

pelayanan gadar 

jika tidak ada 

dokter 

Biasanya on 

call 

Jarang sekali 

dokter tidak ada 

di tempat 

Konsul pasien 

melalui on call 

On call Dokter selalu 

ada di ruang 

IGD sepanjang 

sift 

SPO tentang 

pelimpahan 

kewenangan di 

rumah sakit 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Penanggung 

jawab 

pelaksanaan 

tindakan gawat 

darurat 

Dokter jaga  Dokter  Dokter Dokter jaga  Dokter 

Pengetahuan 

peraturan 

pelaksanaan 

pelimpahan 

kewenangan? 

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu 

Pengetahuan 

UU 

Keperawatan 

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu 

Hambatan 

dalam 

memberikan 

pelayanan gadar 

Keterbatasan 

sarana dan 

prasarana di 

IGD hanya 

ada 2 bed u/ 

evakuasi 

pasien 

Keterbatasan 

SDM kalau 

pasien ramai 

juga sarana dan 

prasarana 

Keterbatasan 

sarana dan 

prasarana 

Keterbatasan 

jumlah SDM 

pada saat 

pasien ramai 

Terbatasnya 

sarana dan 

prasarana. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat jaga IGD yang telah 

memiliki sertifikat kompetensi, dari tabel 3.3 dapat diketahui bahwa lima 

responden telah memenuhi syarat kompetensi yang ditetapkan oleh rumah 

sakit berupa berpendidikan DIII, memiliki SIKP, dan memiliki sertifikat 

pelatihan emergency berupaPPGD, ACLS dan BTLS. 

Perawat IGD yang telah memiliki sertifikat kompetensi 

melaksanakan asuhan keperawatan melalui tahapan triase, menetapkan 

diagnosa, menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan, evaluasi 

perkembangan pasien, dokumentasi dan memberi informasi tindakan. 

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui bahwa perawat yang memiliki 

sertifikat kompetensi tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelayanan kegawat daruratan, 

termasuk pada peraturan tentang pelimpahan kewenangan yang diberikan 

kepada perawat jaga IGD. Kemudian perawat juga tidak melaksanakan 

tindakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit, 

meskipun standar pelayanan sudah ada. Misalnya pada pelaksanaan 

penggunaan nebulizier, rumah sakit sudah mengatur pedoman 

pelaksanaannya namun perawat memilih bertanya kepada senior tentang 

cara penggunaannya. 

Hambatan yang ditemui oleh perawat yang memiliki sertifikat 

kompetensi hanya terdapat secara teknis saja berupa keterbatasan saranan 

dan prasarana karena hanya terdapat dua bed untuk identifikasi pasien, 
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kemudian jumlah EKG hanya satu, syringe pump juga tidak tersedia di 

ruang IGD padahal dalam satu hari pasien berjumlah 10 sampai 15 orang. 

e. Hasil Wawancara dengan perawat IGD yang tidak memiliki sertifikat 

kompetensi 

Tabel 3.4Hasil Wawancara dengan Perawat IGD yang Tidak Memiliki 

Sertifikat Kompetensi 

 
Pertanyaan R1 R2 R3 R4 R5 

Lama 

bertugas di 

IGD 

2 tahun  3 tahun 4 tahun 1 tahun 5 tahun 

Syarat 

menjadi 

perawat IGD 

D3+STR+ 

sertifikat PPGD, 

BTLS dan 

ACLS 

D3+STR+ 

sertifikat 

PPGD, BTLS 

dan ACLS 

D3+STR+ 

sertifikat 

PPGD, BTLS 

dan ACLS 

D3+STR+ 

sertifikat 

PPGD, BTLS 

dan ACLS 

D3+STR+ 

sertifikat 

PPGD, BTLS 

dan ACLS 

Kepemilikan 

SIKP yang 

berlaku 

SIKP berlaku 
hingga 2021 

SIKP berlaku 
hingga 2020 

SIKP berlaku 
hingga 2019 

SIKP berlaku 
hingga 2022 

SIKP berlaku 
hingga 2019 

Mendapat 

pelatihan 

dan 

pembekalan 

pelayanan 

gadar? 

Hanya 

mengikuti 

pelatihan PPGD, 

di rs hanya ada 

seminar kasus 

IGD setiap 

minggunya 

Hanya 

mengikuti 

pelatihan PPGD 

Mengikuti 

pelatihan PPGD 

dan ACLS, 

kalau dari rs 

diberi pelatihan 

secara bedside 

teaching 

Mengikuti 

pelatihan PPGD 

Hanya 

mengikuti 

pelatihan BTLS 

dan PPGD 

Pernah 

menangani 

sendiri 

pasien gawat 

darurat 

Tidak pernah, 

kami bekerja 

secara tim 

Tidak, satu 

pasien biasanya 

ditangani oleh 

dua orang 

Tidak pernah, 

satu pasien 

dikerjakan dua 

perawat 

Tidak pernah, 

penanganan 

dilakukan 

bersama tim 

Tidak pernah, 

satu pasien 

dikerjakan dua 

orang 

Apakah ada 

SPO yang 

mengatur 

pelayanan 

gawat 

darurat? 

Ada, tapi hanya 
di simpan di 

ruangan saja, 

jarang dibaca 

Ada, tapi saya 
tidak pernah 

membacanya 

Ada, tapi 
biasanya 

disimpan oleh 

kepala ruang 

Ada, tapi kami 
tidak pernah 

membacanya 

Ada, tapi kami 
jarang 

membacanya 

Pengetahuan 

tentang 

peraturan 

pelayanan 

gawat 

darurat 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahu 

Pengetahuan Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu 
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Kepmenkes 

No 856 th 

2009 Tentang 

Standar 

Pelayanan 

IGD 

Pelatihan 

internal 

rumah sakit 

tentang 

pelayanan 

gadar 

Ada, biasanya 

berupa studi 

kasus dan 

bedside teaching 

Ada, studi 

kasus setiap 

minggu dan 

bedside 

teaching 

Ada, melalui 

presentasi kasus 

setiap minggu  

Ada,seminar 

kasus setiap 

minggu dan 

bedside 

teaching 

Ada presentasi 

kasus tiap 

minggunya 

Prosedur 

penanganan 

pasien gadar 

di rumah 

sakit 

1. Identifikasi 
pasien 

2. Menetapkan 
diagnosa 

3. Merumuskan 
rencana 
tindakan 

4. Implementasi 
perencanaan 

5. Evaluasi 
6. Dokumentasi 

 

1. Triase  
2. Menetapkan 

diagnosa 
3. Menyusun 

rencana 
tindakan 

4. Melaksanakan 
tindakan 

5. Evaluasi 
6. Dokumentasi  

1. Identifikasi 
pasien 

2. Menetapkan 
diagnosa 

3. Menyusun 
rencana 
tindakan 

4. Melaksanakan 
tindakan 

5. Evaluasi  
6. Dokumentasi 

1. Triase  
2. Menetapkan 

diagnosa 
3. Menyusun 

rencana 
tindakan 

4. Melaksanakan 
tindakan 

5. Evaluasi 
perkembanga
n pasien 

6. Dokumentasi 
 

1. Klasifikasi 
pasien  

2. Menetapkan 
diagnosa 

3. Menyusun 
rencana 
tindakan 

4. Melaksanakan 
tindakan 

5. Evaluasi 
perkembanga
n pasien 

6. Dokumentasi 

Prosedur 

pelayanan 

gadar jika 

tidak ada 

dokter 

Biasanya on call On call On call On call On Call 

SPO tentang 

pelimpahan 

kewenangan 

di rumah 

sakit 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Penanggung 

jawab 

pelaksanaan 

tindakan 

gawat 

darurat 

Dokter jaga  Dokter jaga Dokter jaga Dokter jaga  Dokter jaga 

Pengetahuan 

peraturan 

pelaksanaan 

pelimpahan 

kewenangan? 

