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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh 

Tuhan kepada setiap manusia sejak lahir. Hal ini berarti setiap orang 

mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan. Adapun untuk 

mewujudkan kesehatan kepada setiap orang dibutuhkan tiga pilar 

pendukung yang meliputi upaya kesehatan, fasilitas kesehatan dan 

Tenaga Kesehatan. Upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan 

yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam 

bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan 

penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau 

masyarakat, upaya kesehatan tersebut dilakukan di faslitas kesehatan.1 

Salah satu fasilitas kesehatan adalah Rumah Sakit, merupakan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang memiliki peran sangat penting dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh,terpadu, 

merata, terjangkau dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Meliputi 

upaya kesehatan harus dilakukan secara berjenjang yang meliputi 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Rumah Sakit akan dapat 

beroperasi dengan baik apabila didukung oleh berbagai sumber daya 

                                                           
1
Dedi Alamsyah, 2013,Pilar Dasar Ilmu Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta. Hal : 31 
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manusia yang berkompeten dibidangnya masing-masing. Sumber daya 

manusia yang tidak bisa lepas dari kegiatan Rumah Sakit adalah Tenaga 

Kesehatan. 

Secara umum Tenaga Kesehatan memiliki definisi yang dijelaskan 

pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan yang menyatakan :    

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri 
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau 
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 
kesehatan. 

 
Tenaga Kesehatan secara langsung dan sering berhadapan dengan 

pasien di Rumah Sakit,sedangkan Rumah Sakit  berfungsi sebagai tempat 

rujukan pelayanan kesehatan, tentu akan didatangi oleh banyak pasien 

dengan berbagai jenis penyakit yang menyertainya, sehingga Tenaga 

Kesehatan mempunyai risiko yang tinggi untuk terinfeksi penyakit yang 

ditularkan melalui pasiennya tersebut.  

Risiko penularan penyakit dari pasien kepada Tenaga 

Kesehatanakan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan Tenaga 

Kesehatan sendiri. Penularan penyakit dan infeksi tidak hanya terjadi 

antar pasien, namun juga dapat dialami oleh Tenaga Kesehatan yang ada 

di Rumah Sakit.2 

Infeksi Rumah Sakit menjadi masalah yang tidak bisa 

dihindari.Infeksi adalah suatu penyakit yang diakibatkan karena masuknya 

                                                           
2
RumahSakit Dokter Kariadi, 2007,Pedoman Pengendalian Infeksi Nosokomial, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang.Hlm. 1. 
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kuman atau virus ke dalam tubuh manusia. Adanya demam merupakan 

salah satu tanda gejala dari adanya infeksi, jika gejala demam bersifat 

mendadak, maka disebabkan oleh infeksi virus. Tetapi jika demamnya 

secara bertahap atau lambat, maka disebabkan oleh infeksi bakteri.3 

Penyebaran infeksi penyakit terjadi melalui empat cara yaitu 

penularan secara langsung , penularan tidak langsung, penularan melalui 

serangga, dan penularan melalui udara. Penularan secara langsung 

disebabkan oleh bibit penyakit menular karena adanya kontak badan 

dengan penderita. Sebagai contoh adalah adanya sentuhan, gigitan, 

ciuman, atau transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba 

patogen. Penularan secara tidak langsung adalah bibit penyakit menular 

melalui benda yang sudah terkontaminasi karena telah berhubungan 

langsung dengan penderita, contohnya penularan melalui alat makan, 

penularan melalui alat medis yang tidak steril, penularan melalui tusukan 

jarum. Penularan infeksi penyakit melalui serangga, dan penularan infeksi 

melalui udara (Air Borne Infection), merupakan penyakit infeksi yang 

ditularkan melalui udara , contohnya melalui tetes ludah halus saat 

penderita batuk dan bercakap-cakap, melalui debu di udara yang 

mengandung bibit penyakit.4 

Kejadian dan berbagai efek infeksi Rumah Sakit pada dasarnya 

bergantung pada mikroorganisme, tuan rumah (pasien dan staf), 

lingkungan, dan pengobatan, walaupun sebenarnya setiap infeksi dapat 

                                                           
3
Kementerian Kesehatan RI, 2011,Pedoman Nasional Tatalaksana Klinis Infeksi HIV dan Terap Antiretrovira,,. 

Jakarta. 
4
Koes Irianto, 2015, Memahami Berbagai Macam Penyakit,Erlangga, Bandung. Hal : 20-21 
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diperoleh dari pasien atau staf Rumah Sakit,namun terdapat beberapa 

