
76

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesiapan Pelayanan IGDRSI-SA Semarang sebagai Rumah Sakit

Terkareditasi Paripurna dalam Memenuhi Standar Keselamatan Pasien

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang (RSI-SA) yang didirikan pada

17 Agustus Tahun 1971 merupakan rumah sakit swasta yang diselenggarakan

oleh Yayasan Badan Wakaf  Sultan Agung. Rumah sakit yang terletak di pinggir

Kota Semarang ini berasaskan Islam dengan berpedoman pada Al Qur’an dan

Sunah. Misi RSI-SA antara lain memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan

pendidikan dan dakwah. Pada bulan Juli tahun 2014 RSI-SA Semarang telah

terakreditasi Paripurna dan Juli tahun 2017 dilakukan Re-Akreditasi Paripurna.

Pelayanan RSI-SA Semarang dilengkapi fasilitas pelayanan IGD sebagai

unit pelayanan gawat darurat yang dapat memberikan tindakan yang cepat dan

tepat pada seorang atau kelompok orang agar dapat meminimalkan angka

kematian dan mencegah terjadinya kecacatan.

Pelayanan IGD harus memenuhi standar keselamatan pasien perlu kesiapan

sumber daya manusia, dan sarana prasarana sesuai standar IGDyang berlaku.

Dalam peneletian yang dilakukan di IGD RSI-SA Semarang diperoleh hasil yang

berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dansarana prasarana sebagai

berikut:
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Tabel 3.1
Jenis petugas dan ketentuan persyaratan kompentensi di IGD RSI-SA Semarang

Tahun 2017
Petugas Lulusan SIP Jumlah Pelatihan Status Waktu

Tenaga
kesehatan

Dokter
umum

Profesi
Dokter

Ada 25 ACLS/ATL
S dan ECG

1.Tetap:15
2.Kontrak:
3.Mitra : 8

Onsite 24
jam

Perawat D3 dan
S1
Keperaw
atan

Ada 28 BTCLS,
ECG dan
ENIL

1.Tetap:26
2.Kontrak:
3.Mitra : -

Onsite 24
jam

Bidan D3
Kebidana
n

Ada 5 Resusitasi
Neonatus,
APN,PPG
DON dan
MU.

1.Tetap:5
2.Kontrak:
-
3.Mitra : -

Onsite 24
jam

Tenaga
Non
Kesehatan

Pendafa
ran

SMA dan
Rekam
Medis

- 4 BHD 1.Tetap:4
2.Kontrak:
-
3.Mitra : -

Onsite 24
jam

Farmasi D3
Farmasi/
SAA

Ada 4 BHD 1.Tetap:4
2.Kontrak:
-
3.Mitra : -

Onsite 24
jam

Kamtib SMP/
SMA

- 6 BHD 1.Tetap:4
2.Kontrak:
3.Mitra : -

Onsite 24
jam

Pekarya SMP/SM
A

- 3 APD, BHD 1.Tetap:3
2.Kontrak:
-
3.Mitra : -

Onsite 24
jam

Kasir Akuntansi
/ D3
Keuangan

- 2 Komputer,
BHD

1.Tetap:2
2.Kontrak:
-
3.Mitra : -

Ship pagi
dan siang

Sumber: Data yang diolah dari laporan kegiatan dan program kerja IGD Tahun 2017

Dari hasil studi dokumen, penilaian hasil kinerja tenaga kesehatan dan

tenaga non kesehatanyang ada di pelayanan IGD dapat dilihat hasil pencapaian

indikator, antara lain:
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a. Hasil pencapaian indikator mutu Tahun 2017.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Tahun 2017

