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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan kesehatan tidak terlepas dari peraturan hukum yang berlaku, 

karena hukum merupakan suatu landasan dalam mengatur dan memberikan suatu 

perlindungan hukum bagi orang yang membutuhkannya. Dalam dunia kesehatan 

perlindungan hukum ini mengatur tentang hubungan hukum antara tenaga kesehatan 

denga pasien dan hubungan hukum antara pemerintah dengan tenaga kesehatan. 

Seorang yang bekerja pada instansi pemerintah tentunya mengharapkan imbalan jasa 

yang akan di pergunakan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya atau dengan kata lain 

seorang pekerja yang bekerja pada instansi pemerintah salah satu tujuanya adalah untuk 

melangsungkan kehidupannya. 

Pemerintah sebagai pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kesehatan 

mengharapkan sesuatu dari tenaga kesehatan dalam membantu memberikan pelayanan 

kesehatan atau mensukseskan kegiatan yang akan di selenggarakan. Hasil dari kinerja 

tenaga kesehatan, baik itu secara tindakan fisik maupun pikiran, maka pemerintah yang 

memberi kerja akan memperoleh manfaat dari hasil kerja tenaga kesehatan. Untuk itu 

pemerintah harus mengupayakan pemberian imbalan berupa uang (upah) kepada tenaga 

kesehatan  sebagai pegawainya. 

Hubungan antara pemerintah dan tenaga kesehatan dibutuhkan suatu aturan 

yang dapat mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak agar tenaga kesehatan dan 
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pemerintah sebagai pemberi kerja mendapatkan suatu perlindungan atas hak-haknya dan 

kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi. Pengembangan dan pemberdayaan tenaga 

tenaga kesehatan dapat dikatakan sebagai unsur kesejahteraan umum karena tugas 

tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pada 

wilayah kerja Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.  

Tenaga kesehatan yang bekerja pada instansi milik pemerintah merupakan 

tenaga yang mengabdikan diri dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, untuk itu tenaga kesehatan berhak mendapatkan penghidupan yang layak 

atas pekerjaan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain pemenuhan hak atas 

pekerjaan, tenaga kesehatan juga berhak mendapatkan perlakuan khusus guna mencapai 

persamaan dan keadilan, hal ini sebagaiman yang telah diatur dalam Pasal 28H ayat (2) 

yang menerangkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan”. Sebagai kelanjutan dari pasal tersebut munculah Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan yang mencakup 

perlindungan hukum, hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dari berbagai 

aspek tenaga kesehatan. 

Tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas adalah memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing. Salah satunya 

adalah tenaga Perawat yang dalam menjalankan profesinya untuk memberikan 
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pelayanan keperawatan pada masyarakat. Hal ini di atur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan menerangkan bahwa: “Pelayanan 

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian 

integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan 

ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun 

sakit”. 

Namun profesi Perawat ini sangat di sayangkan karena tenaga Perawat dalam 

mengabdikan dirinya pada instansi pemerintah masih banyak yang belum mendapatkan 

haknya sebagai pegawai. Hal ini dapat di lihat pada Puskesmas bahwa tenaga Perawat 

masih banyak yang statusnya sebagai tenaga Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya di singkat PNS khususnya di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. Adapun jumlah Tenaga Perawat Non PNS di Kabupaten Bima pada tahun 2016 

sebanyak 597 orang yang terdiri dari tenaga Perawat Pegawai Tidak Tetap yang 

selanjutnya di sebut PTT Daerah sebanyak 74 orang, kemudian tenaga Perawat Honorer 

Daerah sebanyak 17 orang dan tenaga Perawat Sukarela sebanyak 506 Orang. 

Tenaga Perawat yang Non PNS di Kabupaten Bima bayak yang berfikir 

Negatif terhadap profesi Perawat, karena bekerja sebagai tenaga Perawat pada instansi 

pemerintah tidak menjamin hidup makmur. Adanya pandangan tersebut di karenakan 

adanya kurang pemenuhan kebutuhan atas hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan 

beban kerja. Pada hal, seharusnya pemerintah bisa melihat dengan cara yang berbeda 

dan dengan sudut pandang yang berbeda pula layaknya profesi lain atau Perawat pada 

daerah lain. 
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Melihat jumlah tenaga Perawat Non PNS yang begitu banyak pada instansi 

kesehatan yang ada di Kabupaten Bima di khawatirkan akan menimbulakan opini 

negatif di kalangan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan karena kurangnya 

pemenuhan hak atas kewajiban bagi tenaga tenaga Perawat yang bekerja pada instansi 

pemerintah khususya pada Puskesmas. 

Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat tidak terlepas 

dari peran Perawat karena jumlah tenaga Perawat yang ada pada setiap instansi 

pelayanan kesehatan sangat banyak di bandingkat tenaga kesehatan yang lain. Dengan 

adanya jumlah Perawat yang begitu banyak maka dapat di katakan bahwa tenaga 

Perawat merupakan faktor  penentu tinggi rendahnya kualitas pelayanan kesehatan pada  

instansi pemerintah khususnya pada Puskesmas. Namun demikian posisi starategis 

Perawat dalam meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan sangat di pengaruhi oleh 

faktor kemampuan yang profesiaonal, kesejahteraan dan lain-lain sebagainya. 

Permasalahan yang ada di dunia kesehatan khususnya Perawat saat ini dapat 

kita lihat bahwa angka dari jumlah pengangguran yang semakin meningkat, yang 

kenyataannya bukan hanya dipengaruhi oleh keterbatasan lapangan kerja akan tetapi 

karena adanya perbedaan yang cukup besar antara hasil kerja dengan kebutuhan kerja. 

Sehingga tingkat kesejahteraan Perawat Non PNS khususnya yang Sukarela masih 

memprihatinkan seperti salah satunya di Kabupaten Bima, karena upah atau gaji yang di 

terima oleh tenaga Perawat Non PNS yang ada di Kabupaten Bima khususnya tenaga 

Perawat Sukarela yang mengabdikan diri pada Puskesmas sangatlah sedikit dan bahkan 

tidak mendapatkan upah atau gaji dari pemerintah daerah. 
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Tenaga Perawat Ssukarela yang ada di Puskesmas merasa dianaktirikan oleh 

pemerintah dalam hal kesejahteraan Perawat, pada hal beban kerja dan tanggung jawab 

tenaga Perawat sukarela pada wilayah kerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan 

pembangunan kesehatan nasional sama dengan Perawat yang berstatus Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di sebut ASN. 

Tujuan keluarnya Undang-Undang Keperawatan sebenarnya untuk 

meningkatkan mutu Perawat dan memberikan perlindungan hukum serta kepastian 

hukum bagi setiap tenaga Perawat yang bekerja, baik itu di instansi pemerintah maupun 

swasta, hal tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menerangkan bahwa: “Pengaturan Keperawatan 

bertujuan: a) meningkatkan mutu Perawat; b) meningkatkan mutu Pelayanan 

Keperawatan; c) memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan 

Klien; dan d) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”. 

Peningkatan mutu Perawat tidak terlepas dari pengangkatan dan penempatan 

tenaga Perawat pada satuan instansi pelayanan kesehatan Puskesmas yang 

diselenggarakan oleh pemerintah atau pimpinan instansi berdasarkarkan kesepakatan 

kerja yang artinya antara pemerintah atau pimpinan sebagai pemberi kerja dengan 

tenaga Perawat sebagai penerima kerja yang saling membutuhkan satu sama lain. 

Adapun saling mebutuhkan yang dimaksud adalah pemerintah mempekerjakan tenaga 

Perawat untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada masyarakat kemudian 

tenaga Perawat di upayakan untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaanya sebagai 
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tenaga Keperawatan yang bekerja pada Puskesmas sebagai instansi milik pemerintah 

tersebut. 

Adanya suatu kesepakatan kerja antara pemerintah sebagai penyelenggara 

tenaga dengan Perawat yang termuat dalam Undang-Undang Keperawatan tidak 

mengkategorikan apakah tenaga Perawat tersebut sebagai tenaga ASN atau sebagai 

tenaga sukarela. Selama ini status PPPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan 

Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, akan tetapi Peraturan Menteri 

Kesehatan tersebut hanya berlaku untuk Dokter dan Bidan. 

Perawat Non PNS merupakan tenaga kesehatan yang bersifat tidak tetap 

sesuai dengan isi perjanjian kerja antara Pemerintah Daerah ataupun Pusat dan 

pembayaran penghasilan kerja dari Pemerintah Daerah ataupun Pusat sedangkan 

Perawat Sukarela berdasarkarkan perjanjian kerja antara Kepala Puskesmas dengan 

tenaga Perawat dan tidak mendapatkan imbalan gaji dari pemerintah. Berdasarkan status 

tenaga sukarela tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 

karena tindakan Keperawatan adalah suatu bidang pekerjaan yang bersifat tetap dan 

rutin. Lama kerja tenaga Perawat sukarela tidak di tentukan dan masa kerja Perawat 

sukarela sebenarnya bukan sebagai masa percobaan kerja.  

