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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Propinsi Jawa 

Tengah dan dilalui jalan Pantai Utara Jawa merupakan alur Jalur Pantura yang 

membentang dari kecamatan kaliori sampai dengan kecamatan sarang dengan 

panjang ± 63 km yang merupakan jalur Pantura terpanjang di Jawa Tengah 

dengan garis koordinat 111000'-111030' Bujur Timur dan 6030'-706' Lintang 

Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan dengan: 

Sebelah Selatan : Kabupaten Blora 

Sebelah Barat  : Kabupaten Pati 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Timur  : Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur 

Kabupaten Rembang memiliki 14 Kecamatan, 287 Desa, 7 Kelurahan. 

Luas wilayah meliputi 101.408ha, dengan jumlah penduduk Rembang 

635.997 jiwa. Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah pada bagian 

utara dengan ketinggian 0-25m, sedangkan bagian selatan relatif lebih tinggi 

dengan ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan laut. Kaupaten 

Rembang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum tahunan sebesar 

33ºC dan suhu rata-rata 23ºC, dengan bulan basah selama 4 sampai 5 bulan, 

sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering. 
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Di depan telah dikemukakan bahwa, 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. 

Pemerintah Indonesia dalam rangka melaksanakan Revolusi 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tersebut kemudian menetapkan melalui 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi 

Keselamatan Jalan. Dapat dikatakan bahwa aksi keselamatan jalan merupakan 

suatu upaya yang dilakukan terhadap seseorang yang mengalami suatu 

musibah di jalan baik kecelakaan lalu lintas dan sebagainya yang sifat atau 

kondisi klinisnya dalam keadaan gawat darurat sehingga membutuhkan 

pertolongan atau upaya penyelamatan secepatnya sehingga terhindar dari 

keadaan yang tidak diinginkan (kematian, kecacatan dan sebagainya). 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi 

Keselamatan Jalan. Instruksi presiden tersebut untuk: 

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, 

dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Program 

Dekade Aksi Keselamatan Jalan dengan berpedoman pada lima 

pilar sebagaimana tercantum dalam program ini. 

2. Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum pertama, berpedoman kepada 5 (lima) Pilar Program 

Dekade Aksi Keselamatan Jalan 
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Di dalam 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. 

Di dalam Instruksi Presiden tentang Program Dekade Aksi 

Keselamatan Jalan, tersebut dalam pilar ke V bahwa, 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). 

Dengan demikian berdasarkan Instruksi Presiden tentang Program 

Dekade Aksi Keselamatan Jalan kemudiaan dibentuk Peraturan Menteri 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 

Terpadu (SPGDT). Dapat dikatakan bahwa Instruksi Presiden tentang 

Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan merupakan dasar hukum lahirnya 

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan 

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).  

Mengenai Public Safety Center (PSC), Pasal 5 ayat (1) Permenkes 

tentang SPGDT menentukan bahwa, “Untuk terselenggaranya SPGDT 
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dibentuk Public Safety Center (PSC).
42

 Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 6 

Peraturan Meteri tentang SPGDT bahwa, “Pusat Pelayanan Keselamatan 

Terpadu/Public Safety Center yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat 

pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang 

merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat”. 

Mengenai pembentukan PSC, jika dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 

5 ayat 3 Permenkes tentang SPDGT secara jelas menentukan bahwa, “PSC 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibentuk oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota”. Dapat dikatakan bahwa secara normatif Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban membentuk PSC. Dalam 

rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Permenkes tentang 

SPDGT Pemerintah Daerah dalam hal ini provinsi Jawa Tengah yang 

kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 

2017 tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Propinsi Jawa 

Tengah. 

Di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 

Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Propinsi 

Jawa Tengah menentukan bahwa, “Dalam penyelenggaraan SPDGT di 

Provinsi Jawa Tengah dibentuk PSC melalui call center 119 di setiap 

                                                           
42

 Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Meteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 



54 
 

Kabupaten/Kota di Daerah”. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Jawa Tengah 

sudah melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permenkes tentang SPDGT. 

Kabupaten Rembang sebagai salah satu Kabupaten di Wilayah 

Provinsi Jawah Tengah sejauh ini secara normatif dapat dikatakan sudah 

menjalan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Permenkes tentang SPDGT dan 

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2017 

tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Propinsi Jawa Tengah. 

Hal ini ditunjukan dengan dikterbitkannya Keputusan Bupati Nomor 

440/1260/2017 tentang Tim Publik Safety Center dalam Penanggulangan 

Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Rembang.  

Mengenai lokasi PSC ditentukan dalam Pasal 13 Permenkes tentang 

SPGDT bahwa lokasi PSC dapat ditempatkan: 

a. dinas kesehatan kabupaten/kota; 

b. rumah sakit; atau 

c. lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 tersebut maka Pemerintah 

Daerah Kabupaten Rembang melalui Surat Keputusan Bupati tersebut Publik 

Safety Center (PSC) Kabupaten Rembang didirikan di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Rembang dengan dasar Dinas Kesehatan memiliki wilayah dan 

membawahi seluruh rumah sakit, klinik dan Puskesmas. Dan ini dapat 

mempercepat evakuasi korban ataupun pasien didalam penanganannya.  
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Berikut adalah profil Public Safety Center (PSC) di Kabupaten 

Rembang:
43

 

1. Sejarah singkat Public Safety Center (PSC) Kabupaten Rembang 

Public Safety Center (PSC) PSC di Kabupaten Rembang didirikan 

pada tanggal 21 Juli 2017 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Bupati Rembang 440/1160/2017 tentang Tim Publik Safety Center (PSC) 

Dalam Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Rembang. 

Lokasi PSC berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. 

Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan. Subarsono 

mengutip pendapat Huges bahwa, salah satu pendekatannya adalah 

kebijakan politik (poitical public policy). Pendekatan kebijakan politik 

(poitical public policy) merupakan pendekatan yang lebih menekankan 

pada hasil bukan dan outcome dari kebijakan publik dengan melihat 

interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam bebagai bidang seperti 

kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lingkungan.
44

 

Terkait dengan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Rembang 

440/1160/2017 tentang Tim Publik Safety Center (PSC) dapat dikatakan 

sebagai suatu kebijakan politik dengan mengingat bahwa kebutuhan 

masyarakat akan penangan kegawatdaruratan di jalan karena keadaan 

geografis Kabupaten Rembang yang berada di jalur pantai utara yang 

                                                           
43

 Profil Publik Safety Center (PSC) Kabupaten Rembang 
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 Ag Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), Pustaka Pelajar: 

Yogyakarta, hlm. 5 
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sewaktu-waktu terjadi kecelakaan sehingga diperlukan penanganan yang 

cepat dalam pelayanan kegawatdaruratan. Dengan adanya Tim Publik 

Safety Center (PSC) di Kabupaten Rembang diharapkan dapat melakukan 

penanganan secara cepat dan tepat kepada korban kecelakaan sehingga 

terhindar dari risiko kecacatan atau bahkan kematian. 

Jika ditinjau berdasarkan peraturan undang-undang Nasional 

khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan dalam Pasal 6 menetukan bahwa, “Pejabat Pemerintahan 

memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil 

Keputusan dan/atau Tindakan”. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat 1 

menentukan bahwa, “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk 

menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”. 

Sedangkan Pasal 7 ayat 2 huruf a menetukan bahwa, “Pejabat pemerintah 

memiliki kewajiban membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuia dengan 

kewenangannya. 

2. Visi dan Misi Public Safety Center (PSC) Kabupaten Rembang 

a. Visi PSC Kabupaten Rembang yaitu, “Mewujudkan jaringan 

pelayanan gawat darurat di Kabupaten Rembang yang terintegrasi 

tanpa diskriminasi”. 

b. Misi PSC Kabupaten Rembang yaitu, “Terwujudnya suatu sistem yang 

dapat memberikan pelayanan, penanganan kegawat daruratan medis 
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yang ada dimasyarakat terintegrasi dengan lintas sektoral terkait, 

sehingga dapat mengurangi resiko kematian, kecacatan dan komplikasi 

yang tidak perlu terjadi sebagai akibat kegawatdaruratan medik yang 

terlambat di tolong”
45

 

3. Tujuan Public Safety Center (PSC) Kabupaten Rembang 

a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan. 

b. Mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat 

darutan dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. 

4. Tugas Pokok dan Fungsi PSC Kabupaten Rembang 

a. Menerima informasi dari masyarakat / SKPD berkaitan dengan 

informasi kesehatan ataupun adanya bencana. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan 

kesehatan. 

c. Mengkoordinasikan suatu kejadian baik itu beruapa kecelakaan lalu 

lintas ataupun bencana dengan Dinas terkait. 

d. Mengkoordinir semua Puskesmas untuk menindaklanjuti suatu 

kejadian baik kecelakaan maupun bencana untuk ditindaklanjuti dan 

melaporkan kepada PSC Kabupaten. 

e. Membuat laporan kejadian 

f. Mengkoordinasikan suatu kejadian rujukan kepada Rumah Sakit 

tujuan/terdekat. 

                                                           
45

  Profil Publik Safety Center (PSC) Kabupaten Rembang 
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g. Memonitor Puskesmas melalui HT ataupun telepon setiap pergantian 

jaga. 

h. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan 

algoritma kegawatdaruratan dalam aplikasi SPGDT 119. 

i. Memberikan layanan ambulans 

Tugas pokok dan Fungsi PSC Kabupaten Rembang berdasarkan Pasal 

2 Peraturan Menteri Kesehatan tentang SPGDT. 

5. Sumber Daya Manusia PSC Kabupaten Rembang 

Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia PSC Kabupaten Rembang 

No Spesifikasi Pendidikan Terakhir Jumlah Status 

1 Dokter Umum 2 Orang ASN 

2 Perawat 9 Orang NON ASN 

3 Bidan 5 Orang NON ASN 

Profil Public Safety Center Kabupaten Rembang 

 

Terkait dengan ketenagaan dalam sistem penanggulangan gawat 

darurat terpadu berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Permenkes tentang SPGDT 

menentukan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat dalam PSC adalah 

tenaga medis (dokter), perawat, dan bidan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa keberadaan tenaga dokter, perawat dan bidan di PSC Kabupaten 

Rembang sudah sesuai dengan Permenkes tentang PSC. Keberadaan 

tenaga kesehatan dalam PSC merupakan sumber daya pendukung upaya 

pelayanan kesehatan yang mengabdi untuk melakukan pelayanan dibidang 

kesehatan terutama melakukan pelayanan kegawatdaruratan. Sebagaimana 

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang tentang Kesehatan menyebutkan 
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bahwa, “tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri 

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan 

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. 