No Program Indikator Target Pencapaian

1. Respon Time dokter
jaga IGD < 5 menit

Terlaksananya
respon time
dokter jaga IGD <
5 menit

100% 100%

2. Kelengkapan
pengisian rekam
medis rawat jalan
kurang dari 24 jam

Terlaksananya
pengisian rekam
medis rawat jalan
IGD < 24 jam

100% 100%

Sumber: data laporan kegiatan triwulan II Tahun 2017

b. Hasil pencapaian indikator SPM tahun 2014 dan Tahun 2017

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator SPM Tahun 2014

No Program Indikator Target Pencapaian

1. Dokter jaga
spesialis 4 besar
(Bedah, Anak,
Penyakit Dalam,
Obgyn)

Terlaksananya
pelayanan
dokter jaga
spesialis 4 besar
on site 24 jam

Pada tahun
2014 terdapat
dokter jaga
spesialis 4
besar on site
di IGD

Belum tercapai,
selama ini baru on
call untuk kasus
emergency

2. Respon Time
dokter jaga IGD <
5 menit

Terlaksananya
respon time
dokter jaga GD
< 5 menit

Setiap pasien
emergency
dapat
ditangani oleh
dokterjaga
IGD < 5 menit

Sudah tercapai

3. Tenaga medis di
IGD sesuai dengan
standar

Semua
tenagamedis di
IGD sesuai
standar yang
telah di tetapkan

Semua tenaga
medik diIGD
100 % sudah
mendapatkan
sertifikasi
ATLS/ACLS
yang masih
berlaku

Tercapai tapi ada 29
% petugas dengan
sertifikat tidak
berlaku.

Sumber data diambil dari laporan kegiatan IGD Tahun 2014

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator SPM Tahun 2017

No Program Indikator Target Pencapaian
1. Dokter jaga

spesialis 4 besar
(Bedah, Anak,
Penyakit Dalam,

Terlaksananya
pelayanan
dokter jaga
spesialis 4 besar

Pada tahun
2015 terdapat
dokter jaga
spesialis 4

Belum tercapai,
selama ini baru on
call untuk kasus
emergency
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Obgyn) on site 24 jam besar on site
di IGD

2. Respon Time
dokter jaga IGD <5
menit

Terlaksananya
respon time
dokter jaga GD
< 5 menit

Setiap pasien
emergency
dapat
ditangani oleh
dokterjaga
IGD < 5 menit

Sudah tercapai

3. Tenaga medis di
IGD sesuai dengan
standar

Semua tenaga
medis di IGD
sesuai standar
yang telah di
tetapkan

Semua tenaga
medis diIGD
100 % sudah
mendapatkan
sertifikasi
ATLS/ACLS
yang masih
berlaku

Tercapai tapi ada 2
% petugas dengan
sertifikat tidak
berlaku.

Sumber: data diambil dari laporan kegiatan IGD Tahun 2017

c. Hasil pencapaian Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2014 s/d 2017

Tabel 3.5
Pencapaian Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2014

Tahun Nama IKP Realisasi Status

2014
Insiden pasien jatuh

Nihil

Bulan Juli

Insiden kesalahan
pemberian obat

Sosialisasi pemberian obat
High Alert dan refresing
penggunaan obat
emergency

Selesai

Insiden kesalahan
sampling

Nihil

Insiden
ketidaklengkapan rekam
medik pasien IGD

Nihil

Insiden kesalahan
Identifikasi pasien

Nihil

Insiden kesalahan order
dokter pemeriksaan
penunjang

Nihil

Sumber: data diambil dari laporan kegiatan IGD Tahun 2014
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Tabel 3.6
Pencapaian Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2015

Tahun Nama IKP Realisasi Status

2015
Insiden pasien jatuh

Nihil

Insiden kesalahan
pemberian obat

Nihil

Insiden kesalahan
sampling

Nihil

Insiden
ketidaklengkapan rekam
medis pasien IGD

Nihil

Insiden kesalahan
Identifikasi pasien

Nihil

Insiden kesalahan order
dokter pemeriksaan
penunjang

Nihil

Sumber: data diambil dari laporan kegiatan IGD Tahun 2015

Tabel 3.7
Pencapaian Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2016

Tahun Nama IKP Realisasi Status

2016

Insiden pasien jatuh

Nihil

Insiden kesalahan
pemberian obat

Nihil

Insiden kesalahan
sampling

Nihil

Insiden
ketidaklengkapan rekam
medis pasien IGD

Nihil

Insiden kesalahan
Identifikasi pasien

Nihil

Insiden kesalahan order
dokter pemeriksaan
penunjang

Nihil

Sumber: data diambil dari laporan kegiatan IGD Tahun 2016
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Tabel 3.8
Pencapaian Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2017

