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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitan 

Penelitian dilakukan di RSUD Kota Kendari yang terletak di Jl. 

Brigjen Z.A Sugianto No.39 Kendari. RSUD Kota Kendari dibangun oleh 

pemerintah Belanda pada tahun 1927. Awalnya RS ini bernama RSUD 

Abunawas Kota Kendari pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Kendari No.17 Tahun 2001, namun pada tahun 2015 namanya 

berubah menjadi RSUD Kota Kendari berdasarkan Surat Keputusan 

Walikota Kendari No. 16 Tahun 2015. 

RSUD Kota Kendari adalah Rumah Sakit Umum Kelas C 

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Tenggara Nomor 188/1807/Yankes Dinkes tentang Operasional RSUD 

Kelas C. RSUD Kota Kendari memiliki 133 ruangan dan jumlah tenaga 

kesehatan yang berkerja sebanyak 271 orang. 

Peneliti mendapatkan persetujuan dari direktur RSUD Kota Kendari 

melalui surat dengan nomor surat 350/B.7.3/PMHK/III/2018. Peneliti 

dapat melakukan penelitian di RSUD Kota Kendari dan mengambil data 

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian dilakukan di Ruangan 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kota Kendari. 
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2. Hasil Wawancara 

a. Hasil Wawancara dengan Direktur RSUD Kota Kendari36 

Peneliti melakukan pengambilan data primer dengan 

wawancara dengan Direktur RSUD Kota Kendari untuk melihat 

bagaimana SPO dan pelaksanaan tindakan gawat darurat serta 

kelengkapan fasilitas pelayanan gawat darurat dan tanggungjawab 

hukum rumah sakit apabila terjadi kerugian pada pasien dalam 

penanganan gawat darurat. 

RSUD Kota Kendari dipimpin oleh dr. Hj. Asridah Mukaddim, 

M.Kes yang telah menjabat sejak tahun 2009 sampai sekarang. Peneliti 

memberikan pertanyakan sesuai dengan tujuan pertama penelitian 

yakni terkait bagaimana pengaturan pemberian tindakan gawat darurat 

dan kelengkapan fasilitas pelayanan gawat darurat di RSUD Kota 

Kendari. Beliau menjelaskan pelaksanaan pelayanan gawat darurat di 

RSUD Kota Kendari telah dilakukan sesuai dengan SPO (Standar 

Prosedur Operasional) yang berlaku di rumah sakit. SPO pelayanan 

gawat darurat di RSUD Kota Kendari dimulai dari pasien masuk 

ruangan setelah itu dilakukan observasi oleh perawat (kurang dari 5 

menit), kemudian ditentukan pasien tersebut masuk dalam warna 

triage apa, dan diberikan tindakan sesuai dengan keluhan pasien. 

RSUD Kota Kendari dalam pelayanannya melayani pasien dengan 

                                                           
36 Wawancara dengan Direktur RSUD Kota Kendari yang dilakukan pada tanggal 4 April 2018 
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jaminan kesehatan. Kelengkapan fasilitas pelayanan gawat darurat di 

RSUD Kota Kendari termasuk dalam pelayanan IGD level II. 

Mengenai tanggungjawab hukum rumah sakit apabila terjadi 

kerugian pada pasien dalam penanganan gawat darurat di RSUD Kota 

Kendari, dijelaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab penuh 

apabila terdapat kasus, khususnya di ruangan gawat darurat.  

Peneliti juga menanyakan apakah direktur memahami adanya 

UU Kesehatan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan 

kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien 

dan/atau meminta uang muka, beliau menjawab bahwa mengetahui 

tentang UU Kesehatan.  

b. Hasil Wawancara dengan Komite Etik dan Medis37 

Peneliti melakukan pengambilan data primer dengan 

wawancara pada Komite Etik dan Medik RSUD Kota Kendari untuk 

melihat bagaimana SPO dan pelaksanaan tindakan gawat darurat serta  

kelengkapan fasilitas pelayanan gawat darurat dan tanggungjawab 

hukum rumah sakit apabila terjadi kerugian pada pasien dalam 

penanganan gawat darurat. 

SPO pelayanan gawat darurat di rumah sakit dibuat oleh 

Direktur. Sebagaimana SPO pelayanan gawat darurat RSUD Kota 

Kendari dimulai dari pasien masuk, diterima oleh perawat, dan 

                                                           
37 Wawancara dengan Komite Etik dan Medis RSUD Kota Kendari yang dilakukan pada tanggal 4 

April 2018 
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diberikan tindakan sesuai dengan keluhan. Sedangkan, untuk 

kelengkapan fasilitas pelayanan gawat darurat di RSUD Kota Kendari 

termasuk dalam pelayanan IGD level II. Selain itu, untuk mengawasi 

tenaga kesehatan dalam melakukan pemberian tindakan gawat darurat, 

komite medik melakukan pengawasan rumah sakit setiap dua kali 

setahun terhadap tenaga kesehatan. Bentuk pengawasannya adalah 

dengan memantau kegiatan tenaga kesehatan khususnya ruang gawat 

darurat untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan kerja 

terhadap tenaga kesehatan. Pembinaan dilakukan apabila terdapat 

tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran, seperti bolos kerja. 

Selain itu juga, dilakukan kredensial tenaga kesehatan dilaksanakan 

setiap tiga tahun sekali. Kredensial ini wajib dilakukan untuk 

mengevaluasi tenaga kesehatan tiap tahunnya dan untuk menentukan 

dan mempertahankan kompetensi tenaga kesehatan. 

