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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh gunung 

berapi yang membentang dari sabang sampai merauke dan berada digaris 

lempengan bumi yang terus bergerak. Selain itu Indonesia juga memiliki jalur 

pantai utara (pantura) yang sangat padat dengan akitifitas kendaraan bermotor, 

sehingga sering kali terjadi kecelakan lalu lintas (lakalantas). 

Kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan sebagai salah satu masalah 

kesehatan. Hal ini dikarenakan kecelakaan lalu lintas tidak hanya 

menyebabkan kerugian materi tetapi berakibat pada kerugian fisik pengendara 

berupa luka ringan, luka berat, kecacatan bahkan kematian. 

Menurut World Health Organization (WHO) Regional Office for 

South-East Asia, (Status Keselamatan Jalan di WHO Regional Asia Tenggara 

2013 melaporkan bahwa pada tahun 2010, sebanyak 334,815 orang telah 

tewas karena kecelakaan lalu lintas di South East Asia Region (SEAR), 

dengan Estimasi kematian karena kecelakaan lalu lintas per 100,000 populasi 

di negara-negara SEAR. Kematian yang tertinggi di Thailand (38,1%) 

sedangkan Indonesia menempati posisi keempat yaitu 17,7%.
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Di Indonesia, berdasarkan informasi yang dilansir dari Data Korps 

Lalu Lintas Kepolisian (2017) menyebutkan bahwa, setiap tahun ada 28.000-

38.000 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Jumlah 

tersebut membuat Indonesia berada di peringkat pertama negara dengan rasio 

tertinggi kematian akibat kecelakaan lalu lintas di dunia.
2
 

Data dari Kepolisian di Indonesia, rata-rata tiga orang meninggal 

setiap jam akibat kecelakaan jalan. Besarnya jumlah kecelakaan tersebut 

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor 

manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 9% 

disebabkan karena faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan 

teknik laik jalan) dan 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan.
3
 

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah (Polda) dalam Profil 

Direktur Jendral Perhubungan Darat Jawa Tengah, jumlah kecelakaan yang 

mengakibatkan meninggal dunia, luka berat dan luka ringan sangat tinggi. 

Pada tahun 2008 jumlah kecelakaan 9.964, tahun 2009, 7.907 kecelakaan, 

tahun 2010, 15.291 kecelakaan, dan pada tahun 2011 terjadi 18.657 

kecelakaan. Sedangkan akibat kecelakaan yang meninggal dunia, luka berat 

dan luka ringan pada tahun 2008 yaitu, 1.429, 2.065 dan 12.987 kasus. Pada 

tahun 2009 1.689 meninggal dunia, 1360 mengalami luka berat dan 10.241 
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luka ringan. Tahun 2010, 4.369 meninggal dunia, 9.783 mengalami luka berat 

dan 13. 107 luka ringan dan di tahun 2011, yang meninggal dunia akibat 

kecelakaan yaitu 3.479, luka berat 3.104 dan luka ringan 24.631.
4
 

Selain faktor kemampuan pengemudi, prasarana, lingkungan dan 

terlambatnya pertolongan dan penanganyang tidak tepat merupakan penyebab 

kematian pada korban kecelakaan lalu lintas. Masyarakat merupakan orang 

pertama yang mengetahui kronologi dari kejadian tersebut berusaha untuk 

membantu, akan tetapi karena ketidaktahuan ataupun kepanikan masyarakat 

yang membantu tidak memperhitungkan keselamatan korban, yang 

sebenarnya ingin memberikan pertolongan malah mempercepat kematian 

korban. 

Tingginya angka cidera dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas 

menjadi perhatian dunia, sehingga pada tahun 2010, Sidang Umum PBB 

mengeluarkan Resolusi Nomor 64/255 dan menetapkan Dekade Aksi 

Keselamatan Jalan 2011-2020 sebagai langkah tanggap atas meningkatnya 

angka kejadian cidera akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia. Tujuan 

dari dekade aksi ini adalah untuk menurunkan angka kematian akibat 

kecelakaan lalu lintas yang cenderung meningkat, dan menyelamatkan lima 

juta jiwa yang diperkirakan berpotensi menjadi korban selama satu dekade.
5
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Dalam rangka melaksanakan Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB) tersebut, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan melalui Instruksi 

Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan 

Jalan. Instruksi Presiden tersebut untuk mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk 

melaksanakan Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.  