Tahun Nama IKP Realisasi Status

2017
Insiden pasien jatuh

Nihil

Insiden kesalahan
pemberian obat

Nihil

Insiden kesalahan
sampling

Nihil

Insiden
ketidaklengkapan rekam
medis pasien IGD

Nihil

Insiden kesalahan
Identifikasi pasien

Nihil

Insiden kesalahan order
dokter pemeriksaan
penunjang

Nihil

Sumber data diambil dari laporan kegiatan IGD Tahun 2017

Adapun kesiapan sarana prasarana di IGD RSI-SA Semarang yang ada

dibandingkan standar IGD Rumah Sakit tipe B, IGD level 3 (data yang telah

diolah dari laporan kegiatan dan program kerja IGD tahun 2017) antara lain:

Tabel 3.9
Sarana Prasarana

Kategori RSI-SA Standar IGD
Rumah Sakit B, IGD

Level 3

Fisik
bangunan

Luas bangunan Ada, jika korban
massal dapat
menggunakan
beberapa ruang
yang kosong yg
berada disekitar
IGD

Ruangan yang memuat
korban massal

Lokasi gedung mudah dijangkau Mudah dijangkau
Akses Pintu Ada Masuk dan keluar berbeda
Ambulans Ada Ambulan sampai  depan

pintu IGD
Pintu IGD dapat dilalui

brankar
dapat dilalui brankar

Susunan ruang Ada tidak ada “cross
infection”,

Area dekontaminasi Ada Ada di depan
Ruang Triase ada, dapat memuat Memuat 2 brankar
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2 brankar
Ruang Tunggu Ada Keluarga pasien
Apotek 24 jam Ada 24 jam
Ruang dokter dan
perawat

Ada Ada ruang dokter dan
perawat

Ruang
penerimaan

Ruang Tunggu Ada Ruang Tunggu

Ruang Adminitrasi Ada Ruang Adminitrasi
Ruang Triase Ada Ruang Triase
Ruang
Penyimpanan
Stretcher

Ada Ruang Penyimpanan
Stretcher

Ruang Informasi
dan Komunikasi

Ada Ruang Informasi Dan
Komunikasi

Ruang
tindakan

Ruang resusitasi Ada Ruang resusitasi

Ruang tindakan Ada Ruang tindakan

Ruang
dekontaminasi

Ada Ruang dekontaminasi

Ruang
Operasi

Ada Ruang Operasi

Ruang
Observasi

Ada Ruang Observasi

Ruang
Khusus

Ruang
HCU/Intermediate
(umum, cardiac,
pediatric dan
neonatus)

Tidak Ada Ruang HCU/Intermediate
(umum, cardiac, pediatric
dan neonatus)

Ruang luka bakar Tidak Ada Ruang luka bakar
Ruang hemodialisa Ada Ruang hemodialisa
Ruang isolasi Ada Ruang isolasi

Sumber: Data yang diolah  dari laporan kegiatan dan program kerja IGD Tahun 2017

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Tabel 3.1 diperoleh informasi bahwa SDM yang ada di

IGD RSI-SA terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan yang meliputi

dokter, perawat, bidan, petugas pendafatran, petugas farmasi, kamtib, pekarya dan

kasir. Adapun kesiapan SDM yang ada di pelayanan IGD (data yang telah diolah

dari laporan kegiatan dan program kerja IGD Tahun 2017) antara lain:
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a. Tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari dokter berjumlah 25 orang, perawat

berjumlah 28 orang dan bidan berjumlah 5 orang.Tenaga kesehatan yang  ada,

dokter lulusan dari  profesi dokter, perawat lulusan dari  D3 dan S1 Keperawatan

sedangkan bidan lulusan dari D3 Kebidanan. Tenaga kesehatan  telah mempunyai

SIP(Surat Ijin Praktik) baik dokter, perawat dan bidan. Pelatihan yang telah

dimiliki tenaga medis (Tabel 3.1). Adapun status tenaga kesehatan terdiri dari

karyawan tetap, kontrak dan mitra. Dalam melaksanakan tugas untuk  tenaga

kesehatanonsite 24 jam.