Tenaga Perawat yang sukarela yang bekerja pada Puskesmas selain kepastian 

hukum atas status yang jelas, Perawat juga perlu mendapakan perlindungan hak atas 

kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Apabila 
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pemenuhan hak atas kewajiban tersebut kurang atau bahkan tidak terpenuhi maka dapat 

mempengaruhi kinerja tenaga Perawat sehingga pemenuhan hak atas kesehatan bagi 

masyarakat akan terhambat. Apabila pemenuhan hak atas kewajiban kurang di 

perhatikan oleh pemerintah maka hal tersebut merupakan suatu masalah bagi tenaga 

Perawat Non PNS, karena tugas tang tanggung jawab Perawat yaitu memberikan 

pelayanan dan meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.  

Dalam menjalankan tugas, Perawat mengacu pada Undang-Undang 

Kesehatan, Undang-Undang tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan selain 

itu juga hubungan tenaga Perawat sebagai tenaga yang bekerja pada instansi pemerintah 

maka yang di jadikan acuan adalah Undang-Undang ASN. Dengan adanya Undang-

Undang ASN tersebut sehingga munculah tenaga Perawat yang di kontra dengan 

perjanjian kerja dalam waktu tertentu oleh pemerintah daerah. Akan tetapi yang jadi 

permasalahanya adalah tenaga munculnya perjanjian kerja antara kepala Puskesmas 

dengan tenaga Perawat sukarela tanpa mendapatkan imbalan atau upah dari pemerintah 

sebagai pemberi pekerjaan pada wilayah kerja Puskesmas. 

Tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas di tuntut untuk  meningkatkan 

kompetensinya baik itu dalam hal ilmu pengetahuan, kemampuan dan perilaku 

profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kompetensi yang dimiliki seorang perawat 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kualitas pelayanan keperawatan yang 

diberikan kepada masyarakat di Puskesmas. Karena Puskesmas merupakan salah satu 

instansi pelayanan kesehatan mempunyai peran penting untuk mempermudah 

masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. 
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Tenaga Perawat yang ada Kecematan Langgudu Kabupaten Bima secara 

keseluruhan yang di dapatkan pada tahap orientasi sebanyak 36 orang yang terdiri dari 

tenaga PNS dan Non PNS. Puskesmas Langgudu Timur 12 orang kemudian di 

Puskesmas Langgudu Barat 24 orang. Tenaga Perawat khususnya Sukarela  yang 

mengabdikan dirinya pada wilayah kerja Puskesmas Langgudu tidak mendapatkan gaji 

dari pemerintah. Selain itu juga permasalahan yang sering terjadi sebagaimana 

dijabarkan bahwa tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas dalam menjalankan 

tugas dan profesinya merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk hidup sehat.  

Pemerintah Untuk mengangkat Perawat yang profesional pada bidangnya 

memang membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehubungan dengan sistem penggajian 

yang ada di Puskesmas sebagai Penyelenggara tenaga Kesehatan khususnya tenaga 

Perawat sukarela yang tidak tentu adanya. Maka jalan yang paling mudah ditempuh 

oleh pemerintah adalah dengan mengupayakan melakukan kontrak dan membuat 

perjanjian kerja waktu tertentu dengan tenaga Perawat yang dibutuhkan agar tenaga 

Perawat yang bekerja pada Puskesmas mendapatkan haknya sebagai pegawai yang 

bekerja pada instansi pemerintah. Sewalaupun hal ini juga merupakan suatu kesulitan 

tersendiri dalam pelaksanaanya, akan tetapi pemerintah harus berupaya demi memenuhi 

hak Perawat sebagai tenaga kerja pada instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah 

Puskesmas. 

Latar belakang pemikiran yang mendasari adalah dengan adanya perekrutan 

dan penempatan tenaga Perawat Non PNS baik itu Perawat PTT Daerah, Perawat 

Honorer Daerah dan Perawat Sukarela pada wilayah kerja Puskesmas Kecamatan 



9 
 

Langgudu dalam memberikan pelayanan keperawatan terhadap masyarakat maka perlu 

mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga Perawat Sukarela sebagai 

pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah.  

