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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 

Pelayanan kesehatan merupakan suatu  fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah 

untuk masyarakat di bidang kesehatan. Hal tersebut juga telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut 

sebagai Undang- Undang Kesehatan) untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam bidang kesehatan. Di dalam bidang pelayanan kesehatan 

terdapat pula berbagai macam pelayanan kesehatan seperti pelayanan 

keperawatan, pelayanan kefarmasian dan juga pelayanan medis  yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, 

puskesmas dan klinik.  

Menurut Undang-Undang Kesehatan, pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal 52 

ayat (1) yang berbunyi: 

“Pelayanan kesehatan terdiri atas : 

a. Pelayanan kesehatan perseorangan 

b. Pelayanan kesehatan masyarakat.” 

 

Menurut Soekidjo Notoatmojo, tujuan dari pelayanan kesehatan seperti yang telah 

diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Kesehatan adalah : 

a. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk 

menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan dan 

perseorangan. 

b. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok 

dan masyarakat.1 

                                                             
1 Soekidjo Notoatmodjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan.  Jakarta :  Rineka Cipta. Hal.63 
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 Didalam pelayanan kesehatan terdapat tiga pilar utama yaitu upaya pelayanan 

kesehatan dan sumber daya kesehatan yang terdiri dari tenaga kesehatan serta 

fasilitas kesehatan . Upaya pelayananan kesehatan meliputi upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif.  

Selain dilihat dari upaya pelayanannya, pelayanan kesehatan juga dilihat dari 

pelaku upaya pelayanan yaitu tenaga kesehatan. Pengertian dari tenaga kesehatan 

menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

(selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tenaga Kesehatan)  yang diatur 

dalam Pasal 1 angka 1 : 

“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.” 

 

Menurut Pasal 11 ayat (1)  Undang-Undang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan 

dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu : 

“(1)Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: 

a. tenaga medis; 

b. tenaga psikologi klinis; 

c. tenaga keperawatan; 

d. tenaga kebidanan; 

e. tenaga kefarmasian; 

f. tenaga kesehatan masyarakat; 

g. tenaga kesehatan lingkungan; 

h. tenaga gizi; 

i. tenaga keterapian fisik; 

j. tenaga keteknisian medis; 

k. tenaga teknik biomedika; 

l. tenaga kesehatan tradisional; dan 

m. tenaga kesehatan lain.” 

Seperti yang telah dikelompokkan di atas, dikelompokkan pula tenaga kesehatan 

dalam beberapa jenis yang terdapat dalam beberapa kategori diantaranya tenaga 
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medis antara lain dokter dan juga tenaga keperawatan yaitu perawat. Namun, 

dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 yang 

menyebutkan bahwa tenaga medis berbeda dengan tenaga kesehatan, selain itu 

tenaga medis termasuk dalam tenaga profesi (dokter dan dokter gigi) bukan 

tenaga vokasi (misalnya teknisi gigi). Didalam upaya pelayanan kesehatan 

tertutama pelayanan medis yang berwenang adalah dokter  namun dalam 

prateknya dapat juga dilakukan oleh perawat. Ketentuan pelaksanaan upaya 

pelayanan kesehatan tersebut telah  diatur dalam ketentuan pelaksanaan salah 

satunya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 

(selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Keperawatan)  yang membolehkan 

perawat melakukan tindakan medis dalam keadaan gawat darurat yang dapat 

dilakukan secara kondisional. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 35 yang berbunyi 

: 

“(1) Dalam “keadaan darurat” untuk memberikan pertolongan pertama,  Perawat 

dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan 

kompetensinya. 

(2)  Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat(I) bertujuan untuk 

menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut. 

(3) “keadaan darurat” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan 

yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien. 

(4)  “keadaan darurat” sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh 

Perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.” 

