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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

B. Kesimpulan 

1. SPO (Standar Prosedur Operasional) Dan Pelaksanaan Tindakan 

Gawat Darurat Serta Kelengkapan Fasilitas Pelayanan Gawat Darurat 

Di RSUD Kota Kendari 

a) Standar Prosedur Operasional (SPO) dan pelaksanaannya 

Berdasarkan hasil penelitian SPO (Standar Prosedur 

Operasional) pelayanan gawat darurat RSUD Kota Kendari telah dibuat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana 

dalam SOP pelayanan gawat darurat rumah sakit telah mencantumkan 

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

setelah di IGD, selain itu kelengkapan fasilitas pelayanan gawat darurat 

telah sesuai dengan standar minimal rumah sakit.  Sebagaimana yang 

telah diatur dalam Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/Ix/2009 tentang 

Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah sakit bahwa rumah sakit 

harus memiliki Standar Instalasi Gwat 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 
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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 dan PMK 

RI Nomor 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 

rujukkan gawat darurat. 

Sedangkan, dalam Impelementasi atau pelaksanaan tindakan 

gawat darurat RSUD Kota Kendari belum sesuai dengan SPO (Standar 

Prosedur Operasional) rumah sakit yang berlaku, dimana masih terdapat 

penanganan yang diberikan lebih dari lima (5) menit. 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 

b) Kelengkapan fasilitas pelayanan gawat darurat RSUD Kota Kendari 

RSUD Kota Kendari merupakan rumah sakit tipe C dan 

pelayanan IGD berada pada level II. Pada umumnya kelengakapan 

fasilitas pelayanan gawat darurat di RSUD Kota Kendari telah sesuai 

sebagaimana yang diatur dalam Kepmenkes RI No. 
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856/Menkes/SK/Ix/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

Rumah sakit. 

 

2. Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Apabila Terjadi Kerugian pada 

Pasien dalam Penanganan Gawat Darurat di RSUD Kota Kendari 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa RSUD Kota 

Kendari betanggungjawab penuh apabila terjadi kerugian pada pasien dalam 

penanganan gawat darurat. Seperti kasus yang terjadi di RSUD Kota 

Kendari ditemukan pasien dengan kecelakaan lalu lintas terlambat diberikan 

penanganan medis. Dari segi hukum dapat dilihat bahwa penanganan pasien 

tersebut tidak sesuai SPO yang berlaku, dimana pasien diberikan 

penanganan lebih dari lima (5) menit. Hal ini bertentangan dengan 

Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/Ix/2009 tentang Standar Instalasi 

Gawat Darurat (IGD) Rumah sakit menyebutkan bahwa pasien gawat 

darurat harus ditangani paling 5 (lima) menit setelah sampai di IGD.  

Selain itu, dari segi hukum RSUD Kota Kendari wajib 

bertanggungjawab. 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 
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pasien dapat menggugat rumah sakit berdasarkan perbuatan melawan 

hukum. Pasal 46 UU Rumah Sakit juga menyebutkan bahwa rumah sakit 

bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang 

ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di 

Rumah Sakit. Tanggungjawab ini meliputi: tanggungjawab perdata, 

administrasi, dan pidana.  

C. Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis adalah: 

1. Rumah sakit harus melakukan rutin pengawasan terhadap tenaga 

kesehatan khususnya di ruangan gawat darurat. 

2. Rumah Sakit harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan, yakni memberikan pertolongan pertama bagi pasien 

kegawatdaruratan. Apabila Rumah Sakit masih melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan tersebut, maka Rumah Sakit harus bertanggung 

jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan.  

3. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pengkajian 

lebih dalam terhadap pelaksanaan gawat darurat di rumah sakit apakah 

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penelitian lebih mendalam tentang hukum normatif peraturan hak 

pasien dan pelaksanaan gawat darurat di rumah sakit.


