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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Semakin maju suatu negara, semakin pesat pula tuntutan fasilitas 

yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu fasilitas yang di 

butuhkan oleh masyarakat Indonesia yaitu dalam aspek kesehatan. Fasilitas 

kesehatan merupakan hal dasar dan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat 

baik itu masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah. 

Sarana pelayanan kesehatan memang menjadi suatu perhatian, baik 

masyarakat maupun Pemerintah. Sarana sebagai tempat pemberian jasa 

pelayanan kesehatan minimal harus ada di setiap daerah di seluruh wilayah 

Indonesia dan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk 

mendapatkan jasa pelayanan kesehatan. 

Fasilitas pelayanan kesehatan telah diatur oleh Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

baik berupa Rumah Sakit, Klinik, dan juga Puskesmas. Dalam rangka 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan pada bagian 

menimbang UU Rumah Sakit, pemerintah  di setiap wilayah telah 

melakukan usaha untuk membuat suatu wadah agar masyarakat 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Demi terwujudnya mutu pelayanan 

kesehatan yang merata, maka dalam pemberian pelayanan kesehatan 

disesuaikan dengan standar. Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 
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standar tersebut ditujukan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan 

kesehatan yang juga merupakan hak warga negara. 

Negara memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat atas dasar 

kepercayaan rakyat bahwa negara akan melindungi hak-hak asasi rakyatnya. 

Salah satu prinsip penting yang wajib dilindungi oleh Indonesia adalah hak 

asasi manusia (HAM).1 Salah satu unsur hak asasi manusia (HAM) ini 

adalah kesehatan. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang jelas tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 

Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Hak atas pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu dari hak 

dasar sosial manusia.2 Menurut Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Suatu negara yang kesehatan rakyatnya kurang terurus dengan 

baik akibatnya akan menghasilkan sumber daya manusia yang kualitasnya 

rendah sehingga sulit bersaing dengan negara-negara lain pada kompetisi 

global.3 Kebutuhan akan kesehatan ini tidak memandang status, golongan, 

                                                           
1 Titon Slamet Kurnia, 2007, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, 

Bandung: P.T. Alumni, hlm. 1. 
2 Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, Hukum dan Masalah Medik, Surabaya: Lembaga Penerbitan 

Universitas Airlangga, hlm. 22. 
3  Titon Slamet Kurnia, op.cit., hlm. 2. 
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maupun ras yang dimiliki seseorang karena kesehatan adalah hak yang 

dimiliki oleh seluruh masyarakat. 

Permasalahan kesehatan dalam masyarakat, pemerintah 

berkewajiban memastikan warga negaranya tidak sakit dan juga 

berkewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya atas kehidupan yang sehat 

dan terselenggaranya kondisi-kondisi yang menentukan kesehatan rakyat, 

karena kesehatan telah menjadi bagian dari kehidupan warga Negara, dan 

untuk menjalankan amanat tersebut Negara harus memenuhi azas 

pembangunan kesehatan seperti tertulis dalam Pasal 2 UU Kesehatan yaitu: 

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 

perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan 

terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminasi dan 

norma-norma agama.” 

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur dan 

menegaskan bahwa pelayanan bagi masyarakat tidak dipersulit. Faktanya 

banyak rumah sakit swasta yang melayani penerimaan calon pasien yang 

membutuhkan perawatan medis pertama seperti halnya korban tabrakan, 

melahirkan dan lain-lain harus dipersulit dengan adanya administrasi rumah 

sakit tersebut. Calon pasien yang seharusnya mendapatkan perawatan medis 

pertama dan cepat, harus sibuk dengan administrasi yang harus dipenuhi 

calon pasien. 

Hal ini ditegaskan juga bahwa Rumah Sakit memiliki kewajiban 

untuk memberikan pertolongan (emergency) tanpa mengharuskan 
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pembayaran uang muka terlebih dahulu, hal ini tertuang dalam Pasal 32 ayat 

(1) dan (2) UU Kesehatan yaitu, Pasal 32 ayat ( 1 ) Dalam keadaan darurat, 

fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib 

memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan 

pecegahan kecacatan terlebih dahulu. Pasal 32 ayat ( 2 ) Dalam keadaan 

darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta 

dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. 