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu 

Pengetahuan 

UU 

Keperawatan 

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu 

Hambatan 

dalam 

Hambatannya 

adalah saya tidak 

Saya tidak bisa 

memasang 

Saya belum 

bisa membaca 

Keterbatasan 

kemampuan 

Saya tidak bisa 

memasang 
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memberikan 

pelayanan 

gadar 

bisa membaca 

hasil rekaman 

EKG 

bedside monitor 

dan 

membacanya 

hasil EKG untuk membaca 

hasil EKG 

&membaca 

hasil bedside 

monitor 

 

Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa masih terdapat lima orang 

perawat jaga IGD RS Permata Bunda yang belum memenuhi syarat 

kompetensi berupa kepemilikan sertifikat kompetensi. Berdasarkan 

peraturan internal rumah sakit ditetapkan perawat harus memiliki tiga 

sertifikat kompetensi berupa sertifikat PPGD, BTLS dan ACLS. 

 Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat tiga perawat yang hanya 

memiliki sertifikat PPGD, satu orang perawat memiliki sertifikat PPGD 

dan ACLS, satu orang perawat memiliki sertifikat PPGD dan BTLS. 

Penyebab perawat tidak mengikuti pelatihan tersebut adalah karena 

adanya keterbatasan biaya yang dimiliki oleh perawat, karena pelatihan 

tersebut tidak difasilitasi oleh rumah sakit. 

Perawat IGD yang telah memiliki sertifikat kompetensi 

melaksanakan asuhan keperawatan melalui tahapan triase, menetapkan 

diagnosa, menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan, evaluasi 

perkembangan pasien dan dokumentasi. Pemberian informasi tidak 

dilaksanakan akibat adanya keterbatasan kemampuan perawat untuk 

memberikan informasi kepada keluarga pasien yang mengalami 

perubahan psikologis akibat anggota keluarganya mengalami 

kegawatdaruratan. 
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Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa perawat yang tidak memiliki 

sertifikat kompetensi tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelayanan kegawat daruratan, 

termasuk pada peraturan tentang pelimpahan kewenangan yang diberikan 

kepada perawat jaga IGD. Kemudian perawat juga tidak melaksanakan 

tindakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit, 

meskipun standar pelayanan sudah ada. 

Hambatan pelaksanaan pelayanan gawat darurat yang diketahui 

berdasarkan tabel 3.4 adalah masih adanya tiga orang perawat yang tidak 

bisa membaca hasil EKG, satu orang perawat tidak bisa memasang 

bedside monitor dan satu orang perawat tidak bisa membaca hasil bedside 

monitor. 

B. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Tentang Asuhan Keperawatan pada Keadaan Gawat 

Darurat 

a. Dasar Hukum Tentang Penyelenggaraan Asuhan Keperawatan Pada 

Keadaan Gawat Darurat 

1) Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28H ayat (1) berbunyi: 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan”. Pelayanan kesehatan yang 

dimaksud pada Pasal tersebut meliputi pelayanan kesehatan 
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perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan 

kesehatan perseorangan salah satunya berupa pelayanan kesehatan 

gawat darurat, yang diberikan dalam upaya pemenuhan hak 

masyarakat untuk hidup sehat. 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan berbunyi “Setiap orang 

berhak atas kesehatan”.Hak atas kesehatan yang dimaksud pada Pasal 

tersebut adalah hak memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas 

pelayanan kesehatan, salah satunya adalah rumah sakit.Pelayanan 

gawat darurat merupakan salah satu jenis dari pelayanan kesehatan 

yang diselenggarakan di rumah sakit. 

Pasal 5 ayat (2) berbunyi “Setiap orang mempunyai hak dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan 

terjangkau”. Hak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan 

terjangkau yang dimaksud pada Pasal tersebut diberikan kepada 

seluruh jenis pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan 

masyarakat maupun perseorangan. Pelayanan gawat darurat sebagai 

salah satu jenis dari pelayanan kesehatan di rumah sakit juga harus 

dilaksanakan secara aman, bermutu dan terjangkau sehingga 

keselamatan pasien terjaga. 

Pasal 30 ayat (1) huruf a berbunyi “Fasilitas pelayanan kesehatan 

menurut jenis pelayanannya yaitu pelayanan kesehatan perseorangan”. 
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Pelayanan kesehatan perseorangan yang diselenggarakan di fasilitas 

pelayanan kesehatan rumah sakit diantaranya rawat jalan, rawat inap 

dan pelayanan kegawatdaruratan. Diselenggarakan sebagai upaya 

untuk membantu masyarakat agar lebih mudah mendapatkan akses 

pelayanan kesehatan. 

3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

Bentuk fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah rumah 

sakit. Pada Pasal 5 huruf a berbunyi “Rumah sakit mempunyai fungsi 

penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan 

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit”.  

Penyelenggaraan pengobatan dan pemulihan dilakukann pada 

semua jenis pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit termasuk 

pada pelayanan gawat darurat dengan tujuan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang aman. 

Pada Pasal 10 ayat (2) berbunyi : 

Rumah sakit paling sedikit terdiri atas ruang: rawat jalan, rawat 

inap, ruang gawat darurat, ruang operasi, ruang tenaga 

kesehatan, radiologi, laboratorium, ruang sterilisasi, farmasi, 

ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi , 

kamar jenazah dan peralatan parkir yang mencukupi. 

 

Fasilitas rumah sakit yang diberikan, termasuk pada fasilitas pelayanan 

gawat darurat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan yang paripurna. 
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Pada Pasal 13 ayat (2) dan (3) berbunyi : 

(2) Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di rumah sakit wajib 

memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus 

bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah 

sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi 

menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan 

pasien. 

 

Tenaga kesehatan termasuk bagi perawat yang bekerja di 

Instalasi Gawat Darurat rumah sakit harus memiliki izin dan bekerja 

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit guna mewujudkan 

pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sehingga harus 

memenuhi kualifikasi dan standarisasi yang telah ditetapkan. 