Pilar V yaitu penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan, yang fokus pada, 

Penanganan Pra Kecelakaan, Penanganan Pasca Kecelakaan, Penjaminan 

Korban Kecelakaan yang Dirawat di Rumah Sakit Rujukan, Pengalokasian 

Sebagian Premi Asuransi untuk Dana Keselamatan Jalan, Riset Pra dan Pasca 

Kejadian Kecelakaan pada Korban. 

Disebutkan bahwa pelaksanaan pilar ke V dikoordinir oleh Menteri 

Kesehatan yang bertanggung jawab meningkatkan penanganan pra kecelakaan 

meliputi promosi dan peningkatan kesehatan pengemudi pada keadaan/situasi 

khusus dan penanganan pasca kecelakaan dengan Sistem Penanggulangan 

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). 

Berdasarkan Instruksi Presiden tentang Program Dekade Aksi 

Keselamatan Jalan kemudian dibentuk Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang 

selanjutnya disebut Permenkes tentang SPGDT. Kementerian Kesehatan 

membentuk suatu sistem kegawat daruratan yang terpadu guna membantu 

para korban dengan harapan korban akan segera tertangani dengan cepat dan 
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tepat, baik itu korban bencana alam ataupun akibat kecelakaan. Dengan 

tenaga kesehatan yang terampil, cekatan dan memiliki sertifikat kegawat 

daruratan medik. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab atas sarana dan prasana 

kesehatan demi meningkatkan kesehatan masyarakat, karena kesehatan 

merupakan hak setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut 

Undang-undang Kesehatan menyebutkan bahwa, “setiap orang mempunyai 

hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang 

kesehatan”, kemudian dalam Ayat (2) menyebutkan bahwa, “setiap orang 

mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu 

dan terjangkau”. Dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa, “Pemerintah 

bertanggung jawab atas ketersediaan informasi, edukasi, dan fasilitas 

pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya. 

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu sebagaimana 

ditegaskan dalam Permenkes tentang SPDGT berkolaborasi dengan berbagai 

pihak diantaranya adalah, Kepolisian untuk kecelakaan lalu lintas, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran 

(DAMKAR) di bidang bencana, Palang Merah Indonesia (PMI) untuk 

ketersediaan darah, Rumah Sakit untuk ketersediaan tempat tidur ataupun 

Unit Gawat Darurat (UGD) dan Puskesmas yang merupakan jejaring atau 
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kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan yang merupakan leading sektor dari 

sistem kegawat daruratan terpadu ini, sehingga SPDGT ini tidak hanya 

menangani kegawat daruratan akibat kecelakaan lalu lintas saja, akan tetapi 

juga kegawat daruratan akibat bencana alam, kebakaran ataupun korban 

tenggelam. 

Ditegaskan dalam Pasal 2 huruf a dan b Permenkes tentang SPDGT 

bahwa tujuan SPGDT adalah, “meningkatkan akses dan mutu pelayanan 

kegawat daruratan dan mempercepat waktu penanganan (Respon Time) 

korban atau pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta 

kecacatan”. Berdasarkan Permenkes tentang SPDGT dibentuklah Public 

Safety Center yang selanjutnya disebut PSC 119 atau PSC 119 yang wajib 

didirikan di setiap kabupaten dengan pusat komando berada di Kementrian 

Kesehatan dengan nama National Command Center (NCC) dengan akses 

nomor 119. PSC 119 merupakan suatu bentuk dari sistem penanggulangan 

kegawatdaruratan yang ada di Indonesia.
6
 

Public Safety Center (PSC) merupakan suatu pusat pelayanan yang 

menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

kegawat daruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung 

tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat dan berfungsi sebagai 

pemberi pelayanan korban atau pasien gawat darurat, pemandu pertolongan 

pertama, mengevakuasi korban atau pasien gawat darurat serta 
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mengkoordinasikan dengan fasilitas kesehatan yang dituju. Jadi PSC 

merupakan pertolongan pra rujukan, dimana ketenagaan di PSC terdiri dari 

koordinator, tenaga kesehatan, operator call center dan tenaga lain. 