Spesifikasi pelatihan yang dipersyaratkan untuk tenaga kesehatan yang 

bekerja di PSC adalah pelatihan ACTL (Advanced Cardiac Life Suppor) 

untuk dokter dan BCLS (Basic Cardio Life Support) untuk perawat dan 

bidan. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (selanjutnya disbut Undang-undnag ASN) menyebutkan 

Pasal 6 bahwa Pegawai ASN terdiri dari (a) PNS dan (b) PPPK, 

selanjutnya dalam Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa: 

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan 

Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara 

nasional. 

(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan 

Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian 

kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan 

Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. 

 

Total petugas yang bertugas di PSC Kabupaten Rembang adalah 16 

oarang. Terdiri dari 2 dokter umum dengan status Aparatur Sipil Negara 

(ASN), perawat 9 orang dan bidan 5 orang dengan status non ASN. 
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6. Sarana dan Prasarana PSC Kabupaten Rembang 

Berikut sarana dan prasarana PSC di Kabupaten Rembang: 

Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana PSC Kabupaten Rembang 

No Uraian Jenis Jumlah 

1 Alat Transportasi 1. Ambulans 

2. Ambulans motor 

1 unit 

1 unit 

2 Alat Komunikasi 1. HT 

2. Telephon 

3. RIG 

4. Riepeter 

5. HP Seluler 

7 unit 

2 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

3 Almari  Almari Obat 2 buah 

4 Tempat Tidur Felt bed 3 buah 

5 Komputer 1. CPU 

2. Monitor 

3. Printer 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

6 Alat Kesehatan 1. Tabung O2 

2. Ambubag 

3. Stretcher 

4. Brabkard 

5. Neck Coller 

6. Suction Pump 

7. Tensimeter 

8. Matras 

9. Finger Pulse 

Oxymetri 

10. Pinset Cirurgis 

11. Pinset Anatomi 

12. Klem Arteri 

13. Neulfolder 

14. Klem jaringan 

15. Bengkok 

16. Reflek Hammer 

17. Bak Instrumen 

18. Forcep 

5 buah 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

2 buah 

1 unit 

3 buah 

2 buah 

1 unit 

2 buah 

1 buah 

3 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

7 Meubelair 1. Meja 

2. Kursi 

3 buah 

4 buah 

 

Profil Public Safety Center Kabupaten Rembang 

 



61 
 

7. Kegiatan PSC Kabupaten Rembang 

Berikut kegiatan PSC Kabupaten Rembang: 

a. Pertolongan Kecelakan 

b. Penjemputan pasien emergency di rumah 

c. Pertolongan kejadian bencana 

d. Sosialisasi PSC ke Puskesmas dan Masyarakat 

e. Pendidikan dan Pelatihan Tim PSC untuk Up-Date Ilmu dalam 

penanganan kegawatdaruratan.
46

 

8. Standar Operasional Prosedur Kegawat Daruratan PSC Kabupaten 

Rembang 

Berikut adalah daftar SOP PSC 119 Kabpuaten Rembang: 

a. SOP tata cara menerima telp dan penapisan 

1. SOP Menerima Telepon  

2. SOP Penapisan Gawat  

3. SOP Komunikasi Lisan dan Telepon Antara Para Pemberi Layanan  

b. SOP Vital Sign 

1. SOP Mengukur Tekanan Darah  

2. SOP Mengukur Suhu Badan Per Axillary (Ketiak)  

3. SOP Menghitung Denyut Nadi  

4. SOP Pemeriksaan Pernafasan  

5. SOP Pemeriksaan GCS  
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c. SOP Penanganan Pasien 

1. SOP Penanganan Pasien di Rumah  

2. SOP Penanganan Pasien di Tempat Kecelakaan Lalu Lintas  

3. SOP Triage  

4. SOP Pemasangan Neck Collar  

5. SOP Penanganan Pada Cidera Kepala (Trauma Capitis)  

6. SOP Menghentikan Perdarahan  

7. SOP Pemasangan Spalk Anak  

8. SOP Pemasangan Spalk Dewasa  

9. SOP Memasang Balutan  

10. SOP Melakukan Suction (Pengisapan Lendir)  

11. SOP Pemberian Oksigen ( O2) Binasal  

12. SOP Stabilisasi Pasien  

13. SOP Abdominal Thrust  

14. SOP Back Glow  

15. SOP Penanganan Patah Tulang Terbuka 

16.  SOP Penanganan Patah Tulang Tertutup  

17. SOP Perawatan Luka  

18. SOP Perawatan Luka Gigitan  

19. SOP Perawatan Luka  

20. SOP Perawatan Luka Terinfeksi  

21. SOP Perawatan Luka Bakar  
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22. SOP Penanganan Luka Tusuk Dengan Metode Balutan Donat        

23. SOP Penanganan Penderita Tenggelam  

24. SOP Penanganan Penderita Pingsan (Syncope)  

25. SOP Penanganan Penderita Epistaksis ( Mimisan)  

26. SOP Penanganan Keracunan  

27. SOP Penanganan Hipoglikemi  

28. SOP Penanganan Kejang Pada Anak  

29. SOP Memindahkan Pasien ke Ambulance  

30. SOP Transport Pasien  

31. SOP Gangguan Jiwa dan Perilaku Kekerasan  

32. SOP Stroke Hemoragik dan Non hemoragik 

d. SOP Gawat Darurat 

1. SOP Resusitasi Jantung Paru (RJP)  

2. SOP Apneu  

3. SOP Preeklamsia 

9. Struktur Organisasi PSC Kabupaten Rembang 

Mengenai struktur organisasi PSC, di dalam Permenkes Nomor 19 

Tahun 2016 tentang SPDGT belum diatur mengenai Struktur organisasi. 

Dapat dikatakan bahwa, strutur organisasi diatur oleh masing-masing 

Kabupaten. Berikut Struktur Organisasi PSC Kabupaten Rembang:
47
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PSC 119 

KABUPATEN REMBANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PSC Kabupaten Rembang 
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Berikut tugas pokok dan fungsi: 

1. Pelindung (Kepala Dinas Kesehatan, Sekertaris Dinas 

Kesehatan 

Mempunyai kewajiban melindungi setiap anggota, dan 

bertanggung jawab atas keamanan dan jalannya kegiatan. 

2. Penanggung jawab (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan) 

a) Menyusun rencana kegiatan 

b) Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran unit kerjanya 

c) Melakukan koordinasi dalam melaksanakan unit kerjanya 

d) Menyusun pertanggungjawaban administrasi keuangan atas 

kegiatan yang telah dilaksanakan dan disampaikan langsung ke 

atasan 

e) Menyampaikan laporan hasil kegiatan unit kerjanya kepada 

atasan 

f) Menyimpan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan 

3. Koordinator (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan) 

a) Menyelenggarakan segala program kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam program kerja.  

b) Tanggung jawab koordinator yaitu, mengkoordinasikan dan 

mengorganisasikan seluruh program kerja dan pelaksanaan 

kebijakan organisasi dalam dalam program kerja 

Tugas pokok Koordinator yaitu: 
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a. Merumuskan dan megusulkan program kegiatan berikut 

anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oeh rapat 

bidang dan organisasi 

b. Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi agenda dalam 

organisasi  

4. Seksi Bidang Kesekretariatan 

Tugas pokok seksi Bidang Kesekretariatan yaitu: 

a. Menyimpan arsip/dokument PSC. 

b. Menyusun jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh team. 

c. Menerima persuratan,baik surat masuk maupun surat keluar. 

d. Bertindak sebagai perantara antara pimpinan dan bawahan. 

e. Menyiapkan bahan-bahan keterangan kepada pimpinan sesuai 

dengan kebutuhan pimpinan dalam rapat maupun kegiatan 

lainnya 

f. Menyusun laporan bulanan dan laporan dilaporkan kepada 

Bupati Rembang dan Dinkes Provinsi 

Tugas tambahan yaitu: 

a. Menjalin kerja sama antara sie yang lain untuk program PSC 

kedepan. 

b. Menyusun jadwal jaga anggota PSC 119 Rembang.
48
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5. Seksi Bidang Sarana dan Prasarana 

Tugas pokok Seksi Bidang Sarana dan Prasarana yaitu: 

a. Kelayakan Ambulance. 

b. Perawatan Ambulance. 

c. Bertanggungjawab terhadap Ambulance mobil dan motor 

d. Perawatan sarana penunjang. 

Tugas tambahan yaitu: 

a. Perlengkapan Ambulance. 

b. Kebutuhan Ambulance per minggu,per bulan dan per tahun. 

6. Seksi Bidang Humas 

Tugas pokok Seksi Bidang Humas yaitu: 

a. Pengumpulan informasi dan dokumentasi. 

b. Mempersiapkan atau menginformasikan atau bahan-bahan 

yang up to date mengenai sesuatu yang akan dikomunikasikan 

kepada individu,kelompok dan publik. 

c. Memberikan informasi kepada Masyarakat melalui media apa 

saja tentang PSC. 

d. Menjalin MOU terhadap lintas sektoral. 

