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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan sebagai hak asasi sosial dasar, dimuat dalam artikel ke-25 

United Nation Declaration Of Human Right 1948, tampak dalam program 

dunia internasional melalui Organisasi Kesehatan Dunia (World Health 

Organization/WHO).1 Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah menetapkan bahwa kesehatan 

merupakan hak setiap warga negara. Setiap orang berhak memperoleh 

perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur 

agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya.2 

Pemerintah didalam pembangunan kesehatan, bertujuan mewujudkan 

derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dengan menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang merata dan terjangkau, secara serasi dan seimbang, dengan 

melibatkan peran serta masyarakat, termasuk swasta.3 Dalam hal ini 

pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 

perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan 

terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, dan 

norma-norma agama, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  

Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) merupakan ujung tombak 

pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas perawatan, dengan waktu 

pelayanan 24 jam setiap harinya. Tujuannya adalah untuk memberikan 

                                                            
1 Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran  (Studi  tentang hubungan hukum dalam 
mana dokter sebagai salah satu pihak), Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm.5‐6. 
2 Departemen Kesehatan  Republik Indonesia, 2008, Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Di Puskesmas Dan Jaringannya, Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan 

Masyarakat, hlm.2. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwiS5P6x
rfXdAhWJbn0KHbHpCSc4ChAWMAB6BAgJEAI&url=http%3A%2F%2Fjdih.bpk.go.id%2Fwp‐
content%2Fuploads%2F2012%2F02%2F2008_Kepdirjen‐
Binkesmas_HK.02.03.pdf&usg=AOvVaw0EQrbEaBh‐krd7cOlg7DRM 
 
3 Hendrik, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Jakarta: EGC, hlm.35. 
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pertolongan pertama bagi pasien yang datang dan menghindari berbagai 

resiko. Maka dari itu, keberadaan Dokter untuk pelayanan langsung 

dibutuhkan selama 24 jam setiap harinya. Bagi pasien yang tergolong gawat 

darurat (emergency) akan langsung dilakukan tindakan menyelamatkan jiwa 

pasien. Sedangkan bagi pasien yang tidak gawat darurat akan dilakukan 

pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.4 

Keadaan gawat darurat medik merupakan peristiwa yang dapat 

menimpa seseorang atau kelompok orang dengan tiba-tiba, yang dapat 

membahayakan jiwa, sehingga memerlukan tindakan yang cepat dan tepat, 

agar dapat meminimalkan angka kematian dan mencegah terjadinya 

kecacatan yang tidak perlu. Keberhasilan penanganan penderita gawat 

darurat, berdasarkan Program Kerja Dan Peningkatan Mutu Instalasi Gawat 

Darurat RSUD dr.Saiful Anwar Malang, antara lain ditentukan oleh 

tersedianya fasilitas (sarana prasarana) dan sumber daya yang sesuai. Sistem 

penanggulangan gawat darurat harus dilaksanakan secara terpadu, karena 

pada keadaan tersebut memerlukan waktu, tempat, dan penanganan yang 

tepat (right time, right place, and right hand).5  

Lingkungan kerja Unit Gawat Darurat memerlukan pelayanan 

kesehatan prima secara paripurna bagi pasien gawat darurat, agar dapat 

mencegah dan/atau mengurangi angka kesakitan/kematian, keadaan yang 

lebih berat, dan cacat yang menetap.6 Dalam hal ini semua dokter dan 

perawat yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan, sebaiknya telah 

mengikuti pelatihan life support, seperti Advanced Trauma Life Support 

(ATLS) dan Advanced Cardiac Life Support (ACLS) bagi dokter, serta Basic 

Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) bagi perawat.7  

                                                            
4  Sutadji  S.,  “Mutu  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Unit  Gawat  Darurat  (UGD)  Pusat  Kesehatan 
Masyarakat  (Puskesmas)  Dtp  Rajagaluh  Kecamatan  Rajagaluhkabupaten Majalengka”.  J  Ilmu 
Adm Cendekia. 2013; vol 6(1). hlm 53. http://jurnal.unma.ac.id/index.php/JC/article/view/116/0  
Accessed July 29, 2018. 
5 IGD RSUD dr.Saiful Anwar, 2015, Program Kerja Dan Peningkatan Mutu Instalasi Gawat Darurat, 
RSUD dr.Saiful Anwar, Malang, hlm.1. 
6 Ibid, hlm.1‐2. 
7  Departemen  Kesehatan    RI,  1995,  Pedoman  Pelayanan  Gawat  Darurat,  Jakarta,  Direktorat 
Jenderal  Pelayanan  Medik‐Direktorat  Rumah  Sakit  Khusus  &  Swasta,  hlm.18,  20‐21. 
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Dalam penelitian pada Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam 