organisme patogen tertentu yang terutama berkaitan dengan infeksi 

Rumah Sakit, akan jarang menyebabkan infeksi dalam lingkungan lain. 

Peranan mereka sebagai penyebab infeksi Rumah Sakit bergantung pada 

patogenitas atau virulensi (kemampuan suatu mikroba untuk 

menyebabkan penyakit), dan jumlah mereka juga bergantung pada 

ketahanan pasien.Karena banyak pasien di dalam Rumah Sakit yang 

resistensinya kurang disebabkan oleh penyakit atau pengobatan mereka, 

maka organisme yang relatif tidak berbahaya pada orang sehat dapat 

menyebabkan penyakit dalam Rumah Sakit. Kerentanan tuan rumah, dan 

virulensi (kemampuan suatu mikroba untuk menyebabkan penyakit) 

mempengaruhi terjadinya suatu infeksi penyakit. Risiko infeksi diantara 

anggota staf dapat terjadi melalui kontaminasi dengan darah, dan eksudat 

(campuran serum, sel atau sel yang rusak keluar dari pembuluhdarah ke 

dalam jaringan biasanya akibat radang), penularan juga dapat terjadi 

akibat sentuhan  pasien dengan hepatitis B (HBV), dan HIV.Tempat ketika 

pasien ditangani mempunyai suatu pengaruh penting pada kemungkian 

infeksi yang diperolehnya serta pada sifat infeksinya.Berbagai lokasi 

Rumah Sakit yang berbeda mempunyai infeksi tersendiri.Suatu tujuan 

dalam pengendalian infeksi Rumah Sakit adalah untuk meminimalkan 

infeksi dari bahaya mikroba patogen yang didapat di luar Rumah Sakit.5 

                                                           
5
BB Septiaru , 2012,Infeksi Nosokomia, Nuha Medika, Jakarta. 
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Di negara berkembang termasuk Indonesia, rata – rata prevalensi 

infeksi di Rumah Sakit adalah 9,1% sedangkan standar kejadian infeksi di 

Rumah Sakit adalah 1,5%.6 Hal ini menunjukkan bahwa angka kejadian 

infeksi Rumah Sakit di Indonesia masih tinggi, dan jauh standar yang 

ditetapkan oleh Pemerintah.  

Peneliti mendapatkan data yang diperoleh dari RSUD dr. M. 

Ashari Pemalang yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Bojongbata 

Pemalang, merupakan Rumah Sakit Kelas C, yang memiliki fasilitas rawat 

inap dengan jumlah keseluruhan tempat tidur saat ini sebanyak 384 

tempat tidur yang terbagi dalam 14 bangsal perawatan. Sedangkan jumlah 

sumber daya manusia keseluruhan sebanyak 760 orang, yang meliputi 42 

tenaga medis, 487 Tenaga Kesehatan, 231 tenaga non kesehatan. 7 Pada 

tahun 2016 diketahui terdapat kasus infeksi dibeberapa bangsal ruangan, 

yaitu di Bangsal Camar terdapat 1,9% kasus infeksi, di Bangsal Jalak 

terdapat 53,6% kasus infeksi dan di Bangsal Nuri terdapat 3,8% kasus 

infeksi. Ketiga bangsal tersebut merupakan bangsal perawatan untuk 

kelas III. Sedangkan kasus yang terjadi pada Tenaga Kesehatan 

berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD dr. M. Ashari Pemalang 

tahun 2016 diketahui terdapat 8 Tenaga Kesehatan yang terpapar infeksi. 