Pasien yang dalam hal ini harus dipandang sebagai subjek yang 

memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan yang bukan sekedar objek. 

Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah 

satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi 

pangkal tuntutan hukum. Sebenarnya hal yang menjadi harapan pasien 

terhadap pemberi layanan kesehatan meliputi :4  

1. Pemberian pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan; 

2. Membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap 

tanpamembedakan unsur sara (suku, agama, ras dan antar golongan); 

3. Jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan; 

4. Komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pasien. 

Rumah Sakit sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional dituntut 

untuk meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas, pelayanan dan 

kemandirian. Dengan demikian rumah sakit merupakan salah satu pelaku 

pelayanan kesehatan yang kompetitif harus dikelola oleh pelaku yang 

                                                           
4Titik Triwulan Tutik, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 11. 
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mempunyai jiwa wirausaha yang mampu menciptakan efisiensi, 

keunggulan dalam kualitas dan pelayanan, keunggulan dalam inovasi serta 

unggul dalam merespon kebutuhan pasien.5 Perkembangan yang sangat 

berpengaruh terhadap fungsi dan peran rumah sakit saat ini menurut Endang 

Wahyati Yustina,6 adalah bahwa rumah sakit berfungsi untuk 

mempertemukan dua tugas yang prinsipil yang membedakan dengan 

institusi lain yang melakukan kegiatan pelayanan jasa. Pertama, rumah sakit 

merupakan institusi yang mempertemukan tugas yang didasari oleh dalil 

dalil etik medik, karena merupakan tempat bekerjanya para professional di 

bidang medik. Kedua, rumah sakit bertindak sebagai institusi yang bergerak 

dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsverhouding) dengan masyarakat 

yang tunduk pada norma-norma dan etika masyarakat.  

Sejak tahun 2000 Kementerian Kesehatan RI telah mengembangkan 

konsep Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 

memadukan penanganan gawat darurat mulai dari tingkat pra rumah sakit 

sampai tingkat rumah sakit dan rujukan antara rumah sakit dengan 

pendekatan lintas program dan multisektoral. Penanggulangan gawat 

darurat menekankan respon cepat dan tepat dengan prinsip Time Saving is 

Life and Limb Saving. Public Safety Care (PSC) sebagai ujung tombak safe 

community adalah sarana publik/masyarakat yang merupakan perpaduan 

dari unsur pelayanan ambulans gawat darurat, unsur pengamanan 

                                                           
5 Jacobalis, S. 1995, Liberalisasi Bisnis Jasa Kesehatan dan Dampaknya Bagi Rumah Sakit 

Indonesia. Jakarta: IRSJAM XXXVII, hlm 77. 
6 Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung: Keni Media, hlm 7-8. 
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(kepolisian) dan unsur penyelamatan. PSC merupakan penanganan pertama 

kegawatdaruratan yang membantu memperbaiki pelayanan pra RS untuk 

menjamin respons cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa dan 

mencegah kecacatan, sebelum dirujuk ke Rumah Sakit yang dituju.7 

Dalam UU Kesehatan pada pembukaan poin (b) bahwa setiap 

kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dilaksanakan berdasarkan 

prinsip-prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam 

rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan 

ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. 

Profesi kesehatan (tenaga kesehatan) seperti perawat dan dokter dan 

profesi kesehatan lainnya mempunyai tanggungjawab moral untuk 

memberikan pertolongan pada kasus kegawatdaruratan dan bencana.  

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang disebut 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. Pasal ini mempertegas 

bahwa petugas kesehatan wajib melakukan upaya kesehatan termasuk 

                                                           
7 Departemen Kesehatan RI, 2009, Penanganan Penderita Gawat Darurat Basic II, RSHS, 

Bandung: hlm. 4. 



 
 

7 
 

dalam pelayanan gawat darurat yang terjadi baik dalam keadaan sehari hari 

maupun dalam kedaaan bencana. 

