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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM 

1. Wilayah Kabupaten Bima 

Kabupaten Bima terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat atau bisa di 

singkat menjadi NTB yang berada di pulau Sumbawa. Adapun lokasi ataupun 

posisi Kabupaten Bima berada pada bagian ujung timur Pulau Sumbawa. 

Kabupaten Bima merupakan perbatasan Provinsi NTB dengan Provinsi Nusa 

Tenggara Timut yang selanjutnya di singkat NTT. Wilayah Kabupaten Bima 

sebelah utara laut Flores, sebelah timurdengan selat Sape, sebelah selatan dengan 

Semudera Indonesia dan sebelah barat dengan Kabupaten Dompu. Kabupaten 

Bima jika di lihat dari letak geografisnya antara Barat dan Timur (118
0
,44 - 

119
0
,22) Bujur Timur kemudian Utara dan Selatan (08

0
,08 - 08

0
,57) Lintang 

selatan.
46

 

Kabupaten Bima merupakan Kabupaten terluar dari Provinsi NTBdan 

terletak di ujung timur pulau Sumbawa.Wilayah Kabupaten Bima secara garis 

besar terdiri dari daerah dataran tinggi dan dataran rendah.Adapun dataran tinggi 

dari wilayah Kabupaten Bima merupakan pegunungan sedangkan daerah dataran 

rendah merupakan pesisir pantai. Peta wilayah Kabupaten Bima dapat di lihat 

pada gambar 3.1 sebagai berikut : 

                                                           
46 Sumber BPS Kabupaten Bima https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/171 di unggah pada tanggal 1 

Oktober 2017 jam 03.30 

https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/171
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Gambar  3.1 Peta Wilayah Kabupaten Bima
47

 

 

Sumber : Peta Wilayah Kerja BPS 

Kabupaten Bima terdiri dari 18 Kecamatan dengan luas wilayah 

masinga-masinga sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut : 

 

                                                           
47  Sumber BPS Kabupaten Bima https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/171 di unggah pada tanggal 1 

Oktober 2017 jam 03.30 

https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/171
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Tabel 3.1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Bima.
48

 

No Nama Kecamatan Luas Wilayah Persentase % 

1 Monta  227,52 5,18 

2 Prado  261,29 5,95 

3 Bolo 66,93 1,52 

4 Madapangga 237,58 5,41 

5 Woha 105,57 2,41 

6 Belo 44,76 1,02 

7 Palibelo 71,58 1,63 

8 Wawo 132,29 3,01 

9 Langgudu 322,94 7,36 

10 Lambitu 65,40 1,49 

11 Sape 232,12 5,29 

12 Lambu 404,25 9,21 

13 Wera 465,32 10,60 

14 Ambalawi 180,65 4,12 

15 Donggo 123,83 2,.82 

16 Soromandi 341,66 7,78 

17 Sanggar 477,89 10,89 

18 Tambora 627,82 14,30 

Sumber : Data BPS Kabupaten Bima Tahun 2015 

Tabel 3.1 tersebut menggambarka luas wilayah Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Bima. Adapun Kecamatan terluas adalah Tambora dengan luas 

wilayah 627,82 atau 14,30 %, sedangkan Kecamatan tersempit adalah Lambitu 

dengan luas wilayah 65,40 atau 1,49%. Kecamatan Langgudu berada di tengah-

tengah yaitu dengan luas wilayah 32,94 atau 7,36. Jumlah penduduk di Kabupaten 

Bima jika di lihat dari kelompok jenis kelamin terdiri dari 233,288 jiwa laki-laki 

kemudian perempuan sebanyak 235.394 jiwa. Jadi jumlah penduduk Kabupaten 

Bima secara keseluhan adalah 468.682 jiwa. 

                                                           
48 Sumber BPS Kabupaten Bima https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/171 di unggah pada tanggal 1 

Oktober 2017 jam 03.30 

https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/171
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Adapun Puskesmas yang ada di Kabupaten Bima dapat di lihat pada 

Tabel 3.2 sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Daftar Puskesmas Di Kabupaten Bima.
49

 

No Nama Puskesmas Alamat Puskesmas Tipe Puskesmas 

1 Monta Ds.Tangga, Kec. Monta Perawatan  

2 Parado.  Ds. Parado, Kec. Parado. Perawatan 

3 Bolo Ds. Sila, Kec. Bolo Perawatan 

4 Madapanga Ds. Dena, Kec. Madapangga.  Perawatan 

5 Woha Ds. Tente, Kec. Woha Perawatan 

6 Belo Ds. Cenggu, Kec. Belo Perawatan 

7 Ngali Ds. Ngali, Kec. Belo Perawatan 

8 Palibelo Ds. Teke, Kec. Palibelo Perawatan 

9 Wawo Ds. Maria-Wawo, Kec. Wawo Perawatan 

10 Langgudu Ds. Karumbu, Kec. Langgudu Perawatan 

11 Langgudu Timur Ds. Dumu Kec. Langgudu Perawatan 

12 Lambitu Ds. Kuta, Kec. Lambitu Perawatan 

13 Sape Ds. Naru, Kec. Sape Perawatan 

14 Lambu Ds. Sumi, Kec. Lambu Perawatan 

15 Wera Ds. Tawali, Kec. Wera Perawatan 

16 Pai Ds. Pai, Kec. Wera Perawatan 

17 Ambalawi.  Ds. Tolowata, Kec. Ambalawi Perawatan 

18 Donggo Ds. O’ o, Kec. Donggo Perawatan 

19 Soromandi Ds. Bajo, Kec. Soromandi Perawatan 

20 Sanggar.  Ds. Kore, Kec. Sanggar Perawatan 

21 Tambora.  Ds. Kawindanae, Kec. Tambora Perawatan 

Sumber :Data dari BPS Kabupaten Bima 

Tabel di atas menunjukan bahwapersebaran Puskesmas terdapat pada 

masing-masing Kecamatan dengan 21 Puskesmas. Adapun tipe Puskesmas yang 

ada di Kabupaten Bima secara keseluruhan adalah tipe Perawatan sehingga dapat 

melayani pasien 24 jam. Dari 18 Puskesmas yang ada di kabupaten Bima, ada 3 

kecamatan yang memiliki 2 (dua) Puskesmas kemudian yang 15 Kecamatan 

masing-masing satu Puskesmas.  

                                                           
49  Sumber BPS Kabupaten Bima https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/171 di unggah pada tanggal 1 

Oktober 2017 jam 03.30 

https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/171
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Adapun jumlah tenaga Perawat yang terdaftar di Dinas Kesehatan dapat 

di lihat pada tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Jumlah Perawat Di Dinas Kesehatan.
50

 

No Nama Puskesmas Jumlah Perawat 

1 Monta 13 

2 Parado 3 

3 Bolo 28 

4 Madapangga 14 

5 Woha 21 

6 Belo 10 

7 Palibelo 13 

8 Wawo 10 

9 Langgudu 9 

10 Lambitu 1 

11 Sape 20 

12 Lambu 5 

13 Wera 8 

14 Ambalawi 7 

15 Donggo 6 

16 Soromandi 8 

17 Sanggar 10 

18 Tambora 2 

Jumlah 188 

Sumber : Data Dari BPS Kabupaten Bima, 2015 

Dari data yang ada pada tabel di atas yang terdaftar di Dinas Kesehatan 

pada Tahun 2015 sebanyak 188 orang tenaga Perawat yang ada pada tiap-tiap 

Puskesmas yang ada di Kabupaten Bima. Adapun tenaga Perawat terbanyak 

adalah pada Puskesmas Woha dengan jumlah 21 orang kemudian tenaga Perawat 

paling sedikit adalah Pskesmas Lambitu dengan jumlah satu orang, sedangkan 

tenaga Perawat pada Puskesmas Langgudu itu sendiri sebanyak 9 orang. 

                                                           
50  Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/163. yang di unggah 

Pada Tanggal, 8 Nopember 2017, Jam 20.36 Wita 

https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/163
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Tenaga Perawat yang terdaftar sebagai anggota PPNI secara 

keseluruhan di wilayahKabupaten Bima sebanyak 951 orang pada akhir tahun 

2016. Adapun jumlah tenaga Perawat secara keseluruhan yang terdaftar jadi 

anggota PPNI Kabupaten Bima dapat di lihat pada tabel 3.4 sebagai berikut : 

Tabel 3.4. Jumlah Perawat Terdaftar Di PPNI Tahun 2016.
51

 

No  Instansi  Status Kepegawaian Jumlah  

PNS PTT Honorer 

Daerah 

Sukarela  

1 Sape 22 2 - 52 76 

2 Lambu  4 3 - 21 28 

3 Bolo 21 5 1 39 66 

4 Langgudu 13 2 1 22 38 

5 Woha  20 6 2 23 51 

6 Belo 5 3 - 5 13 

7 Palibelo 14 1 1 12 28 

8 Ngali 6 1 1 5 13 

9 Monta  12 3 1 17 33 

10 Wawo  11 4 - 29 44 

11 Soro mandi 8 4 - 17 29 

12 Ambalawi 8 4 1 14 27 

13 Mada Pangga 10 5 - 21 36 

14 Wera 7 9 2 26 44 

15 Lambitu 3 - 1 7 11 

16 Sanggar 13 4 2 27 46 

17 Tambora 3 3 - 6 12 

18 Parado 3 4 - 5 12 

19 Donggo 8 5 - 29 33 

20 Sondo Sia 29 2 1 72 104 

21 RSUD Bima 137 4 3 66 207 

Total 354 74 17 506 951 

Porsentase  37% 8% 2% 53% 100% 

Sumber : Data yang di dapat dari PPNI, 2016 

Pada tabel di atas menunjukan bahwa jumlah tenaga Perawat Sukarela 

sangat tinggi yaitu 506 dengan persetase 53%, sedangkan Perawat ASN yang PNS  

                                                           
51 Data Dari Ibu Fitriani Kurniati, Ketua PPNI Kabupaten Bima Pada Tanggal  21 Agustus 2017 
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354 orang dengan persentase 37%, Perawat PTT Daerah 74 orang atau 8% dan 

Perawat Honrer Daerah 17 orang atau 2%. 

Beberapa bulan terakhir ini ada penambahan tenaga Perawat sehingga 

jumlah tenaga Perawat yang ada di Kabupaten Bima secara keseluruhan baik itu 

yang PNS maupun yang Non PNS sebanyak 1.010 tenaga Perawat. Adapun 

jumlah tenaga Perawat PNS sebanyak 366 sedangkan sisanya berstatus tenaga 

Honorer dan tenaga sukarela. Tenaga Perawat tersebut di tempatkan pada Rumah 

Sakit Pemerintah, Puskesmas, Pustu dan lain-lain pada wilayah kerja Kabupaten 

Bima.
52

 

Adapun lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah pada 

Puskesmas yang ada di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yaitu di 

Puskesmas Langgudu yang lokasinya di Desa Karumbu dan Puskesmas Langgudu 

Timur yang ada di Desa Dumu. Tenaga Perawat dari kedua Puskesmas tersebut 

terdiri dari tenaga ASN (PNS dan PTT Daerah/Honorer Daerah) dan tenaga 

Sukarela. Adapunpembagian jumlah Desa yang ada di Kecamatan Langgudu 

Kabupaten Bima dapat di lihat pada gambar 3.2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

                                                           
52 Data Dari Ibu Fitriani Kurniati, Ketua PPNI Kabupaten Bima Pada Tanggal  21 Agustus 2017  
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Gambar 3.2 Peta Kecamatan Langgudu.
53

 

 

Sumber : Peta wilayah kerja BPS Tahun 2016 

Keterangan : 

Hijau : Gunung  

Kuning : Sawah    

Hitam : Jalan 

Biru : Laut   

Pink : Kampung/desa 

Putih : Desa/wilayah kerja Puskesmas Langgudu 

Ungu : Desa/wilayah kerja Puskesmas Langgudu Timur 

 

 

                                                           
53 https://www.google.co.id/search?q=peta+kecamatan+Langgudu&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jaFBaQHCHR

TRHM%253A%252C7XdJBDe6vQ0vxM%252C_&usg=__VV6tBn_oYrEDRag_kCazgtqs20M%3D&sa=X&ved=0

ahUKEwib7rmT4IvZAhVKqI8KHZVFA-QQ9QEILDAB#imgrc=jaFBaQHCHRTRHM: Di Unggah Pada Tanggal 

20 Oktober 2017, Jam 2030 Wib 

https://www.google.co.id/search?q=peta+kecamatan+Langgudu&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jaFBaQHCHRTRHM%253A%252C7XdJBDe6vQ0vxM%252C_&usg=__VV6tBn_oYrEDRag_kCazgtqs20M%3D&sa=X&ved=0ahUKEwib7rmT4IvZAhVKqI8KHZVFA-QQ9QEILDAB#imgrc=jaFBaQHCHRTRHM
https://www.google.co.id/search?q=peta+kecamatan+Langgudu&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jaFBaQHCHRTRHM%253A%252C7XdJBDe6vQ0vxM%252C_&usg=__VV6tBn_oYrEDRag_kCazgtqs20M%3D&sa=X&ved=0ahUKEwib7rmT4IvZAhVKqI8KHZVFA-QQ9QEILDAB#imgrc=jaFBaQHCHRTRHM
https://www.google.co.id/search?q=peta+kecamatan+Langgudu&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jaFBaQHCHRTRHM%253A%252C7XdJBDe6vQ0vxM%252C_&usg=__VV6tBn_oYrEDRag_kCazgtqs20M%3D&sa=X&ved=0ahUKEwib7rmT4IvZAhVKqI8KHZVFA-QQ9QEILDAB#imgrc=jaFBaQHCHRTRHM
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Adapun Struktur Organisasi Puskesmas yang ada di wilayah kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dapat di lihat pada bagan 3.1 sebagai berikut : 

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Puskesmas.
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smber : Pukesmas Langgudu, 2017 

                                                           
54 Data yang di dapat pada Puskesmas Langgudu Kabupaten Bima Pada Tanggal 25 Agustus 2017 

Kepala Puskesmas 

Kepala Tata 

Usaha 

Sistim informasi 

PKM 

Bendahara  kepegawai

an 

kerumahtanggaan 

Penanggung

jawab UKP 

Penanggung 

jawab jejaring 

Penanggung 

jawabUKM 

pengembangan 

Penanggung jawab 

UKM esensial dan 

perkesmas 

Pelayanan 

umum 

Poindes 

Pelayanan 

kes. Jiwa 
Pelayanan 

promkes 

Pelayanan 

KIA 

Pustu 

Pelayanan 

kes.Remaja 
Pelayanan 

Kesling 

Pelayanan 

persalinan 

Poskesdes 

Pelayanan 

kes.Kerja 
Pelayanan 

P2P 

Pelayanan 

farmasi Pelayanan 

UKGM 
Pelayanan 

Gizi 

Pelayanan 

rawat inap Pelayanan 

kes. Lansia 

Pelayanan 

KIA 

danKB 
Pelayanan 

UGD 
Peayanan 

perkesmas 

Pelayanan 

kes. Indra 

Pelayana Gizi 

Pelayanan 

Laboratorium 
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Pada bagan di atas menunjukan bahwa Kepala Puskesmas merupakan 

penanggung jawab seluruh kegiatan yang berkaitan dengan program yang ada 

pada Puskesmas. Pada masing-masing program tersebut merupakan sebagai 

penanggung jawab untuk melancarkan kegiatan yang di selenggarakan oleh 

Puskesmas dalam memberikan dan meningkat meningkatkan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat pada masing-masing wilayah kerja Puskesmas. Seluruh 

Program yang pada Puskesmas ada penanggung jawabnya tersendiri karena setiap 

program yang ada di Puskesmas merupakan suatu program yang wajib di jalankan 

oleh Puskesmas. 

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada Puskesmas yang ada di Kecamatan 

Langgud Kabupaten Bima. Adapun luas Kecamatan Langgudu sekitar 322.94 

Km
2
. Jumlah penduduk Kecamatan Langgudu pertahun 2015 adalah 28.067 jiwa. 

Terdapat 15 Desa yang berada pada Kecamatan Langgudu.
55

 Kecamatan 

Langgudu pada awalnya memiliki satu Puskesmas yaitu berlokasi di Desa 

Karumbu, kemudian pada tahun 2013 di bangunlah satu buah Puskesmas yang 

berada di Desa Dumu. Keberadaan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima di lihat 

dari tinggi wilayah di atas permukaan laut 33.00 / meter.
56

 Pada umumnya 

masyarakat menyebut kedua Puskesmas Tersebut dengan sebutan Puskesmas 

                                                           
55 Sumber BPS Kabupaten Bima https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/171 di unggah pada tanggal 1 

Oktober 2017 jam 03.30 
56 Sumber BPS Kabupaten Bima https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/171 di unggah pada tanggal 1 

Oktober 2017 jam 03.30 

https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/171
https://bimakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/171
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Laggudu dan Puskesmas Langgudu Timur.Adapun Puskesmas tersebut dapat di 

lihat pada tabel 3.5 sebagai berikut : 

Tabel 3.5Profil Puskesmas Kecamatan Langgudu.
57

 

No Item Puskesmas 

Langgudu Barat 

Puskesmas 

Langgudu Timur 

1 Jumlah Cakupan Desa 10 Desa 5 Desa 

2 Jumlah Pustu 7 Buah  4 Buah  

3 Jumlah Polindes 2 Buah 1 Buah 

4 Jumlah Poskesdes 2 Buah - 

5 Sumber Daya Manusia 95 Orang 32 Orang 

6 Jumlah Tenaga Keperawatan  24 Orang 12 Orang 

 

 

7 

Status Kepegawaian Tenaga 

Keperawatan 

  

ASN  9 Orang 2 Orang  

PTT 1 Orang 3 Orang 

Honor Daerah  1 Orang 1 Orang 

Sukarela 13 Orang 6 Orang 

Sumber :  Hasil Surfei Dan Penelitian 

Pada tabel tersebut di atas menunjukan Kecamatan Langgudu di layani 

oleh dua Puskesmas yaitu Puskesmas Langgudu dan Puskesmas Langgudu Timur 

dan masing-masing Puskesmas memiliki memiliki wilayah kerja. Tenaga Perawat 

yang berpraktik pada Puskesmas Kecamatan Langgudu terdiri dari tiga status 

tenaga yaitu tenaga Perawat PNS, Honorer daerah/PTT dan Sukarela.  

a. Puskesmas Langgudu 

Status wilayah kerja dari Puskesmas Langgudu Kabupaten Bima 

dapat di lihat pada tabel 3.6 sebagai berikut : 

 

 

                                                           
57 Data yang di dapat pada Puskesmas Langgudu Kabupaten Bima Pada Tanggal 25 Agustus 2017 
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Tabel 3.6Profil Status Wilayah Kerja Puskesmas Langgudu.
58

 

No Desa  Status wilayah 

1 

 

Karumbu  

 

Desa biasa 

 

 

Rupe  

Rompo 

Waworada 

Doro oo 

Laju 

2 Kalodu Desa sulit 

Kawuwu 

3 Waduruka Desa Sangat Sulit 

Pusu 

Sumber : Data Dari Puskesmas Langgudu 

Kriteria desa biasa adalah desa yang dekat dengan Puskesmas dan 

dan mudah di jangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat 

kemudian desa sulit adalah desa yang jaraknya jauh dengan Puskesmas 

sedangkan desa sangat sulit adalah desa yang letaknya sangat jauh dari 

Puskesmas dan sebagai alat transportasinya menggunakan kapal atau perahu. 

b. Puskesmas Laggudu Timur 

Adapun status wilayah kerja Puskesmas Langgudu Timur dapat di 

lihat pada tabel 3.7 sebagai berikut : 

Tabel 3.7 Profil Status Wilayah Kerja Puskesmas Langgudu Timur.
59

 

No Desa  Status wilayah 

1 Dumu  

Desa biasa Sambane 

Kangga/nggira 

2 Sarae ruma   

Desa sulit Karampi 

Sumber: Data dari Puskesmas Langgudu Timur 

                                                           
58 Data yang di dapat pada Puskesmas Langgudu Kabupaten Bima Pada Tanggal 25 Agustus 2017 
59 Data yang di dapat pada Puskesmas Langgudu Timur Kabupaten Bima Pada Tanggal 20 Agustus 2017 
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Kriteria desa biasa pada wilayah kerja Puskesmas Langgudu Timur 

adalah Desa yang dekat dengan Puskesmas dan  mudah di jangkau dengan 

kendaraan roda dua maupun roda empat sedangkan Desa sulit adalah desa 

yang jaraknya jauh dengan Puskesmas dan sebagai alat transportasinya 

menggunakan kapal atau perahu. 

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi Perawat Non PNS di Puskesmas 

pada Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 

Peraturan Perundang-Undangan merupakan produk hukum secara 

tertulis yang dibentuk dan dirancang kemudian ditetapkan oleh pejabat negara 

yang berwewenang, isi dari setiap Peraturan Perundang-Undangan harus sesuai 

dengan norma. Pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga atau pegawai 

yang bekerja pada instansi pemerintah merupakan kewenagan dari pemerintah 

baik itu pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. 

a. Perlindungan 

Pemerintah Daerah dalam mengangkat tenaga atau pegawai untuk 

bekerja pada instansi Pemerintah Daerah di atur dalam prodak hukum yaitu 

Peraturan Bupati Bima Nomor 15
A 

Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pengangkatan, Penempatan, Pemberhentian dan Disiplin Honorer Daerah 

Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. Tujuan di bentuk peraturan tersebut 
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agar setiap tenaga mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagai 

pegawai yang bekerja pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bima. Adanya Peraturan tersebut merupakan turunan atau kelanjutan dari 

Undang-Undang ASN karena dalam Undang-Undang ASN mengatur 

tentang Sistim kepegawaian yang berkerja pada instansi Pemerintah. 

Dengan di keluarkanya Peraturan tersebut maka dapat di jadikan 

acuan dalam perekrutan tenaga untuk di pekerjakan pada instansi 

pemerintah yang salah satunya adalah Puskesmas. adapun yang berhak 

mengangkat tenaga untuk di pekerjakan pada Puskesmas sebagai instansi 

Pemerintah adalah Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Hal 

tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati 

Bima Tentang Pedoman Pengangkatan, Penempatan, Pemberhentian dan 

Disiplin Honorer Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang 

menerangkan bahwa : “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah 

Bupati Bima”. Lebih lanjutnya tentang pengangkatan sebagaimana yang di 

atur dalam Pasal 1 angka 6 yang menerangkan bahwa : “Pejabat yang 

Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai 

kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Tenaga 

Honorer Daerah”.  

Pengangkatan tenaga untuk di pekerjakan pada instansi 

pemerintah oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana 

yang di atur dalam Peraturan Bupati Biama tersebut juga di atur dalam Pasal 
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1 angka 2 Undang-Undang ASN yang menerangkan bahwa : "Dalam 

Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 

pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan 

atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan”. 