Berdasarkan alasan-alasan dari latar belakang permasalahan yang sudah 

diungkapkan oleh penulis diatas, maka penulis mengajukan suatu penelitian yang 

berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT NON PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DI PUSKESMAS PADA KECAMATAN LANGGUDU, KABUPATEN BIMA 

SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 

TENTANG KEPERAWATAN”. Adapun Perlindungan hukum bagi Perawat Non PNS 

yang di maksud dalam penelitian ini adalah perlindungan dan kepastian hukum sebagai 

pegawai khususnya bagi Perawat Sukarela yang bekerja pada Puskesmas sebagai 

instansi pemerintah. Dengan adanya kepastian hokum bagi Perawat Sukarela ini di 

harapkan mendapatkan hak atas kewajiban. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan latar belakang permasalahan diatas, 

maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi Perawat non pegawai 

negeri sipil di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang 

Keperawatan ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi Perawat non pegawai 

negeri sipil di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima 



10 
 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang 

Keperawatan ? 

3. Bagaimanakah hambatan perlindungan hukum bagi Perawat non pegawai 

negeri sipil di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang 

Keperawatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, dalam penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi Perawat non 

pegawai negeri sipil di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu, Kabupaten 

Bima setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang 

Keperawatan. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi Perawat non 

pegawai negeri sipil di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu, Kabupaten 

Bima setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang 

Keperawatan. 

3. Untuk mengetahui hambatan perlindungan hukum bagi Perawat non pegawai 

negeri sipil di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang 

Keperawatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penulis mempunyai keyakinan bahwa penulisan yang dilakukan oleh penulis 

akan banyak memiliki manfaat. Manfaat penulisan ini dapat dijabarkan dalam beberapa 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini sangat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum 

khususnya dalam pengkajian hukum kesehatan dalam perlindungan hukum bagi 

Perawat Non PNS yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dalam hal 

ini Puskesmas. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan serta sebagai peryaratan untuk memenuhi kelulusan M.HKes 

pada program studi Magister Hukum Kesehatan. 

b. Bagi pemerintah 

Penelitian ini di harapkan menjadi sebagai masukan untuk 

pemerintah kabupaten bima dalam membuat kebijakan yang bekaitan 

dengan perlindungan hukum bagi Perawat Non PNS yang bekerja di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 
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c. Bagi Perawat 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tentang 

perlindungan hukum bagi Perawat Non PNS yang bekerja di Puskesmas 

pada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Khususnya. 

d. Bagi PPNI 

Penelitian ini diharapkan sebagai suatu informasi untuk 

memperjuangkan hak-hak tenaga Perawat sebagai Pegawai Non PNS 

yang masih bekerja pada instansi pemerintah. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Hak Untuk Pekerjaan dan Penghidupan yang layak 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Pasal 27 

Puskesmas 

Permenkes Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Puskesmas 

Pasal 1 Ayat 2 

Menejemen Puskesmas 

Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Menejemen Puskesmas Pasal 2 

Pelayanan Kesehatan 

Undang-Undang No.36 Tahun 

2014 Tentang Kesehatan 

Pasal 1 ayat 12 

Tenaga Kesehatan 

Undang-Undang No.36 Tahun 

2014 Tentang Tenaga Kesehatan 

Pasal 57Huruf c 

Perlindungan hukum 

Undang-Undang No.38 Tahun 

2014 Tentang Kperawatan 

Pasal 36Huruf c 

Pegawai Tidak Tetap 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara 

Pasal 1 ayat 4 

Kewenagan dan kebijakan pemerintah 

untuk mempekerjakan Perawat sebagai 

tenaga PTT 

Perlindungan Hukum 

Pengangkatan 

Tenaga Perawat Tenaga Sukarela 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah  untuk mendapatkan 

data dengan tujuan da kegunaan tertentu.
1
 Tujuan umum dan khusus dari penelitian 

perumusan masalah dari tujuan-tujuan itu memberi arahan untuk menemukan ciri-ciri 

khusus dan bagian-bagian yang penting, dan memelihara satu cara/tehnik pencataan 

data, kemudian menentukan kategori pencatatan gejala yang di amati.
2
 Penelitian pada 

hakikatnya adalah suatu upaya untuk memahami dan memecahkan masalah secara 

ilmiah, sistematik dan idiologis.
3
 

1. Metode Pendekatan 

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis artinya 

melihat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang 

mengatur tentang perlindungan hukum bagi Perawat Non PNS yang bekerja pada 

saranan pelayanan kesehatan Puskesmas setelah berlakunya Undang-Undang 

Keperawatan, selain itu juga untuk mendapatkan informasa dalam penelitian di 

upayan terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan, 

pelaksanaan dan hambatan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak tenaga 

Perawat dan kewenagan pemerintah dalam pengangkatan dan penempatan 

Perawat Non PNS baik itu yang berstatus Pegawai Honorer Daerah dan PTT 

Daerah serta Perawat sukarela yang bekerja pada Puskesmas Kecamatan 

Langgudu Kabupaten Bima.  