Berdasarkan data di atas, Tenaga Kesehatan yang dimaksud 

adalah dokter, perawat, petugas laboratorium dan petugas gizi, mereka 

berinteraksi langsung dengan pasien dan keluarga pasien pada saat 

                                                           
6
H.T. Hasbullah, 1993,Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit.Cermin Kedokteran Indonesia, Jakarta. Vol. 82. 

Hal : 8 
7
ProfilRSUD Dr. M. Ashari. 2014. Semarang. 
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memberikan pelayanan berupa pelayanan medik, pelayanan penunjang 

medik, pelayanan perawatan, pelayanan obat dan pelayanan makanan, 

berdasarkan laporan kesehatan masing – masing petugas kesehatan 

yang dimiliki oleh Kepala ruangan masing – masing bangsal RSUD dr. M. 

Ashari Pemalang, diketahui bahwa tiga dari 8 orang Tenaga Kesehatan 

yang terkena infeksi menderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas 

(ISPA), merupakan penyakit infeksi yang penularannya dapat terjadi 

melalui udara (Air Borne Infection), penularan bisa saja terjadi pada saat 

petugas kesehatan terpapar  tetes ludah halus pasien pada saat 

bercakap-cakap atau saat pasien batuk dan petugas kesehatan tidak 

menggunakan alat pelindung berupa masker. Sedangkan 5 orang lainnya 

diketahui menderita penyakit hepatitis B (HBV), merupakan penyakit 

infeksi yang terjadi akibat penularan langsung, penularan dapat terjadi 

akibat sentuhan langsung dengan penderita pada saat petugas kesehatan 

tidak menggunakan pelindung berupa sarung tangan, terkena tusukan 

jarum bekas suntikan penderita,  karena virus HBV dapat menular melalui 

cairan tubuh manusia berupa keringat, air liur dan darah. 

Guna mencegah bertambahnya kasus infeksi, RSUD Dr. M. 

Ashari Kabupaten Pemalang melakukan upaya pencegahan penyebaran 

infeksi berupa adanya Standar Prosedur Operasional ( SPO ) untuk 

melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, 

melakukan dekontaminasi dengan tujuan mematikan mikroorganisme 

misalnya virus HBV dan HIV, RSUD dr. M. Ashari Pemalang membentuk 
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Tim Pengendali Infeksi yang bertugas  untuk mengidentifikasi apabila ada 

Tenaga Kesehatan yang terkena pajanan infeksi, maka Tenaga 

Kesehatan tersebut diharuskan untuk memberitahu kepada Kepala 

ruangan dengan mengisi formulir pajanan infeksi, yang kemudian dapat 

dilakukan penanganan khusus. 

Apabila Tenaga Kesehatan terpapar penyakit infeksi akan 

mempengaruhi kemampuan Tenaga Kesehatan untuk dapat memenuhi 

tuntutan kinerja prima di Rumah Sakit diakibatkan kesehatan petugas 

kesehatan yang terganggu hal ini tidak berbanding lurus dengan hak 

Tenaga Kesehatan yang dijamin oleh Undang – Undang, terdapat pada 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang 

menyatakan “Semua orang berhak atas kesehatan”, termasuk bagi 

Tenaga Kesehatan berhak atas kesehatan dan terbebas dari penyakit 

infeksi. 

Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan menyatakan “Tenaga Kesehatan berhak 

mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas sesuai dengan profesinya” . 

 Perlindungan hukum adalah pemberian kepastian bahwa 

seseorang akan mendapatkan hak dan kewajibannya sehingga  yang 

bersangkutan merasa aman. Untuk menjamin keselamatan Tenaga 

Kesehatan terhadap risiko penularan infeksi maka perlu adanya hak dan 
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kewajiban bagi Tenaga Kesehatan yang berkaitan dengan tindakan 

pencegahan infeksi yang dilindungi oleh hukum. 

Masih adanya kejadian penularan infeksi yang dialami oleh 

Tenaga Kesehatan di RSUD Dr. M. Ashari Pemalang, membuat peneliti 

tertarik untuk mengetahui apakah kewajiban yang berkaitan dengan 

tindakan pencegahan infeksi berupa Standar Prosedur Operasional (SPO) 

sudah dilaksanakan dengan baik oleh Tenaga Kesehatan di RSUD Dr. M. 

