
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Negara Indonesia sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare 

state) mempunyai konsekuensi bagi pemerintah untuk dapat menyediakan 

pelayanan yang bertujuan menjamin kesejahteraan warganegara. 

Pelayanan terhadap kesejahteraan warganegara yang diselenggarakan 

pemerintah ini khususnya adalah pendidikan, pelayanan kesehatan, 

jaminan hari tua dan kecelakaan kerja.
1
  

Perlindungan negara pada hak asasi memperoleh kesejahteraan ini 

merupakan salah satu perwujudan tujuan negara. Hal ini seperti yang 

terbaca dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.  

Setiap orang berhak untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Hak yang 

merupakan hak asasi ini dijamin oleh negara sebagaimana tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan negara pada hak 
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warganegara dalam memperoleh kesehatan sebagai hak asasi manusia jelas 

tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur: “setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan”.  Kemudian hal ini diperkuat lebih lanjut dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur: ”setiap orang 

berhak atas kesehatan”. 

Dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pembangunan sektor 

kesehatan di negara kita, Indonesia, maka pelayanan kesehatan, baik 

pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan 

masyarakat  mengalami perkembangan pesat sesuai perkembangan ilmu 

dan teknologi. Salah satu sarana untuk pelayanan kesehatan perseorangan 

adalah rumah sakit. Peningkatan jumlah rumah sakit yang ada saat ini 

seiring dengan perkembangan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang 

semakin kompleks. Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap 

ketersediaan pelayanan kesehatan rumah sakit sangat dipengaruhi dengan 

semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya manfaat 

kesehatan bagi kehidupan dan kebahagiaan. Adanya kesadaran masyarakat 

terhadap haknya sebagai penerima pelayanan kesehatan telah menuntut 

terjaminnya mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar yang ditetapkan 

oleh pemerintah.  



Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dewasa ini maka 

rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan menjadi tumpuan 

harapan masyarakat luas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

terjangkau dan memuaskan. Sejak ditetapkannya Jaminan Kesehatan 

Nasional yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang SJSN, meningkatnya volume kunjungan pasien-pasien ke rumah 

sakit membuktikan bahwa semakin mudahnya masyarakat memperoleh 

akses pelayanan rumah sakit. Peningkatan ini sekaligus menunjukkan 

kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap manfaat rumah sakit dalam 

memberikan harapan bagi kesehatan. 

Rumah sakit dalam era globalisasi ini mengalami tuntutan untuk 

mampu bersaing dalam meningkatkan mutu pelayanannya sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang mutakhir. 

Di tengah persaingan yang kian ketat, selain rumah sakit memerlukan 

sumber daya manusia yang handal juga memerlukan sarana serta prasarana 

yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  

kedokteran. Pada akhirnya rumah sakit memerlukan modal pembiayaan 

yang besar. Rumah sakit, terutama rumah sakit swasta, dikarenakan harus 

menjamin adanya sumber pembiayaan yang cukup besar dalam 

penyelenggaraannya, maka terjadilah saling berlomba-lomba untuk 

menjaring pasien-pasien dengan maksud meningkatkan penerimaan/ 

pendapatan rumah sakit. Disini penyelenggaraan rumah sakit menjadi 



suatu fasilitas kesehatan yang tidak saja telah memiliki fungsi 

kemanusiaan, namun juga terdapat kepentingan bisnis yang berorietasi 

pada keuntungan finansial. Atas hal itu maka pengembangan rumah sakit 

pun pada akhirnya lebih difokuskan untuk meningkatkan jumlah 

kunjungan pasien dengan berbagai upaya untuk menarik konsumen. Dalam 

hal ini pasien sebagai pengguna jasa pelayanan medik menjadi konsumen 

bagi pelayanan yang memuaskan baik dari segi pelayanan administrasi, 

pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan lain sebagainya.  

Seiring perkembangan jaman maka rumah sakit tidak lagi hanya 

berfungsi sosial kemanusiaan belaka, namun juga telah menjadi tempat 

mencari keuntungan finasial dengan menjual jasa pelayanan bidang 

kesehatan. Penulis Kartono Mohamad seperti dikutip oleh Endang 

Wahyati, mengatakan, “Penyelenggaraan rumah sakit pada zaman modern 

tidak sesederhana seperti dulu lagi. Kebutuhan untuk mengelola rumah 

sakit dengan prinsip bisnis tidak lagi dapat dielakkan”.
2
 Maka berdasarkan 

hal ini, dapat dimengerti bila pertumbuhan rumah sakit dewasa ini 

umumnya mengedepankan peluang bisnis dalam penyelenggaraannya.  

Meskipun perumahsakitan dewasa ini menyelenggarakan fungsinya 

dengan prinsip bisnis, namun masalah keselamatan pasien harus menjadi 

prioritas perhatian dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sesuai 

regulasi pemerintah berkaitan perumahsakitan, rumah sakit sebagai subyek 

hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan 
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yang berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety). Masalah 

keselamatan pasien telah diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Amanat tersebut 

juga telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan turunannya, 

yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Keselamatan Pasien yang merevisi Permenkes Nomor 1691 

tahun 2011. Permenkes ini mengatur penyelenggaraan keselamatan pasien 

agar meminimalis resiko dan mencegah kejadian tak diinginkan akibat 

kesalahan dalam pelayanan medik. Dewasa ini hal tersebut juga telah 

menjadi penekanan dalam akreditasi rumah sakit yang merupakan 

kewajiban yang harus dipatuhi oleh rumah sakit. 

Upaya rumah sakit dalam melaksanakan keselamatan pasien adalah 

dengan menjaga konsistensi mutu dan standar pelayanan. Rumah sakit 

harus menjaga mutu pelayanan, sehingga rumah sakit harus mempunyai 

peraturan yang menjaga tata kelola klinis (clinical governance) yang baik. 

Untuk itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 

Rumah Sakit maka rumah sakit harus memiliki peraturan internal rumah 

sakit (hospital bylaws). Adanya ketentuan bahwa rumah sakit harus 

menyusun peraturan internal staff medis (medical staff bylaws) yang 

merupakan bagian dari peraturan internal rumah sakit, diharapkan dapat 

meningkatkan mutu profesi medis dan mutu pelayanan medis yang 

diberikan oleh tenaga profesional medis rumah sakit. Hospital bylaws 



rumah sakit yang merupakan produk hukum dari suatu organ yang lebih 

tinggi dari direktur rumah sakit. 

Dewasa ini masalah keselamatan pasien menjadi makin penting 

ditengah maraknya sorotan kasus gugatan hukum dari pihak pasien kepada 

pihak dokter maupun pihak rumah sakit di berbagai media massa. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesadaran pasien terhadap hak-haknya semakin 

tinggi. Masyarakat secara mudah dapat memperoleh informasi dari 

berbagai media tentang hak-hak pasien. Pada masa kini ekspektasi pasien 

terhadap pelayanan rumah sakit terkadang tidak sesuai dengan kenyataan 

pelayanan yang didapatkan. Ketidaksesuaian ini semakin diperburuk 

apabila tidak adanya komunikasi yang baik antara dokter dan pasien. Hal 

ini dapat ikut mendorong munculnya sengketa medik.  

