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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persalinan adalah proses alami yang akan berlangsung dengan 

sendirinya, tetapi persalinan pada manusia setiap saat dapat terjadi penyulit 

yang membahayakan baik ibu maupun janinnya sehingga memerlukan 

pengawasan, pertolongan dan pelayanan dengan fasilitas yang memadai.1 

Persalinan melewati beberapa fase yaitu fase kala I dinamakan fase 

pembukaan dimana terjadi kontraksi rahim dan pembukaan mulut rahim 

hingga mencapai pembukaan lengkap (10 cm), kala II disebut dengan kala 

pengeluaran yaitu janin di dorong keluar sampai lahir, kala III disebut dengan 

kala uri dimana plasenta terlepas dari dinding rahim dan dikeluarkan, kala IV 

merupakan masa setelah lahirnya plasenta sampai dua jam kemudian.2 

Pada tiap-tiap fase ini dapat terjadi adanya potensi terjadinya bahaya 

dan komplikasi pada ibu maupun janin dalam kandungan yang dapat 

menyebabkan kematian, kesakitan, kecacatan dan ketidak nyamanan. Hal ini 

karena kondisi kesehatan ibu yang berbeda-beda. Proses persalinan dengan 

komplikasi ini disebut dengan persalinan risiko tinggi.  

                                                             
1Manuaba, 2009, Kapita Selekta Penatalaksanaan Rutin Obstetri dan Ginekologi, Jakarta : FKUI, 

hal : 3-4 
2Ibid 
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Terdapat beberapa  faktor risiko persalinan, diantaranya : usia ibu yang 

terlalu muda, usia ibu yang terlalu tua, multigrande (ibu yang pernah 

mengalami persalinan lebih dari empat kali), anemia, kehamilan hidramnion, 

persalinan dengan riwayat tindakan (vacum, forcep), persalinan dengan 

riwayat operasi, persalinan pada ibu dengan tinggi badan ≤ 145 cm,gemeli 

(persalinan kembar), serotinus (hamil lebih bulan)  memiliki riwayat penyakit 

jantung, asma, darah tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya perdarahan 

pada proses persalinan atau setelah persalinan, pre eklamsia (kejang) dan 

persalinan prematur.3 

Kondisi persalinan dengan risiko tinggi berpotensi terjadinya risiko 

berupa kematian ibu dan kematian bayi. Berdasarkan data Kementerian 

Kesehatan RI jumlah angka kematian ibu dan neonatal di Indonesia kurun 

waktu tahun 2015 sampai 2017, sebagai berikut: 

 

Tahun Angka Kematian Ibu Angka Kematian 

Neonatal 

2015 305/100.000 KH 19/1.000 KH 

2016 145,11/100.000 KH 19/1.000 KH 

2017 35,3/100.000 KH 15/1.000 KH 

 Sumber: Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017 

Terjadinya kematian ibu dan bayi akibat adanya persalinan dengan 

risiko tinggi juga terjadi di Kota Semarang. Berdasarkan data profil kesehatan 

Kota Semarang tahun 2018 diketahui bahwa pada periode Januari hingga 

Desember tahun 2018 dilaporkan sejumlah 19 kasus kematian ibu dan 36 

                                                             
3Suririnah, 2007, Kehamilan dan Persalinan, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal : 15 
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kematian bayi.4 Pada data kematian ibu dan bayi tersebut dilaporkan bahwa 

satu kematian ibu terjadi di Puskesmas mampu PONED Gunungpati, dan 

jumlah kematian bayi di Puskesmas tersebut dilaporkan sejumlah 6 orang.5 

Hal tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia untuk hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat seperti yang tertuang pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 

belum terpenuhi. 

Risiko ini menjadi lebih besar permasalahannya karena pelayanan 

persalinan banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak memiliki 

kompetensi. Kondisi ini terjadi juga pada Puskesmas mampu Pelayanan 

Obstetri Neonatus Emergensi Dasar (selanjutnya disebut PONED) yang pada 

umumnya juga menangani persalinan – persalinan dengan risiko tinggi. 

Puskesmas mampu PONED saat ini sedang dihadapkan pada permasalahan 

kualifikasi tenaga medis, misalnya tenaga kesehatan yang pada umumnya 

berada di PONED seperti dokter umum, perawat dan bidan, masih ada 

beberapa yang belum memiliki sertifikat PONED, PPGDON (Pertolongan 

Pertama Kegawat daruratan Obstetric dan Neonatus) dan sertifikat 

manajemen asfiksia bagi bayi baru lahir. 