Mengenai tanggungjawab hukum rumah sakit apabila terjadi 

kerugian pada pasien dalam penanganan gawat darurat di RSUD Kota 

Kendari, rumah sakit akan bertanggung jawab sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. Sebelumnya pernah terjadi kasus dipelayanan 

gawat darurat, akan tetapi proses penyelesainya melalui mediasi tidak 

sampai ke pengadilan. Rumah sakit juga telah membuat mekanisme 

atau alur apabila terdapat keluhan dari pasien, yaitu pasien melaporkan 

keluhannya kepada dokter atau perawat yang bertugas, kemudian 

dokter atau perawat tersebut mealaporkannya ke kepala ruang IGD. 
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Setelah itu, kepala ruang IGD melaporkan ke bagian komite etik atau 

manajemen pelayanan, kemudian dilanjutkan ke direktur rumah sakit.  

c. Hasil Wawancara dengan Kepala Ruang IGD38 

Peneliti melakukan pengambilan data primer dengan 

wawancara pada Kepala Ruang IGD RSUD Kota Kendari untuk 

melihat bagaimana SPO dan pelaksanaan tindakan gawat darurat serta 

kelengkapan fasilitas pelayanan gawat darurat dan tanggungjawab 

hukum rumah sakit apabila terjadi kerugian pada pasien dalam 

penanganan gawat darurat. Kepala Ruang IGD adalah seorang perawat 

senior yang menjabat sejak tahun 2016. 

Ada tiga tugas kepala ruang IGD, yaitu merencanakan, 

mengontrol atau mengawasi, dan mengevaluasi. Pelaksanaan 

pelayanan gawat darurat telah dilakukan dengan baik berdasarkan SPO 

yang berlaku di rumah sakit. RSUD Kota Kendari merupakan rumah 

sakit kelas C dengan pelayanan IGD level II yang sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Dalam pelayanan gawat darurat rumah sakit, 

tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien umum dan pasien dengan 

jaminan kesehatan. Apabila di ruang IGD terjadi peningkatan jumlah 

pasien yang tidak sesuai dengan jumlah tenaga kesehatan yang 

bertugas, tindakan kepala ruang adalah meminta bantuan tenaga 

kesehatan dari ruangan lain yang dimana beban kerjanya kurang. 

                                                           
38 Wawancara dengan Kepala Ruang IGD RSUD Kota Kendari yang dilakukan pada tanggal 5 

April 2018 
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Tindakan tersebut dilakukan agar respon penaganan pasien tidak lebih 

dari 5 menit. Setiap sebulan sekali dilakukan pengawasan terhadap 

tenaga kesehatan melalui ketua tim masing-masing, tetapi untuk 

bentuk pengawasan dari rumah sakit sendiri belum terlaksana. 

Setiap rumah sakit wajib bertanggung jawab apabila melakukan 

pelayanan hingga merugikan pasien. Sama halnya dengan RSUD Kota 

Kendari, apabila terdapat melakukan kesalahan dalam pelayanannya 

rumah sakit akan bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab hukum 

rumah sakit dapat berupa teguran, sanksi, pencabutan izin apabila 

rumah sakit terbukti melakukan kelalaian hinggan merugikan pasien. 

Apabila dalam pelayanannya pasien merasa dirugikan, pasien dapat 

melaporkannya melalui perawat atau dokter yang bertugas, kemudian 

perawat atau dokter melaporkan ke kepala ruang. Kepala ruang 

melanjutkan laporan ke bagian manajemen, kemudian dilaporkan ke 

direktur rumah sakit. Setelah itu, dilakukan rapat dengan memanggil 

pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut agar dapat diselesaikan 

baik itu melalui mediasi ataupun sampai ke pengadilan.   

d. Hasil Wawancara dengan Tenaga Kesehatan39 

Peneliti melakukan pengambilan data primer dengan 

wawancara pada tenaga kesehatan IGD RSUD Kota Kendari yang 

bertugas untuk melihat SPO dan pelaksanaan tindakan gawat darurat 

                                                           
39 Wawancara dengan Tenaga Kesehatan IGD RSUD Kota Kendari yang dilakukan pada tanggal 4 

April 2018 



 
 

60 
 

serta  kelengkapan fasilitas pelayanan gawat darurat dan 

tanggungjawab hukum rumah sakit apabila terjadi kerugian pada 

pasien dalam penanganan gawat darurat. 

Pelaksanaan pelayanan gawat darurat sudah sesuai dengan SPO 

yang berlaku di rumah sakit. Akan tetapi, sering kali terdapat pasien 

yang mengeluh dan merasa kurang puas dalam pelayanan. Kejadian 

seperti itu bisa terjadi karena adanya kurang pengetahuan dari pasien, 

dimana dalam pelayanan gawat darurat diutamakan untuk pasien yang 

dalam kondisi mengancam nyawa. Segala bentuk tindakan perawat 

dalam melakukan pelayanan selalu diawasi atau dikontrol oleh masing-

masing ketua tim.  