Permasalahan dalam hubungan antara dokter dengan pasien adalah 

tidak semua jalan pikiran dan pertimbangan terbaik yang dilakukan oleh 

dokter akan sejalan dengan  keinginan atau dapat diterima oleh pasien atau 

keluarganya. Selain melihat segi medik, pertimbangan seorang dokter 

semestinya juga memperhitungkan aspek keuangan, psikis, agama maupun 

keluarga pasien yang ikut mempengaruhi keputusan pasien.
3
 

Salah satu hak pasien yang dijamin oleh Undang-Undang Rumah 

Sakit adalah hak untuk menuntut rumah sakit atau dokter apabila 

kepentingannya dirugikan. Kasus-kasus gugatan hukum terhadap dugaan 
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malpraktik banyak yang dimuat media massa, baik cetak maupun 

elektronik, seringkali menjadi sorotan yang menyita perhatian masyarakat. 

Di sisi lain, pemberitaan dugaan malpraktik ini juga menjadi pukulan keras 

bagi profesi dokter agar lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan 

medik. Gugatan hukum terhadap dokter maupun rumah sakit seringkali 

menjadi momok bagi para dokter dalam menjalankan profesinya, karena 

selain menyangkut reputasi dokter juga masalah ini dapat berakibat 

dijatuhkannya sanksi, baik sanksi disiplin profesi, sanksi pidana dan/atau 

perdata yang dapat ditanggungnya. Oleh karenanya, dokter harus memiliki 

kesadaran terhadap kewajiban hukumnya.  

Kewajiban hukum ini mencakup kewajiban hukum yang timbul 

karena profesinya dan kewajiban yang timbul dari kontrak terapeutik 

dalam hubungan dokter dengan pasien. Kesadaran dokter terhadap 

kewajiban hukumnya pada intinya untuk mengendalikan dirinya sehingga 

tidak melakukan kesalahan profesi, agar terhindar dari sanksi hukum.
4
  

Dokter dalam bekerja menjalankan praktik kedokteran diharuskan 

memiliki kehati-hatian dan ketelitian dalam bertindak, sesuai standar-

standar yang telah ditetapkan, baik sesuai peraturan perundang-undangan 

yang terkait maupun sesuai peraturan internal rumah sakit. Dalam 

menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter tidak akan lepas dari 

sebuah tanggung jawab hukum. Dokter dapat dipersalahkan apabila 

bekerja tidak sesuai standar profesi dan standar pelayanan medis. Standar 
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profesi dan standar pelayanan medis ini diterapkan untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi dokter dalam hal praktik kedokteran. Sebagai 

warganegara, seorang dokter berhak mendapatkan perlindungan dan 

kepastian  hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 yang mengatur: “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum”.  

Adanya lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia (MKDKI) yang dapat menerima pengaduan pasien atau 

keluarganya atas dugaan pelanggaran yang dilakukan dokter, merupakan 

pelaksanaan salahsatu dari hak-hak pasien. Pengaduan kepada MKDKI ini 

tidak menggugurkan hak seseorang untuk mengadukan dokter atas tindak 

pidana kepada pihak yang berwenang maupun kerugian perdata kepada 

pengadilan. Pengaduan oleh pasien ini telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yakni pada Pasal 66. 

Sehingga dengan demikian maka dokter harus memperhatikan adanya  

tanggung jawab hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. 

Menurut Laporan Tahunan Konsil Kedokteran Indonesia 

menyebutkan bahwa dalam hal penegakan disiplin praktik kedokteran dan 

kedokteran gigi melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 



Indonesia (MKDKI) sampai dengan tahun 2015 terdapat sejumlah 342 

kasus diadukan,  dan  sudah  271  kasus  yang  tertangani.
5
   

  Rumah sakit mempunyai kewajiban untuk membina dan 

mengawasi perilaku dokter sebagai pemberi asuhan medis pada pasien 

agar pelayanan medis rumah sakit dapat berjalan sesuai standar yang telah 

ditetapkan. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit menyebutkan bahwa: ”Rumah Sakit bertanggungjawab 

secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.”  Sehingga apabila 

dalam pelayanan medis terdapat kelalaian dokter yang menyebabkan 

kerugian pada pasien, maka rumah sakit ikut bertanggungjawab secara 

hukum. Oleh karenanya, rumah sakit harus dapat menjamin pelayanan 

medis yang memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan 

standar pelayanan yang dipatuhi oleh segenap tenaga kesehatan, terutama 

tenaga dokter, maka diharapkan dapat tercapai tata kelola klinis yang baik. 

  Doktrin corporate liability yang timbul dalam penerapan di rumah 

sakit, memunculkan doktrin “Hospital Liability”. Doktrin hospital liability 

mengajarkan bahwa sebuah rumah sakit dapat diminta 

pertanggungjawaban perdata (ganti kerugian) yang ditimbulkan oleh 

orang-orang yang dibawah perintahnya menimbulkan kerugian pada pihak 

pasien. Sehingga rumah sakit ikut bertanggungjawab secara hukum 

perdata apabila dokter, baik dokter organik maupun dokter kontrak, 
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melakukan pelayanan yang merugikan pasien. Selain dokter, hal ini juga 

berlaku misalnya untuk perawat, bidan dan karyawan lainnya.
6
   

  Dokter umum jaga UGD harus mengerti dan mematuhi standar 

pelayanan dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam Pasal 44 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

menyebutkan bahwa: “Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan 

praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau 

kedokteran gigi”. Pada penjelasan atas Pasal 44 Undang-Undang Praktik 

Kedokteran tersebut dijabarkan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan 

standar pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau 

dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran”. Mutu pelayanan 

yang baik akan dapat tercapai apabila para dokter umum jaga UGD 

mematuhi standar profesi dan standar prosedur operasional, sehingga 

dalam menjalankan tugas profesionalnya berjalan tepat dan benar. Hal ini 

sejalan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran. 

Para dokter dalam tugasnya akan mendapatkan perlindungan 

hukum apabila menjalankan profesinya sesuai standar. Hal ini 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yang mengatur bahwa:  

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran 

mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang 
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melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar 

prosedur operasional. 

 

Melihat pasal tersebut, seorang dokter dalam menjalankan praktik 

kedokteran harus memiliki kepatuhan terhadap standar-standar yang 

ditetapkan. Sepanjang dokter bertindak sesuai standar profesi dan standar 

prosedur operasional, maka dokter memperoleh perlindungan hukum.  

Standar profesi kedokteran harus dipenuhi oleh seorang dokter 

dengan teliti sesuai ukuran medik dalam melakukan tindakan medik. 

Standar ini merupakan suatu landasan bagi dokter untuk bertindak dalam 

praktik kedokteran. Apabila dokter melaksanakan praktik kedokteran tidak 

sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka ia dapat dikatakan telah 

berbuat kelalaian. Kelalaian seorang dokter terjadi jika ada suatu tindakan 

yang seharusnya tidak dilakukan tetapi tetap dilakukan oleh dokter atau 

sesuatu yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan olehnya. Selaras 

dengan Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran mengatur bahwa:  

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 

mempunyai kewajiban : a. memberikan pelayanan medis sesuai 

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta 

kebutuhan medis pasien.   

 

Selain kewajibannya menjalankan pelayanan medis yang sesuai 

standar, seorang dokter dalam menjalankan praktik kedokteran di rumah 

sakit juga harus memperhatikan kewenangan klinis (clinical previladges). 