                                                           
1 Sugiono : 2015, Metode Penelitian akuantitatif, kualitatif, R&D. Hal: 2 
2Burhan Ashshofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta : Hal, 25 
3Soekidjo Notoatmojo, 2010, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta, Hal, 24 
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Untuk mendapatkan informasi tersebut di samping metode wawancara 

(Interviw) kadang perlu di lengkapi dengan obserfasi (pengamatan) atau 

belaliknya.
4
 Pendekatan yang di lakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data 

adalah wawancara bertatap muka, mengirim draf pertanyaan dan telepon. 

Pendekatan-pendekatan seperti ini dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 

dari responden. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik  

yaitu peneliti ini menggambarkan tentang perlindungan hukum bagi Perawat Non 

PNS yang bekerja pada Puskesmas setelah berlakunya Undang-Undang 

Keperawatan, yang berkaitan dengan penerimaan dan penempatan serta hak-hak 

tenaga Perawat yang bekerja di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu Kabupaten 

Bima setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang 

Keperawatan. 

Deskriptif analitik adalah kajian-kajian hukum yang menyangkut 

masalah hukum tertentu dan mengkarisifikasikan hukum positif itu menjadi 

berbagai kategori hukum.
5
 

3. Jenis Data 

Secara garis besar jenis data terdiri atas data sekunder (data jadi dari 

instansi tertentu, dapat berupa dokumen, laporan bulanan, keputusan lembaga atau 

akta-akta hingga perundang-undangan) dan data primer (data yang di cari lewat 

                                                           
4Ibid, Hal, 87 
5A. Widanti S. 2009, dkk. Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis. Magister Hukum Kesehatan Universitas 

Katolik Soegijapranata. Semarang. Hal 6 
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survei- kuantitatif, atau pengamatan terlibat – kualitatif oleh peneliti sendiri dan 

tujuan yang di lakukannya) dalam penelitian normatif lajim di gunakan data 

sekunder, bentuknya berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau 

terseier.
6
 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan 

hukum yang mengikat terdiri atas antara lain: 

1) Undang-undang dasar 1945 

2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 

3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan. 

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

6) Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan 

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah. 

                                                           
6Ibid , Hal, 9 
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10) Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional No 2 Tahun 2014 

Tentang PTT. 

11) Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang 

Puskesmas. 

12) Permenkes No. 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, 

Izin Kerja Tenaga Kesehatan. 

13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Menejemen Puskesmas 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer, misalnya buku-buku 

tentang ilmu hukum buku-buku pedoman  atau panduan yang terkait hasil 

karia ilmiah, kasus-kasus hukum, jurnal, yurispundensi, jurnal dan hasil 

simposium yang muktahir yang sesuai dengan penelitian. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

suatu informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

biblografi, eksiklopedia, dan glosari. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun dalam metode pengumpulan data yang di lakukan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut : 
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a. Lokasi pengumpulan data 

Dalam rangka pengumpulan data terkait dengan penelitian ini yang 

akan di lakukan oleh peneliti, maka lokasi ataupun wilayah penelitian ini di 

dapat dilakukan pada wilayah kerja Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya pada Puskesmas. 

b. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti kondisi 

objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah ekperimen) di mana penelitian 

adalah sebagai instumen kunci, tehnik pengumpulan data di lakukan secara 

triangulasi (gabungan) analisis data bersifat individu/kualitatif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
7
 

Pengumpulan data dapat di lakukan secara kualitatif yaitu 

wawancara mendalam yang di lengkapi dengan data kualitatif menggunakan 

kuesioner penelitian. Informasi atau narasumber dalam penelitian ini adalah 

Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Langgudu dan ketua PPNI 

Kabupaten Bima. Adapun sebagai kosionernya adalah Perawat yang berada di 

Puskesmas Langgudu barat dan Puskesmas Langgudu Timur. 

1) Wawancara dengan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bimadengan tujuan untuk mengetahui langkah dan hambatan Dinas 

                                                           
7Sugiono, Op. Cit. Hal, 9 
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Kesehatan dalam melakukan perekrutan tenaga perawat untuk 

berpraktik di Puskesmas Langgudu. 