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggungjawab 

hukum rumah sakit apabila terjadi kerugian pada pasien dalam 

penanganan gawat darurat di RSUD Kota Kendari. Sebelumnya belum 

pernah terjadi kasus pelayanan gawta darurat hingga merugikan 

pasien. Akan tetapi, apabila terdapat kejadian yang tidak diinginkan 

dalam pelayanan, seperti pasien merasa kurang puas atau dirugikan 

bahkan jika terjadi kesalahan tindakan yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan, pasien dapat melaporkan kejadian tersebut kepada perawat 

atau dokter yang bertugas. Apabila tenaga kesehatan melakukan 

kelalaian hingga merugikan pasien, rumah sakit akan bertanggung 

jawab. Tanggung jawab tersebut dapat berupa pemberian sanksi 
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hingga pemecatan terhadap tenaga kesehatan yang melakukan 

kelalaian. 

e. Hasil wawancara dengan Pasien40 

Peneliti melakukan pengambilan data primer dengan 

wawancara pada pasien untuk mengetahui bagaimana SPO dan 

pelaksanaan tindakan gawat darurat serta kelengkapan fasilitas 

pelayanan gawat darurat dan  bagaimana rumah sakit bertanggung 

jawab dalam pelayanan gawat darurat. Jumlah pasien yang diambil 

sebanyak tiga (3) orang dimana mewakili pasien yang berada di IGD 

RSUD Kota Kendari. 

Ny. S adalah ibu dari anak I yang sedang di rawat di IGD. Ny. 

S membawa anaknya ke rumah sakit dengan keluhan panas tinggi, 

muntah, dan diare. Peneliti menanyakan kepada Ny. S terkait 

bagaimana pelayanan gawat darurat di RSUD Kota Kendari, orang tua 

pasien menjelaskan bahwa pelayanannya lama. Setelah tiba di ruangan 

IGD, anaknya diperiksa oleh seorang perawat. Setelah itu, orangtua 

diminta untuk mendaftarkan anaknya ke bagian pendaftaran. Karena 

orang tua pasien menggunakan jaminan kesehatan BPJS, terlebih 

dahulu diminta ke bagian loket BPJS sebelum ke loket pendaftaran. 

Setelah semua urusan selesai, pasien baru diberi tindakan seperti 

pemasangan infus.  

                                                           
40 Wawancara dengan Pasien Ny. S, Tn. K, dan Ny. R yang dilakukan pada tanggal 4 April 2018 
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Pasien kedua adalah Tn. K (30 th) merupakan pasien yang 

dirujuk dari puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, 

karena beliau merupakan pasien tabrak lari. Tn. K menjelaskan setelah 

tiba di rumah sakit, petugas kesehatan puskesmas dan perawat di 

rumah sakit melakukan serah terima terlebih dahulu. Setelah 

menunggu beberapa saat seorang perawat dan dokter datang 

melakukan pemeriksaan. Dokter menyarankan untuk dilakukan foto 

rongen pada kaki sebelah kiri dan pemeriksaan darah. Anak Tn.K 

diminta untuk mengurus pendaftaran rawat inap sekaligus rontgen dan 

pemeriksaan darah. Tn. K mengatakan cukup puas dengan pelayanan 

di IGD RSUD Kota Kendari. 

Pasien ketiga adalah Ny. R (28 th) yang merupakan pasien 

dengan keluhan pusing dan lemas. Pasien sedang menunggu panggilan 

untuk dibawa ke ruang rawat inap. Sebelumnya, peneliti menanyakan 

terkait pelayanan gawat darurat di RSUD Kota Kendari, pasien 

menjelaskan cukup baik walaupun untuk menunggu ruangan siap agak 

lama. Setelah tiba di ruang IGD beliau langsung diterima oleh seorang 

perawat yang menanyakan apakah pasien merupakan pasien BPJS atau 

umum, sekaligus melakukan beberapa pemeriksaan awal, seperti tensi 

dan suhu. Setelah menunggu berapa lama dokter melakukan 

pemeriksaan pada dirinya dan menyarankan untuk rawat inap untuk 

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, dokter juga telah 

menjelaskan mengenai penyakit apa yang dideritanya. Ny. R dan 



 
 

63 
 

keluarga menyetujui untuk dilakukan rawat inap. Keluarga Ny. R 

melakukan pengurusan pendaftaran rawat inap. 

Ny. R mengatakan sebenarnya untuk tindakan yg diberikan 

cukup baik, akan tetapi untuk menunggu diberikan pelayanan agak 

lama kemungkinan karena harus melakukan beberapa pengurusan 

berkas pendaftaran yang kebetulan beliau menggunakan jaminan 

kesehatan. 

3. Hasil Pengamatan 

 Peneliti melakukan pengamatan di ruang IGD, terdapat 5 orang 

pasien yang masuk IGD saat itu dan ada 6 orang tenaga kesehatan yang 

bertugas. Sebelum melakukan pemeriksaan terlihat perawat menanyakan 

kepada pasien apakah pasien merupakan pasien BPJS atau umum. Setelah 

melakukan pemeriksaan, perawat meminta kepada keluarga pasien untuk 

mendaftarkan pasiennya terlebih dahulu sebelum diberikan tindakan. 

Standar prosedur operasional terkait pelayanan gawat darurat juga telah 

dibuat oleh direktur. 

 

B. Pembahasan 

a. SPO (Standar Prosedur Operasional) Dan Pelaksanaan Tindakan 

Gawat Darurat Serta Kelengkapan Fasilitas Pelayanan Gawat 

Darurat Di RSUD Kota Kendari 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di RSUD Kota 

Kendari, didapatkan bahwa RSUD Kota Kendari merupakan rumah sakit 
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tipe C, sedangkan akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT 412/V/2017 

dengan predikat lulus tingkat perdana bintang satu. Standar Instalasi 

Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit diatur dalam Kepmenkes RI No. 