Hal serupa juga terjadi di Puskesmas mampu PONED Gunungpati Kota 

Semarang, diketahui dari hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan 

Kepala Koordinator pelayanan PONED dilaporkan bahwa di Puskesmas 

                                                             
4 Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2018, Keseriusan DKK dalam Menurunkan Angka Kematian 

Ibu Melahirkan di Tahun 2019, Semarang : DKK Semarang, dapat diakses melalui : 

http://dinkes.semarangkota.go.id/index.php/content/post/137, pada tanggal : 20 Mei 2019 
5 Laporan Data Kematian Ibu dan Bayi per Puskesmas milik Dinas Kesehatan Kota Semarang  

periode Januari-Desember 2018 

http://dinkes.semarangkota.go.id/index.php/content/post/137
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mampu PONED Gunungpati terdapat 12 tenaga kesehatan yang bertugas, 

terdiri dari tiga orang dokter umum, tiga orang perawat dan 6 orang bidan. 

Dari 12 tenaga kesehatan tersebut dilaporkan bahwa hanya satu orang dokter 

umum, satu orang perawat dan satu orang bidan yang memiliki sertifikat 

PONED, dan 12 tenaga kesehatan tersebut belum memiliki sertifikat 

pelatihan PPGDON dan manajemen asfiksia bagi bayi baru lahir.6 

Tenaga kesehatan yang memberikan pertolongan persalinan di 

Puskesmas mampu PONED, bekerja berdasarkan perintah dari Surat 

Keputusan (SK) tentang pelaksanaan program PONED yang ditetapkan oleh 

Kepala Puskesmas. Sehingga diketahui bahwa tenaga kesehatan yang 

bertugas di Puskesmas mampu PONED melaksanakan pekerjaan diluar 

kompetensinya. Namun demikian hal itu harus dilakukan untuk kepentingan 

keselamatan pasien (life saving). 

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah telah mengeluarkan 

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas terdapat pada Pasal 35 

ayat (1) berbunyi “Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 

pertama”. Adapun yang dimaksud dengan upaya kesehatan masyarakat 

terdapat pada Pasal 36 ayat (2) berbunyi:  “Upaya kesehatan masyarakat 

meliputi: pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, 

pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi dan 

pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit”. Berdasarkan ketentuan 

                                                             
6Hasil wawancara dengan dr IF selaku Penanggung jawab PONED Puskesmas Gunungpati 

dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018 
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tersebut diketahui bahwa Puskesmas memiliki tugas utama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan 

persalinan sebagai salah satu jenis upaya kesehatan tingkat pertama yang 

dapat dilaksanakan di Puskesmas. 

Terkait dengan pelaksanaan upaya kesehatan tingkat pertama tersebut 

maka Pemerintah mengatur kegiatan manajemen Puskesmas berdasarkan 

Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a disebutkan : 

Pedoman manajemen Puskesmas menjadi acuan bagi Puskesmas dalam 

menyusun rencana lima tahunan dan tahunan, menggerakkan upaya 

kesehatan secara efisien dan efekktif, melaksanakan pengawasan, 

pengendalian dan penilaian kinerja Puskesmas, mengelola sumber daya 

secara efisien dan efektif.  

 

Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka dalam kegiatan 

Puskesmas harus memiliki program perencanaan kegiatan, pengawasan 

pengendalian dan penilaian kinerja serta pengelolaan sumber daya yang 

efisien dan efektif. 

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik 

Pemerintah Daerah wajib untuk menerapkan standar pelayanan minimal 

bidang kesehatan yang diatur pada Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan. Pada Pasal 2 ayat (3) ditetapkan bahwa:  

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota 

terdiri atas: 

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil 

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

d. Pelayanan kesehatan balita 
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e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 

 

Kemudian pada Pasal 3 dijelaskan ketetapan mutu pelayanan pada SPM 

bidang kesehatan yang dijelaskan pada masing-masing ayat sebagai berikut: 

(1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis 

pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan, 

(2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 

standar teknis yang terdiri atas: 

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa  

b. Standar jumlah dan kualitas personel / sumber daya manusia 

kesehatan; dan 

c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 

 

Pelayanan kesehatan di Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. 

Pengertian tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan adalah “Setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. 

 Terdapat beberapa jenis dari tenaga kesehatan yang disebutkan pada 

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan berbunyi : 

Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam: 

a. Tenaga medis 

b. Tenaga psikologis klinis 

c. Tenaga keperawatan 

d. Tenaga kebidanan 

e. Tenaga kefarmasian 

f. Tenaga kesehatan masyarakat 

g. Tenaga kesehatan lingkungan 

h. Tenaga gizi  

i. Tenaga keterapian fisik 
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j. Tenaga keteknisian fisik 

k. Tenaga teknik biomedika 

l. Tenaga kesehatan tradisional 

m. Tenaga kesehatan lain 

 

Berdasarkan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui 

putusan bernomor 82/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa “Pada Pasal 11 

ayat (1) huruf a ditafsirkan istilah tenaga medis dikeluarkan dari pengaturan 

Undang-Undang Tenaga Kesehatan”. Mahkamah menilai dokter dan dokter 

gigi memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan tenaga kesehatan 

pada umumnya.7 

Pada umumnya jenis tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas mampu PONED antara lain dokter, perawat dan 

bidan. Masing-masing dari tenaga kesehatan menjalankan tugasnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Dokter melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

disebutkan pada Pasal 51 huruf a berbunyi ”Dokter dan dokter gigi 

berkewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan 

standar prosedur operasional”. Pada Pasal 50 huruf a disebutkan bahwa 

“Dokter dan dokter gigi memperoleh perlindungan hukum sepanjang 

melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional”. 