Puskesmas DTP (Ditanggung Pemerintah) Rajagaluh, Kecamatan Rajagaluh, 

Kabupaten Majalengka, ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan. Hambatan utama dalam memberikan pelayanan 

kesehatan di UGD 24 jam Puskesmas DTP Rajagaluh, yaitu tidak adanya 

Dokter jaga 24 jam yang bertugas di luar jam kerja, sehingga banyak pasien 

yang langsung dirujuk ke Rumah Sakit. Salah satu cara mengatasi hambatan 

tersebut adalah dengan menyediakan telepon untuk konsultasi dengan dokter 

saat pasien datang ke UGD.8  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kinerja Tenaga Medis 

Puskesmas Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, disebutkan bahwa 

Puskesmas Kampar Utara sebagai penyedia pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat, seharusnya memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat sesuai dengan SOP Puskesmas, bukan memberikan pelayanan 

yang jauh dari SOP. Apalagi dengan adanya kebijakan Bupati Kampar yang 

telah menerapkan peraturan bahwa seluruh Puskesmas yang ada di kabupaten 

Kampar buka selama 24 jam. Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah 

kesadaran akan kewajiban tenaga medis untuk melaksanakan pekerjaan yang 

diberikan oleh Puskesmas. Namun dalam hasil penelitian ditemukan bahwa 

faktor sarana prasarana (ambulans sering rusak) dan jumlah dokter menjadi 

faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Unit gawat 

darurat 24 jam.9 

Dalam pelayanan kegawatdaruratan untuk daerah terpencil dan sangat 

terpencil kategori kabupaten, pada umumnya dilaksanakan secara seperlunya 

saja, mengingat jumlah sumber daya dan fasilitas yang ada pun terbatas. 

Untuk melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan membutuhkan jumlah 
                                                                                                                                                                   
https://puskespemda.net/download/pedoman‐pelayanan‐gawat‐darurat‐kemenkes‐kemenkes‐
1995/# 
8  Sutadji S., 2013, Op.Cit., hlm.53, 57. 
9 Mitriadi Saputra, Analisis Kinerja Tenaga Medis Puskesmas Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 
Kampar. 2016; 3(2):1‐15, hlm.11‐13. 
http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/11242/10890  Accessed July 28, 
2018. 
 



4 
 

tenaga dokter sesuai dengan jadwal jaga yang ditentukan. Di sisi lain masalah 

transportasi saat pasien gawat darurat harus dirujuk setelah penanganan awal, 

sering menjadi hambatan dalam penatalaksanaan pasien ke rumah sakit 

rujukan.  

 

Tabel.1. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2015 dan Jumlah Dokter Per Puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2018.  

No. 
Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 
Nama Puskesmas 

Status 

Puskesmas 

Jumlah 

Dokter 

Status Kepegawaian 

PNS / 

CPNS 

PTT 

Pusat 

Kontrak 

Daerah 

1 Kusan Hilir 50.649  1. Pkm.Pagatan  

2. Pkm.Pulau 

Tanjung 

1.Perawatan 

2.Non 

Perawatan 

4 

3 

3 

2 

- 

1 

1 

- 

2 Satui 61.030 Pkm.Satui  Perawatan 3 3 - - 

3 Sungai 

Loban 

22.583 Pkm.Sebamban 1 Non 

Perawatan 
1 1 - - 

4 Angsana 19.613 Pkm.Sebamban 2 Non 

Perawatan 
2 2 - - 

5 Kusan Hulu 21.048 1. Pkm.Lasung 

2. Pkm.Teluk 

Kepayang 

1.Perawatan 

2.Non 

Perawatan 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

6 Kuranji 10.476 Pkm.Giri Mulya Non 

Perawatan 
1 - - 1 

7 Batulicin 16.862 Pkm.Batulicin Non 

Perawatan 
4 3 - 1 

8 Karang 

Bintang 

19.108 1. Pkm.Karang 

Bintang 

2. Pkm.Batulicin 1 

1.Non 

Perawatan 

2.Non 

Perawatan 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

9 Simpang 

Empat 

83.475 1. Pkm.Simpang 

Empat 

2. Pkm.Darul 

Azhar 

1.Perawatan 

 