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada Pasal 11 ayat 

(1) berbunyi: 

“Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam: tenaga medis, psikologis 

klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, gizi, keterapian fisik dan kesehatan tradisional”. 

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa perawat merupakan 

salah satu jenis tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan 

kesehatan temasuk pada pelayanan kesehatan gawat darurat yang 

dilaksanakan dengan tujuan derajat kesehatan masyarakat tercapai. 
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5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 

Perawat sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan mempunyai 

tugas yang diatur pada Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : 

Perawat bertugas sebagai : 

a. Pemberi asuhan keperawatan 

b. Penyuluhan dan konselor bagi klien 

c. Pengelola pelayanan keperawatan 

d. Peneliti keperawatan  

e. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan/atau 

f. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu 

 

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa perawat 

sebagai tenaga kesehatan memiliki tugas diantaranya sebagai pemberi 

asuhan keperawatan, pengelola pelayanan keperawatan dan pelaksana 

tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan termasuk pada pelayanan 

kesehatan gawat darurat. 

Kemudian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi 

asuhan keperawatan maka pelaksanaannya diatur pada Pasal 30 ayat 

(1) berbunyi: 

Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan 

di bidang pelayanan perorangan perawat berwenang : 

a. Melakukan pengkajian keperawatan 

b. Menetapkan diagnosis keperawatan 

c. Melaksanakan tindakan keperawatan 

d. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan 

e. Melakukan rujukan 

f. Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai 

kompetensi 

g. Memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi 

dengan dokter 
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h. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling  

i. Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien 

sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat 

bebas terbatas. 

 

Dari hasil uraian Pasal di atas dapat diketahui bahwa perawat 

dapat memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan 

kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan perawat 

dalam melakukan tindakan gawat darurat yang melalui proses 

keperawatan gawat darurat diantaranya : pengkajian pasien, 

perencanaan tindakan medis, pelaksanaan tindakan medis, evaluasi dan 

dokumentasi dengan melaksanakan prinsip penanganan cepat dan tepat 

sehingga keselamatan pasien terjamin. 

b. Aturan Pelaksanaan Asuhan Keperawatan pada Keadaan Gawat 

Darurat Berdasarkan Kompetensi Perawat 

Bentuk pengaturan pelaksanaan asuhan keperawatan pada keadaan 

gawat darurat berdasarkan kompetensi perawat menjadi landasan bagi 

pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat. Adapun 

bentuk pengaturannya dapat diuraikan sebagai berikut:  

1) Kepmenkes Nomor 856/Menkes/SK/II/2009 Tentang Standar 

Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit 

Penyelenggaraan pelayanan gawat darurat di rumah sakit 

harus di dukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, 

terkait dengan sumber daya manusia berupa perawat ketentuannya 
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diatur pada Lampiran 10 angka 4 bab SDM yang berbunyi 

“Perawat minimal berpendidikan DIII dan menjalani pelatihan 

emergency nursing”. 

Dengan adanya ketentuan tersebut maka rumah sakit 

diwajibkan untuk menyediakan perawat sebagai salah satu 

pemberi pelayanan gawat darurat yang berpendidikan minimal 

DIII dan telah menjalani pelatihan emergency nursing. 

Upaya yang dilakukan oleh RSU Permata Bunda Purwodadi 

adalah dengan menetapkan kualifikasi perawat sebagai pemberi 

pelayanan gawat darurat sesuai dengan ketentuan tersebut. 

Diwujudkan dengan adanya SK Direktur RS Permata Bunda 

Nomor 08/079/SK/XI/2014 Tentang Penetapan Pola Ketenagaan 

IGD di Lingkungan RSU Permata Bunda yang didalamnya 

mengatur syarat perawat IGD yaitu Pendidikan DIII, memiliki 

STR yang berlaku, memiliki sertifikat PPGD, ACLS dan BTLS. 

Kemudian peraturan tentang standarisasi pelayanan gawat 

darurat terdapat pada Lampiran 10 huruf B, Bab Prinsip Umum, 

angka 1 dan 5 yang berbunyi : 

1. Setiap rumah sakit wajib memiliki pelayanan gawat darurat 

yang memiliki kemampuan : melakukan pemeriksaan awal 

kasus gawat darurat dan melakukan resusitasi dan stabilisasi 

(life safing). 
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2. Pasien gawat darurat harus ditangani paling lama 5 (lima) 

menit setelah sampai di IGD. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap pelaksana 

pelayanan di IGD rumah sakit harus mampu melaksanakan 

pemeriksaan awal pada kasus gawat darurat, harus dapat 

melakukan resusitasi dan harus dapat melakukan stabilisasi pada 

pasien gawat darurat. 

Perawat di IGD RS Permata Bunda telah mampu 

melaksanakan pemeriksaan awal pada kasus gawat darurat, 

prosedur pelaksanaannya diatur pada SK Direktur RS Permata 

Bunda Nomor 05/069/SK/XI/2016 Tentang Panduan Skrining 

Awal di RS Permata Bunda  sebagai bentuk prosedur penerimaan 

pasien gawat darurat, yang didalamnya mengatur tentang panduan 

skrining awal meliputi : 

a) Triase primer melalui SPO Nomor 01/001/IGD  

b) Triase sekunder melalui SPO Nomor 01/002/IGD. 

Selain itu perawat di RSU Permata Bunda Purwodadi juga 

telah mampu melaksanakan resusitasi dan stabilisasi pada pasien 

gawat darurat. Pedoman pelaksanaannya diatur pada peraturan 

internal rumah sakit berupa SK Direktur RS Permata Bunda 

Nomor 05/080.4/SK/XI/2016 Tentang Panduan Pelayanan 

Resusitasi RS Permata Bunda meliputi : 
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a) Pedoman pelaksanaan resusitasi jantung paru (RJP) melalui 

SPO Nomor 01/029/YANMED. 

b) Pedoman penggunaan defibrillator melalui SPO Nomor 

01/031/YANMED. 

Terkait dengan stabilisasi pasien diatur  pada SK Direktur 

RS Permata Bunda Nomor 05/038.5/SK/X/2016 Tentang Panduan 

Pelayanan Pasien dengan Alat Bantu Hidup, sebagai bentuk 

prosedur pelayanan stabilisasi pasien meliputi : 

a) Pedoman penggunaan CPAP (Continous Positive Airway 

Pressure) melalui SPO Nomor 01/035/YANMED.  

b) Pedoman penggunaan ventilator melalui SPO Nomor 

01/034/YANMED. 