Kemudian untuk perawat dalam melaksanakan tugasnya menggunakan 

dasar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, terdapat 

pada Pasal  36 huruf a yang menyebutkan “Perawat berhak mendapatkan 

                                                             
7 Anonim, 2016, MK Cabut Istilah “Tenaga Medis dan KKI” dari Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan, diakses melalui : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5851234771b7e/mk-

cabut-istilah-tenaga-medis-dan-kki-dari-uu-tenaga-kesehatan (diakses pada tanggal 18 Desember 

2018) 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5851234771b7e/mk-cabut-istilah-tenaga-medis-dan-kki-dari-uu-tenaga-kesehatan
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5851234771b7e/mk-cabut-istilah-tenaga-medis-dan-kki-dari-uu-tenaga-kesehatan
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perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar 

pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional”.Terdapat pada 

Pasal 37 huruf b berbunyi “Perawat wajib memberikan pelayanan 

keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan , standar prosedur 

operasional”.  

Sedangkan untuk bidan dalam menjalankan tugasnya menggunakan 

dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan terdapat pada 

Pasal 41 ayat (2) disebutkan “Praktik kebidanan harus dilakukan sesuai 

dengan kompetensi dan kewenangan serta memenuhi kode etik, standar 

profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional”.Terdapat 

pada Pasal 60 huruf a disebutkan “Bidan dalam melaksanakan praktik 

kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan 

tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan dan mematuhi kode etik, 

standar profesi , standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional”. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa masing-masing tenaga 

kesehatan yang terlibat dalam pelayanan Puskesmas mampu PONED yaitu 

dokter, perawat dan bidan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan 

hukum sepanjang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 

dan standar prsedur operasional. 

Ada peraturan khusus yang mengatur tentang standar pelayanan 

pelaksanaan PONED terdapat pada Surat Keputusan Dirjen Bina Upaya 

Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman penyelenggaraan 

Puskesmas mampu PONED. Pada ketentuan tersebut ditetapkan kualifikasi 
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tenaga kesehatan yang melaksanakan Puskesmas PONED, ditetapkan pada 

bagian A angka 2 huruf c disebutkan “Kriteria Puskesmas mampu PONED 

memiliki tenaga kesehatan yang sudah dilatih PONED, bersertifikat dan 

mempunyai kompetensi PONED”. Sertifikat pelatihan yang dimaksud 

meliputi : sertifikat pelatihan PONED, sertifikat PPGDON dan sertifikat 

manajemen asfiksia bagi bayi baru lahir.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terjadi kesenjangan 

antara fakta sosial berupa praktik pelaksanaan pelayanan persalinan risiko 

tinggi di Puskesmas mampu PONED di lapangan dengan faktor yuridis 

berupa peraturan yang mengatur pelaksanaan pelayanan tersebut. Puskesmas 

mampu PONED dihadapkan pada kondisi dimana tenaga kesehatan yang 

bertugas yaitu dokter umum, perawat dan bidan harus bekerja dalam 

kedudukan yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan.  

Selain itu terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana berdasarkan 

hasil studi pendahuluan dilaporkan bahwa Puskesmas mampu PONED 

Gunungpati belum memenuhi kelengkapan alat neonatal yaitu tidak memiliki 

stetoskop dupleks bayi dan neonatus, tidak memiliki headbox dan tidak 

memiliki kateter intra vena yang berguna untuk kepentingan resusitasi bayi 

lahir dengan risiko tinggi. Sehingga masih banyak kasus kegawatdaruratan 
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yang dirujuk ke rumah sakit akibat sarana dan prasarana puskesmas mampu 

PONED kurang lengkap.8 

Fakta tersebut didukung dengan adanya naskah pada jurnal penelitian 

yang dilaksanakan oleh Christiana Pernatun Kismoyo pada tahun 2012 

dengan judul penelitian “Benarkah Puskesmas Poned Efektif?” diketahui 

bahwa kesalahan yang terjadi pada petugas kesehatan dalam memberikan 

pelayanan PONED adalah sebagai berikut: 

1) Petugas belum memahami sepenuhnya tentang job diskripsi  

masing-masing meskipun sudah ada secara dokumentasi. 

2) Belum sepenuhnya semua petugas kesehatan yang bertugas telah 

mengikuti pelatihan PONED. 

3) Tenaga kesehatan kurang percaya diri untuk melakukan pelayanan 

kegawatdaruratan meskipun telah mengikuti pelatihan PONED 

dengan alasan dokter tidak ada di tempat. 

4) Prosedur tetap (protap) tidak ditempelkan atau diletakkan pada 

tempat strategis sebagai pedoman pelayanan PONED melainkan 

hanya dijadikan dokumen pada file komputer. 