Selain itu, peraturan tindakan medis yang dilakukan perawat dalam keadaan 

pasien gawat darurat juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 

Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Pratek Perawat juga mengatur 

tentang hal-hal yang diperbolehkan untuk perawat dalam menjalankan praktek 
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keperawatan,  jika disuatu daerah tidak memiliki dokter atau tenaga medis, diatur 

dalam Pasal 10 yang berbunyi : 

(1)Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien  dan tidak 

ada dokter di tempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan 

diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(2) Bagi perawat yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, dapat melakukan pelayanan 

kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) harus mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan kemungkinan 

untuk dirujuk. 

(4) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. 

(5) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terdapat dokter, 

kewenangan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku. 

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan  tersebut, dokter diperbolehkan untuk 

memberikan pelimpahan kewenangan kepada perawat untuk melakukan tindakan 

medis dalam keadaan darurat atau jika ketersediaan tenaga medis yang terbatas. 

Perawat yang melakukan tindakan medis terhadap pasien mempunyai dua jenis 

pelimpahan wewenang yang diberikan oleh dokter untuk menangani pasien, yaitu 

pelimpahan wewenang secara delegatif dan pelimpahan wewenang secara mandat. 

Pelimpahan wewenang secara delegatif  diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-

Undang Keperawatan yang berbunyi “Pelimpahan wewenang secara delegatif 

untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada 

Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab” yang dimaksud dalam pasal 

tersebut yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang adalah pada saat dokter 

memberikan wewenang untuk melakukan tindakan medis seperti menyuntik, 

memasang infus dan juga melaksanakan program pemerintah.  
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Sedangkan pelimpahan wewenang yang berupa mandat terdapat dalam Pasal 32 

ayat (5) yang berbunyi “Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh 

tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah 

pengawasan” dalam  penjelasannya tindakan medis dapat dilakukan secara 

mandat, antara lain  melakukan tindakan terhadap korban kecelakaan yang harus 

dijahit atau memberikan terapi-terapi psikis atau parental untuk 

tanggungjawabnya berada pada pemberi mandat atau dokter yang memberikan 

mandat kepada perawat tersebut.  

Menurut Haytt2, didalam “ Law of Hospital, Physician and Patient” yang dapat 

dijadikan sebagai standar untuk menentukan terdapatnya suatu keadaan gawat 

darurat yaitu: 

a. Cardiac arrest 

b. Shok (shock) 

c. Perdarahan (hermorraghe) 

d. Racun yang bekerja sangat cepat  

e. Massive haemorrage 

f. Patah tulang terbuka (open fracture) 

g. Kesakitan (pain) 

 

  Menurut Soekidjo Notoatmojo  yang dimaksud dengan gawat darurat adalah 

suatu kondisi klinik yang memerlukan pelayanan medis, sedangkan gawat darurat 

medis adalah suatu kondisi yang dalam pandangan penderita , keluarga atau siapa 

pun yang bertanggung jawab dalam membawa penderita ke rumah sakit dan 

memerlukan pelayananan medis segera. Maka, dari pengertian tersebut terdapat 

beberapa tingkatan dari pasien gawat darurat merupakan penderita atau pasien 

yang dalam kondisi gawat darurat dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkat 

gawat darurat, yakni : 

                                                             
2 Cecep Tribowo.2014.Etika&Hukum Kesehatan.Yogyakarta: Nuha medika, Hal.81 
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a. Kelompok dengan cedera ringan yang tanpa pelayanan medis tidak akan 

mengancam jiwa. 

b. Kelompok dengan cedera sedang atau berat, yang jika diberi pertolongan 

akan dapat menyelamatkan jiwanya. 

c. Kelompok dengan cedera sangat berat atau parah, yang walaupun diberi 

pertolongan tidak akan menyelamatkannya.3 

Selain melakukan tindakan medis terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat, 

perawat juga melakukan tindakan medis lainnya yang dilakukan dokter seperti 

memberikan diagnosa terhadap penyakit pasien, menyuntik dan juga memberikan 

obat terhadap pasien hal tersebut seharusnya juga masih dalam pengawasan 

dokter, karena dalam melakukan tindakan medis tersebut dokter yang 

bersangkutanlah yang akan bertanggungjawab. Diagnosa yang dilakukan oleh 

perawat tersebut disebut juga diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan 

merupakan suatu pertanyaan yang menggambarkan respon manusia dari individu 

atau kelompok , mengindentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk 

menjaga suatu kesehatan atau untuk mengurangi, menyingkirkan, atau mencegah 

perubahan.4  

Didalam ketentuan Undang-Undang Keperawatan, perawat dapat melakukan 

sebuah tindakan untuk menangani pasien yang disebut tindakan keperawatan. 