Dengan adanya pengangkatan tenaga oleh Bupati maka dapat 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap tenaga yang di 

angkat untuk mengabdikan dirinya pada pada instansi pemerintah. 

Perlindungan yang di maksud adalah perlindungan atas haknya sebagai 

pegawai sedangkan kepastian hukum yang di makasud adalah kepastian 

hukum sebagai pegawai yang bekerja pada instansi Pemerintah. adapun hak 

pegawai yang di maksud sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan 

Bupati Bima Nomor 15
A
 Tahun 2014 TentangPedoman Pengangkatan, 

Penempatan, Pemberhentian Dan Disiplin Tenaga Honorer Daerah Lingkup 

Pemerintah Kabupaten Bima yang menerangkan bahwa : “Dalam 

melaksanakan tugasnya Tenaga Honorer Daerah berhak memperoleh : 

a. Gaji;  

b. cuti;  

c.perlindungan; dan  

d.pengembangan kompetensi”. 

 

Hak tenaga sebagaimana dalam Peraturan Bupati Bima di atas di 

atur pula dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
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Aparatur Sipil Negara yang menerangkan bahwa : “PPPK berhak 

memperoleh : 

a. gaji dan tunjangan; 

b. cuti; 

d. perlindungan; dan 

e. pengembangan kompetensi. 

 

Tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas dengan adanya 

Peraturan Bupati Bima dan Undang-Undang ASN tersebut maka dapat di 

jadikan acuan dalam memenuhi hak-hak pegawai yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Sehingga dengan demikian dapat memberikan perlindungan 

hukum bagi tenaga Perawat pada Puskesmas karena tujuan di bentuknya 

Undang-Undang Keperawatan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga 

Perawat hal tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 huruf f 

Undang-Undang Keperawatan yang menyebutkan bahwa : “Praktik 

Keperawatan berasaskan Perlindungan”. Perlindungan bagi tenaga Perawat 

yang merupakan bagian dari Tenaga Kesehatan di atur pula dalam Pasal 2 

huruf i Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa : 

“Undang-Undang ini berasaskan Perlindungan”. 

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan 

memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-

hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomis 

melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.
60

 Pengaturan 

                                                           
60 Greta Satya Yudhana, 2015, Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di 

Pemda Yogyakarta, Hal, 6. Yang Di Akses Dari : http://e-journal.uajy.ac.id/8019/1/JURNAL.pdf , Pada Tanggal 15 

pebruari 2018 Jam 19:17 WIB 

http://e-journal.uajy.ac.id/8019/1/JURNAL.pdf
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perlindungan bagi tenaga Perawat yang bekerja pada instansi pemerintah di 

atur dalam Pasal 23 huruf c Peraturan Bupati Bima Tentang Pedoman 

Pengangkatan, Penempatan, Pemberhentian  Dan Disiplin Tenaga Honorer 

Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang menerangkan bahwa : 

“Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Honorer Daerah berhak 

memperoleh Perlindungan”. Perlindungan tersebut juga di atur dalam Pasal 

22 huruf c yang menerangkan bahwa, “PPPK berhak memperoleh 

perlindungan”.  

Perlindungan bagi tenaga Perawat sendiri di atur dalam Pasal 36 

huruf a Undang-Undang Keperawatan yang menerangkan bahwa : “Perawat 

dalam melaksanakan praktik Keperawatan berhak memperoleh pelindungan 

hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, 

standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan”. Perlindugan bagi tenaga Perawat yang merupakan 

bagian dari tenaga kesehatan juga di atur dalam Pasal  75 Undang-Undang 

Tenaga Kesehatan yang menerangkan bahwa : “Tenaga Kesehatan dalam 

menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Imam Soepomo membagi 

perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu : 
61

 

a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu 

                                                           
61   Wahab,S.H.,Lalu Husni,S.H.,M.H.Hum.,Zaenal Asyhadie,S.H.,M.Hum, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, 2010, 

Rajawali Pers, Jakarta. hlm.96-97  
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penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-harinya baginya 

beserta keluargannya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu 

bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut 

jaminan sosial. 

b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan 

usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu 

mengenyam dan mengembangkan prikehidupan sebagai manusia pada 

umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau 

yang biasa disebut kesehatan kerja. 

c. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan 

yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya 

atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Didalam 

pembicaraan selanjutnya, perlindungan jenis ini disebut dengan 

keselamatan kerja. 

 

Adanya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut 

merupakan kewajiban pemerintah yang menjadi hak tenaga Perawat sebagai 

pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, salah satunya tenaga 

Perawat yang bekerja pada Puskesmas.  

Menurut Ridwan, salah satu pilar negara hukum adalah asas 

legalitas, yang berarti bahwa setiap tindakan hukum pemerintah baik yang 

di lakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berdasarkan 

pada Peraturan Perundang-Undangan.
62

 Berkaitan dengan hal tersebut 

Munculnya Surat Edaran yang selanjutnya di sebut SE salah satunya 

tujuanya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi 

pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun SE Bupati Bima 

Nomor 800/012/03.7/2017 Tentang Penataan Pengangkatan Non PNS 

Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima. Isi dari SE tersebut adalah sebagai 

berikut : 

                                                           
62 Ridwan, 2009, HukumAdministrasi Di Daerah, Yogyakarta : FH UII Pers, Hal 98 
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Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Pemeriksa Badan Pemeriksaan 

Keuangan Negara Republik Indonesia Cabang Provinsi Nusa Tenggara 

Barat No. 167/LHP/XIX.MTR/12/2016 Tentang Pembayaran Honorium  

Kegiatan kepada pegawai yang belum memiliki perjanjian kerja dan 

memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara, di harapkan masing-masing perangkat daerah Pemerintah 

Kabupaten Bima untuk memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut : 

1. Tidak di perkenankan untuk mengangkat tenaga sukarela di setiap 

perangkat daerah lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima; 

2. Terhadap tenaga sukarela yang telah di pekerjakan berdasarkan 

kompetensi tugas, di harapkan untuk menata kembali sesuai 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 

3. Penatausahaan keuangan untuk membayar honorium PNS/Non 

PNS harus melalui verifikasi pertanggungjawaban sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

4. Perangkat daerah pada lingkup Kabupaten Bima segera melakukan 

penataan kepegawaian dan melaporkan kepada Bupati melalui 

sekertaris daerah. 

Demikian surat edaran ini untuk di patuhi sebagaimana mestinya.
63

 

 

Munculnya SE tersebut merupakan tindak lanjut dari SE Menteri 

Kesehatan Nomor : KP.01.01./Menkes/481/2017. Tentang Pengangkatan 

tenaga kesehatan sebagai Tenaga Kontrak/Sukarela/Honorer di Daerah pda 

Tanggal 24 Oktober 2017. Surat Edaran tersebut di tujukan kepada 

Gubernur/Bupati/WaliKota. Adapun isi dari SE tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Sehubung dengan pengangkatan tenaga kesehatan sebagaai tenaga 

kontrak/sukarela/honorer daerah pada fasilitas pelayanan kesehatan di 

lingkup pemerintag daerah, bersama ini di sampaikan hal sebagai 

berikut : 

1. Memperhatikan  

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara 

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang tTenaga 

Kesehatan 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang 

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri 

Sipil sebagaimana yang di ubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas 

                                                           
63 Surat Edaran Bupati Bima. Hasil dari penelitian 
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang 

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri 

Sipil 

2. Sesuai Pasal 8 pada Peraturan Pemerintah poin 1 huruf c di atas, di 

nyatakan bahwa sejak di tetapkanya peraturan peraturan pemerintah 

ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di 

lingkungan instansi, di larang mengangkat tenaga sukarelawan. 

3. Dalam hal pengkatan tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah 

daerah, harus tetap mempertimbangkan ketersediaan tenaga 

kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan analisis 

beban kerja dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. 

 

Dengan berdasarkan pada fries ermensen, Pemerintah Daerah 

dapat mengeluarkan berbagai peraturan kebijakan (beleidsregel) baik dalam 

bentuk peraturan (voorshriften), pengumuman-pengumuman 

(bekenmakingen), pedoman-pedoman (circulaires), instruksi-instruksi 

(aanschrjvinge), dan sebaginya. Hal pertama, belum ada Perda yang 

mengatur suatu urusan pemerintah tertentu, sementara hal itu menuntut 

Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurusnya. Kedua, sudah ada 

perda yang mengatur suatu urusan pemerintah tertentu, namun redaksinya 

samaratau ambigu. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah di beri ruang 

kebebasan mempertimbangkan (beordelingsruimte) baik yang subjektif 

maupun yang objektif (subjective & objective beordelingsruimte).
64

 

Dengan adanya SE dari Menteri Kesehatan dan Bupati Bima 

tersebut maka dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi 

tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas karena Puskesmas merupakan 

salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di Sebut OPD. 

Sebagaimana redaksi SE tersebut diatas bahwa pengangkatan tenaga harus 

                                                           
64 Ridwan, Op.Cit. Hal. 99-100 
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sesuai dengan analisis beban kerja dan sesuai dengan kemampuan anggaran 

yang ada maka tenaga Perawat yang bekerja pada instansi pemerintah 

selama mengabdikan dirinya memiliki hak untuk mendapatkan Upah atau 

gaji dari pemerintah sebagai pemberi kerja. Adapun hak tenaga Perawat 

yang berpraktik pada instansi pemerintah di Kabupaten Bima sebagaiman 

yang di atur dalam Pasal 23 huruf a Peraturan Bupati Bima Nomor Tentang 

Pedoman Pengangkatan, Penempatan, Pemberhentian  Dan Disiplin Tenaga 

Honorer Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang menerangkan 

bahwa, “Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Honorer Daerah berhak 

memperoleh gaji”. Selain itu juga di atur dalam Pasal 22 huruf a Undang-

Undang Aparatur Sipil Negara yang menerangkan bahwa : “PPPK berhak 

memperoleh gaji dan tunjangan”. 

Tenaga Perawat Non PNS yang bekerja pada instansi pemerintah 

selama menjalankan tugas berhak untuk mendapatkan imbalan atas 

pekerjaan yang di bebankan oleh pemerintah. Karena hak untuk 

mendapatkan upah atau gaji bagi pegawai di atur dalam Peraturan 

Perundang-Undangan sebagaimana yang telah atur dalam Peraturan Bupati 

Bima dan Undang-Undang ASN tersebut di atas.  

Pengaturan tentang hak Perawat untuk mendapatkan upah atau 

gaji itu sendiri sebagaimana di atur Pasal 36 huruf c Undang-Undang 

Keperawatan yang menerangkan bahwa: “Menerima imbalan jasa atas 

Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan”. Selain di atur dalam 
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Undang-Undang Keperawatan terkait dengan hak untuk mendapatkan 

imbalan jasa di atur pula dalam Pasal 57 huruf c Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan yang menerangkan bahwa: “Tenaga Kesehatan dalam 

menjalankan praktik berhak menerima imbalan jasa”. 

Upah atau gaji merupakan hak tenaga Perawat Non PNS yang 

bekerja pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah. Adapun hak atas Upah 

atau gaji tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-

Undang HAM yang menerangkan bahwa : “Setiap orang, baik pria maupun 

wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat 

kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai prestasinya dan dapat 

menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”. 

Hak untuk mendapatkan imbalan jasa sebagaimana yang atur 

dalam Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan serta Undang-Undang HAM di atas merupakan hak yang harus di 

penuhi oleh pemerintah sebagai pemberi kerja. Karena adanya Peraturan 

Perundang-Undangan merupakan prodak hukum yang di jadikan acuan 

untuk memberikan hak tenaga atau pegawai yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Adapun hak lain tenaga Perawat Non PNS yang bekerja pada 

instansi pemerintah adalah hak untuk mendapatkan cuti sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 23 huruf b Peraturan Bupati Bima Tentang Pedoman 

Pengangkatan, Penempatan, Pemberhentian  Dan Disiplin Tenaga Honorer 

Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang menerangkan bahwa, 
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“Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Honorer Daerah berhak 

memperoleh cuti”. Hak untuk mendapatkan cuti Selain di atur dalam 

Peraturan Bupati Bima di atur juga dalam Undang-Undang ASN. Adapun 

pengaturan tentang hak cuti di atur dalam Pasal 22 Huruf b Undang-Undang 

ASN yang menerangkan bahwa : ”PPPK berhak memperoleh cuti”. 

Tenaga Perawat yang mengabdikan dirinya pada instansi 

pemerintah sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Bupati Bima dan 

Undang-Undang ASN tersebut di atas memiliki hak untuk mendapatkan 

cuti. Untuk itu dengan adanya peraturan tersebut dapat di jadikan acuan bagi 

pemerintah untuk memberikan hak cuti bagi tenaga Perawat yang bekerja 

pada instansi pemerintah, baik yang Honorer Daerah dan PTT Daerah serta 

Sukarela. 

Tenaga Perawat sebagai pegawai yang bekerja pada instansi 

Pemerintah berhak mendapatkan kepastian hukum bagi setiap pegawai yang 

bekerja pada instansi pemerintah. Kepastian hukum bagi pegawai yang 

bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Bima di atur dalam Pasal 2 ayat 

(1) Peraturan Bupati Bima Tentang Pedoman Pengangkatan, Penempatan, 

Pemberhentian Dan Disiplin Tenaga Honorer Daerah Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Bima yang menerangkan bahwa : “Peraturan ini dibuat dengan 

maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengangkatan, 

Penempatan, Pemberhentian dan Disiplin Tenaga Honorer Daerah lingkup 

Pemerintah Kabupaten Bima”. Kepastian hukum bagi tenaga atau pegawai 
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yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana yang di atur pula dalam 

Pasal 2 Huruf a Undang-Undang ASN yang menerangkan bahwa : 

"Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas 

kepastian hukum". Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah 

dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, 

mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan 

keadilan. 

Apabila setiap pengangkatan tenaga yang di lakukan oleh 

pemerintah mengacu pada pada Peraturan Bupati dan Undang-Undang ASN 

tersebut di atas maka setiap pengangkatan tenaga untuk di pekerjakan pada 

instansi pemerintah harus memberikan kepastian hukum bagi setiap tenaga 

atau pegawai yang di pekerjakan pada instansi pemerintah. Karena tujuan 

dari pengangkatan tenaga adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi 

setiap tenaga yang di rekrut. Kepastian hukum yang di maksud adalah 

kepastian statusnya sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Kepastian hukum bagi tenaga Perawat di atur dalam Pasal 3 huruf 

c  Undang-Undang Keperawatan yang menerangkan bahwa : “Pengaturan 

Keperawatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum kepada Perawat dan Klien”. Kepastian hukum bagi tenaga Perawat 

yang merupakan bagian dari tenaga Kesehatan tersebut di atur dalam Pasal 3 

huf e Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang menerangkan bahwa : 
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"Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat dan Tenaga Kesehatan". 

Kepastian hukum bagi tenaga Perawat yang bekerja pada instansi 

pemerintah sangat perlu dalam menjalankan tugas karena tujuan dari 

pembentukan Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap 

tenaga Kesehatan yang salah satunya adalah tenaga Perawat. Dengan adanya 

Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka dapat di jadikan acuan oleh 

pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum 

bagi setiap tenaga Perawat yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Kepastian hukum yang di maksud dalam Undang-Undang 

Keperawatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan adalah setiap tenaga 

Kesehatan atau tenaga Perawat yang telah menyelesaikan pendidikan maka 

perlu mendapatkan kepastian hukum yaitu kepastian untuk mendapatkan 

gelar Perawat sehingga setiap tenaga Perawat yang bekerja pada instansi 

pemerintah mendapatkan kepastian hukum sebagai pegawai yang bekerja 

pada instansi pemerintah. 

b. Syarat PengangkatanTenaga 

Tenaga Perawat mempunyai hak atas pekerjaan yang layak 

sebagaimana yang di atur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang HAM 

yang menerangkan bahwa : “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, 

kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”. Hak atas 
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pekerjaan yang layak sebagaimana yang di maksud dalam pasal tersebut 

tidak terlepas dari pengangkatan tenaga untuk di pekerjakan pada instansi 

pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan 

yang di tetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Adapun pengangkatan 

tenaga harus memnuhi persyaratan kerja, persyaratan kerja yang di maksud 

adalah berupa Ijazah dan Transkrip Nilai. Perekrutan tenaga Perawat oleh 

pemerintah yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat. 

Pengangkatan tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada instansi 

pemerintah di upayakan harus memiliki Surat Tanda Registrasi yang 

selanjutnya di singkat sebagai STR. Hal tersebut sebagaimana yang di atur 

dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Keperawatan yang menerangkan 

bahwa : “Perawat yang menjalankan praktik Keperawatan wajib memiliki 

STR”. Hal tersebut di atur pula dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 

Tenaga Kesehatan yang menerangkan bahwa : "Setiap Tenaga Kesehatan 

yang menjalankan praktik wajib memiliki STR". Adapu persyaratan untuk 

mendapatkan STR sebagaimana yang di atur dalam Pasal  18 ayat (3) 

Undang-Undang Keperawatanyang menerangkan bahwa : “Persyaratan 

sebagaimana dimaksud meliputi: a. memiliki ijazah pendidikan tinggi 

Keperawatan; b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; c. 

memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; d. memiliki surat 

pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan e. membuat 
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pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi”. Selain itu 

juga di atur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Tenaga Kesehatan 

yang menerangkan bahwa : “Persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi : 

a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan. b. memiliki Sertifikat 

Kompetensi atau Sertifikat Profesi. c. memiliki surat keterangan sehat fisik 

dan mental. d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji 

profesi Dane. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan 

etika profesi”. 

Pengangkatan tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada instansi 

pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur dalam 

Undang-Undang Keperawatan di atas. Pengaturan pengangkatan tenaga 

tidak terlepas dari Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku sebagai 

acuan untuk merekrut tenaga. Adapun syaratan perekrutan tenaga atau 

perjanjian kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenaga Kerjaan di atur dalam Pasal 54 Ayat (1) yang menyebukan bahwa 

: “Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat, 

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, umur, 

dan alamat pekerja/buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat 

pekerjaan; e. besarnya upah dan cara pembayarannya; f. syarat syarat kerja 

yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; g. mulai dan 

jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian 

kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja”. 
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Tenaga Perawat yang bekerja pada instansi pemerintah harus 

memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur dalam Pasal tersebut di 

atas. Dengan adanya STR merupakan syarat kerja bagi setiap tenaga 

Perawat yang bekerja pada instansi pemerintah seperti di Rumah Sakit dan 

Puskesmas. Kebutuhan tenaga untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah 

tidak terlepas dari perekrutan tenaga sebagai Sumber Daya Manusia yang 

selanjutnya di singkat sebagai SDM kesehatan. 

c. Kewenagan 

Pemerintah daerah dalam menjalankan programnya di 

membetuklah organisasi perangkat daerah untuk membantu dalam 

menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah. Adapun Organisasi 

Perangkat daerah sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan 

Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima yang menerangkan bahwa: 

“Perangkat daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dalam  penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bima, terdiri 

dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, badan dan 

Kecamatan”. Sebagai landasan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

oleh pemerintah Daerah adalah Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang 

menerangkan bahwa : “Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas, 
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sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan 

Kecamatan”. Kemudian selanjtnya di atur pula dalam Pasal 209 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang 

menerangkan bahwa : “Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas, 

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan 

Kecamatan”. 

Tujuan dari pembentukan Organisasi perangkat Daerah salah 

satunya berasaskan tata kerja yang jelas hal tersebut sebagaimana yang di 

atur dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat daerah yang menerangkan bahwa: 

“Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas tata kerja yang 

jelas”. Dengan tata kerja yang jelas dapat terarah sehingga dalam hal 

pengangkatan tenaga untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah dapat 

memberikan suatu perlindungan bagi setiap tenaga yang bekerja pada 

instansi pemerintah. Agar tata kerja lebih jelas maka pada Dinas di 

bentuklah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD 

hal tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 41 poin (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah yang 

menerangkan bahwa: “Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk 

unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu”. 

Yang dimaksud dengan kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis 
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yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang 

dimaksud dengan kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 

Pada Dinas Kesehatan dapat di bentuk Pembetukan Unit 

Pelaksana Teknis atau yang selanjutnya di sebut UPT untuk melaksanakan 

kegiatan penunjang dalam Bidang Kesehatan. Hal tersebut sebagaimana 

yang di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bima 

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat aerah 

Kabupaten Bima yang menerangkan bahwa : “Pada Dinas dan badan dapat 

dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan UPT Badan”. 

Adapun UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan sebagaimana 

yang di atur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bima 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat aerah Kabupaten Bima yang 

menerangkan bahwa : “Selain UPT sebagaimana dimaksud terdapat UPT 

Dinas Daerah dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat 

Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit 

layanan yang bekerja profesional”. 

Pembentukan UPT sebagai organisasi perangkat Daerah pada 

wilayah Kabupaten yaitu bertujuan untuk melaksanan kegiatan penunjang 

sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah 

Kabupaten Bima Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bima yang menerangkan bahwa : “UPT Dinas dan UPT Badan 
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sebagaimana dimaksud, dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu”. 

Denagan di bentuknya organisasi perangkat daerah maka di 

berikan kewenagan untuk menjalankan program sesuai dengan topoksi 

masing-masing Dinas. Adapun kewenagan Pemerintah Daerah yang 

menjadi urusan wajib adalah berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana 

yang di atur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah yang meyebutkan bahwa : "Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi 

Kesehatan dan tenaga kerja”. 

Tenaga kerja merupakan hal yang penting untuk menjalankan 

program pemerintah karena tanpa adanya tenaga kerja atau pegawai maka 

program tersebut tidak akan berjalan dengan sendirinya. Kebutuhan tenaga 

kerja atau pegawai untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah sangat 

penting untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat salah satunya 

kebutuhan tenaga kerja dalam bidang kesehatan hal tersebut tidak terlepas 

dari kewenagan pemerintah dalam pengangkatan dan penempatan tenaga. 

1) Dinas Kesehatan 

Pemerintah dalam Bidang Kesehatan memiliki kewenagan 

melakukan perencanaan dan pengadaan tenaga sebagai SDM Kesehatan 

sebagaimana yang di atur juga dalam pasal 21 ayat 1 undang-undang 
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Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menerangkan bahwa : 

“Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, 

pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga Kesehatan dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan Kesehatan”. 

Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari Organisasi 

perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan penunjang memiliki 

kewenagan dalam Perencanaan dan pengadaan tenaga sebagai SDM 

Kesehatan pada lingkup Puskesmas. Adapun kewenagan dinas 

Kesehatan sebagaimana yang di atur dalam Lampiran I hurf B angka 2 

tentang Sumberdaya Daya Manusia (SDM) Kesehatan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menerangkan 

bahwa : “Pembagian urusan pemerintah Daerah dalam Bidang 

Kesehatan adalah penerbitan izin di pekerjakan dan izin kerja tenaga 

Kesehatan dan perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota”. 

Perencanaan dan pengembagan SDM Kesehatan merupakan 

urusan yang menjadi kewenagan Dinas Kesehatan sebagai perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam Bidang 

Kesehatan hal tersebut sebagai mana yang di atur dalam Pasal 3 huruf d 

angka 2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima yang menerangkan 

bahwa: “Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Dinas 
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Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan, 

dengan Dinas Daerah Tipe A”. 

Dinas Kesehatan sebagai UPT Kesehatan pada wilayah 

Kabupaten sebagai pemerintah Tipe A dalam Bidang Kesehatan 

merupakan pemerintah yang di beri kewenagan untuk mengawasi kerja 

Rumah Sakit dan Puskesmas karena Rumah Sakit dan Puskesmas 

merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan di bawah pengawasan Dinas 

Kesehatan. 

Pengawasa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap 

Puskesmas yaitu untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan terhadap 

masyarakat sebagai penerima pelayanan yang dilakukan oleh tenaga 

Kesehatan yang salah satunya adalah tenaga Perawat. Selain 

pengawasan terhadap kerja tenaga Perawat, Dinas Kesehatan juga 

memiliki kewenagan dalam mengawasi kebutuhan tenaga oleh 

Puskesmas. Untuk itu Dinas Kesehatan dan Puskesmas memiliki 

kewenagan dalam perencanaan dan pengadaan tenaga sebagai SDM 

Kesehatan untuk di pekerjakan pada wilayah Kerja Puskesmas. 

2) Puskesmas  

Puskesmas dalam rangka terwujudnya Kecamatan sehat 

mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai 

terwujudnya pembangunan sehat. Tugas Puskesmas dalam 

melaksanakan kebijakan di Puskesmas sebagaimana yang di atur dalam 
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Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 tentang 

Puskesmas yang menerangkan bahwa : "Puskesmas mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan Kesehatan untuk mencapai tujuan 

pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung 

terwujudnya kecamatan sehat". 

Tugas sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal di atas yaitu 

melaksanakan kebijakan dalam wilayah Puskesmas terkait dengan 

pelayanan kesehatan dalam mendukung terwujudnya Kecamatan yang 

sehat. Kebijakan yang di maksud juga tidak terlepas dari kebutuhan 

tenaga dalam penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerja 

Puskesmas, hal tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 6 huruf a 

Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Puskesmas yang menerangkan 

bahwa : “Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

Puskesmas berwenang untuk melaksanakan perencanaan berdasarkan 

analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan 

pelayanan yang diperlukan”. 

Puskesmas dalam menyelenggarakan fungsinya 

berwewenang merencanakan kebutuhan tenaga Kesehatan untuk di 

pekerjakan pada Puskesmas demi meningkatkan pelayanan Kesehatan. 

Kebutuhan tenaga oleh Puskesmas meliputi tenaga Kesehatan dan non 

Kesehatan hal tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 16 ayat 

(1) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas yang menerangkan 
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bahwa : “Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga 

Kesehatan dan tenaga non kesehatan”. 

Perencanaan dan pengadaan tenaga sebagai SDM Kesehatan 

untuk di pekerjakan pada Puskesmas merupakan kewenagan Puskesmas 

karena yang mengetahui adanya kekurangan dan kebutuhan tenaga 

adalah Puskesmas sebagai tempat kerja tenaga Kesehatan. Puskesmas 

merupakan tempat perkumpulan tenaga Kesehatan dan tenaga non 

Kesehatan untuk menjaankan program pemerintah dalam memberikan 

pelayanan Kesehatan tehadap masyrakat di tingkat pertama. 

Kebutuhan tenaga kesehatan oleh Puskesmas tidak terlepas 

dari peran serta Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan dalam 

merencanakan kebutuhan tenaga sehingga pemerintah dapat 

menetapkan mengangkat tenaga yang di butuhkan oleh Puskesmas. 

Sebelum merencanakan kebutuhan tenaga Kesehatan dan non 

Kesehatan untuk di pekerjakan pada Puskesmas, maka kebutuhan 

tenaga tersebut harus melihat luas wilayah dan ketersediaan fasilitas 

pelayanan Kesehatan pada wilayah kerja Puskesmas itu sendiri hal 

tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan 

Menteri Kesehatan yang menerangkan bahwa : “Jenis dan jumlah 

Tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan 

mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah 
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penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah 

kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama 

lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja”. 

Kebutuhan tenaga untuk di pekerjakan pada Puskesmas 

sebagaimana yang di atur dalam pasal di atas perlu melihat dan 

mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan ketersedian 

fasilitas pelayanan Kesehatan pada wilayah kerja Puskesmas, sehingga 

dengan demikian kebutuhan tenaga oleh Puskesmas dapat di hitung dan 

di lihat sejauh mana beban kerja yang akan di limpahkan ke tenaga 

yang di butuhkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan 

Kesehatan terhadap masyarakat. 

3) Pejabat Pembina Kepegawaian 

Perekrutan tenaga untuk di pekerjakan pada instansi 

pemerintah merupakan kewenagan Pejabat Pembina Kepegawaian. Hal 

tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan 

Bupati Bima Tentang Pedoman Pengangkatan, Penempatan, 

Pemberhentian Dan Disiplin Tenaga Honorer Daerah Lingkup 

Pemerintah Kabupaten Bima yang menerangkan bahwa : “Pejabat yang 

Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai 

kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Tenaga 

Honorer Daerah”. Hal tersebut sebagaimana pula yang di atur dalam 

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang 
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menerangkan bahwa : "Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan 

keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian". 

Sebagaimana yang di jelaskan dalam peraturan di atas 

bahawa Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenagan dalam 

mengangkat tenaga untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah. 

Tujuan pengangkatan tenaga untuk di pekerjakan pada instansi 

pemerintah yaitu untuk memberikan pelayana atau membantu 

pemerintah dalam menjalankan dan melancarkan program pemerintah. 

Kewenagan merupakan hak dalam melakukan sesuatu atau 

kekuasaan dalam memerintahkan orang lain dalam melakukan 

suatupekerjaan agar tercapainya tujuan yang harapkan. Dalam dunia kerja 

pemerintah di beri kewenagan dalam menjalankan program yang harus dan 

wajib di kerjakan demi tercapainya suatu tujuan bersama. Adapun tujuan 

pemerintah dalam Bidang Kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan 

Kesehatan kepada masyarakat. Dengan adanya tujuan tersebut maka 

pemerintah dan pemerintah Daerah di beri kewenagan dalam menjalankan 

dan melaksanakan program tersebut. Agar tercapainya tujuan pemerintah 

tersebut maka tida terlepat dari kebutuhan tenaga untuk menjalankan dan 

melancarkan program dalam dunia kesehatan. 

Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai 

program tentunya memiliki kewenagan dalam mengangkat dan 

menempatkan tenaga Perawat pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai 
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instansi pemerintah. Sebelum di lakukan pengangkatan tenaga oleh Bupati 

maka perlu adanya perencanaan kebutukan tenaga. Untuk itu pimpinan 

instansi seperti Kepala Puskesmas yang mengetahui adanya kekurangan 

tenaga pada Puskesmas di berikan kewenagan dalam melakukan 

perencanaan kebutuhan tenaga. Akan tetapi perencanaan kebutuhan tenaga 

oleh Kepala Puskesmas tersebut tidak terlepas dari pengetahuan Dinas 

Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan memiliki kewenangan dalam kerja 

Puskesmas, baik itu dalam pencapaian pelayanan kesehatan terhadap 

masyarakat serta kebutukan tenaga oleh Puskesmas. 

2. Pelakanaan perlindungan hukum bagi Perawat Non PNS di Puskesmas 

pada Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 

Tenaga kesehatan khususnya tenaga Perawat yang bekerja di Daerah 

Kabupaten Bima di bagi menjadi dua golongan/status yaitu tenaga Perawat PNS 

dan Tenaga Perawat Non PNS (Perawat Honorer Daerah, Perawat PTT Daerah 

dan Perawat Sukarela) hal tersebut sebagaimana yang di jumpai pada penelitian. 

Tenaga Perawat sukarela yang bekerja di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu 

secara keseluruhan di rekrut oleh Kepala Puskesmas. Munculnya hubungan 

tersebut akibat dari adanya suarat lamaran kerja yang di ajukan tenaga Perawat 

kepada Kepala Puskesmas. Kemudian dari Kepala Puskesmas mengeluarkan Surat 

Keputusan tentang pengangkatan tenaga sukarela untuk berpraktik pada 

Puskesmas yang di tanda tangani oleh Kepala Puskesmas.  
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Adapun isi Surat Keputusan Kepala Puskesmas dalam mengangkat 

tenaga Perawat sebagai tenaga sukarela  adalah sebagai berikut: 

Pada konsideran Menimbang SK tersebut menerangkan bahwa:
65

 

a. Bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Puskesmas 

Langgudu, perlu meningkatkan tenaga skarela. 

b. Bahwa pengangkatan tenaga sukarela di maksud perlu di tetapkan dengan 

keputusan kepala Puskesas Langgudu. 

 

Pada Konsideran Mengingat  menerangkan bahwa: 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tanhn 1985 tentang pembenkan pemrintah 

daerah-daerah tingkat II dalam wiayah-wilayah daerah tingkat I Bali, 

Nusa Tenggara Barat Nsa Tenggara Timur. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tan 2005 Tentang eweangan Pemerintah 

dan kewenagan Propinsi sebagai negara Otonom 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahn 2000 tentang 

kewenagan Kabupaten Bima. 

 

Pada bagian Memutuskan menerangkan bahwa: 

Pertama : mengankat saudara (Nama Perawat) menjadi tega sukarela di 

Puskesmas Langgudu. 

Kedua : pembayaran penghasilan tidak di bebankan dari sumber apapun di 

Puskesmas Langgudu 

Ketiga   : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan 

ketentuan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

penempatanya, akan di lakukan perbaikan kembali sebagaimana 

mestinya 

 

Kepala Puskesmas mengeluarkan Surat Keputusan Penempatan dan 

pengangkatan tenaga sukarela untuk di pekerjakan pada Puskesmas sebagai 

instansi pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Sedangkan penempatan dan pengangkatan tenaga Perawat PTT 

Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati sebagai Pejabat Pembina 

Kepegawaian.  

                                                           
65Isi Surat Keputusan Kepala Puskesmas 
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Adapun isi dari SK Bupati Bima dalam mengangkat tenaga untuk di 

pekerjakan pada instansi pemerintah adalah sebagai berikut : 

Pada konsideran Memutuskan SK PTT Daerah :
66 

Menetapkan : Keputusan Bupati Bima Tentang Pengangkatan Tenaga 

Perawat Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah pada 

Dinas Kesehatan Kab.Bima.  

KESATU : Terhitung mulai Tanggal,,,,,,,,,,, mengangkat kembali 

Tenaga Perawat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah 

pada Dinas Kesehatan Kab. Bima yang namanya tersebut 

dalam Kolom,,,,,,dengan tempat tugas sebagaimana tersebut 

dalam kolom ,,,,,,,, dan kepadanya di berikan honorium tiap 

bulan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam kolom,,,,,,, 

dari daftar lampiran keputusan ini. 

KEDUA : Pembayaran penghasilan Pegawai Tidak Tetap  (PTT) 

Daerah sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu di 

bebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kab. Bima Tahun 

2017 dan dapat di perpanjang terhitung mulai tanggal 1 

januari tahun berikutnya. 

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana 

mestinya.  

PETIKAN : Keputusan ini di sampaikan kepada yang 

bersangkutan untuk di laksanakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Pengangkatan tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada Puskesmas 

sebagai instansi pemerintah, hal tersebut tidak terlepas dari perekrutan tenaga oleh 

pemerintah yang berweweng. Karena tujuan dari pengangkatan tenaga yaitu untuk 

memberikan pelayanan dan meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada 

masyarakat. Adapun besaran Upah atau gaji tenaga PTT Daerah sebesar Rp 

600.000, gaji PTT Daerah sebagaimana yang di tuangkan dalam SK Bupati 

tersebut di atas di bebankan pada DPA Dinas kesehatan Kabupaten Bima 

sedangkan pembayaran penghasilan tenaga Honorer Daerah di bebankan pada 

                                                           
66 Isi Surat Keputusan Bupati Bima 
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APBD, hal tersebut sebagaimana yang di tuangkan dalam SK Bupati sebagai 

berikut. 

Pada konsideran memutuskan SK Honorer Daerah Kabupaten bima 

Menetapkan 

PERTAMA : pengukuhan tenaga sukarela menjadi pegawai honorer tetap 

pada jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bima yang 

namanya : 

Nomor  :  

Nama   :  

Tempat/Tgl Lahir :  

Pendidikan  : 

Unit Kerja  : 

Besarnya Honor : Rp 200.000 

 KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan 

dengan ketentuan sebagai berikut 

a. Pembayaran penghasilan Honorer Tetap di bebankan 

Pada APBD Kabupaten Bima tahun anggaran 2006 

b. Apabila tenaga honorer tetap dimaksud tidak aktif dalam 

melaksanakan tugas kedinasan serta di nilai indisipliner 

dalam melaksanakan tugas maka keputusan bupati Bima 

tentang pengukuhan tenaga sukarela di maksud dapat di 

cabut/ditinjau kembali. 

c. Apabila tenaga honorer tetap di maksud meninggal dunia, 

maka keputusan pengukuhan ini dengan sendirinya di 

nyatakan tidak berlaku lagi. 

KETIGA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana 

mestinya. 

Petikan : keputusan ini sampaikan kepada yang 

bersangkutan untuk di laksanakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Surat keputusan Bupati Bima tentang pengukuhan tenaga sukarela jadi 

tenaga Honorer Daerah tersebut Pembayaran penghasilan Honorer Tetap di 

bebankan Pada APBD Kabupaten Bima tahun anggaran 2006 dengan besaran gaji 

sebanyak Rp 200.000 perbulan. 
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a. Perencanaan dan Pengadaan 

Perencanaan dan pengadaan tenaga Perawat untuk di tempatkan 

pada instansi pemerintah merupakan salah satu dari menejemen kepegawaian. 

Karena sebelum mengangkat tenaga perlu di lakukan perencanaan kebutuhan 

tenaga dan hal tersebut merupakan salah satu fungsi Organisasi. 

Menurut Sondang P Siagian bahwa Pengorganisasian sebagai 

fungsi administrasi dan menejemen adalah keseluruhan proses 

pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan 

wewenang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu Organisasi yang dapat di 

gerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

di tentukan.
67

 Kenyataan yang di temukan dilapangan menejemen 

kepegawaian Kabupaten Bima masih kurang sehingga berimplikasi pada 

proses perekrutan tenaga untuk di pekerjakan pada Puskesmas sebagai 

instansi pemerintah. Hal tersebut dapat di lihat dalam tabel 3.7 sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2010, Hukum Kepegawaian Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika. 

Hal. 118 
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Tabel 3.8. Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas Langgudu
68

 

No Fasilitas Kesehatan Tenaga Kesehatan Jumlah Tenaga 

 

 

 

1 

 

 

 

Puskesmas 

 

 

 

Karumbu 

Dokter 

Bidan  

Perawat 

Kesehatan 

lingkungan 

Analis 

Gizi  

Farmasi 

Non medis 

 

 

82 orang 

 

 

2 

 

 

Pustu 

Kalodu Bidan 1 Orang 

Waworada Perawat  1 Orang 

Waduruka Bidan 2 Orang  

Doro oo Bidan 1 Orang  

Pusu Bidan 1 Orang  

Laju Perawat 1 Orang  

Kawuwu Bidan 1 Orang  

3 Polindes Wadu Ruka Bidan 1 Orang  

Kawuwu  Bidan 1 Orang  

 

4 

 

Poskesdes 

Rupe  Bidan 1 Orang  

Wawo Rada Bidan 1 Orang  

Rompo  Bidan  1 Orang 

Jumlah 95 Orang 

Sumber : Hasil surfei dan penelitian  di Puskesmas Langgudu 

Pada tabel tersebut tenaga atau pegawai yang bekerja pada 

Puskesmas Langgudu secara keseluruhan sebayak 95 orang yang terdiri dari 

tenaga Dokter, Bidan, Perawat, Kesehatan lingkungan, Analis, Gizi, Farmasi, 

dan tenaga  Non medis. Dari 24 tenaga Perawat tersebut terdapat dua orang 

yang menempati Pustu yaitu pustu Laju dan Waworada sedangkanlima Pustu 

di tempati oleh tenaga Bidan. Dari hasil surfei dan penelitian menunjukan 

bahwa tenaga Perawat yang menempati Pustu adalah tenaga Perawat PNS. 

                                                           
68 Data yang di dapat pada Puskesmas Langgudu Kabupaten Bima Pada Tanggal 25 Agustus 2017 
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Penempatan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada di 

wilayah kerjanya Puskesmas Langgudu sebagaimana dalam tabel di atas di 

dominasi oleh tenaga Bidan sehingga dapat di katakan bahwa Puskesmas 

Langgudu masih kekurangan tenaga Perawat untuk di tempatkan pada Pustu. 

Hal tersebut juga di alami oleh Puskesmas Langgudu Timur sebagaiman yang 

ada pada tabel tabel 3.8 sebagai berikut :  

Tabel. 3.9. Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas Langgudu Timur
69

 

No Fasilitas Kesehatan Tenaga Kesehatan Jumlah Tenaga 

 

 

1 

 

 

Puskesmas 

 

 

Dumu 

Perawat 

Bidan 

Kesehatan lingkungan 

Farmasi 

Gizi 

Non Medis 

 

 

24 Orang 

 

 

2 

 

 

Pustu 

Sambane Perawat 1 Orang 

Bidan 1 Orang 

Kangga Perawat 1 Orang 

Bidan 1 Orang 

Sarae ruma Bidan 1 Orang 

Karampi Bidan 1 Orang 

Perawat 1 Orang 

3 Polindes Rore Bidan 1 Orang 

Jumlah 32 Orang 

Sumber : Hasil surfei dan penelitian  di Puskesmas Langgudu Timur 

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di puskesmas Langgudu Timur 

secara keseluruhan sebanyak 32 orang tenaga yang terdiri dari tenaga 

Perawat, Bidan, Kesehatan Ligkungan, Farmasi, Gizi, dan Non Medis. 

Adapun jumlah fasilitas Kesehatan di lingkungan Puskesmas Langgudu 

Timur terdiri dari empat Pustu dan satu  Polindes. Tiga Pustu yang di tempati 

                                                           
69 Data yang di dapat pada Puskesmas Langgudu Timur Kabupaten Bima Pada Tanggal 20 Agustus 2017 
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oleh tenaga Perawat yaitu Pustu Sambane, Pustu  Kangga, dan Pustu Karampi 

kemudian satu Pustu di tempatin oleh Bidan. 

Tenaga Perawat yang ada pada Puskesmas di wilayah Kecamatan 

Langgudu di lihat dari jumlah tenaga Prawat dapat di katakan masih kurang 

sehingga pemerintah perlu merencanakan kebutuhan tenaga Perawat untuk di 

pekerjakan di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu. Kurangnya tenaga 

Perawat di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu di akibatkan pemahaman 

Puskesmas terkait dengan fungsinya dalam merencanakan kebutuhan tenaga 

untuk di pekerjakan pada Puskesmas masih kurang. 

Dalam Peraturan Bupati Bima menganjurkan kepada SKPD untuk 

menyusun dan merencanakan kebutuhan tenaga Honor daerah, hal tersebut 

sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Peratuan Bupati Bima 

Tentang  Pedoman Pengangkatan, Penempatan, Pemberhentian  Dan Disiplin 

Tenaga Honorer Daerah  Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima  yang 

menerangkan bahwa : "Setiap  SKPD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan 

jenis jabatan Tenaga Honorer Daerah berdasarkan analisis kebutuhan 

Organisasi". Kepala SKPD dalam merencanakan kebutuhan tenaga wajib 

menyusun jumlah maupun jenis tenaga yang di butuhkan agar pemerintah 

daerah mengangkat tenaga sebagai tenaga Honorer Daerah. Perencanaan dan 

pengadaan tenaga Perawat untuk bekerja pada instansi pemerintah dalam 

memberikan pelayanan Kesehatan merupakan kewenagan dari pemerintah 

Daerah yang dilimpahkan ke Dinas Kesehatan sebagai Organisasi perangkat 
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Daerah dalam bidang Kesehatan kemudian di sampaikan ke BKD sebagai 

pelaksana teknis. 

Permasalahan yang di hadapi oleh birokrasi pemerintah akibat 

kelembagaan birokrasi pemerintah yang besar dan tidak di dukung oleh 

sumberdaya aparatur yang profesional, dan penataan sumber daya aparatur 

yang tidak di sesuaikan dengan kebutuhan dan penataan kelembagaan 

birokrasi, memaksa pemerintah untuk melakukan perampingan lembaga 

dengan menerapkan sistim zero growth. Artinya pengadaan pegawai/rekrut di 

dasarkan untuk mengganti yang pensiun, sehingga pengadaan pegawai tidak 

harus di lakukan tiap tahunn.
70

 Dengan adanya pegawai yang pensiun maka 

perlu di lakukan perencanaan kebutuhan tenaga sebagai pengganti agar tidak 

terjadi kekosongan tenaga. Akan tetapi pada pelaksanaanyan tenaga Perawat 

yang ada di Kecamatan Langgudu masih kurang sehingga perlu di lakukan 

perencanaan kebutuhan tenaga Perawat oleh Pemerintah. Karena Pemerintah 

Daerah yang memiliki kewenangan dalam hal perencanaan dan pengadaan 

tenaga untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah lingkup Daerah dan di 

bantu oleh Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya di sebut BKD. 

Perencanaan kebutuhan tenaga oleh pemerintah Daerah di atur 

dalam prodak hukum akan tetapi pada pelaksanaanya perencanaan kebutuhan 

tenaga Perawat oleh pemerintah Daerah masih kurang sehingga menyebabkan 

Kepala Puskesma mengangkat tenaga untuk di pekerjakan pada Puskesmas. 

                                                           
70 Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, Op. Cit. Hal. 119 
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Kepala Puskesmas dalam mengangkat tenaga tidak merencanakan terlebih 

kebutuhan tenaga Dinas Kesehatan sehingga tenaga Perawat yang di angkat 

oleh Kepala Puskesmas tidak mendapatkan perlindungan dari 

pemerintah.Pada hal jika di lihat dari jumlah fasilitas pelayanan kesehatan 

dan jumlah tenaga Perawat pada Puskesmas Kecamatan Langgudu masih 

kurang sehingga Bupati dan Dinas Kesehatan serta Kepala Puskesmas 

sebagai OPD perlu merencanakan kebutuhan tenaga sebagai SDM Kesehatan. 