2.Non 

Perawatan 

5 

2 

3 

1 

- 

- 

2 

1 

10 Mantewe 20.271 Pkm.Mantewe Non 

Perawatan 
3 3 - - 

Jumlah Penduduk 325.115 Jumlah Dokter 35 28 1 6 

Sumber Data: BPS Tanah Bumbu https://tanahbumbukab.bps.go.id/dynamictable/2017/04/23/827/jumlah-penduduk-

menurut-jenis-kelamin-per-kecamatan-di-kabupaten-tanah-bumbu-2015.html dan Dinkes Tanah Bumbu 

 



5 
 

Untuk meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan di tingkat 

Puskesmas kabupaten Tanah Bumbu, maka Dinas Kesehatan melalui 

keputusan Bupati Tanah Bumbu, mengeluarkan regulasi untuk mewajibkan 

setiap Puskesmas non perawatan untuk melaksanakan pelayanan Unit Gawat 

Darurat 24 jam. Hal ini tentu mendapat apresiasi oleh masyarakat. Namun 

dalam kenyataannya belum memenuhi harapan saat pelaksanaannya, dimana 

pelayanan pasien seringkali hanya dilakukan oleh perawat jaga dengan 

fasilitas bangunan atau ruangan, maupun obat dan alat kesehatan seadanya. 

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter jaga Unit Gawat Darurat 

24 jam di Puskesmas non perawatan masih terdapat berbagai kendala.  

Kendala utama yang mungkin terjadi adalah dalam hal ketersediaan 

sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas 

non perawatan, khususnya dalam ketersediaan tenaga dokter. Adapun jumlah 

dokter yang ada di tiap Puskesmas non perawatan yaitu minimal 1-2 orang 

dokter, dimana dokter tersebut melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap 

penduduk dalam satu kecamatan dalam pembagian wilayah kerja puskesmas 

tempat bertugas. Untuk melaksanakan pelayanan prima, maka dibutuhkan 

jumlah dokter yang cukup dalam mendukung berbagai program di Puskesmas 

non perawatan, termasuk pelayanan Unit Gawat Darurat 24 jam.  

Agar dapat melaksanakan pelayanan dengan lebih cepat, maka 

tentunya dibutuhkan fasilitas rumah dinas, ataupun ruang dokter jaga 24 jam 

di Puskesmas non perawatan. Hal ini diperlukan agar dokter tidak perlu 

bertempat tinggal diluar Puskesmas, serta menekan resiko perjalanan dokter 

dari rumah ke puskesmas dalam melaksanakan upaya kegawatdaruratan 24 

jam. Pendanaan operasional alat komunikasi juga perlu diperhatikan dalam 

menunjang penanganan pasien Unit Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas non 

perawatan. Dokter yang melakukan pelayanan gawat darurat juga perlu 

difasilitasi untuk mengikuti pelatihan life support, agar dapat memberikan 

penanganan pasien gawat darurat dengan lebih cepat dan tepat. 

Kendala lain yang tidak kalah penting dalam pelayanan Unit Gawat 

Darurat 24 jam di Puskesmas non perawatan yaitu dalam penyediaan berbagai 
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fasilitas penunjang dalam penatalaksanaan pasien yaitu obat, alat, dan bahan 

habis pakai untuk kondisi gawat darurat, serta ruang triase dan ruang rawat 

inap sementara untuk observasi pasien. Alat yang diperlukan dalam 

mendukung diagnosa maupun tindakan kegawatdaruratan, umumnya belum 

lengkap sesuai kebutuhan. Obat dan bahan habis pakai umumnya juga belum 

dilengkapi, sesuai kebutuhan penatalaksanaan penyakit kegawatdaruratan 

pasien. Keterbatasan fasilitas bangunan puskesmas menyebabkan kebutuhan 

ruangan dan fasilitas rawat inap sementara, untuk observasi pasien sebelum 

dirujuk ke rumah sakit, juga menjadi kendala lainnya bagi dokter. 