Kewenangan klinis yang ditetapkan akan memberikan batas-batas 

kewenangan kepada dokter dalam melakukan tindakan medik. 



Kewenangan klinis dokter ditentukan melalui proses kredensial oleh 

Komite Medis. Komite Medis akan menilai kemampuan dan keterampilan 

dokter dalam menjalankan kewenangan klinis sesuai standar kompetensi. 

Kewenangan klinis yang ada di RS Mitra Keluarga Tegal ini kemudian 

ditetapkan dan disahkan oleh Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal 

dalam bentuk Surat Penugasan Klinis dan dijabarkan dalam bentuk 

Rincian Kewenangan Klinis. Hal ini diatur dalam Medical Staff Bylaws 

sebagai bagian dari Hospital Bylaws RS Mitra Keluarga Tegal. Dengan 

adanya Rincian Kewenangan Klinis berdasarkan proses kredensial rumah 

sakit, maka dokter dalam melaksanakan pelayanan medik telah diatur oleh 

peraturan internal staff medis rumah sakit. Kewenangan klinis antara 

dokter yang satu dengan yang lain dapat berbeda sesuai dengan penilaian 

Komite Medis terhadap kompetensi yang dimiliki oleh dokter terkait. 

Penilaian kompetensi dokter mengacu pada standar kompetensi yang 

ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.  

Dalam pelayanan medik rumah sakit, penetapan kompetensi dokter 

dan kewenangan klinis yang dimiliki oleh dokter, ikut andil dalam upaya 

menjamin mutu pelayanan demi keselamatan pasien. Misalnya dokter yang 

tidak atau kurang terampil dalam tindakan medis tertentu, maka akan 

disesuaikan kewenangan klinisnya karena apabila kewenangan klinisnya 

tidak disesuaikan dapat berpotensi membuat kesalahan medis yang dapat 

membahayakan pasien.  Oleh sebab itu, tenaga dokter, yakni dokter umum, 

dokter gigi maupun dokter spesialis/ dokter gigi spesialis, perlu 



memperhatikan kompetensi dan kewenangan klinis yang dimiliki masing-

masing dokter. Dokter juga dituntut selalu meningkatkan kemampuan 

melalui pendidikan kedokteran berkelanjutan atau kegiatan-kegiatan 

ilmiah seperti pelatihan-pelatihan, simposium-simposium, dan lain 

sebagainya. Hal ini juga merupakan pelaksanaan etik dalam profesi 

kedokteran. Dengan meningkatkan kompetensinya, seorang dokter akan 

selalu mengasah kemampuannya. 

Kewenangan klinis seorang dokter yang telah ditetapkan oleh 

rumah sakit dapat dinilai ulang secara berkala sesuai kompetensi yang 

dimiliki dokter terkait. Adanya berbagai dokter di rumah sakit yang terdiri 

atas dokter spesialis dan dokter umum mempunyai perbedaan kewenangan 

klinis, yang sesuai dengan kompetensinya. Masing-masing harus dapat 

bekerja sama agar dapat bersinergi dalam pelayanan medis yang prima 

sehingga dapat menjamin keselamatan pasien.    

Unit Gawat Darurat sebagai salah satu pelayanan rumah sakit harus 

selalu siap menangani kasus-kasus pasien, khususnya masalah emergensi 

dengan cepat dan tepat. Standar penyelenggaraan Unit Gawat Darurat telah 

diatur dengan ketentuan pemerintah, dalam hal ini menteri kesehatan, yang 

dituangkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 

856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

Rumah Sakit. Menurut Kepmenkes tersebut, standar ketenagaan dokter di 

UGD adalah dokter jaga 24 jam on-site dan dokter spesialis on-call. 

Umumnya dokter jaga Unit Gawat Darurat (UGD) yaitu dokter umum jaga 



UGD rumah sakit yang memiliki kompetensi dokter layanan primer yang 

diperoleh dari pendidikan dokter dan pendidikan pada masa internsip atau 

pendidikan kedokteran berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur dalam 

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) Nomor 12 tahun 2012 

tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Dokter jaga UGD juga 

mempunyai kewenangan klinis sebagai dokter umum jaga UGD yang 

ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit berdasarkan hasil proses kredensial 

yang dilakukan oleh Komite Medis. 

Kewenangan dan kompetensi dokter telah diatur lebih lanjut pada 

Pasal 22 ayat (1) Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik 

dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang mengatur bahwa: “Dokter atau 

dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan 

kewenangan dan kompetensi yang dimiliki”. Melihat peraturan ini maka 

dokter jaga UGD harus memahami batas kewenangan dan kompetensi 

dalam menjalankan praktik kedokteran, khususnya pelayanan 

kegawatdaruratan. Dengan pemahaman yang baik atas kewenangan dan 

kompetensi yang dimilikinya maka dokter jaga UGD mampu melakukan 

konsultasi dan rujukan ke dokter spesialis terkait secara tepat. Dengan 

melakukan rujukan yang baik dan benar, maka dokter jaga UGD telah ikut 

peduli pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien.  

Secara perspektif etik profesi, seorang dokter harus memperhatikan 

tanggung jawab etik dan tanggung jawab profesi.
7
 Hanya pengemban 
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profesi sendiri, yaitu dalam hal ini dokter, yang paling mengetahui apakah 

perilakunya dalam mengemban profesi sudah memenuhi etika atau tidak 

memenuhi etikanya.
8
 Seorang dokter memiliki tanggung jawab untuk 

mematuhi Kode Etik Kedokteran (KODEKI). Perihal rujukan telah dimuat 

pada Pasal 10 Kode Etik Kedokteran, yang mengatur bahwa:  

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala 

ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia 

tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka 

atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang 

mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. 

 Selain aspek etik, secara hukum dokter jaga harus mempunyai 

kepekaan dan mampu  merujuk pasien kepada dokter yang lebih tinggi 

keahlian atau kemampuan apabila dokter jaga tidak mampu melakukan 

tindakan medik. Hal ini sesuai Pasal 51 huruf (b) Undang-Undang Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran, yang mengatur bahwa: 

“Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian 

atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu 

pemeriksaan atau pengobatan”. Kecakapan dokter umum dalam 

melakukan komunikasi secara efektif untuk konsultasi atau rujukan sangat 

berperan dalam keselamatan pasien. 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan atau kompetensinya 

maka dokter umum yang bertugas di UGD rumah sakit mempunyai 

kewajiban profesi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan 

ilmiah lainnya yang bersertifikat dan diakui oleh organisasi profesi. 
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Menurut isi Kode Etik Kedokteran pada Pasal 17 mengatakan: “setiap 

dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kedokteran/ kesehatan”. Sebagai contoh, dokter umum jaga 

UGD harus membekali dirinya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah 

seperti simposium, seminar, maupun pelatihan. Berbagai pelatihan yang 

dibutuhkan dokter jaga UGD untuk menunjang tugasnya adalah seperti  

pelatihan resusitasi, pelatihan penanganan trauma, pelatihan penanganan 

kegawatan persalinan, dan lain sebagainya. 