856/Menkes/SK/IX/2009 bahwa pada pelayanan IGD RSUD Kota 

Kendari berada pada level II sesuai standar minimal untuk Rumah Sakit 

Kelas C.  

1) Standar Prosedur Operasional (SPO) IGD RSUD Kota Kendari dan 

pelaksanaanya 

Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan di IGD 

RSUD Kota Kendari berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Kendari Nomor 443/039.2 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Kendari, yaitu:  
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RSUD Kota 

Kendari 

PELAYANAN GAWAT DARURAT 

No. Dokumen: No. Revisi: 

00 

Halaman 

1/2 

Standar 

Pelayanan 

Tanggal 

Terbit:  

22 November 

2015 

Ditetapkan: 

Direktur RSUD Kota Kendari 

 

 

 

Dr. Hj. Asridah Mukaddim, M.Kes 

NIP. 19651127 199903 2 005 

NO. Komponen URAIAN 

1. Persyaratan 

Pelayanan 

1. Kartu identitas/KTP 

2. Kartu BPJS 

3. Kartu Bahteramas 

Persyaratan tersebut dapat dilengkapi 

dalam waktu 2x24 jam (hari kerja). 

2. Prosedur  
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Keterangan: 

1. Pasien datang; 

2. Pendaftaran oleh 

keluarga/pengantar; 

3. Dilakukan tindakan medis 

sesuai dengan keluhan; 

a. Kontrol dan laporkan 

setiap 15-30 menit sesuai 

kondisi pasien; 

b. Pasien dipindahkan ke 

ruang perawatan setelah 

tertangani 

kegawatdaruratannya. 

4. Pemeriksaan penunjang (bila 

ada); 

5. Sebelum pasien dipindahkan 

ke ruang perawatan dokter IGD 

sudah melapor ke DPJP; 

6. Pengambilan obat; 

7. Penyelesaian administrasi di 

kasir; 

8. Pasien pulang/dirawat/dirujuk. 

Catatan: 

1. Diprioritaskan pada 

penanganan pasien; 

2. Pendafataran dapat dilakukan 

secara simultan dalam 

penanganan pasien. 

3. Waktu 

Pelayanan 

1. Respon tindakan oleh petugas 

kurang dari 5 menit 

2. Lama tindakan disesuaikan dengan 

kondisi pasien 

4. Biaya/tarif Umum: Sesuai Peraturam Daerah Kota 

Kendari Nomor 2 Tahun 2012 

Bahteramas: Peraturan Gubernur Sultra 

Nomor 41 Tahun 2009 

JKN: Permenkes Nomor 59 Tahun 

2014 

5. Produk 

Layanan 

Pelayanan gawat darurat 

6. Pengelolaan 

Pengaduan 

1. Email : 

rsudabunawaskdi@yahoo.co.id 

2. Telp: 0401-3005466 

3. SMS: 082193167844, 

08134262384 

mailto:rsudabunawaskdi@yahoo.co.id
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Tabel di atas menjelaskan tentang langkah-langkah pelayanan 

gawat darurat, dari pasien masuk ruangan hingga pasien pulang/rawat 

ataupun di rujuk. Perlu diketahui bahwa pada saat pasien datang, 

perawat melakukan penilaian atau memilah pasien berdasarkan tingkat 

kegawatdaruratnya sebelum melakukan tindakan, dimana yang dikenal 

dengan sebutan Triage. Walaupun dalam SPO tidak menyebutkan 

Triage, akan tetapi dalam ruangan IGD RSUD Kota Kendari telah 

menyediakan Triage. 

Tabel diatas juga menyebutkan tentang respon tindakan 

petugas kurang dari 5 menit. Respon tindakan yang lebih dikenal 

dengan Respon Time pelayanan IGD merupakan kecepatan penanganan 

pasien dihitung sejak pasien datang sampai dilakukan penanganan. 

Berdasarkan hasil wawancara Respon Time pelayanan IGD RSUD Kota 

Kendari rata-rata < 5 menit. 

SPO (Standar Prosedur Operasional) pelayanan gawat darurat 

RSUD Kota Kendari berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1. 

Dasar Hukum SPO 

No. SPO Dasar Hukum 

1. Pelayanan IGD 24 jam sehari  Kepmenkes RI No. 

856/Menkes/SK/IX/2009 tentang 

Standar Instalasi Gawat Darurat 

(IGD) Rumah sakit 

4. Kotak Saran 

5. Petugas informasi dan pengaduan 
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 Kepmenkes RI No. 

0701/YANMED/RSKS/GDE/1991 

tentang Pedoman Pelayanan Gawat 

Darurat 

2. Pasien gawat darurat harus 

ditangani paling lama lima (5) 

menit setelah di IGD 

Kepmenkes RI No. 

856/Menkes/SK/IX/2009 tentang 

Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

Rumah sakit 

3. Pasien dirujuk   Pasal 42 ayat (2) setiap rumah sakit 

mempunyai kewajiban merujuk 

pasien yang memerlukan pelayanan 

di luar kemampuan pelayanan 

rumah sakit 

 Kepmenkes RI No. 