Faktor tambahan penghasilan diluar gaji ataupun kontrak kerja dokter 

dapat juga menjadi alasan dokter bertempat tinggal diluar puskesmas, selain 

faktor keamanan di wilayah kerja Puskesmas tempat bertugas. Tambahan 

penghasilan daerah yang diberikan kepada profesi dokter kemungkinan masih 

terbilang kecil jumlahnya, sehingga untuk mendapatkan tambahan 

penghasilan perlu melaksanakan praktek dokter pada sore sampai malam 

harinya. Kebijakan pelayanan Unit Gawat Darurat 24 jam Puskesmas, tidak 

ditindaklanjuti dengan kebijakan tambahan tunjangan untuk tambahan jam 

bekerja ataupun tambahan transportasi dari rumah ke puskesmas, bila ada 

pasien yang datang ke Unit Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas non 

perawatan. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik menulis 

judul “Tanggung jawab dokter terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan 

berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 

188.46/265/DINKES/2016 Tentang Pelayanan Unit Gawat Darurat 24 jam di 

Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu”.  
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B. Perumusan Masalah 

a. Apakah dasar hukum dalam pembentukan Keputusan Bupati Tanah 

Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 Tentang Pelayanan Unit Gawat 

Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu, 

baik secara substansi maupun secara legal formal? 

b. Bagaimanakah praktek pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan oleh 

dokter di Unit Gawat Darurat 24 jam Puskesmas Non Perawatan 

kabupaten Tanah Bumbu? 

c. Bagaimanakah tanggung jawab dokter dalam pelaksanaan Keputusan 

Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 Tentang 

Pelayanan Unit Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan 

Kabupaten Tanah Bumbu, baik secara etik maupun secara hukum? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dasar hukum dalam pembentukan Keputusan Bupati 

Tanah Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 Tentang Pelayanan Unit 

Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah 

Bumbu, baik secara substansi maupun secara legal formal. 

b. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan oleh 

dokter di Unit Gawat Darurat 24 jam Puskesmas non perawatan kabupaten 

Tanah Bumbu. 

c. Untuk mengetahui tanggung jawab dokter dalam pelaksanaan Keputusan 

Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 Tentang 

Pelayanan Unit Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan 

Kabupaten Tanah Bumbu, baik secara etik maupun secara hukum. 
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D.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

evaluasi terhadap Puskesmas non perawatan pada umumnya dan dokter 

Puskesmas non perawatan pada khususnya, yang melaksanakan pelayanan 

unit gawat darurat 24 jam, sehingga dapat diketahui tanggung jawab 

dokter terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati Tanah 

Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 Tentang Pelayanan Unit Gawat 

Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu, 

baik secara etik maupun secara hukum. Selain itu dapat diketahui juga 

dasar hukum dalam pembentukan keputusan tersebut, baik secara substansi 

maupun secara legal formal. 

 

b. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

keilmuan terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian dalam bidang 

ini, dan diharapkan mampu memberikan perkembangan terhadap ilmu 

hukum kesehatan. 

 

E. Metode Penelitian 

1.  Metode Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, 

yang merupakan pendekatan hukum yang berlaku dalam masyarakat.10 

Metode pendekatan yuridis digunakan, karena akan membahas ketentuan 

etik dan hukum terkait yang akan membahas tentang tanggung jawab 

dokter terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati 

Tanah Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 Tentang Pelayanan 

Unit Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten 

Tanah Bumbu. Sedangkan metode pendekatan sosiologis digunakan, 

                                                            
10 Soerjono Soekanto, 2014, Pokok‐Pokok Sosiologi Hukum, Cetakan ke‐23, Jakarta: Rajawali Pers, 
hlm.10‐11. 
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karena akan dilihat penerapan dari ketentuan etik dan hukum terkait 

tanggung jawab dokter, yang melaksanakan pelayanan kesehatan Unit 

Gawat Darurat 24 di Puskesmas non perawatan, didalam masyarakat 

kabupaten Tanah Bumbu. 

Sosio-legal study melihat hubungan timbal balik antara hukum dan 

masyarakat, yang di satu sisi pengaruh hukum terhadap masyarakat, dan 

disisi lain pengaruh masyarakat terhadap hukum.11 Langkah-langkahnya 

adalah dengan wawancara dan analisis data yang bersifat empiris, 

sehingga desain dan langkah-langkah teknik penelitian ini akan 

mengikuti pola penelitian ilmu sosial (sosio-legal research), yang  

dimulai dari perumusan masalah, penetapan responden dan narasumber, 

serta mengumpulkan data, selanjutnya membuat desain analisis, dan 

diakhiri dengan kesimpulan.12  

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat eksplanatif,13 karena akan 

menjelaskan ketentuan etik dan hukum terkait yang akan membahas 

tentang tanggung jawab dokter terhadap pelayanan kesehatan 

berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 

188.46/265/DINKES/2016 Tentang Pelayanan Unit Gawat Darurat 24 

jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya 

akan menjelaskan gejala-gejala hukum terkait praktek pelaksanaan dalam 

pelayanan kesehatan oleh dokter di Unit Gawat Darurat 24 jam 

Puskesmas non perawatan kabupaten Tanah Bumbu, serta tanggung 

jawab dokter dalam pelaksanaan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 