b. Tenaga non kesehatan

Tenaga non  kesehatan yang  ada terdiri dari pendaftaran berjumlah 4 orang,

farmasi berjumlah 4 orang, keamanan dan ketertiban (kamtib) berjumlah 6,

pekarya berjumlah 3 dan kasir berjumlah 2. Tenaga non kesehatan yang ada,

pendaftaran lulusan D3 Rekam Medis, farmasi lulusan dari D3/S1 farmasi, kamtib

lulusan SMA, pekarya lulusan SMP/SMA dan kasir lulusan dari Akuntasi/D3

Keuangan. Pelatihan yang telah dimiliki tenaga non medis (Tabel 3.1).Adapun

status tenaga non kesehatan terdiri dari karyawan tetap, kontrak dan mitra. Dalam

melaksanakan tugas untuk  tenaganon kesehatanonsite 24 jam (akan tetapi kasir

jam 07.00 WIB-14.00 WIB).

Berdasarkan uraian diatas diketahuibahwa kesiapan petugas kesehatan dan

petugas non kesehatan di IGD RSI-SA Semarang tahun 2017 dari aspek

persyaratan kompentensi, hampir seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan

Permenkes Nomor 856 Tahun 2009 tentang Standar Intalansi Gawat Darurat
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Rumah Sakit. Namun ada sebagian yang belum memenuhi syarat,yaitu belum

adanya kasir IGD yang ditugaskan untuk ship malam.

Berdasarkan Tabel 3.2.1 diketahui bahwa Indikator IGD mengenai

terlaksananya respon time dokter jaga IGD < 5 menit, sudah tercapai/terpenuhi.

Berdasarkan Tabel 3.2.2 diketahui bahwa Indikator IGD mengenai

terlaksananya pengisian rekam medis rawat jalan  IGD< 24 jam, sudah tercapai

100%.

Berdasarkan Tabel 3.3.1 diketahui bahwa Indikator IGD mengenai

terlaksananya pelayanan dokter jaga spesialis 4 besar on site 24 jambelum

tercapai,karenaselama ini baru on call untuk kasus emergency. Jadi kesimpulan

yang didapat bahwa pencapaian pelayanan dokter jaga spesialis 4 besar on site 24

jamtahun 2014 dan 2017 belum terlaksana di  IGD RSI-SA Semarang.

Berdasarkan Tabel 3.3.2 diketahui bahwa Indikator IGDmengenai

terlaksananya respon time dokter jaga IGD < 5 menit, sudah tercapai 100%.

Berdasarkan Tabel 3.3.3 diketahui bahwa Indikator IGD  mengenai tenaga

medis di IGD yang sertifikat ATLS/ACLS yang masih berlaku sesuai standar

yang telah di tetapkan, masih kurang 29 %.

Berdasarkan Tabel 3.4.1 diketahui bahwa Indikator IGD mengenai

terlaksananya pelayanan dokter jaga spesialis 4 besar on site 24 jam, belum

tercapai.

Berdasarkan data pada Tabel 3.4.2diketahui bahwa Indikator IGD mengenai

terlaksananya respon time dokter jaga IGD < 5 menit,  sudah tercapai 100%.



85

Berdasarkan data pada Tabel 3.4.3 diketahui bahwa Indikator IGD

mengenaitenaga medis di IGD yang sertifikasi ATLS/ACLS yang masih berlaku

sesuai standar yang telah di tetapkan, masih kurang 2 %.

2. Kesiapan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Tabel 3.9  diperoleh informasi bahwa sarana prasarana yang

ada di IGD RSI-SA terdiri dari ruang penerimaan (ruang tunggu, ruang

adminitrasi, ruang triase, ruang penyimpanan stretcher dan ruang informasi dan

komunikasi), ruang tindakan (ruang resusitasi, ruang tindakan, ruang

dekontaminasi), ruang operasi ada (masih bergabung dengan rumah sakit), ruang

observasi dan ruang khusus (ruang HCU/Intermediate, ruang luka bakar, ruang

hemodialisa dan ruang isolasi). Ruang HCU yang terdiri dari umum, cardiac,

pediatric dan neonatus.Fasilitas yang ada di pelayanan IGD RSI-SA terdiri dari

ruang triase, ruang tindakan (ruang resusitasi, ruang tindakan bedah, ruang

tindakan medik, ruang tindakan bayi/ anak, ruang tindakan kebidanan dan ruang

operasi/ ruang persiapan/ kamar operasi), dan ruang penujang medis (ruang

radiologi, ruang laboratorium, bank darah dan ruang sterilisasi).