Tugas tambahan yaitu: 

a. Membuat leflet,spandut dan bunner. 

b. Membuat artikel kegiatan untuk dimuat di koran atau media 

tertentu. 
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7. Seksi Bidang Obat 

Tugas pokok Seksi Bidang Obat yaitu: 

a. Mengajukan permintaan obat dan barang habis pakai. 

b. Mengecek dan membuat laporan obat-obatan atau peralatan 

medis. 

Tugas tambahan yaitu: 

a. Membantu menyiapkan obat-obatan atau peralatan yang akan 

dipakai untuk PPPK. 

b. Menyiapkan dan melengkapi kebutuhan mendadak di PSC. 

c. Membuat disain tas emergency. 

8. Seksi Bidang Diklat 

Tugas pokok Seksi Bidang Diklat yaitu: 

a. Merencanakan program pelatihan sampai dengan laporan 

pelaksanaan untuk peningkatan mutu SDM PSC 119 Rembang. 

b. Mengkoordinir pelaksanaan diklat PSC 119 Rembang baik 

kegiatan diklat internal dan eksternal.  

c. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan PSC 119 

Rembang. 

Tugas tambahan yaitu: 

a. Membantu dan bersinergi dengan sie yang lain. 
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b. Menyiapkan segala keperluan yang akan digunakan dalam 

diklat.
49

 

Tabel 3.3 data Kejadian di Kabupaten Rembang 2018 
No Jenis 

kejadian 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jumlah 

1 Kecelakaan 36 30 36 21 27 66 19 20 23 18 23 27 342 

2 Kebakaran 4 3 0 2 4 5 14 27 18 13 7 10 98 

3 Tenggelam 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 8 

4 Kecelakaan 

Kerja 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

5 Emergency 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

6 Penemuan 

mayat 

0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4 

7 Banjir 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

8 Longsor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 Jembatan 

ambrol 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 penjambretan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

11 Gantung diri 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 6 

12 Nelayan 

hilang 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

13 Tersengat 

Listrik 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 Puting 

Beliung 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

15 Perkelahian 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

16 Syncope 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

 
Profil Publik Safety Center (PSC) Kabupaten Rembang 
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 Profil Publik Safety Center (PSC) Kabupaten Rembang 
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Tabel 3.4 data Kejadian di Kabupaten Rembang 2019 
No Jenis 

kejadian 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jumlah 

1 Kecelakaan 16 16 38 32 33 40 21 31     227 

2 Kebakaran 2  3 1 3 2 12 13     34 

3 Tenggelam 0   2 1 1       4 

4 Kecelakaan 

Kerja 

   1         1 

5 Emergency             0 

6 Penemuan 

mayat 

 1     2      4 

7 Banjir  1 1          2 

8 Longsor   1          1 

9 Jembatan 

ambrol 

            0 

10 penjambretan             0 

11 Gantung diri  1   1        2 

12 Nelayan 

hilang 

0 1           1 

13 Tersengat 

Listrik 

1            1 

14 Puting 

Beliung 

   1         1 

15 Perkelahian        1     2 

16 Syncope 1  2   1       4 

17 Penjemputan 

Pasien 

 4 4   2 2 3     15 

18 Pohon 

tumbang 

1  1 1         0 

19 kejang   1          3 

 

Profil Publik Safety Center (PSC) Kabupaten Rembang 

 

 

Tabel di atas adalah jumlah kejadian tahun 2018 di Kabupaten 

Rembang. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, pada tahun 

2018 kejadian paling tinggi di Kabupaten Rembang adalah kecelakaan 

yaitu 342 kejadian, sedangkan kejadian paling sedikit adalah kejadian 
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banjir, longsor, jembatan ambrol, penjambretan, tersengat listrik, puting 

beliung, dan perkelahian yaitu 1 kejadian. Sedangkan pada tahun 2019 

bulan Januari-Agustus kejadian kejadian paling tinggi adalah kecelakaan 

yaitu 227 kasus, dan paling sedikit adalah kejadian kecelakaan kerja, 

nelayan hilang, tersengat listri, dan puting beliung yaitu 1 kasus.  

Berdasarkan data kejadian di atas dapat dikatakan bahwa 

keberadaanya program PSC sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal 

penanganan kejadian kegawatdaruratan. 

B. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan di Public Safety 

Center (PSC) 

1. Perlindungan Hukum bagi Dokter di Public Safety Center (PSC) 

Upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat 

mencakup upaya pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. 

Tenaga kesehatan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan kepada 

penerima pelayanan kesehatan berupaya semaksimal mungkin demi 

kebaikan penerima pelayanan kesehatan, atau setidaknya mengurangi 

kesakitan yang dialami. 

Upaya pelayanan kegawatdaruratan atau sitem pelayanan gawat 

darurat terpadu (SPGDT) adalah suatu mekanisme pelayanan 

Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center 

dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan 
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masyarakat.
50

 Agar terselenggaranya SPDGT harus dibentuk Tim Public 

Safety Center (PSC).
51

 Dalam konsepnya PSC melaksanakan pelayanan 

pra rujukan atau pra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaiaman ketentuan 

dalam Pasal 19 Permenkes tentang SPGDT yaitu, “penanganan prafasilitas 

pelayanan kesehatan”. 

Salah satu tenaga yang dilibatkan dalam PSC adalah dokter yang 

terlatih kegawatdaruratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) 

Permenkes tentang SPGDT. Dokter yang bertugas di PSC sebelumnya 

harus terlatih kegawatdaruratan karena upaya pelayanan kegwatdaruratan 

adalah suatu tindakan yang harus dilakukan secara cepat dan tepat. 

Di dalam Pasal 16 ayat (2) menentukan bahwa, “Tenaga kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas”: 

a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi 

korban; dan 

b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat 

kegawatdaruratanya. 

 

Dalam Pasal 20 Permenkes tentang SPDGT menyatakan bahwa: 

 

1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan tindakan 

pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat 

dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga 

kesehatan dari PSC. 

                                                           
50

 Lihat Pasal 1 angka 3 Permenkes tentang SPGDT 
51

 Lihat Pasal 5 ayat 1 huruf b Permenkes tentang SPGDT 
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3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan 

kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat. 

4) Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat 

oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan 

operator call center sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat 

kejadian. 

 

Khusus pelayanan kegawatdaruratan prafasilitas oleh dokter juga 

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Kegawatdaruratan. Pelayanan Kegawatdaruratan yang 

dilakukan oleh dokter diatur menurut Pasal 4 ayat (1) huruf a Permenkes 

tentang Pelayanan Kegawatdaruratan yang menyebutkan bahwa, 

“Pelayanan Kegawatdaruratan meliputi penanganan kegawatdaruratan 

prafasilitas pelayanan kesehatan”. Di dalam Pasal 5 Permenkes tentang 

Pelayanan Kegawatdaruratan menentukan bahwa pelayanan prafasiliatas 

yaitu: 

(1) Penanganan kegawatdaruratan prafasilitas pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. tindakan pertolongan; dan/atau\ 

b. evakuasi medik, terhadap Pasien. 

(2) Tindakan pertolongan terhadap Pasien sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dilakukan di tempat kejadian atau pada 

saat evakuasi medik. 

(3) Evakuasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan upaya memindahkan Pasien dari lokasi kejadian ke 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis Pasien 

dengan menggunakan ambulans transportasi atau ambulans 

Gawat Darurat disertai dengan upaya menjaga resusitasi dan 

stabilisasi. 

(4) Dalam hal tidak terdapat ambulans transportasi atau ambulans 

Gawat Darurat, evakuasi medik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat menggunakan alat transportasi lain di sekitar 
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lokasi kejadian dengan tetap melakukan upaya menjaga 

resusitasi dan stabilisasi stabilisasi. 

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa, 

ketentuan di atas merupakan suatu keharusan yang harus dipedomani dan 

dilakukan oleh dokter dalam pelayanan kegwatdaruratan prafasilitas 

kepada korban/pasien. Jika dikaitkan dengan kaedah hukum maka sesuai 

dengan yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo bahwa, kaedah hukum 

merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau 

seharusnya dilakukan. Pada hakekatnya kaedah hukum merupakan 

perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seyogyanya atau 

seharusnya seseorang bertingkahlaku.
52

 

Secara khusus bagi profesi dokter dalam upaya pelayanan 

kegawatdaruratan tertera dalam Pasal 51 huruf d Undang-Undang Praktik 

Kedokteran yaitu, “melakukan pertolongan darurat atas dasar 

perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan 

mampu melakukannya”. Secara etik dokter diwajibkan melakukan 

pertolongan kegawatdaruratan. Pasal 13 Kode Etik Kedokteran Indonesia 

bahwa, “Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai sautu 

tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin bila ada orang lain bersedia 

dan mampu memberikannya”. Dengan demikian maka kewajiban dokter 

dalam memberikan pelayanan kegwatdaruratan dapat dikatakan sebagai 
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 Sudikno Mertokusumo, op. cit, hlm. 15-16 
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tanggung jawab responsibility. Tanggung jawab dalam arti responsibility 

diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajiban sebagai 

pemberi pelayanan kesehatan. 

Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan 

didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, 

keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.
53

 Artinya 

bahwa dalam melakukan upaya pelayanan kesesahatan baik yang bersifat 

kegawatdaruratan maupun tidak dokter selalu memperhatikan nilai-nilai 

kemanusian keselamatan pasien. 

Tentunya bahwa ketentuan-ketentuan dalam melakukan pelayanan 

kesehatan merupakan suatu perumusan pedoman yang harus dilakukan 

oleh dokter dalam pelayanan kegawatdaruratan yaitu memperhatikan 

standar standar profesi, standar operasional prosedur dalam rangka 

mengupayakan keselamatan prafasilitas demi menurunkan risiko 

kecacatan atau kematian atau setidaknya mengurangi mengurangi 

kesakitan yang dialami oleh korban/atau pasien. 