188.46/265/DINKES/2016 Tentang Pelayanan Unit Gawat Darurat 24 

                                                            
11  Philipus  M.Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati,  2014,  Argumentasi  Hukum,  Cetakan  ke‐6, 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 7. 
12  Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1990, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Cetakan  ke‐4, 
Jakarta: Grahalia, hlm. 35. 
13 Hasmi, 2016, Metode Penelitian Kesehatan, Bogor: In Media, hlm.150. 
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jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu, baik secara 

etik maupun secara hukum. 

 

3. Definisi Operasional 

a. Tanggung jawab:  

-   keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi 

apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan 

sebagainya).  

-   fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri 

atau pihak lain. 

b. Dokter: lulusan pendidikan kedokteran baik didalam maupun diluar 

negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Pelaksanaan: proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, 

keputusan, dan sebagainya). 

d. Pelayanan kesehatan:  

-   pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan fasilitas 

pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat, mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan 

dituangkan dalam suatu sistem.  

-   pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan 

pencegahan, diagnosis, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan 

tertentu. 

e. Unit: bagian terkecil dari sesuatu yang dapat berdiri sendiri. 

f. Gawat Darurat: keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan 

medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. 

g. Pelayanan Gawat Darurat: tindakan medis yang diberikan, yang 

dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera, 

untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. 

h. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas): fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 
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upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah 

kerjanya. 

i. Puskesmas non perawatan (Puskesmas non rawat inap): Puskesmas 

yang berdasarkan kemampuan penyelenggaraan, tidak 

menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan 

persalinan normal. 

 

4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil 

penelitian langsung di masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap berbagai literatur atau 

bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.14 

Data primer dalam penelitian ini, merupakan data dari hasil 

wawancara terhadap responden dan narasumber, kemudian diolah dan 

dianalisis, setelah itu menarik hasil kesimpulan. Sedangkan data 

sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum 

yang mengikat, terdapat dalam norma dasar, peraturan perundang-

undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan berbagai bahan hukum 

yang masih berlaku.15  

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: 

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

b. KUHP dan KUH Perdata. 

c. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

d. Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 

                                                            
14 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2015,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris, 
Cetakan ke‐3, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.156. 
15  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Marmuji,  2001,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan 
Singkat), Jakarta: Rajawali Press, hlm.12‐13. 
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e. Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat.  

f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang 

Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran. 

g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2014 tentang Panduan 

Praktek Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. 

h. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 

tentang Pelayanan Unit Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas Non 

Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu. 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, berupa rancangan undang-

undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan 

seterusnya.16 Dalam hal ini dapat berupa buku-buku tentang metodologi 

penelitian, buku-buku hukum, dan buku tentang kesehatan, khususnya 

mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat 24 

jam Puskesmas non perawatan kabupaten Tanah Bumbu.  

Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan 

seterusnya.17 Dalam hal ini berupa acuan pelaksanaan pelayanan 

kesehatan oleh dokter di Unit Gawat Darurat 24 jam Puskesmas non 

perawatan kabupaten Tanah Bumbu. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara 

terbuka, dimana dalam tanya jawab, responden diberi kebebasan penuh 

untuk menjawab (tidak disiapkan jawaban pertanyaan dari peneliti).18  

                                                            
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hlm.82. 
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Sampel yang dipilih dari populasi sesuai dengan kehendak peneliti 

dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (purposive sampling).19 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder yang sifatnya kualitatif, sehingga metode yang digunakan 

yaitu: 

a. Studi Pustaka 

Sebelum dilakukan studi lapangan pada penelitian ini, 

terlebih dahulu mengumpulkan data dari hasil studi pustaka yang 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan 

mempelajari, serta memahami data yang berupa peraturan 

perundang-undangan, buku teks atau literatur, artikel, jurnal, kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan yang lainnya, terhadap 

permasalahan  yang akan dibahas.20 Dimana dalam penelitian ini 

akan membahas tentang tanggung jawab dokter terhadap pelayanan 

kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 

188.46/265/DINKES/2016 Tentang Pelayanan Unit Gawat Darurat 

24 jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu, baik 

secara etik maupun secara hukum. 