Ashari Pemalang,  sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

“Perlindungan Hukum Bagi Tenaga KesehatanTerhadap Bahaya 

Penularan Penyakit Infeksi Studi Kasus di RSUD dr. M. Ashari 

Pemalang”. 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Pembatasan mengenai perlindungan hukum terhadap Tenaga 

Kesehatan akan dibatasi pada keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam 

pembahasan ini penulis akan membatasi perlindungan teknis yaitu 

perlindungan dalam kesehatan dan keselamatan kerja terhadap Tenaga 

Kesehatan  terhadap bahaya penularan penyakit infeksi berupa Standar , 

yang akan ditinjau dari aspek yuridis dan sosial budaya.  

C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah 

yang ditemukan adalah: 

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi Tenaga 

Kesehatan terhadap bahaya penularan penyakit infeksi? 
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2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Tenaga 

Kesehatan terhadap bahaya penularan penyakit infeksi di RSUD 

dr. M. Ashari Pemalang? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap bahaya 

penularan penyakit infeksi di RSUD dr. M. Ashari Pemalang? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mendapatkan gambaran  pengaturan tentang perlindungan 

hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap bahaya penularan 

penyakit infeksi. 

2. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap bahaya 

penularan penyakit infeksi di RSUD dr. M. Ashari Pemalang. 

3. Untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi 

terlaksananya perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan 

terhadap bahaya penularan penyakit infeksi di RSUD dr. M. Ashari 

Pemalang. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan perlindungan hukum 

bagi Tenaga Kesehatan terhadap bahaya penularan infeksi. 
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b. Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kendala-kendala yang dialami berkaitan dengan pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap bahaya 

penularan infeksi di Rumah Sakit 

c. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi Tenaga 

Kesehatan terhadap bahaya penularan infeksi, pelaksanaan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan 

hukum tersebut 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian bagi Institusi Pendidikan adalah dapat 

dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta 

dapat menjadi rujukan dalam mengevaluasi undang-undang yang 

sudah ada tentang perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan 

terhadap bahaya penularan penyakit infeksi. 
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F. KERANGKA PEMIKIRAN 

1. Kerangka Konsep 
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2. Kerangka Teori 

Upaya kesehatan menurut Emerson adalah “ Usaha untuk 

mencegah penyakit, memperpanjang harapan hidup dan 

meningkatkan taraf kesehatan yang terorganisir melalui 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang efisien”.8 

  Kegiatan dari  upaya kesehatan menurut Notoatmodjo antara 

lain : 

a. Promotif 
 Suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih 

mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan 
b. Preventif 
 Kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan  
c. Kuratif  
 Serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat 
penyakit. 

d. Rehabilitatif (Pemulihan kesehatan) 
 Proses menjaga agar seorang yang sudah sembuh (belum 100% 

sembuh) kembali bugar seperti semula9 
 

Rangkaian kegiatan upaya kesehatan berupa upaya 

kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif  tersebut 

dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas 

pelayanan kesehatan dapat berupa Rumah Sakit, klinik, poliklinik, 

balai pengobatan, puskesmas. 

Rumah Sakit sebagai salah satu pelayanan kesehatan, 

memiliki definisi menurut Siregar yaitu : 

Suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan 
ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai 

                                                           
8
Emerson Yuntho. 2016. Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat. UGM Press. Jogjakarta. Hal 20 

9
Soekidjo Notoatmodjo.2003. Ilmu Kesehatan Masyarakat. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 2-3 
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kesatuan personil terlatih dan terdidik dalam menghadapi 
masalah medik modern, terkait bersama-sama dalam maksud 
yang sama untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan 
yang baik10 
 

Kegiatan upaya kesehatan yang dilaksanakan di Rumah 

Sakit  berupa gawat darurat, rawat jalan maupun rawat inap. 

Pelayanan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap yang 

dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan . 