Berdasarkan data di atas, disimpulkan bahwa kesiapan sarana prasarana di

pelayanan IGD RSI-SA Semarang pada tahun 2017, ada beberapa bagian sarana

prasarana yang belum sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor 856 Tahun

2009 tentang Standar Intalansi Gawat Darurat Rumah Sakit. Adapun yang

belumsesuai dengan ketentuan, yaitu ruang khusus (ruang HCU/ Intermediate:

umum, cardiac, pediatric dan neonatus) dan ruang luka bakar.
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B. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Atas Keselamatan Pasien

BerdasarkanAspek Kesiapan Pelayanan IGD

RSI-SA Semarang merupakan rumah sakit yang sudah terakreditasi

paripurna pada tahun 2014.Salah satu jenis pelayanan yang ada di RSI-SA

Semarang adalah pelayanan IGD yang memberikan pelayanan kegawat

daruratan.Jika pasien ingin memeriksakan dalam kondisi gawat darurat, maka

secara tidak langsung telah memberikan kepercayaan kepada rumah sakit atau

dokter untuk melakukan sebuah upaya penyembuhan penyakit yang dialami

pasien.Pada saat itulah pasien mengikatkan dirinya untuk dilakukan pemeriksaan.

Dokter sebagai tenaga medis yang melaksanakan upaya penyembuhan

berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum agar ia dapat bekerja

sesuai standar profesinya dengan tenang tanpa diganggu perasaan was-was

terhadapkemungkinan akan digugat oleh pasiennya, sepanjang benar-benar

melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya.

Secara yuridis keabsahan suatu perjanjian haruslah diukur berdasarkan

kriteria yang diberikan oleh undang-undang.Syarat terjadinya transaksi terapeutik

ditentukan oleh Pasal 1338 jo.Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila syarat-syarat

tersebut telah terlaksana dengan baik oleh kedua belah pihak, maka terjadi sebuah

kesepakatan.Dalam kesepakatan tersebut terdapat dua jenis perikatan yang

ditinjau dari prestasi yang diperjanjikan, yaitu perikatan yang harus dilakukan

dengan hati-hati dan usaha keras (inspaning verbintenis) dan perikatan yang

prestasinya menghasilkan sesuatu yang sifatnya sudah pasti (resultaat

verbintenis).
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Saat kedua subyek ini saling berhadapan, dokter berhak menerima identitas,

riwayat dan segala keluhan dari pasien, dokter akan menerima sebuah identitas

dan informasi keluhan kesehatannya untuk dijadikan dasar dalam menentukan

tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan medis.Setelah dokter mendengarkan

berbagai keluhan dari pasien, maka dokter merencanakan dan menganalisa

penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang

harus diberikan kepada pasien. Selanjutnya, dokter menawarkan persetujuan

tindakan kedokteran (informed concent). Persetujuan tindakan medis ini dilakukan

setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat

dilakukan untuk menolong pasien, termasuk memperoleh informasi mengenai

segala resiko yang mungkin terjadi.Dan Dokter mempunyai suatu tugas hukum

untuk memberi informasi yang cukup pada pasien.46

Alasan lain yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan

dokter, adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera

mendapatkan pertolongan dari dokter karena situasi lain yang menyebabkan

keadaan pasien sudah gawat, sehingga sangat sulit bagi dokter yang menangani

untuk mengetahui dengan pasti kehendak pasien. Dalam keadaan seperti ini

dokter langsung melakukan apa yang disebut zaakwaarneming sebagaimana

diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata, yaitu mengurus kepentingan orang lain

tanpa mendapat kuasa, dalam kontek pelayaan kesehatan, dokter melakukan

tindakan medis tanpa persetujuan dari pasien/keluarganya. Hal ini dilakukan

semata-mata untuk keselamatan pasien.