2) Permenkes Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan 

Praktik Perawat 

Perawat IGD yang bekerja di rumah sakit sebagai fasilitas 

pelayanan kesehatan ketentuannya diatur pada Pasal 3 ayat (1) 

berbunyi “Setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan 

di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri wajib 

memiliki SIKP”. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut maka seluruh perawat yang 

bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib untuk memiliki 

SIKP dengan tujuan menyesuaikan perkembangan hukum dan 

kebutuhan pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka RS Permata Bunda 

Purwodadi menetapkan SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 

05/079.3/SK/XI/2016 Tentang Penugasan Kerja Klinis Perawat 

yang didalamnya menyatakan surat penugasan kerja bagi perawat 

dengan memenuhi kualifikasi salah satunya adalah SIKP. 

2. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan pada Keadaan Gawat darurat 

Berdasarkan Kompetensi Perawat di RSU Permata Bunda Purwodadi 

a. Kewajiban Perawat dalam Asuhan Keperawatan pada Gawat 

Darurat 

Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan disebutkan bahwa 

perawat memiliki tugas sebagai pelaksana asuhan keperawatan dan 

pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan. Pada Undang-

Undang Keperawatan dijelaskan bahwa pada asuhan keperawatan, 

perawat berwenang memberikan tindakan kegawatdaruratan sesuai 

dengan kompetensi. 

Prinsip pelayanan gawat darurat adalah penanganan cepat dan tepat 

sehingga dapat meminimalisir resiko cacat dan kematian pada pasien. 
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Oleh karena itu perlu adanya persyaratan kompetensi yang ditetapkan 

dengan tujuan perawat memberikan pelayanan yang aman bagi pasien. 

RSU Permata Bunda Purwodadi menetapkan peraturan internal 

syarat kompetensi melalui beberapa SK Direktur Rumah Sakit Permata 

Bunda diantaranya : 

1) Syarat kompetensi berupa pengetahuan perawat ditetapkan melalui 

SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 08/079/SK/XI/2014 

Tentang Penetapan Pola Ketenagaan IGD di Lingkungan RSU 

Permata Bunda yang didalamnya mengatur syarat perawat IGD 

yaitu : 

a) Pendidikan DIII 

b) Memiliki STR yang berlaku 

c) Memiliki sertifikat PPGD, ACLS dan BTLS. 

2) Syarat kompetensi berupa keterampilan perawat ditetapkan melalui 

beberapa ketentuan yaitu : 

a)  SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/069/SK/XI/2016 

Tentang Panduan Skrining Awal di RS Permata Bunda. 

b) SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/080.4/SK/XI/2016 

Tentang Panduan Pelayanan Resusitasi RS Permata Bunda. 

c)  SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/038.5/SK/X/2016 

Tentang Panduan Pelayanan Pasien dengan Alat Bantu Hidup. 
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d) SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/008.2/SK/I/2016 

Tentang Pedoman Pelayanan Bidang Keperawatan di RS 

Permata Bunda. 

Melalui SK Direktur RS Permata Bunda                                   

Nomor 05/008.2/SK/I/2016 Tentang Pedoman Pelayanan Bidang 

Keperawatan di RS Permata Bunda, rumah sakit menetapkan tindakan 

medis yang boleh dilakukan oleh perawat menggunakan tahapan ABCDE 

yaitu : 

1) Airway : perawat dapat melakukan pembebasan jalan nafas dengan 

cara pembersihan jalan nafas dan penghisapan lendir. 

2) Breathing : perawat dapat melakukan oksigenasi dan inhalasi 

nebulezier. 

3) Circulation : perawat dapat melakukan pemasangan infus, 

pemasangan tranfusi darah, dan pijat jantung (RJP). 

4) Drug and defibrilator : perawat dapat melakukan pemberian obat 

intravena sesuai dengan resep dokter, dapat memberikan obat 

dopamine dan heparin, dapat menggunakan alat defibrilator. 

5) EKG : perawat dapat membuat dan membaca atau 

menginterpretasikan hasil EKG. 

Hal yang telah diuraikan di atas sudah sesuai dengan ketentuan 

yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan IGD rumah sakit yaitu 

pada Kepmenkes Nomor 856/Menkes/SK/II/2009 Tentang Standar 
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Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit, yang di dalamnya mengatur 

tentang kualifikasi perawat pemberi pelayanan gawat darurat yaitu 

berpendidikan DIII dan memiliki sertifikat emergency nursing. Kemudian  

rumah sakit dapat memberikan pelayanan berupa pemeriksaan awal, 

resusitasi dan stabilisasi. 

b. Persyaratan Kompetensi Perawat Dalam Layanan Gawat Darurat di 

IGD Rumah Sakit 

Terdapat beberapa persyaratan kompetensi yang ditetapkan oleh RS 

Permata Bunda Purwodadi bagi perawat yang bekerja di IGD rumah sakit 

tersebut. Persyaratan kompetensi secara teknis yang harus dipenuhi 

meliputi: 

1) Berpendidikan DIII Keperawatan,digunakan sebagai salah satu syarat 

kompetensi karena dalam kurikulum pendidikan keperawatan 

terdapat materi tentang ilmu dasar kegawatdaruratan. Disamping itu 

pendidikan DIII merupakan salah satu persyaratan yang didasarkan 

pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan. 

2) Memiliki STR yang masih berlaku, ditetapkan sebagai salah satu 

kompetensi perawat karena untuk mendapatkan STR maka perawat 

harus melewati uji kompetensi berupa pengetahuan dan praktik kerja 

termasuk pada materi kegawatdaruratan. 

3) Memiliki sertifikat kompetensi berupa sertifikat PPGD, sertifikat 

BTLS dan sertifikat ACLS ditetapkan sebagai salah satu kompetensi 
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perawat IGD karena, dengan mengikuti pelatihan PPGD,BTLS dan 

ACLS akan menambah pengetahuan dan kemampuan praktik dalam 

tindakan medis yang berhubungan dengan pertolongan pertama 

gawat darurat dan pertolongan kegawatdaruratan akibat penyakit 

jantung. 

4) Mampu melakukan pemeriksaan awal (triase) , merupakan salah satu 

syarat kompetensi perawat IGD yang diatur pada Kepmenkes Nomor 

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

Rumah Sakit. 

5) Mampu melakukan resusitasi dan stabilisasi, merupakan salah satu 

syarat kompetensi perawat IGD yang diatur pada Kepmenkes Nomor 

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

Rumah Sakit. 

Berdasarkan penelitian terhadap syarat teknis kompetensi perawat 

dapat diketahui bahwa, terdapat lima orang perawat yang belum 

memenuhi standar kompetensi berupa kepemilikan sertifikat pelatihan 

PPGD, BTLS dan ACLS, yaitu tiga orang hanya mengikuti pelatihan 

PPGD, satu orang hanya mengikuti pelatihan PPGD dan ACLS kemudian 

satu orang hanya mengikuti pelatihan PPGD dan BTLS. 

Namun terdapat perbedaan kualifikasi mengenai jenis pelatihan 

emergency nursing, antara ketentuan yang ditetapkan oleh PPNI berupa 
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pelatihan ENIL dan pelatihan yang ditetapkan oleh RS Permata Bunda 

berupa PPGD, BTLS dan ACLS.  