Di satu sisi dokter umum dituntut mampu dengan cepat dan tepat 

untuk menangani kasus-kasus kegawatdaruratan di UGD, di sisi lain 

dokter umum tentu memiliki keterbatasan kompetensi dan keterampilan 

medik tertentu. Oleh karena hal tersebut, maka dokter umum UGD dalam 

tugasnya seringkali membutuhkan konsultasi dan rujukan kepada dokter 

spesialis yang bertugas on-call emergensi. Kompetensi dokter spesialis 

pada bidang tertentu berada pada level lebih tinggi dibandingkan 

kompetensi yang dimiliki oleh dokter umum. Hal ini dikarenakan dokter 

spesialis telah melalui tingkat pendidikan yang lebih tinggi di atas 

pendidikan dokter umum.  Dalam hal penanganan pasien di UGD, setelah 

dokter umum menghubungi dokter spesialis untuk konsultasi maupun 

merujuk, selanjutnya dokter umum tersebut seringkali mendapat instruksi 

berupa pelimpahan kewenangan dari dokter spesialis untuk pengelolaan 

pasien. Pelimpahan kewenangan dokter spesialis dalam tindakan medik 

kepada dokter umum yang bertugas di UGD ini terjadi saat dokter jaga 



berkomunikasi dengan dokter spesialis. Komunikasi ini diperlukan karena 

dokter umum UGD yang bertugas jaga 24 jam wajib melakukan konsultasi 

atau rujukan untuk penanganan lanjut sesuai kebutuhan pasien. Proses 

konsultasi atau rujukan ini dilakukan setelah dokter jaga UGD melakukan 

penilaian dan penanganan awal kegawatdaruratan. Oleh karena dokter 

spesialis biasanya adalah bertugas on-call atau tidak standby 24 jam 

bertugas di lingkungan dalam rumah sakit atau standby di UGD, maka 

dokter spesialis sering memberi pelimpahan wewenang untuk penanganan 

lanjutan terhadap pasien sebagai upaya memberi pertolongan secara cepat 

dan efisien. Sehingga setelah serangkaian proses penanganan awal 

kegawatdaruratan yang telah dilakukan untuk menyelamatkan pasien dari 

cidera atau kematian, maka dokter umum melaksanakan instruksi dokter 

spesialis yang terkait untuk tata laksana/ penanganan lanjutan yang 

dibutuhkan pasien.  

Konsultasi ini umumnya melalui komunikasi telepon, dimana 

dokter jaga memberi informasi mengenai kondisi klinis pasien UGD 

maupun penatalaksanaan medis awal pada pasien tersebut. Melalui 

konsultasi tersebut maka dokter spesialis akan memberikan jawaban atas 

konsultasi berupa arahan/ instruksi, mengenai penatalaksanaan/ tindakan 

medis lanjutan untuk pengelolaan pasien. Konsultasi yang dilakukan 

dokter umum ini juga kadang diperlukan karena keterbatasan pengetahuan 

atau keterampilan yang dimiliki dokter umum, meskipun dapat pula 

sebenarnya masih ranah kompetensi dokter umum. 



Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal sebagai rumah sakit tipe C yang 

beroperasi di wilayah kota Tegal memiliki tenaga dokter umum fungsional 

yang memiliki tugas sebagai dokter jaga yang bertugas di Unit Gawat 

Darurat (UGD) dan bangsal/ ruang perawatan. Sehingga terdapat dokter 

umum sebagai dokter jaga UGD dan dokter jaga bangsal. Pelayanan 

emergensi di UGD lebih ditekankan pada kemampuan tenaga kesehatan 

UGD terutama dokter jaga UGD sebagai team leader dengan ketepatan 

dan kecepatan dalam bertindak. Dalam hal ini response-time penanganan 

emergensi di UGD sangat penting. 

Pada umumnya pasien yang datang di UGD RS Mitra Keluarga 

Tegal adalah pasien gawat darurat yang perlu penanganan untuk 

menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan yang mungkin dapat 

terjadi. Namun ada kalanya pasien yang datang ke UGD adalah pasien 

yang bukan dengan kondisi kegawatdaruratan (false emergency). Dokter 

jaga menentukan kondisi pasien gawat-darurat atau bukan gawat-darurat 

setelah dilakukan proses triage di UGD. Dokter jaga UGD dituntut untuk 

mampu dan cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan 

penanganan kegawatdaruratan pasien di UGD dengan berdasar kompetensi 

yang dimiliki. 

Tenaga profesional dokter jaga harus memiliki kemampuan 

komunikasi yang efektif dalam melaksanakan konsultasi dengan dokter 

spesialis. Komunikasi efektif antar dokter tersebut ikut serta berperan 

dalam keselamatan pasien. Adanya faktor keterbatasan waktu dan 



kesempatan dari dokter spesialis karena dokter spesialis tidak selalu berada 

di lingkungan rumah sakit/ UGD selama 24 jam, maka untuk tindakan 

medik yang dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang dari dokter 

spesialis kepada dokter jaga semata-mata untuk memudahkan pelayanan di 

UGD yang melayani pasien setiap saat selama 24 jam setiap hari. Adanya 

masalah keterbatasan jumlah ketenagaan dokter spesialis di RS Mitra 

Keluarga Tegal dan oleh karena dokter secara biologis membutuhkan 

waktu istirahat yang cukup, maka seringkali kondisi ini mendorong adanya 

pelimpahan kewenangan melalui telepon dari dokter spesialis kepada 

dokter jaga dalam pelayanan gawat darurat UGD 24 jam. 

Praktik dokter umum di pelayanan gawat darurat RS Mitra 

Keluarga Tegal sebagai dokter jaga Unit Gawat Darurat (UGD) memiliki 

kompetensi sesuai standar kompetensi dokter layanan primer, yakni dalam 

penanganan penyakit dan penguasaan keterampilan medis. Dalam standar 

kompetensi dokter umum ada standar kemampuan dokter umum yang 

harus dapat menyelesaikan masalah pasien secara mandiri sampai tuntas 

dan ada standar kemampuan dokter umum yang harus menyelesaikan 

masalah pasien dengan supervisi (pengawasan) dokter spesialis. Oleh 

karena keterbatasan kompetensi, yaitu adanya standar kemampuan dokter 

umum menangani pasien dibawah supervisi dokter ahli,  maka dokter jaga 

UGD, setelah melakukan pengelolaan awal kegawatdaruratan, perlu 

melakukan konsultasi dengan dokter spesialis sehubungan dengan 

penanganan lanjut terhadap pasien. Sebagai contoh kasus adalah pasien 



yang datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada karena serangan jantung 

mendadak disertai kondisi shock, maka setelah dokter jaga melakukan 

tindakan awal pengelolaan kegawatdaruratan pasien sesuai standar 

prosedur operasional, selanjutnya dokter jaga menghubungi dokter 

spesialis jantung untuk penanganan lanjutan. Dokter spesialis jantung 

dapat memberikan kuasa yaitu perintah kepada dokter jaga untuk 

memberikan terapi lanjutan di UGD sebagai pelimpahan kewenangan 

sesuai arahan dan pengawasan dokter spesialis tersebut. Dalam 

pelimpahan wewenang ini dokter spesialis memberikan instruksi dengan 

memperhatikan kemampuan dokter jaga dan tetap melakukan pengawasan. 