46 Anny Isfandyarie, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter, Jakarta: Prestasi
Pustaka, hal.118
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Pada hakekatnya informed concentdimaksudkan untuk melindungi pasien

dari segala kemungkinan tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diizinkan

oleh pasien tersebut, namun sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap

kemungkinan akibat yang tak terduga dan bersifat negatif.

Berdasarkan data dari Tabel 3.5 sampai dengan 3.8 untuk tahun 2014

sampai dengan tahun 2017, indikator Insiden Keselamatan Pasien (IKP) yang ada

di IGD RSI-SA Semarang terdiri dari 6 sasaran keselamatan pasien. Pada bulan

Juli 2014 terdapat IKP tentang insiden kesalahan pemberian obat, dalam hal ini

efek dari pemberian obat heparin.KTD seperti ini seharusnya tidak terjadi pada

IGD rumah sakit yang terakrediatasi paripurna.

Kronologis KTD efek pemberian obat heparin, yaitu pasien masuk tanggal

23 Juli 2014 dengan nomor rekam medis xxxxx, pasien yang bernama Tn x, umur

66 tahun dengan alamat Wonosari, Kabupaten Demak. Pasien datang di IGD RSI-

SA Semarang dengan keluahan nyeri dada dan sesak napas. Setelah dilakukan

pemeriksaan oleh petugas IGD didapatkan kondisi pasien lemah dan sesak napas,

kesadaran somnolent (GCS 15). Dari hasil pemeriksaan vital signdidapatkan  TD:

100/65 mmHg, Nadi: 76x/mt, RR: 26x/mt, suhu 37oC, dan hasil diagnosa IHD

(Ischemia Heart Disease). Hasil pemeriksaan penunjang didapatkan GDS 140

mg/dl, ECG menunjukan stemi. Tindakan yang dilakukan, yaitu pemberian terapi

02 4 lt/mt, inf RL 20 tts/mt, Aspilet, CPG 4 tablet (yang sebelumnya sudah

dikonsultasikandengan dokter spesialis). Hasil konsultasi, dokter spesialis jantung

memberikan advis heparin bolus 60 uixBB, heparin 12ui/kgBB/mt, Dobutamin 6

ui/Kg BB/mt, sinvastatin 20 mg/24 jam.Setelah dilakukan pemberian heparin
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bolus 60 uixKgBB tampak kulit pasien kemerahan dan gatal-gatal. Tindakan yang

dilakukan dokter jaga atas kondisi pasien ini, yaitu segera konsultasi ke dokter

spesialis jantung, dan diperoleh advis bahwa untuk sementara pemberian obat

heparin dihentikan, dan dilakukan pemberian obat anti alergi secara bolus.

Penaganan selanjutnya, yaitu pasien distabilkan di IGD selama satu jam.Selama

observasi di IGD, kondisi pasien membaik.Setelah kondisi pasien stabil, pasien

dipindah di ruangan dan mendapat perawatan dokter spesialis jantung.Pasien yang

bernama Tnx tersebut untuk pembiayaannya menggunakan asuransi BPJS

Kesehatan, maka segala beban yang ada di IGD dibiayai oleh BPJS.

Dengan adanya insiden di IGD, tim IKP melakukan penanganan dan

pelaporan KTD:

1. Petugas kesehatan melakukan pertolongan dan penanganan awal pasien

yang timbul gatal-gatal setelah dilakukan injeksi Heparin bolus 60uixBB.

2. Petugas mencari bukti adanya insiden yang ada pada pelayanan IGD, injeksi

telah dilakukan pada pasien dengan namaTnx dengan diagnosa IHD dan

sebelum dilakukan telah dilakukan edukasi, informasi dan informed consent

pada pasien dan keluarga pasien.