Terkait dengan pelayanan kegawatdaruratan prafasilitas, agar dapat 

melakukan pelayanan secara maksimal dokter wajib terlatih 

kegawatdaruratan. Sehingga di dalam Pasal 51 huruf e Undang-Undang 

Praktik Kedoteran mewajibkan dokter wajib “menambah ilmu 
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 Lihat Pasal 2 Undnag-Undang Praktik Kedokteran 
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pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau 

kedokteran gigi”.  

Secara yuridis dokter yang melakukan pelayanan kesehatan harus 

memiliki surat izin praktik. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 23 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 23 ayat 

(3) mengatur bahwa, “Dalam Menyelenggarakan pelayanan kesehatan, 

tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah”. Izin yang 

dimaksud dalam pasal tersebut adalah Surat Izin Praktik (SIP). 

Pengaturan mengenai surat izin praktik secara khusus untuk 

profesi dokter juga tertera dalam Pasal 36 Undang-Undang tentang Praktik 

Kedokteran bahwa, “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan 

praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik”. Pasal 

37 menentukan bahwa: 

(1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di 

kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi 

dilaksanakan. 

(2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 

(tiga) tempat. 

(3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat 

praktik. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, sejauh ini kendala yang dialami 

dokter yang bekerja di PSC terkendala dengan penerbitan surat ijin 

praktik. Hal ini disebabkan PSC didirikan di Dinas Kesehatan. Dinas 
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Kesehatan tugas pokok dan fungsinya tidak melakukan pelayanan 

kesehatan, dan tidak termasuk sebagai fasilitas pelayanan kesehatan 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan. Jika dlihat berdasarkan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

bahwa: 

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 terdiri atas: 

a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; 

b. pusat kesehatan masyarakat; 

c. klinik; 

d. rumah sakit; 

e. apotek; 

f. unit transfusi darah; 

g. Iaboratorium kesehatan; 

h. optikal; 

i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan 

j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional. 

 

 

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa, PSC bukan 

sebuah fasilitas kesehatan sehingga Dinas Kesehatan tidak dapat 

mengeluarkan surat izin praktik kepada dokter yang bertugas di PSC. 

Apabila didirikan di Rumah sakit, surat ijin praktik tenaga kesehatan bisa 

diterbitkan. Akan tetapi kendala yang timbul adalah rumah sakit tidak 

memiliki wilayah dan tidak memiliki wewenang untuk memerintah atau 

mengkoordinasikan dengan puskesmas, klinik ataupun rumah sakit 
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disekitarnya. Dan dikhawatirkan akan terjadi sentralisasi rujukan pada 

korban atau pasien.  

Selain itu untuk mendapat izin praktik, dokter atau dokter gigi 

harus mempunyai tempat praktik sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf b 

Undang-Undang Praktik Kedokteran bahwa, “untuk mendapatkan surat 

izin praktik dokter atau dokter gigi mempunyai tempat praktik”.  

Menurut Riyadi, asas-asas yang harus dipedomani dan dijadikan 

dasar oleh dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan salah satunya 

adalah, asas legalitas. Asas ini tersirat dalam dari ketentuan dalam Pasal 

29 Undang-Undang Praktik Kedokteran ayat (1). Dinyatakan bahwa setiap 

dokter dan dokter gigi yang yang melakukan praktik kedokteran di 

Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter gigi, untuk 

menyelenggarakan praktik kedokteran. Dalam Pasal 36 disebutkan setiap 

dokter dan dokter gigi harus memiliki surat tanda registrasi dengan 

maksud untuk menyelenggarakan praktik kedokteran memberikan 

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa dokter tersebut 

memberikan pelayanan telah memenuhi syarat aman dan mampu 

betanggung jawab.
54

  

                                                           
54

 Machli Riyadi, 2018, Teori Inemook dalam Mediasi Malapraktik Medik, Prenamedia Group: Jakarta, 

hlm. 52, 

https://books.google.co.id/books?id=G9B1DwAAQBAJ&pg=PA52&dq=asas+legalitas+dalam+pelaya

nan+kesehatan&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiA6-

bbgsTlAhUMKo8KHRZdCEwQ6AEILDAA#v=onepage&q=asas%20legalitas%20dalam%20pelayan

an%20kesehatan&f=false, diakses tanggal 29 Oktober 2019 pukul 21:30 WIB 

https://books.google.co.id/books?id=G9B1DwAAQBAJ&pg=PA52&dq=asas+legalitas+dalam+pelayanan+kesehatan&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiA6-bbgsTlAhUMKo8KHRZdCEwQ6AEILDAA#v=onepage&q=asas%20legalitas%20dalam%20pelayanan%20kesehatan&f=false
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https://books.google.co.id/books?id=G9B1DwAAQBAJ&pg=PA52&dq=asas+legalitas+dalam+pelayanan+kesehatan&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiA6-bbgsTlAhUMKo8KHRZdCEwQ6AEILDAA#v=onepage&q=asas%20legalitas%20dalam%20pelayanan%20kesehatan&f=false
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Ditegaskan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan bahwa, “Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan Praktik 

tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 

dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”. 

Jika dilihat ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) tersebut sesuai 

dengan yang dikemukakan H. Muntaha bahwa, kedudukan hukum tidak 

hanya sebagai (social control dan social engineering) tetapi juga sebagai 

pengadil yang dapat memberi imbalan berupa sanksi bagi setiap pelanggar 

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

perundang-undangan. 

Perlindungan hukum bagi dokter yang bertugas di PSC sangat 

penting. Perlindungan hukum bagi dokter tidak hanya berlandaskan 

ketentuan Pasal 50 huruf a tersebut, perlindungan hukum bagi dokter juga 

dalam hal penerbitan surat ijin praktik sebagai legalitas dalam melakukan 

pelayanan kesehatan. 

Esensi hukum dalam bidang kesehatan merupakan sesuatu yang sangat 

penting. Karena dibutuhkan untuk melindungi kepentingan pasien juga 

melindungi kepentingan dokter. Pasal 50 huruf a Undang-Undang Praktik 

Kedokteran yang menyebutkan bahwa dokter berhak: “Memperoleh 

perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar 

profesi dan standar prosedur operasional”. 
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Terkait dengan dokter yang yang bertugas di PSC dapat dikatakan 

bahwa, perlindungan hukum bagi dokter yang bertugas di PSC tidak 

hanya perlindungan dalam hal melakukan tugas sesuai standar profesi dan 

standar operasional, tetapi perlindungan dalam hal legalitas dalam 

melakukan pelayanan kegawatdaruratan prafasilitas. 

Perlindungan hukum bagi dokter yang bekerja di PSC tidak hanya 

dari organisasi profesi kedokteran akan tetapi pemerintah daerah. 

Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan kepada tenaga 

kesehatan ditegaskan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan. 

2. Perlindungan Hukum bagi Perawat di Public Safety Center (PSC) 

Tenaga tenaga kesehatan yang terlibat dalam Public Safety Center 

(PSC) salah satunya adalah perawat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

16 ayat (1) Permenkes tentang SPGDT. Perawat dalam melakukan 

pelayanan kesehatan diwajibkan memiiki surat izi paktik sebagaimana 

ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Keperawatan menentukan 

bahwa: 

(1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib 

memiliki izin. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 

bentuk SIPP. 

(3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kabupaten/ kota atas rekomendasi pejabat 

kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Perawat 

menjalankan praktiknya. 
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(4) Untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2), Perawat harus melampirkan: 

a. salinan STR yang masih berlaku; 

b. rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan 

c. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat 

keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

(5) SIPP masih berlaku apabila: 

a. STR masih berlaku; dan 

b. Perawat berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam 

SIPP. 

 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, saat kendala yang 

dialami oleh perawat dan bidan di PSC adalah surat ijin praktik. Hal ini 

karena PSC berada di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan dan tidak 

termasuk sebagai fasilitas pelayanan. 

Pasal 19 Undang-Undang Keperawatan ayat 4 huruf c mengatur 

bahwa untuk mendapat SIPP perawat harus melampirkan, “surat 

pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat 

dipahami tidak dapat diberikan SIPP kepada perawat karena public safety 

center (PSC) merupakan pelayanan kegawatdaruratan prafasilitas bukan 

fasilitas kesehatan. 

Jika dilihat dari segi legalitasnya tidak terpenuh akan tetapi upaya 

pelayanan kegawatdarutan yang dilakukan adalah demi kebaikan 

korban/pasien dengan maksud mengurangi risiko kecacatan, atau bahkan 

kematian sehingga perawat yang bertugas di PSC memiliki hak 
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memperoleh perlindungan hukum. Karena Praktik Keperawatan 

berasaskan: 

a. "asas perikemanusiaan" adalah asas yang harus mencerminkan 

pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia scrta harkat 

dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa 

membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras. 

b. "nilai ilmiah" adalah Praktik Keperawatan dilakukan 

berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

diperoleh, baik melalui penelitian, pendidikan maupun 

pengalaman praktik. 

c. "asas etika dan profesionalitas" adalah bahwa pengaturan 

Praktik Keperau,atan harus dapat mencapai dan meningkatkan 

keprofesionalan Perawat dalam menjalankan Praktik 

Keperawatan serta memiliki etika profesi dan sikap 

profesional. 

d. "asas manfaat" adalah Keperawatan harus memberikan 

manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemanusiaan dalam rangka 

mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

e. "asas keadilan" adalah Keperawatan harus mampu memberikan 

pelat'anan yang merata, erjangkau, bermutu, dan tidak 

diskriminatif dalam pelayanan kesehatan. 

f. "asas pelindungan" adalah bahwa pengaturan Praktik 

Keperawatan harus memberikan pelindungan yang sebesar 

besarnya bagi Perawat dan masyarakat. 

g. "asas kesehatan dan keselamatan klien" adalah Perarvat dalam 

melakukan Asuhan Keperawatan harus mengutamakan 

kesehatan dan keselamatan KIien. 