Selain itu, didalam tindakan keperawatan terdapat pelaksanaan keperawatan. 

Pelaksanaan keperawatan adalah realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dan juga didalamnya terdapat kegiatan pengumpulan data 

                                                             
3Soekidjo Notoatmodjo, op.cit .,Hal. 164 
4 Budiono dan Sumirah Budi Pertami.2015.Konsep Dasar Keperawatan.Jakarta : Bumi Medika. 
Hal. 146  
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berkelanjutan, mengobservasi respon klien selama dan sesudah pelaksanaan 

tindakan, serta menilai data yang baru.5 

Dalam pratek pelaksanaan tugas perawat seringkali ditemukan bahwa perawat 

melakukan tindakan medis melebihi kewenangannya. Hal tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya jumlah perawat lebih banyak dan terbatasnya 

dokter  maka perawat lah yang melakukan tindakan medis terhadap pasien dan 

frekuensi dalam pelayanan terhadap pasien lebih sering dilakukan oleh perawat. 

Oleh karena itu, di beberapa rumah sakit banyak perawat yang melakukan 

tindakan medis terhadap pasien terutama terhadap pasien dalam keadaan gawat 

darurat demi menyelamatkan jiwa pasien tersebut. Rumah sakit sendiri merupakan 

salah satu bagian dari sumber daya kesehatan yaitu fasilitas kesehatan. 

Contoh pada kasus - kasus kecelakaan dan serangan jantung maupun stroke dan  

juga luka bakar akan langsung mendapatkan penanganan terlebih dahulu karena 

tergolong kondisi gawat darurat berlabel merah, maka dari itu ketika pasien yang 

datang terlebih dahulu dengan kasus tergolong kondisi gawat darurat kelompok 

berlabel hijau kadang terpaksa ditunda dan menuntut perawat pada kondisi ini 

untuk melakukan tindakan medis untuk melakukan pertolongan pertama pada 

pasien untuk penyelematan nyawanya dikarenakan kondisi gawat darurat pasien. 

Pada sistem rumah sakit, langkah pertama yang harus dilewati saat masuk rumah 

sakit adalah penilaian oleh perawat triage. Perawat ini kemudian melakukan 

evaluasi kondisi pasien, perubahan-perubahan yang terjadi, dan menentukan 

                                                             
5 Ibid, Hal. 196 

 



 
 

8 
 

prioritas giliran untuk masuk ke IGD dan prioritas dalam mendapatkan 

penanganan. Setelah pemeriksaan dan penanganan darurat selesai, pasien dapat 

masuk ke dalam sistem triage rumah sakit. Setelah itu barulah perawat melakukan 

tindakan medis seperti memasang alat bantu nafas, melakukan pemasangan infus 

dan lain-lain.6 

Rumah sakit adalah suatu fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah 

dibidang kesehatan untuk para masyarakat yang sedang menderita penyakit serta 

untuk layanan kesehatan lainnya. Rumah sakit sendiri memiliki upaya kesehatan 

perorangan yang paripurna atau mencakup semua upaya pelayanan kesehatan dan 

berbentuk institusi. Selain itu, Rumah Sakit telah diatur dalam peraturan 

perundangan yaitu didalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (selanjutnya disebut Undang-Undang Rumah Sakit). 

Didalam Rumah Sakit terdapat berbagai jenis tenaga kesehatan diantaranya tenaga 

medis yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis. Selain itu, juga ada tenaga 

perawat yang membantu para tenaga medis terdebut dalam menjalankan 

prakteknya. Rumah Sakit juga menyediakan layanan kesehatan lainnya bukan 

hanya layanan kesehatan bagi pasien yang sakit tetapi juga untuk pasien yang 

ingin melakukan pemeriksaan kesehatan biasa seperti cek gula darah, tensi atau 

tekanan darah dan lain-lainnya.  

Dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus di RSUD Sunan Kalijaga 

Demak karena di Rumah Sakit tersebut merupakan Rumah Sakit yang diantaranya 

                                                             
6 http://portal.banyuwangikab.go.id/news/detail/2109/pelayanan-pasien-ugd-dengan-sistem-
triase.html , diunduh pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 pada pukul 14.51WIB 

http://portal.banyuwangikab.go.id/news/detail/2109/pelayanan-pasien-ugd-dengan-sistem-triase.html
http://portal.banyuwangikab.go.id/news/detail/2109/pelayanan-pasien-ugd-dengan-sistem-triase.html
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memiliki tenaga perawat yang lebih banyak dibandingkan dengan dokternya. 

Selain itu, RSUD Sunan Kalijaga Demak adalah Rumah Sakit tipe C yang berarti 

diperbolehkan melakukan pelayanan kedokteran subspesialis. Hal tersebut 

dikarenakan RSUD  Sunan Kalijaga Demak  merupakan salah satu rumah sakit 

yang termasuk dalam fasilitas kesehatan tingkat II yang menampung rujukan dari 

fasilitas kesehatan tingkat I dikarenakan letaknya yang berada dikota atau 

kabupaten. Hal tersebut juga yang membuat penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dirumah sakit tersebut dan juga rumah sakit tersebut merupakan rumah 

sakit dengan kualitas yang baik. 

Selain itu, ada beberapa fakta baru atau hal baru yang ditemukan oleh penulis 

yaitu dengan melakukan penelitian di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD 

Sunan Kalijaga Demak yaitu setelah melakukan observasi, ternyata  banyak 

tindakan medis yang dilakukan oleh perawat yang bekerja di RSUD Sunan 

Kalijaga Demak. Hal tersebut dikarenakan dokter yang berjaga hanya berjumlah 

tiga orang pershift kerjanya, oleh karena itu membuat para perawat yang 

jumlahnya lebih banyak didalam ruang IGD tersebut melakukan tindakan medis. 

Melihat beberapa fakta antara  lain jumlah Perawat pada umumnya lebih besar 

daripada jumlah dokter. Kondisi ini seperti yang terjadi di Instalasi Gawat Darurat 

di RSUD Sunan Kalijaga Demak. Jumlah Pasien yang setiap saat meningkat, serta 

kondisi kegawat daruratan tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi sewaktu-waktu 

sehingga membutuhkan penanganan yang cepat. Selain itu, kurangnya intensitas 

jadwal dokter jaga yang berkerja di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sunan 

Kalijaga Demak masih kurang baik dapat dilihat dari jumlah dokter jaga yang 
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pershiftnya hanya berjumlah tiga orang. Oleh karena itu, Perawat yang seringkali 

harus melakukan tindakan pertolongan terhadap Pasien dalam keadaan gawat 

darurat untuk menyelamatkan nyawa Pasien. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pelaksanaan Tindakan Medis Oleh Perawat Terhadap Pasien 

Gawat Darurat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” (Studi Kasus 

di RSUD Sunan Kalijaga Demak). 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalahnya 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaturan tentang tindakan medis yang dilakukan oleh 

perawat terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat di RSUD Sunan 

Kalijaga  Demak? 

2. Bagaimana pelaksanaan tindakan medis oleh perawat terhadap pasien 

dalam keadaan gawat darurat di RSUD Sunan Kalijaga Demak? 

3. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan melakukan 

tindakan medis dalam keadaan gawat darurat? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mendapat gambaran tentang pengaturan tindakan medis yang 

dilakukan perawat terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat. 
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2. Untuk mendapat gambaran tentang pelaksanaan dalam tindakan medis 

yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien dalam keadaan gawat 

darurat di RSUD  Sunan Kalijaga Demak. 

