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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang 

Nomor 36 tahun 2009 tentang 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. Tenaga kesehatan di antara lain adalah dokter, perawat, 

tenaga farmasi, dan lain sebagainya. Tenaga kesehatan tentunya juga 

memiliki hak – hak yang perlu didapat, serta kewajiban yang harus 

dipenuhinya. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan diatur pada Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang 

Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta produk hukum kesehatan 

lainnya. Perlindungan hak dan kewajiban ini juga merupakan 

perlindungan hukum yang harus dipenuhi. 

Tenaga Kesehatan juga dapat dikategorikan sebagai tenaga 

kerja.. Dengan kata lain tenaga kesehatan juga perlu mendapatkan 

perlindungan hukum sesuai peraturan tenaga kerja pada umumnya dan 
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hubungan kerjanya dengan rumah sakit sebagai pemberi kerja. Tenaga 

kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. Demikian halnya, tenaga kerja juga 

memiliki hak serta kewajiban yang dilindungi dan diatur pada Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003. Menurut Asyhadie Zaenie, perlindungan 

kerja terhadap tenaga kerja, ada 3 yaitu:1

1. Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan 
usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan 
pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya 
sebagaimana manusia pada umumnya, khususnya sebagai anggota 
masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga 
dengan kesehatan kerja, 

 

2. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 
dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari 
bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau 
bahaya yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai 
kesalamatan kerja, 

3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 
dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu 
penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari 
baginya dan keluarganya termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak 
mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan 
jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial. 

 Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan sangatlah 

diperlukan, sebab tenaga kesehatan tentu saja rentan terhadap bahaya 

kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh sebab itu diperlukan manajemen 
                                                 
1 Asyhadie Zaenie, 2007, Hukum Kerja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 85 
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Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Manajemen K3 sendiri telah 

diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja di Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 1087/MENKES/SK/2010 tentang Standar Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. Hal tersebut bertujuan agar para 

tenaga kesehatan bekerja dengan seluruh kemampuan mereka.  Dengan 

begitu hak - hak yang dimiliki pasien akan terpenuhi dengan mudah. 

Perlindungan ini seharusnya dilakukan oleh Rumah Sakit selaku pemberi 

kerja para tenaga kesehatan. Yang dimaksud sebagai pemberi kerja 

adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-

badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentuk lain, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dalam subsistem SDM kesehatan, tenaga kesehatan merupakan 

unsur utama yang mendukung subsistem kesehatan lainnya. Di 

Indonesia sendiri hak atas kesehatan di atur pada Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi Setiap 

orang berhak atas kesehatan. Kesehatan adalah hak setiap umat 

manusia di dunia. Untuk memperoleh kesehatan, setiap individu harus 

saling menjaga kesehatannya masing-masing. Definisi dari kata 
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Kesehatan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan kata lain jika kesehatan 

seseorang terganggu maka tingkat taraf sosial dan ekonomis orang 

tersebut akan terganggu. Subsistem SDM kesehatan bertujuan pada 

tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi, 

terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil-guna dan 

berdaya-guna. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya 

pembangunan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi tingginya.  

  Belakangan ini, tepatnya bulan Mei 2016 yang lalu, telah terjadi 

kecelakaan dalam bidang medis. Seorang dokter muda asal perguruan 

tinggi swasta di Indonesia yang sedang menjalankan kepaniteraan atau 

biasa disebut ko-Ass bagian obsgin di salah satu rumah sakit swasta. 

Dokter muda tersebut mengalami hal yang tidak diharapkan. Kala itu, 

dokter muda yang sedang jaga malam di ruangan bersalin, ikut terlibat 

dalam penanganan persalinan seorang ibu dengan HbsAG positif. 

Setelah dicoba dilakukan persalinan secara normal, ternyata pasien 

mengalami partus macet, yaitu keadaan dimana bayi tidak dapat lahir 

walaupun sudah pembukaan lengkap. Dengan demikian harus dilakukan 
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tindakan operasi / sectio caesar. Seluruh tenaga kesehatan yang saat itu 

bertugas serta dokter muda tersebut segera menyiapkan diri untuk 

melaksanakan operasi. 

  Untuk kasus pasien dengan penyakit infeksius seperti pasien 

tersebut, tenaga kesehatan yang terlibut diharuskan menggunakan Alat 

penyelamat diri yang selanjutnya disebut sebagai APD. APD tesebut 

terdiri dari gloves (sarung tangan), goggle (kaca mata), appron (celemek) 

dan boots (sepatu).Ternyata di ruangan operasi tersebut, APD sangatlah 

terbatas, sehingga si dokter muda tidak kebagian goggle. Alhasil, pada 

saat melangsungkan operasi / sectio caesar tidak sengaja ada darah 

pasien yang terciprat dan masuk ke dalam mata si dokter muda tersebut. 

Hal ini jelas membahayakan, sebab penyakit infeksius dapat saja 

menular melalui jaringan mukosa seperti mata dan mulut. 