3. Petugas tenaga kesehatan melaporkan kondisi ke Tim IKP 1 x 24 jam, telah

ada insiden  KTD pada pasien Tn x dengan alergi obat heparin dan efek

yang timbul gatal-gatal. Setelah dihentikan obat heparin dan diberi obat anti

alergi maka efek gatal sudah menghilang.

4. Petugas kesehatan sudah memberikan penanganan kegawadaruratan pada

pasien alergi obat dan melakukan observasi kondisi pasien.



90

5. Tim IKP melakukan identifikasi dengan mengumpulkan informasi dan bukti

input, proses dan output. Tim IKP mengadakan analisa penyebab terjadinya

alergi obat heparin dan menindaklanjuti dengan cara mengadakan sosialisasi

pemberian obat high alert dan refresing penggunaan obat emergency.

Berdasarkan data hasil peneltian, KTD yang terjadi pada pelayanan

IGDRSI-SA Semarang padabulan Juli 2014 yang telah disebutkan di atas, secara

teknis medis  sudah tangani secara internal dengan cara pemberian sosialisasi obat

high alert dan refresing penggunaanobat emergency.

Analisis tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap KTD yang ada pada

pelayanan IGD dilakukan berdasarkan tiga standar dalam pelayanan kesehatan,

yaitu standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

1. Menurut standar profesi dokter,dokterjaga IGD dalam melakukan

penanganan kegawatdaruratan dalam hal pemberian obat heparin

sudahmelakukan konsultasi dokter spesialis Jantungon call dan dalam

pemberian sudah sesuai dosis yang diberikan. Berdasarkan standar profesi

dokter bahwa dokter jaga disini telah melakukan tindakan sesuai dengan

keilmuan dan ketrampilan yang dimiliki, yang harus dikuasai dokter dalam

menjalankan praktik kedokteran sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2014 tentang Praktik Kedokteran.

2. Menurut standar pelayanan,ada beberapa hal yang dapat diuraikan dimulai

dari standar kefarmasian, standar pelayanan minimal, standar IGD dan

standar pembiayaan  terhadap insiden KTD:
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a. Menurut standar kefarmasian pada insiden KTD ini, dokter jaga dalam

menangani pasien IHD dengan carapemberian obat heparin atas

rekomendasi dokter spesialis jantung, dan obat heparinyang diberikan sudah

sesuai standar kefarmasian tahun 2014.

b. Menurut SPM dan standar IGD, dari hasil laporan tahun 2017 bahwa tenaga

kesehatan sebagai pemberi pelayanan gawat darurat masih ada sertifikat

kegawatdaruratan yangsudah tidak berlaku, dan dokter spesialis empat besar

(Dalam, Anak, Bedah dan Kandungan) yang harusnya on site menjadi on

call, dilihat dari aspek hukum adminitrasi masih kurang siap SDM dan

sarana prasarana pada IGD RSI-SA Semarang menjadi tanggungjawab

manajeman RSI-SA dan dapat diberikan sanksi berupa teguran, teguran

tertulis atau denda sesuai Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

c. Menurut standar pembiayaan rumah sakit, pasien dalam kasus KTD di IGD

RSI-SA Semarang, pembiayaannya menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan

sehingga pembiayaan pengobatan dan perawatan yang timbul akibat

pemberian heparin bolus 60 uixKgBB kepada pasien juga ditanggung oleh

BPJS kesehatan sesuai Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan

Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.Dan pemberian heparin

tersebut sesuai standar pelayanan kefarmasian tahun 2014, maka RSI-SA

Semarang tidak dapat mempertanggungjawabkan secara perdata untuk

mengganti kerugian pada pasien tersebut.
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3. Menurut SOP (standar operasional prosedur) bahwa tenaga kesehatan

dalam pelayanan IGD di rumah sakit harus memiliki kemampuan

melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan

resusitasi dan stabilisasi.Sesuai dengan alur pelayanan IGD,dimulai dari

pendaftaran sampai pasien pulang/ rawat inap,maka dalam pelaksanaan

tindakan kegawatdaruratansudah sesuai SOP yang ada di pelayanan

IGD,dalam hal ini sesuai Permenkes Nomor  012 Tahun 2012 tentang

Akreditasi Rumah Sakit.