3. Untuk mendapat gambaran tentang hambatan atau kesulitan yang 

dialam perawat dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien 

dalam keadaan gawat darurat dalam pelaksanaan prakteknya. 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan supaya dapat bermanfaat secara teoritis 

atau secara praktis, yaitu : 

1.) Dari segi teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 

menambah kajian, wacana pustaka, dan wawasan tentang 

pengaturan dan pelaksanaan tindakan medis oleh perawat dalam 

menangani pasien dalam keadaan gawat darurat. 

2.) Dari segi praktis, semoga dapat digunakan sebagai suatu hal yang 

lebih bermanfaat untuk para tenaga kesehatan serta fasiltas 

kesehatan yaitu  Rumah Sakit dalam melakukan tindakan medis 

serta pengaturan dalam memberikan pelimpahan wewenang dari 

dokter dan juga dalam melakukan tindakan medis oleh perawat 

dalam peraturan perundangan.  

E. METODE PENELITIAN 

 Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika , dan pemikiran tertentu , yang bertujuan untuk 
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mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 

atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan7.  

 Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prisnsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna mengahadapi isu hukum yang dihadapi.8 

 Oleh karena itu, dalam suatu penulisan dibutuhkan penelitian supaya dapat 

memecahkan masalah dengan menggunakan metode penelitian untuk 

mempermudah dalam jalannya penulisan penelitian tersebut. 

Berdasarkan dari definisi metode penelitian kualitatif tersebut, berikut adalah 

beberapa metode atau langkah-langkah yang digunakan Penulis dalam penelitian 

ini antara lain : 

1. Metode Pendekatan 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif . Menurut 

Flick penelitian kualitatif adalah specific relevance to the study of social relation, 

owing to the fact of pluralization of life worlds. Penelitian kualitatif adalah 

keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta 

dari pluralisasi dunia kehidupan9.  

                                                             
7 Bambang  Sunggono.2007.Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada. Hal.38 
8 Dyah Octorina dan A’an Efendi.2014. Penelitian hukum (Legal Researh). Jakarta: Sinar 

Grafika. Hal.3.. 
9 Imam Gunawan.2013. Metode  Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik. Jakarta : PT. Bumi 
Aksara. Hal.81. 
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 Dalam penelitian  ini metode pendekatan kualitatif yang digunakan lebih 

menekankan pada pemahaman perumusan masalah dalam penelitian hukum yang 

berupa 1.) pengaturan pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh perawat, 

2.) pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan perawat dan 3.) hambatan 

mengenai pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan perawat dalam menangani 

pasien dalam keadaan gawat darurat. 

2. Spesifikasi penelitian 

 Spesifikasi penelitian disini menggunakan deskriptif-analitis, yaitu 

menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori 

hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas10. 

 Yang dimaksud dengan deskriptif disini karena penelitian ini diuraikan 

menurut aspek-aspek hukum menyangkut pemberian gambaran tentang 

pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan perawat yang diperoleh dari 

pelimpahan wewenang dari dokter serta tentang tindakan gawat darurat yang 

dilakukan perawat pada saat menangani pasien dalam “keadaan gawat darurat”, 

sedangkan yang dimaksud dengan analitis karena penilitian dilakukan dengan cara 

menghubungkan dan menjelaskan makna pada pokok permasalahan yang di 

analisis berdasarkan teori yang telah dipilih sehingga dapat menggambarkan 

secara jelas tentang permasalahan penelitian tersebut. 

3. Objek Penelitian 

 Objek penelitian disini adalah membahas tentang  tindakan medis yang 

dilakukan oleh perawat dalam menangani pasien yang mengalami “keadaan gawat 

                                                             
10 Ronny Hanitijo Soemitro.1988.  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia 
Indonesia. Hal.98. 



 
 

14 
 

darurat” dalam prakteknya yang terjadi didalam RSUD Sunan Kalijaga Demak. 

Elemen yang diteliti  yaitu tentang pelaksanaan pemberian pelimpahan wewenang 

dari dokter kepada perawat dalam melakukan tindakan medis dan juga tindakan 

gawat darurat terhadap pasien. 