Sebagai contoh kasus lain adalah apabila pasien datang ke UGD adalah ibu 

yang telah dalam proses persalinan dengan penyulit presentasi bokong, 

sedangkan proses lahir bayinya sedang berlangsung aktif. Dalam situasi 

demikian, hanya ada dokter umum jaga yang on-site di UGD. Situasi 

emergensi seperti diatas dokter jaga UGD harus segera membantu proses 

persalinan, sedangkan tindakan persalinan tersebut di rumah sakit adalah 

kewenangan klinis dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Maka 

apabila dokter spesialis on-call membutuhkan waktu lama untuk datang ke 

rumah sakit, dokter spesialis akan memberikan pelimpahan wewenang 

kepada dokter jaga UGD untuk melakukan pertolongan darurat sampai ada 

dokter spesialis yang mengambil alih pertolongan tersebut. Dalam 

penatalaksanaan pertolongan kasus kegawatdaruratan maka pasien juga 

tidak boleh ditransfer ke rumah sakit lain sebelum pasien tersebut sudah 



mendapat pertolongan sehingga tercapai kondisi klinis yang stabil sesuai 

standar.  

Potensi masalah sengketa medis dapat timbul apabila terjadi 

kesalahan atau kelalaian yang merugikan pasien yang dilakukan oleh 

dokter jaga UGD, pada saat dokter jaga menjalankan pelimpahan 

wewenang dari dokter spesialis. Kemungkinan kesalahan atau kelalaian ini 

dapat terjadi karena:  

1. dokter jaga telah menjalankan arahan/ instruksi dari dokter 

spesialis tentang penanganan pasien tetapi isi instruksi tersebut 

tidak sesuai standar prosedur operasional, 

2. dokter jaga melakukan kesalahan atau kelalaian dalam 

menjalankan arahan/ instruksi dari dokter spesialis yang isi 

instruksi tersebut sesungguhnya telah sesuai standar. 

  Pada umumnya, dokter dikatakan melakukan malpraktik apabila: 1. 

pelayanan medik yang diberikan di bawah standar; 2. kurang menguasai 

teknologi medis; 3. adanya unsur kelalaian yang berat atau pelayanan yang 

tidak hati-hati; dan 4. tindakan medik yang bertentangan dengan hukum 

yang berlaku.
9
  Sehingga pelayanan emergensi apabila tidak sesuai dengan 

standar pelayanan dan standar prosedur operasional dapat dikatakan terjadi 

malpraktik kedokteran. 
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  Doktrin vicarious liability (respondeat superior) yang sudah 

berlaku di banyak negara, mengandung inti bahwa seorang majikan 

bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang/ 

karyawan yang berada di bawah pengawasannya.
10

 Namun dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan pelimpahan wewenang dari dokter spesialis 

kepada dokter jaga untuk tindakan medik, semestinya dilihat lagi, 

mengenai hubungan dokter spesialis dengan dokter jaga UGD. Apakah 

hubungan antara dokter spesialis dan dokter umum jaga dapat diartikan 

hubungan majikan-karyawan.  Dasar pemikiran dari hubungan ini adalah 

dokter spesialis tidak memberikan gaji pada dokter jaga. Dokter jaga di 

Rumah Sakit Mitra Keluarga adalah karyawan rumah sakit yang 

mendapatkan gaji/ upah dari rumah sakit. Maka dengan demikian doktrin 

vicarious liability ini tidak dapat diterapkan dalam hubungan dokter 

spesialis dan dokter umum jaga UGD. 

Dalam pelayanan kegawatdaruratan terdapat hal kekhususan, yakni 

apabila dalam hal dokter jaga perlu melakukan penanganan 

kegawatdaruratan yang bersifat segera, maka harus dilakukan, karena 

terdapat kondisi klinis yang mengancam nyawa sehingga mendesak perlu 

tindakan penyelamatan nyawa, maka dokter jaga diperbolehkan melakukan 

tindakan medik diluar kewenangan klinisnya. Hal ini sesuai Permenkes 

Nomor 2052 Tahun 2011 Pasal 22 ayat (2) yang mengatur:  

Dalam rangka memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat 

guna penyelamatan nyawa, dokter atau dokter gigi dapat melakukan 
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tindakan kedokteran atau kedokteran gigi di luar kewenangan 

klinisnya sesuai dengan kebutuhan medis. 

 Meskipun dokter jaga dapat melakukan tindakan medik diluar kewenangan 

klinisnya namun seorang dokter harus melaksanakan standar pelayanan 

dan standar prosedur operasional untuk mendapat perlindungan hukum. 

  Sejak tahun 2005, masalah keselamatan pasien di rumah sakit telah 

menjadi perhatian World Health Organization (WHO).
11

 Komunikasi yang 

baik dan efektif menjadi salah satu solusi keselamatan pasien yang digagas 

oleh WHO. Komunikasi efektif antar dokter, dalam hal ini komunikasi 

antara dokter umum jaga dengan dokter spesialis mempunyai kaitan erat 

dengan keselamatan pasien. Komunikasi antar dokter di rumah sakit yang 

efektif dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan maupun kelalaian 

dalam pelayanan kedokteran. 

Hambatan-hambatan dalam komunikasi melalui telepon di 

lingkungan RS Mitra keluarga Tegal pada saat pelimpahan wewenang 

seringkali terjadi sewaktu-waktu. Misalnya dokter spesialis tidak jelas 

dalam penyampaian perintah/ instruksi dikarenakan adanya kerusakan 

teknis pada pesawat telepon, sehingga timbul gangguan kualitas suara 

telepon. Problem waktu saat komunikasi berlangsung juga dapat menjadi 

hambatan, yakni apabila waktu dokter umum menelepon dokter spesialis, 

sudah terlampau larut malam, sedangkan dokter spesialis sedang dalam 

kondisi mengantuk, sehingga intonasi atau artikulasi ucapannya tidak jelas 
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terdengar oleh dokter umum. Dalam komunikasi demikian ada standar 

bahwa dokter umum harus menulis, membaca dan konfirmasi ulang isi 

perintah atau pelimpahan wewenang dokter spesialis. Dokter spesialis 

akan melakukan verifikasi saat melakukan kunjungan pemeriksaan 

langsung pada pasien dengan membubuhkan tandatangan pada catatan 

tentang isi komunikasi telepon yang telah terjadi sebelumnya dan ini 

sebagai tanda telah mengetahui. 

Sasaran keselamatan pasien merupakan salahsatu dasar standar 

akreditasi rumah sakit. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit mewajibkan rumah sakit menerapkan standar akreditasi 

rumah sakit. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien mengaitkan komunikasi efektif sebagai salah 

satu sasaran keselamatan pasien. Pada Pasal 5 ayat (4) huruf (g) 

Permenkes tersebut, mengatur bahwa: “Komunikasi merupakan kunci bagi 

staf untuk mencapai keselamatan pasien”.  

Komunikasi verbal melalui telepon memiliki potensi terjadinya 

kesalahan dalam penyampaian pesan. Ketidakjelasan penyampaian pesan 

atau perintah melalui komunikasi telepon dapat menyebabkan kesalahan 

pelayanan kesehatan. Keterbatasan waktu dalam komunikasi telepon bisa 

terjadi, misalnya apabila dokter terburu-buru dalam berkomunikasi melalui 

telepon. Kejadian ini dapat terjadi pada komunikasi  antara dokter jaga 

Unit Gawat Darurat (UGD) yang melakukan konsultasi melalui telepon 

dengan dokter spesialis/ konsulen karena dokter jaga harus cepat melayani 



pasien  gawat darurat. Komunikasi biasanya sering dilakukan melalui 

telepon karena dokter jaga UGD adalah dokter yang standby 24 jam di 

dalam lingkungan  rumah sakit, sedangkan dokter spesialis/ konsulen tidak 

standby 24 jam di dalam lingkungan rumah sakit.  