0701/YANMED/RSKS/GDE/1991 

tentang Pedoman Pelayanan Gawat 

Darurat 

 Pasal 11 Permenkes RI No. 001 

Tahun 2012 tentang Sistem 

Rujukan Pelayanan Kesehatan 

Perorangan 

 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa SPO pelayanan 

gawat darurat RSUD Kota Kendari telah dibuat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dimana pelayanan gawat darurat di 

RSUD Kota Kendari memberikan pelayanan 24 jam dalam sehari dan 

tujuh hari dalam seminggu, sebagaimana diatur dalam Kepmenkes RI 

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

(IGD) Rumah sakit dan Kepmenkes RI No. 

0701/YANMED/RSKS/GDE/1991 tentang Pedoman Pelayanan Gawat 

Darurat. 

SOP pelayanan gawat darurat RSUD Kota Kendari telah 

mencantumkan bahwa pasien gawat darurat harus ditangani paling lama 

lima (5) menit setelah di IGD, sebagaimana yang telah diatur dalam 
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Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/Ix/2009 tentang Standar Instalasi 

Gawat Darurat (IGD) Rumah sakit bahwa rumah sakit harus memiliki 

Standar Instalasi Gawat Darurat yang dapat memberikan pelayanan 

dengan respon yang cepat dan penaganan yang tepat, dimana pasien 

gawat darurat garus ditangani paling lama lima (5) menit setelah sampai 

di IGD. 

Selain itu juga, di dalam SOP pelayanan gawat darurat 

RSUD Kota Kendari telah disebutkan tentang pasien dirujuk, yang 

artinya apabila rumah sakit tidak dapat memberikan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, 

peralatan ataupun ketenagaan, rumah sakit wajib melakukan rujukan 

pada pelayanan kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan pasien, 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 42 UU Rumah Sakit, Kepmenkes 

RI No. 0701/YANMED/RSKS/GDE/1991 tentang Pedoman Pelayanan 

Gawat Darurat, dan Pasal 11 Permenkes RI No. 001 tahun 2012 tentang 

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. 

Akan tetapi, dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Kendari Nomor 443/039.2 Tahun 2017 tentang Penetapan 

Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota belum 

dijelaskan secara sistematis bagaimana prosedur pasien rujukan gawat 

darurat. Dimana diketahui proses rujukan pasien ke rumah sakit lain 

melalui beberapa proses yang tidak mudah sebagaimana yang telah 
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diatur dalam Permenkes RI No, 001 Tahun 2012 tentang Sistem 

Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. 

RSUD Kota Kendari telah melakukan pelayanan gawat 

darurat sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan. Pada 

peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa dalam 

keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan 

pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, dan dilarang 

menolak pasien dan/atau meminta uang muka.  

Pada dasarnya seseorang yang merasa dirinya sakit akan 

mencari Rumah Sakit untuk diberikan pertolongan dalam upaya 

penyembuhan. Pasal 1 UU Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah 

sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit 

dalam penyelenggaraanya mempunyai karakteristik dan organisasi 

yang komplek serta mempunya sifat dan ciri serta fungsi-fungsi yang 

khusus. 41 

Pasien datang ke rumah sakit dengan berbagai keluhan hanya 

untuk dilakukan upaya perawatan, maka hubungan yang timbul antara 

pihak Rumah Sakit dengan pasien adalah berupa perjanjian untuk 

dilakukan perawatan. Oleh karena itu, Rumah Sakit memiliki 

kewajiban untuk memberikan perawatan yang baik dan wajar sesuai 

                                                           
41 Cahyo, A., & Hari, W, 2007, Penolakan Pelayanan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien 

yang Membutuhkan Perawatan Darurat, Jurnal Hukum, Vol 1 No 1, hlm. 83-84. 
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dengan ketentuan Pasal 29 dan 30 UU Rumah Sakit. Sedangkan, hak 

pasien diatur dalam Pasal 32 UU Rumah Sakit sebagaimana dijelaskan 

hak pasien harus dipenuhi rumah sakit dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan, dimana hal tersebut mengandung prinsip atau 

asas hukum pemenuhan hak pasien atas pelayanan kesehatan. 

Pemenuhan hak pasien dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan juga dijelaskan dalam Pasal 4 UU Kesehatan yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Maksud dari 

hak atas kesehatan adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya.  

UU Rumah Sakit merupakan salah satu payung hukum yang 

dapat menjadi landasan rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan. 

Sedangkan, UU Tenaga Kesehatan dapat menjadi landasan bagi tenaga 

kesehatan untuk melaksanakan praktiknya. Oleh karena itu, 

pengetahuan akan aturan dalam undang-undang wajib dimiliki oleh 

masing-masing orang yang memiliki tanggungjawab dalam bidang 

layanan kesehatan. 

Implementasi atau pelaksanaan pelayanan gawat darurat di 

RSUD Kota Kendari telah dilakukan sesuai dengan SOP (Standar 

Operasional Prosedur) rumah sakit. Walaupun dalam pelayanannya 

sering ditemukan pasien mengeluh atas pelayanan rumah sakit yang 

dianggap lama. Pelayanan rumah sakit yang dianggap lama ini 
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didapatkan dari hasil wawancara pasien, dimana belum diketahui secara 

pasti berapa lama waktu respon pelayanan yang dimaksud oleh pasien. 