4. Lokasi Peneltian 

 Penelitian dilakukan di RSUD Sunan Kalijaga Kota Demak. 

5. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data 

 Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang 

diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan 

dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut11 : 

a. Studi kepustakaan 

 Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-

teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat 

dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan tersebut berupa12 : 

1) Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan 

yang terkait dan juga bersifat mengikat. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa bahan hukum primer antara lain : 

a.) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran. 

b.) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

                                                             
11 Ibid, Hal.98. 
12 Ibid, Hal. 98. 
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c.) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit. 

d.) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan. 

e.) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan. 

f.) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 

g.) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kesehatannomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang 

Izin Dan  Penyelenggaraan Praktik Perawat. 

h.) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. 

i.) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

856/MENKES/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalasi 

Gawat Darurat ( IGD ) Rumah Sakit. 

2) Bahan hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dalam memahami bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi : 
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a.) Buku literatur yang berhubungan dengan keperawatan, 

praktek keperawatan, hukum kesehatan, etika hukum 

kesehatan dan juga tentang tindakan medis tenaga 

kesehatan. 

b.) Buku literatur yang berhubungan dengan pelimpahan 

wewenang dengan delegasi dan pelimpahan wewenang 

dengan mandat. 

c.) Jurnal hukum yang berhubungan dengan tenaga medis dan 

keperawatan, tindakan gawat darurat, dan pelimpahan 

wewenang. 

3) Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier 

meliputi : 

a.) Kamus hukum, 

b.) Kamus Bahasa Indonesia, dan 

c.) Pedoman Penulisan Ejaan Bahasa Indonesia yang 

disempurnakan ( EYD ). 

b. Studi Lapangan 

 Untuk memperoleh data primer, dalam studi lapagan ini penulis 

melakukannya dengan cara wawancara secara langsung dengan tenaga medis dan 

juga perawat yang bekerja di RSUD Sunan Kalijaga Demak. Caranya dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis secara sistematis 
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dan langsung melakukan wawancara dengan tenaga kesehatan yang sedang 

bekerja dirumah sakit tersebut. 

6. Metode Pengambilan Sample / Metode Sampling 

  Dalam penelitian ini digunakan metode purposive sampling dikarenakan 

peneliti mengambil sampel dengan dasar pertimbangan  secara subyektif dari 

penelitian, jadi peneliti menentukan sendiri narasumber dan respondennya sebagai 

perwakilan dari populasi yang ada .13  

 Setelah penulis melakukan penelitian serta mengetahui jumlah tenaga 

kesehatan keperawatan dan juga tenaga medis di Instalasi Gawat Darurat RSUD 

Sunan Kalijaga Demak yaitu Perawat berjumlah sekitar 35 orang dan juga tenaga 

medis atau dokter jaga yaitu sekitar 25 orang. Dalam sistem kerjanya mereka 

bekerja secara bergantian (shift) yaitu setiap pergantian jam kerja terdiri dari 10 

orang Perawat dan tiga orang  dokter. Oleh karena itu, penulis mengambil 

beberapa sample dari  perawat serta tenaga medis yang bekerja dirumah sakit 

tersebut, antara lain : 

a. Responden :  

1. 7 orang Perawat yang bekerja di IGD, 

2. 3 orang  Dokter  yang bertugas di IGD. 

b. Narasumber :  

1. Kepala ruang IGD,  

2. Dokter Penanggung jawab IGD / Kepala Instalasi IGD / 

Dokter spesialis bedah. 

                                                             
13 Burhan Ashshofa.2010. Metode Peneltian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta. Hal.91. 
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7. Metode Penyajian Data 

 Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data dalam bentuk uraian dan 

juga gambar. Data tersebut akan diolah kembali melalui proses editing supaya 

bisa menjawab rumusan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Sehingga 

dapat tersusun secara rapi dan sistematis serta dapat menjawab permasalahan 

penulis dengan metode kualitatif. 

8. Metode Analisis Data 

 Analisis Data merupakan proses yang terus berkelanjutan selama Penelitian. 