Adapun kewenagan Dinas Kesehatan sebagaimana yang di atur 

dalam Lampiran I hurf B angka 2 tentang Sumberdaya Daya Manusia 

Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah yang menerangkan bahwa : “Pembagian urusan pemerintah Daerah 

dalam bidang kesehatan adalah penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga 

kesehatan dan perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM 

dan UKP Daerah kabupaten/kota”. 

Dinas Kesehatan dalam menjalankan fungsinya dalam bidang 

kesehatan memiliki kewenagan dalam melakukan perencanaan kebutuhan 

tenaga untuk di tempatkan pada instansi pemerintah. Adapun kebutuhan 

tenaga oleh Puskesmas sebagaimana yang ada dalam tabel 3.7 dan 3.8 dari 

hasil penelitian adalah tenaga Perawat. Kebutuhan tenaga Perawat oleh 

Puskesmas pada pelaksanaanya tidak di sampaikan ke Dinas Kesehatan 

sehingga Puskesmas mengalami kekurangan tenaga dan berimbas pada tenaga 

Perawat Sukarela tidak mendapatkan hak atas kewajiban sebagai tenaga yang 
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bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dengan adanya 

hal tersebut menunjukan bahwa pemahaman Kepala Puskesmas terkait 

dengan menejemen Peskesmas masih kurang sehingga dalam pelaksanaan 

perencanaan kebutuhan tenaga tidak berjalan dengan baik. 

Kemampuan Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas dalam hal 

perencanaan kebutuhan tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada Puskesmas 

sangat perlu untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat 

karena Dinas Kesehaan dan Puskesmas sebagai pemerintah dalam bidang 

Kesehatan di beri tanggung jawab dalam melakukan perencanaan kebutuhan 

tenaga untuk di tempatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan hal tersebut 

sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan yang menerangkan bahwa : “Dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya, pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang untuk 

merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan”. Perencanaan kebutuhan SDM 

Kesehatan oleh pemerintah di atur pula dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menerangkan bahwa 

: “Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, 

pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga Kesehatan dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan Kesehatan”. 

Perencanaan dan pengadaan tenaga Kesehatan sebagaimana di atas 

bertujuan untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pelayanan 

Kesehatan, baik itu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan 



112 
 

Kesehatan masyarakat pada fasilitas pelayanan Kesehatan khususnya pada 

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama karena 

Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan memiliki urusan wajib dalam 

pelayanan dasar baik itu dalam hal ketenagakerjaan maupun dalam hal 

Kesehatan. Hal tersebut sebagaimana yang atur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf 

b dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah yang meyebutkan bahwa : "Urusan Pemerintahan 

Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud 

meliputi Kesehatan dan tenaga kerja”. 

Dalam urusan Kesehatan pemerintah memberikan kewenagan 

kepada Dinas Kesehatan sebagai OPD dalam mengurus semua terkait dengan 

urusan Kesehatan, baik itu dalam pelayanan Kesehatan maupun dalam urusan 

perencanaan dan pengadaan tenaga Kesehatan untuk berpraktik pada instansi 

pelayanan Kesehatan seperti salah satunya di Puskesmas sebagai pusat 

pelayanan Kesehatan tingkat pertama. 

Dengan adanya kekurangan tenaga Perawat yang bekerja pada 

Puskesmas maka Puskesmas untuk menyelenggarakan fungsinya perlu 

merencanakan kebutuhan tenaga Perawat untuk bekerja pada wilayah kerja 

Puskesmas, hal tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 6 huruf a 

Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Puskesmas yang menerangkan bahwa : 

“Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Puskesmas 

berwenang untuk melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah 
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Kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan”. 

Adapun kebutuhan tenaga oleh Puskesmas meliputi tenaga Kesehatan dan 

non Kesehatan, hal tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 16 ayat (1) 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas yang menerangkan bahwa : 

“Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga 

non Kesehatan”. lebih lanjutnya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 16 

ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan yang menerangkan bahwa : “Jenis dan 

jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan 

mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah 

penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, 

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah 

kerja, dan pembagian waktu kerja”. 

Perencanaan kebutuhan tenaga untuk di pekerjakan pada 

Puskesmas sebagaimana yang di atur dalam pasal di atas perlu melihat dan 

mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan ketersedian fasilitas 

pelayanan Kesehatan pada wilayah kerja Puskesmas, sehingga dengan 

demikian kebutuhan tenaga oleh Puskesmas dapat di hitung dan di lihat 

sejauh mana beban kerja yang akan di limpahkan ke tenaga yang di butuhkan 

oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan Kesehatan terhadap 

masyarakat. 
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Kebutuhan tenaga Perawat untuk bekerja pada Puskesmas sebagai 

instansi pemerintah dapat dikatakan sebagai perencanaan pembangunan 

Kesehatan nasional yang melibatkan tenaga Kesehatan untuk memberikan 

pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan 

pelayanan Kesehatan tentunya membutuhkan tenaga Kesehatan yang salah 

satunya adalah tenaga Perawat. Untuk itu dalam perencanaan kebutuhan 

tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada Puskesmas perlu menghitung 

kebutuhan tenaga Perawat sebagai SDM Kesehatan dan beban kerja yang 

akan di limpahkan serta upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi 

tenaga Perawat yang di berikan tanggung jawab dalam menjalankan tugas 

sehingga dengan demikian dapat meningkatkan pelayanan Kesehatan 

terhadap masyarakat.  

Perencanaan kebubutuhan tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada 

Puskesmas dapat di lakukan oleh Puskesmas karena yang mengetahui 

kekurang tenaga adalah Puskesmas itu sendiri. Akan tetapi perencanaan 

kebutuhan tenaga Perawat tersebut tidak terlepas dari pengetahuan Dinas 

Kesehatan sebagai pemerintah dalam bidang Kesehatan sehingga tenaga 

Perawat yang di butuhkan akan mendapatkan perlindungan serta kepastian 

hukum sebagai pegawai pemerintah. 

Sisitim perencanaan kebutuhan tenaga Perawat untuk di pekerjakan 

pada Puskesmas perlu adanya kerja sama atau melibatkan instansi terkait 

seperti Dinas Kesehatan dan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian 
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yang mempunyai kewenagan dalam perencanaan, pengangkatan dan 

penempatan tenaga pada instasi Puskesmas. Denagan demikian proses 

perencanaan kebutuhan tenaga Perawat untuk di tempatkan pada Puskesmas 

terarah secara administratif. Kemudian di sisi lain tenaga yang di angkat 

mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari Pemerintah sebagai 

pemberi kerja. 

b. Mekanisme Perekrutan 

Pengangkatan tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada Puskesmas 

yaitu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada 

masyarakat. Pengangkatan tenaga Perawat tersebut tidak terlepas dari syarat-

syarat kerja. Pengangkatan tenaga Perawat di Kabupaten Bima di lakukan 

oleh Bupati sebagai Peabat Pembina Kepegawaian dan Kepala Puskesmas. 

Adapun pengangkatan tenaga Perawat yang di lakukan oleh Kepala 

Puskesmas pada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sebelum dan sesudah 

di keluarkanya surat edaran oleh Bupati Bima dapat di lihat pada tabel 3.9 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.10. Pengangkatan Tenaga Sukarela
71

 

No Status  Sebelum  Setelah 

1 Sukarela 3 Tahun 6 Bulan 

2 Sukarela 10 Tahun 6 Bulan 

3 Sukarela 2 Tahun  

4 Sukarela 4 Tahun  

5 Sukarela 2 Tahun  

6 Sukarela 6 Tahun  

7 Sukarela 5 Tahun  

8 Sukarela 2 Tahun  

9 Sukarela 2 Tahun  

10 Sukarela 4 Tahun  

11 Sukarela 5 Tahun  

Jumlah  11 Orang 2 Orang 

Sumber : Hasil Surfei Dan Penelitian  

Pada tabel di atas menujukan bahwa tenaga Sukarela yang 

dimintain keterangan terkait dengan status kepegawaian selama bekerja pada 

Puskesmas Langgudu sebanyak 11 orang tenaga Perawat Sukarela yang di 

angkat sebelum di keluarkanya Surat Edaran dan dua orang yang di angkat 

setelah di keluarkanya Surat Edaran. 

Dengan di keluarkanya SE oleh Bupati Bima, maka OPD tidak 

boleh mengangkat tenaga untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah. Agar 

tenaga sukarela yang di angkat oleh kepala Puskesmas mendapatkan 

perlindungan dari pemerintah maka Puskesmas sebagai OPD harus menata 

kembali keberadaan tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas untuk di 

laporkan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah. Surat Edaran Bupati Bima 

tersebut di tujukan kepada seluruh instansi pemerintah yang ada di Kabupaten 

Bima yang di mulai dari sekretaris Daerah, Kepala Dinas sampai dengan 

                                                           
71 Hasil surfei da penelitian Pada Puskesmas di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 
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Camat-Camat di tujukan ke Direktur Rumah Sakit. Surat edaran tersebut 

merupakan kebijakan Bupati Bima terkait dengan larangan penerimaan dan 

pengangkatan tenaga atau pegawai sebagaimana tindak lanjut dari SE Menteri 

Kesehatandan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

1) Pengangkatan  

Pengangkatan tenaga perawat untuk di tempatkan pada instansi 

pemerintah tidak terlepas dari kewenagan.Tenaga Perawat pada 

Puskesmas terdiri dari tenaga PNS dan Non PNS.Pengangkatan tenaga 

Non PNS di lakukan oleh Bupati dan Kepala Puskesmas. 

a) Pengangkatan tenaga oleh Bupati  

Bupati mengangkat tenaga dengan istilah PT Daerah dan 

tenaga Honorer Daerah.Adapun pengangkatan tenaga oleh 

Bupati dalam waktu tertentu di beri istilah PTT Daerah 

dengan masa kontraknya satu tahun dan dapat di 

perpanjang. Sedangkan Tenaga honorer daerah adalah 

tenaga Perawat yang di angkat oleh Bupati yang bersifat 

tetap 

b) Pengangkatan tenaga oleh Kepala Puskesmas 

Kepala puskesmas mengangkat tenaga untuk di pekerjakan 

pada Puskesmas dengan istilah Sukarela. Adapun 
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pengangkatan tersebut di berikan SK Sukarela yang di 

tandatanganin oleh Kepala Puskesmas. 

Dasar pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas 

karena adanya tenaga Perawat yang datang melamar pekerjaan ke 

Puskesmas sehingga Kepala Puskesms menerima atau merekrut tenaga 

Perawat tersebut. Selain itu juga perekrutan tenaga Perawat oleh Kepala 

Puskesmas tersebut di karenakan Puskesmas masih membutuhkan tenaga 

Kesehatan khususnya tenaga Perawat. Hal tersebut sebagaimana yang di 

ungkapkan oleh Kepala Puskesmas bahwa : “Perekrutan tenaga oleh 

Puskesmas adalah berdasarkan kebutuhan tenaga dan di wajibkan 

memiliki STR”.
72

 

Perektutan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas untuk di 

pekerjakan pada Puskesmas di wajibkan memenuhi syarat kerja Perawat, 

hal tersebut sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kepala Puskesmas 

yang mengatakan bahwa : “Setiap tenaga Perawat yang datang melamar 

di Puskesmas harus memliki Ijasah dan Trankrip nilai serta STR sebagai 

persyaratan kerja tenaga Perawat untuk berpraktik pada isnstansi 

pemerintah. Selain Ijazah, Transkrip Nilai dan STR, tenaga Perawat juga 

di upayakan untuk membuat surat lamaran kerja dan surat Pernyataan”.
73

 

Persayaratan kerja sebagaimana yang ungkapkan oleh Kepala Puskesmas 

tersebut tersebut di benarkan oleh ibu Nurkomala Sari yang merupakan 

                                                           
72 Hasil Wawancara dengan Ibu Najmah Kepala Puskesmas Langgudu Pada Tanggal 26 Agustus 2017 
73 Hasil Wawancara dengan Ibu Najmah Kepala Puskesmas Langgudu Pada Tanggal 26 agustus 2017 
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salah satu bagian dari tenaga Perawat sukarela yang berkerja pada 

Puskesmas Langgudu bahwa “Sebagai lampiran lamaran kerja di 

Puskesmas Langgudu adalah Ijazah, Transkip Nilai dan STR”.
74

 

Dengan adanya informasi yang di dapatkan dari Kepala 

Puskesmas dan Perawat Sukarela yang bekerja pada Puskesmas 

Langgudu Kabupaten Bima maka dapat di katakan bahwa setiap tenaga 

Perawat yang datang melamar untuk bekerja pada Puskesmas di wajibkan 

untuk memiliki STR, karena STR merupakan salah Peryaratan kerja 

Perawat. Hal tersebut sebagaimana yang atur dalam Pasal 18 Ayat (1) 

Undang-Undang Keperawatan yang menerangkan bahwa : “Perawat yang 

menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR”. 

Tenaga Perawat yang memiliki STR maka dapat memberikan 

pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat. Karena STR merupakan salah 

satu persyaratan kerja tenaga Perawat untuk bekerja pada instansi 

Kesehatan. Untuk itu tenaga Perawat sukarela yang memiliki STR di 

angkat oleh Kepala Puskesmas dapat di katakan memenuhi syarat 

tertentu sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-

Undang ASN yang menerangkan bahwa : “Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan 

                                                           
74 Wawancara dengan Ibu Nurkomala Sari Perawat Sukarela Puskesmas Langgudu Pada Tanggal 23 Agustus 2017 
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tugas pemerintahan”.Sebagai kelanjutan dari Undang-Undang ASN 

tersebut di atas tekait dengan pegawai dengan perjanjian kerja di atur 

dalam Pasal 1 ayat (12) Peraturan Bupati Bima Tentang Pedoman 

Pengangkatan, Penempatan, Pemberhentian  Dan Disiplin Tenaga 

Honorer Daerah  Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang 

menerangkan bahwa : “Tenaga Honorer Daerah adalah seseorang warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berdasarkan perjanjian kerja 

untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan yang gajinya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah”. 

Adapun tenaga Perawat Non PNS yang yang bekerja di 

Puskesmas Pada Kecamatan Langgudu adalah tenaga Perawat Honorer 

Daerah, tenaga Perawat PTT Daerah, dan tenaga Perawat Sukarela. 

1) Perawat Honorer daerah 

Tenaga Perawat honorer daerah yang bekerja pada 

Puskesmas langgudu pada pelaksanaanya di angkat oleh 

Bupati yang bersifat tetap dan mendapatkan gaji dari 

pemerindah daerah yang bersumber dari APBD tahun 2006 

sebesar Rp 200.000 perbulan 
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2) Perawat PTT Daerah 

Tenaga perawat PTT Daerah merupakan tenaga yang di 

angkat oeleh Pemerintah daerah yang bersifat tidak tetap 

dengan masa kontrak paling lama satu tahun, akan tetapi 

dapat di perpanjang tiap tahunya. Sistim pemberian upah 

tenaga Perawat PTT Daerah tersebut pada pelaksanaanya 

di bebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. 

3) Perawat Sukarela 

Tenaga Perawat sukarela yang bekerja pada Puskesmas di 

angkat oleh Kepala Puskesmas dengan tujuan untuk 

memberikan pelayan kesehatan pada masyarakat.Akan 

tetapi tenaga Perawat sukarela tersebut sistim pemberian 

upah tidak di bebankan pada sumber apapun yang ada pada 

pada Puskesmas. 

Tenaga Perawat agar dapat di angkat oleh Bupati harus 

memenuhi syarat tertentu sebagaimana yang di atur dalam Undang-

Undang ASN tersebut di atas. Adapun syarat tertentu bagi Tenaga 

Perawat untuk bekerja pada instansi pemerintah yang di maksud adalah 

STR sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Keperawatan. 

Munculnya Undang-Undang Keperawatan sebagai acuan bagi 

pemerintah dalam merekrut tenaga karena dalam Undang-Undang 

Keperawatan mengatur tentang persyaratan kerja bagi tenaga Perawat 
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agar dapat memberikan pelayanan Kesehatan pada instansi Pemerintah 

maupun Swasta. Dengan adanya kekurangan tenaga Perawat pada 

Puskesmas Langgudu maka upaya yang dilakukan adalah mengadakan 

kebutuhan tenaga sehingga kebutuhan tenaga oleh Puskesmas dapat 

terpenuhi. 

Adanya kebutuhan tenaga Perawat pada Puskesmas sebagai 

instansi pemerintah dapat di katakan sebagai kesempatan kerja bagi 

tenaga Perawat untuk memberikan pelayanan Kesehatan terhadap 

masyarakat. Dengan adanya kesempatan kerja maka dapat 

memungkinkan setiap tenaga Perawat untuk bekerja sampai masa kontra 

berakhir atau bisa saja sampai masa tua. Kesemptan kerja bagi tenaga 

Perawat dapat di lihat dari jumlah fasilitas Kesehatan yang masih kosong 

pada wilayah kerja Puskesmas. Sehingga dengan adanya fasilitas 

Kesehatan yang masih kosong maka dapat membuka lowongan kerja 

bagi setiap tenaga Perawat dalam mengajukan suatu lamaran untuk 

menempati fasilitas tersebut sebagai lapangan kerja Perawat sehingga 

tenaga Perawat dapat mengabdikan dirinya pada Puskesmas sebagai 

instansi pemeritah dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan 

Kesehatan pada masyarakat. 

Puskesmas sebagai pusat Kesehatan di tingkat pertama 

tentunya membutuhkan tenaga jika masih kekurangan tenaga, akan 

tetapai kebutuhan tenaga tersebut tidak boleh langsung di angkat dan di 



123 
 

tetapkan sebagai tenaga sukarela. Kepala Puskesmas sebelum 

mengangkat tenaga perlu melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan 

sebagai pemerintah dalam bidang Kesehatan terkait perencanaan 

kebutuhan tenaga sebagai SDM Kesehatan untuk di pekerjakan pada 

wilayah kerja Puskesmas. Dengan demikian menejemen perekrutan 

tenaga oleh pemerintah tertata dan terarah. 

Pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas untuk di 

pekerjakan pada Puskesmas dapat di katakan sudah menyalahgunakan 

kewenagan dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Bima dan 

Undang-Undang ASN. Karena dalam peraturan Bupati Bima dan 

Undang-Undang ASN yang berhak mengangkat tenaga untuk di 

pekerjakan pada instansi pemerintah adalah Bupati sebagai Pejabat 

Pembina Kepegawaian. 

Tugas Kepala Puskesmas terkait dengan kebutuhan tenaga 

untuk di tempatkan pada Puskesmas hanyalah sebatas melakukan 

perencanaan kebutuhan tenaga sebagai SDM Kesehatan. Apabila 

Puskesmas membutuhkan tenaga Perawat maka Kepala Puskesmas harus 

merencanakan kebutuhan tenaga Perawat tersebut ke Dinas Kesehatan 

sebagai Perangkat Daerah Tipe A dalam bidang kesehatan, sehingga 

formasi yang di butuhkan tersebut di sampaikan ke Badan Kepegawaian 

Daerah yang selanjutnya di singkat sebagai BKD kemudian dari BKD 

akan melaporkan ke Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. 
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Maka dengan demikian sistim perekrutan tenaga Perawat untuk di 

pekerjaka pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah jelas dan terarah 

tanpa melampaui batas kewenagan. 

Pengangkatan tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada 

instansi pemerintah oleh Kepala Puskesmas tersebut tidak sesuai dengan 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga berimplikasi pada 

perlindungan hukum bagi tenaga Perawat. Karena tugas Puskesmas 

dalam hal kebutuhan SDM Kesehatan hanyalah sebatas merencanakan 

sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menejemen Puskesmas yang 

menerangkan bahwa, “Ruang lingkup Pedoman Manajemen Puskesmas 

meliputi: a) perencanaan; b) penggerakkan dan pelaksanaan; c) 

pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja; dan; d) dukungan dinas 

Kesehatan kabupaten/kota dalam manajemen Puskesmas”. 

Adanya tenaga Perawat sukarela yang bekerja pada Puskesmas 

di angkat dan di rekrut oleh kepala Puskesmas untuk memberikan 

pelayanan dan meningkatkan pelayanan Kesehatan pada masyarakat. 

Adanya perekrutan tersebut di karenakan tenaga Perawat masih kurang 

sehingga kepala Puskesmas menerima setiap tenaga Perawat yang datang 

melamar kerja. Pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas 

sudah melampaui batas kewenaganya sebagai pimpinan instasi yang di 
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beri Kewenagan dalam melakukan perencanaan dan pengadaan tenaga 

sebagai SDM Kesehatan pada lingkup Puskesmas. 

“Menurut Djumadi Pembangunan ketenagakerjaan sebagai 

bagian dari upaya pembangunan  smber daya manusia di 

arahkan pada peningkatan martabat, harkat dan kemampuan 

serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembagunan ketenaga 

kerjaan merpakan upaya yang bersifat menyeluruh di semua 

setor dan daerah dandi tujukan pada perluasan lapangan kerja 

serta perlindungan tenaga kerja. Makna Kerja di tinjau dari 

segi perorangan individu adalah suatu gerak dari badan dan 

pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup 

badaniah dan rohaniah”.
75

 

 

Pembanguan tenaga kerja dalam bidang Kesehatan sangat 

perlu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. 

Untuk memenuhi hal tersebut maka perlu di lakukan pengangkatan 

tenaga kesehatan yang salah satunya adalah tenaga Perawat, akan tetapi 

pengangkatan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku sehingga pada pelakasanaanya tenaga Perawat 

mendapatkan haknya sebagai pegawai.  

Pengangkatan tenaga Perawat yang beri istilah tenaga sukarela 

oleh Kepala Puskesmas karena Puskesmas memiliki kewenagan terkait 

perekrutan tenaga. Hal tersebut sebagaimana yang ungkapkan oleh Ibu 

Najmah sebagai Kepala Puskesmas pada saat di lakukan wawancara 

bahwa : “Puskesmas mempunyai kewenagan dalam merekrut tenaga. 