Pemberian kewenangan seorang dokter yang memberi perintah 

(dokter spesialis) harus menilai bahwa perintah yang diberikan sesuai 

dengan kemampuan/ kompetensi dari dokter yang menerima perintah 

(dokter umum). Apabila kemampuan/ kompetensi dokter yang menerima 

perintah tersebut tidak memadai atau dibawah standar kompetensi maka 

dapat menimbulkan resiko kesalahan maupun kelalaian medik. Selain itu, 

masalah pesan atau instruksi yang disampaikan dokter spesialis melalui 

komunikasi telepon juga harus jelas suaranya dan mudah untuk dimengerti 

oleh dokter jaga. Ketidakjelasan instruksi yang diterima dokter jaga akan 

mengkibatkan resiko kejadian yang tidak diinginkan. Oleh karenanya 

pelimpahan wewenang melalui komunikasi telepon dituliskan di berkas 

rekam medis oleh dokter umum jaga dan kemudian dibacakan untuk 

dikonfirmasi dengan dokter spesialis yang melimpahkan wewenang atau 

memberikan kuasa.  

Komunikasi efektif melalui telepon telah memiliki acuan yakni 

pada sasaran keselamatan pasien sebagaimana telah diatur dalam 

Instrumen Akreditasi Rumah Sakit  oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit 



(KARS).
12

 Permenkes Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah 

Sakit mengatur bahwa rumah sakit wajib mengikuti akreditasi nasional 

yang diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh 

menteri. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan rumah sakit 

mengikuti akreditasi setiap 3 (tiga) tahun. Selaras dengan akreditasi rumah 

sakit, maka Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal telah memiliki standar 

prosedur mengenai komunikasi efektif ini sebagai salah satu aspek 

keselamatan pasien. 

Pemberian wewenang kepada dokter umum jaga, berupa perintah 

atau instruksi dari dokter spesialis pada konsultasi yang dilakukan dokter 

jaga di UGD sebenarnya merupakan pemberian kuasa. Kuasa yang 

diberikan oleh dokter spesialis kepada dokter jaga untuk melaksanakan 

tindakan medik. Kuasa merupakan kewenangan mewakili untuk 

melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi 

kuasa dalam bentuk tindakan hukum sepihak. Kewajiban untuk 

melaksanakan prestasi terdapat pada pihak penerima kuasa. 

Berbagai teori tentang pengertian pelimpahan kewenangan dalam 

hukum administrasi negara, mengungkapkan bahwa pelimpahan 

kewenangan adalah antara pejabat yang tingkat jabatannya lebih tinggi 

kepada yang tingkat jabatannya lebih rendah. Sedangkan dokter umum dan 

                                                           
12

 Komite Akreditasi Rumah sakit, 2012, Intrumen Akreditasi Rumah Sakit Standar Akreditasi 

Versi 2012 edisi-1, Online, Internet, 25 Mei 2017, diakses pada WWW: 

https://akreditasikoesma.files.wordpress.com/.../instrumen-akreditasi-rs-final-des-2012.pdf 



dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit dalam kaitan dengan peran 

fungsional pelayanan medis bukanlah hubungan atasan dengan bawahan. 

Pada RS Mitra Keluarga, ketenagaan dokter umum adalah sebagai 

pegawai, sedangkan dokter spesialis sebagai mitra rumah sakit. Sehingga 

terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara dokter umum sebagai 

pegawai rumah sakit dan dokter spesialis sebagai bukan pegawai rumah 

sakit. Berdasarkan regulasi yang ada, tidak ada ketentuan yang 

menyatakan bahwa dokter spesialis adalah atasan dari dokter umum. 

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit, dokter 

umum bekerja di bawah supervisi dokter spesialis. Adanya keterbatasan 

kompetensi dan kewenangan dokter umum dalam pelayanan profesi di 

rumah sakit menyebabkan dokter umum jaga UGD dalam menjalankan 

tugasnya berada di bawah supervisi dokter spesialis.  

Dalam menjalankan tugasnya dokter umum jaga UGD tidak 

mendapat upah/ gaji dari dokter spesialis, melainkan dari rumah sakit. 

Sehingga hubungan antara dokter spesialis dengan dokter umum jaga 

UGD tidak sama dengan hubungan antara majikan dengan bawahan. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan 

Kedokteran, pada Pasal 28 ayat (1) menyebutkan tentang tingkat 

pendidikan profesi dokter spesialis merupakan kelanjutan dari tingkat 

pendidikan profesi dokter umum. Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Pendidikan Kedokteran menyebutkan bahwa: “Dokter dapat mengikuti 

seleksi penerimaan Mahasiswa program dokter layanan primer dan dokter 



spesialis-subspesialis serta Dokter Gigi dapat mengikuti seleksi 

penerimaan Mahasiswa program dokter gigi spesialis-subspesialis”.  

  Adanya tanggung jawab hukum bagi dokter jaga dalam tugas 

pelayanan medik di UGD RS Mitra Keluarga Tegal sehubungan dengan 

pelaksanaan pelimpahan kewenangan dokter spesialis masih mengundang 

multitafsir, khususnya di kalangan para dokter. Tidak ada ketentuan yang 

jelas tertulis mengenai pelimpahan kewenangan dari dokter spesialis 

kepada dokter umum. Empat Undang-Undang, yakni Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan, tidak ada pasal satu pun yang secara jelas 

mengatur pelimpahan kewenangan dari dokter spesialis kepada dokter jaga 

di rumah sakit. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan 

turunan dibawahnya.  

  Pelimpahan wewenang dari dokter spesialis kepada dokter umum, 

pada praktik kedokteran belum ada peraturan perundang-undangan yang 

secara jelas mengatur pelimpahan wewenang antar dokter tersebut. Namun 

pelimpahan wewenang dari dokter kepada tenaga kesehatan lainnya 

dikenal pada Undang-Undang. Apabila menilik pada Undang-Undang 

Tenaga Kesehatan, yaitu pada Pasal 65 ayat (1), mengatur bahwa: “Dalam 

melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima 

pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis”. Pelimpahan kewenangan 



disini adalah antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan lainnya. 

Pengertian tenaga medis pada pasal tersebut  adalah dokter. Jadi pasal ini 

dimaksudkan untuk pelimpahan kewenangan dari dokter kepada tenaga 

kesehatan lainnya, misalnya tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, dan 

lain-lain. Dalam Pasal 23 ayat (1) Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 

tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, juga 

menyinggung pelimpahan suatu tindakan medis dari dokter kepada 

perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya. Pada Pasal 23 ayat 

(1) tersebut mengatur bahwa:  

Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu 

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau 

tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan 

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. 

  Dokter yang bekerja menjalankan praktik kedokteran di rumah 

sakit mempunyai tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum ini 

muncul terutama apabila terjadi kesalahan atau kelalaian medis. Dokter 

umum yang melakukan tindakan medik atas pelaksanaan pelimpahan 

kewenangan dari dokter spesialis pun mempunyai tanggung jawab hukum. 

Sehingga berkaitan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan tindakan 

kedokteran dari dokter spesialis kepada dokter umum jaga UGD, maka 

harus ada peraturan yang secara jelas dapat memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan hukum dokter umum yang bertugas jaga, khususnya di 

UGD RS Mitra Keluarga Tegal.  