Sertifikat BTLS dan ACLS berfokus kepada kegawatdaruratan 

akibat penyakit jantung sedangkan pada pelatihan ENIL mencakup 

seluruh aspek kegawatdaruratan bagi pasien.  

ENIL merupakan jenis pelatihan gawat darurat yang memuat 

materi tentang konsep asuhan keperawatan gawat darurat berupa: sistem 

penanganan gawat darurat terpadu, triase, keperawatan gawat darurat 

pada sistem pernafasan, RJP, tindakan pada syok dan resusitasi cairan, 

implementasi pembacaan EKG, keperawatan gawat darurat pada sistem 

kardiovaskuler, keperawatan gawat darurat pada aritmia lethal, 

keperawatan gawat darurat pada cedera kepala dan spinal, keperawatan 

gawat darurat pada trauma muskuloskeletal, keperawatan gawat darurat 

pada trauma dada dan abdomen, keperawatan gawat darurat pada anak, 

keperawatan gawat darurat pada keracunan dan keselamatan pasien. Di 

RSU Permata Bunda sendiri terdapat lima orang perawat yang telah 

mengikuti pelatihan ENIL. 

Berkaitan tentang pelaksanaan kewenangan, persyaratan 

kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat dalam melakukan layanan 

gawat darurat di IGD dapat dianalisis bahwa, kewenangan itu ditinjau 

dari aspek prespektif hukum administrasi Negara. Menurut aspek 

prespektif hukum tersebut, ditetapkan bahwa perawat berwenang 
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memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan 

kompetensi, diatur pada Pasal 30 ayat (1) huruf g  Undang-Undang 

Keperawatan.   

Kompetensi yang dimaksud, diatur pada Kepmenkes Nomor 

856/Menkes/SK/II/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah 

Sakit yang menjelaskan bahwa perawat harus berpendidikan DIII, 

memiliki sertifikat emergency nursing , mampu melaksanakan 

pemeriksaan awal, mampu melaksanakan resusitasi dan stabilisasi pasien, 

kemudian berdasarkan Permenkes Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor                                  

HK.02.02/ Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Perawat menjelaskan bahwa perawat harus memiliki SIKP. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan yang 

dilaksanakan perawat di IGD RS Permata Bunda adalah kewenangan 

atributif yaitu pemberian kewenangan berdasarkan Perundang-undangan 

berupa Undang-Undang Keperawatan, Kepmenkes Nomor 

856/Menkes/SK/II/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah 

Sakit dan Permenkes Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ Menkes/148/I/2010 

Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat  .  
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c. Mekanisme Pelaksanaan Asuhan Keperawatan pada Keadaan Gawat 

Darurat Berdasarkan Kompetensi Perawat di RSU Permata Bunda 

Purwodadi 

1) Pengkajian keperawatan 

Pengkajian keperawatan merupakan kegiatan pengkajian 

keadaan pasien melalui pemeriksaan fisik dan laboratorium dengan 

tujuan menegakkan diagnosa. 

Hal tersebut diatur pada Kepmenkes Nomor 

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

Rumah Sakit dalam Lampiran 10 huruf B, Bab Prinsip Umum, angka 

1 berbunyi: “Setiap rumah sakit wajib memiliki pelayanan gawat 

darurat yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan awal”. 

Dengan adanya ketentuan tersebut maka RSU Permata Bunda 

Purwodadi menyusun peraturan internal mengenai pengkajian pasien 

melalui SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/069/SK/XI/2016 

Tentang Panduan Skrining Awal di RS Permata Bunda  sebagai 

bentuk prosedur penerimaan pasien gawat darurat yang didalamnya 

mengatur tentang panduan skrining awal yang disebut dengan triase 

primer melalui SPO Nomor 01/001/IGD dan panduan triase sekunder 

melalui SPO Nomor 01/002/IGD, sehingga dapat diketahui bahwa 

secara administratif rumah sakit permata bunda telah mengatur 

tentang pengkajian pasien. 
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Kemudian aplikasi pelaksanaan pelayanan di lapangan 

diketahui bahwa proses triase atau skrining awal di RSU Permata 

Bunda berupa pemeriksaan fisik dan laboratorium dilaksanakan oleh 

dua orang perawat pada satu pasien. Pada proses ini perawat 

diwajibkan untuk dapat menentukan klasifikasi pasien apakah masuk 

pada kriteria false emergency, true emergency atau meninggal dunia. 

 Perawat bekerja secara tim dikelompokkan dalam yang sudah 

terampil melakukan triase dipasangkan dengan perawat yang belum 

terampil melaksanakan triase.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa, RSU 

Permata Bunda Purwodadi telah membuat peraturan internal rumah 

sakit tentang skrining awal, melaksanakan skrining awal dan telah 

membuat dokumentasi pelaporan hasil skrining dicatat pada form 

skrining. 

Namun pada SPO rumah sakit tidak diatur mengenai response 

time seperti yang ditetapkan oleh Kepmenkes Nomor 

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

Rumah Sakit dalam Lampiran 10 huruf B, Bab Prinsip Umum, angka 

5 yang menyebutkan bahwa pasien gawat darurat harus ditangani 

paling lama 5 (lima) menit setelah sampai di IGD. Sehingga tidak ada 

acuan bagi tenaga kesehatan untuk menentukan batas waktu 

pemeriksaan pasien IGD. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur RS Permata 

Bunda diketahui bahwa, alasan tidak dibuatnya ketentuan tentang 

response time karena rumah sakit menyadari adanya keterbatasan 

sarana dan prasarana serta keterbatasan jumlah SDM. 

2) Menetapkan diagnosis keperawatan 

Menegakkan diagnosis dapat dilaksanakan setelah dilakukan 

pemeriksaan awal secara menyeluruh, baik berupa pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang.  

Perawat di RSU Permata Bunda melakukan diagnosis 

keperawatan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pasien, kemudian 

pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang. Pada 

pemeriksaan penunjang khususnya bagi pasien dengan penyakit 

jantung diperlukan tindakan medis berupa pemasangan alat EKG dan 

pemasangan bedside monitor dan pulse oxymeter. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih ada 

tiga orang perawat yang tidak bisa membaca hasil EKG dan dua orang 

perawat tidak bisa memasang dan membaca bedside monitor. 

Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah perawat tidak bisa menilai 

keadaan umum pasien berdasarkan hasil EKG dan bedside monitor 

yang memberikan informasi mengenai tekanan darah, ritme denyut 

jantung, pernafasan dan saturasi darah pasien. Perawat boleh 

menginterpretasikan hasil pemeriksaan EKG hal tersebut di dukung 
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dengan adanya materi implementasi dan pembacaan EKG pada 

pelatihan emergency nursing. 