  Kasus yang terjadi diatas adalah sebuah gambaran kecil betapa 

buruknya kesadaran akan pentingnya keberadaan APD di rumah sakit. 

Hal tersebut bisa saja terjadi pada setiap tenaga kesehatan yang 

bertugas. APD merupakan salah satu unsur dalam perlindungan teknis 

bagi tenaga kesehatan, yang mana rumah sakit berkewajiban untuk 

menyediakannya dalam jumlah yang memadai dan tenaga kesehatan 

juga berkewajiban untuk menggunakannya. Di samping membahayakan 

keselamatan tenaga kesehatan, tidak memadainya fasilitas keselamatan 
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ini juga akan mempengaruhi kualitas kinerja tenaga kesehatan terhadap 

pasien. 

  Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan hukum 

terhadap tenaga kesehatan, maka penulis akan melakukan penelitian 

untuk menjawab perumusan masalah seperti di bawah ini 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup 

penelitian sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum yang dimaksud hanya meliputi perlindungan kerja  

tenaga kesehatan sebagai tenaga kerja, yakni perlindungan sosial, 

perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis sesuai peraturan 

ketenagakerjaan dan peraturan tentang tenaga kerja kesehatan pada 

umumnya. 

2. Hubungan kerja antara tenaga kesehatan dengan rumah sakit. 

 

C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum tenaga kesehatan di rumah sakit 

sesuai peraturan tenaga kerja kesehatan pada umumnya dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 



17 

 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum tenaga serta hubungan 

kerja antara tenaga kesehatan dengan rumah sakit sesuai peraturan 

tenaga kerja kesehatan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 

3. Bagaimanakah hambatan dan kemudahan yang dihadapi oleh pihak 

rumah sakit dalam pelaksanaan perlindungan hukum tenaga 

kesehatan sesuai peraturan tenaga kerja kesehatan pada umumnya 

dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi tentang perlindungan hukum 

tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai peraturan tenaga kerja 

kesehatan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaksanaan tentang 

perlindungan hukum tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai 

peraturan tenaga kerja kesehatan pada umumnya dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi hambatan dan kemudahan 

yang dihadapi oleh pihak rumah sakit dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai 

peraturan tenaga kerja kesehatan pada umumnya dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Untuk mengetahui lebih dalam tentang tentang perlindungan 

hukum tenaga kesehatan dan hubungan kerja tenaga kesehatan di 

rumah sakit, jika ditinjau dengan peraturan tenaga kerja kesehatan 

pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti di 

bidang hukum kesehatan sebagai acuan untuk penlitian-penelitian 

sejenis di masa mendatang. 

2. Praktisi 

a. Bagi pemerintah: 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan 

pemerintah dalam menegakan perlindungan hukum bagi para 

tenaga kesehatan. 
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b. Bagi akademik: 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi peneliti selanjutnya 

yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan topik yang 

sama sebagai bahan referensi. 

 

F.  Metode Penelitian 

 Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti harus menggunakan 

sebuah metode agar tujuan dari permasalahan yang ada pada gagasan 

dapat dijabarkan secara baik atau sistematis dan hasil dari penelitian 

merupakan sebuah hasil yang baik, benar dan bermanfaat.  

 Penelitian ini  akan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang 

mengedepankan pemahaman terhadap makna dan realita yang diteliti. 

Menurut Lexy.J.Moelong terdapat pertimbangan dalam penggunaan 

metode kualitatif. Pertimbangan yang pertama, metode ini berdasarkan 

bukti bukti nyata yang ada di lapangan. Pertimbangan kedua, metode ini 

menggunakan interaksi langsung antar peneliti dengan sumber data. 

Pertimbangan ketiga, karena penelitian ini memungkinkan peneliti 

mengembangkan pemahaman dan pemaknaan di lapangan.2

Setelah itu, untuk memperoleh bahan yang digunakan untuk 

penelitian, peneliti akan melakukan sebuah penelitian tentang pelaksanaan 

 

                                                 
2 Lexy.J.Moelong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, , CV.Remaja, Bandung, Hal 11  
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perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Budi 

Agung, Juwana, Pati, Jawa Tengah dan Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati, 

Jawa Tengah. 

 

I. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam peneilitian ini adalah  

metode yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud 

dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju 

pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada 

penyelesaian masalah (problem-solution)3

                                                 
3 Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Hal 10 

. Dengan menggunakan metode 

ini, maka peneliti akan mengadakan penelitian secara langsung kepada 

responden mengenai keadaan yang sebenarnya atau kenyataannya 

terhadap pelaksanaan perlindungan hukum.  

 Penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih jauh tentang perlindungan 

hukum bagi para tenaga kesehatan dalam konteks hubungan kerjanya, jika 

ditinjau sesuai dengan peraturan tenaga kerja kesehatan pada umumnya 

dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.. 
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II. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis yang berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai 

kenyataan – kenyataan tentang obyek dan masalahnya didukung oleh data 

yang diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran 

tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi para tenaga kerja. Setelah 

penelitian selesai dilakukan, maka peneliti memperoleh gambaran hal – 

hal yang bersifat umum tentang keadaan objek. 