 



B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana ketentuan yang termuat dalam peraturan internal 

RS Mitra Keluarga Tegal dalam memberikan perlindungan 

hukum bagi dokter jaga  UGD atas pelimpahan kewenangan 

dokter spesialis? 

2. Bagaimana standar ketenagaan dokter jaga UGD RS Mitra 

Keluarga Tegal? 

3. Bagaimana ketentuan hukum tentang pertanggungjawaban 

hukum dokter jaga pada UGD RS Mitra Keluarga Tegal atas 

pelimpahan kewenangan dokter spesialis? 

4. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi dokter  jaga 

pada UGD RS Mitra Keluarga Tegal atas pelimpahan 

kewenangan dokter spesialis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapat deskripsi dan analisa ketentuan yang termuat 

dalam peraturan internal RS Mitra Keluarga Tegal dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi dokter jaga  UGD atas 

pelimpahan kewenangan dokter spesialis. 

2. Untuk mendapat deskripsi dan analisa standar ketenagaan 

dokter jaga UGD RS Mitra Keluarga Tegal. 

3. Untuk mendapat deskripsi dan analisa ketentuan hukum 

tentang pertanggungjawaban hukum dokter jaga pada UGD RS 



Mitra Keluarga Tegal atas pelimpahan kewenangan dokter 

spesialis. 

4. Untuk mendapat deskripsi dan analisa pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi dokter jaga pada UGD RS Mitra 

Keluarga Tegal atas pelimpahan kewenangan dokter spesialis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis penelitian yang penulis harapkan adalah 

bahwa rangkaian penelitian serta hasil penelitian yang didapatkan 

berdayaguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan 

empirik tentang penerapan fungsi Ilmu Hukum Kesehatan 

sekaligus untuk meraih gelar Magister Hukum Kesehatan.  

 Bagi pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal dengan hasil 

penelitian, penulis mempunyai harapan bahwa manfaat hasil 

penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk menyusun 

kebijakan dalam kaitannya pelimpahan kewenangan tindakan 

medis dari dokter spesialis kepada dokter umum.  

 Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan 

rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk merevisi atau 

membuat kebijakan terkait pelimpahan kewenangan antar tenaga 

profesional dokter. 



 Bagi dokter dan organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 

penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi untuk 

mendorong pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait 

pelimpahan kewenangan antar dokter. 

2. Manfaat Akademis 

 Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil 

penelitian dapat dijadikan rujukan yang dapat memperkaya kajian 

hukum kesehatan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi 

mahasiswa yang melakukan kajian hukum kesehatan, khususnya 

mengenai perlindungan hukum dokter umum jaga di Unit Gawat 

Darurat (UGD) rumah sakit. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini sebagai penelitian ilmiah menggunakan 

suatu metode karena ciri khas ilmu adalah menggunakan metode. 

Metode bearti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu 

rencana tertentu.
13

 

Metode penelitian yang digunakan adalah perpaduan 

antara bidang ilmu hukum dan ilmu kesehatan, dengan obyek 

kajiannnya adalah hukum kesehatan. 
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Penelitian hukum secara jelas dibedakan antara penelitian 

hukum doktriner (yuridis normatif) dan penelitian hukum non-

doktriner (yuridis sosiologis/ empiris).
14

  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/ 

sosiologis (socio-legal-approach). Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

pendekatan yuridis sosiologis adalah pemakaian pendekatan ilmu-

ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai 

suatu gejala. Secara singkat pada suatu socio-legal research 

menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial.  

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian non 

doktrinal atau yang disebut socio-legal research adalah penelitian 

berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai 

proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di 

dalam masyarakat.
15

 

Sementara itu menurut Hutchinson penelitian hukum 

sosiologis dikatakan diluar penelitian hukum, karena obyek 

kajiannya adalah menempatkan masalah hukum sebagai gejala 

sosial dan bukan hukum sebagai norma sosial.
16

  

Pada penelitian pendekatan yuridis sosiologis ini maka 

masalah perlindungan hukum dokter umum terhadap pelimpahan 

kewenangan atau kuasa yang terjadi di Unit Gawat Darurat 
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(UGD) Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal dalam penelitian ini 

dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Penelitian 

hukum sosiologis ini menitikberatkan pada efektifitas hukum atau 

peraturan-peraturan yang berlaku. 

Jika penelitian hukum normatif mendasarkan 

penelitiannya pada data sekunder, maka pada penelitian hukum 

sosiologis ini bertolak belakang pada data primer.
17

   

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menyajikan spesifikasi penelitian deskriptif 

analitik. Deskriptif mempunyai makna bahwa penelitian ini 

menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum atau peristiwa 

hukum atau karakteristik gejala hukum atau frekuensi adanya 

kaitan antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu 

dengan yang lainnya.
18

 

Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah 

jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 

tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur 

statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi.
19
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Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk 

menemukan dan memahami apa yang tersembuyi dibalik 

fenomena pelimpahan wewenang/ kuasa dari dokter spesialis 

kepada dokter umum  dikaitkan dengan perlindungan hukum yang 

kadangkala sulit dipahami secara memuaskan. 

 

3. Definisi Operasional 

a. Perlindungan Hukum 

    Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “lindung” adalah  

menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) 

sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, 

dan sebagainya; bersembunyi: bersembunyi (berada) di 

tempat yang aman supaya terlindung.
20

 

    Hukum adalah kaidah sosial untuk mengatur 

perilaku manusia atau masyarakat agar kepentingan-

kepentingannya terlindungi.
21

 Menurut Van Kan, hukum 

adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa 

untuk melindungi kepentingan manusia di dalam 

masyarakat.
22

   

    Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah 

keseluruhan kaidah-kaidah serta asa-asas yang mengatur 
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pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.
23

 Apabila 

dihubungkan maka perlindungan hukum adalah 

menempatkan sesuatu agar aman dan terlindung secara 

hukum. 

    Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya, namun 

dilakukan secara terukur, untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya. Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa 

kepentingan merupakan sasaran dari hak karena dilindungi 

oleh hukum dan bentuk pengakuan.
24

 

b. Pelimpahan Wewenang 

Menurut Luthfi Effendi, kewenangan dikenal ada 3 

macam, yaitu: kewenangan atributif, kewenangan mandat 

dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif 

merupakan kewenangan asli atau kewenangan yang tidak 

dibagi-bagikan kepada siapapun. Kewenangan ini lazimnya 

berasal dari undang-undang. Kewenangan mandat 

merupakan kewenangan yang bersumber dari proses 

pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi 

kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan 

mandat terdapat dalam hubungan rutin antara atasan dan 
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bawahan. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang 

bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan 

kepada orang lain dengan dasar peraturan perundang-

undangan. Pada kewenangan delegatif tanggung jawab dan 

tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan 

wewenang tersebut.
25

 

Pelimpahan wewenang, khususnya kewenangan 

delegatif, menurut hukum perdata dapat dikatakan sebagai 

pemberian kuasa. Pemberian kuasa secara umum dapat 

merujuk pada Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi: 

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan 

mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang 

lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya 

menyelenggarakan suatu urusan.  

