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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan merupakan modal utama bagi manusia dalam 

menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Terwujudnya sebuah keadaan 

sehat adalah kehendak semua pihak. Tidak hanya oleh satu individu, 

namun juga keluarga, kelompok, dan bahkan masyarakat. Hal ini 

kemudian mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mencari 

informasi tentang kesehatan terutama bila mendapat tindakan medis 

sebagai upaya dalam pencarian solusi bagi permasalahan 

kesehatannya. Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak 

hal yang perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dinilai mempunyai 

peranan cukup penting adalah memberikan fasilitas kesehatan.1 

Pemerintah sebagai tingkatan tertinggi dalam suatu negara 

memiliki kewajiban menjamin agar setiap warga negaranya mau dan 

mampu untuk hidup sehat serta memanfaatkan pelayanan kesehatan.2 

Pentingnya peran aktif pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan 

negara yang sejahtera, seperti tercantum di dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia IV yang 

                                                           
1 Azrul Azwar, 2010, Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, Tangerang: Binarupa 

Aksara Publisher, hal. 7 
2 Dumilah Ayuningtyas, 2015, Kebijakan Kesehatan Prinsip Dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers, 

hal. 6 
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menyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.3 

Maka dari itu pemerintah dituntut untuk memberikan fasilitas kesehatan 

yang merata dan menyeluruh demi mewujudkan tujuan negara. 

Sistem pelayanan kesehatan digolongkan sebagai salah satu 

unsur terpenting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Dengan adanya sistem ini diharapkan tujuan pembangunan kesehatan 

dapat tercapai secara efektif, efisien, dan tepat pada sasaran. 

Keberhasilan upaya kesehatan salah satunya tergantung pada 

ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga kesehatan. 

Dengan begitu, sistem ini akan menghasilkan pelayanan kesehatan 

berkualitas yang tidak melupakan nilai-nilai yang ada di masyarakat.4 

Berdasarkan pada fungsi penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam upaya 

penyembuhan kepada pasien maka yang dimaksud tenaga kesehatan 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2009, setiap orang yang mengabdikan dirinya di bidang kesehatan, 

memiliki pengetahuan serta keterampilan yang didapatkan dari 

pendidikan kesehatan dan memerlukan kewenangan untuk melakukan 

                                                           
3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Online, Internet, 23 November 

2017, Pukul 21.28 WIB, jdih.pom.go.id/uud1945.pdf 
4 Sri Praptianingsih, 2006, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Kesehatan di Rumah Sakit, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 3 
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upaya kesehatan yang akan dilakukan.5 Lebih lanjut pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, dijelaskan bahwa 

tenaga kesehatan tidak hanya tenaga medis saja, namun ada tenaga 

psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga 

kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan 

lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian  

medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan 

tenaga kesehatan lain.6 

Salah satu wujud nyata penyediaan pelayanan publik di 

bidang kesehatan adalah adanya puskesmas. Fasilitas pelayanan 

kesehatan di puskesmas diartikan sebagai pusat pengembangan 

kesehatan dalam membina peran serta masyarakat dalam memberikan 

pelayanan secara menyeluruh dan terpadu. Tujuan utama dari adanya 

puskesmas yaitu menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu 

dengan biaya relatif terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat 

ekonomi menengah kebawah. Dengan kata lain puskesmas 

bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan 

kesehatan di wilayah kerjanya yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten sesuai dengan kemampuan puskesmas tersebut.7 

                                                           
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 
7 Bambang Hartono, 2010, Promosi Kesehatan Di Puskesmas & Rumah Sakit, Jakarta: Rineka 

Cipta, hal. 31 
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Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat 

pertama mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan 

nasional. Yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja 

puskesmas, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Dalam hal ini puskesmas dituntut untuk selalu meningkatkan 

keprofesionalan dari tenaga kesehatan yang dimiliki serta meningkatkan 

fasilitas atau sarana kesehatan untuk memberikan kepuasan kepada 

masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan.8 Tenaga kesehatan di 

puskesmas bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, 

standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, 

serta mengutamakan kepentingan juga keselamatan pasien dengan 

tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja 

melayani masyarakat, tidak terkecuali bagi tenaga kesehatan bidan.9 

Bidan sebagai salah satu unsur tenaga kesehatan dalam 

sistem pelayanan kesehatan memiliki peran dalam mengurangi angka 

kematian bayi dan ibu yang melahirkan, baik dalam proses persalinan 

maupun dalam memberikan penyuluhan atau panduan bagi ibu hamil. 

Melihat besarnya peranan bidan tersebut, maka haruslah ada 

                                                           
8Ibid, hal. 33 
9 Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015, Online, Internet, 20 

September 2018, Pukul 14.22 WIB, 

http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2015/17_Bali_20

15.pdf 
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pembatasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban bidan dalam 

pelaksanaan tugas dan kewenangan bidan tersebut.10 

Kedudukan seorang bidan sebagai salah satu tenaga 

kesehatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelayanan 

kesehatan yang mengarah pada mewujudkan kesejahteraan keluarga 

dalam rangka tercapainya keluarga yang sehat dan berkualitas.11 Bidan 

sendiri diartikan sebagai seorang perempuan yang lulus dari pendidikan 

bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.12 Sedangkan kedudukan bidan diartikan sebagai 

status atau tingkatan bidan dalam menjalankan profesinya di pelayanan 

kesehatan.13 Pelayanan kebidanan diberikan sesuai dengan 

kewenangannya yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak 

dalam rangka tercapainya keluarga berkualitas, bahagia, dan sejahtera. 