Jika perawat tidak dapat melaksanakannya maka akan 

berdampak pada hasil diagnosa yang akan ditetapkan dan berkaitan 

dengan terapi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi apabila sampai 

terjadi kesalahan diagnosa dan berlanjut kepada kesalahan pemberian 

terapi, maka akan memunculkan peluang terjadinya malpraktek dan 

tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang aman bagi pasien tidak 

tercapai. 

RSU Permata Bunda telah memiliki peraturan internal  

mengenai SPO pemasangan alat EKG yang diatur pada pedoman 

pemasangan EKG melalui SPO Nomor 01/005/Bid.Kep namun belum 

memiliki pedoman pelaksanaan pemasangan bedside monitor, dan 

pulse oxymeter padahal hal tersebut sering dilakukan oleh perawat di 

rumah sakit tersebut. 

3) Merencanakan tindakan keperawatan 

Rencana tindakan keperawatan merupakan penilaian rangkaian 

asuhan keperawatan pada pasien berdasarkan analisa pengkajian agar 

masalah kesehatan dan keperawatan pasien dapat diatasi. Kegiatan ini 

bertujuan untuk membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi 

kesehatan yang lain.  
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Perawat RSU Permata Bunda Purwodadi  menyusun rencana 

tindakan keperawatan berdasarkan instruksi yang diberikan oleh 

dokter jaga IGD, karena dokter jaga IGD RSU Permata Bunda berada 

di tempat sepanjang waktu sift. Sehingga rencana keperawatan yang 

dilaksanakan hanya sebatas pada monitor dan evaluasi status 

fisiologis tertentu, evaluasi dampak dari tindakan medis dan monitor 

status kesehatan pasien. 

4) Melaksanakan tindakan keperawatan 

Sesuai dengan Peraturan Kepmenkes Nomor 

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

Rumah Sakit pada Lampiran 10 huruf B, Bab Prinsip Umum, angka 1 

yang mengatur bahwa setiap rumah sakit wajib memiliki pelayanan 

gawat darurat yang memiliki kemampuan melakukan resusitasi dan 

stabilisasi. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka seluruh pelaksana 

pelayanan di rumah sakit harus memiliki kemampuan melakukan  

tindakan resusitasi dan stabilisasi pasien.  

RSU Permata Bunda Purwodadi diketahui telah memiliki 

pelayanan gawat darurat dengan kemampuan tindakan resusitasi dan 

stabilisasi. Hal ini diketahui dari adanya peraturan internal rumah 

sakit yang meliputi : 
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a) Peraturan tentang prosedur pelayanan resusitasi (life safing) pada 

SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/080.4/SK/XI/2016 

Tentang Panduan Pelayanan Resusitasi RS Permata Bunda berisi 

tentang pedoman pelaksanaan resusitasi jantung paru (RJP) 

melalui SPO Nomor 01/029/YANMED dan pedoman 

penggunaan defibrillator melalui SPO Nomor 

01/031/YANMED. 

b) Peraturan tentang prosedur stabilisasi pasien pada SK Direktur 

RS Permata Bunda Nomor 05/038.5/SK/X/2016 Tentang 

Panduan Pelayanan Pasien dengan Alat Bantu Hidup, 

didalamnya mengatur tentang pedoman penggunaan CPAP 

(Continous Positive Airway Pressure) melalui SPO Nomor 

01/035/YANMED dan pedoman penggunaan ventilator melalui 

SPO Nomor 01/034/YANMED. 

c) Peraturan tindakan medis pada pelayanan gawat darurat yang 

dapat dilakukan oleh perawat diatur pada SK  Direktur RS 

Permata Bunda Nomor 05/008.2/SK/I/2016 Tentang Pedoman 

Pelayanan Bidang Keperawatan di RS Permata Bunda, 

didalamnya mengatur tentang : 

i. Pedoman pemberian obat intravena melalui SPO 

01/008.2/Bid.Kep 
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ii. Pedoman penghisapan lendir melalui SPO Nomor 

01/008/Bid.Kep 

iii. Pedoman inhalasi nebulizier melalui SPO Nomor 01/018/Bid 

Kep 

iv. Pedoman pemasangan infus melalui SPO Nomor 

01/020/Bid.Kep 

v. Pedoman pemasangan tranfusi darah melalui SPO Nomor 

01/021/Bid.Kep 

vi. Pedoman pembersihan jalan nafas melalui SPO Nomor 

01/030/Bid.Kep 

vii. Pedoman pemberian dopamine melalui SPO Nomor 

01/03/Bid.Kep 

viii. Pedoman pemberian heparin melalui SPO Nomor 

01/032/Bid.Kep 

ix. Pedoman pemasangan alat bantuan hidup dasar melalui SPO 

Nomor 01/039/Bid.Kep 

Implementasi peraturan tersebut di lapangan, diketahui 

berdasarkan penelitian bahwa setiap sift terdapat dua dokter jaga di 

IGD RS Permata Bunda, satu dokter berada di IGD sepanjang waktu 

sift, dan satu dokter hanya separuh waktu sepanjang sift, perawat 

bekerja secara tim dalam memberikan pelayanan gawat darurat 

berdasarkan perintah dokter. 
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Perintah dokter untuk melakukan tindakan medis oleh perawat 

dilakukan akibat adanya keterbatasan sumber daya manusia sehingga 

dokter melimpahkan tugasnya dalam melaksanakan beberapa tindakan 

medis kepada perawat. 

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa 10 responden 

yang terdiri dari perawat IGD rumah sakit Permata Bunda, telah 

melaksanakan perintah dokter dalam memberikan tindakan medis pada 

pasien gawat darurat.Perintah tersebut diberikan secara lisan dan atas 

tanggung jawab dokter sebagai pemberi perintah, karena masih ada 

satu dokter yang mengawasi tindakan medis yang dilakukan oleh 

perawat. 

Contoh pelimpahan tindakan medis yang dilakukan di IGD 

adalah dokter meminta perawat untuk memasukkan beberapa jenis 

obat secara intravena (pembuluh darah) menggunakan syringe pump 

dengan dosis yang telah ditentukan. Hal tersebut terkadang 

disampaikan secara lisan, analisis contoh tindakan tersebut adalah 

dokter memberikan tugas kepada perawat untuk memberikan obat 

secara intravena kepada pasien gawat darurat, berdasarkan peraturan 

internal rumah sakit diketahui bahwa pemberian obat intravena dapat 

dilaksanakan oleh perawat karena merupakan kompetensinya yang 

diatur melalui SPO 01/008.2/Bid.Kep tentang pedoman pemberian 

obat intravena. 
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 Tindakan medis tersebut dilakukan oleh perawat secara tim, 

yaitu satu pasien dilayani oleh dua orang perawat, namun ada kalanya 

pasien gawat darurat datang dengan jumlah yang banyak, misalnya 

pada pasien kecelakaan atau keracunan makanan, seharusnya satu 

perawat dapat melayani satu pasien. Namun pada kenyataannya satu 

pasien tetap dilayani oleh dua orang perawat, meskipun pasien datang 

dalam jumlah banyak sehingga berdampak kepada pelayanan yang 

kurang efektif. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa dokter 

memberikan perintah bagi perawat untuk melakukan tindakan medis 

serta masih dalam pengawasan dan tanggung jawabnya. Sehingga 

dapat diketahui bahwa hal tersebut merupakan pelimpahan 

kewenangan secara mandat yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat 

yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung 

jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat, dengan syarat: 

kewenangan yang dimandatkan masih dalam batas kewenangan 

perawat dan mandat yang diberikan tidak bertentangan dengan hukum. 