 

3. Perlindungan Hukum bagi Bidan di Public Safety Center (PSC) 

Di depan telah dikemukakan bahwa, bidan termasuk tenaga 

kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kegawatdaruratan. Bidan dalam 

melaksanakan pelayanan kesehatan diwajibkan memiliki surat izin praktik 

bidan. Pengaturan mengenai izin praktik bidan tertera dalam Pasal 25 

Undang-Undang Kebidanan yaitu: 
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(1) Bidan yang akan menjalankan Praktik Kebidanan wajib 

memiliki izin praktik. 

(2) lzin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam bentuk SIPB. 

(3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat 

kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Bidan 

menjalankan praktiknya. 

(4) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) harus menerbitkan SIPB paling lama 15 (lima 

belas) hari kerja sejak pengajuan SIPB diterima. 

(5) Untuk mendapatkan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Bidan harus memiliki: 

a. STR yang masih berlaku; dan 

b. tempat praktik. 

(6) SIPB berlaku apabila: 

a. STR masih berlaku; dan 

b. Bidan berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam 

SIPB. 

 

Berdasarkan ketentun dalam Pasal 25 tersebut setiap bidan yang 

melakukan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik. Pasal 

25 huruf b mentukan bahwa untuk mendapatkan SIPB bidan harus 

memiliki tempat praktik. Public safety center (PSC) merupakan pelayanan 

kegawatdaruratan prafasilitas bukan fasilitas kesehatan. 

Dilihat dari segi legalitasnya tidak terpenuhi akan tetapi upaya 

pelayanan kegawatdarutan yang dilakukan adalah demi kebaikan 

korban/pasien dengan maksud mengurangi risiko kecacatan, atau bahkan 

kematian sehingga yang bertugas di PSC memiliki hak memperoleh 
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perlindungan hukum. Karena penyelenggraan kebidanan berasaskan, 

Penyelenggaraan Kebidanan berasaskan:
55

 

a. Asas "perikemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan 

Kebidanan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang 

berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang 

mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi 

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 

penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status 

sosial, dan ras. 

b. Asas "nilai ilmiah" adalah bahwa penyelenggaraan Kebidanan 

harus dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan, 

maupun pengalaman praktik. 

c. Asas "etika dan profesionalitas" adalah bahwa pengaturan 

Praktik Kebidanan harus dapat mencapai dan meningkatkan 

profesionalitas Bidan dalam menjalankan Praktik Kebidanan 

serta memiliki etika profesi dan sikap profesional. 

d. Asas "manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Kebidanan 

harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

e. Asas "keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Kebidanan 

harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata 

kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang 

terjangkau. 

f. Asas "pelindungan" adalah bahwa Bidan dalam menjalankan 

Asuhan Kebidanan harus memberikan pelindungan bagi Bidan 

dan masyarakat. 

g. Asas "keselamatan Klien" adalah bahwa Bidan dalam 

melakukan Asuhan Kebidanan harus mengutamakan 

keselamatan Klien. 

 

Selanjutnya menganai pelayanan kegawatdaruratan di dalam Pasal 

20 ayat (1) Permenkes tentang SPGDT menentukan bahwa, tindakan 

pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat 
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 Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Kebidanan  



85 
 

di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan 

kesehatan. Lebih lanjut ditegaskan dalam ayat 2 bahwa, “Tindakan 

pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC”. 

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa dokter, perawat 

dan bidan di PSC wajib memberikan pertolongan atau penangan terhadap 

korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat. Akan tetapi dokter, 

perawat dan bidan yang terlibat dalam pelayanan prfasilitas dalam 

melakukan pelayanan kegawatdaruratan terhadap korban atau pasien di 

jalan 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 dokter, perawat dan 

bidan. Dokter, perawat dan bidan dapat disalahkan, diminta 

pertanggungjawaban karena dianggap terlambat memberi penangan pra 

dan pasca kecelakaan sehingga korban menderita cidera atau bahkan 

meninggal. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan dokter, 

perawat dan bidan dapat dipersalahkan. 
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Kemungkinan timbulnya cidera dalam proses penaganan 

prafasilitas maka dokter, perawat dan bidan yang melakukan upaya 

penangan kegawatdarutan harus diberikan perlindungan. 

Dalam melakukan pelayanan kegawatdaruratan Doktrin 

Good samaritan law yang menjamin kepada setiap tindakan medik 

dokter atau tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dalam keadaan darurat dengan tidak melewati batas 

yang digariskan dalam doktrin tersebut antara lain: 

 

a. Kesukarelaan pihak penolong. 

b. Itikad baik pihak penolong. 

 

Di Amerika penerapan doktrin Good Samaritan dalam 

peraturan perundang-undangan pada hampir seluruh negara 

bagian.Doktrin tersebut terutama diberlakukan dalam fase pra-

rumah sakit untuk melindungi pihak yang secara sukarela beritikad 

baik menolong seseorang dalam keadaan gawat darurat. Dengan 

demikian seorang pasien dilarang menggugat dokter atau tenaga 

kesehatan lain untuk kecederaan yang dialaminya. Dasar teori ini 

adalah memberikan kesamaan hak serta menegakkan dasar moral 

secara universal sehingga dalam memberikan bantuan atau 

pertolongan kepada seseorang yang menderita dengan tidak 

memperhatikan materi. Baik negara-negara mengadopsi Code 

Napoleon dan maupun negara yang mengadopsi sistem hukum 

Common Law mereka juga mengadopsi teori good samaritan law 

ini sebagai bagian dasar penegakan hukum di negaranya.
56

 

 

Terkait itikad baik, menurut Veronica Komalasari dalam Widodo 

Tresno Novianto mengemukakan bahwa, asas itikad baik bersumber dari 

prinsip etis berbuat baik. Menurut prinsip ini setiap orang berkewajiban 

membantu atau menolong orang lain, sepanjang tidak menimbulkan risiko 

bagi dirinya sendiri. Dikaitkan dengan pelayanan kesehatan dokter, 
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 Mancini MR, Gale AT. 1981, Emergency care and the law. Maryland:Aspen Publication. Loc.op.cit, 

Anton Christian Ompu Sunggu, Perlindungan Hukum Bagi Dokter Pada Pelayanan 

Kegawatdaruratan Di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 
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perawat dan bidan memiliki keahlian dan ketrampilan sebagai pengemban 

profesi, pasien memberikan kepercayaan untuk menolong dirinya, dan 

dokter, perawat dan bidan dengan itikad baik berkewajiban untuk 

memberikan pertolongan profesional tanggung jawabnya.
57

 

Tenaga kesehatan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan 

memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang 

tentang Tenaga Kesehatan menentukan bahwa tenaga kesehatan berhak, 

“Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan Standar Profesi, dan Standar Prosedur Operasional”. 

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Tenaga Kesehatan 

dapat dikatakan bahwa, semua dokter, perawat dan bidan berhak mendapat 

perlindungan hukum dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan 

termasuk tenaga kesehatan yang berupaya melakukan pelayanan kesehatan 

aksi keselamatan jalan yang bersifat gawat darurat, yaitu upaya 

pertolongan atau penanganan terhadap korban/pasien gawat darurat 

prafasilitas pelayanan kesehatan, karena jika dilihat berdasarkan 

Peremenkes Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan 

Gawat Darurat Terpadu secara spesifik belum diatur mengenai upaya 

perlindungan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di PSC dalam 

memberikan pelayanan kegawatdaruratan. 

                                                           
57
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Sebagaiamana dikemukakan Sudikno Mertokusumo bahwa, 

manusia dalam kehidupannya dikelilingi berbagai macam bahaya yang 

mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan 

kepentinganya atau keinginannya tidak tercapai. Kaedah hukum ditujukan 

untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam hal ini kaedah 

hukum diperlukan untuk melindungi dokter, perawat dan bidan bertugas di 

PSC dalam melakukan upaya penanganan kegawatdaruratan. 

Dikemukakan oleh Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan 

hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan 

ketentuan hukum dari kesewenangan juga sebagai kumpulan peraturan 

atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya, 

karena hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang 

dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. 

Di dalam Permenkes tentang Pelayanan Kegwatdaruratan Pasal 5 

Permenkes tentang Pelayanan Kegawatdaruratan mengatur bahwa 

pelayanan prafasiliatas yaitu: 

(1) Penanganan kegawatdaruratan prafasilitas pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. tindakan pertolongan; dan/atau\ 

b. evakuasi medik, terhadap Pasien. 

(2) Tindakan pertolongan terhadap Pasien sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dilakukan di tempat kejadian atau pada 

saat evakuasi medik. 

(3) Evakuasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan upaya memindahkan Pasien dari lokasi kejadian ke 
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Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis Pasien 

dengan menggunakan ambulans transportasi atau ambulans 

Gawat Darurat disertai dengan upaya menjaga resusitasi dan 

stabilisasi. 

(4) Dalam hal tidak terdapat ambulans transportasi atau ambulans 

Gawat Darurat, evakuasi medik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat menggunakan alat transportasi lain di sekitar 

lokasi kejadian dengan tetap melakukan upaya menjaga 

resusitasi dan stabilisasi stabilisasi. 

 

Di dalam pasal penjelasan Permenkes tentang Pelayanan 

Kegawatdaruratan (Huruf B Pelayanan Kegawatdaruratan di Tempat 

Kejadian), dalam rentang kondisi prafasilitas pelayanan kesehatan 

kegawatdaruratan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja sehingga 

diperlukan peran serta dan bantuan, masyarakat, tenaga kesehatan dengan 

ambulans dari PSC maupun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tindakan 

yang dapat dilakukan dalam penanganan kegawatdaruratan prafasilitas 

pelayanan kesehatan, (angka 2) tenaga kesehatan dari PSC 119 ataupun 

dari fasilitas pelayanan kesehatan: 

a. Triase 

Memilah kondisi pasien agar mendapatkan pelayanan yang 

sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan. Tindakan ini 

berdasarkan prioritas ABCDE (Aiway, Breathing, 

Circulatioan, Daisability, Enviroment). 

b. Stabilisasi/Resusitasi 

Resusitasi diperuntukan bagipasien yang mengalami henti 

jantung ataupun yang mengalami krisis tanda vital (jalan 

napas, pernapasan, sirkulasi dan kejang). 

c. Evakuasi Medik 

Evakuasi medic merupakan upaya memindahkan Pasien dari 

lokasi kejadian ke fasilitas pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkan oleh pasien dengan menggunakan ambulans 

trasnportasi atau ambulans gawat darurat disertai dengan upaya 
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menjaga resusitasi dan stabilitasi. Apabila tidak tedapat 

ambulans transportasi atau ambulans gawat darurat, evakuasi 

menggunakan trasportasi di sekitar lokasi kejadian dengan 

tetap melakukan upaya resusitasi dan stabilitasi. 