 

b. Studi Lapangan  

Merupakan cara mengumpulkan data primer, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data wawancara terbuka, yang 

dilakukan langsung pada responden, berdasarkan daftar pertanyaan 

yang telah disusun peneliti.21 Pada penelitian ini subyek yang akan di 

wawancara terbuka adalah: 

a) Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Bumbu.  

b) Kepala bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten 

Tanah Bumbu.. 

                                                            
19 V. Wiratna Sujarweni, 2014, Metodologi Penelitian  (Lengkap, praktis, dan mudah dipahami), 
Yogyakarta: Pustaka Baru, hlm.72. 
20 Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, 2001, Op.Cit., hlm.12‐13. 
21 Rianto Adi, 2004, Op.Cit, hlm.82. 
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c) Kepala seksi pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten 

Tanah Bumbu.  

d) Kepala Puskesmas non perawatan kabupaten Tanah Bumbu di 4 

puskesmas non perawatan sebagai responden. 

e) Dokter yang memberikan pelayanan pada unit gawat darurat 24 

jam di 4 Puskesmas non perawatan sebagai responden. 

f) Kepala bagian hukum pemerintahan daerah kabupaten Tanah 

Bumbu. 

g) Ketua IDI kabupaten Tanah Bumbu. 

h) Ahli hukum administrasi negara. 

 

6. Metode Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa data 

kualitatif. Langkah analisa data yang dilakukan adalah: 

a. Pengumpulan data 

Tahap dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data 

dengan melakukan wawancara terhadap responden dan  

narasumber yang telah ditentukan. Data yang diperoleh terkait 

pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh dokter di Unit Gawat 

Darurat 24 jam Puskesmas non perawatan kabupaten Tanah 

Bumbu.  

Selanjutnya data hasil wawancara tersebut akan diuraikan 

dalam bentuk narasi. Sedangkan data sekunder yang berupa bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 

selanjutnya dikumpulkan dalam kajian kepustakaan. 

 

b. Penyajian data 

Setelah proses pengolahan data selesai, data disusun secara 

sistematis, dengan penyajian data dalam bentuk kalimat, dimana 

memuat uraian hasil penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian, 
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yang penyajiaannya dapat disertai tabel dan grafik.22 Setelah data 

di uraikan dan disajikan dalam bentuk kalimat, selanjutnya 

menarik kesimpulan mengenai tanggung jawab dokter terhadap 

pelayanan kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu 

Nomor 188.46/265/DINKES/2016 Tentang Pelayanan Unit Gawat 

Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah 

Bumbu, baik secara etik maupun secara hukum. 

 

F. Penyajian Tesis 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan penyajian tesis, mengenai tanggung jawab dokter 

terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati Tanah 

Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 Tentang Pelayanan Unit 

Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten 

Tanah Bumbu. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan kerangka konsep dan kerangka teori 

berdasarkan tinjauan pustaka tentang ketentuan hukum dalam 

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang pelayanan 

kesehatan di Unit Gawat Darurat 24 Jam Puskesmas Non Perawatan 

(baik secara substansi, maupun secara legal formal), pelaksanaan 

pelayanan kesehatan oleh dokter di Unit Gawat Darurat 24 Jam 

Puskesmas non perawatan, dan tanggung jawab dokter dalam 

pelaksanaan pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat 24 jam 

Puskesmas non perawatan (baik secara etik, maupun secara hukum).  

 

 

                                                            
22 Hasmi, 2016, Op.Cit., hlm.204. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai dasar hukum dalam 

pembentukan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 

188.46/265/DINKES/2016 Tentang Pelayanan Unit Gawat Darurat 

24 jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu (baik 

secara substansi, maupun secara legal formal), pelaksanaan 

pelayanan kesehatan oleh dokter di Unit Gawat Darurat 24 Jam 

Puskesmas non perawatan Kabupaten Tanah Bumbu, dan tanggung 

jawab dokter dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Unit Gawat 

Darurat 24 jam Puskesmas non perawatan berdasarkan Keputusan 

Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 Tentang 

Pelayanan Unit Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan 

Kabupaten Tanah Bumbu (baik secara etik, maupun secara hukum).  

 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan, yang merupakan jawaban 

dari hasil perumusan masalah, yang dibahas dalam penelitian ini. 

Kemudian disampaikan juga dalam bentuk saran, yang merupakan 

sumbangan pemikiran dan rekomendasi peneliti, mengenai tanggung 

jawab dokter terhadap pelayanan kesehatan, berdasarkan Keputusan 

Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 Tentang 

Pelayanan Unit Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan 

Kabupaten Tanah Bumbu, baik secara etik maupun secara hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 