2) Kelengkapan fasilitas pelayanan gawat darurat RSUD Kota Kendari 

RSUD Kota Kendari merupakan rumah sakit tipe C dan 

pelayanan IGD berada pada level II. Sesuai Kepmenkes RI No. 

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

(IGD) Rumah sakit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

a) Jenis Pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Tabel 2. 

Jenis Pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia (SDM) Jenis Pelayanan 

Dokter Subspesialis 

- 

Memberikan 

pelayanan sebagai 

berikut: 

1. Diagnosis & 

penanganan 

permasalahan 

pada: 

A: jalan nafas 

(Airway 

Problem) 

B: pernafasan 

(Breathing 

Problem), dan 

C: Sirkulasi 

pembuluh darah 

(Circulation 

Problem) 

2. Penilaian 

Disability, 

penggunaan 

obat, EKG, 

defibrilasi  

Bedah cito 

Dokter Spesialis Bedah, Obsgyn 

Anak, Penyakit 

Dalam On Call. 

 

Dokter PPDS -  
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Dokter Umum 

(+pelatihan 

kegawatdaruratan 

On Site 24 Jam 

 

Perawat Kepala (SI 

dan DIII) 
Jam kerja 

 

Perawat (+pelatihan 

Emergency Nursing) 
On Site 24 jam 

 

Non Medis Keuangan 

(24 jam) 
On Site 24 jam 

 

 Keterangan: - (tidak ada) 

 Berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Kendari Nomor 443/039.2 Tahun 2017 tentang Penetapan 

Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, 

jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas adalah 486 orang, 

yang terdiri dari tenaga PNS 198 orang dan tenaga Non PNS 278 orang, 

tenaga MOU 10 orang. Jumlah tenaga perawat yang sebanyak 165 

orang. Khusus tenaga perawat yang bertugas di ruangan IGD sebanyak 

32 orang, sedangkan untuk SDM dokter adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 

Jenis dan Jumlah SDM Dokter/Medis 

No. Jenis SDM Dokter/Medis Jumlah (orang) 

1 Dokter Umum 20 

2 Dokter Gigi (drg) 4 

3 Dokter Gigi Spesialis 1 

4 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 

5 Dokter Spesialis Bedah 2 

6 Dokter Spesialis Orthopedi 1 

7 Dokter Spesialis Bedah Tumor 1 

8 Dokter Spesialis Kebidanan-

Kandungan 

2 

9 Dokter Spesialis Anak 2 

10 Dokter Spesialis THT 1 

11 Dokter Spesialis Mata 2 

12 Dokter Spesialis Kulit Kelamin 2 

13 Dokter Spesialis Saraf 2 
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14 Dokter Spesialis Jantung 2 

15 Dokter Spesialis Anastesi 2 

16 Dokter Spesialis Radiologi 1 

17 Dokter Spesialis Patologi Klinik 2 

18 Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 

 Jumlah 52 

 

 Sedangkan, pola ketenagaan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

RSUD Kota Kendari, sebagai berikut: 

Tabel 4. 

Pola Ketenagaan IGD 

No. Jenis Tenaga Kualifikasi Jumlah 

Minimal 

Jumlah 

Yang ada 

1. Kepala Instalasi 1. Dokter 

2. Sertifikat 

PPGD/ATLS/ACLS 

3. PNS 

1 orang 1 orang 

2. Kepala Ruang 

IGD 

1. Perawat D III 

2. Sertifikat 

PPGD/ATLS/ACLS 

3. PNS 

1 orang 1 orang 

3. Dokter Jaga 1. Dokter Umum 

2. Sertifikat 

PPGD/ATLS/ACLS 

3. PNS, PTT, PHL 

10 orang 9 orang 

4. Penanggung 

Jawab Shift 

(ketua tim) 

1. Perawat D III 

2. Sertifikat PPGD 

3 orang 3 orang 

5. Perawat 

Jaga/Operasional 

1. Perawat D III 

2. Sertifikat PPGD 

3. PNS, PTT, PHL 

12 orang 11 orang 

6. Security 1. SMA 

2. Sertifikat Pelatihan 

Security 

6 orang 5 orang 

8. Cleaning Service 1. SLTA 4 orang 3 orang 

 

 

b) Sarana dan Fasilitas Medis 
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Tabel 5. 

Sarana Medis 

No. Sarana Keterangan 

1.  RUANG PENERIMAAN 

 a. R. Tunggu (Public Area)  

 - Informasi + 

 - Toilet + 

 - Telepon Umum - 

 - ATM - 

 - Kafetaria - 

 - Keamanan - 

 b. R. Administrasi  

 - Pendaftaran pasien baru/rawat + 

 - Keuangan - 

 - Rekam Medik + 

 c. R. Triase + 

 d. R.Penyimpanan Strecher + 

 e. R. Informasi dan Komunikasi + 

2. RUANG TINDAKAN 

 a. R. Resusitasi + 

 b. R. Tindakan  

 - Bedah + 

 -Non Bedah/Medical + 

 -Anak - 

 -Kebidanan - 

 c. R. Dekontaminasi + 

3. RUANG OPERASI + 

4. RUANG OBSERVASI + 

5. RUANG KHUSUS 

 a. R. Intermediate/HCU  

 -Umum + 

 -Jantung - 

 -Anak - 

 -Neonatus - 

 b. R. Luka Bakar - 

 c. R. Hemodialisis - 

 d. R. Isolasi - 

Keterangan: 

 + (ada)  

 - (tidak ada) 
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Tabel 6. 

