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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peran Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Korban

KDRT

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah mekanisme penanganan

korban KDRT di rumah sakit dilaksanakan melalui tahapan :

penerimaan pasien, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang,

pemeriksaan status mental, pemberian informed consent, konseling,

pembuatan rekam medis, dan rujukan. Sesuai dengan ketentuan pada

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 58 ayat (1)

huruf a Undang-Undang tenaga kesehatan disebutkan bahwa “Tenaga

kesehatan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etik dan

standar prosedur operasional”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui

bahwa semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan bagi

korban kdrt telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur

operasional yang ditetapkan rumah sakit, sehingga hak pasien atas

pemulihan terpenuhi.

Peran tenaga kesehatan dalam penanganan korban KDRT adalah

a. Sebagai pemberi pelayanan diwujudkan dengan adanya pelayanan

kesehatan baik rawat inap maupun rawat jalan bagi korban KDRT.
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b. Sebagai fasilitator dengan memberikan fasilitas pelayanan

kesehatan bagi korban KDRT melalui program pelayanan rumah

sakit yang diberikan bagi korban KDRT

c. Sebagai konselor bagi korban KDRT yang mengalami gangguan

psikologis.

d. Pengaturan tentang Peran Tenaga Kesehatan dalam Penanganan

Korban KDRT.

Peraturan tentang peran tenaga kesehatan dalam penanganan korban

KDRT di rumah sakit diatur dalam beberapa dasar hukum, antara lain :

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang

Tenaga Kesehatan, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah

Nomor Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama

Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda Kota Semarang

Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Dari Tindak Kekerasan.
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2. Pengaturan tentang Peran Tenaga Kesehatan dalam Penanganan

Korban KDRT.

Peraturan tentang peran tenaga kesehatan dalam penanganan korban

KDRT di rumah sakit diatur dalam beberapa dasar hukum, antara lain :

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang

Tenaga Kesehatan, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah

Nomor Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama

Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda Kota Semarang

Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Dari Tindak Kekerasan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Tenaga Kesehatan

Dalam Penanganan Korban KDRT di Rumah Sakit

Faktor pendukung dalam melakukan upaya penanganan korban

KDRT adalah tersedianya fasilitas kesehatan, adanya peraturan

internal rumah sakit yang mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan

bagi korban KDRT dan sumber daya kesehatan berupa tersedianya

tenaga kesehatan, dana dari APBD, serta obat dan bahan medis habis

pakai dari Pemerintah.
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Faktor terhambat dalam melakukan upaya penanganan korban

KDRT adalah terbatasnya sarana dan prasarana berupa kendaraan

untuk mobilisasi sehingga tenaga kesehatan tidak dapat memberikan

penyuluhan ke tempat lain atau memberikan pelayanan di rumah aman.

Tidak ada alat peraga dan edukasi serta poster dan brosur terkait

pelayanan korban KDRT di rumah sakit serta kurang adanya

keterbukaan diri dari pasien KDRT.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Melaksanakan program monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan

penanganan korban KDRT di RSUD Tugurejo sehingga keterbatasan

sarana dan prasarana dapat terpenuhi, dan pelayanan yang diberikan

dapat lebih baik.

2. Bagi Rumah Sakit

a. Melengkapi sarana dan prasarana mobilisasi sehingga pelayanan

kesehatan dan pendidikan mengenai KDRT tidak terbatas

dilaksanakan di rumah sakit saja.

b. Menyediakan alat peraga dan edukasi serta poster dan brosur

terkait pelayanan korban KDRT di rumah sakit sehingga

masyarakat tahu bahwa RSUD Tugurejo dapat menangani pasien

korban KDRT.

c. Membuat ketentuan dan prosedur pemeriksaan skala nyeri bagi

pasien korban KDRT.
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3. Bagi Tenaga Kesehatan

Bagi tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat dan bidan yang

memberikan pelayanan bagi korban KDRT diharapkan untuk

senantiasa memberikan pelayanan yang bermutu dan komprehensif

sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Serta diharapkan

selalu mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan terkait

dengan penanganan pasien KDRT .

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini

melalui sudut pandang yang berbeda, serta menemukan faktor-faktor

lain terkait dengan penanganan korban KDRT.