Oleh karena itu, penulis menggunakan analisis kualitatif  dikarenakan analisis ini 

melibatkan analisis informasi partisipan yaitu responden dan juga narasumber 14. 

 Kemudian, hasil dari informasi partisipan tersebut disusun kembali dengan 

melalui proses editing kembali sehingga dapat menjadi sistematis dalam bentuk 

laporan peneltian berupa skripsi. 

F.SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian,  tatakala penulisan dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II berisikan Tinjauan Pustaka yaitu tentang pelayanan kesehatan, 

tentang tenaga kesehatan, tentang tenaga Keperawatan, tenaga medis, tentang 

tindakan gawat darurat, Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit serta tentang 

pelimpahan wewenang. 

                                                             
14 John W. Creswell. 2013. Edisi Ketiga Researh Design : Pedekatan Kualitatif, Kuantitaif, dan 
Metode Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 301. 
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 BAB III berisikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdapat 

dalam rumusan masalah yaitu tentang pengaturan tentang tindakan medis yang 

dilakukan oleh perawat terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat di RSUD 

Sunan Kalijaga  Demak , pelaksanaan tindakan medis oleh perawat terhadap 

pasien dalam keadaan gawat darurat di RSUD Sunan Kalijaga Demak serta 

hambatan dalam pelaksanaan melakukan tindakan medis dalam keadaan gawat 

darurat. 

 BAB IV berisikan kesimpulan dan saran. 

 Bagian Akhir dilengkapi dengan Daftar Pustaka. 

G. TATAKALA/JADWAL 
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16.)  Masalah apa sajakah yang Bapak/Ibu/saudara alami didalam 

melaksanankan praktek keperawatan selama di IGD ini?  



 
 

109 
 

DOKTER  

1.) Kapan Bapak/ibu/saudara mulai praktek dokter dan apakah sudah sesuai 

dengan SIP yang dimiliki? 

2.) Berapakah nomor SIP Bapak/Ibu/Saudara? 

3.) Mulai kapan Bapak/Ibu/ saudara bekerja di IGD RSUD Sunan Kalijaga 

Demak ini? 

4.) Sudah berapa lama bekerja di IGD RSUD Sunan Kalijaga Demak ini? 

5.) Apa yang bapak/ibu/saudara apa yang diketahui tentang tindakan medis? 

6.) Dalam melakukan pekerjaan sebagai dokter di IGD ini apakah anda 

bekerja secara individu/tim? 

7.) Apakah bapak/ibu/saudara mengetahui bahwa sudah ada peraturan yang 

mengatur tentang standart pelayanan di IGD? 

8.) Apakah  pelayanan yang dilakukan di IGD ini sudah sesuai dengan 

peraturan tersebut? 

9.) Apakah ada sosialisasi oleh manajemen/direktur Rumah Sakit terkait 

dengan SOP  pelaksanaan tindakan di IGD? 

10.) Apakah ada klasifikasi tentang Pasien gawat darurat di IGD ini? 

11.) Apakah didalam melakukan pelayanan kesehatan medis di IGD telah 

memenuhi hak pasien? 

12.) Bagaimana pelaksanaan inform consent dalam menangani pasien dalam 

keadaan gawat darurat? 

13.) Apakah bapak/ibu/saudara pernah melakukan pelimpahan wewenang 

kepada perawat untuk melakukan tindakan medis terhadap Pasien? 

14.) Jika bapak/ibu/saudara pernah melakukan pelimpahan wewenang tersebut, 

dalam bentuk apakah pelimpahan wewenang tersebut diberikan? 

15.) Tindakan medis apa sajakah yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dalam 

pelimpahan wewenang tersebut? 

16.) Apakah ada peraturan SOP yang mengatur tentang pelimpahan wewenang 

dari dokter kepada perawat? 
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NARASUMBER 

KEPALA RUANG IGD 

1.) Mulai kapan Bapak/Ibu/ saudara bekerja/ditetapkan sebagai Kepala ruang 

di IGD RSUD Sunan Kalijaga Demak ini? 

2.) Sebelumnya, apakah jabatan sebelumnya dari Bapak/Ibu/Saudara? 