Fasilitas Medis 

 No. Fasilitas Medis Keterangan 

1. RUANG TRIASE + 

 Kit pemeriksaan sederhana + 

 Brankar penerimaan pasien + 

 Label  + 

2. RUANG RESUSITASI  

 Nasopharingal tube + 

 Oropharingeal tube + 

 Laringoscope set anak + 

 Laringoscope set dewasa + 

 Nasotrakheal tube + 

 Orotracheal + 

 Suction + 

 Tracheostomi set + 

 Bag Valve Mask (Dewasa/Anak) + 

 Kanul Oksigen + 

 Oksigen Mask (Dewasa/Anak) + 

 Chest tube + 

 Crico/Trakheostomi + 

 Ventilator Transport - 

 Vital Sign Monitor - 

 Infusion Pum + 

 Syringe pump + 

 EKG + 

 Defribilator + 

 Stetoskop + 

 Termometer + 

 Nebulizer + 

 Oksigen + 

 Warmer + 

 Imobilization + 

 Obat-Obatan + 

3. RUANG TINDAKAN BEDAH + 

4. RUANG TINDAKAN MEDIK + 

5. RUANG KEBIDANAN/BAYI - 

6. RUANG PENUNJANG MEDIS  

 Ruang Radiologi - 

 Ruang Laboratorium - 

Keterangan: 

  + (ada)  

 - (tidak ada) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa RSUD Kota 

Kendari memadai dalam menyelenggarakan pelayanan gawat darurat. 

RSUD Kota Kendari dapat melaksanakan pelayanan gawat darurat 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana diketahui pelayanan 

gawat darurat RSUD Kota Kendari berada pada level II. Apabila rumah 

sakit dalam melaksanakan pelayanan gawat darurat tidak mampu 

memberikan pelayanannya dapat melakukan rujukan pada rumah sakit 

lain yang memadai. 

a. Tanggung Jawab Hukum RSUD Kota Kendari 

Permasalahan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tentang tanggungjawab hukum Rumah Sakit apabila terjadi kerugian 

pada pasien dalam penanganan gawat darurat di RSUD Kota Kendari. 

Untuk menjawab tentang tanggungjawab hukum Rumah Sakit, peneliti 

melakukan wawancara dengan direktur rumah sakit kemudian 

dianalisis dengan kajian pustaka dan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Rumah sakit adalah intitusi pelayanan kesehatan yang 

mempunyai tanggung jawab atas pelayanan yang diselenggarakannya. 

Bentuk tanggung jawab rumah sakit tersebut adalah menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau berdasarkan prinsip 

aman, menyeluruh, non diskriminasi, partisipasi dan memberikan 

perlindungan bagi masyarakat, juga bagi penyelenggara pelayanan 
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kesehatan demi mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya.42 

Berikut kasus yang ditemukan di RSUD Kota Kendari, Seperti 

yang terjadi melalui Koran Zona Sultra yang terbit pada tanggal 30 

Agustus 2017, dimana pasien lambat ditangani di RSUD Kota Kendari. 

Koran Zona Sultra tersebut menyatakan bahwa orangtua dari anak yang 

dibawa ke rumah sakit mengurai kekecewaanya pada pelayanan rumah 

sakit. Putranya mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat membawa 

putranya ke IGD sejumlah petugas jaga maupun dokter jaga di IGD RS 

Kota Kendari saling lempar tanggung jawab untuk penanganan. 

Kondisi ini sangatlah tidak sesuai dengan fungsi IGD, dimana fungsi 

IGD adalah memberikan tindakan pertolongan pertama pada pasien. 

Namun kenyataannya sejak jam 07.00 Wita hingga pukul 10.00 Wita 

anaknya tidak juga mendapatkan penanganan serius.43 

Pada kasus di atas dapat dilihat bahwa penanganan pasien 

tersebut tidak sesuai SOP yang berlaku, dimana pasien tersebut 

diberikan penanganan lebih dari lima (5) menit. Seperti yang telah 

diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kondisi gawat 

darurat yang dimana memerlukan penanganan segera. Hal ini telah 

dijelaskan dalam Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang 

                                                           
42 Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang Diduga 

Melakukan Malpraktek, Bandung: Karya Putra Darwati, hlm. 161. 
43 https://zonasultra.com/pasien-lambat-ditangani-legislator-ini-nilai-pelayanan-rsud-kendari-

buruk.html, diakses tanggal 08 Mei 2018. 

https://zonasultra.com/pasien-lambat-ditangani-legislator-ini-nilai-pelayanan-rsud-kendari-buruk.html
https://zonasultra.com/pasien-lambat-ditangani-legislator-ini-nilai-pelayanan-rsud-kendari-buruk.html
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Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah sakit menyebutkan 

bahwa pasien gawat darurat harus ditangani paling 5 (lima) menit 

setelah sampai di IGD. Selain itu telah disebutkan dalam Pasal 29 dan 

30 UU Rumah Sakit bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk 

memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan efektif  

dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar 

pelayanan rumah sakit. 

Pada kasus di atas apabila dilihat dari segi hukum, RSUD Kota 

Kendari wajib bertanggungjawab secara hukum. Sebagaimana telah 

dijelaskan rumah sakit memiliki tanggungjawab dalam memberikan 

pelayanan gawat darurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) 

UU Rumah sakit bahwa salah satu kewajiban rumah sakit adalah 

memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan 

kemampuan pelayanannya. Tanggungjawab tersebut berupa 

tanggungjawab secara perdata. Apabila pihak rumah sakit tidak 

melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur yang 

ada, maka pihak pasien dapat menggugat rumah sakit berdasarkan 

perbuatan melawan hukum.  

Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan salah satu unit di 

rumah sakit yang memberikan pelayanan darurat terhadap masyarakat 

yang mengalami kondisi kegawatdaruratan, seperti kecelakaan yang 
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sesuai dnegan standar.44 Gawat darurat adalah kondisi yang mana 

penderita memerlukan tindakan medis segera. IGD merupakan gerbang 

pintu utama bagi masuknya pasien gawat darurat. 

Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan 

pelayanan gawat darurat 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu 

sebagai salah satu persyaratan perijinan rumah sakit.45 Pengaturan 

pelayanan gawat darurat tersebut terdapat dalam Keputusan Menteri 

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

Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit. Selain itu Pasal 32 ayat (1) dan (2) 

juga menjelaskan bahwa Pasal 32 ayat (1) UU Kesehatan Dalam 

keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun 

swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan 

nyawa pasien dan pecegahan kecacatan terlebih dahulu. Pasal 32 ayat ( 

2 ) UU Kesehatan Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan 

kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien 

dan/atau meminta uang muka. 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa kondisi gawat darurat 

adalah kondisi yang memerlukan tindakan medis segera, apabila rumah 

sakit tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar maka akan 

membuat penerima peayanan kesehatan mengalami kerugian. 

Ketentuan Pasal 46 UU Rumah sakit dimana menyebutkan bahwa 

                                                           
44 Departemen Kesehatan RI, Penanganan Penderita Gawat Darurat Basic II, RSHS; Bandung: 

2009. 
45 Herkutanto, 2007, Aspek Medikolegal Pelayanan Gawat Darurat, Jurnal Kedokteran Indonesia, 

Vol 57 No 2, hlm.38. 
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“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua 

kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit”. 

Pasien datang ke rumah sakit dengan tujuan untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Hubungan Rumah Sakit dengan 

pasien merupakan hubungan hukum, bagaimana hak dan kewajiban 

masing-masing pihak dilaksanakan dengan baik. Ketentuan akan hak 

dan kewajiban Rumah Sakit diatur dalam Pasal 29 dan 30 UU Rumah 

Sakit, sedangkan hak pasien diatur dalam Pasal 32 UU Rumah Sakit 

dan kewajiban pasien diatur dalam Pasal 53 UU Praktek kedokteran dan 

Pasal 31 UU Rumah Sakit. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa 

maka subjek-subjek hukum memiliki tanggungjawab hukum dan 

tanggungjawab hukum tersebut dibebankan terhadap subjek hukum 

yang melakukan perbuatan hukum. 

Rumah sakit dalam menjalankan kewajibannya memiliki 

resiko hukum disetiap pelayanannya, yang salah satu resikonya adalah 

tuntutan ganti rugi dari pasien dengan alasan keterlambatan pelayanan 

yang menyebabkan kerugian pada pasien. Berdasarkan hal tersebut, 

rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pasien 

berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 46 UU Rumah Sakit 

bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua 

kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. 
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Tanggungjawab perdata bagi rumah sakit dapat terjadi apabila 

pihak rumah sakit tidak memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien 

gawat darurat yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Berkaitan 

dengan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa 

kerugian materiil dan kerugian immaterial/idiil, seperti ketakutan, sakit, 

dan kehilangan kesenangan hidup.46 

Apabila RSUD Kota Kendari tidak memberikan pelayanan 

gawat darurat, rumah sakit tersebut telah melanggar hak orang lain yang 

sebagaimana merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 

ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas 

kesehatan”, sedangkan kewajiban rumah sakit dalam memberikan 

pelayanan kegawatdaruratan diatur dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa 

“Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan ksehatan, baik pemerintah 

maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi 

penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih 

dahulu”. 

Jika terdapat fakta yang menunjukkan perbuatan melawan 

hukum, dapat diajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum. 

Terdapat empat syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan 

perbuatan melawatn hukum, yaitu: 

(a) Perbuatan itu melawan hukum; 

                                                           
46 Christine Lossa, 2016, Tangung Jawab Hukum RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Terhadap 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Jurnal Katalogis, Vol 4 No 6, hlm. 122-133. 
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(b) Ada kesalahan; 

(c) Pasien harus mengalami suatu kerugian; 

(d) Ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.47 

Pada hakekatnya, ada dua bentuk tanggungjawab hukum rumah 

sakit dalam lingkup perdata, yakni pertanggungjawaban atas kerugian 

yang disebabkan karena wanprestasi yaitu perbuatan tidak memenuhi 

kewajiban, dan perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan yang 

bertentangan dengan kewajiban profesi yang bekerja atas nama rumah 

sakit. Gugatan berdasarkan alasan hukum wanprestasi dan gugatan 

perbuatan melawan hukum berbeda, karena gugatan berdasarkan 

wanprestasi hanya mengenal kerugian materil, sedangkan gugatan 

perbuatan melawan hukum meliputi kerugian materiil juga kerugian 

immaterial, yang dinilai dengan uang.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Juhaya, S. Praja, 2014, Teori Hukum dan Aplikasinya, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia, hal. 38. 
48 Cecep Triwibowo, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 89. 


