
95

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab III diperoleh kesimpulan bahwa

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang merupakan Rumah Sakit yang

terakreditasi Paripurna, seharusnya dalam memberikan pelayanan IGD sesuai

dengan standar profesi dokter, standar pelayanan dan standar operasional

prosedur. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian masih ada standar yang

belum tercapai/terpenuhi khususnya untuk SDM dansarana prasarana, antara lain:

1. Kesiapan pelayanan IGDRSI-SA Semarang sebagai Rumah Sakit

terkareditasi paripurna dalam memenuhi Standar Keselamatan Pasien

Adapun kesiapan SDM dan sarana prasarana yang ada di pelayanan IGD

RSI-SA Semarang terdiri dari:

a. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sudah sesuai dengan

kompentensinya, hanya petugas kasir yang jaga ship malam belum

terpenuhi.

b. Sarana prasarana pelayanan IGD RSI-SA sebagian besar sudah terpenuhi,

hanya ruang khusus (Ruang HCU/Intermediate:umum,cardiac,pediatric dan

neonatus) dan ruang luka bakar tidak ada.

c. Pelaksanaan SDM dan sarana prasarana yang masih kurang/ belum tercapai

antara lain:

1) Sertifikat pelatihan ATLS/ACLS sebagian besar sudah sesuai masa

berlakunya, hanya 2% yang sudah tidak berlaku.
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2) Terlaksananya pelayanan dokter jaga spesialis 4 besar (Bedah, Anak,

Dalam dan Obgyn) onsite 24 jam belum tercapai, yang ada hanya on call

24 jam.

Dari hasil kesimpulan didapatkan, RSI-SA Semarang sebagai rumah sakit

yang terakreditasi paripurna dalam memberikan pelayanan IGD seharusnya telah

sesuai standar IGD dan standar keselamatan pasien sebagaimana ditentukan dalam

peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran,

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,Permenkes Nomor

71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional,

danPermenkes Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit. Dari

hasil penelitian didapatkan bahwa masih ada standar IGD yang belum terpenuhi,

yaitu standar kesiapan pelaksanaan SDM pada dokter spesialis 4 besar (Dalam,

Anak, Bedah dan Kandungan) hanya on call dan masih ada sertifikat pelatihan

ATLS/ACLS yang sudah tidak berlaku. Sedangkan sarana prasarana yang belum

terpenuhi antara lain, ruang khusus (Ruang HCU/ Intermediate: umum,cardiac,

pediatric dan neonatus) dan ruang luka.

2. Tanggung jawab hukum Rumah Sakit atas keselamatan pasien

berdasarkanaspek kesiapan pelayanan IGD

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sebagai rumah sakit yang

terakreditasi Paripurna, dalam pelayanan IGD seharusnya tidak terjadi KTD.

Di IGD RSI-SA Semarang pada tahun 2014 masih terjadi KTD.Namun

dalam kasus KTD ini, dokter tidak dapat digugat karena tindakan yang dilakukan

doktersudah sesuai dengan standar profesi dokter, standar prosedur dan standar
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pelayanan.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. 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.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.

B. Saran

1. Bagi Petugas Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan lebih meningkatkan sumber daya sehingga dapat

memberikan pelayanan IGD secara profesional terutama dalam hal pembaharuan

sertifikat pelatihan yang sudah tidak berlaku dan kelengkapan penulisan rekam

medis. Sehingga dapat  peningkatkan dan mewujudkan akuntabilitas dalam

pelayanan IGD.

2. Bagi Koordinator IGD

Koordinator IGD melakukan pelaporan hasil kegiatan IGD secara triwulan

dan tahunan  secara kontinue tentang hasil pencapaian kinerja yang terdiri

Indikator Mutu, Indikator SPM, Indikator Keselamatan Pasien dan melaporkan

kekurangan yang berkaitan dengan SDM dan sarana prasarana di pelayanan IGD

pada Kepala IGD.
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3. Kepala Bagian IGD

Sebagai penanggung jawab  IGD  lebih sering melakukan pembinaan dan

melatih petugas IGD tentang kegawadaruratan terutama medis dan paramedis,

melakukan pemeriksaan lebih teliti, lebih profesional dalam  melayani dan

pelaksanaan  pelayanan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

4. Kepala Pelayanan Medis

a) Pemenuhan SDM dan sarana prasarana sesuai standar IGD.

b) Pembagian tugas dan kewajiban dokter di pelayanan IGD.

c) Mengusulkan  pelatihan yang berkaitan pelayanan IGD.

d) Menindaklanjutin penanganan bila ada IKP dan Komplain Pelanggan

5. Bagi  Rumah Sakit

Pihak rumah sakit, terutama direktur rumah sakit selaku pemegang

kebijaksanaan perlu membuat standar prosedur penanganan kekurangan

pencapaian indikator, memenuhi kekurangan sarana prasarana sesuai standar IGD,

pelaporan keselamatan pasien, pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan

pengawasan/penilaian kinerja terhadap petugas pemberi pelayanan yang berkaitan

dengan sanksi  di unit pelayanan IGD. Hal yang perlu dilakukan rumah sakit

dengan cara pemenuhan SDM dan sarana prasarana terutama pelaksanaan

pengisian rekam medik  rawat jalan  IGD < 24 jam, pemantauan masa berlakunya

pelatihan ATLS/ACLS dan pemenuhanpelayanan dokter jaga spesialis 4 besar on

site 24 jam.
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