Terkait dengan pelaksanaan pelayanan IGD terhadap isi Informed Concent

berarti pernyatan kesediaan atau pernyataan penolakan setelah mendapatkan

informasi secukupnya. Pasien/ keluarga pasien yang diberi informasi sudah cukup

mengerti akan segala akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien.

Keputusan pasien adalah sebuah hak, yaitu hak untuk menolak ataupun hak untuk

menerima. Aturan ini ada pada Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatakan bahwa dalam

pelayanan pada praktik kedokteran pasien memiliki hak menolak tindakan medis.

Pengambilan keputusan perlu diperhatikan pula syarat sahnya dalam aspek

keperdataan.

Dalam posisi kasus Insiden KTD diatas, bahwa pasien/ keluarga pasien yang

alergi obat telah menerima informasi tentang penyakitnya yaitu diagnosa awal

IHD dan alergi obat pasca pemberian heparin. Alergi obat adalah reaksi abnormal

dari system imun terhadap obat-obatan.Obat-obatan, termasuk obat bebas, obat

resep, maupun obat herbal dapat menyebabkan alergi obat. Alergi obat dapat
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mempengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda. Gejala paling umum dari

alergi obat adalah gatal-gatal, ruam, atau demam.47

Saat dilakukan tindakan pada pasien pemberian obat heparin, apa yang

dilakukan dokter telah sesuai dengan penanganan pasien dengan diagnosa IHD

dan pemberian obat heparin telah sesuai standar pelayanan yaitu standar

kefarmasian tahun 2014.

Secara jelas bahwa dalam sebelum melakukan tindakan medis seorang

dokter telah memberikan penjelasan pasien/ keluarga pasien dan pasien/ keluarga

pasien mengerti serta menyetujui untuk dilakukan tindakan penyuntikan heparin,

yang pada akhirnya mengalami gatal-gatal.Tindakan yang dilakukan dokter

terhadap pasien bukan merupakan suatu kekeliruan dokter, karena semua yang

dilakukan sesuai standar profesi dokter, standar pelayanan dan standar operasional

prosedur.

Menurut hukum perdata ada perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan

melanggar hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan dokter

dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik. Dalam kasus diatas, awalnya dokter

telah membuat suatu kesepakatan pasien/ keluarga pasien dengan melakukan

tindakan penyuntikan heparin, akan tetapi setelah dilakukan penyuntikan timbul

gatal pada pasien. Tindakan yang dilakukan dokter bukan suatu kesalahan yang

dilakukan dokter dan timbulnya gatal merupakan reaksi abnormal dari system

imun terhadap obat-obatan. Reaksi timbulnya alergi, seorang dokter segera

melakukan penanganan pada pasien dengan cara menghentikan obat heparin dan

47Internet, 2017, Alodokter, Alergi Obat, https://www.alodokter.com/alergi-obat.html
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pemberian obat anti alergi.Selain itu dokter jaga dalam pemberian heparin sesuai

dengan keilmuan maupun ketrampilan sesuai standar profesi dokter yang dimiliki.

Dalam kasus ini, dokter tidak dapat digugat karena tindakan yang dilakukan

dokter bukan wanprestasi  karena sudah ada kesepakatan dan bukan kesalahan

dokter karena sesuai dengan standar profesi dokter, standar prosedur dan standar

pelayanan.

Pasien dalam kasus KTD di IGD RSI-SA Semarang, yang pembiayaannya

menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan sehingga pembiayaan pengobatan dan

perawatan yang timbul akibat pemberian heparin bolus 60 uixKgBB kepada

pasien juga ditanggung oleh BPJS kesehatan. Dan pemberian heparin tersebut

sudah sesuai standar pelayanan kefarmasian tahun 2014, maka RSI-SA Semarang

tidak dapat mempertanggungjawabkan secara perdata untuk mengganti kerugian

pada pasien tersebut.Dari aspek hukum adminitrasi masih kurang siap SDM dan

sarana prasarana pada IGD RSI-SA Semarang menjadi tanggungjawab

manajeman RSI-SA dan dapat diberikan sanksi berupa teguran, teguran

tertulisatau denda sesuai Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumah Sakit.