 

III. Definisi Operasional 

1. Perlindungan sosial adalah perlindungan terhadap tenaga kerja, dalam 

bentuk kesehatan kerja. 

2. Perlindungan teknis secara singkat merupakan perlindungan terhadap 

tenaga kerja, dalam bentuk keselamatan dan keamanan bekerja.. 

3. Perlindungan ekonomis merupakan suatu perlindungan yang berkaitan 

dengan penghasilan. 

 

IV. Jenis atau Sumber Data 

Berikut adalah sumber data yang akan digunakan peneliti: 

1. Data primer adalah data metode pengumpulan data primer dilakukan 

dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi. Wawancara 
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merupakan salah satu metode pengumpulan atau dengan jalan 

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber)4

2. Data hukum sekunder yakni dengan melakukan studi pustaka yang 

mendukung data primer. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, 

yakni:  

. 

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara langsung dan 

deep interview.  

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari 

Peraturan Perundang – undangan yaitu: 

a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 2; 

b) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

c) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran; 

d) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 

e) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

f) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

g) Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. 

                                                 
4 Adi Rianto, 2004, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi I, Granit, Jakarta, hal 72 
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h) KMK Nomor 432 Tahun 2007 tentang Pedoman Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit; 

i) KMK Nomor 1087 tahun 2010 tentang Standar Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang sangat erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganlitis dan memahami bahan hukum primer yaitu buku buku 

literatur yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dam tenaga 

kesehatan. 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal 

ini peneliti akan menggunakan kamus hukum sebagai bahan hukum 

tersier. 

 

V. Metode Pengumpulan Data 

  Untuk mendapatkan data primer, peneliti akan melakukan observasi 

dan wawancara secara mendalam atau deep interview kepada 

narasumber dan responden. Sedangkan untuk mencari data sekunder, 

peneliti akan melakukan studi literatur, yakni dengan cara mencari buku di 

perpustakaan, perundang undangan, literatur dan data data di internet. 
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VI. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi para 

Tenaga Kesehatan yang ditinjau dari peraturan tentang tenaga kerja pada 

umumnya dan K3 di rumah sakit. Perlindungan hukum ini meliputi 

perlindungan sosial, teknis dan ekonomis serta hubungan kerja antara 

tenaga kesehatan dengan rumah sakit. Peneliti telah menentukan lokasi 

penelitian, yakni Rumah Sakit Budi Agung, Juwana, Pati, dan Rumah Sakit 

Keluarga Sehat, Pati Jawa Tengah. 

Dan subjek dalam penelitian ini adalah pihak rumah sakit atau direktur 

rumah sakit sebagai nara sumber dan responden yang terdiri dari tenaga 

kesehatan yang terdiri dari dokter (karyawan) dan perawat dari berbagai 

macam divisi yang bekerja di Rumah Sakit Budi Agung, Juwana, Pati, dan 

Rumah Sakit Keluarga Sehat, Pati Jawa Tengah. 

 

VII. Metode Analisis Data 

Teknik yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu 

penafsiran dan analisis yang didasarkan pada teori-teori, asas-asas dan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diangkat oleh peneliti mengenai perlindungan hukum bagi tenaga 

kesehatan dan kewajiban tenaga kesehatan, sangat diharapkan dengan 
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teknik analisis kualitatif tersebut akan diperoleh gambaran atau deskripsi 

yang jelas mengenai pokok masalah yang diangkat oleh peneliti. 

 

VIII. Metode Penyajian Data 

Semua data hasil penelitian baik dalam wawancara maupun studi 

literatur akan disusun secara sistematis, kemudian diolah untuk 

selanjutnya disusun dan dalam bentuk uraian secara deskriptif. 

Penyusunan uraian tersebut akan dibuat dengan metode induktif yaitu 

metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal 

khusus ke umum. 

 

IX. PENYAJIAN PENULISAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tentang 

perlindungan hukum tenaga kesehatan, pelaksanaan perlindungan 

hukum tenaga kesehatan, hambatan dan kemudahan pelaksanaanya, 

dan hubungan kerja antara tenaga kesehatan dan rumah sakit. 

Hasil penelitian thesis ini terdiri dari 3 bab, sistematika penulisan tersusun 

sebagai berikut: 

Bab I terdiri dari pendahuluan menguraikan gambaran secara umum 

materi yang akan dibahas, meliputi, latar belakang masalah, 
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perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan rencana penyajian thesis. 

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memuat teori yang diambil dari 

permasalahan yang akan diteliti yaitu tinjauan umum tentang 

tenagakerja, perusahaan, tenaga kesehatan, rumah sakit dan 

hubungan kerja. 

Bab III akan berisi tentang pembahasan pelaksanaan, hambatan dan 

kemudahan perlindungan hukum tenaga kesehatan dan kewajiban 

tenaga kesehatan, jika ditinjau dari peraturan tentang tenaga kerja 

pada umumnya dan peraturan tentang tenaga kerja kesehatan pada 

umumnya. 

Bab IV penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