Mengingat kebutuhan tenaga bersama dengan Kepala Tata Usaha sesuai 

dengan kebutuhan tenaga yang di perlukan. Menerbitkan Surat 

                                                           
75 Djumadi, 2008, Hubungan Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada. Hal 2-3 
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Keputusan (SK) sukarela”.
76

 Sedangkan dr H.Ganis Kristanto sebagai 

Kepala Dinas Kesehatan sendiri memberikan Pernyataan bahwa : “Dinas 

Kesehatan tidak memberikan kewenagan kepada kepala Puskesmas untuk 

mengangkat tenaga sukarela karena yang berhak mengangkat tenaga 

adalah Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Bahkan Bupati 

Bima sudah mengeluarkan surat edaran bahwa setiap instansi tidak boleh 

menerima tenaga sukarela”.
77

 

Kepala Puskesmas memiliki kewenagan dalam mengangkat 

tenaga akan tetapi tidak meberikan dasar hukum yang di jadikan acuan 

bahkan SK Sukarela yang keluarkan oleh Kepala Puskesmas tidak ada 

dasar hukumnya karena isi dari SK Kepala Puskesmas tersebut tidak 

menetapkan upah atau gaji bagi tenaga Perawat yang di angkat untuk 

berprakrik pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah, pada hal Bupati 

Bima sudah mengeluarkan SE agar setap instansi pemerintah yang ada di 

wilayah Kabupaten Bima tidak boleh menerima atau mengangkat tenaga 

Sukarela. 

Memperlihatkan kondisi ketenagakerjaan demikian, kiranya 

perlu adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian 

hukum bagi tenaga-tenaga kerja kita. Baik bagi mereka yang akan atau 

sedang mencari pekerjaan atau yang sedang melaksanakan hubungan 

                                                           
76 Wawancara Dengan Ibu Najmah Kepala Puskesmas Langgudu Kabupaten Bima Pada Tanggal 26 Agustus 2017 
77 Wawancara Dengan dr H.Ganis Kristanto Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Pada Tanggal 16 Agustus 

2017 
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kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja.
78

 Adapun bentuk dari 

suatu perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga Perawat adalah 

melakukan perjanjian kerja yang memuat hak-hak dan kewajiban 

sehingga dengan demikian di harapkan pemerintah tidak lagi 

memperlakukan tenaga Perawat sewenang-wenag tanpa memenuhi hak 

atas kewajiban atau memutuskan hubungan kerja sepihak tanpa melihat 

kebutuhan tenaga Perawat sebagaiman ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. 

Dengan adanya SE Bupati Bima maka setiap instansi harus 

mematuhinya karena yang berhak mengangkat dan menempatkan tenaga 

untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah pada lingkup Kabupaten 

Bima adalah kewenagan pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana 

yang di atur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Bima Tentang 

Pedoman Pengangkatan, Penempatan, Pemberhentian Dan Disiplin 

Tenaga Honorer Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang 

menerangkan bahwa : “Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina 

Kepegawaian yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan 

dan memberhentikan Tenaga Honorer Daerah”. Peraturan Bupati Bima 

tersebut merupakan kelanjutan dari Pasal 1 poin 14 Undang-Undang 

ASN yang menerangkan bahwa : “Pejabat Pembina Kepegawaian adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
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pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 

Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan”. Pengangkatan tenaga sebagaimana yang 

di maksud di tetapkan sesuai dengan keputusan Pejabat Pembina 

Kepegawaian hal tersebut juga di atur dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-

Undang ASN yang menerangkan bahwa : "Pengangkatan calon PPPK 

ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian". 

Menurut Bagir Manan jabatan adalah lingkungan pekerjaan 

tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan 

mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu Organisasi.
79

 Agar tercapainya 

tata kerja yang jelas dalam hal pengangkatan tenaga Perawat pada 

Puskesmas maka yang perlu di perhatikan adalah mematuhi Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. Akan tetapi kenyataan yang di 

temukan di lapangan oleh peneliti baik itu sebelum di keluarkanya SE 

maupun setelah di keluarkanya SE Bupati dan Kepala Puskesmas 

masing-masing mengangkat tenaga Perawat untuk berpraktik pada 

Puskesmas sebagai instansi pemerintah dengan istilah yang berbeda pula. 

Adapun kenyataan tersebut di tandai dengan adanya tenaga Perawat 

Sukarela baru yang di angkat oleh Kepala Puskesmas setelah di 

keluarkannya SE Bupati Bima tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang 

di ungkapkan oleh Ibu Nur Imaniyati bahwa “Saya bekerja di Puskesmas 
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sudah enam bulan”.
80

 Pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala 

Puskesmas tersebut sudah menyalahi aturan. 

Pengangkatan tenaga Perawat oleh Bupati di berikan SK 

Bupati dengan istilah tenaga Honorer Daerah dan PTT Daerah hal 

tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Peundang-Undangan yang 

berlaku sedangkan pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas 

di berikan SK Kepala Puskesmas dengan istilah tenaga Sukarela maka 

hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Bima dan Undang-

Undang ASN. Pengangkatan tenaga Perawat oleh Bupati dan Kepala 

Puskesmas pada dasarnya sama yaitu dengan tujuan untuk memberikan 

pelayanan Kesehata pada masyarakat. 

Apa bila pengangkatan tenaga Perawat Sukarela oleh Kepala 

Puskesmas mengacu pada Undang-Undang Ketenaga Kerjaan maka 

Kepala Puskesmas memiliki Kewenagan dalam mengangkat tenaga 

Perawat karena dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketenaga 

Kerjaan yang menerangkan bahwa : "Pemberi kerja yang memerlukan 

tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau 

melalui pelaksana penempatan tenaga kerja". Sebagai Kepala Puskesmas 

yang membutuhkan tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada Puskesmas 

maka Puskesmas dapat mengangkat sendiri tenaga Perawat tersebut akan 

tetapi pengangkatan tenaga Perawat tersebut perlu di berikan haknya 

                                                           
80 Hasil Wawancara dengang Ibu Nur Imaniyati sebagai Tenaga Perawat Sukarela di Puskesmas Langgud Kabupaten 

BimaPada Tanggal 24 Agustus 2017 
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sebagai tenaga yang bekerja pada Puskesmas dengan demikian tenaga 

Perawat akan mendapatkan perlindungan dari Puskesmas sebagai 

pemberi kerja. 

Pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas pada 

pelaksanaanya sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Ketenaga 

Kerjaan akan tetapi bertentangan dengan Undang-Undang ASN karena 

yang mempunyai kewenagan dalam mengangkat tenaga atau pegawai 

untuk di tempatkan pada instansi pemerintah adalah Bupati sebagai 

Pejabat Pembina Kepegawaian. Selain itu juga pengangkatan tenaga 

Perawat oleh Kepala Puskesmas dalam hal hak tenaga Perawat untuk 

mendapatkan perlindungan atas upah atau gaji bertentangan dengan 

Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan karena 

Kepala Puskesmas mengangkat tenaga Perawat untuk bekerja pada 

Puskesmas tanpa di gaji sebagaimana isi dari SK Kepala Puskesmas yang 

menyatakan bahwa: “Pembayaran penghasilan tidak di bebankan dari 

sumber apapun di Puskesmas Langgudu”. Dari isi SK Kepala Puskesmas 

tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku karena Puskesmas telah mempekerjakan tenaga Perawat 

tanpa di gaji, baik itu dari Puskesmas sebagai pemberi kerja maupun 

pemerintah daerah yang mempunyai program dalam miningkatkan 

pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat. 
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Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki 

kewenagan dalam mengangkat tenaga untuk di pekerjakan pada instansi 

pemerintah wilayah Kabupaten Bima sebagaimana yang di atur dalam 

Undang-Undang ASN dan sebagai turunanyan di atur dalam Peraturan 

Bupati Bima itu sendiri. Untuk itu Kepala Puskesmas tidak di beri 

kewenagan dalam merekrut tenaga karena tidak ada aturan daerah 

memberikan kwenagan bagi kepala Puskesmas untuk mengangkat dan 

pekerjakan tenaga pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah. 

“Di negara kita Republik Indonesia di dalam segi 

ketenagakerjaan terbentang berbagai kendala dan masalah serta 

tantangan yang di hadapi dan memerlukan pemecahan. 

Misalnya tentang kesenjangan antara semakin 

membengkaknya jumlah pencari kerja dengan sedikitnya 

kesempatan kerja yang tersedia, kurang tersedianya tenaga 

kerja yang terampil dan berpengalaman dan lain-lain yang 

sudah tentu memerlukan pemecahan dan jalan keluar.”
81

 

 

Mencari jalan keluar untuk meminimalisir meiningkatnya 

tenaga Perawat sukarela pada instansi pemerintah maka pengangkatan 

tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada Puskesmas harus mengacu pada 

Peraturan Perundang-Undangan yang yang berlaku. Adapun yang di 

jadikan acuan dalam pengangkatan pegawai adalah Undang-Undang 

ASN, karena Undang-Undang ASN tersebut mengatur tentang 

Kepegawaian. Pengangkatan  tenaga Perawat untuk di tempatkan pada 

Puskesmas selain mengacu pada tersebut maka Undang-Undang 

Keperawatan juga dapat di jadikan acuan karena mengatur tentang syarat 
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kerja tenaga Perawat. Apabila pemerintah mengacu pada Peraturan 

Perundang-Undangan tersebut maka perlindungan bagi tenaga Perawat 

yang bekerja pada instansi pemerintah dapat terpenuhi. Adapun 

perlindungan bagi tenaga Perawat adalah perlindungan atas hak-haknya 

sebagai tenaga Perawat, baik itu hak untuk mendapatkan upah maupun 

hak untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum sebagai 

pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Pengangkatan tenaga Perawat untuk bekerja pada Puskesmas 

sebagai instansi pemerintah sebagaimana dalam Peraturan Bupati dan 

Undang-Undang ASN adalah Bupati sebagai Pejabat Pembina 

Kepegawaian sedangkan kewenagan Puskesmas sebatas merencanakan 

kebutuhan tenaga. Untuk itu,  Jika Puskesmas mengalami kekurangan 

tenaga maka Puskesmas perlu merencanakan pengadaan tenaga untuk di 

ajukan ke pemerintah agar setiap tenaga yang di butuhkan mendapatkan 

haknya dan mendapatkan kepastian hukum sebagai pegawai yang bekerja 

pada instansi pemerintah. 

2) Penempatan  

Penempatan tenaga Perawat tidak telepas dari jam kerja dan 

jenis kerja yang akan di limpahkan. Tenaga Perawat yang bekerja pada 

Puskesmas Kecamatan Langgudu pada umumnya yaitu meberikan 

pelayan kesehatan kepada masyarakat. Tenaga Perawat yang bekerja 
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pada Puskesmas di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima masuk sesuai 

dengan jam kerja yang sudah di tentukan. 

Adapun jam kerja dan jenis kerja tenaga Perawat yang rekrut 

oleh kepala Puskesmas adalah sebagai berikut :
82

 

1) Jam kerja Perawat 

Masuk jam 7.30 wita sampai dengan jam 14.00 wita. Sedangkan jam 

kerja bagi tenaga Perawat di ruang rawat inap dan UGD sesuai 

dengan jadwal piket. Adapun jadwa piket bagi tenaga Perawat yang 

di tempatkan pada bagian Rawat Inap dan UGD adalah Piket pagi 

masuk jam 8.00 wita, pulang jam 14.00 wita, kemudian yang piket 

siang masuk jam 14.00 wita, pulang jam 21.00 wita dan yang piket 

malam masuk jam 21.00 wita, pulang jam 8.00 wita. 

2) Jenis Kerja Perawat 

Tenaga perawat PNS di tempatkan sebagai, Pemegan program, 

Bendahara, Promkes, Rawat jalan dan Pustu. Kemudian tenaga 

Perawat PTT/honorer daerah di tempatkan sebagai koordinator rawat 

inap dan pemegag program Posyandu. Sedangkan tenaga Perawat 

sukarela di tempatkan pada Ruang Rawat Inap dan UGD, Poli rawat 

jalan dan Promkes. 

 

Tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas di Kecamatan 

Langgudu masuk dan pulang sesuai dengan jadwal yang di tentukan 

tanpa membedakan status dan golongan. Tenaga Perawat sukarela yang 

di rekrut oleh kepala Puskesmas di tempatkan pada bagian pelayanan 

seperti ruang rawat inap dan ruang Unit Gawat Darurat yang selanjutnya 

di singkat sebagai UGD sedangkan tenaga Perawat ASN baik itu yang 

PNS maupun yang Honorer Daerah dan PTT Daerah di tempatkan 

sebagai pemegang program. 

Jam kerja dapat di jadikan faktor pendukung bahwa tenaga 

Perawat yang di rekrut oleh Kepala Puskesma untuk di pekerjakan pada 
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Puskesmas dapat di katakan sebagai pegawai pemerintah. Karena jam 

kerja dan beban kerja tenaga sukarela sesuai dan bahkan sama dengan 

jam kerja dan beban kerja  tenaga Perawat ASN. Jam kerja dan beban 

kerja dapat di jadikan simbol bagi setiap tenaga yang bekerja pada 

instansi pemerintah untuk mendapatkan haknya sebagai pegawai yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 

Tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas di Kecamatan 

Langgudu tersebut jika di lihat dari jam kerja dan jenis kerja maka dapat 

di katakan bahwa yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap 

masyarakat adalah tenaga Perawat sukarela. Karena tenaga Perawat 

sukarela di tempatkan pada bagian pelayanan seperti, Rawat Inap dan 

Rawat jalan serta di ikut sertakan dalam promosi kesehatan. Penempatan 

tenaga Perawat sukarela tersebut sangat beresiko jika di bandingkan 

tenaga ASN karena resiko kerja tenaga Perawat sukarela berhadapan 

langsung dengan pasien. Dengan adanya penempatan tenaga Perawat 

pada bagian pelayanan di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu 

Kabupaten Bima perlu di lakukan Pembinaan dan pengawasan. Karena 

tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas Langgudu masih ada 

tenaga sukarela yang di angkat oleh Kepala Puskesmas. 

Penempatanan tenaga Perawat Sukarela secara keseluruhan 

oleh Kepala Puskesmas pada bagian pelayanan dapat dikatakan resiko 

kerja yang di bebankan sangat tinggi di bandingka tenaga ASN. Tujuan 
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di angkatya tenaga ASN oleh Pemerintah yaitu untuk membantu 

pemerintah dalam menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan 

terhadap masayarakat. Akan tetapi pengangkatan tenaga Perawat ASN 

pada pelaksanaanya hanya di tempatkan untuk memegang program 

sedangkan Perawat Sukarela di bebankan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan dan ini merupakan problem bagi tenaga Perawat Sukarela 

karena Status kepegawaian tenaga Perawat Sukarela tersebut belum jelas. 

Tenaga Perawat sukarela yang bekerja pada Puskesmas 

khususnya pada Puskesmas di Kecamatan Langgudu tidak terdaftar di 

Dinas Kesehatan sehingga keberadaan tenaga Sukarela yang bekerja pada 

Puskesmas di Kecamatan Langgudu tidak di ketahui oleh pemerintah 

daerah. Hal tersebut sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Lesa 

Yuniastu Kepala Bidang Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bima 

yang mengatakan bahwa : “Data tenaga sukarela tidak ada di Dinas 

Kesehatan, yang ada hanyalah data tenaga ASN/PNS dan tenaga yang di 

kontak oleh pemerintah daerah”.
83

 

Dengan adanya tenaga Perawat Sukarela yang bekerja pada 

Puskesmas di Kecamatan Langgudu maka Puskesmas perlu melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga sukarela tersebut. Karena 

menejemen Puskesmas adalah melakukan pengawasan dan pengendalian 

serta penilaian kerja terhadap tenaga yang bekerja pada Puskesmas, hal 
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tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 huruf c Peraturan 

Menteri Kesehatan Tentang Pedoman Menejemen Puskesmas yang 

menerangkan bahwa : “Ruang lingkup Pedoman Manajemen Puskesmas 

meliputi pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja”. 

Menejemen Puskesmas dalam Peraturan Menteri Kesehatan di 

atas yaitu melaukan pengawasan dan pengendalian serta melakukan 

penilinaian kerja terhadap tenaga sebagai pegawai yang bekerja pada 

Puskesmas merupakan kewenagan kepala Puskesmas sebagai pimpinan 

instansi Puskesmas, akan teapi pengawasan tersebut tidak terlepas dari 

dukungan Dinas Kesehatan sebagai Dinas Tipe A dalam bidang 

kesehatan. 

Dengan adanya penempatan tenaga Perawat sukarela oleh 

Kepala Puskesmas pada bagian pelayanan maka perlu di lakukan 

pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah baik itu Kepala Puskesmas, 

Dinas Kesehatan maupun Organisasi Profesi. Hal tersebut sebagaimana 

yang telah di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2014 Tentang Keperawatan yang menerangkan bahwa : “Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Konsil Kperawatan, dan Organisasi Profesi membina 

dan mengawasi praktik keperawatan sesuai dengan fungsi dan tugas 

masing-masing”. 

Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dan Organisasi 

Profesi Perawat terhadap tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas 
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demi meningkatkan pelayanan kesehatan, melindungi masyarakat atas 

tindakan Perawat yang tidak sesuai dengan standar, dan memberikan 

kepastian hukum bagi tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas, baik 

itu tenaga Perawat PNS maupun Perawat Non PNS yang di kontrak oleh 

pemerintah daerah dan tenaga Perawat Sukarela yang yang di angkat oleh 

Kepala Puskesmas untuk di pekerjakan pada Puskesmas. Hal tersebut 

sebagaimana yang di atur dalam Pasal 56 Undang-Undang Keperawatan 

yang menerangkan bahwa : “Pembinaan dan pengawasan Praktik 

Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam diarahkan untuk: a. 

Meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan. b. Melindungi masyarakat 

atas tindakan Perawat yang tidak sesuai dengan standar. c. Memberikan 

kepastian hukum bagi Perawat dan masyarakat”. Degan adanya 

Pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan sebagai pemerintah 

terkait maka dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehaan serta 

memberikan kepastian hukum bagi tenaga Perawat yang bekerja pada 

Puskesmas sebagai instansi pemerintah. 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati  

melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan dan tugas 

lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan kesehatan. 

Adapun tugas pemerintah dalam bidang kesehatan sebagaimana yang di 

atur dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 

2014 Tentang Puskesmas yang menerangkan bahwa : “Pemerintah, 
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Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

serta fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas, sesuai dengan tugas 

dan fungsi masing-masing”. Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam 

melakukan pengawasan dapat melibatkan organisasi profesi hal tersebut 

sebagaimana yang di atur dalam pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri 

Kesehatan yang menerangkan bahwa : “Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melibatkan 

organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Puskesmas”. 

Dinas Kesehatan sebagai Pemerintah dalam bidang kesehatan 

di beri tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kerja 

Puskesmas akan tetapi pada pelaksanaannya Dinas Kesehatan tidak 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kerja Puskesmas lebih-

lebih terkait dengan pengangkata dan penempatan tenaga Perawat di 

Puskesmas. Hal tersebut di tunjukan dengan adaya tenaga Perawat yang 

di angkat oleh Kepala Puskesmas untuk di tempatkan pada bagian 

pelayanan kesehatan dengan istilah tenaga sukarela. Pada hal kalau di 

lihat dari kewenagan Kepala Puskesmas hanya meakukan perencanaan 

dan pengawasan terhadap kinerja pegawai yang bekerja pada Puskesas 

itu sendiri. 
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c. Perlindungan 

Keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan-

pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Memang, faktor-faktor itu 

tidak dapat dinafikkan begitu saja, akan tetapi pertombangan-pertimbangan 

itu tidak boleh menyisihkan esensi hukum.  Pertimbangan-pertimbangan itu 

merupakan sisi eksternal hukum yang mengandung mendukung keberdaan 

hukum, namun bukan merupakan suatu yang instrinsik dalam hukum.
84

 

Hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, hak merupakan segala 

sesuatu yang wajib di dapatkan sedangkan kewajiban merupakan segala 

sesuatu yang harus di kerjakan. Hubungan hukum antara pemerintah selaku 

pemberi kerja dengan tenaga Perawat karena adanya perjanjian kerja antara 

pemerintah dengan tenaga Perawat sehingga lahirlah suatu perikatan yang 

mengakibatkan adanya hak dan kewajiban. Adapun hak tersebut adalah hak 

untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah sebagai pemberi 

kerja, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus di kerjakan 

sebagai tanggung jawab dalam hubungan kerja. Perlindungan hukum yang di 

maksud adalah Perlindungan atas hak, baik itu hak untuk mendapatkan upah 

atau gaji dan hak untuk mendapatkan cuti serta hak untuk mendapatkan 

kepastian hukum bagi tenaga Perawat. 

Adapun hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti pada saat di 

lakukan wawancara dengan tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas di 
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Kecamatan Langgudu adalah sebagaimana yang di sjikan dan di smpulkan 

dalam tabel 3.11 sebagai berikut : 

Tabel 3.11.Hasil Wawancara Kepada Perawat PNS.
85

 

No Item Jumlah 

1 Lama bekerja (per 2017)  

 ≥ 5 Tahun  4 

 ≤ 5 tahun  1 

2 Pengankatan jadi PNS  

 Tes CPNS 3 

 Di angkat langsung oleh Pemerintah Daerah 2 

3 Status kepegawaian sebelum jadi PNS  

 Honorer Daerah dan PTT Daerah 4 

 Sukarela 1 

4 Pendapat terkait gaji sukarela  

 Setuju  5 

 Tidak setuju  0 

Sumber : Data hasil surfei dan penelitian 

Pada tabel di atas di temukan bahwa tenaga Perawat PNS sebanyak 

lima orang yang di wawancara. Dari lima orang tenaga Perawat PNS/ASN 

tersebut empat orang bekerja di atas lima tahun dan satu orang kerja kurang 

dari lima tahun. Tenaga Perawat sebelum di angkat jadi PNS ada yang di 

angkat langsung dan ada juga yang mengikuti tes CPNS. Pengangkatan 

tenaga Perawat PNS tiga orang mengikuti tes CPNS kemudian dua orang di 

angkat Langsung tanpa tes CPNS. Dari lima orang tenaga Perawat PNS 

tersebut status kepegawaian sebelum menjadi PNS ada yang sukarela dan ada 

juga yang statusnya sebagai tenga Honorer Daerah. Adapun status 
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kepegawaian tersebut empat orang tenaga Perawat Honorer Daerah dan satu 

orang sebagai tenaga Perawat sukarela. 

