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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Rumah sakit X di Jakarta Selatan telah memiliki sistem tanggap darurat 

bencana dalam upaya penanggulangan bencana yang meliputi kebijakan, prosedur, 

sumber daya manusia, organisasi dan tanggung jawab, komunikasi dan informasi, 

serta sarana dan prasarana, yang sudah dilaksanakan diseluruh rumah sakit. Hasil 

analisa data dan pembahasan mengenai sistem tanggap darurat bencana Rumah 

Sakit X dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Rumah Sakit X telah memiliki kebijakan terkait dengan tanggap darurat 

bencana. 

b. Rumah Sakit X telah memiliki SOP mengenai tanggap darurat bencana 

dan dilaksanakan berdasarkan atas instruksi pimpinan rumah sakit. 

c. Sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit X telah diberikan 

pelatihan serta simulasi untuk meningkatkan kemampuan serta 

keterampilan dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana.  

d. Tim tanggap darurat bencana di Rumah Sakit X masih ditangani oleh 

Organisasi K3 atau komite K3 dan security. 

e. Sistem komunikasi di Rumah Sakit X terdiri dari jaringan komunikasi 

yang terhubung dengan posko security. 

f. Sarana dan prasarana penyelamatan jiwa yang ada di Rumah Sakit X sudah 

cukup baik, namun masih terdapat beberapa fasilitas yang belum sesuai, 

seperti sarana jalan keluar, tanda petunjuk arah, pencahayaan darurat, 

pintu darurat, tangga darurat dan tempat berhimpun sementara. 

 

V.2  Saran 

V.2.1 Bagi Rumah Sakit 

a. Melakukan kegiatan pelatihan secara rutin dan berkala untuk menguji 

kesiapan petugas yang bertanggung jawab dalam menangani keadaan 

darurat.  
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b. Membuat dan menetapkan tim tanggap darurat bencana beserta tanggung 

jawab dan tugasnya masing-masing. 

c. Melakukan pemenuhan dan perbaikan terkait dengan sarana tanggap 

darurat bencana sehingga siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat 

atau bencana.  

 

V.2.2 Bagi Tim K3 Rumah Sakit 

Melakukan advokasi kepada pimpinan rumah sakit dalam upaya 

mendapatkan dukungan untuk pelaksanan sistem tanggap darurat bencana serta 

kegiatan penanggulangan bencana. Membuat dan menetapkan organisasi K3 di 

departemen atau divisi yang berbeda beserta tanggung jawab dan tugasnya masing-

masing. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Lain 

Melakukan penelitian mengenai pelaksanaan evakuasi pasien pada gedung 

bertingkat dalam menghadapi keadaan darurat serta pemeriksaan dan pemeliharaan 

terkait dengan penanggulangan keadaan darurat atau bencana.  
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