5) Rendahnya kemampuan sumber daya manusia, karena berdasarkan 

survey lapangan masih banyak bidan yang tidak dapat melakukan 

kompresi bimanual untuk menghentikan perdarahan.9 

 

Masih adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada petugas pemberi 

pelayanan PONED menjadi kendala bagi pelaksanaan PONED di Puskesmas 

yang dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian serta angka 

kesakitan ibu dan Bayi Baru Lahir (BBL). Hal tersebut menjadi dasar bahwa 

tenaga kesehatan yang berada pada kondisi tersebut perlu untuk mendapatkan 

perlindungan hukum. 

                                                             
8 Hasil pengamatan sarana dan prasarana Puskesmas Gunungpati oleh peneliti, pada tanggal 7 Mei 

2019 
9 Christiana Pernatun Kismoyo, dkk, 2012, Benarkah Puskesmas Poned Efektif, Jurnal Kebijakan 

Kesehatan Indonesia, diakses melalui https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/26235 pada 

tanggal 20 Januari 2018 

https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/26235
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Penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga 

kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, dilakukan oleh Riska Tenriana 

Dewi pada tahun 2017 dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Bagi 

Tenaga Kesehatan Terhadap Bahaya Penularan Infeksi di RSUD dr M Ashari 

Pemalang”, diketahui bahwa: 

Tenaga kesehatan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan pelayanan 

kesehatan.Adanya interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien 

penderita infeksi menyebabkan tenaga kesehatan berisiko untuk 

tertular penyakit infeksi, perlindungan diberikan dengan 

melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur pencegahan resistensi 

mikroba yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Permenkes Nomor 

8 Tahun 2015 Tentang PPRA (Program Pengendalian Resistensi 

Antimikroba). Terdapat dua jenis perlindungan yang diberikan bagi 

tenaga kesehatan yaitu perlindungan hukum preventif berupa 

penyusunan standar prosedur operasional , pembentukan tim PPI, 

penatalaksanaan pasca terkena infeksi, dan perlindungan represif 

berupa jaminan kesehatan bagi tenaga kesehatan.10 

 

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya membahas mengenai hal 

yang sama yaitu perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Pembeda antara 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya 

mengkaji perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terhadap penularan 

infeksi di rumah sakit, sedangkan pada penelitian ini mengkaji perlindungan 

hukum bagi tenaga kesehatan terhadap penanganan persalinan risiko tinggi di 

Puskesmas mampu PONED. 

Penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga 

kesehatan dalam melaksanakan proses persalinan, dilakukan oleh Ni Luh 

Dina Pariani pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum 

                                                             
10Riska Tenriana Dewi, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Bahaya 

Penularan Infeksi di RSUD dr M Ashari Pemalang , Semarang : Tesis Magister Hukum Kesehatan 

UNIKA Soegijapranata (tidak dipublikasikan) 
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Bagi Bidan dalam Praktik Pelayanan Metode Persalinan Gentle Birth”, 

dengan hasil : 

Persalinan dengan metode gentle brith memiliki risiko tinggi 

terjadinya kematian ibu dan kematian bayi, adanya antusiasme 

masyarakat yang tinggi terhadap jenis persalinan ini menuntut bidan 

untuk dapat melakukan praktik persalinan gentle brith. Bidan bisa 

mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan 

pelayanan sesuai dengan standar, secara aspek legalitas normatif 

untuk dapat menolong persalinan gentle brith bidan harus memiliki 

STR, SIP dan sertifikat pelatihan persalinan gentle brith. Terkait 

dengan standar prosedur pelayanan persalinan dengan metode tersebut 

belum disahkan oleh pemerintah sehingga dipandang bahwa belum 

ada rumusan peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum 

bagi bidan dalam praktik persalinan menggunakan metode gentle 

brith.11 

 

Pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian ini hanya membahas perlindungan hukum bagi jenis tenaga 

kesehatan bidan dalam melakukan persalinan dengan metode gentle brith 

yang tergolong merupakan metode yang baru. Sedangkan pada penelitian ini 

mengkaji tentang perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan yang 

bertugas di Puskesmas PONED untuk menolong persalinan jenis risiko tinggi.   

Berdasarkan uraian di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian ini, didukung dengan adanya penelitian terdahulu yang belum 

pernah ada penelitian tentang hal tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan 

Terhadap Penanganan Persalinan Risiko Tinggi di Puskesmas Mampu 

PONED Gunungpati Semarang”. 

                                                             
11Ni Luh Dina Pariani, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Bidan dalam Praktik Pelayanan Metode 

Persalinan Gentle Birth, Semarang : Tesis Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata 

(tidak dipublikasikan) 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pemberian 

perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan khususnya pada tim teknis 

pelayanan PONED  dalam melaksanakan pertolongan persalinan risiko tinggi 

di Puskesmas mampu PONED.  

C. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan 

terhadap penanganan persalinan risiko tinggi di Puskesmas mampu 

PONED Gunungpati? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan 

terhadap penanganan persalinan risiko tinggi di Puskesmas mampu 

PONED Gunungpati? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan 

hukum bagi tenaga kesehatan terhadap persalinan risiko tinggi di 

Puskesmas mampu PONED Gunungpati? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan gambaran pengaturan tentang perlindungan hukum 

bagi tenaga kesehatan terhadap penanganan persalinan risiko tinggi di 

Puskesmas mampu PONED Gunungpati. 

2. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

tenaga kesehatan terhadap penanganan persalinan risiko tinggi di 

Puskesmas mampu PONED Gunungpati. 
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3. Untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terhadap 

persalinan risiko tinggi di Puskesmas mampu PONED Gunungpati. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi 

tenaga kesehatan terhadap penanganan persalinan risiko tinggi di 

Puskesmas mampu PONED 

b. Bagi Puskesmas  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kendala-kendala yang dialami berkaitan dengan pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terhadap penanganan 

persalinan risiko tinggi di Puskesmas mampu PONED  

c. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

pengaturan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terhadap 

penanganan persalinan risiko tinggi, pelaksanaan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian bagi Institusi Pendidikan adalah dapat 

dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat 
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menjadi rujukan dalam mengevaluasi undang-undang yang sudah ada 

tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terhadap penanganan 

persalinan risiko tinggi di Puskesmas mampu PONED. 
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F. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 28 H ayat (1) 

UUD 1945 

Upaya Pelayanan Kesehatan 

UU Nomor 36 Th 2009 Tentang Kesehatan 

Tenaga Kesehatan 

UU Nomor 36 Th 2014 ttg Tenaga Kesehatan 
UU Nomor 29 Th 2004 ttg Praktik Kedokteran 
UU Nomor 38 Th 2014 ttg Keperawatan 
UU Nomor 4 Th 2019 ttg Kebidanan 
 
 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

PP Nomor 47 Tahun 2016 Tentang 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Permenkes Nomor 75 Tahun 

2014 Tentang Puskesmas 

 

Permenkes Nomor 44 Tahun 

2016 Tentang Pedoman 

Manajemen Puskesmas 

Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 
tentang Pelayanan Kesehatan Masa 

Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan dan Masa Sesudah 
Melahirkan, Penyelenggaraan KB 
serta Pelayanan Kesehatan Seksual 

Puskesmas Mampu PONED 

Surat Keputusan Dirjen Bina Upaya 

Kesehatan Nomor 

HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman 

penyelenggaraan Puskesmas mampu 

PONED 

Tindakan 

Obstetri dan 

Neonatus 

Emergency 

 

Standar Pelayanan 

Kualifikasi 

 

Perlindungan 

Hukum Tenaga 
Kesehatan 

 

Pengaturan 

Pelaksanaan 

Faktor yang  mempengaruhi 
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2. KerangkaTeori 

Upaya pelayanan kesehatan adalah sebuah sub sistem pelayanan 

kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif dengan 

sasaran masyarakat.12 Pelayanan kesehatan ini terdiri dari pelayanan 

kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pada 

umumnya pelayanan kesehatan ini dilaksanakan di fasilitas pelayanan 

kesehatan.  

Pengertian  dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang dapat digunakan dalam rangka 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perseorangan baik secara 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bisa dilakukan oleh 

Pemerintah maupun masyarakat umum.13 Salah satu jenis dari fasilitas 

pelayanan kesehatan adalah Puskesmas. Adapun pengertian dari 

Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan 

terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dengan 

menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi tepat 

guna dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.14 

Salah satu fungsi dari Puskesmas adalah sebagai pusat pelayanan 

kesehatan tingkat pertama yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan. Terdapat berbagai jenis pelayanan kesehatan yang 

                                                             
12Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Ilmu Perilaku Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta, hal : 5 
13Azrul Azwar, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Tiga, Jakarta : Binarupa Aksara, 

hal. 3 
14Slamet Riyadi, 2016, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Yogyakarta : Andi Publisher, hal : 20 
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diberikan oleh Puskesmas, yaitu: pelayanan kesehatan mata, pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan 

ibu dan anak, pelayanan KB, balai pengobatan, laboratorium dan apotek. 

Pertolongan persalinan merupakan bagian dari jenis pelayanan kesehatan 

perorangan yaitu pelayanan kesehatan ibu yang dapat diselenggarakan di 

Puskesmas. 