Definisi dari Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu : 

Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan 
serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan 

 
Jenis Tenaga Kesehatan meliputi : tenaga medis ( dokter 

dan dokter gigi), tenaga keperawatan ( perawat dan bidan), tenaga 

kefarmasian ( apoteker, analis , asisten apoteker ), Tenaga 

Kesehatan masyarakat ( epidemiologi kesehatan, entomolog 

kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluhan kesehatan, 

administrator kesehatan, sanitarian), tenaga gizi ( nutrisionis dam 

esisten ), tenaga kerapian fisik ( fisioterapis, akupasiterapis, terapis 

wicara) ,tenaga keteknisan medis ( radiografer, radioterafis, teknisi 

gizi, teknisi elektromedis, analisis kesehatan, refraksionis, opsisten, 

teknisi tranfusi, perekam medis) 11.  

                                                           
10

Charles J.P Siregar.2004. Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan. EGC. Jakarta. Hal 15 
11

Soekidjo, Notoatmodjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Rineka cipta : Jakarta, hal : 98-99 
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Pada pelaksanaan rangkaian kegiatan upaya kesehatan 

terjadi interaksi secara langsung antara pasien yang menderita 

sakit, yang kemungkinan membawa penyakit berupa bakteri atau 

virus yang berpotensi terjadinya penularan virus atau bakteri yang 

sering disebut dengan infeksi. Sarana kesehatan merupakan 

tempat berkumpulnya pasien yang menderita sakit sehingga tempat 

dan udara sekitarnya pun berpotensi untuk menularkan virus atau 

bakteri.Penularan penyakit infeksi menurut Widoyono adalah 

“Berpindahnya kuman, virus atau bakteri dari manusia sakit, hewan 

sakit atau benda mati yang telah terkontaminasi virus atau bakteri 

ke manusia sehat”.12 

 Penularan infeksi di lingkup Rumah Sakit dapat berasal dari 

alat-alat medis atau pada saat melaksanakan prosedur medis 

dengan tiga cara penularan infeksi yang terjadi antara pasien 

dengan Tenaga Kesehatan yaitu penularan secara langsung, 

penularan secara tidak langsung, penularan melalui udara. Yang 

dimaksud dengan penularan langsung, tidak langsung dan melalui 

udara yaitu : 

a. Penularan secara langsung  
Merupakan penularan penyakit disebabkan oleh bibit penyakit 
menular karena adanya kontak badan dengan 
penderita.Sebagai contoh adalah adanya sentuhan, gigitan, 
ciuman, atau transfusi darah dengan darah yang 
terkontaminasi mikroba patogen. 
 
 

                                                           
12

Widoyono.2011. Penyakit Tropis : Epidemiologi, Penularan Pencegahan & Pemberantasannya.  Erlangga. 

Jakarta. Hal 48 
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b. Penularan secara tidak langsung  
Bibit penyakit menular melalui benda yang sudah 
terkontaminasi karena telah berhubungan langsung dengan 
penderita, contohnya penularan melalui alat makan, penularan 
melalui alat medis yang tidak steril, penularan melalui tusukan 
jarum. 

c.  Penularan infeksi melalui udara (Air Borne Infection) 
Penyakit infeksi yang ditularkan melalui udara , contohnya 
melalui tetes ludah halus saat penderita batuk dan bercakap-
cakap, melalui debu di udara yang mengandung bibit 
penyakit13 
 

Adanya faktor resiko penularan infeksi yang terjadi pada 

petugas kesehatan yang menyebabkan kesakitan bahkan 

kematian, maka perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan 

berkaitan dengan penularan infeksi sangat diperlukan. Pengertian  

perlindungan hukum menurut Prasko adalah : 

Perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam 
bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun 
yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak 
tertulis . perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dan 
fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan 
suatu keadilan, ketertiban, kedamaian, kepastian, 
kemanfaatan  dan ketentraman bagi segala manusia yang ada 
dalam masyarakat.14 
 

Perlindungan hukum menurut Hadjon dibagi menjadi dua 

yaitu:   

a. Perlindungan Hukum Preventif perlindungan di mana kepada 
rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 
pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat 
bentuk yang defentive, bersifat pencegahan adanya sengketa. 

b. Perlindungan hukum Represif , perlindungan di mana lebih 
ditujukan pada penyelesaian sengketa. 
 