Orang yang tiba-tiba menjadi gawat baik akibat penyakit atau 

trauma kecelakaan memerlukan tindakan darurat agar terhindar dari 

kematian dan kecacatan serta dapat dirujuk untuk mendapatkan perawatan 

dan pengobatan secara definitif, apabila tidak atau terlambat mendapatkan 

tindakan darurat atau pertolongan akan dapat menimbulkan kematian dan 

kecacatan, oleh sebab itu peran tenaga kesehatan khusus perawat dan dokter 

mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan gawat darurat 

secara holistik. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik 

Depkes, kunjungan pasien ke IGD di seluruh Indonesia pada tahun 2007, 

tercatat mencapai 4.402.205 (13,3% dari total seluruh kunjungan di RSU),  

dimana 12% dari kunjungan IGD berasal dari rujukan, dengan jumlah RSU 

1.033 dari 1.319 rumah sakit yang ada. Pada tahun 1990, jasa pelayanan 

IGD di Amerika meningkat 106% dari tahun 1980, sedangkan kunjungan 

IGD pada tahun 2002 mencapai 110.200.000 dan meningkat 23% dari 90 

juta kunjungan yang terjadi pada tahun 1992. Jumlah yang signifikan ini 

menunjukkan bahwa pelayanan pasien gawat darurat memerlukan perhatian 

yang cukup besar (Keputusan Menteri Kesehatan, 2009).  

Pelayanan kesehatan yang tidak baik akan merugikan kepentingan 

masyarakat yang memerlukan pelayanan medis. Terlebih apabila rumah 

sakit tidak memberikan pelayanan yang layak sesuai prosedur yang diatur 
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dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang tidak memberikan 

pelayanan dengan berbagai alasan yang dapat menyebabkan pasien 

menderita kerugian sehingga mengakibatkan menderita kecacatan ataupun 

kematian maka hal tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dipidanakan 

sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya kesalahan atau 

kelalaian yang dilakukan rumah sakit yang mengakibatkan kerugian pasien, 

seharusnya perlu adanya perhatian pemerintah untuk menangani 

permasalahan ini lebih serius lagi sehingga tidak akan terjadi kerugian yang 

lebih parah bagi masyarakat. Banyaknya kasus rumah sakit yang 

mengakibatkan kerugian pada pasien merupakan contoh buruknya 

pelayanan rumah sakit terhadap pasien. Salah satu contoh buruknya 

pelayanan kesehatan yaitu: Bayi meninggal setelah ditolak delapan rumah 

sakit. 

Seperti yang dikutip Metrotvnews.com “Ditolak 8 Rumah Sakit, 

Bayi Peserta BPJS Meninggal” (13 Juni 2017). Penolakan bayi Ibu R di 

Bekasi tersebut diduga karena lambannya penanganan medis akibat 7 rumah 

sakit yang didatanginya menolak untuk melakukan perawatan intensif. 

Informasi diperoleh menyebutkan bahwa suami pasien berkeliling mencari 

RS selama tiga hari untuk menyelamatkan nyawa istri dan anaknya yang 

saat itu kondisi istri beliau tidak stabil, tekanan darah mendadak tinggi dan 

jumlah trombosit rendah, oleh karena itu harus membutuhkan penagan 

khusus. Akan tetapi tujuh RS menolaknya dengan alasan penuh. Bahkan RS 
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pemerintah juga menolaknya karena RS pemerintah lebih wajib melayani 

dari pada RS swasta.8 

Kasus tersebut di atas menggambarkan bahwa kesenjangan yang 

terjadi antara peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban rumah 

sakit untuk tidak menolak pasien terlebih pasien miskin dan kenyataan di 

masyarakat yang masih terjadi. Menurut kode etik rumah sakit, rumah sakit 

memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan (emergency) tanpa 

mengharuskan pembayaran uang muka terlebih dahulu. Setelah kondisi 

pasien stabil, rumah sakit bisa memberikan rujukan ke rumah sakit lain 

untuk penanganan lebih lanjut. Rumah sakit harus mengerti manakah yang 

harus didahulukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit harus 

mementingkan keselamatan pasien atau lebih mementingkan administrasi 

dan keuntungan rumah sakit belaka. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) 

UU Rumah Sakit yang dimana salah satu kewajiban rumah sakit adalah 

memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan 

kemampuan pelayanannya. Bahwa dalam pasal tersebut tidak hanya berlaku 

pada rumah sakit pemerintah melainkan semua rumah sakit. Selain itu 

dalam Pasal 59 UU Tenaga Kesehatan bahwa Tenaga Kesehatan yang 

menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan 

pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan 

                                                           
8http://news.metrotvnews.com/peristiwa/8N0eaYzb-ditolak-8-rumah-sakit-bayi-peserta-bpjs-

kesehatan-meninggal, diakses tanggal 12 November 2017. 