Puskesmas yang khusus memberikan pelayanan persalinan, termasuk 

pada pelayanan persalinan risiko disebut dengan Puskesmas mampu 

PONED, merupakan pelayanan yang digunakan untuk menanggulangi 

kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang diselenggarakan 

di Puskesmas induk, dibawah pengawasan dokter.15 Pelayanan PONED 

dapat dilayani oleh Puskesmas yang mempunyai fasilitas dan kemampuan 

untuk penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar, 

merupakan Puskesmas yang siap 24 jam, dan sebagai rujukan antara 

kasus-kasus rujukan dari polindes dan Puskesmas non perawatan.16 

Batasan tindakan yang dapat dilakukan di Puskesmas mampu 

PONED antara lain: pemberian suntikan antibiotika, pemberian suntikan 

uterotonika, memberikan suntikan sedative, melakukan tindakan plasenta 

manual, melakukan tindakan ekstraksi vacumm, dan melakukan tranfusi 

darah.17 Pelaksanaan layanan ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. 

Pengertian dari tenaga kesehatan adalah setiap individu yang bekerja atau 

                                                             
15Kemenkes RI, 2013, Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan 

Rujukan Edisi Pertama, Jakarta : Kemenkes RI, hal : 13 
16Ibid 
17Dirjen Bina Upaya Kesehatan, 2016 , Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED, 

Jakarta : Kemenkes RI, hal : 75 
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mengabdi di bidang kesehatan, cukup pengetahuan dan keterampilan serta 

pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan. 18 

Adanya faktor risiko pada proses pertolongan persalinan di 

Puskesmas mampu PONED membuat tenaga kesehatan membutuhkan 

perlindungan hukum. Pengertian dari perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum.19 

Jenis perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu20:  

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

Pemerintah mendapat bentuk yang defentive, bersifat pencegahan 

adanya sengketa.  

 

b. Perlindungan Hukum Represif  

Perlindungan dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa. 

 

Wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah adalah 

adanya peraturan yang mengatur kewajiban institusi pelayanan kesehatan 

dan tenaga kesehatan sebagai subjek hukum pelaksana kegiatan PONED 

melalui Surat Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor 

HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Puskesmas 

mampu PONED, terdapat pada BAB II huruf A angka 1 disebutkan: 

                                                             
18Azwar Saifudin, 2010, Pengantar Administrasi Kesehatan, Tangerang : Bina Rupa, hal : 22 
19 Satjipto Rahardjo, 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung : Alumni, hal. 121 
20Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : PT Bina 

Ilmu, hal : 30 
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Kriteria Puskesmas yang siap ditingkatkan menjadi Puskesmas 

mampu PONED adalah Puskesmas rawat inap yang dilengkapi 

fasilitas untuk pertolongan persalinan, tempat tidur rawat inap 

sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan kasus obstetri dan 

neonatal emergensi, letaknya strategis dan mudah diakses oleh 

fasyankes non PONED lainnya, mempunyai tim inti yang terdiri 

atas dokter, perawat dan bidan yang sudah dilatih PONED, 

bersertifikat PPGDON dan manajemen asfiksia, dan mempunyai 

kompetensi PONED seperti tindakan mengatasi kegawatdaruratan 

medik pada umumnya dan melakukan rujukan dalam kondisi stabil. 

 

Batas kewenangan pelayanan bagi Puskesmas mampu PONED 

ditetapkan pada lampiran 2 pedoman penyelenggaraan Puskesmas mampu 

PONED meliputi21:  

a. Batas kewenangan maternal yaitu perdarahan pada kehamilan muda, 

perdarahan post partum, hipertensi dalam kehamilan, persalinan 

macet ketuban pecah sebelum waktunya, sepsis, infeksi nifas. 

b. Batas kewenangan neonatal yaitu asfiksia pada neonatal, gangguan 

nafas pada bayi baru lahir, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), 

hipotermi pada bayi baru lahir, hipoglikemi dari ibu dengan diabetes 

melitus, ikterus, kejang pada neonatus, dan infeksi neonatus. 

 

Kewenangan ini  merupakan kekuasaan terhadap segolongan 

orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang Pemerintahan. 

Setiap perbuatan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.22 Klasifikasi 

sumber kewenangan dibagi menjadi atribusi, delegasi dan mandat. 

 

 

 

 

 

                                                             
21Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Op.cit , hal : 74 
22 SF. Marbun, 2012, Hukum Administrasi Negara edisi ke-1, Yogyakarta : UII Press, hal. 70  
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis 

sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan data 

lapangan yang bersifat melengkapi data sekunder dengan melakukan 

inventarisasi hukum positif23.  

Pada penelitian ini menggunakan faktor yuridis berupa seperangkat 

aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum kesehatan, yang pada 

dasarnya merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Peraturan yang terkait dalam penelitian ini adalah UUD 

1945, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, 

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas dan Surat 

Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 

tentang Pedoman penyelenggaraan Puskesmas mampu PONED. 

Faktor sosiologis yang terkait pada penelitian ini adalah kinerja tim 

pelayanan Puskesmas mampu PONED dalam memberikan pelayanan 

gawat darurat pada persalinan risiko tinggi sesuai dengan kompetensinya. 

Adapun penelitian ini berusaha melihat fakta di lapangan mengenai 

pelaksanaan kompetensi tim puskesmas mampu PONED dalam 

menangani kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. 