                                                           
13

Koes Irianto. Op cit . hal 24-25 
14

Prasko Abdullah.2011. Definisi Perlindungan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 3 
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Wujud perlindungan yang ada pada institusi pelayanan 

kesehatan sebagai subyek hukum adalah menyusun dan 

melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws) 

sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, melaksanakan program 

pencegahan dan pengendalian infeksi yang saat ini disebut dengan 

program pengendalian resistensi antimikroba sesuai dengan 

ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Permenkes Nomor 8 Tahun 2015 

Tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Di Rumah 

Sakit yang berbunyi “Setiap Rumah Sakit harus melaksanakan 

Program Pengendalian Resistensi Antimikroba secara optimal”.  

Aturan pelaksanaan program pengendalian resistensi 

antimikroba meliputi : aturan pembentukan tim pelaksana program 

pengendalian resistensi antimikroba (PPRA) , melaksanakan 

prinsip pencegahan pengendalian infeksi.  

  Penyelenggaraan kegiatan pengendalian resistensi 

antimikroba melewati tahapan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.  

Wujud perlindungan yang ada pada Tenaga Kesehatan 

sebagai subyek hukum adalah melaksanakan Strandar Prosedur 

Operasional tindakan. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi upaya 

perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap bahaya 
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penularan infeksi, faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan 

menurut Notoatmodjo yaitu :  

1) Faktor sosial  
Faktor yang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar Tenaga 
Kesehatan. 

2) Faktor hukum  
Peraturan-peraturan yang mengatur adanya penegakan hukum. 

3) Faktor ekonomi 
Cost atau anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan 
kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi.15 
 

G. METODE PENELITIAN 

Studi atau penelitian hukum dibagi dalam dua cabang: Pertama 

hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in 

books. Di samping itu hukum juga dapat dipelajari dan diteliti sebagai 

suatu studi mengenai law in action, karena mempelajari dan meneliti 

hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial 

yang lain, sehingga merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal 

dan bersifat empiris. Penelitian hukum dibedakan atas penelitian 

hukum normatif dan penelitian hukum yang sosiologis, dimana 

penelitian hukum normatif menekan pada langkah-langkah observasi 

dan analisis yang bersifat empiris, sehingga langkah-langkah dan 

desain teknis penelitiannya mengikuti pola-pola penelitian ilmu sosial, 

dimulai dengan perumusanmasalah dan perumusan hipotesis melalui 

penetapan sampel, pengukuran variabel, pengumpulan data, 

pembuatan desain analisis dan berakhir dengan kesimpulan.16 

                                                           
15

Soekidjo Notoatmodjo.2013. Ilmu Perilaku Kesehatan. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 
16

Ronny Hanitijo Sumitro.1988.Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.Hal 34. 
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Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat maka 

diperlukan kejelasan dan ketepatan sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian berupa     

studi – studi  empiris untuk menemukan teori – teori mengenai 

proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di masyarakat. 

Pada penelitian hukum sosiologis menggunakan data sekunder 

sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data      

primer .17 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

sosiologis yang bersumber dari data sekunder berupa catatan 

medis (Medical Record) dan Standar Prosedur Operasional, dan 

pengumpulan data primer dengan melakukan pencarian data 

dilapangan mengenai perlindungan hukum bagi Tenaga 

Kesehatan terhadap bahaya penularan penyakit infeksi di RSUD 

dr. M. Ashari Pemalang.  

Pendekatan yuridis sosiologis, merupakan pendekatan 

yang bertujuan untuk mendapatkan data lapangan yang bersifat 

melengkapi data sekunder, dengan melakukan inventarisasi 

hukum positif.18 Pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis sosiologis. 