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Tentang Keperawatan 

tercantum pada Pasal 30 ayat (1) huruf f yang didalamnya menyatakan 

perawat berwenang memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat 

sesuai dengan kompetensi. Sehingga dapat diketahui bahwa perawat di 
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IGD RS Permata Bunda telah memenuhi syarat sebagai penerima 

pelimpahan kewenangan mandat. 

Namun demikian, pelimpahan wewenang tersebut memiliki 

beberapa aturan yang terdapat pada Undang-Undang Keperawatan 

yang menyebutkan pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan 

wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis. 

Sedangkan dari uraian hasil penelitian diketahui bahwa dokter di IGD 

rumah sakit Permata Bunda Purwodadi memberikan pelimpahan 

wewenang kepada perawat secara lisan. 

Pelimpahan wewenang antara dokter dan perawat merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan pada proses pemberian pelayanan gawat 

darurat setiap harinya, sehingga perlu adanya pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa RS Permata Bunda belum memiliki peraturan internal yang 

mengatur tentang pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat. 

Dalam melaksanakan tindakan medis pada pelayanan gawat 

darurat, RS Permata Bunda memiliki peraturan internal yang mengatur 

tentang batasan tindakan medis yang boleh dilakukan melalui SK 

Direktur RS Permata Bunda Nomor 05/008.2/SK/I/2016 Tentang 

Pedoman Pelayanan Bidang Keperawatan di RS Permata Bunda. 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa perawat telah 

melaksanakan tindakan medis sesuai dengan lingkup pelayanan yang 
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telah di atur pada SK Direktur RS Permata Bunda Nomor 

05/008.2/SK/I/2016 Tentang Pedoman Pelayanan Bidang Keperawatan 

di RS Permata Bunda, bahwa tindakan medis yang boleh dilakukan 

oleh perawat terbatas pada: pemberian obat intravena, penghisapan 

lendir untuk membebaskan jalan nafas, inhalasi nebulizier untuk 

melegakan jalan nafas, pembersihan jalan nafas,pemasangan infus 

untuk upaya perbaikan sirkulasi pasien,  pemasangan tranfusi darah, 

pemberian dopamine ,pemberian heparin dan pemasangan alat bantuan 

hidup .  

Namun masih ditemukan beberapa kekurangan, dari hasil 

penelitian dimana 10 responden perawat baik yang sudah memiliki 

sertifikat emergency nursing atau yang belum memiliki sertifikat 

emergency nursing, tidak bekerja berdasarkan standar prosedur 

operasional yang berlaku.  

Sehingga SPO yang ada tidak pernah dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan tindakan medis, perawat melaksanakan tindakan 

berdasarkan kebiasaan dan contoh yang diberikan oleh seniornya. 

Misalnya pada tindakan medis penggunaan alat nebulizier, harusnya 

perawat sudah mengetahui cara penggunaannya melalui pedoman 

inhalasi nebulizier yang telah disusun oleh rumah sakit, namun 

kenyataan dilapangan masih ditemukan perawat yang masih 

menanyakan cara penggunaannya kepada perawat yang lebih senior. 
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Hal tersebut tidak sejalan dengan kewajiban tenaga kesehatan 

yang bekerja di rumah sakit untuk bekerja sesuai dengan standar 

pelayanan rumah sakit dan standar prosedur operasional yang berlaku. 

5) Evaluasi Hasil Tindakan Keperawatan  

Evaluasi hasil tindakan dilaksanakan dalam rangka memantau 

perkembangan kesehatan pasien. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa setiap rangkaian tindakan keperawatan yang telah 

diberikan kepada pasien yang mendapatkan perawatan di RS Permata 

Bunda telah dilakukan evaluasi perkembangan kesehatannya,sehingga 

dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan tindakan medis 

yang diberikan. 

6) Pemberian informasi pelayanan gawat darurat 

Pemberian informasi tindakan medis pada pasien dan keluarga 

pasien memiliki tujuan untuk mendapatkan persetujuan tindakan 

medis. Oleh karena itu maka perawat sebagai pendamping dokter 

dalam memberikan pelayanan gawat darurat harus dapat memberikan 

informasi tentang tindakan yang dilakukan, resiko atas tindakan yang 

dilakukan, prosedur tindakan yang akan diberikan, kemungkinan 

terbaik dan terburuk atas tindakan yang akan diberikan serta 

perkembangan kesehatan pasien. 

Untuk dapat memberikan informasi tersebut maka perawat harus 

memiliki pengetahuan dan mengetahui etika penyampaian yang baik 
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kepada pasien agar dapat mengurangi kecemasan pada pasien maupun 

keluarga pasien gawat darurat. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tujuh 

perawat yang bekerja di RS Permata Bunda tidak melaksanakan 

pemberian informasi pada rangkaian asuhan keperawatan yang 

dilakukannya kepada pasien gawat darurat. Salah satu hak pasien 

adalah mendapatkan informasi mengenai status kesehatannya, 

sehingga perawat sebagai pemberi pelayanan memiliki kewajiban 

untuk memenuhi hak pasien tersebut. 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyebab perawat 

tidak memberikan informasi tindakan medis adalah perawat merasa 

kurang menguasai pengetahuan tentang tindakan gawat darurat 

sehingga timbul rasa takut untuk menyampaikan informasi kepada 

keluarga pasien yang mengalami perubahan psikologis ketika anggota 

keluarganya mengalami kegawatdaruratan. 

d. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan 

Kegawatdaruratan Berdasarkan Kompetensi Perawat di RSU 

Permata Bunda Purwodadi 

Kegiatan pengawasan dan evaluasi pelayanan gawat darurat 

berdasarkan kompetensi perawat di RS Permata Bunda Purwodadi 

dilaksanakan secara internal oleh Kepala ruang IGD RSU Permata Bunda 

Purwodadi. Yang bersangkutan merupakan seorang perawat yang telah 
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memenuhi kualifikasi berupa berpendidikan minimal S1 Keperawatan, 

memiliki pengalaman kerja selama lebih dari lima tahun, dan memiliki 

sertifikat emergency nursing.  

Pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai dan mengetahui 

kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas perawat IGD 

apakah sudah sesuai dengan ketetapan yang ditentukan.  