 

Dapat dikatan bahwa wewenang melakukan pelayanan 

kegawatdaruratan prafasilitas oleh tenaga kesehatan (dokter, perawat dan 

bidan) dari PSC adalah melakukan triase, stabilisasi/resusitasi dan 

evakuasi medik 

C. Bentuk Organisasi Public Safety Center (PSC) 

Disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan bahwa: 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. 

 

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Fasilitas 

Kesehatan: 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan berupa: 

a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan/ atau 

b. pelayanan kesehatan masyarakat. 

 

Pasal 4 ayat: 

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana 

(1) dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: 

a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; 

b. pusat kesehatan masyarakat; 

c. klinik; 

d. rumah sakit; 

e. apotek; 

f. unit transfusi darah; 
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g. Iaboratorium kesehatan; 

h. optikal; 

i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan 

j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional. 

 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 di atas dapat 

dikatakan  bahwa, fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan berupa tempat 

praktik mandiri tenaga kesehatan sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat 

yaitu yang tersebut dalam huruf b, c, d, e, f, g, h, i, dan j. 

Terkait dengan Public Safety Center (PSC) di dalam Peraturan 

Pemerintah tersebut secara jelas belum menentukan bahwa PSC sebagai jenis 

fasilitas pelayanan kesehatan. “Public Safety Center (PSC) adalah pusat 

pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang 

merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat”.
58

  

Fungsi PSC sendiri adalah, pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat 

Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi 

Korban/Pasien Gawat Darurat), pemandu pertolongan pertama (first aid), 

pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat, dan pengoordinasi dengan 

fasilitas pelayanan kesehatan.
59

 Kemudian untuk menjalankan fungsinya PSC 

mempunyai tugas
60

: 

a. menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan 

b. dari Pusat Komando Nasional (National Command Center); 

                                                           
58

 Lihat Pasal 1 angka (1) Permenkes tentang SPGDT 
59

 Lihat Pasal 11 Permenkes tentang SPGDT 
60

 Lihat Pasal 12 Permenkes tentang SPGDT 
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c. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan 

algoritme kegawatdaruratan; memberikan layanan ambulans; 

d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan 

e. kesehatan; dan 

f. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah 

sakit. 

 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dikatakan bahwa 

Public Safety Center (PSC) bukan merupakan suatu jenis fasilitas kesehatan, 

tetapi merupakan suatu pusat pelayanan pusat pelayanan yang menjamin 

kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota, yang fungsinya pemberi 

pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses 

triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat), pemandu 

pertolongan pertama (first aid), pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat, 

dan pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk 

menjalankan fungsinya PSC mempunyai tugas: 

1. menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan 

2. dari Pusat Komando Nasional (National Command Center); 

3. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan 

algoritme kegawatdaruratan; memberikan layanan ambulans; 

4. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan 

5. kesehatan; dan 

6. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah 

sakit. 

 

Dalam konsepnya Public Safety Center melaksanakan pelayanan pra 

rujukan atau pra fasilitas pelayanan kesehatan, sebagaimana ketentuan dalam 
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Pasal 19 Permenkes tentang Sistem Peananggulangan Gawat Darurat Terpadu 

yaitu: 

Sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat terdiri 

dari: 

a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan; 

b. penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan 

c. penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan 

 

Pelayanan kesehatan ini difokuskan untuk penanganan di lokasi 

kejadian dan melakukan rujukan. Pada awalnya kegiatan ini merujuk pada 

kecelakaan lalu lintas, akan tetapi berkembang kepada semua 

kegawatdaruratan medik. Pada akhirnya setiap kabupaten kota memiliki 

gagasan sendiri dalam pelaksanaannya dan menonjolkan potensi daerahnya 

masing-masing. Hal ini disebabkan karena berdsarkan ketentuan dalam Pasal 

Pasal 5 ayat 3 Permenkes tentang SPDGT secara jelas menentukan bahwa, 

“PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibentuk oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Dapat dikatakan bahwa secara normatif 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban membentuk PSC. 

Misalnya kabupaten yang berada di daerah pantura akan berfokus 

kepada kecelakaan lalu lintas seperti PSC si Slamet yang berada di Batang 

dan PSC 119 Kabupaten Rembang. Untuk di daerah yang jauh dari pantura 

seperti PSC Satria yang berada di Banyumas akan lebih berfokus kepada 

pelayanan kegawat daruratat Obstetri atau persalinan. 
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Keberadaan PSC di Indonesia, sangat membantu masyarakat secara 

langsung dan memberikan pelayanan gratis. Secara hukum keberadaan PSC di 

Indonesia dilindungi secara hukum dengan peraturan perundangan yang 

berjenjang dari Kementrian Kesehatan sampai dengan Kabupaten Kota. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Permenkes tentang SPGDT 

ditentukan bahwa, Lokasi PSC dapat ditempatkan: 

a) Dinas Kesehatan Kabupaten Kota; 

b) Rumah Sakit, atau; 

c) Lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Jika dilihat ketentuan tersebut maka hal tersebut membuka peluang 

PSC untuk berdiri sendiri walaupun masih di bawah pengawasan Dinas 

Kesehatan. Selain itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 47 

Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 4 ayat (2) yang 

menetukan bahwa, “Dalam hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, 

menteri dapat menetapkan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain jenis 

fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dengan peluang ini PSC 

berlomba-lomba untuk mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah 

Dinas Kesehatan. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat UPTD merupakan 

organisasi teknis yang melaksanakan kegiatan tehnis operasional dan atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Teknis 
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operasional merupakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung 

berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan Teknis penunjang 

melaksanakan kegiatan tehnis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan 

tugas organisasi induknya, yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan 

serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan 

daerah. 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis diatur oleh beberapa Peraturan 

yaitu: 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah. 

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 016/4338/OTDA tanggal 12 

Juni 2017 Perihal Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan 

Unit Pelaksana Tehnis Daerah. 

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian urusan Pemerintahan antara 
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Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/kota. Pembagian urusan ini berdasarkan; 

1. Akuntabilitas 

Penanggungjawaban penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan 

ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan 

dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan 

Pemerintahan. 

2. Efisiensi 

Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan 

perbandingan tingkat daya duna yang paling tinggi yang dapat diperoleh 

3. Eksternalitas 

Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan 

luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan 

suatu urusan pemerintahan 

4. Strategi Nasional 

Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan 

pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, 

menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, 

pencapaian program strategi nasional dan pertimbangan lain yang diatur 

dalam ketentuan perundang-undangan. 
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Berdasarkan prinsip tersebut kriteria urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah kabupaten/kota adalah: 

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota 

2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota 

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 

Daerah Kabupaten/Kota dan atau 

4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota. 

Di dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di bagi menjadi 3 (tiga) 

yaitu, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan 

urusan pemerintahan umum. 

1. Urusan Pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan Pusat. 

2. Urusan pemerintahan konkurent merupakan urusan pemerintahan yang 

diserahkan kedarah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. 

Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. 



98 
 

Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang 

wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki 

daerahnya. 

b. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib 

dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

1) Urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan 

dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar. 

2) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar meliputi: 

a) Pendidikan 

b) Kesehatan 

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

d) Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman 

e) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

dan 

f) Sosial  

 

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan 

dasar meliputi: 

a. Tenaga kerja 

b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

c. Pangan 

d. Pertanahan 

e. Lingkungan hidup 

f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

g. Pemberdayaan masyarakat dan desa 

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

i. Perhubungan 
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j. Komunikasi dan informasi 

k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah 

l. Penanaman modal 

m. Kepemudaan dan olah raga 

n. Statistik 

o. Persandian 

p. Kebudayaan 

q. Perpustakaan 

r. Kearsipan 

 

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5) menegaskan bahwa, ketentuan lebih lanjut 

mengenai klasifikasi dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 

Badan daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang 

menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara. 

Sebagai Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 

ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 

Tehnis Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 21 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 diatur bahwa, “Pada Dinas atau Badan 

Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD Kabupaten/Kota untuk 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu. Adapun kriteria pembentukan suatu UPTD meliputi:  
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1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan 

dan menjadi tanggung jawab dari Dinas/Badan instansi induknya;  

2. Penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau 

oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus menerus;  

3. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada 

masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;  

4. Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan 

prasarana;  

5. Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi 

UPTD yang bersangkutan;  

6. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Tugas 

Teknis Operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu; dan  

Pembentukan UPTD kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan 

bupati/wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur.  

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diterbitkanlah Surat Edaran 

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/4338/OTDA 

Tahun 2017 tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan 

UPTD. Di dalam Surat Edaran tersebut memuat: 

1. Pembentukan dan Penataan UPTD dilaksanakan untuk meningkatkan 

efektifitas kelembagaan UPTD dalam mendukung tugas perangkat daerah 

guna membantu tugas kepala daerah dalam melaksanakan urusan yang 
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menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penataan UPTD dilaksanakan 

dengan cara mengintegrasikan fungsi-fungsi UPTD yang memiliki 

kedekatan karakteristik atau keterkaitan dalam pencapaian suatu layanan 

kepada masyarakat. Pembentukan UPTD baru ataupun penghapusan 

UPTD yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Dalam Negeri tersebut. 