                                                             
23 Adi Rianto, 2012, Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis, Jakarta : Yayasan 

Pustaka Obor, hal. 12 
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Sehingga dapat dijelaskan bahwa pendekatan yuridis sosiologis 

dalam penelitian ini adalah dengan menghubungkan masalah penelitian 

berupa kompetensi tenaga kesehatan sebagai tim PONED dalam 

memberikan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan nenonatal dasar, 

yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan 

dengan hukum kesehatan, kemudian dihubungkan dengan kenyataan-

kenyataan yang terjadi di lapangan.   

2. Spesifikasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu dengan 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan 

dengan teori hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut24. 

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini menggambarkan pelaksanaan 

pelayanan kegawatdaruratan pada pertolongan persalinan risiko tinggi 

sesuai dengan kompetensi tim Puskesmas mampu PONED. 

3. Unsur-Unsur Penelitian dan Definisi Operasional 

Unsur penelitian dan definisi operasional penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada 

subjek hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif untuk 

menegakkan peraturan hukum. 

b. Tenaga Kesehatan merupakan setiap individu yang mengabdi di 

bidang kesehatan, cukup pengetahuan dan keterampilan serta pernah 

                                                             
24 Hamidi, 2004,  Metode Penelitian Kualitatif,  Malang : UMM Pres,  Hal . 10 
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menempuh pendidikan di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan dalam 

penelitian ini adalah dokter, perawat dan bidan. 

c. Persalinan risiko tinggi merupakan persalinan dengan riwayat 

kehamilan risiko tinggi seperti usia ibu yang terlalu muda, usia ibu 

yang terlalu tua, multigrande (ibu yang pernah mengalami persalinan 

lebih dari empat kali), anemia, kehamilan hidramnion, persalinan 

dengan riwayat tindakan (vacum, forcep), persalinan dengan riwayat 

operasi, persalinan pada ibu dengan tinggi badan ≤ 145 cm, gemeli 

(persalinan kembar), serotinus (hamil lebih bulan)  memiliki riwayat 

penyakit jantung, asma, darah tinggi yang menyebabkan risiko 

terjadinya perdarahan pada proses persalinan atau setelah persalinan, 

pre eklamsia (kejang) dan persalinan prematur. 

d. Puskesmas PONED merupakan Puskesmas rawat inap yang 

memberikan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergensi Dasar  yang 

pada umumnya juga menangani persalinan – persalinan dengan risiko 

tinggi, dilengkapi dengan fasilitas pertolongan persalinan, tempat tidur 

rawat inap sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan kasus obstetri. 

PONED pada penelitian ini adalah Puskesmas Gunungpati. 

4. Jenis Data  

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara 

langsung, dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 



28 
 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian.25  

          Pada penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan 

melalui wawancara dan observasi.  

Pengumpulan data melalui wawancara dilaksanakan 

berdasarkan dengan pedoman pertanyaan yang diberikan kepada dua 

orang narasumber yaitu Kepala Puskesmas mampu PONED 

Gunungpati dan Penanggung jawab PONED, dan 11 orang responden 

yang meliputi tiga dokter jaga PONED, tiga orang bidan PONED dan 

tiga orang perawat PONED. 

Kemudian pengumpulan data melalui observasi dilakukan 

dengan mengamati perilaku tenaga kesehatan yang bertugas di 

Puskesmas mampu PONED Gunungpati dalam memberikan 

pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 

ada. Data ini biasanya diperoleh dari beberapa dokumen atau bahan 

hukum serta laporan-laporan penelitian terdahulu.26 

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan sebagai data 

pelengkap dari jenis data sekunder, terdiri dari : 

 

                                                             
25A, Aziz. 2008. Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data. Jakarta: Salemba 

Medika. Hal . 56. 
26Iqbal Hasan, 2010, Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 19. 
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1) Bahan hukum primer 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan. 

c) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan 

d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran 

e) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang 

Keperawatan 

f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan 

g) Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 

h) Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan 

Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, 

dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.  

i) Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman   

Manajemen  Puskesmas 

j) Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis 

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan  

k) Surat Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor 

HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman penyelenggaraan 

Puskesmas mampu PONED 
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2) Bahan hukum sekunder 

a) Buku tentang hukum kesehatan berkaitan dengan 

perlindungan hukum tenaga kesehatan 

b) Buku tentang ilmu kebidanan 

c) Buku tentang hukum administrasi negara 

d) Makalah tentang hukum kesehatan berkaitan dengan 

perlindungan hukum tenaga kesehatan. 

e) Makalah tentang ilmu kebidanan.  

f) Jurnal tentang hukum kesehatan berkaitan dengan 

kewenangan dan perlindungan hukum. 

g) Jurnal tentang ilmu kebidanan 

h) Modul Pedoman Pelaksanaan Pelayanan PONED 

3) Bahan hukum tersier  

a) Brosur pelayanan PONED Puskesmas Gunungpati 

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

c) Kamus hukum 

Data yang terkumpul pada penelitian ini didapatkan melalui studi 

kepustakaan maupun wawancara dan observasi, digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang ada. 