Tabel 3.12. Wawancara Dengan Perawat PTT Daerah. 
86

 

No Item Jumlah 

1 Lama bekerja (per 2017)  

≥ 5 Tahun  1 

≤ 5 tahun  1 

2 Pengankatan jadi PTT  

Menjadi tenga sukarela 3 tahun 2 

Sumber : Data hasil surfei dan penelitian 

Pada saat peneliti melakukan penelitian di Puskesmas Kecamatan 

Langgudu hanya dua orang tenaga Perawat PTT Daerah yang di wawancara 

sebagaimana yang ada pada tabel tersebut di atas. Adapun hasil dari 

wawancara tersebut di dapatkan hasil satu orang jadi tenaga PTT Daerah di 

atas lima tahun kemudian satu orangnya lagi di bawah lima tahun. Adapun 

proses pengangkata tenaga Perawat jadi PTT Daerah menjadi tenaga Sukarela 

selama tiga tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Hasil Surfei dan Penelitian Terhadap Tenaga Perawat Honores Daerah/PTT Daerah Pada Puskesmas DI Kecamatan 
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Tabel 3.13. Wawancara Dengan Tenaga Sukarela. 
87

 

No Item Jumlah % 

1 Lama bekerja (per 2017)   

≥ 5 Tahun  2 15,38 

≤ 5 tahun  11 84,62 

2 Pihak yang di tuju sebagai penerima surat lamaran   

Puskesmas 13 100 

3 Peryaratan administrasi lamaran kerja di 

Puskesmas 

  

Ijazah  13 92,30 

Transkrip Nilai  13 92,30 

KTP 5 38,46 

Surat pernyataan 6 46,15 

Pas Foto 8 61,53 

STR 2 15,38 

4 Status kepegawaian di Puskesmas    

Sukarela 13 100 

6 Penerimaan gaji   

Pernah  1 7,69 

Tidak pernah 12 92,30 

8 Bekerja sesuai keahlian   

Ya  13 100 

Tidak  0 0 

Sumber : Data hasil surfei dan penelitian 

Sebagaimana yang ada pada tabel di atas temukan hasil sebanyak 

13 orang tenaga Perawat yang mau di lakukan wawancara. Adapun hasil dari 

wawancara tersebut di dapatkan hasil bahwa sebanyak dua orang bekerja di 

atas lima tahun dan 11 orang bekerja di bawah lima tahun. Adapun pihak 

yang di tuju untuk melamar kerja pada Puskesmas adalah Kepala Puskesmas. 

Tenaga Perawat yang datang melamar kerja pada Puskesmas di 

sebagai administrasinya adalah Ijazah, Transkrip Nilai, KTP, surat 

pernyataan, pas foto dan STR. Adapun status kepegawaian tenaga Perawat 
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yan di angkat oeleh Kepala Puskesmas adalah tenaga Sukarela. Tenaga 

Perawat dengan status Sukarela satu orang memberikan pernyataan pernah 

menerima gaji sedangkan 12 orang memberikan pernyataan tidak menerima 

gaji. 

Adapun perlindungan bagi tenaga Perawat Non PNS adalah hak 

atas kewajiban, untuk mendapatkan hal tersebut maka harus ada kepastian 

hukum sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Dengan 

adanya tenaga Perawat sukarela yang bekerja pada Puskesmas maka 

pemerintah perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum karena 

tugas dan tanggung jawab tenaga Perawat sukarela sebagaimana yang di 

dapatkan dari hasil surfei dan penelitian menunjukan bahwa beban tenaga 

Perawat Sukarela sangat beresiko. Agar tenaga Perawat sukarela tersebut 

mendapatkan perlindungan maka Bupati sebagai Pejabat Pembina 

Kepegawaian harus mengukuh tenaga Perawat sukarela tersebut sebagai 

tenaga dengan ikatan kerja yang syah agar mendapatkan perlindungan hak 

atas kewajiban.  Dengan adanya kepastian hukum maka dengan sendirinya 

akan terlahir perlindungan hukum. 

Adapun pengkategorian gaji tenaga Perawat sebagai tenaga yang 

bekerja pada instansi pemerintah adalah gaji pokok, tunjangan tetap dan 

tunjangan tidak tetap. 
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1) Gaji Pokok adalah upah dasar yang dibayarkan oleh pemerintah 

kepada pegawai menurut pangkat atau golongan dengan jenis 

pekerjaan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kerja. 

2) Tunjangan Tetap adalah pembayaran yang di berikan kepada 

pegawai secara teratur yang berkaitan dengan suatu pekerjaan 

yang telah diberikan secara tetap. Tunjangan tetap tersebut 

dibayarkan dalam satuan waktu secara bersamaan dengan 

pembayaran gaji pokok.  

3) Tunjangan Tidak Tetap adalah pembayaran yang di berikan 

baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan 

dengan suatu pekerjaan.  Tunjangan  tidak tetap bagi pegawai  

dan keluarganya dapat dibayarkan dalam waktu yang tidak 

sama dengan pembayaran gaji pokok. Adapun tunjangan tidak 

tetap seperti uang transport dan tunjangan makan yang di 

hitung berdasarkan pada kehadiran.  

Gaji merupakan hak tenaga kerja untuk melanjutkan hidupnya 

sebagai manusia yang bermasyarakat. Tenaga Perawat berhak menuntut 

kepastian hukum agar mendapatkan gaji atas pekerjaan, akan tetapi pada 

pelaksanaanya tenaga Perawat tidak di perbolehkan untuk menuntut gaji dari 

pemerintah khususnya bagi tenaga Perawat Sukarela yang di angkat oleh 

Kepala Puskesmas. Hal tersebut sebagaimana yang di tuangkan dalam SK 



145 
 

Kepala Puskesmas menyebutkan bahwa : “pembayaran penghasilan tidak di 

bebankan dari sumber apapun di Puskesmas Langgudu”.
88

 

Sebagaimana isi SK Kepala Puskesmas tersebut dapat di katakan 

bahwa pada pelaksanaanya tenaga Perawat sukarela yang bekerja pada 

Puskesmas di Kecamatan Langgudu belum mendapatkan haknya sebagai 

pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah hal tersebut sebagaimana 

yang di dapatkan dari hari hasil wawancara dengan bapak Husain sebagai 

tenaga Perawat Sukarela yang mengatakan bahwa : “Tenaga Perawat 

Sukarela yang bekerja pada Puskesmas tidak mendapatkan gaji dari 

pemerintah”.
89

 

Tenaga Perawat Sukarela yang bekerja pada instansi pemerintah 

sebernanya berhak mengajukan permintaan rersmi kepada pemerintah untuk 

mendapatkan perlindungan dan kepastan hukum agar mendapatkan gaji dari 

pemerintah. Karena adanya hubungan kerja antara pemerintah dengan tenaga 

perawat tidak terlepas dari hak kewajiban.  

1) Hak dan Kewajiban Pegawai Perawat 

Adapun hak tenaga Perawat sebagai pegawai yang bekerja pada 

Puskesmas adalah untuk mendapatkan gaji dari pemerintah 

sedangkan kewajibannya adalah memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

2) Hak dan Kewajiban Pemerintah 
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Adapun hak pemerintah adalah untuk mendapatkan atau 

memperoleh hasil dari kerja tenaga Perawat sedangkan 

kewajibannya adalah untuk memberikan upah kepada tenaga 

Perawat sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah 

tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian  menunjukan bahwa terdapat 92 % 

Perawat Tidak mendapat gaji dan Sekitar 84,61 % Perawat pernah menulis 

sebuah surat pernyataan. Perawat tidak meminta gaji selama bekerja di 

Puskesmas di karenakan mereka telah menandatangani surat pernyataan.
90

 

Adapun keberadaan surat pernyataan tersebut sebagaimana yang di 

ungkapkan oleh Ramadhan mengatakan bahwa “surat di berikan oleh 

Pimpinan instansi dimana saya lamar pekerjaan”.
91

 Hal senada juga di 

ungkapkan oleh Ahmad Mauludin mengatakan bahwa “surat pernyataan yang 

di buat sudah di siapkan oleh pihak Puskesmas yang salah satu isinya tidak 

menuntut gaji atau upah yang berasal dari Puskesmas”.
92

 Perawat atas nama 

Nurhayati juga mengemukakan bahwa “surat pernyataan mengenai tidak 

mentut gaji dari apapun”. Selain itu Rijal Hidayat mengemukakan bahwa 

“bekerja tanpa pamrih dan tidak menuntut gaji dalam bentuk apapun.”
93

 

Surat pernyataan yang di buat oleh tenaga Perawat sukarela yang 

bekerja pada Puskesmas pada dasarnya sudah di siapkan oleh pihak 
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Puskesmas sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Ramadhan tersebut di 

atas selain itu juga salah satu isi surat pernyataan tersebut adalah 

menganjurkan kepada tenaga Perawat sukarela agar tidak menuntut gaji dari 

Puskesmas selama bekerja pada Puskesmas. Dengan adanya surat pernyataan 

yang telah di siapkan oleh Puskesmas maka sama halnya pihak Puskesmas 

mempekerjakan tenaga Perawat tanpa mendapatkan haknya sebagai pegawai 

yang bekerja pada instansi pemerintah dan hal tersebut merupakan suatu 

pelanggaran terhadap hak atas kewajiban sebagai pegawai. 

Adapun bunyi dari surat pernyataan tersebut yang bermaterai 6000 

menerangkan bahwa: 

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya :
94

 

1. saya bersedia bekerja sebagai tenaga sukarela sesuai dengan 

pendidikan yang saya miliki. 

2. tidak menuntut gaji atau upah, insentif atau pekerja yang di tugaskan 

kepada saya. 

3. Tidak menuntut menjadi CPNS (PNS), PTT atau Pekerja yang lain. 

4. Bersedia mentaati dan mematuhi serta loyalitas terhadap pimpinan 

tanpa adanya dorongan dan hasutan dari orang lain. 

5. Apa bila pernyataan ini saya langgar, maka siap di keluarkan dari 

pekerjaan sebagai tenaga keperawatan. 

 

Pada pernyataan tersebut menunjukan bahwa Perawat tidak di 

berikan haknya sesuai ketentuan Perundang-Undangan. Terkait dengan 

tenaga sukarela dalam aturan manapun tidak ada yang mengatur tentang 

tenaga dengan istilah sukarela, akan tetapi yang di atur dalam produk hukum 

hanyalah Pegawai ASN, Honorer Daerah, Pegawai Daerah Bermasalah 

Kesehatan, dan Pegawai Nusantara Sehat, untuk itu hak tenaga sukarela untuk 
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mendapatkan upah atau gaji tidak di atur dalam Perartauran Perundang-

Undangan, sehingga pemenuhan hak tenaga sukarela kurang dan bahkan tidak 

di perhatikan oleh pemerintah. 

Menurut Asri Wijayanti bahwa manusia dalam hidupnya selalu berusaha 

untuk memenuhi segala kebutuhanya. Kebutuhan hidup sangatlah 

berfasiasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada 

kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah 

sangat di pengaruhi oleh penghasilan yang ia peroleh dalam kurun waktu 

tertentu setelah ia bekerja.
95

 

 

Kurangnya pemenuhan hak atas kewajiban yang sudah dilakukan 

merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan. Sebenarnya timbulnya akibat hukum dalam suatu kontrak karena 

kurangnya atau tidak memberikan hak yang sesuai dengan pekerjaan. Terkait 

dengan kontrak itu sendiri sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 

1339 KUHPer yang menyatakan bahwa : “Suatu kontrak tidak hanya 

mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, 

tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau 

diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”. 

Adapun perjanjian kerja terdiri dari tiga unsur yang menentukan 

adanya hubungan kerja adalah Adanya pekerjaan yang harus dilakukan, 

Adanya perintah (bekerja atas perintah atasan/pengusaha) dan adanya upah.
96

 

Dalam perjanjian kerja harus memenuhi ketiga Unsur tersebut, apabila salah 

satunya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah demi hukum. 

                                                           
95 Asri Wijayanti, Op. Cit. Hal. 102 
96Greta Satya Yudhana, 2015, Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di 

Pemda Yogyakarta, Hal, 11. Yang Di Akses Dari :  http://e-journal.uajy.ac.id/8019/1/JURNAL.pdf, Pada Tanggal 15 

pebruari 2018 Jam 19:17 WIB 

http://e-journal.uajy.ac.id/8019/1/JURNAL.pdf
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Untuk itu tenaga Perawat yang di angkat oleh Kepala Puskesmas jika di lihat 

dari isi SK yang tidak mencantumkan upah atau gaji bagi tenaga Perawat 

yang di angkat maka SK perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak 

memenuhi hak tenaga Perawat atas pekerjaanya yang di lakukan selama 

mengabdikan dirinya pada Puskesmas. 

Perlindungan atas hak tenaga Perawat untuk mendapatkan upah 

merupakan suatu kewajiban dari pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam 

memberikan pekerjaan terhadap tenaga Perawat. Adanya hubungan kerja 

karena adanya perjanjian kerja antara tenaga Perawat dengan Kepala 

Puskesmas, akan tetapi perjanjian kerja harus memenuhi hak dan kewajiban. 

Hak atas kewajiban tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas 

sebagai Instansi pemerintah pada pelaksanaanya tidak sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena Kepala Puskesmas 

mengangkat tenaga Perawat dengan istilah tenaga Sukarela selain itu juga 

Kepala Puskesmas mengangkat tenaga Perawat tanpa di gaji. Adanya 

pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas yang tidak sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka dapat di katakan 

bahwa kepala Puskesmas sudah menyahgunakan kewenaganya karena 

kewenagan Kepala Puskesmas terkait dengan tenaga sebagai SDM Kesehatan 

hanyalah sebatas perencanaan dan pengadaan tenaga untuk di pekerjakan 

pada Puskesmas selebihnya adalah kewenagan Bupati sebagai Pejabat 

Pembina Kepegawaian. 
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Pengangkatan tenaga Perawat di Kabupaten Bima pada dasarnya 

kewenagan Bupati akan tetapi pada pelaksanaanyan Kepala Puskesmas juga 

mengangkat tenaga Perawat untuk bekerja pada Puskesmas. Pengangkatan 

tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas pada dasarnya tidak sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena tidak terpenuhinya hak 

tenaga Perawat atas upah ataupun gaji dari pemerintah. 

Mengenai pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas 

dan SK yang di keluarkan oleh Kepala Puskesmas tidak sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena tidak mencantumkan 

ataupun melampirkan nominal gaji tenag Perawat dan tenaga Perawat tidak di 

perbolehkan menuntut gaji yang bersumber dari apapun penghasilan 

Puskesmas sehingga pada pelaksanaanya pengangkatan tenaga Perawat oleh 

Kepala Puskesmas sebagaimana isi perjanjian kerja dalam SK tersebut dapat 

di katakan sebagai perjanjian kerja yang bersifat paksaan karena dalam 

perjanjian tersebut tidak adanya pemenuhan hak atas kewajiban. 

Bentuk perlindungan terhadap tenaga Perawat oleh pemerintah 

selaku pemberi kerja pada Puskesmas perlu di perhatikan terkait dengan 

peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan tenaga dalam bentuk upah 

ataupun gaji yang bersifat dasar ataupun bersifat umum yang berasaskan 

keadilan dalam usaha bersama sebagaimana yang menjadi tujuan dari 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dengan adanya perjanjian yang 
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sesuai dengan Peraturan Perundang-Undanga yang berlaku maka hal tersebut 

dapat memberikan perlindungan atas hak dari kewajiban. 

Adapun hak dan kewajiban dalam suatu kontrak antara pemerintah 

dengan tenaga Perawat akan di tuang dalam isi perjanjian sebagaiman yang 

telah disepakati. Oleh karena tenaga Perawat di angkat oleh Kepala 

Puskesmas  sebagai pemberi kerja maka Puskesmas harus memberikan upah 

atas pekerjaan atau imbalan jasa bagi tenaga Perawat sebagaimana yang di 

atur dalam Pasal 36 Huruf c Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang 

Keperawatan menerangkan bahwa: “Perawat dalam melaksanakan Praktik 

Keperawatan berhak menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan 

yang telah diberikan”. Hak tenaga Perawat untuk mendapatkan imbalan jasa 

selain di atur dalam Undang-Undang Keperawatan di atur juga dalam 

Undang-Undang Tenaga Kesehatan karena Perawat merupakan bagian dari 

tenaga kesehatan. Hal tersebut sebagaimana yang atur dalam Pasal 57 Huruf c 

Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang menerangkan bahwa : "Tenaga 

Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak menerima imbalan jasa". 

Berdasarkan rumusan Pasal di atas menunjukan bahwa salah satu 

hak Perawat adalah menerima upah atau gaji sebagai imbalan jasa atas 

pelayanan keperawatan yang di berikan kepada masyarakat pada wilayah 

kerja Puskesmas. Hak atas imbalan sebagaimana di atur juga dalam Pasal 

28D ayat (2) UUD 1945 yang merupakan acuan pemerintah dalam membuat 

suatu Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bunyi Pasal 28D ayat (2) 
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UUD 1945 menerangkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 

kerja”. Pemenuhan hak atas pekerjaan sebagaimana yang di jelaskan tersebut 

maka dapat mensejahterakan tenaga Perawat, dengan adanya pemenuhan hak 

tersebut akan memotifasi tenaga Perawat dalam menjalankan tugas, dengan 

harapan akan berimbas pada suatu peningkatan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

Pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas tidak 

terlepas dari perjanjian kerja, akan tetapi perjanjian kerja antara Kepala 

Puskesmas dengan tenaga Perawat pada pelaksanaanya tidak mencantumkan 

lama masa kerja. Tenaga Perawat yang di angkat oleh Kepala Puskesmas 

sebagaimana dari hasil penelitian mengharapkan adanya upah atau gaji dari 

pemerintah demi kelangsungan hidupnya. Adanya harapan tersebut di 

karenaka tenaga Perawat Sukarela bekerja pada Puskesmas dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan sebagaimana yang menjadi program 

pemerintah dalam bidang kesehatan. 

Pengaturan tentang Upah atau gaji bagi tenaga Perawat sebagai 

tenaga yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana yang di atur 

dalam peraturan Bupati Bima, Undang-Undang ASN, Undang-Undang 

Keperawatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Munculnya Peraturan 

Perundang-Undangan tersebut sebagaimana kelanjutan dari Undang-Undang 

Dasar 1945. Dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka 
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Pemenuhan hak tenaga Perawat yang bekerja pada instansi pemerintah itu 

dijadikan catatan penting oleh Pemerintah Daerah Pabupaten Bima. Karena 

tenaga tenaga Perawat berperan penting untuk mendukung program kerja 

pemerintah dalam hal menciptakan dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat sebagaimana yang menjadi program pemerintah dalam bidang 

kesehatan. 

Tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas sebagai instansi 

pemerintah masih banyak yang statusnya dengan istilah tenaga sukarela. 

Untuk itu Pemerintah Daerah harus berupaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan Perawat. Misalnya memberikan tunjangan akan tetapi hal 

tersebut tidak terlepas dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

karena masa ngabdi tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas di atas satu 

tahun bahkan masih ada yang ngabdikan diri di atas lima tahun. Dengan 

adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap tenaga Perawat terkait 

dengan upah atau gaji maka peningkatan pelayanan kesehatan terhadap 

masyarakat dapat terlaksana sehingga pencapaian target kesehatan bagi 

masyarakat dapat terwujut. 

Selama ini upah atau gaji yang di dapat oleh tenaga Perawat 

sukarela ini tidak sesuai dengan beban kerja sehingga pada pelaksanaanya 

kesejahteraan bagi tenaga Perawat belum mendapatkan perhatian khusus dari 

pemerintah, akan tetapi pemerintah hanya fokus pada peningkatan terhadap 

pelayanan kesehatan. Selain dari pada itu tenaga Perawat di tuntut untuk 
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memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Bagaimana bisa 

tenaga Perawat meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal jika 

haknya sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah di abaikan 

oleh pemerintah itu sendiri. 

Perawat sukarela sebagai tenaga yang bekerja pada instansi 

pemerintah kurang di perhatikan atau di pandang sebelah mata karena 

memang tenaga sukarela ini dalam teorinya hanyalah suka dan rela atau 

melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keihlasan karena tenaga yang berjiwa 

sosial. Akan tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan teori, karena 

memang di lapangan khususnya yang bekerja pada instansi pemerintah 

seperti di Puskesmas tenaga Perawat sukarela ini di paksa untuk melakukan 

pekerjaan tanpa mendapatkan gaji dari pemerintah sebagaimana yang 

tuangkan dalam isi SK Kepala Puskesmas tersebut di atas. 

Tenaga Perawat Sukarela jika di lihat dari tempat kerja serta beban 

kerja sangatlah tidak wajar bagi tenaga Perawat sebagai pegawai yang bekerja 

di instansi pemerintah apabila tidak mendapatkan gaji pemerintah, apa lagi 

beban kerja yang berikan untuk menjalankan program pemerintah. Sebagai 

tenaga yang bekerja pada instansi pemerintah tenaga Perawat sukarela berhak 

mendapatkan imbalan atas pekerjaan, karena hemat saya setiap pegawai yang 

bekerja pada instansi pemerintah, baik itu tenaga yang status PNS dan 

Honorer Daerah serta tenaga Perawat sukarela merupakan bagian dari 

pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Karena tenaga Perawat 
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sukarela ini mengembangkan tugas sebagaimana yang menjadi program 

pemerintah yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

Pemerintah berani menerima atau mengangkat tenaga berarti 

pemerintah atau instansi yang menerima harus siap dan berupaya memberikan 

perlindungan atas upah atau gaji kepada tenaga Perawat yang berstatus tenaga 

sukarela selama mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di 

bebankan kepadanya. 

Adapun beban kerja tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas 

di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sebagamana dari hasil wawancara 

dengan tenaga bapak Tedi Setian sebagai tenaga Perawat Sukarela 

mengatakan bahwa : “Tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas 

Langgudu khususnya bagi Perawat yang statusnya sukarela dalam 

menjalankan tugas dapat di katakan 24 jam, lebih-lebih yang piket di rawat 

inap, karena Perawat sukarela yang di rawat inap selepas piket di ikut 

sertakan dalam posyandu”.
97

 Yang di maksud dengan beban Kerja 

sebagaimana dalampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 

2004 Tentang Pedoman Penyusunan perencanaan SDM Kesehatan di 

Tingakat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit adalah banyaknya 

                                                           
97Wawancara dengan Tedi Setiawan Pperawat Sukarela Di Ruang Rawat Inap Puskesmas Langgudu Pada Tanggal 23 

Agustus 2017 
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jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional 

dalam satu tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan.
98

 

Tenaga Perawat sukarela jika di lihat dari beban kerja sebagaiman 

yang di ungkapkan oleh bapak Tedi Setiawan tersebut di atas dapat di katakan 

bahwa tenaga sukarela hanyalah sebagai instilah, akan tetapi beban kerjanya 

melebihi beban kerja pegawai ASN. Secara umum hak atas upah merupakan 

suatu pembayaran yang di peroleh Pegawai atau pekerja selama menjalankan 

tugas dari pemerintah atau pemberi pekerja karena upah merupakan suatu 

imbalan yang diterima atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh tenaga 

Perawat dalam memberikan pelayanan Keperawatan kepada masyarakat yang 

merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi pekerja. 