 

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/8N0eaYzb-ditolak-8-rumah-sakit-bayi-peserta-bpjs-kesehatan-meninggal
http://news.metrotvnews.com/peristiwa/8N0eaYzb-ditolak-8-rumah-sakit-bayi-peserta-bpjs-kesehatan-meninggal
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gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan 

pencegahan kecacatan. 

Kasus lain yang sering terjadi pada Unit Gawat Darurat adalah  

keterlambatan penanganan serta kelalaian tenaga medis. Keterlambatan 

penanganan dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian pasien. 

Alasan yang sering dikemukakan adalah: kamar penuh atau peningkatan 

jumlah pasien di ruangan gawat darurat. Apabila terjadi penolakan ataupun 

kelalaian rumah sakit wajib bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan 

yang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan pasien mengalami luka 

berat dapat diancam dengan hukuman pidana selama 3 tahun. Selain dari 

pada Pasal 46 UU Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit 

bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang 

ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah 

Sakit. 

Rumah sakit di Indonesia memiliki kewajiban untuk 

menyelenggarakan pelayanan gawat darurat 24 jam sehari sebagai salah satu 

persyaratan ijin rumah sakit. Salah satu RS di Kendari adalah RSUD Kota 

Kendari. RSUD Kota Kendari merupakan rumah sakit umum daerah yang 

berada di pusat kota Kendari dan merupakan rumah sakit yang tiap tahun 

mengalami peningkatan jumlah pasien. Kepala Bidang Penunjang Non 

Medik dan Rekam Medik RSUD Kota Kendari dalam Koran Kendari Pos 

mengatakan jumlah pasien meningkat pada tahun 2016 yakni 53.684 
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pasien.9 Berdasarkan laporan jumlah kunjungan pasien RSUD Kota Kendari 

pada tahun 2014 sebanyak 28.000 orang dan tahun 2015 menjadi 33.000 

orang. Indikator mutu pelayanan rumah sakit dapat diketahui melalui 

kunjungan pasien di rumah sakit. Di sisi lain, sudah tepat bahwa RSUD 

Kota Kendari mempunyai tanggungjawab seperti rumah sakit lain untuk 

memberikan pelayanan yang merata dan berkualitas, khususnya dilayanan 

gawat darurat. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dideskripsikan, 

maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dengan judul: 

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM 

PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT (STUDI KASUS DI 

RSUD KOTA KENDARI) 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana SPO dan pelaksanaan tindakan gawat darurat serta 

kelengkapan fasilitas pelayanan gawat darurat di RSUD Kota Kendari? 

2. Bagaimana tanggungjawab hukum rumah sakit apabila terjadi kerugian 

pada pasien dalam penanganan gawat darurat di RSUD Kota Kendari? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

                                                           
9 http://kendaripos.co.id/2017/08/25/januari-juni-2017-pasien-rsud-kota-kendari-capai-31-969/ 

diakses pada tanggal 05 Oktober 2018. 

http://kendaripos.co.id/2017/08/25/januari-juni-2017-pasien-rsud-kota-kendari-capai-31-969/
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis SPO dan pelaksanaan tindakan 

gawat darurat serta  kelengkapan fasilitas pelayanan gawat darurat di 

RSUD Kota Kendari  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab hukum rumah sakit 

apabila terjadi kerugian pada pasien dalam penanganan gawat darurat di 

RSUD Kota Kendari 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam 

pengembangan khususnya hukum kesehatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi bangsa 

dan negara dan juga sebagai penentu kebijakan di Rumah Sakit 

terhadap pasien gawat darurat. 

b. Menjadi bahan masukan bagi instansi-instansi terkait untuk 

menentukan kebijakan apa yang perlu diambil demi tercipta 

system pengawasan yang lebih baik. 
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E. METODE PENELITIAN 

1) Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. 

Dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala 

normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial 

yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. 

Pada penelitian hukum sosiologis, maka yang diteliti awalnya adalah 

data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap 

data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.10 Pendekatan yuridis 

sosiologis digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk 

mengetahui tanggungjawab hukum rumah sakit dalam penanganan 

gawat darurat, dimana data yang digunakan dalam penelitian salah 

satunya diperoleh melalui wawancara. 

2) Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitan dekriptif adalah 

penelitan yang memberikan gambaran semua data yang diperoleh yang 

berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian 

dianalisa guna menjawab permasalahan yang ada. 

Penulis dalam hal ini ingin mendapatkan gambaran yang lengkap 

dan jelas tentang pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Kesehatan dalam 

keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun 

                                                           
10 Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, 1988, Metodologi Penelitian Hukum  dan Jurimetri, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, hlm. 31. 
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swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan 

nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Pasal 32 ayat 

(2) dalam keadaan daruraat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik 

pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta 

uang muka di Rumah Sakit. 

3) Variabel dan Definisi Operasional 

a. Dalam melakukan tinjauan teoritis, peneliti perlu mengidentifikasi 

variabel-variabel yang sesuai dengan permasalahan pokok 

penelitiannya. 

Adapun variabel di dalam penelitian ini adalah: 

1) Penanganan pasien gawat darurat. 

2) Tanggung jawab hukum rumah sakit. 

b. Definisi operasional 

Untuk menguji hipotesis, peneliti harus memastikan 

variabel-variabel mana yang terlibat dalam penelitiannya. Untuk 

menentukan instrumen maka variabel-variabel tersebut harus 

didefinisikan dan diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Tanggungjawab hukum: bentuk pertanggungjawaban 

terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja sesuai 

dengan kesadaran etisnya. 

2) Rumah Sakit: institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
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paripurna yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan 

dan gawat darurat. 

3) Pasien: seseorang yang menerima perawatan medis. 

4) Gawat Darurat: suatu keadaan yang mana penderita 

memerlukan pemeriksaan medis segera, apabila tidak 

dilakukan akan berakibat fatal bagi penderita. Instalasi gawat 

darurat (IGD) adalah salah satu sumber utama pelayanan 

kesehatan di rumah sakit.Ada beberapa hal yang membuat 

situasi di IGD menjadi khas, diantaranya adalah pasien yang 

perlu penanganan cepat walaupun riwayat kesehatannya 

belum jelas. 

4) Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diambil dengan wawancara dan observasi  

langsung dari responden. Data  ini  berupa informasi yang diperoleh dari 

responden. Responden dalam penelitian ini adalah diantaranya Direktur 

Utama Rumah Sakit, Komite Medik dan Etik Rumah Sakit, Kepala 

Ruangan IGD, Tenaga Kesehatan (Dokter atau Perawat), dan Pasien. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-
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undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literature lain yang 

berkenaan dengan permasalahan yang kan dibahas.11 Adapun data 

sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi : 12  

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Bahan hukum primer antara lain : 

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 

c) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 

d) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan; 

e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 

Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan 

Perorangan; 

f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 

Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban 

Pasien; 

g) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 19 Tahun 2016 Tentang 

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; 

h) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2017 Tentang 

Keselamatan Pasien; 

                                                           
11 Adi Rianto, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hlm 57. 
12 Agnes Widanti,.dkk, 2009, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang: 

Universitas Katolik Soegajapranata, hlm 7.  
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i) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 0701/YAN 

MED/RSKS/GDE/1991 Tentang Pedoman Pelayanan Gawat 

Darurat; 

j) Keputusan Menteri Kesehatan RI No.856/Menkes/SK/IX/2009 

Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang sangat erat 

hubungannya dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, misalnya : 

a) Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum kesehatan, 

tanggungjawab hukum rumah sakit dan gawat darurat. 

b) Jurnal dan hasil penelitian yang berhubungsn dengan penelitian 

ini. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum dan 

seterusnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum rumah 

sakit dalam penanganan gawat darurat. 