 

                                                           
17

S. Maronie. 2014. Penelitan Hukum Sosiologis. Duta. Bandung. Hal 1-2 
18

Agnes Widanti, dkk, 2009, Petunjuk Penulisan usulan Penelitian dan Tesis, Universitas Katolik 
Soegijapranata. Hal 7. 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis 

yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan 

hukum positif yang menyangkut permasalahan 

tersebut.19Dikatakan deskriptif karena penelitian ini bertujuan 

membuat deskripsi atau gambaran mengenai sejauhmana 

perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap bahaya 

penularan penyakit infeksi di RSUD dr. M. Ashari Pemalang. 

3. Unsur-unsur Penelitian dan Definisi Operasional 

Unsur-unsur penelitian dan definisi operasional dalam penelitian 

ini meliputi: 

a. Perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap bahaya 

penularan penyakit infeksi dilakukan dengan cara melihat data 

sekunder berupa SK pembentukan tim PPRA, SK 

pembentukan tim PPI, lembar cheklist  Standar Prosedur 

Operasional pencegahan infeksi, laporan surveilans tim PPI 

serta melakukan observasi dan wawancara secara langsung 

kepada responden.  

b. RSUD dr. M. Ashari Pemalang 

c. Tenaga Kesehatan yang ada di RSUD dr. M. Ashari Pemalang. 

 

                                                           
19

Hamidi.2004. Metode Penelitian Kualitatif. UMM Press. Malang. Hal : 10 
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4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).Data 

primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), 

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.20 

 Pada penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan melalui 

wawancara berdasarkan dengan kuesioner terbuka kepada 

narasumber. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkanoleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada.Data ini biasanya diperoleh 

dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.21 

Jenis data sekunder dikumpulkan sebagai data 

pelengkap yang terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer 

a) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 

b) Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit. 

                                                           
20

A, Aziz. 2008. Metod Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data. Jakarta: Salemba Medika. Hal 56. 
21

Iqbal Hasan, 2010, Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal 19. 
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c) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan 

d) Permenkes Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Program 

Pengendalian Resistensi Antimikroba Di Rumah Sakit 

e) Kepmenkes Nomor 382/MENKES/SK/III/2007 Tentang 

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di 

Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Lainnya 

f) Kepmenkes Nomor 270 /MENKES/SK/III/2007 

Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan Dan 

Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Dan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Lainnya 

2) Bahan hukum sekunder 

a) Buku tentang hukum kesehatan 

b) Makalah tentang hukum kesehatan 

c) Hasil penelitian hukum kesehatan 

d) Jurnal tentang hukum kesehatan 

e) Dokumen laporan inventarisasi SPO RSUD dr. M. 

Ashari Pemalang 

f) Modul Pedoman PPI di RS & Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Lainnya 
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5. Metode Pengumpulan Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

1) Studi Lapangan 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui 

wawancara. Di dalam studi lapangan alat pengumpulan 

data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara 

dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan 

sebelumnya sehingga wawancara yang dilakukan 

merupakan wawancara yang difokuskan (focused 

interview).22 

Pengambilan dilakukan dengan cara teknik non 

probality sampling secara purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang 

dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya.23 

Penggunaan purposive sampling pada penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu 

menghemat biaya, mempercepat pelaksanaan penelitian, 

menghemat tenaga, memperluas lingkup penelitian, dan 

memperoleh hasil yang akurat.24 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 

narasumber yang mempunyai pengalaman tertentu atau 

                                                           
22

Ronny Hanitijo Sumitro. Loc.cit, hal : 57 
23

Ibid, Hal. 51. 
24

 Soekidjo Notoatmodjo, 2012, Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.Hal. 117. 
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yang diwawancarai terjun langsung pada obyek tertentu 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dari 

hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran dalam praktek tentang perlindungan hukum bagi 

Tenaga Kesehatan terhadap bahaya penularan penyakit 

infeksi di RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. 

2) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang 

dilakukan peneliti menghimpun informasi yang relevan 

dengan topik Data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui arsip, literatur maupun laporan-laporan.25 Data 

sekunder dalam penelitian ini misalnya berupa catatan 

kejadian infeksi di RSUD dr. M. Ashari Pemalang, dokumen 

laporan inventarisasi SPO RSUD dr. M. Ashari Pemalang 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di RSUD dr. M. Ashari 

yang terletak di Jalan Ketandan 12 Pemalang adalah Rumah 

Sakit negeri kelas C. Rumah Sakit ini mampu memberikan 

pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas. 