 

 

 

 



31 
 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

1) Studi Lapangan 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi 

lapangan, yaitu mengumpulkan fakta-fakta berkaitan dengan 

masalah penelitian berdasarkan keadaan di lapangan.27 Dilakukan 

dengan pengumpulan data primer yang dilaksanakan melalui 

wawancara kepada narasumber dan responden serta observasi. 

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap 

narasumber dan responden yang telah ditetapkan oleh peneliti 

yaitu orang yang terlibat langsung pada pelaksanaan pelayanan 

PONED. 

Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran dalam praktek pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan pada 

Puskesmas mampu PONED. 

Kemudian pengumpulan data juga dilaksanakan melalui 

observasi, dengan mengamati perilaku tenaga kesehatan dalam 

memberikan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, 

serta melaksanakan pengamatan terhadap dokumen-dokumen 

yang dimiliki oleh Puskesmas mampu PONED Gunungpati 

terkait dengan masalah penelitian, dapat berupa Surat Keputusan 

                                                             
27Ronny Hanitijo Sumitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia 

Indonesia.Hal 34. 
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Kepala Puskesmas terkait pelayanan gawat darurat obstetri dan 

neonatal, Standar Prosedur Operasional terkait pelayanan gawat 

darurat obstetri dan neonatal, dan inventarisasi sarana dan 

prasarana PONED Gunungpati. 

2) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan 

peneliti menghimpun informasi yang relevan dengan topik Data 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui arsip, literatur 

maupun laporan-laporan.28 Data sekunder dalam penelitian ini 

misalnya berupa catatan kejadian persalinan dengan 

kegawatdaruratan, bayi baru lahir dengan kegawatdaruratan di 

PONED Gunungpati, SOP internal Puskesmas mampu PONED 

Gunungpati. 

6. Metode Penyajian Data 

Penelitian ini menyajikan data kualitatif merupakan data yang 

berbentuk kalimat verbal. Artinya adalah data kualitatif memberikan 

informasi mengenai suatu keadaan melalui pernyataan atau kata-kata, 

tidak berbentuk nominal. Data dan informasi yang sudah diperoleh di 

lapangan dimasukkan ke dalam suatu matriks. Penyajian data dapat 

meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan.29 

                                                             
28Husein Umar.2008.Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 8 
29Djama’an Satori & Aan Komariah. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung :  Alfabeta, hal. 

201. 
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Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data penelitian dalam 

bentuk susunan kalimat verbal untuk memberikan informasi pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas memberikan 

pertolongan persalinan risiko tinggi di Puskesmas mampu PONED 

Gunungpati. 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

deskriptif-kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti 

bertujuan memperoleh gambaran-gambaran seutuhnya mengenai obyek 

penelitian serta dapat mendeskripsikan suatu kasus secara mendalam 

berdasarkan keadaan nyata di lapangan, dapat menyajikan lebih dari satu 

sudut pandang dan informasi yang diberikan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif30.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data 

menggunakan metode kualitatif. Analisa data kualitatif diolah secara 

netral sesuai dengan karakterstik penelitian, pengolahan data disesuaikan 

dengan tujuan penelitian, disajikan dalam bentuk kajian sosiologis untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan penerapan perlindungan hukum 

bagi tenaga kesehatan yang bertugas melakukan pertolongan persalinan 

risiko tinggi di Puskesmas mampu PONED Gunungpati.  

 

 

                                                             
30 Haifa Karimah, 2015, Penelitian Kualitatif-Deskriptif, Jakarta : Republika Penerbit, hal.2 
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G. Rencana Penyajian Tesis 

Hasil penelitian direncanakan akan diuraikan dalam 4 bab yang 

tersusun sebagai berikut : 

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pikir yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka 

teori, metode penelitian, dan sistematika penyajian tesis. 

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang diambil 

berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, antara lain: teori mengenai 

pelayanan kesehatan, teori mengenai Tenaga Kesehatan, teori tentang 

Puskesmas, teori tentang kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar, teori 

mengenai kompetensi tenaga kesehatan dan teori tentang perlindungan 

hukum. Serta Perundang-undangan yang berkaitan dengan Puskesmas, 

manajemen pelayanan Puskesmas, dan pedoman penyelenggaraan Puskesmas 

mampu PONED. 

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini akan 

menguraikan mengenai gambaran pengaturan tentang perlindungan hukum 

bagi tenaga kesehatan terhadap penanganan persalinan risiko tinggi, 

menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi kesehatan terhadap 

penanganan persalinan risiko tinggi, dan menggambarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi kesehatan terhadap 

penanganan persalinan risiko tinggi di Puskesmas mampu PONED 

Gunungpati  . 
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 Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang 

mungkin dapat bermanfaat bagi Puskesmas mampu PONED Gunungpati 

sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian ini. 

Bagian akhir dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


