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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. 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: 

a. Secara Substansi 

Keputusan Bupati ini belum memuat beberapa dasar hukum 

sebagai dasar untuk materi pokok yang ditetapkan, khususnya yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban dokter dalam memberikan 

pelayanan berdasarkan Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, 

dan Standar Pelayanan, serta pelimpahan wewenang oleh dokter 

kepada perawat dalam pelaksanaan pelayanan di Unit Gawat Darurat 

24 jam Puskesmas non perawatan. Sehingga belum sesuai dengan asas 

hukum lex superior derogat legi inferiori. 

Dalam pembentukan Keputusan Bupati ini, belum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, dimana belum ada penjelasan 

atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, tidak dilakukan 

pembahasan dalam pembentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah pemrakarsa, serta belum 

disertai Penjelasan, serta petunjuk teknis dalam Lampiran, agar tidak 

terjadi multitafsir dalam pelaksanaannya. 

b. Secara Legal Formal  

Kewenangan dalam pembentukan Keputusan Bupati 

merupakan Atribusi. Dalam pelimpahan wewenang penandatangan 

Keputusan Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan secara delegasi, 

dasar hukum yang dipakai belum sesuai dengan dasar hukum 

administrasi negara, dimana Peraturan Bupati tentang 

Penandatanganan Keputusan Bupati, harus didasari terlebih dahulu 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yang memuat 
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tentang hal pendelegasian kewenangan. Dan format dalam Keputusan 

Bupati ini, belum mengikuti format yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan,.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan Keputusan Bupati 

ini, belum sesuai dengan dasar hukum Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku, baik secara substansi maupun secara legal formal, 

sehingga Keputusan Bupati ini dapat dibatalkan. 

 

2. Dalam praktek pelaksanaan pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat 24 

jam Puskesmas Non Perawatan, Kabupaten Tanah Bumbu: 

a. Karena keterbatasan jumlah dokter dan tidak adanya kewajiban dari 

Dinas Kesehatan bagi dokter untuk melaksanakan tugas jaga di sore 

atau malam harinya, dokter memberikan pelayanan kesehatan secara 

langsung hanya pada jam dinas harian pegawai. Sedangkan pada sore 

dan malam hari, dokter hanya dikonsul melalui telepon genggam (bila 

diperlukan), dimana pelayanan kesehatan secara langsung 

dilaksanakan oleh perawat jaga, berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Puskesmas Non Perawatan tentang Pelimpahan Wewenang Dokter 

kepada Perawat, yang dibuat untuk memenuhi persyaratan akreditasi, 

dengan pengaturan jadwal jaga perawat.  

b. Pasien yang datang berobat, lebih banyak pasien biasa, daripada 

pasien gawat darurat, dimana hal ini sesuai dengan tujuan awal dari 

keinginan Bupati Tanah Bumbu, agar setiap puskesmas dapat 

memberikan pelayanan kesehatan 24 jam kepada masyarakat.  

 

3. 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: 

a. Dokter belum dapat memenuhi pelayanan kesehatan secara langsung, 

setelah jam dinas harian pegawai, pada waktu sore dan malam hari, 

baik secara etik maupun secara hukum, karena adanya alasan pemaaf, 
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yaitu keterbatasan jumlah dokter di Puskesmas non perawatan, 

sehingga berpotensi terjadi kelelahan, maupun kelalaian.  

b. Disisi lain ada ketidakmampuan dokter secara hukum, dalam 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, 

Standar Prosedur Operasional, dan Standar Pelayanan yang berlaku, 

karena belum terpenuhinya Standar Fasilitas ruangan, peralatan dan 

obat gawat darurat . 

Sehingga hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam 

memenuhi terlebih dahulu, baik jumlah tenaga dokter jaga, maupun 

standar fasilitas ruangan, peralatan, dan obat gawat darurat, sesuai dengan 

Pedoman Pelayanan Gawat Darurat Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia Tahun 1995 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat, agar tanggung jawab dokter baik secara etik maupun secara 

hukum dapat terpenuhi. 

 

B. Saran 

1. Dalam dasar hukum 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: 

a. Sebaiknya memperhatikan berbagai dasar hukum dalam pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik secara substansi 

maupun secara legal formal,. 

b. Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Unit Gawat Darurat 24 jam 

Puskesmas Non Perawatan sebaiknya dimuat dalam lampiran 

Keputusan Bupati ini, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan dalam 

pelaksanaannya tidak menjadi multitafsir.  

c. Dinas Kesehatan sebaiknya mempunyai tenaga hukum atau hukum 

kesehatan, agar dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

dapat menyusun penjelasan ataupun naskah akademik, yang disusun 
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berdasarkan kajian, serta masukan dari berbagai pihak terkait, beserta 

pendapat ahli dan akademisi dari Perguruan Tinggi. 

 

2. Dalam praktek pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh dokter di Unit 

Gawat Darurat 24 jam Puskesmas Non Perawatan, Kabupaten Tanah 

Bumbu, jika ada keterbatasan jumlah dokter jaga, serta standar fasilitas 

ruangan, peralatan, dan obat gawat darurat belum terpenuhi, maka jenis 

pelayanan dapat diganti menjadi pelayanan kesehatan 24 jam Puskesmas 

Non Perawatan, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 

 

3. Agar 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, setelah jam dinas harian pegawai, 

pada waktu sore dan malam hari, sampai pagi hari berikutnya, dapat 

terpenuhi, maka tanggung jawab pemerintah sebaiknya dilaksanakan 

terlebih dahulu dalam memenuhi jumlah dokter yang cukup untuk jadwal 

dokter jaga, agar dokter tidak mengalami kelelahan dan resiko kelalaian, 

serta pemenuhan berbagai fasilitas kesehatan terkait Standar Profesi, 

Standar Prosedur Operasional, dan Standar Pelayanan yang berlaku, dalam 

upaya pelayanan kesehatan gawat darurat 24 jam di Puskesmas Non 

Perawatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan, maupun berbagai 

pedoman kegawatdaruratan yang berlaku. 