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa dari hasil 

pengawasan Kepala IGD yang meliputi cara kerja perawat dalam 

mengidentifikasi pasien, kemampuan perawat dalam menganalisa pasien, 

kemampuan perawat dalam memberikan tindakan kepada pasien, 

dokumentasi yang telah dibuat oleh perawat di dapatkan hasil bahwa 

perawat di IGD belum melaksanakan tugas sesuai dengan SPO yang 

ditetapkan oleh rumah sakit. 

 Pengawasan eksternal dilaksanakan melalui adanya akreditasi 

rumah sakit yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit 

(KARS) dalam rangka peningkatan mutu rumah sakit. Penilaian 

akreditasi meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan sarana dan 

prasarana dan penilaian pelaksanaan kegiatan pelayanan termasuk pada 

pelayanan gawat darurat. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui 

bahwa predikat akreditasi RS Permata Bunda Purwodadi adalah 

paripurna. 
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Kemudian kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan cara presentasi 

kasus oleh perawat jaga IGD yang dilakukan secara bergantian setiap 

minggunya. Dari hasil presentasi akan dilakukan evaluasi cara kerja 

perawat, evaluasi hasil dokumentasi yang dilakukan perawat sehingga 

diharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan perawat 

jaga IGD. 

e. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kegawatdaruratan 

Berdasarkan Kompetensi Perawat di RSU Permata Bunda 

Purwodadi 

Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu bentuk 

dokumentasi serta berguna menjadi alat bukti bahwa kegiatan pelayanan 

kesehatan bagi pasien gawat darurat telah dilaksanakan.  

Pencatatan atau dokumentasi merupakan salah satu kompetensi 

perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, pelaporan tindakan 

pelayanan yang dilakukan oleh pasien harus sesuai dengan format 

penulisan asuhan keperawatan dimulai dari laporan hasil pengkajian yang 

ditulis pada form skrining awal, hasil pemeriksaan laboratorium dan 

penunjang yang ditulis pada form hasil pemeriksaan laboratorium dan 

penunjang, diagnosis pasien sesuai dengan ilmu keperawatan, tindakan 

dan terapi obat yang telah diberikan kepada pasien ditulis pada form 

terapi yang telah diberikan.  
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Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan 

pencatatan dan pelaporan tindakan telah dilaksanakan oleh perawat di 

IGD RSU Permata Bunda Purwodadi, pencatatan dan pelaporan 

dilakukan pada rekam medis pasien yang digunakan sebagai sumber 

informasi perkembangan kesehatan pasien. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Asuhan Keperawatan 

pada Keadaan Gawat Darurat Berdasarkan Kompetensi Perawat di 

RSU Permata Bunda Purwodadi 

Pelaksanaan asuhan keperawatan pada keadaan gawat darurat 

berdasarkan kompetensi perawat di RSU Permata Bunda Purwodadi 

dipengaruhi  oleh beberapa faktor antara lain : 

a. Faktor teknis 

Faktor teknis yang mempengaruhi dilaksanakannya asuhan 

keperawatan kepada pasien gawat darurat sesuai dengan kompetensi 

perawat, dari hasil penelitian diketahui sebagai berikut: 

1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki RS Permata Bunda. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah bed yang 

digunakan untuk identifikasi pasien hanya duaunit dan alat EKG 

yang dimiliki IGD hanya satu unit. Sedangkanjumlah pasien yang 

datang dalam sehari bisa mencapai antara 10 hingga 15 pasien. 

Namun ada kalanya pasien gawat darurat datang dalam jumlah 

banyak, seperti pada kejadian gawat darurat akibat kecelakaan atau 
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keracunan makanan. Meskipun tidak berpengaruh secara langsung, 

namun ketersediaan sarana dan prasarana akan mempengaruhi 

pelayanan gawat darurat, terkait dengan asuhan keperawatan. 

2) Sesuai dengan salah satu syarat kompetensi bahwa perawat harus 

dapat melakukan pemeriksaan awal, penggunaan alat medis sebagai 

bentuk pemeriksaan penunjang harus bisa dilakukan.Berdasarkan 

hasil penelitian ditemukan tiga orang perawat yang tidak bisa 

membaca hasil EKG dan dua orang perawat yang tidak bisa 

mengoperasikan bedside monitor dan tidak bisa membacanya, 

sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan 

pada pasien gawat darurat. 

b. Faktor sfosial 

Terdapat beberapa faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan 

asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat sesuai dengan 

kompetensi perawat yang diketahui berdasarkan hasil penelitian adalah: 

1) Kesadaran untuk melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku belum dilakukan secara optimal, sebab 

perawat bekerja berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh 

seniornya. Hal tersebut diketahui dari hasil penelitian yang 

menyatakan 10 responden yang diteliti tidak pernah membaca 

standar prosedur operasional terkait dengan pelayanan 

kegawatdaruratan. 
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2) Adanya sertifikat pelatihan merupakan salah satu dari syarat 

kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat yang bekerja di IGD, 

berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih terdapat lima 

orang perawat memiliki sertifikat pelatihan yang belum lengkap. 

Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan biaya yang dimiliki oleh 

perawat untuk mengikuti pelatihan tersebut, karena pihak rumah 

sakit tidak memberikan pembiayaan untuk pelatihan 

tersebut.Sementara rumah sakit belum menyelenggarakan pelatihan 

gawat darurat untuk perawat. Sehingga hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap pengetahuan dan kemampuan perawat dalam 

menangani pasien gawat darurat. 

c. Faktor Hukum 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat faktor 

hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan pada 

keadaan gawat darurat berdasarkan kompetensi perawat di RSU Permata 

Bunda Purwodadi, diantaranya: 

1) Pada peraturan standar pelayanan IGD rumah sakit disebutkan 

bahwa perawat harus berpendidikan DIII dan memiliki sertifikat 

pelatihan emergency nursing. Peraturan ini tidak membatasi 

tentang jenis pelatihan apa saja yang harus diikuti oleh perawat, 

sehingga tidak tepatnya pelatihan yang dipilih akan menghambat 

pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan pada gawat darurat. 
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2) Kurangnya sosialisasi tentang peraturan asuhan keperawatan dan 

kegawatdaruratan pada perawat, sehingga perawat kurang 

memahami bahwa pelayanan gawat darurat merupakan 

kewenangan perawat dalam asuhan keperawatan yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan kompetensi. 

3) Prosedur dan ketentuan terkait dengan pelimpahan wewenang dari 

dokter kepada perawat pada pelayanan gawat darurat belum 

dimiliki oleh RS Permata Bunda. Akibatnya dokter memberikan 

limpahan wewenang kepada perawat yang tidak berkompeten. 

Sehingga akan menghambat pelaksanaan pelayanan pada pasien 

gawat darurat . 

4) Standar prosedur operasional pedoman pemasangan bedside 

monitor dan pulse oxymeter belum dimiliki oleh RS Permata 

Bunda. Sehingga perawat yang belum bisa melaksanakannya tidak 

mengetahui cara pemasangan alat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