2. Cabang dinas dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

diwilayah kerjanya, sedangkan UPTD dibentuk melaksanakan tugas 

operasional/penunjang tertentu, sehingga UPTD tidak dapat melakukan 

pembinaan terhadap UPTD atau Unit Kerja Lain. 

3. Seluruh cabang dinas dan UPTD yang akan dibentuk atau yang telah ada 

sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 

tahun 2017, harus dievaluasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, kecuali untuk UPTD Rumah 

sakit, Puskesmas dan satuan pendidikan. 

4. Pembentukan cabang dinas atau UPTD dapat dilaksanakan Apabila telah 

memenuhi seluruh kriteia dan indikator, serta memenuhi jumlah beban 

kerja minimal yang ditetapkan. Analisis memenuhi kriteria dan 

perhitungan beban kerja harus didukung oleh data dan informasi yang 

akurat sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil analisis tersebut 
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dituangkan dalam dokumen kajian pembentukan cabang Dinas atau UPTD 

dengan sistematis dan penjelasannnya. 

5. Klasifikasi Cabang dinas ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur 

dalam pasal 8 Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, sedangkan 

klasifikasi UPTD ditentukan berdasarkan analisis beban kerja dari UPTD 

yang akan dibentuk. Penentuan klasifikasi cabang dinas dan UPTD 

menggunakan sistem informasi pembentukan cabang dinas dan UPTD 

dalam dengan petunjuk penggunaannya. Usulan pembentukan UPTD 

diluar yang tercantum didalam sistem informasi tersebut agar dilakukan 

secara selektif dengan kajian yang komprehensif yang perhitungan beban 

kerjanya dilakukan secara manual dengan menggunakan format. 

6. Dalam hal diperlukan unit kerja untuk melaksanakan suatu fungsi yang 

tidak memenuhi kriteria sebagai untuk dibentuk sebagai UPTD, maka 

pelaksanaan fungsi tersebut diintegrasikan dengan UPTD yang 

mempunyai kedekatan karasteristik atau keterkaitan dalam melaksanakan 

fungsi tersebut. Selanjutnya pada UPTD yang secara geografis 

mempunyai jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan 

pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja 

nonstruktural yang dipimpin oleh seseorang koordinator. 

Matrik Analisis Pemenuhan Kriteria dan indikator Pembentukan Unit 

Pelaksana Tehnis Daerah menurut surat edaran Menteri Dalam Negeri 
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Republik Indonesia Nomor 061/4338/OTDA tahun 2017 tentang Pedoman 

Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD: 

1. Melaksanakan kegiatan teknis opeasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu; 

a) Kegiatan yang merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi 

kewenangan daerah 

b) Bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan 

c) Bukan merupakan kegiatan lintas perangkat daerah dan bukan 

pembinaan kepada unit kerja lain 

d) Memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan 

dan/atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya 

2. Penyediaan barang atau jasa yang diperlkan masyarakat atau perangkat 

daerah lain; 

a) Barang dan jasa yang diberikan bersifat konkrit dan terukur baik 

barang/jasa kolektif maupun barang/jasa individu 

b) Penyediaan barang dan jasa yang diperlukan secara terus menerus 

3. Memberikan konstribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada 

masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintah; 

a) Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, murah dan cepat 

b) Layanan yang diberikan UPTD tersebut merupakan layanan 

pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak 
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tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat atau 

penyelenggaraan pemerintahan. 

c) Layanan yang disediakan belum disediakan oleh BUMN, BUMD,S 

wasta atau penyedia lainnya 

4. Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan 

prasarana; 

a) Pegawai yang akan ditempatkan di UPTD tidak mengakibatkan 

terganggunya kinerja unit-unit organisasi lain 

b) Tidak menambah pegawai baru baik PNS ataupun Honorer 

c) Belanja pegawai dan biaya operasional kantor tidak mengurangi 

belanja publik 

d) Tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa kantor dan 

perlengkapannya 

5. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas 

tehnis operasional tertentu dan/atau tugas tehnis penunjang tertentu; 

Dokumen SOP sudah ditandatangani oleh kepala perangkat Daerah 

6. Memperhatikan keserasian hubungan antara pemerintah propinsi dengan 

pemerintah kabupaten/kota; 

Tidak melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan sususnan 

atau tingkatan pemerintah yang lain, namun jika ada tugas pembantuan 

dari pemerintah pusat atau dari daerah propinsi, maka UPTD dapat 
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ditugaskan untuk melaksanakan tugas bantuan yang bersifat tehnis 

operasional tertentu dari tugas pembantuan tersebut. 

7. Tersedianya jabatan fungsional/teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Unit 

Pelaksana Tehnis Daerah yang bersangkutan: Terdapat tenaga 

fungsional/teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada 

UPTD tersebut sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. 

Berdasarkan uraian di atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

terdapat urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang 

diserahkan ke daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Yang 

di dalamnya terdapat urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

yang salah satunya bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 di mana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah menerima pertimbangan 

tertulis dari menteri terkait. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut 

ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 

yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam  Negeri 

Republik Indonesia Nomor 061/4338/OTDA Tahun 2017 tentang Pedoman 

Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD terdapat 7 (tujuh) kriteria 

pembentuka Unit Pelaksana Teknis Daerah. Melaksanakan kegiatan teknis 
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operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan 

Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari 

Dinas/Badan instansi induknya. 

Di dalam matriks analisa pemenuhan kriteria dan indikator 

pembentukan UPTD menurut Surat Edaran Menteri Dalam  Negeri Republik 

Indonesia Nomor 061/4338/OTDA tahun 2017 tentang Pedoman Konsultasi 

Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD, terdapat kriteria melaksanakan 

kegiatan tehnis operasional dan atau kegiatan tehnis penunjang tertentu. 

Public Safety Center (PSC) Rembang melaksanakan kegiatan teknis 

tertentu yaitu melaksanakan pelayanan kegawat daruratan dan kegiatan ini 

merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah yaitu di 

bidang kesehatan. Kegiatan PSC bukanlah suatu kegiatan yang berhubungan 

dengan perumusan kebijakan dan bukan merupakan kegiatan lintas perangkat 

daerah dan bukan berupa kegiatan pembinaan kepada unit kerja lain. 

Public Safety Center (PSC) berdiri sendiri sebagai perwujudan suatu 

Sistem Penaggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPDGT) dalam rangka 

mengurangi angka kecacatan dan kematian pada kegawatdaruratan dibidang 

medik. Semua staf memiliki ketrampilan khusus dibidang kegawat daruratan 

dengan melakukan pelatihan-pelatihan tertentu. Di dalam PSC juga terdapat 

pembagian kerja, pengawasan terhadap kegiatan dan pembuatan laporan pada 

setiap bulan sebagai bukti kinerja dan pertanggungan jawab pelaksanaan 

kegiatan. 
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Produk yang dihasilkan PSC berupa jasa yaitu penjemputan, 

pertolongan pertama dan rujukan pada pasien atau korban. PSC melaksanakan 

tugas terus menerus selama 24 jam yang terbagi dalam 3 shif jaga. Jasa yang 

dihasilkan PSC dapat diidentifikasi secara jelas dan bersifat konkrit. Karena 

kegiatan ini langsung berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat. Hal 

ini sesuai dengan matrik standar kriteria tentang produk yang dihasilkan PSC 

yaitu berupa jasa. 

Pada kriteria konstribusi dan manfaat PSC bagi masyarakat dijelaskan 

bahwa kegiatan yang dilakukan PSC ini memberikan kontribusi dan manfaat 

langsung kepada masyarakat karena dapat memberikan pelayanan yang cepat, 

dekat dan tidak berbayar. Sebelum ada PSC bila masyarakat mengalami 

kecelakaan atau kegawat daruratan medik mengalami kesulitan untuk mencari 

ambulan yang mau mengantar kerumah sakit terdekat. Tapi setelah adanya 

PSC semua itu dapat tertangani dan masyarakat sangat terbantu dengan 

kegiatan tersebut. Pelayanan kegawat daruratan seperti yang dilakukan PSC 

ini sangat dibutuhkan masyarakat karena layanan yang seperti PSC lakukan 

belum ada satupun pihak yang melaksanakan baik itu pihak swasta atau 

BUMN bahkan BUMD. 

Pegawai yang bekerja di PSC rata-rata merupakan pegawai kontrak 

dengan alasan agar tidak mengganggu kinerja unit lain misalnya puskesmas. 

Karena kebanyakan dari Puskesmas pegawainya juga terbatas dan apabila 

pegawai yang ada dikurangi untuk bekerja di PSC akan mengganggu kinerja 
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puskesmas yang akhirnya puskesmas tidak dapat memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada masyarakat. 

Public Safety Center (PSC) di berada di Dinas Kesehatan dengan tidak 

melakukan pembangunan atau penambahan gedung. Sarana dan prasarana 

yang ada juga menggunakan sebagian besar sarana dan prasarana Dinas 

Kesehatan. Dari komputer, telepon, mobil ambulan dan ambulan motor PSC 

menggunakan milik dinas kesehatan. Secara Sumber daya tenaga kesehatan 

kita melakukkan penambahan pegawai dengan menggunakan dana yang 

bersumber dari anggaran pemerintah daerah karena tidak adanya pegawai 

yang bisa dipindahkan ke PSC. Akan tetapi sarana dan prasarana PSC 

menggunakan sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan. Hal ini belum 

sesuai dengan kriteria yang di persyaratkan dalam kriteria dan indikator 

pembentukan UPTD karena membebani anggaran pemerintah. 