3.) Sudah berapa lama bekerja di IGD RSUD Sunan Kalijaga Demak ini? 

4.) Bagaimana prosedur pelayanan yang ada di IGD? 

5.) Bagaimana peran sebagai Kepala Ruang IGD? 

6.) Apa sajakah batasan ruang lingkup sebagai kepala ruang IGD? 

7.) Bagaimana bapak/ibu/saudara dalam melakukan pengawasan di ruang 

IGD? 

8.) Apakah ada klasifikasi tentang Pasien gawat darurat di IGD ini? 

9.) Dalam pelayanan di IGD bila terjadi pelimpahan wewenang tindakan 

medis dari dokter terhadap perawat, apa yang dilakukan oleh 

Bapak/Ibu/Saudara? 

10.) Bagaimana bentuk dan prosedur pemberian pelimpahan wewenang  yang 

biasa diberikan dari dokter kepada Perawat ? 

11.)  apakah didalamnya Bapak/Ibu/Saudara ikut menjadi penanggung jawab? 

12.) Bagaimana Prosedur pelimpahan wewenang tersebut? 

13.) Apakah dalam pemberian pelimpahan wewenang harus melalui kepala 

ruang atau langsung melalui Perawat? 

14.) Apakah Bapak/Ibu/Saudara sudah mengetahui tentang peraturan mengenai 

standar pelayanan di IGD? 

15.) Jika Bapak/Ibu/saudara telah mengetahuinya, apakah ada SOP yang terkait 

dengan pelayanan di IGD ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada? 

16.)  Dalam bentuk seperti apakah SOP tersebut dan apakah SOP yang ada 

sudah mencukupi dalam mengatur  tugas/wewenang sebagai kepala ruang 

IGD ? 

17.)  Apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang SOP yang berlaku di 

IGD ini? 
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18.) Apakah hambatan atau dukungan pelaksaan tugas dalam kaitannya dengan 

pelayanan pasien gawat darurat? 
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DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) / KEPALA 

INSTALASI IGD/  DOKTER SPESIALIS BEDAH 

1.) Mulai kapan Bapak/Ibu/ saudara bekerja/ditetapkan sebagai DPJP di IGD 

RSUD Sunan Kalijaga Demak ini? 

2.) Sudah berapa lama bekerja di IGD RSUD Sunan Kalijaga Demak ini? 

3.)  Selain mejadi DPJP, menjabat sebagai apakah Bapak/Ibu/Saudara? 

4.) Bagaimana prosedur pelayanan yang ada di IGD? 

5.) Bagaimana peran sebagai DPJP IGD? 

6.) Apa sajakah batasan ruang lingkup sebagai DPJP IGD? 

7.) Apa sajakah ruang lingkup tugas sebagai DPJP IGD? 

8.) Apakah ada klasifikasi tentang Pasien gawat darurat di IGD ini? 

9.)   Bagaimana prosedur pelimpahan wewenang terhadap tindakan medis dari 

dokter kepada perawat? 

10.) Dalam bentuk seperti apakah pelimpahan wewenang tersebut diberikan ? 

11.)  Dokumen apa sajakah yang biasa disiapkan terkait  dengan pelaksanaan 

tugas sebagai DPJP dalam pelayanan di IGD? 

12.) Seberapa banyak  telah terjadi pelimpahan wewenang tersebut? 

13.) Apakah Bapak/Ibu/Saudara sudah mengetahui tentang peraturan mengenai 

standar pelayanan di IGD? 

14.) Jika Bapak/Ibu/saudara telah mengetahuinya, apakah ada SOP yang terkait 

dengan pelayanan di IGD ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada? 

15.)  Bagaimana pelaksanaan SOP tersebut dalam melaksanakan tugas sebagai 

DPJP? 

16.) Apakah ada kesulitan/ hambatan dalam pelaksaan tugas tersebut, 

khususnya dalam keadaan pasien gawat darurat? 
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LAMPIRAN 4. Surat Persetujuan Responden 
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Lampiran 5. Surat Persetujuan Narasumber 
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