5) Metode pengumpulan data  

Pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian ini diawali dengan 

terlebih dahulu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-

undangan dan kajian pustaka mengenai teori hukum, Rumah Sakit, dan 

gawat darurat. Setelah semua peraturan perundangan dan kajian pustaka 

dikumpulkan, maka selanjutnya peneliti melakukan kajian terhadap 
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fenomena yang ada di Rumah Sakit, yaitu melakukan wawancara 

mendalam terhadap pihak-pihak yang berwenang di Rumah Sakit dan 

juga pada ahli hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, 

maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu cara mengumpulkan data primer yang dilakukan 

secara langsung pada objek penelitian dengan cara wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data 

dengan teknik wawancara, dimana peneliti menggunakan panduan 

wawancara yang berisi beberapa pertanyaan pokok yang dapat 

dikembangkan untuk menggali informasi atau data sesuai 

kebutuhan. 13 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 

responden. 

Responden dalam penelitian ini adalah: 

1) Direktur RSUD Kota Kendari (1 orang) 

2) Komite Medik dan Etik RSUD Kota Kendari (1 orang) 

3) Kepala ruangan IGD (1 orang) 

4) Tenaga Kesehatan (Dokter atau Perawat)  IGD (4 orang) 

5) Pasien (3 orang) 

b. Observasi 

                                                           
13 Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit, hlm. 57. 
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Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi 

penelitian. Peninjauan ini dilakukan dengan pencatatan, pemotretan, 

dan perekaman mengenai kondisi dan situasi serta peristiwa hukum 

di lokasi penelitian.14 Pada penelitian ini akan dilakukan observasi 

lapangan kepada pelaksanaan penanganan gawat darurat 

sehubungan dengan tanggungjawab hukum rumah sakit. 

c. Studi Pusataka 

Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan 

mempelajari, serta memahami data yang berupa teks otoritatif 

(peraturan perundang-undangan, permenkes, dan lainnya), literatur 

atau buku teks, jurnal, artikel, kamus, ensiklopedia, profil rumah 

sakit dan data lainnya yang bersifat publik maupun privat yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu 

tanggungjawab hukum Rumah Sakit dalam penanganan gawat 

darurat. 

6) Lokasi Penelitian dan Metode Sampling 

Lokasi penelitian dilakukan di Kendari, Sulawesi Tenggara 

tepatnya di RSUD Kota Kendari. RSUD Kota Kendari merupakan 

rumah sakit umum daerah yang berada di pusat kota Kendari dan 

merupakan rumah sakit yang tiap tahun mengalami peningkatan jumlah 

pasien. Di sisi lain, sudah tepat bahwa RSUD Kota Kendari mempunyai 

                                                           
14 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 

85. 
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tanggungjawab seperti rumah sakit lain untuk memberikan pelayanan 

yang merata dan berkualitas, khususnya dilayanan gawat darurat. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Non Probability Sampling, yaitu teknik yang tidak memberi 

peluang/kesempatan yang sama bagi unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel.15 Adapun jenis Non Probability Sampling yang 

digunakan adalah Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling 

merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengambil subjek 

didasarkan pada tujuan tertentu.16 Sampel pada penelitian ini terdiri dari 

Direktur RSUD Kota Kendari, Ketua Komite Medik dan Etik RSUD 

Kota Kendari, Kepala Ruangan IGD, beberapa petugas pelayanan 

kesehatan di ruangan IGD (Dokter atau perawat), dan pasien. 