2) Wawancara dengan kepala Puskesmas Langgudu.  

a) Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

peran yang di lakukan Puskesmas terkait dengan proses 

penerimaan atau perekrutan dan penempatan tenaga Perawat 

yang bekerja di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu 

sebagai fasilitas milik pemerintah. 

b) Untuk mengetahui ada tidak dasar hukum Kepala Puskesmas 

menempatkan dan menerima atau merekrut tenaga kesehatan 

khususnya tenaga Perawat dalam memberikan Pelayanan 

Keperawatan. 

c) Untuk mengetahui sistim pemberian gaji Perawat Non PNS 

yang sukarela. 

3) Wawancara terhadap Perawat.  

a) Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tentang syarat, 

langkah dan proses perekrutan yang dilakukan oleh Kepala 

Puskesmas terhadap tenaga kesehatan khususnya Perawat. 

b) Untuk mengetahui, apakah tenaga Perawat yang di angkat 

oleh Kepala Puskesmas untuk di pekerjakan pada Puskesmas 

mendapatkan gaji atau tidak.  
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Sebagai narasumber pada penelitian yang di lakukan oleh peneliti 

adalah pejabat terkait yaitu Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Kepala 

Puskesmas yang ada di Kecamatan Langgudu. Adapun Responden pada penelitian 

ini adalah Perawat Perawat PNS dan Non PNS, baik itu yang berstatus Perawat 

Honorer Daerah dan Perawat PTT Daerah serta Tenaga Perawat sukarela yang ada 

di wilayah kerja Puskesmas. Adapun responden yang di pilih dalam mengambil 

data yaitu secara insklusi maupun eksklusi. 

a. Cara insklusi harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Bersedia jadi responden 

2) Perawat Pegawai Tidak Tetap 

3) Perawat yang bertugas pada ruang lingkup Puskesmas 

b. Cara eksklusi harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Tidak bersedia jadi responden. 

2) Perawat PNS atau ASN 

3) Perawat yang tidak bekerja pada Pusksesmas 

5. Metode Analisa Data 

Analisa data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan 

merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang 

pasti untuk dapat di gunakan merumuskan hipotesa.
8
 Dengan demikian data yang 

telah di dapatkan baik itu dari data Primer ataupu sekunder terlebih dahulu akan di 

olah kemudian setelah itu akan di analisa kemudian disajikan dengan cara 

                                                           
8Burhan Ashshofa, Op. Cit. Hal, 66 
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deskripsi. Tujuan Pengumpulan data dengan cara deskripsi ini yaitu untuk 

menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan suatu 

permasalahan yang ada kaitanya dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. 

Setelah di deskripsikan baru ditarik suatu kesimpulan yang berdasarkan dengan 

apa yang ada dari hasil analisis yang telah diteliti. Sehingga dengan begitu akan 

dapat memberikan suatu gambaran yang terkait dengan perekrutan atau 

penerimaan dan penempatan tenaga Perawat Non PNS dalam memberikan 

pelayanan keperawatan serta proses pemberian upah atau gaji oleh pemerintah dan 

Kepala dalam pemenuhan hak-hak Perawat sebagai pegawai yang bekerja pada 

wilayah kerja Puskesmas. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak. Data yang telah di analisa 

kemudian dapat di susun secara sitematik, setelah itu dikumpulkan dalam bentuk 

suatu laporan penelitian tesis. 

6. Rencana Penyajian Tesis 

Sistematik dalam rencana penyajian tesis memuat beberapa rancangan 

secara naratif agar dapat menggambrkan apa saja yang akan di lakukan oleh 

penulis sebelum turun dalam melakukan suatu penelitian. Sistematik penulisan 

yang rencana oleh penulis adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Memuat mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Memuat  tentang teori-teori yang berkenaan 

dengan perlindungan hukum bagi Perawat Non PNS yang bekerja di 
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Puskesmas setelah berlakunya Undang-Undang Keperawatan. Teori 

yang digunakan adalah memuat tentang pelayanan kesehatan, 

Keperawatan, tenaga Perawat Non PNS, Puskesmas, kewenagan dan 

perlindungan hukum. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN . Dalam bab ini memuat 

semua hasil dari penelitian mengenai perlindungan hukum bagi Perawat 

Non PNS yang bekerja di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu 

Kabupaten Bima setelah berlakunya Undang-Undang Keperawatan. 

BAB IV PENUTUP. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian, yang berupa sebuah pernyataan singkat, tepat, dan jelas 

tentang sasaran-sasaran dari pihak-pihak terkait. 
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