 

c. Dokter 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokter 

adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal 

penyakit dan pengobatannya. Kedokteran adalah  segala 

sesuatu yang berhubungan dengan dokter atau pengobatan 

penyakit.
26

  

 Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran, dokter adalah dokter (biasa 

disebut dengan dokter umum), dokter spesialis, dokter gigi 
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dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan dokter umum 

dan dokter spesialis adalah objek hukum kedokteran atau 

kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang 

diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

 Berdasarkan kompetensinya maka dokter yang 

bekerja di RS Mitra Keluarga Tegal terdiri dari dokter 

umum dan dokter spesialis. Dokter umum adalah dokter 

lulusan fakultas kedokteran yang memiliki kompetensi 

sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). 

Dokter umum menjalankan praktik kedokteran di rumah 

sakit ini mempunyai wewenang sebagai dokter jaga di UGD 

dan dokter jaga di bangsal perawatan. Sedangkan dokter 

spesialis adalah dokter yang memiliki kekhususan ilmu 

kedokteran tertentu. Dokter spesialis adalah profesi yang 

didapatkan setelah seorang dokter menjalani jenjang 

pendidikan profesi kelanjutan dari pendidikan dokter 

umum. 

d. Kewenangan Dokter 



Kewenangan dokter adalah kewenangan hukum 

yang dimiliki oleh seorang dokter dalam menjalankan 

pekerjaan profesinya.
27

 

Menurut UU Praktik Kedokteran, kewenangan 

dokter diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), 

setelah diterbitkannya Surat Tanda Registrasi Dokter oleh 

KKI sebagai syarat administrasi yang telah dipenuhi. 

e.       Hospital Bylaws 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di 

Rumah Sakit, bahwa  Peraturan internal rumah sakit 

(hospital bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata 

cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan 

internal korporasi dan peraturan internal staf medis. 

f.       Pertanggungjawaban 

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban adalah 

suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 

tiga macam kemampuan, yaitu: mampu untuk dapat 

mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari 

perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsafi 

bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan 
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ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan 

kehendak bebuat.
28

  

Pertanggunggjawaban dokter dapat timbul apabila 

ada kesalahan yang dilakukannya, baik sengaja maupun 

karena kelalaiannya dalam pelayanan kesehatan. 

Pertanggungjawaban ini merupakan tanggung gugat hukum 

yang didasarkan pada transaksi terapeutik.
29

  

g.       Rumah Sakit 

Menurut  WHO  (World  Health Organization),  

rumah  sakit  adalah  bagian integral   suatu  organisasi  

sosial  dan  kesehatan yang berfungsi  menyediakan 

pelayanan    paripurna    (komprehensif),    penyembuhan    

penyakit    (kuratif) dan pencegahan  penyakit  (preventif)  

kepada  masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa rumah sakit adalah 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. 

h.       Unit Gawat Darurat 
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Unit Gawat Darurat (UGD) adalah unit pelayanan 

gawat darurat di fasilitas kesehatan, misalnya di rumah 

sakit. Unit Gawat Darurat Rumah Sakit memiliki peran 

penting dalam pelayanan gawat darurat untuk melakukan 

pemeriksaan awal kasus gawat darurat, resusitasi dan 

stabilisasi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit, pengertian gawat darurat adalah 

keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis 

segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan 

kecacatan lebih lanjut.  

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan 

pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan 

diuraikan oleh orang lain. Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh berdasarkan pengamatan terlibat - kualitatif, 

dimana peneliti mengamati langsung dan terlibat dalam 

proses pelayanan pasien di UGD RS Mitra Keluarga Tegal. 

Hal ini dalam rangka menjawab permasalahan penelitian 

dan tujuan penelitian. 

b. Data Sekunder 



Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh 

peneliti yang sebelumya telah diolah oleh orang lain. Data 

sekunder ini digolongkan sebagai berikut:  

1)     Bahan hukum primer  

a) UUD RI 1945 dan amandemen 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran 

e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan 

f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit 

g) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

Tentang Tenaga Kesehatan  

h) Permenkes Nomor 1438 Tahun 2010 Tentang 

Standar Pelayanan Kedokteran 

i) Permenkes Nomor 755 Tahun 2011 Tentang 

Komite Medik 

j) Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang 

Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 

k) Permenkes Nomor 69 Tahun 2014 Tentang 

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 



l) Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 Tentang 

Keselamatan Pasien  

m) Hospital By Laws RS Mitra Keluarga Tegal 

2)    Bahan hukum sekunder  

a) Hasil-hasil penelitian, misalnya tesis atau 

desertasi hukum. 

b) Buku-buku text. 

c) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan. 

d) Surat Penugasan Klinis (SPK) Dokter RS Mitra 

Keluarga Tegal 

e) Rincian Kewenangan Klinis (RKK) RS Mitra 

Keluarga Tegal 

3)    Bahan hukum tersier  

a) Kamus-kamus yang mendukung penelitian, 

b) Observasi dan Wawancara terhadap dokter 

umum jaga di UGD RS Mitra Keluarga Tegal. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 

melakukan aktifitas sebagai berikut: a. Studi pustaka dengan 

mencari bahan-bahan atau data sekunder, dan b. Studi lapangan 

dengan mencari bahan-bahan atau data primer yang terdiri dari 

observasi, wawancara, kuisioner, dan survey. 

6. Metode Sampling 



  Metode sampling yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif ini adalah menentukan responden dan narasumber. Yang 

menjadi responden adalah seluruh dokter umum jaga UGD yakni 

6 (enam) orang dan 11 (sebelas) dokter spesialis yang sering 

melakukan pelimpahan wewenang kepada dokter umum jaga 

UGD. Penelitian juga menentukan narasumber yakni direktur/ 

pimpinan RS Mitra Keluarga Tegal dan Ketua Komite Medik. 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data penelitian kualitatif sosiologis ini terarah 

pada analisis data kualitatif. Penyajian data dilakukan secara 

bersamaan dengan analisis data sehingga dalam proses ini, 

peneliti melakukan proses tafsir, interpretasi dan evaluasi data 

yang dikumpulkan kerangka konsep mengenai perlindungan 

hukum dokter umum jaga UGD terhadap pelimpahan wewenang 

dokter spesialis di RS Mitra Keluarga Tegal.  

 

F. Rencana Penyajian Tesis 

Penelitian ini akan menyajikan data-data hingga menginjak 

analisisnya secara naratif dengan bentuk penyajian sistematika yang 

sesuai  penulisan tesis sehingga dapat diperoleh  gambaran tentang 

perlindungan hukum dokter umum terhadap pelimpahan wewenang 

dokter spesialis dalam tindakan medis di UGD RS Mitra Keluarga 

Tegal.  



   Adapun rencana penyajian tesis adalah sebagai berikut: 

a. BAB I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

b. BAB II Tinjauan Pustaka; memuat teori hukum atau 

teori lain yang relevan masalah yang dibahas.  

c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan; memuat 

analisis atau pembahasan yang diangkat, yang 

mendasarkan pada data dan bahan hukum yang telah 

diperoleh serta sesuai kerangka konseptual. 

d. BAB IV Penutup; mengemukakan kesimpulan yang 

diperoleh dari analisis yang telah dilakukan untuk 

menjawab masalah yang diangkat. Selain itu, bab ini 

juga memuat saran atau rekomendasi dari penulis. 

e. Daftar pustaka 

f. Lampiran-lampiran; berisi lampiran mengenai 

kuesioner, wawancara. 

 

 

 

 

 