Tenaga kesehatan yang terlibat dalam PSC adalah dokter, perawat dan 

bidan. Kewenangan tenaga kesehatan dari PSC dalam melakukan pelayanan 

kegawatdaruratan prafasilitas yaitu, triase stabilisasi/resusitasi, dan evakuasi 

medik.
7
 

Koordinator bertugas menggerakkan tim ke lapangan jika ada kejadian 

gawat darurat serta mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar 

bidang kesehatan misalnya dengan Kepolisian, Badan Penaggulangan 

Bencana daerah ataupun dengan Pemadam Kebakaran. Adapun tenaga 

kesehatan di sini terdiri dari dokter, tenaga perawat dan tenaga bidan yang 

terlatih kegawat daruratan dengan tugas memberikan pertolong gawat darutan 

dan stabilisasi korban dan merujuknya kefasilitas kesehatan terdekat. 

Operator call center dengan kualifikasi tenaga kesehatan dengan tugas 

menerima dan menjawab panggilan yang masuk dan meneruskannya ketenaga 

kesehatan. Sedangkan tenaga lain biasanya seorang sopir yang terlatih. Akan 

tetapi biasanya untuk berhemat dari segi pembiayaan tenaga kesehatan yang 

bekerja di PSC diwajibkan bisa menguasai teknologi komputer dan dapat 

mengendarai ambulans. 
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Public Safety Center (PSC) dapat didirikan di Dinas Kesehatan, 

Rumah Sakit ataupun lokasi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

PSC dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan 

pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat yang 

diselenggarakan 24 jam sehari secara terus menerus. PSC mempunyai jejaring 

yaitu Puskesmas. 

Pelayanan yang jauh dari jangkauan PSC dapat dilakukan oleh 

Puskesmas, dapat juga didirikan beberapa Pos PSC untuk dapat mendekatkan 

jarak dan mempercepat waktu penanganan atau Respon Time. Dengan adanya 

SPDGT atau PSC ini diharapkan dapat menurunkan angka kematian akibat 

kecelakaan, membantu korban bencana dan juga mengurangi angka kematian 

akan kegawatdaruratan penyakit. 

Tenaga kesehatan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan secara 

profesional yaitu berupaya semaksimal mungkin demi kesembuhan, 

keselamatan pasien atau setidaknya mengurangi kesakitan yang dialami 

pasien.
8
 Setiap orang yang mengemban profesi (termasuk tenaga kesehatan) 

mempunyai kepentingan akan rasa aman dalam melaksanakan tugasnya. 

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum merupakan kaedah yang 

diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia.
9
 Akan tetapi kedudukan 

hukum tidak hanya sebagai (social control dan social engineering) tetapi juga 
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sebagai pengadil yang dapat memberi imbalan berupa sanksi bagi setiap 

pelanggar aturan main (rule of game) yang telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan, termasuk dalam peristiwa hukum berupa tindakan 

medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien yang 

dilayaninya.
10

 

Tenaga kesehatan yang terlibat dalam aksi dekade keselamatan jalan 

melakukan upaya medis terhadap korban atau pasien di jalan yang dalam 

keadaan gawat darurat kemungkinan respon time lambat atau kesalahan dalam 

penanganan karena harus bertindak dengan cepat dan tepat. Selain itu juga ada 

kendala non teknis yang mungkin terjadi misalnya kemacetan, kondisi jalan 

dan alat kordinasi yang tidak dapat berfungsi karena masalah koneksi, 

kendaraan operasional yang rusak secara tiba-tiba bisa saja menjadi kendala 

bagi tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan pra dan pasca 

kecelakaan. 

Dengan demikian tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan 

terhadap tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dapat disalahkan, diminta 

pertanggung jawaban karena dianggap terlambat memberi penangan pra dan 

pasca kecelakaan sehingga korban menderita cidera atau bahkan meninggal. 

Selain itu yang menjadi polemik PSC yaitu organisasi dari PSC sendiri 

belum teroganisir dan juga lokasi yang tepat untuk membangun PSC dalam 
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upaya penangan yang cepat bagi korban lakalantas. PSC di Solo pada tahun 

2016 merupakan satu-satunya PSC di Jawa Tengah yang telah menjadi Unit 

Pelaksana Teknis (UPT), akan tetapi oleh bagian organisasi Provinsi Jawa 

Tengah ditolak karena PSC tidak tercantum sebagai salah satu Unit Pelaksana 

Teknis di bawah Kementerian Kesehatan dengan dasar Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan tidak 

memenuhi kriteria sebagai UPT Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Untuk dapat terbitnya suatu surat ijin bagi dokter, perawat dan bidan 

di PSC perlu adanya suatu wadah berupa unit pelaksana teknis, yang 

merupakan unit teknis di bawah Dinas Kesehatan. Akan tetapi Dinas 

Kesehatan tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan 

kesehatan. Meskipun sudah memiliki Standar Operasinal Prosedur (SOP) di 

PSC tetapi jika tenaga kesehatan tidak memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) 

sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan, maka dapat membuka peluang yang dapat 

membawa tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut ke ranah hukum.  

Dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan dokter, perawat, dan 

bidan yang melakukan praktik pelayanan diwajibkan memiliki Surat Izin 

Praktik. Secara yuridis ketentuan mengenai wajib memiliki SIP bagi tenaga 
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medis diatur dalam Pasal 36 yang menetukan bahwa, “Setiap dokter dan 

dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki 

surat izin praktik”, sedangkan ketentuan mengenai kepemilikan SIP bagi 

tenaga kesehatan baik dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainya 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan Pasal 46 ayat (1) bahwa, “Setiap Tenaga Kesehatan yang 

menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin”, 

Ayat (2), “Izin sebagaimana ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP”. Apabila 

tidak memiliki SIP tenaga kesehatan dapat dipidana denda sebagaimana 

ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Tenaga Kesehatan. Sehingga 

peran dan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai 

pemegang kekuasaan dan kebijakan sangat diperlukan demi terlaksananya 

program PSC dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan penulis tertarik menulis 

judul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Dokter, Perawat dan Bidan di 

Public Safety Center (PSC) di Kabupaten Rembang”. 

B. RUMUSAN PERMASALAHAN 

Perumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap dokter, perawat dan 

bidan di Public Safety Center (PSC)? 

2. Bagaimana bentuk orgnisasi Public Safety Center (PSC)? 
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3. Bagaimana tanggung jawab dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

terhadap Public Safety Center (PSC)? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk perlindungan 

hukum terhadap dokter, perawat, dan bidan di Public Safety Center 

(PSC). 

2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk organisasi dan 

lokasi dimana Public Safety Center (PSC) didirikan. 

3. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan dukungan Pemerintah 

Kabupaten terhadap Public Safety Center (PSC). 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat mengetahui sejauh mana perlindungan hukum 

bagi dokter, perawat dan bidan di Public Safety Center (PSC) 

b. Dapat menjadi acuan Public Safety Center (PSC) yang ada tentang 

bentuk organisasi dan lokasi pendiriannya 

c. Dapat menjadi acuan bagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 

Public Safety Center (PSC) sesuai peraturan menteri 

d. Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam hal pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan 
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2. Manfaat Akademis 

a. Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperluas 

wawasan pengetahuan bagi para pembaca. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi 

untuk peneliti selanjutnya. 

3. Penelitian diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang perlindungan 

hukum terhadap dokter, perawat dan bidan di  Public Safety Center (PSC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

E. KERANGKA KONSEP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Konsep 

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

 

 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

 

 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 

2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat 

Darurat (SPDGT). 

Perlindungan Hukum Terhadap  

Tenaga Kesehatan dan Medis Undang-Undang No36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan 

 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Kegawat Daruratan 

Peraturan Gubernur No 15 Tahun 2017 tentang 

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 

Terpadu di Jawa Tengah 

Potensi terjadi kesalahan 

Kesalahan Non Teknis Kesalahan Prosedur 

Kurang Trampil 

Kendala kendaraan 

Kendala perjalanan 

Malpraktik 

Masalah Hukum 

Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga 

Kesehatan  

Perda No 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang 

Permendagri  No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah 

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah 

Keputusan Bupati No 440/1160/2017 Tim 

Public Safety Center dalam Penanggulangan 

Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Rembang 

Undang undang No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis 

sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan hukum empirik 

adalah suatu pendekatan dengan maksud mempelajari fenomena sosial 

dalam masyarakat yang terlihat aspek hukumnya.
11

 

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan Perundang-

undangan dan peran pemerintah melindungi tenaga kesehatan dalam 

melakukan pelayanan Public Safety Center (PSC), sedangkan aspek 

sosiologis dalam penelitian adalah hak tenaga kesehatan memperoleh 

perlindungan hukum dalam melakukan pelayanan Public Safety Center 

(PSC). 

Metode ini digunakan karena permasalahan yang akan dibahas bersifat 

yuridis yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di lapangan terkait 

perlindungan hukum terhadap dokter, perawat dan bidan dalam 

memberikan pelayanan kegawatdaruratan. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekplikatif. 