Jika tenaga Perawat sukarela diharuskan memenuhi prestasi yaitu 

melakukan pekerjaan dibawah perintah pemerintah, maka pemerintah sebagai 

pihak yang pemberi kerja harus memberikan upah atau gaji yang berupa uang 

kepada tenaga Perawat sukarela sebagai pegawai yang bekerja pada 

Puskesmas karena dalam peraturan Prundang-Undangan yang berlaku 

mengatur tentang hak pegawai untuk mendapatkan upah atau gaji. Dengan 

adanya tenaga Perawat yang bekerja pada instansi pemerintah tanpa 

mendapatkan gaji dari pemerintah, maka pemerintah sebagai perencana dan 

pengadaan SDM Kesehatan dapat di katakan sudah melanggar Undang-

Undang   ASN, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Tenaga 

                                                           
98Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan perencanaan SDM 

Kesehatan di Tingakat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit 
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Kesehatan, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan Undang-Undang HAM 

serta melanggar Peraturan Bupati Bima itu sendiri. 

Tenaga Perawat sukarela yang bekerja pada Pusksmas tanpa 

mendapatkan gaji dari Pemerintah sebagai pemberi kerja merupakan suatu 

pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia itu sendiri, karena setiap manusia 

mempunyai hak sejak lahir. Untuk itu tenaga Perawat yang bekerja pada 

Puskesmas berhak mendapatkan gaji atau upah dari pemerintah atas pekerjaan 

yang telah di bebankan kepadanya. Apabila tenaga Prawat sukarela tersebut 

tidak medapatkan gaji dari pemerintah maka Puskesmas sebagai pemerintah 

yang memberi kerja perlu mengatur hak tenaga Perawat untuk mendapatkan 

upah, adapun upah bagi tenaga Perawat yang rekrut oleh Puskesmas 

berdasarkan dari hasil pendapatan Puskemas itu sendiri. 

Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Kepala Puskesmas sebagai 

ikatan perjanjian antara tenaga Perawat dengan kepala Puskesmas merupakan 

suatu ikatan yang tidak bisa di jadikan kekuatan hukum karena sudah 

melanggar Undang-Undang ASN dan Undang-Undang HAM. Apabila dalam 

perjanjian tersebut tidak memenuhi hak atas kewajiban maka hal tersebut 

dapat di katakan sebuah pelanggaran. Adapun isi pelanggaran dalam SK 

Kepala Puskesmas adalah Pada bagian Memutuskan poin kedua yang 

menerangka bahwa: “Pembayaran penghasilan tidak di bebankan dari sumber 

apapun di Puskesmas Langgudu”.
99

 Isi SK tersebut sudah melanggar Pasal 38 

                                                           
99Surat Keputusan Kepala Puskesmas Langgudu 
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ayat (4) Undang-Undang HAM yang menerangkan bahwa : “Setiap orang, 

baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan 

martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai prestasinya dan 

dapat menjamin kelangsungankehidupan keluarganya”. 

Pemerintah dalam menjalankan programnya di bidang kesehatan 

tidak terlepas dari kebutuhan tenaga untuk itu setiap tenaga yang bekerja pada 

Puskesmas sebagai instansi pemerintah berhak mendapatkan upah yang adil 

sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang HAM di atas karena upah 

merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi hak tenaga 

sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah untuk itu tenaga 

Perawat sukarela yang bekerja pada Puskesmas di Kecamatan Langgudu 

perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian 

pemerintah untuk melancarkan program pemerintah dalam hal meningkatkan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

d. Kepastian Hukum 

Dengan adanya tenaga Perawat sebagaimana dari hasil penelitian 

tersebut maka pemerintah perlu membahas tuntas terkait dengan adanya 

tenaga Perawat sukarela yang bekerja pada Puskesmas agar tenaga Perawat 

mendapatkan haknya sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah.  

Tenaga Perawat sukarela yang bekerja pada Puskesmas di Kecamatan 

Langgudu mendapatkan dukungan dari tenaga PNS dalam hal kepastian 

hukumnya sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Dengan 
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adanya kepastian hukum maka statusnya sebagai pegawai yang bekerja pada 

instansi pemerintah dapat di akui oleh pemerintah. 

Tenaga Perawat PNS yang bekerja pada Puskesmas di Kecamatan 

Langgudu pada saat di lakukan wawancara terkait dengan hak tenaga Perawat 

sukarela yang bekerja pada Puskesmas di Kecamatan Langgudu berharap 

tenaga sukarela di angkat sebagai tenaga yang di kontrak oleh Bupati sebagai 

Pejabat Pembina Kepegawaian. Pada saat di lakukan wawancara dengan Ibu 

Siti Salmi sebagai Perawat PNS mengungkapkan bahwa, “berharap semua 

tenaga sukarela yang ada di Puskesmas seluruh kabaupaten Bima khususnya 

tenaga Perawat yang bekerja di Puskesmas Kecamatan Langgudu di angkat 

menjadi tenaga PTT Daerah. Karena segala urusan di ruang rawat inap dan 

UGD di kerjakan oleh tenaga Perawat sukarela.
100

 Sebagaimana yang di 

ungkapkan oleh ibu Siti Salmi tersebut dapat di tarik sebuah kesimpulan 

bahwa yang memberikan pelayanan kesehatan 24 jam pada Puskesmas di 

Kecamatan Langgudu adalah tenaga Perawat Sukarela. 

Dari hasil surfei peneliti bahwa tenaga Perawat sukarela yang 

bekerja di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu bukan hanya di tempatkan 

pada bagian pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Unit Gawat Darurat, akan 

tetapi di libatkan dalam program-program lain, seperti Posyandu dan 

promkes. Dengan adanya penempatan dan tugas tambahan yang di bebankan 

oleh Kepala Puskesmas kepada Perawat sukarela yang bekerja pada 

                                                           
100 Hasil Wawancara Dengan Siti Salmi Tenaga Perawat PNS Pada Tanggal 21 Agustus 2017 



160 
 

Puskesmas Langgudu dapat di katakan bahwa tenaga Perawat yang bekerja di 

Puskesmas pada Kecamatan Langgudu masih kurang sehingga melibatkan 

tenaga Perawat dalam memegang program. Dengan demikian perlu adanya 

kepastian hukum bagi tenaga Perawat Sukarela sehingga dengan adanya 

kepastian hukum tersebut maka dengan sendirinya akan terlahir suatu 

perlindungan bagai tenaga Perawat yang di angkat oleh Kepala Puskesmas 

tersebut. Karena perlindungan hukum merupakan segala sesuatu yang telah di 

atur untuk menjaga, membatasi, dan memelihara untuk mencapai keadilan 

bagi masyarakat. Untuk kepastian hukum bagi tenaga Perawat Sukarela 

sangat perlu karena tanggung jawab yang di bebankan kepada tenaga Perawat 

Sukarela ini demi mendukung dan melancarkan program pemerintah yaitu 

meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.  

Menurut Soekanto, Hukum selain berfungsi untuk mencegah 

terjadinya konflik, juga untuk mengatur agar kebutuhan masyarakat 

terpenuhi. Hans Kalsen berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai sarana 

untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat sehingga 

ketertiban dan keadilan dapat di tegakkan.
101

 Lebih lanjutnya perlindungan 

hukum Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa : “Hukum melindungi 

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya 

untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan 

merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan 

                                                           
101 Juniarso Ridwan, Ahmad Sodikin Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara. Bandung : Nuansa Cendekia. Hal. 

77 
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pengakuan.
102

 Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai 

bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.
103

 Sebagaimana penjelasan 

tersebut dapat di simpulkan bahwa perlindungan hukum memiliki arti yang 

sangat luas untuk itu keberadaan tenaga Perawat Sukarela yang bekerja pada 

Puskesmas di Kecamatan Langgudu perlu mendapatkan kepastian hukum 

sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah sehingga tenaga 

Perawat mendapatkan perlindungan hukum dalam mengembangkan tugas 

pemerintah agar mampu memberikan hasil yang positif kepada organinisasi. 

Karena tugas tenaga Perawat yaitu menjalanka program pemerintah dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, untuk itu kepastian 

hukum bagi tenaga Perawat Sukarela yang bekerja pada Puskesmas sebagai 

instansi pemerntah sangat perlu demi mewujudkan kesejahteraan bersama 

yang berkeadilan. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, rasa keadilan tiap-tiap anggota 

masyarakat, meskipun melekat pada orang-perorang, pada 

umumnya sudah mengandung unsur saling menghargai pelpagai 

kepentingan masing-masing sehingga sudah selayaknya apabila di 

antara pelpagai rasa keadilan dari pelbagai oknum anggota 

masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan persamaan 

rasa keadilan.
104

 

 

Keadilan bagi tenaga Perawat merupakan salah satu upaya 

perlindungan hukum terhadap pegawai yang merupakan hak asasi manusia 

untuk di penuhi oleh pemerintah. Tujuan memberikan perlindungan hukum 

bagi tenaga Perawat yang Non PNS yang bekerja pada Puskesmas adalah 

                                                           
102 Satjipto Rahardjo, Op. Cit, Hal. 53 
103Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit, Hal. 261. 
104 Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung : PT Rafika Aditama. Hal 19 
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untuk mewujudkan persamaan yang berkeadilan sebagai pegawai yang 

bekerja pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah. Karena tujuan di 

bentuknya Undang-Undang Keperawatan yaitu untuk perlindungan dan 

kepastian hukum terhadap tenaga Perawat. Hal tersebut sebagaimana yang di 

atur dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Keperawatan yang menerangkan 

bahwa : “Pengaturan Keperawatan bertujuan memberikan pelindungan dan 

kepastian hukum kepada Perawat dan Klien”. 

Dengan masih adanya tenaga Perawat yang berstatus sukarela maka 

kepastian hukum bagi tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas di 

Kecamatan Langgudu sebagai instansi pemerintah pada pelaksanaannya 

bertentangan dengan Undang-Undang Keperawatan karena tujuan di 

bentuknya Undang-Undang Keperawatan salah satunya adalah memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga Perawat. Dengan di 

bentuknya Undang-Undang Keperawatan seharusnya pemerintah memberikan 

kepastian hukum bagi tenaga Perawat sebagaimana yang menjadi tujuan dari 

Undang-Undang tersebut. Dengan adanya kepastian hukum bagi tenaga 

Perawat yang bekerja Pada Puskesmas maka hak tenaga Perawat sebagai 

pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah untuk mendapatkan 

perlindungan Hukum selama menjalankan tugas terpenuhi.  

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum berarti perlindungan 

hukum.
105

 Jadi dapat di katakan bahwa adanya perlindungan hukum karena 
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adanya kepastian hukum. Agar tenaga Perawat yang di angkat oleh Kepala 

Puskesmas mendapatkan perlindungan hukum maka pemerintah harus 

memberikan kepastian hukum bagi tenaga Perawat. Denagan adanya 

kepastian hukum bagi tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas maka 

tenaga Perawat tersebut akan mendapatkan Perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum bagi tenaga Perawat sebagai pegawai yang bekerja pada 

instansi pemerintah merupakan hak yang harus di penuhi karena hak itu di 

atur dalam prodak hukum. Adapun hak tenaga Perawat yang bekerja pada 

instansi pemerintah adalah untuk mendapatkan upah atau gaji dan kepastian 

hukum sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbani bahwa, di dalam 

Peraturan Perundang-Undangan telah di tentukan bentuk-bentuk perlindungan 

yang di berikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari 

pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai 

ekonomi lebih baik dari dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan 

hukum pada pihak yang lemah selalu di kaitkan dengan perlindungan 

terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.
106

 

Perlindungan hukum bagi tenaga Perawat yang bekerja pada 

Puskesmas sebagai instansi pemerintah merupakan upaya yang perlu di 

lakukan oleh pemerintah sebagai pemberi kerja untuk memenuhi dan 

melindungi hak pegawai pegawai sebagaimana yang menjadi kepentingan 
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pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Perlindungan bagi tenaga Perawat oleh pemerintah dalam melindungi 

kepentingan individu merupakan kekuasaan pemerintah sebagai pemberi 

kerja. Sebagaimana yang di jelaskan di atas dapat di katakan bahwa tidak 

adanya perlindungan bagi tenaga Perawat di karenakan pemenuhan hak 

tenaga Perawat atas kepastian hukum sebagai pegawai yang bekerja pada 

instansi pemerintah. Agar hak tenaga Perawat dapat terlindungi maka perlu 

adanya kepastia hukum dari pemerintah sebagai pemberi kerja. Kepastian 

hukum yang di maksud adalah kepastian statusnya sebagai pegawai yang 

bekerja pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah. Kepastian hukum dari 

pemerintah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dari 

pemerintah atas haknya sebagai pegawai. Jika tenaga Perawat Sukarela 

mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah maka hal tersebut 

menunjukan bahwa pemerintah perduli terhadap tenaga Perawat yang 

menjalankan progran pemerintah. Akan tetapi pada pelaksanaanya kepastian 

hukum bagi tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas sebagai instansi 

pemerintah belum terpenuhi hal tersebut di tandai dengan adanya status 

tenaga Perawat dengan instilah Sukarela. 

Menurut Efran Helmi Juni salah satu ciri khas negara hukum 

adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak sasi manusia.
107

 Perlindngan 

hukum dapat di katakan sebagai upaya untuk melindungi tenaga Perawat 
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sebagai subyek-subyek hukum sebagaimana yang di jadikan acuan dari 

peraturan Perndang-Undangan yang sah dan masih berlaku. Perlindungan 

hukum bagi tenaga Perawat oleh pemerintah pada pelaksanaanya masih 

kurang hal tersebut di tandai dengan adanya masih adanya tenaga Perawat 

yang bertatus sukarela pada Puskesmas. Adanya status sukarela tersebut di 

karenakan tidak adanya kepastian hukum dari pemerintah terkait dengan 

status kepegawaian tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas sebagai 

instansi pemerintah. Denagan tidak adanya kepastian hukum dari pemerintah 

sehingga pada pelaksanaanya tenaga Perawat tidak mendapatkan haknya dari 

pemerintah atas kewajiban. 

3. Hambatan perlindungan hukum bagi Perawat Non PNS di Puskesmas 

pada Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 

Dengan adanya pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas 

tersebut merupakan salah satu hambatan bagi pemerintah dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi tenaga karena pengangkatan tenaga Perawat tersebut 

tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena dalam 

Undang-Undang ASN dan Peraturan Bupati Bima Tentang Pedoman 

Pengangkatan, Penempatan, Pemberhentian, dan Disiplin Tenaga Honorer Daerah 

Lingkup Kabupaten Bima yang berhak atau yang memiliki kewenagan dalam 

mengangkat tenaga untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah adalah Bupati 

sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Kemudian di sisi lain tidak adanya 
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Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tenaga Sukarela dan tidak 

adanya turunan atau kelanjutan dari Undang-Undang Keperawat di Pemerintah 

daerah sehingga berimplikasi pada perlindungan hukum bagi tenaga Perawat yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 

Keberhasilan organisasi dalam instansi pemerintah tidak terlepas dari 

kemampuan pimpinan sebagai pemberi perlindungan hukum terhadap pegawaiya, 

selama menjalankan tugas dan fungsi yang di limpahkan. Dinas Kesehatan yang 

merupakan bagian dari istansi pemerintah dalam mengayomi tenaga kesehatan 

dan pelayanan kesehatan tentunya mengalami banyak hambatan dan kekurangan 

dalam menjalankan program pemerintah, baik itu dalam hal kepegawaiana 

maupun bagian yang mengelola keuangan atau bagian administrasi. Dengan 

adanya keterbatasan pengetahaun tersebut maka Dinas Kesehatan perlu 

meningkatkan kemampuan agar dapat memperjuangkan dan memberikan 

perlindungan serta hak tenaga yang bekerja pada instansi pemerintah, lebih-lebih 

yang bekerja pada Puskesmas. 

a. Hambatan Normatif 

Tidak ada aturan dari pemerintah daerah terkait dengan tenaga 

Keperawatan sebagai kelanjutan atau turunan dari Undang-Undang 

Keperawatan selain itu juga tidak adanya Peraturan pemerintah Daerah 

tentang mempekerjakan tenaga Sukarela pada instansi pemerintah. Dengan 

tidak adanya peraturan tersebut maka yang di jadikan acuan untu memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga Perawat yang bekerja pada 
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Puskesmas adalah Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Oleh karena keberadaan 

tenaga Perawat Sukarela yang bekerja pada Puskesmas maka yang di jadikan 

acuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum adalah Undang-

Undang ASN dan Peraturan Bupati Bima. Karena Bupati Bima sudah 

mengeluarkan SE tentang larangan mengangkat tenaga Sukarela untuk di 

tempatkan pada instansi pemerintah dan menganjurkan kepada OPD untuk 

mendata kembali tenaga yang berada pada tiap-tiap OPD maka hal tersebut 

dapat di jadikan acuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum 

bagi tenaga Perawat Sukarela yang bekerja pada Puskesmas yang merupakan 

instansi pemerintah. 

Dalam Undang-Undang Keperawatan mengatur tentang 

perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi tenaga Perawat. 

Perlindungan hukum yang di maksud dalam Undang-Undang Keperawatan 

adalah memberikan hak atas pekerjaan dan memberikan perlindungan selama 

menjankan pekerjaan, kemudian kepastian hukum dalam Undang-Undang 

keperawatan dapat di artikan sebagai memberikan kepastian dalam hal status 

Perawat sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Dengan tidak adanya Peraturan Perundang-Undangan tentang 

tenaga Sukarela untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah dan Peraturan 

pemerintah daerah tentang Keperawatan merupakan suatu hambatan bagi 

pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi tenaga Perawat yang 
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bekerja pada Puskesmas. Akan tetapi Kepala Puskesmas yang merekrut 

tenaga akan memberikan perlindungan bagi tenaga Perawat, hal tersebut 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kepala Puskesmas pada saat di lakukan 

wawancara oleh penelit, “Kepala Puskesmas akan memberikan perlindungan 

kepada tenaga sukarela selama tenaga sukarela tersebut menjalankan tugas 

sesuai dengan profesi dan Perawat memiliki hak dalam mendapatkan 

perlindungan karena mereka sudah di pekerjakan dalam instansi pemerintah 

yang di rekrut oleh Kepala Puskesmas.
108

 

Tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas sebagai instansi 

pemerintah berhak mendapatkan perlindungan akan tetapi dalam 

pelaksanaanya tenaga sukarela tidak mendapatkan hak sebagai pagawai yang 

bekerja pada instansi pemerintah layaknya pegawai lain seperti PNS, Honorer 

Daerah dan PTT Daerah yang di kontrak oleh pemerintah daerah. Tujuan 

dibentuknya Undang-Undang Keperawatan yaitu untuk memberikan 

perlindungan terhadap tenaga Perawat baik itu perlindungan atas upah serta 

kepastian hukum. Selain itu juga Undang-Undang Tenaga kesehatan 

mengatur tentang perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. 

Kemudian dalam  Undang-Undang tenaga kerja juga mengatur tentang 

perlindungan bagi tenaga kerja. Akan tetapi tenaga Perawat sukarela yang di 

angkat oleh Kepala Puskesmas jika di lihat dari Undang-Undang ASN maka 

tidak mendapatkan perlindungan karena yang berhak mengangkat tenaga 

                                                           
108Hasil wawancara dengan Ibu Najmah sebagai Kepala Puskesmas Langgudu Kabupaten Bima pada tanggal 25 
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untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah adalah Bupati sebagai Pejabat 

Pembina Kepegawaian. 

Dengan adanya perekrutan tenaga dengan status yang tidak jelas 

tanpa di gaji oleh pemerintah hal tersebut bertentangan dengan Undang-

Undang Keperawatan, Undang-Undang tenaga kesehatan dan Undang-

Undang tenaga kerja serta Undang-Undang ASN, karena dalam Peraturan 

Perundang-Undangan tersebut sudah jelas di sebutkan bahwa setiap tenaga 

yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. 

Selain bertentangan dengan Undang-Undang tersebut juga telah melanggar 

Undang-Undang HAM karena dalam Undang-Undang tersebut mengatur 

tentang hak atas pekerjaan serta hak atas ibalan yang berupa gaji terhadap 

setiap tenaga kerja. 

Tenaga sukarela yang bekerja pada Paskesma tidak mendapatkan 

gaji dari pemerintah, untuk itu pemerintah harus berupaya memperbaiki 

sistim perekrutan tenaga sebagaimana dalam Peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku agar tenaga Perawat mendapatkan haknya sebagai pegawai yang 

bekeja dan menjalankan program Pemerintah. Keberadaan tenaga Perawat 

sukarela yang bekerja pada Puskesmas Langgudu Kabupaten Bima 

dikarenakan adanya perekrutan tenaga oleh kepala Puskesmas untuk di 

pekerjakan pada wilayah kerja Puskesmas dengan tujuan untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan 

Kecamatan yang sehat sebagaimana yang menjadi tujuan pemerintah untuk 
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meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Adanya tujuan tersebut 

sehingga pemerintah membangun Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan 

kesehatan pada wilayah Kecamatan sebagai pusat pelayanan kesehatan 

masyarakat pada tingkat pertama. 

Tenaga Perawat jika di lihat dari persyaratan kerja serta beban kerja 

yang di lipahkan oleh Kepala Puskesmas untuk memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat sudah memenuhi kategori persyaratan tertentu 

dengan demikian dapat di katakan bahwa tenaga Perawat yang bekerja pada 

Puskesmas Langgudu kabupaten Bima berhak mendapatkan perlindungan dan 

kepastian hukum dari pemerintah. 

Kepastian hukum yang di maksud adalah setiap tenaga yang 

bekerja pada Puskesmas yang memenuhi persyaratan tertentu harus di 

upayakan untuk di angkat dengan perjanjian kerja dalam waktu tertentu atau 

tidak waktu tertu. Pengangkatan tenaga tersebut sebagaimana yang di atur 

dalam Pasal 1 ayat 12 Peraturan Peraturan Bupati Bima Nomor 15a Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pengangkatan, Penempatan, Pemberhentian  Dan 

Disiplin Tenaga Honorer Daerah  Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang 

menerangkan bahwa : “Tenaga Honorer Daerah adalah seseorang warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian Daerah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang gajinya 

menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Tenaga dengan 
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syarat tertentu tersebut sebagaimana yang di atur juga dalam Pasal 1 ayat (4) 

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menerangkan bahwa :”Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan”. 