 

 

 

                                                           
25

Husein Umar.2008.Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis. Rajawali Pers.Jakarta 
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c. Narasumber 

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari narasumber 

utama.Narasumber utama terdiri dari 11 orang. Dengan 

kriteria inklusi sampel sebagai berikut: 

Status kepesertaan dan kewenangan, yaitu orang yang aktif 

dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada 

pasien secara langsung yaitu dokter dan perawat, meliputi: 

a) 1 orang Direktur Rumah Sakit 

b) 1 orang Kepala ruang perawatan 

c) 1 orang Kepala IGD 

d) 1 orang Kepala Tim Program Perencanaan Antimikroba 

(PPRA) 

e) 1 orang Kepala Tim Pengendali Infeksi (PPI) 

f) 1 orang dokter ruang perawatan 

g) 1 orang perawat Ruang Perawatan 

h) 1 orang dokter Jaga IGD 

i) 1 orang perawat IGD 

j) 1 orang petugas laboratorium 

k) 1 orang petugas gizi 

6. Metode Penyajian Data 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat verbal. 

Maksudnya data kualitatif memberikan informasi mengenai suatu 

keadaan melalui pernyataan atau kata-kata, tidak berbentuk 
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nominal. Data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan 

dimasukkan ke dalam suatu matriks. Penyajian data dapat 

meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan.26 

7. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, data yang diperoleh akan 

dianalisis. Pada penelitian ini data bersifat monografis atau 

berwujud kasus-kasus sehingga data dianalisis dengan 

menggunakan uraian-uraian kalimat yang berbentuk kualitatif.27 

Menurut Janice Mc Drury, tahapan analisis data kualitatif 

meliputi:28 

a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci-kunci 
dan gagasan yang ada dalam data. 

b. Mempelajari kata-kata kunci itu berupaya menemukan tema-
tema yang berasal dari data. 

c. Menuliskan model yang ditemukan 
d. Coding yang telah dilakukan. 

 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Analisa data 

kualitatif diolah dengan netral sesuai karakteristik penelitian, 

pengolahan data disesuaikan dengan tujuan penelitian, disajikan 

dalam bentuk kajian sosiologis untuk menggambarkan penerapan 

perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap bahaya 

penularan penyakit infeksi di RSUD dr. M. Ashari Pemalang. 

 

                                                           
26

Djama’an Satori & Aan Komariah. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:  Alfabeta Bandung. hlm 201. 
27

Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM Press. Hal 121. 
28

Lexy Moeleong, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung. Hal 248. 
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8. Sistematika Penulisan Tesis 

Hasil penelitian direncanakan akan diuraikan dalam 4 bab 

yang tersusun sebagai berikut : 

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir yang terdiri dari 

kerangka konsep dan kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika penyajian tesis. 

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang 

diambil berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, antara lain: 

Teori mengenai upaya kesehatan, teori pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit, teori penularan infeksi, teori tentang Tenaga 

Kesehatan, teori perlindungan hukum, teori mengenai peraturan 

yang berkaitan dengan pencegahan infeksi, teori faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku Tenaga Kesehatan. 

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab 

ini akan menguraikan mengenai uraian pembahasan perumusan 

masalah yang menjabarkan mengenai pengaturan tentang 

perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap bahaya 

penularan penyakit infeksi, pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

Tenaga Kesehatan terhadap bahaya penularan infeksi dan      

faktor-faktor yang memperngaruhi pelaksanaan perlindungan 
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hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap bahaya penularan 

penyakit infeksi di RSUD dr.M. Ashari Pemalang.  

Bab IVadalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

yang mungkin dapat bermanfaat bagi RSUD dr. M. 

AshariPemalang sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian ini. 

Bagian akhir dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan 

Lampiran. 
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