7) Metode Analisis Data 

Analisa data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara 

sistematis suatu data yang selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif, 

untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas yaitu Tanggung 

Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Penanganan Gawat Darurat.17 

a. Penyajian data  

Data yang diperoleh akan disusun kemudian disajikan dalam 

bentuk uraian secara sistematis. Dimana antara data yang satu 

dengan data yang lainnya harus relevan dengan permasalahan 

                                                           
15 Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, hal.85. 
16 Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit., hal 51. 
17 Beni Ahmad Soebani, 2009, Metode Penelitian Pukum, Bandung: Setia, hlm.66. 
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sebagai kesatuan yang utuh, berurutan dan berkaitan erat satu sama 

lain sehingga data yang disajikan dengan mudah dapat dimengerti.  

b. Analisa data  

 Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan pada data yang 

tidak bisa dihitung, sifatnya monografis atau berwujud kasus-kasus 

sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris 

dan objek penelitiannya dipelajari secara utuh.18 Adapun analisis 

kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab 

permasalahan bagaimana tanggung jawab hukum rumah sakit 

dalam penanganan gawat darurat. 

8) Kesulitan dalam Penelitian 

 Ada beberapa kesulitan dalam melakukan penelitian ini, dimana 

salah satunya adalah perpindahan lokasi penelitian. Lokasi awal 

penelitian adalah di RSUP Bahteramas Kendari. Perpindahan lokasi 

penelitian disebabkan karena penulis mengalami kesulitan dalam 

pengurusan surat penelitian dimana harus mencantumkan MOU antara 

RS dan kampus. MOU tersebut harus ditanda tangani langsung oleh 

Rektor dari kampus yang bersangkutan, serta lamanya surat balasan 

penelitian yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan perpindahan lokasi penelitian di RSUD Kota Kendari.  

 

                                                           
18 Soekidjo Notoadmodjo,2012, Metode Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, hal 117.  
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F. KERANGKA KONSEP 

Kerangka berpikir merupakan alur dalam menggambarkan secara 

garis besar cara berpikir terhadap permasalahan yang diteliti dalam bentuk 

bagan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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 BAGAN 1: Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIEN 

UU No. 36 Tahun 2014: 

Tenaga Kesehatan 

Pasal 59 

Permenkes RI No.  001 Tahun 2012: Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 

Permenkes RI No. 69 Tahun 2014: Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 

Permenkes RI No. 19 Tahun 2016: Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 

Permenkes RI No. 11 Tahun 2017: Keselamatan Pasien 

Kepmenkes RI No. 0701/YAN MED/RSKS/GDE/1991: Pedoman Pelayanan Gawat Darurat 

Kepmenkes RI No.856/Menkes/SK/IX/2009: Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah 

Sakit 

Rumah Sakit 

Pemerintah 

Penanganan Gawat 

Darurat 

1. Bagaimana SPO dan pelaksanaan tindakan 

gawat darurat serta kelengkapan fasilitas 

pelayanan gawat darurat di RSUD Kota 

Kendari? 

2. Bagaimana tanggung jawab hukum rumah 

sakit apabila terjadi kerugian pada pasien 

dalam penanganan pasien gawat darurat di 

RSUD Kota Kendari? 

Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 28 H ayat (1) 

UU No. 36 Tahun 2009: 

Kesehatan 

Pasal  32 ayat (1) dan (2), 

Pasal 85, Pasal 190 

UU No. 44 Tahun 

2009: Rumah Sakit 

Pasal 29, Pasal 32, Pasal 42 ayat 

(2), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 
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G. PENYAJIAN TESIS 

Dalam sistematika untuk penyajian tesis ini agar lebih jelas 

mengenai gambaran isi tesis tersebut maka peneliti paparkan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

penyajian tesis. 

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka ini akan diuraikan tentang 

kerangka konsep penelitian dan kerangka teori dalam 

bentuk diagram, kemudian diuraikan tentang rumah sakit, 

pasien, instalasi gawat darurat, dan tanggug jawab hukum 

rumah sakit. 

 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian dan pembahasan berisikan tanggung jawab 

hukum rumah sakit dalam penanganan gawat darurat dan 

pengaturan pemberian tindakan gawat darurat di rumah 

sakit. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang memuat uraian singkat tentang 

permasalahan yang dibahas yakni: Tanggungawab Hukum 

Rumah Sakit dalam penanganan gawat darurat dan 
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pengaturan pemberian tindakan gawat darurat di rumah 

sakit. Sedangkan saran berisikan berbagai masukan kepada 

pihak yang terkait dalam pelaksanaan penanganan gawat 

darurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


