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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum tenaga kesehatan dibagi menjadi tiga, yakni 

perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Perlindungan ekonomis 

yakni perlindungan dalam hal pengupahan. Setiap tenaga kerja atau 

tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan jasa. Yang kedua 

adalah perlindungan sosial, yakni perlindungan dalam hal kesehatan 

kerja. Dan yang ketiga adalah perlindungan teknis, yakni perlindungan 

dalam hal keselamatan dan keamanan kerja. 

2. Pelaksanaan perlindungan ekonomis, sosial dan teknis telah dilakukan 

oleh Rumah Sakit Budi Agung Juwana dan Rumah Sakit Keluarga 

Sehat Pati. Perlindungan ekonomis yakni mengenai pengupahan. 

Berdasarkan hasil interview dengan beberapa tenaga kerja di masing 

masing rumah sakit, mengaku bahwa pengupahan yang diberikan 

sudah diatas UMK Kabupaten Pati. Yang artinya kesejahteraan tenaga 

kerja di rumah sakit sudah cukup baik. Di Rumah Sakit Keluarga Sehat 

Pati juga menerapkan sistim bonus atau insentif kerja yang diberikan 

setiap dua bulan sekali. 
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Perlindungan sosial yang disebut juga sebagai perlindungan 

kesehatan kerja. Kedua rumah sakit memberi jaminan kesehatan kerja 

dalam bentuk BPJS kesehatan terhadap seluruh tenaga kerja. Selain 

BPJS, para tenaga kesehatan juga mendapatkan vaksinasi dan 

pengecekan kesehatan. Disamping itu, rumah sakit juga 

bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap segenap 

tenaga kerjanya.  

  Perlindungan teknis yang disebut juga sebagai perlindungan 

keselamatan kerja. Kedua rumah sakit memberikan alat perlindungan 

diri agar para tenaga kerja terhindar dari kecelakaan kerja di rumah 

sakit. Alat perlindungan diri tersebut berupa sarung tangan, masker, 

kacamata, sepatu boot dan lain sebagainya. 

Selain ketiga perlindungan diatas, hubungan kerja antara tenaga 

kesehatan dengan rumah sakit juga perlu diperhatikan. Dikedua rumah 

sakit yang telah diteliti, hubungan antara tenaga kesehatan dengan 

rumah sakit berbentuk pegawai tetap. Tetapi untuk menjadi pegawai 

tetap, diberlakukan masa kontrak 1 tahun terlebih dahulu. 

3. Dalam pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kesehatan, tentu juga 

mengalami  hambatan dan kemudahan. Dalam sektor perlindungan 

ekonomis tidak ditemui Hambatan. Berdasarkan hasil wawancara para 

tenaga kerja mengaku bahwa pengupahan yang diterima sudah sesuai 
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standar UMK Kabupaten Pati. Artinya, kesejahteraan mereka sudah 

cukup terjamin. sedangkan dalam kemudahan pelaksanaan 

pengupahan tidak pernah mengalami kendala apapun.  

Perlindungan sosial yakni perlindungan dalam bentuk kesehatan 

kerja. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam sektor perlindungan 

ini tidak ada hambatan atau indikasi yang dapat menghambat 

perlindungan sosial terhadap tenaga kerja di rumah sakit ini. 

Sedangkan kemudahan yang dirasakan yakni dalam melaksanakan 

perlidungan sosial rumah sakit terbantu dengan adanya program JKN 

yang berupa BPJS Kesehatan.  

Perlindungan teknis yakni perlindungan dalam kecelakan kerja. 

Menurut Direktur RS Budi Agung Juwana, hambatan yang dirasakan 

dalam melaksanakan perlindungan teknis ini adalah keterbatasan 

biaya, terkadang menyulitkan pihak rumah sakit untuk memenuhi 

kebutuhan APD para tenaga kesehatan, meskipun begitu jumlah APD 

yang ada di RS masih cukup dan tidak kurang. Sedangkan menurut 

keterangan dari RS Keluarga Sehat Pati, hambatan dalam 

menjalankan perlindungan teknis ini adalah kurangnya SDM yang 

berkompeten pada bidang K3, akibatnya adalah kurangnya 

pengawasan terhadap penerapan SOP yang telah mereka susun. 

Sedangkan kemudahan dalam pelaksanaan perlindungan teknis ini 
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adalah kesadaran tenaga kesehatan terhadap penggunaan APD 

merupakan keharusan agar tidak tertular penyakit dari pasien maupun 

virus yang ada di lingkungan rumah sakit cukup tinggi. 

 

B. Saran 

1. Bagi Rumah Sakit: 

a) Pihak rumah sakit diharuskan agar tetap konsisten terhadap 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Baik 

dalam perlindungan sosial, teknis maupun ekonomis. 

b) Pihak rumah sakit diharuskan menyusun tim manajemen K3RS 

sebagaimana yang telah ditetapkan di perundang-undangan. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan: 

a) Tenaga kesehatan diharuskan selalu mematuhi SOP yang sudah 

ditetapkan sebagai tindakan pencegahan terhadap kecelakaan 

akibat kerja. 

b) Tenaga kesehatan diharuskan mematuhi tata tertib kerja yang 

ditetapkan oleh peraturan perusahaan. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya: 

  Peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis 

diharapkan dapat menambahkan informasi dari pasien berkaitan 

dengan standar pelayanan minimal yang dirasakan oleh pasien, 
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peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat melakukan analisis dengan 

mengkombinasikan antara model kualitatif dalam penelitian ini dengan 

model kuantitatif di masa datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


