
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Peraturan internal yang diterbitkan RS Mitra Keluarga Tegal baik berupa 

Hospital Bylaws maupun Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan 

Medik tidak memuat ketentuan pelimpahan wewenang dari dokter 

spesialis kepada dokter umum jaga Unit Gawat Darurat (UGD). Namun, di 

dalam peraturan internal staff medik (Medical Staff Bylaws) diatur bahwa 

seluruh dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di lingkungan RS 

Mitra Keluarga harus mengikuti kewenangan klinis (clinical previlage) 

yang telah ditetapkan. Seluruh dokter juga diharuskan mengikuti standar 

prosedur operasional (SPO) pelayanan medik. Tidak diaturnya ketentuan 

pelimpahan wewenang tersebut berkaitan erat dengan peraturan 

perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang juga tidak mengatur 

pelimpahan wewenang tersebut, baik di dalam Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 maupun Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004  tidak mengatur pelimpahan 

kewenangan tetapi hanya mengatur tentang kewajiban dokter untuk 

merujuk pelayanan pasien kepada dokter yang memiliki keahlian (Pasal 51 

huruf b) dan mengatur tentang kewajiban dokter untuk melaksanakan 

pertolongan kedaruratan berdasarkan kemanusiaan (Pasal 51 huruf d). 

Demikian pula Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011  hanya 



mengatur pelimpahan kewenangan dokter dan dokter gigi kepada perawat, 

bidan, atau tenaga kesehatan lainnya sedangkan pelimpahan kewenangan 

antara dokter spesialis kepada dokter umum tidak diatur. 

2. Standar ketenagaan dokter jaga pada UGD RS Mitra Keluarga telah sesuai 

dengan ketentuan Kepmenkes Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009, yaitu 

dokter jaga 24 jam on-site dan dokter spesialis on-call dan telah memiliki 

sertifikasi pelatihan kegawatdaruratan. Demikian pula  Dokter jaga 

mempunyai kewenangan klinis sebagai dokter umum jaga UGD yang 

ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit berdasarkan penilaian dalam proses 

kredensial sesuai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 

2012.  Namun, untuk ketentuan jumlah ketenagaan dokter jaga masih 

belum terpenuhi sesuai standar dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014. 

Tenaga medis dokter umum yang ada di RS Mitra Keluarga Tegal 

berjumlah 7 (tujuh) orang dari  yang seharusnya minimal 9 (sembilan) 

orang untuk rumah sakit tipe C dan Dokter spesialis untuk jenis pelayanan 

bedah yang ada di RS Mitra Keluarga hanya satu orang yang seharusnya 

paling sedikit 2 (dua) orang dokter spesialis dalam setiap jenis pelayanan 

medik spesialis dasar. 

3. Pertanggungjawaban hukum dokter jaga UGD atas pelimpahan wewenang 

dokter spesialis timbul apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang 

dilakukan dokter jaga. Pertanggungjawaban dokter jaga meliputi bidang 

hukum administratif, bidang hukum perdata maupun bidang hukum 

pidana. Pelaksanaan tanggung jawab hukum dokter jaga UGD atas 



pelimpahan wewenang dokter spesialis akan mendasarkan pada teori kuasa 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 1792 KUHPerdata dan Pasal 1801 

KUHPerdata. Pertanggungjawaban hukum dokter tersebut dapat 

dibebankan pada diri dokter jaga UGD secara mandiri ataupun dibebankan 

pada dokter jaga bersama dokter spesialis sebagai konsekuensi adanya 

pelimpahan kewenangan tersebut. 

4. Kebijakan maupun regulasi internal yang dimiliki RS Mitra Keluarga 

Tegal tidak ada yang mengatur tentang pelimpahan wewenang dari dokter 

spesialis kepada dokter umum jaga UGD sehingga pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi dokter umum jaga hanya berdasar pada 

pelaksanaan kewenangan klinis yang harus dipatuhi oleh dokter. 

 

B. Saran 

1. Saran Bagi Pimpinan Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal 

a. sebaiknya hospital bylaws RS Mitra Keluarga perlu ditinjau kembali 

dan menambahkan ketentuan tentang pelimpahan kewenangan 

dokter spesialis kepada dokter umum jaga UGD dan dikaitkan 

dengan hak dan kewajiban dokter; 

b. meninjau ulang Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas dokter umum jaga UGD dan 

menambahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang 

pelimpahan kewenangan dokter spesialis kepada dokter umum jaga 



UGD sehingga akan memperjelas dalam perlindungan hukum baik 

bagi dokter umum jaga UGD maupun dokter spesialis; dan 

c. pemenuhan jumlah ketenagaan dokter yang secara sesuai standar 

rumah sakit yang telah ditetapkan Pemerintah. 

2. Saran Bagi Organisasi Profesi Dokter: 

a. mengusulkan kepada Pemerintah untuk meninjau ulang Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya, 

antara lain Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 dan 

menambahkan ketentuan tentang pelimpahan kewenangan antara 

dokter spesialis kepada dokter umum dan antar dokter spesialis; dan 

b. untuk mengatasi kekosongan hukum, maka menyusun pedoman 

teknis tentang pelimpahan kewenangan antara dokter spesialis 

kepada dokter umum dan antar dokter spesialis sambil menunggu 

perubahan atas peraturan perundang-undangan. 

3. Saran Bagi Pemerintah Pusat: 

Meninjau ulang Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 beserta peraturan 

pelaksanaannya, antara lain Permenkes Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 dan menambahkan ketentuan tentang 

pelimpahan kewenangan antara dokter spesialis kepada dokter umum dan 

antar dokter spesialis. 

 

 

 

 