Untuk kriteria dan indikator pembentukan PSC dipersyaratkan agar 

memiliki Standar Operasional (SOP) dalam melaksanakan tugas yang ditanda 

tangani oleh kepala perangkat daerah. Public Safety Center (PSC) sudah 

memiliki SOP pelayanan kegawatdaruratan yang ditanda tangani oleh Kepala 

Dinas Kesehatan sebagai Kepala Perangkat daerah. PSC wajib memiliki SOP 

karena kegiatan ini berhubungan dengan nyawa seseorang sehingga perlu 

standar pelayanan yang sudah dibakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

agar tidak terjadi kesalahan dan mengakibatkan kematian korban lebih cepat. 
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Untuk kriteria keserasian hubungan antara pemerintah propinsi dengan 

pemerintah kabupaten/kota PSC mengalami kendala, hal ini dikarenakan tidak 

adanya PSC ditingkat propinsi. PSC di kabupaten kota langsung berhubungan 

dengan NCC (National Command Center) yang ada dikementerian kesehatan 

sebagai pusatnya PSC. PSC tingkat propinsi sebagai tingkatan yang berada di 

propinsi belum dibentuk atau tidak ada. Hal ini menyebabkan putusnya 

jenjang tingkatan PSC. Jadi apabila ada tugas pembantuan yang diberikan ke 

pemerintah propinsi untuk diteruskan ke kabupaten/kota bisa saja diteruskan 

kekabupaten atau kota akan tetapi bentuk fisik dari PSC propinsi tidak 

terbentuk dan apabila PSC propinsi terbentuk maka akan sulit untuk 

menentukan tugas pokok dan fungsi dari PSC propinsi tersebut. 

Untuk kriteria tenaga fungsional yang berada di PSC dalam rangka 

untuk melaksanakan kegiatan di UPTD sesuai dengan standar kompetensi 

yang berlaku. PSC memiliki tenaga kesehatan berupa dokter, perawat dan 

bidan. Dokter PSC dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

kompetensi dan keahlian yang dipersyaratkan sebagai tenaga fungsional. 

Demikian juga dengan perawat yang bekerja di PSC. Yang menjadi kendala 

adanya bidan yang bekerja di pelayanan kegawat daruratan medis masih 

dipertanyakan karena tidak sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan 

sebagai tenaga fungsional bidan. 

Berdasarkan penjelasan kriteria dan pembentukan UPTD di atas secara 

teknis dan kegiatan PSC sangat membantu masyarakat secara langsung, yaitu 
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mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tidak berbayar dan cepat. 

Pelayanan yang dilakukan berupa penjemputan, pertolongan pertama dan 

rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat. Sarana dan prasarana dari gedung, 

ambulance, telpon, komputer dan fasilitas yang ada merupakan milik dinas 

kesehatan yang merupakan induk PSC. Dari segi legalitas PSC Rembang 

memiliki ijin pendirian yang ditandatangani oleh Bupati sebagai Kepala 

Daerah. PSC memiliki struktur organisasi yang jelas dan SOP yang standar 

yang di sahkan oleh kepala Dinas Kesehatan. 

Yang menjadi kendala fasilitas kesehatan di Indonesia adalah Sumber 

Daya Manusia kesehatan baik itu dirumah sakit maupun di puskesmas, 

sehingga untuk membuat suatu fasilitas atau kegiatan pertolongan kegawat 

daruratan seperti PSC ini dibutuhkan tenaga kesehatan diluar pegawai negeri 

sipil atau tenaga kontrak kecuali dokter yang berasal dari pegawai dinas 

kesehatan. Adanya pegawai kontrak ini akan membebani anggaran pemerintah 

daerah yang bertentangan dengan kriteria dan indikator pembentukan UPTD. 

Selain itu tidak adanya PSC tingkat propinsi juga merupakan kendala yang 

harus dihadapi oleh PSC kabupaten atau kota yang akan menjadikan PSC 

dalam bentuk UPTD. Dari segi ketenagaan yang dapat bekerja di PSC 

hanyalah tenaga fungsional tehnis dokter dan perawat. Untuk bidan tidak 

memiliki kompetensi dalam kegawat daruratan medis yang dilakukan oleh 

PSC. 
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D. Tanggung Jawab dan Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Rembang terhadap Public Safety Center (PSC) 

Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh 

Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan 

nyawa dan pencegahan kecacatan. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 

Terpadu (SPGDT) adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat 

Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode 

akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. Pusat Pelayanan 

Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) adalah pusat pelayanan 

yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan 

dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan 

ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
61

 

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tentunya mempunyai 

tanggung jawab melindungi warga negaranya dengan kebijakan-kebijakan 

salah satunya di bidang kesehatan. Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan 

melibatkan peran serta masyarakat khsusnya upaya penanganan keadaan 

gawat darurat di jalan. Secara normatif khususnya mengenai panagan 

kegawatdaruratan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. 

                                                           
61

 Lihat Pasal 1 ayat 2, 3, dan 6 Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulanggan 

Gawat Darurat Terrpadu 
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Tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan kegawatdaruratan 

terpadu diatur dalam Pasal 26 Permenkes tentang Sistem Penanggulangan 

Gawat Darurat Terpadu yaitu, “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan 

tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPGDT”. 

Selanjutnya di dalam Pasal 27 Permenkes tentang SPGDT 

menyebutkan bahwa: 

1. Dalam penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26, Pemerintah Pusat bertugas dan bertanggungjawab: 

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan SPGDT; 

b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan PSC di 

daerah; 

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 

SPGDT yang dilaksanakan di daerah; 

d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan SPGDT; 

e. melakukan koordinasi dengan instansi kesehatan provinsi atau 

kabupaten/kota terhadap SPGDT; dan 

f. menghimpun dan mengkompilasikan data SPGDT tingkat 

nasional. 

 

2. Dalam penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26, Pemerintah Daerah Provinsi bertugas dan 

bertanggungjawab: 

a. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan program 

SPGDT antar kabupaten/kota di wilayahnya; 

b. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya; 

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan 

peningkatan kapasitas serta kemampuan penyelenggaraan 

SPGDT di wilayahnya; menghimpun data penyelenggaraan 

SPGDT tingkat provinsi; dan 

d. melakukan evaluasi terhadap SPGDT di wilayahnya. 

 

3. Dalam penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas dan 

bertanggungjawab: 
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a. melaksanakan kebijakan/program SPGDT di wilayahnya; 

b. membentuk PSC; 

c. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain di dalam 

dan di luar provinsi; 

d. memfasilitasi kerja sama antar fasilitas pelayanan kesehatan 

dalam penyelenggaraan SPGDT; 

e. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya 

manusia dan pendanaan untuk penyelenggaraan SPGDT; 

f. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan 

kapasitas serta kemampuan SPGDT; dan 

g. melakukan pendataan penyelenggaraan SPGDT tingkat 

kabupaten/kota; 

 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) tersebut dapat 

dikatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab 

sebagaimana ketentuan tersebut. Hasil penelitian didapatkan bahwa, di 

Kabupaten Rembang sudah dibentuk Public Safety Center (PSC). 

Pembentukan PSC di Kabupaten Rembang berdasarkan Surat Keputusan 

Bupati Rembang 440/1160/2017 tentang Tim Publik Safety Center (PSC). 

Sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sudah melaksanakan 

ketentuan dalam Pasal 26 Permenkes tentang SPGDT tersebut. Dapat 

dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sudah 

melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b mengenai 

Pembentukan PSC. 

Publik Safety Center (PSC) Kabupaten Rembag sejauh ini sudah 

melakukan kerja sama dengan beberapa kabupaten terdekat dalam pelayanan 

kesehatan. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten 

Rembang sudah melaksanakan ktentuan dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c. 
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Selanjutnya di dalam Pasal 26 ayat (3) huruf menetukan bahwa 

tanggung jawab Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama antar fasilitas 

pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan SPGDT. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sudah 

melakukan tanggung jawab tersebut dimana dalam mendukung operasional 

pelayanan PSC difasilitsasi dengan saran dan prasaran antara lain: 

No Uraian Jenis Jumlah 

1 Alat Transportasi Ambulans 

Ambulans motor 

1 unit 

1 unit 

2 Alat Komunikasi HT 

Telephon 

RIG 

Riepeter 

HP Seluler 

7 unit 

2 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

3 Almari  Almari Obat 2 buah 

4 Tempat Tidur Felt bed 3 buah 

5 Komputer CPU 

Monitor 

Printer 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

6 Alat Kesehatan Tabung O2 

Ambubag 

Stretcher 

Brabkard 

Neck Coller 

Suction Pump 

Tensimeter 

Matras 

Finger Pulse 

Oxymetri 

Pinset Cirurgis 

Pinset Anatomi 

Klem Arteri 

Neulfolder 

Klem jaringan 

Bengkok 

Reflek Hammer 

5 buah 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

2 buah 

1 unit 

3 buah 

2 buah 

1 unit 

2 buah 

1 buah 

3 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 
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Bak Instrumen 

Forcep 

1 buah 

7 Meubelair    Meja 

   Kursi 

3 buah 

4 buah 

 

 Selain itu sumber daya manusia (tenaga kesehatan) sebagai 

pendukung terselenggaranya PSC juga sudah tersedia. Tenaga kesehatan yang 

bertugas di PSC Kabupaten Rembang terdiri dari: 

No Spesifikasi Pendidikan Terakhir Jumlah Status 

1 Dokter Umum 2 Orang ASN 

2 Perawat 9 Orang NON 

ASN 

3 Bidan 5 Orang NON 

ASN 

 

Kemudian tugas dan tanggung jawab Pemerintah terkait pendanaan 

PSC ditegaskan dalam Pasal 28 Permenkes Nomor 19 ahun 2019 tentang 

SPGDT bahwa: 

1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyediakan 

sumber dana untuk penyelenggaraan SPGDT sesuai dengan 

kewenangannya. 

2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran 

pendapatan belanja daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang 

sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

 

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan PSC dengan pemberian 

dana kepada PSC. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, pendanaan 

PSC di Kabupaten Remabang berdasarkan dana Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembahng. Hal ini menunjukan bahwa tugas 
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dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Rembang 

sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 tersebut. Dapat disimpulkan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Remabang sudah melakukan tugas dan 

tanggung jawab sebagaiamana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) tersebut. 

  