Pada pasal sebagaimana yang di jelaskan di atas bahwa tenaga yang 

di angkat sebagai tenaga PPPK harus memenuhi syarat tertentu untuk itu 

tenaga Perawat yang di angkat oleh kepala Puskesmas jika di lihat dari 

kelayakan kerja sudah memenuhi persyaratan kerja hal tersebut sebagaimana 

yang di ungkapkan oleh kepala Puskesmas bahwa : “tenaga Perawat yang 

bekerja pada Puskesmas sudah memenuhi persyaratan kerja. adapun 

persyaratan kerja tenaga Perawat adalah memiliki STR dan atau SIP, 

mengajukan surat lamaran kerja, ijazah dan transkrip nilai, adapun 

persyaratan tambahan, sertifikat pelatihan dan seminar”.
109

 

Untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagai 

pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah maka setiap tenaga yang 

memenuhi persyaratan tertentu tersebut harus di angkat menjadi tenaga PPPK 

atau tenaga Honore Daerah atau PTT Daerah. Karena persyaratan tertentu 

yang di maksud adalah Ijazah, Transkrip Nilai dan SIP/STR. Setiap tenaga 

perawat yang ingin bekerja di wajibkan untuk memiliki STR sebagai 
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persyaratan kerja. hal tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 18 ayat 

(1) yang menerangkan bahwa : "Perawat yang menjalankan Praktik 

Keperawatan wajib memiliki STR". Setiap tenaga Perawat yang bekerja pada 

instansi pemerintah yang memiliki STR sebagaimana yang jelaskan dalam 

pasal di atas sudah masuk dalam kategori syarat tertentu untuk itu tenaga 

Perawat yang bekerja pada Puskesmas di upayakan untuk di angkat sebagai 

tenaga dengan ikatan kerja agar tenaga Perawat mendapatkan kepastian 

hukum sebagai tenaga yang bekerja pada instansi pemerintah. 

b. Hambatan Teknis 

1) Kurangnya pengetahuan Kepala Puskesmas  

Keberadaan tenaga Perawat Sukarela yang bekerja pada 

Puskesma sebagai instansi pemerintah di karenakan adanya ketebatasan 

pengetahuan Kepala Puskesmas terkait dengan menejemen perekrutan 

tenaga untuk di pekerjakan pada Puskesmas. Selain itu juga Kepala 

Puskesmas mengalami keterbatasan pengetahuan tentang Peraturan 

Perundang-Undangan terkait dengan kewenagan dalam hal menejemen 

perekrutan tenaga serta perlindungan  bagi tenaga Perawat yang bekerja 

pada Puskesmas. 

Keterbatasan pengetahuan Kepala  Puskesmas terkait 

menejemen perekrutan tenaga mengakibatkan Kepala Puskesmas 

mengangkat tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada Puskesmas tanpa 

mengetahui batas kewenagannya sebagai Kepala Puskesmas. Dengan 
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adanya perekrutan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas tersebut 

merupakan hambatan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan 

terhadap tenaga Perawat. Adapun kurangnya penegetahuan Kepala 

Puskesmas terkait dengan perekrutan tenaga untuk di pekerjakan pada 

Puskesmas di tandai dengan adanya pernyataan Kepala Puskesmas 

bahwa : “Kepala Puskesmas mempunyai kewenangan dalam merekrut 

tenaga untuk berpraktik pada Puskesmas”.
110

 Kepala Puskesmas 

mempunyai kewenagan untuk merekrut tenaga akan tetapi Kepala 

Puskesmas tidak memberikan dasar hukum yang di jadikan acuan untuk 

merekrut tenaga. Dengan adanya pernyataan dari Kepala Puskesmas 

tersebut menunjukan bahwa pengetahuannya tentang menejemen 

Puskesmas masih kurang. 

Keterbatasan pengetahuan Kepala Puskesmas terkait dengan 

sistim perekrutan tenaga mengakibatkan Perawat yang di rekrut tidak 

mendapatkan haknya sebagai pegawai yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Selain Kepala Puskesmas Dinas Kesehatan juga perlu 

meningkatkan kemampuan dalam hal sistim perekrutan agar dapat 

memberikan perlindungan terhadap pegawai yang bekerja atau 

mengabdi pada Puskesmas. Dinas Kesehatan sebagai pemerintah dalam 

bidang kesehatan harus lebih paham terkait dengan kebutuhan tenaga 

untuk di pekerjakan pada tiap-tiap wilayah kerja Dinas Kesehatan yang 
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salah satunya kebutuhan tenaga oleh Puskesmas. Sehingga dengan 

demikian Puskesmas dapat merencanakan kebutuhan tenaga untuk di 

pekerjakan pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah tanpa 

mempekerjakan tenaga Perawat dengan istilah sukarela. 

Kemampuan Kepala Puskesmas terkait dengan kewenangan 

dalam menejemen perekrutan tenaga masih kurang sehingga Kepala 

Puskesmas berani menerima dan mengangkat tenaga dengan istilah 

tenaga sukarela, tanpa mengetahui batas-batas kewenaganya. Selain itu 

juga Kepala Puskesmas kurang memahami aturan-aturan sebagai 

prodak hukum yang di jadikan acuan dalam perekrutan tenaga Perawat 

sehingga menyebabkan peningkatan jumlah tenaga Sukarela pada 

wilayah Kabupaten Bima. 

Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Kepala Puskesmas 

dalam merekrut tenaga Perawat sebagai tenaga Sukarela tidak dapat di 

jadikan kekuatan hukum karena Kepala Puskesmas mempekerjakan 

tenaga tanpa mendapatkan gaji dari pemerintah bahkan dari Puskesmas 

itu sendiri sebagaimana yang tuangkan dalam SK Kepala Puskesmas 

tersebut. Jika di lihat dari jumlah Perawat yang bekerja pada Puskesmas 

Langgudu masih kurang kemudian selain itu juga faskes yang ada di 

wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Langgudu tersebut masih ada 

yang belum ada tenaga Perawatnya. Sehingga dapat di katakan bahwa 

Puskesmas masih membutuhkan tenaga. Hal tersebut sebagaimana yang 
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di ungkapkan oleh kepala Puskesmas bahwa adanya tenaga tenaga 

sukarela yang di rekrut oleh kepala Puskesmas karena Puskesmas masih 

membutuhkan tenaga. 

Pengangkatan tenaga oleh Kepala Puskesmas di karenakan 

Puskesmas masih membutuhkan tenaga Perawat untuk di pekerjakan 

pada wilaah kerja Puskesmas Langgudu. Akan tetapi kebutuhan tenaga 

Perawat oleh Puskesmas tanpa sepengetahan dari Dinas Kesehatan 

selaku pemerintah dalam bidang kesehatan.  

2) Kurangnya Informasi Perekrutan oleh Dinas Kesehatan 

Tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas banyak yang 

statusnya tenaga Sukarela di bandingkan tenaga Perawat ASN, baik 

yang PSN maupun yang Honorer Daerah. Dengan adanya perbandingan 

tersebut menunjukan bahwa sistim perekrutan tenaga oleh pemerintah 

daerah masih kurang sehingga menyebabkan Kepala Puskesmas 

merekrut sendiri tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada Puskesmas. 

Adanya perekrutan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas 

tersebut mengakibatkan tenaga Perawat tidak mendapatkan 

perlindungan serta kepastian hukum sebagai pegawai yang bekerja pada 

instansi pemerintah. Hal tersebut sebagaimana yang di ungkapkan oleh 

Ibu Lesa Yuniastuti Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bima yang menyatakan bahwa : “Sudah tiga (3) bulan saya meminta 

absensi tenaga Puskesmas sampai saat ini baru dua (2) Puskesmas yang 
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membawa absensi sedangkan sisanya belum ada. Data atau absensi 

tenaga sukarela yang bekerja pada Puskesmas tidak di storkan ke 

bagian Kepegawaian Dinas kesehatan. Akan tetapi yang di setorkan 

hanyalah data atau absensi PNS Honorer Daerah dan PTT Daerah yang 

di kontrak oleh pemerintah Daerah”.
111

 

Di lihat dari pernyataan Kasubag Kepegawaian Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bima tersebut menunjukan bahwa Dinas 

Kesehatan tidak mengetahui berapa banyak tenaga sukarela yang 

bekerja pada Puskesmas khususnya tenaga Perawat sukarela. Pada hal 

Bupati Bima sudah mengeluarkan surat edaran untuk mendata ulang 

tenaga yang bekerja pada instansi pemerintah yang salah satunya di 

Puskesmas, baik itu data tenaga yang statusnya ASN maupun yang 

Sukarela kemudian di setorkan ke Bupati melalui Sekertaris Daerah. 

Dengan tidak adanya data tenaga sukarela yang masuk di Dinas 

Kesehatan dapat di katakan bahwa surat edaran dari Bupati Bima 

tersebut kurang di sosialisasikan ke UPT Puskesmas. Hal tersebut juga 

di tunjukan dengan adanya pernyataan Pak Usman Sekretaris 

Puskesmas yang mengungkapkan bahwa : “Surat edaran dari Bupati 

Bima tidak di pada Puskesmas”.
112

 Sedangkan dari Ibu Najmah Kepala 

Puskesmas Langgudu sendiri mengatakan bahwa : “Bupati Bima sudah 
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Agustus 2017 
112 Hasil Wawancara Dengan Pak Usman Sekretaris Puskesmas Langgudu Kabupaten Bima pada Tanggal 28 Agustus 
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mengeluarkan surat edaran bahwa tidak boleh lagi menerima tenaga 

sukarela”.
113

 

Dengan tidak adanya data tenaga sukarela pada Dinas 

Kesehatan dan tidak adanya Surat Edaran Bupati pada Puskesmas 

sebagaimana yang di sampaikan di atas menunjukan bahwa informasi 

perekrutan tenaga oleh pemerintah daerah pada kabupaten Bima kurang 

transparansi sehingga menyebabkan tenaga Perawat bekerja pada 

Puskesmas mengabdi sampai di atas 5 tahun. Dengan Adanya kurang 

transparansi informasi perekrutan tenaga oleh pemerintah merupakan 

suatu hambatan bagi tenaga Perawat untuk mendapatkan perlindungan 

serta kepastian hukum sebagai pegawai yang bekerja pada instansi 

pemerintah. 

Dari hasil surfei yang di lakukan oleh peneliti bahwa secara 

keseluruhan tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas pada 

Kecamatan Langgudu di wajibkan untuk mengisi daftar hadir yang 

dalam bentuk absensi tanpa terkecuali tenaga PNS maupun Non PNS 

baik itu yang Honorer Daerah, PTT Daerah dan sukarela, hal tersebut di 

lihat dari daftar nama tenaga sukarela yang di cantumkan dalam daftar 

absensi kehadiran.
114

 

Tenaga Perawat Sukarela yang bekerja pada Puskesmas di 

Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tiap hari di wajibkan untuk 

                                                           
113 Hasil Wawancara Dengan Ibu Najmah Kepala Puskesmas Langgudu Kabupaten Bima Pada Tanggal 28 Agustus 

2017 
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mengisi daftar kehadiran. Jika tenaga sukarela di wajibkan untuk 

mengisi atau menandatangani absensi sebagai bukti kehadiran maka 

dapat di katakan bahwa tenaga Perawat sukarela merupakan pegawai 

pemerintah, karena memang tenaga Perawat sukarela bekerja pada 

instansi pemerintah yang menjalankan tugas dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana yang menjadi 

program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

Jika pemerintah mempunyai program untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah harus melakukan 

berbagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga 

Perawat Sukarela agar mendapatkan perlindungan hukum. Di lihat dari 

data yang di kumpulkan oleh peneliti pada Puskesmas di wilayah 

Kecamatan Langgudu dan data yang di dapatkan dari hasil wawancara 

dengan kepala bagian kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bima 

jumlah tenaga ASN baik yang PNS, Honorer Daerah maupun PTT 

Daerah sangat sedikit di bandingkan dengan jumlah Perawat sukarela. 

Sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

di bebankan kepada tenaga Perawat sukarela. 

Perekrutan tenaga untuk di pekerjakan pada Puskesmas 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak dr.H.Ganis Kristanto  

Kepala Dinas Kesehatan mengatakann bahwa : “Tenaga sukarela yang 
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bekerja di Puskesmas, baik itu tenaga Perawat, Bidan dan lain 

sebagainya itu di rekrut oleh Kepala Puskesmas tanpa sepengetahuan 

Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan sendiri tidak memberikan 

kewenagan kepada kepala Puskesmas untuk menerima tenaga.”
115

 

Di lihat dari pernyataan yang di ungkapkan oleh Kepala 

Dinas Kesehatan tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa sistim 

perekrutan tenaga yang ada di kabupaten Bima belum jelas karena 

tenaga Perawat Sukarela yang bekerja pada Puskesmas 100% di rekrut 

oleh kepala Puskesmas dan perekrutan tersebut tanpa pengetahuan dari 

Kepala Dinas Kesehatan dan BKD kemudian Kepala Dinas Kesehatan 

juga tidak memberikan kewenagan terkait dengan perekrutan tenaga 

oleh kepala Puskesmas, dengan adanya hal tersebut di akibatkan kurang 

transparansinya perekrutan tenaga untuk di pekerjakan pada pada 

instansi pemerintah dari pemerintah itu sendiri sehingga mengakibatkan 

meningkatnya angka atau jumlah tenaga Perawat Sukarela. 

Transparansi informasi perekrutan tenaga untuk di 

pekerjakan pada instansi pemerintah sangat perlu demi menghindari 

penyalahgunaan kewenagan dalam merekrut tenaga. Dengan adanya 

transparansi informasi perekrutan tenaga dari pemerintah maka dapat 

mengurangi jumlah tenaga Sukarela yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Selain itu juga dapat membuka lowongan kerja bagi setiap 
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pencari kerja sehingga dengan demikian dapat melahirkan tenaga kerja 

yang di harapkan. 

3) Kurangnya Kebutuhan SDM Dari Pemerintah Daerah 

Kurangnya kebutuhan tenaga oleh pemerintah daerah 

sehingga dalam perencanaan kebutuhan terhambat. Kegiatan rencana 

kebutuhan tenaga kesehatan oleh pemerintah daerah untuk di 

pekerjakan pada Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima 

terbatas sehingga menyebabkan Puskesmas merekrut sendiri tenaga 

Perawat untuk di pekerjakan pada Puskesmas. Pada hal kebutuhan 

tenaga  sebagai SDM kesehatan sangat mempengaruhi kegitan dalam 

melaksanakan program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan pemerintah perlu merencanakan adanya ketersediaan 

anggaran dana khusus operasional sebagai kebutuhan dalam menyusun 

kebutuhan tenaga SDM kesehatan. 

Kuranyan persediaan anggaran untuk rencana kebutuhan 

tenaga di khawatirkan akan berdampak pada kegiatan yang akan di 

lakukan. Dengan tidak adanya anggaran dalam merencanakan 

kebutuhan tenaga sebagai SDM dalam kesehatan merupakan suatu 

masalah yang perlu di benahi oleh pemerintah. Karena tahap dalam 

suatu proses perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan untuk di 

pekerjakan pada Puskesmas tidak dapat di lakukan dengan sempurna. 
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Perencanaan kebutuhan tenaga sebagai SDM kesehatan 

sebagaimana yang di jelaskan di atas tidak terlepas dari anggaran untuk 

melancarkan proses pelaksanaan. Sebelum merencanakan kebutuhan 

tenaga maka pemerintah harus mendapatkan informasi dan data yang 

akurat, selain itu pemerintah harus memiliki pemikiran yang luas 

sehingga dalam pelaksanaanya dapat menjelaskan tahap-tahap kegiatan 

dan harapan kedepan serta tujuan yang akan di capai. Implementasi 

kebijakan dalam suatu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sangat 

di pengaruhi oleh data lain seperti ketersediaan dalam menjalankan 

tugas serta kecukupan tenaga yang ada pada Puskesmas, selaian itu juga 

adanya informasi tentang kebutuhan tenaga yang di sebarkan melalui 

media agar calon tenaga mendapatkan informasi. 

Adanya tenaga Perawat sukarela yang bekerja pada 

Puskesmas karena tidak adanya informasi yang jelas dari pemerintah 

dalam merekrut tenaga. Dengan adanya keterbatasan informasi tersebut 

merupakan suatu hambatan bagi tiap-tiap tenaga yang ingin melamar 

kerja. Untuk itu pemerintah harus berupaya memberikan informasi 

kepegawaian terkait dengan jumlah dan jenis tenaga yang di butuhkan 

untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah. Dengan adanya informasi 

yang jelas dan transparan maka dapat mengurangi angka tenaga 

sukarela serta angka pengangguran di Kabupaten Bima. 
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Adanya tenaga Perawat sukarela pada Puskesmas Langgudu 

di sebabkan adanya keterbatasan informasi dari terkait kebutuhan SDM 

dari pemerintah. Kemudian di sisi lain sistim informasi kepegawaian 

dalam dunia kesehatan juga tidak trasnparan sehingga menyebabkan 

tenaga sukarela tidak terhitung dalam RAPBD. Tidak adanya transparan 

kebutuhan tenaga tersebut  dapat di lihat dari masih banyaknya tenaga 

sukarela di bandingkan tenaga ASN, kemudian data yang di kumpulkan 

atau di setorkan bagian kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bima 

oleh Puskesmas tidak akurat. Hal tersebut sebagaimana yang di 

ungkapkan oleh kepala kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bima 

bahwa data tenaga sukarela tidak di bawa setorkan ke Dinas Kesehatan. 

Di lihat dari pernyataan tersebut masih rendahnya tanggung jawabnya 

Kepala Puskesmas sebagai pihak yang menerima atau yang merekrut 

tenaga Perawat sukarela untuk di pekerjakan pada Puskesmas. Hal 

tersebut merupakan suatu hambatan untuk menyusun rencana terkait 

dengan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah Kabupaten Bima, di 

karenakan data yang di setorkan tidak akurat atau tidak lengkap 

sehingga dalam pelaksanaannya mendapatkan banyak masalah untuk 

merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas. 

Kualitas tenaga kesehatan dapat di lihat dari masa mengabdi 

serta keterampilan dalam menjankan praktik sebagaimana yang menjadi 

tanggung jawabnya dalam menjalankan program pemerintah di 
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Puskesmas. Di lihat dari data tenaga Perawat sukarela yang ada di 

Puskesmas pada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sudah layak 

untuk mendapatkan perjanjian kerja dari pemerintah daerah karena di 

lihat dari masa mengabdi dan kemampuannya dalam menjalankan 

tanggung jawabnya di Puskesmas serta memiliki STR sebagai syarat 

kerja Perawat. Dari hasil surfei dan penelitian menunjukan bahwa 

“tenaga sukarela di tempatkan pada bagian pelayanan seperti di Ruang 

Rawat Inap, Unit gawat darurat dan Poli rawat jalan sedangkan yang 

ASN hanya di tempatkan sebagai pemegang program”.
116

 Adanya masa 

mengabdi yang cukup lama dan penempatan tenaga Perawat sukarela 

pada bagian pelayanan menjukan bahwa tenaga sukarela mempunyai 

kemampuan dan pengalaman kerja yang cukup lama pada Puskesmas 

sebagai instansi pemerintah. 

Untuk menghitung pengalaman kerja serta beban kerja tenaga 

yang bekerja pada Puskesmas sangat perlu data lengkap pegawai secara 

keseluruhan karena tanggung jawab tenaga sangat beragam sehingga 

beban kerja dan prosedur kerja serta sistim pengupahan atau penggajian  

terarah, akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari sistim informasi yang 

baik. Sistem informasi yang baik akan memiliki data ketenagaan yang 

lengkap, akurat dan selalu diup-date sehingga akan sangat membantu 
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dan mendukung sepenuhnya pengembangan SDM kesehatan secara 

keseluruhan.
117

 

Dengan adanya sistim informasi yang baik maka rencana 

kebutuhan tenaga sebagai SDM kesehatan akan terarah, sehingga sistim 

pemberian upah atau gaji terhadap tenaga akan baik pula. Informasi 

kebutuhan tenaga kesehatan khususnya tenaga Perawat untuk di 

pekerjakan pada Puskesmas selama ini tidak terarah sehingga tenaga 

Perawat yang rekrut oleh kepala Puskesmas tidak mendapatkan 

kepastian hukum dan tidak mendapatkan upah atau gaji dari pemerintah 

sebagai imbalan jasa atas pekerjaan selama mengabdikan diri pada 

Puskesmas. 

4) Anggaran Daerah 

Jika di lihat dari data Perawat dari hasil surfei dan penelitian 

bahwa masa kerja Perawat yang ada pada Puskesmas di Kecamatan 

Langgudu 15,38% di atas 5 tahun dan 84,52% di bawah 5 tahun. Dari 

data tersebut menunjukan bahwa tenaga sukarela yang rekrut oleh 

Kepala Puskesmas belum mendatkan perhatian dari pemerintah karena 

tenaga sukarela masih ada yang mengabdi di atas 5 tahun, dan dengan 

adanya perekrutan tenaga oleh Kepala Puskesmas menunjukan bahwa 

kebutuhan tenaga oleh pemerintah daerah terbatas. Adanya kebutuhan 

tenaga tersebut tidak terlepas dari kesedian APBD. 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut 

Bastian adalah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah 

Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun 

tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. APBD 

merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun 

anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan 

daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.
118

 Kurangya perencanaan 

kebutuhan tenaga oleh pemerintah daerah di karenakan keterbatasan 

anggaran daerah dalam membiaya gaji tenaga untuk di pekerjakan pada 

instansi pemerintah. Sistim pembiayaan gaji tenaga yang di angkat oleh 

pemerintah daerah untuk di pekerjakan pada instansi lingkup 

pemerintah daerah di bebankan pada APBD.  

Penggunaan dana APBD untuk membiaya gaji tenaga sesuai 

dengan jumlah dan beban kerja yang di rencakan oleh pemerintah 

daerah. Pada saat di lakukan surfei dan penelitian jumlah tenaga 

Perawat ASN baik itu yang Honorer Daerah maupun yang PTT Daerah 

jumlahnya lebih sedikit di nbandingkan tenaga Perawat Sukarela, 

sehingga yang di bebankan dalam melaksanakan tugas keperawatan 

yang ada di Puskesmas Kecamatan Langgudu dalah Perawat sukarela. 
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Dengan adanya keterbatasn APBD yang menjadi dasar dalam 

merencanakan kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan 

menjadi terhambat.  

Perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses 

merencanakan hasil dan strategi secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang mungkin ada/timbul (Tjandra, 2013).
119

  Perencanaan 

kebutuhan tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada Puskesmas sebagai 

instansi Pemerintah sangat perlu untuk rencana kerja tahunan. 

Puskesmas sebagai instansi pemerintah perlu merencanakan 

kebutuhan tenaga untuk Perawat agar tenaga Perawat mendapatkan 

haknya sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan 

sistim pemberian gajipun di atur dalam RAPBD. Perencanaan 

kebutuhan tenaga merupakan salah satu rencana kerja yang menjadi 

dasar dalam penyusunan dan pengajuan kebutuhan anggaran yang 

berbasis kinerja. 
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