Penelitian ekplikatif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena 
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secara jelas kondisi-kondisi yang terjadi pada suatu kelompok orang 

tertentu, atau untuk menetapkan ada atau tidaknya relasi antara fenomena 

yang satu dengan yang lain dalam suatu kelompok tertentu.
12

 Penelitian 

ini akan menganlisis dan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi 

dokter, perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan PSC, 

pengorganisasian dan lokasi PSC serta menganalisis dan menjelaskan 

peran serta dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap PSC. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh studi lapangan melalui wawancara. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka.
13

 

Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara 

mendalam kepada responden yang kemudian diolah dan diambil 

kesimpulan berdasarkan hasil. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

bahan-bahan yang berisi informasi tentang data sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D  

2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran 

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah 

7) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang 

8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. 

9) Permendagri Nomor 12 Tahun 2016 Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Kegawat Daruratan. 

11) Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem 

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Jawa Tengah 
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12) Keputusan Bupati Nomor 440/1160/2017 Tim Public Safety 

Center dalam Penanggulangan gawat darurat terpadu Kabupaten 

Rembang 

b. Bahan Hukum Sekunder 

1) Jurnal ilmiah. 

2) Laporan kejadian dari Public Safety Center (PSC) terkait dengan 

pelayanan Public Safety Center (PSC). 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti, menggunakan data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari hasil wawancara dengan responden, sedangkan data 

sekunder berupa data yang sudah jadi berupa dokumentasi dan publikasi. 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku dokumen 

resmi dan hasil penelitian.
14

 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data 

primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara. Wawancara 

adalah metode pengumpulan data dalam bentuk personal yang 

dilaksanakan oleh pewawancara. Pewawancara bekerja secara 
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langsung dengan narasumber untuk menanyakan dan mencatat respon 

dari narasumber.
15

 Pada penilitian ini yang akan diteliti terbatas pada 

tenaga medis, perawat, dan bidan, sehingga daftar narasumber dalam 

penelitian ini adalah  

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota atau Penanggung Jawab PSC 

Kabupaten Kota 

2. Dokter di PSC 

3. Perawat di PSC 

4. Bidan di PSC 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, 

catatan lapangan, mengorganisasi dan mengklasifikasikan hal-hal penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.
16

 

 

 

 

                                                           
15

Inunk Nastiti, op. cit. hlm. 105 
16

 Buchari Lapau, 2012, “Metode Penelitian Kesehatan (Metode Penulisan Skripsi, Tesis, dan 

Disertasi)”, Edisis Revisi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 95, 

https://books.google.co.id/books?id=zXMbDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+kualitatif

+dalam+penelitian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiam5KpjdfeAhUcSo8KHVm5DuwQ6AEIWDAJ#v

=onepage&q=analisis%20kualitatif%20dalam%20penelitian&f=false, diakses tanggal 18 November 

2018, pukul 21:33 

https://books.google.co.id/books?id=zXMbDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+kualitatif+dalam+penelitian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiam5KpjdfeAhUcSo8KHVm5DuwQ6AEIWDAJ#v=onepage&q=analisis%20kualitatif%20dalam%20penelitian&f=false
https://books.google.co.id/books?id=zXMbDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+kualitatif+dalam+penelitian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiam5KpjdfeAhUcSo8KHVm5DuwQ6AEIWDAJ#v=onepage&q=analisis%20kualitatif%20dalam%20penelitian&f=false
https://books.google.co.id/books?id=zXMbDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+kualitatif+dalam+penelitian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiam5KpjdfeAhUcSo8KHVm5DuwQ6AEIWDAJ#v=onepage&q=analisis%20kualitatif%20dalam%20penelitian&f=false


20 
 

G. RENCANA PENYAJIAN TESIS 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, kerangka pemikiran (kerangka konsep), dan 

penyajian tesis. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka tentang 

Perlindungan Hukum Bagi Dokter, Perawat, dan Bidan di 

Public Safety Center (PSC) di Kabupaten Rembang. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diklasifikasikan hal-hal atau informasi 

penting hasil wawancara dengan narasumber, kemudian 

dianalisis, dikaitkan dengan teori, dan pandangan ahli 

hukum. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari perumusan masalah dan akan disampaikan 

saran dari peneliti terkait penelitian. 

 

 

 