Tindakan yang dilakukan oleh profesi kebidanan didasari oleh 

kompetensi dan evidence based14 serta diperkuat oleh landasan hukum 

yang mengatur profesi tersebut.15 Seorang bidan memiliki kewenangan 

dan kemandirian untuk bertindak secara profesional dengan ilmu 

                                                           
10 Marmi, 2014, Etika Profesi Bidan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 39 
11 Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, 2014, Konsep Kebidanan, Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, hal. 6 
12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan 
13 Marwan, M, dan Jimmy. P, 2009, Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition, Jakarta: 

Reality Publisher, hal. 337 
14 Evidence based artinya berdasarkan bukti, tidak lagi berdasarkan pengalaman atau kebiasaan 

semata. Bukti inipun tidak sekedar bukti, namun bukti ilmiah terkini yang bisa dipertanggung 

jawabkan. 
15 Marmi, Op. Cit., hal. 47 
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pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki berdasarkan standar profesi 

kebidanan.16 

Tugas pokok tenaga kesehatan bidan diantaranya 

melaksanakan asuhan kebidanan meliputi asuhan kepada ibu hamil, 

bersalin, bayi baru lahir, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya 

disingkat dengan (KB) secara komprehensif. Tugas pokok bidan yang 

dikerjakan mencerminkan kompetensi yang dimiliki oleh bidan tersebut. 

Bidan harus melakukan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab 

agar terhindar dari kesalahan dalam melakukan tugas pokok bidan.17 

Dewasa ini, tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi 

mengakibatkan proses pemagangan menjadi sangat penting dan 

dibutuhkan ke depannya, tidak terkecuali bagi tenaga kesehatan bidan. 

Permasalahan magang telah diatur dalam Pasal 21 sampai dengan 

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Dan lebih spesifik diatur dalam Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pemagangan merupakan sebuah 

bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu 

antara pelatihan di sebuah lembaga pelatihan dengan bekerja secara 

langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja 

                                                           
16 Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, 2015, Mutu Pelayanan Kesehatan & 

Kebidanan, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal. 1 
17 Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, Konsep Kebidanan, Op. Cit., hal. 50 
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yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa 

dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.18 

Kegiatan magang merupakan upaya untuk melakukan alih 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan berbasis tempat kerja. 

Dalam kegiatan magang, seorang bidan magang memiliki kesempatan 

untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan 

mempelajari lebih detail tentang standar kerja yang profesional. 

Pengalaman ini kemudian menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir 

yang sesungguhnya. Secara umum, diadakannya pemagangan bidan di 

puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tim puskesmas 

dalam memberikan pertolongan persalinan dengan fokus pada kesiapan 

menghadapi emergensi maternal dan neonatal, baik dari sisi 

pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku, termasuk 

melakukan stabilisasi sebelum melakukan rujukan.19 Seorang bidan 

magang diartikan sebagai bidan yang bekerja dengan pendekatan 

berbasis tempat kerja yang memungkinkan bidan magang tersebut 

bekerja sesuai dengan kualifikasi kompetensinya berdasarkan 

pendidikan yang diakui dalam sebuah pengalihan pengetahuan dan 

keterampilan di fasilitas kesehatan.20 

                                                           
18 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri 
19 Petunjuk Praktis Magang Di Rumah Sakit Bagi Staff Puskesmas, hal. 5, Online Internet, 24 

September 2018, Pukul 19.55 WIB, https://www.scribd.com/document/361192696/magang 
20 Ibid, hal. 7 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, jumlah 

minimal tenaga bidan adalah empat bidan untuk puskesmas non rawat 

inap dan tujuh bidan untuk puskesmas rawat inap.21 Rasio bidan 

puskesmas terhadap jumlah puskesmas di Bali pada tahun 2015 

sebesar 15,42 bidan per puskesmas. Rasio bidan di Kabupaten 

Jembrana terhadap jumlah puskesmas sebesar 17,70 bidan per 

puskesmas.22 

Hingga bulan September 2018 Puskesmas II Melaya memiliki 

bidan magang sebanyak delapan orang. Dalam satu tim jaga terdapat 

tiga orang bidan yang terdiri dari bidan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

bidan kontrak, dan bidan magang. Meskipun jumlah bidan magang 

sebanyak delapan orang, namun apabila dalam kondisi pasien sedang 

banyak, satu tim jaga merasa kewalahan dan mempengaruhi pelayanan 

yang diberikan kepada pasien. Serta kurangnya komunikasi bidan 

magang pada saat melakukan tindakan terhadap pasien yang 

menyebabkan kurangnya rasa percaya pasien pada bidan magang 

tersebut. Bidan magang di Puskesmas II Melaya pernah melakukan 

kesalahan dalam membedakan selang infus makro dan mikro.Meskipun 

selang infus tersebut belum dipasang kepada pasien, namun hal ini 

                                                           
21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat 
22 Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Op. Cit., hal. 98 
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merupakan kesalahan dalam sebuah tindakan kesehatan yang bisa 

merugikan pasien dari segi kesehatan dan finansial. 

Studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas II Melaya 

Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali, pada kenyataannya bidan magang 

yang bekerja di Puskesmas II Melaya bukan seorang mahasiswa 

kebidanan, namun seorang lulusan bidan jenjang Diploma III atau 

Diploma IV yang memasukkan berkas lamaran kerja terlebih dahulu ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Dalam hal ini maka Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jembrana melalui mekanisme yang ada dapat 

meyakinkan bahwa puskesmas yang telah ditentukan tersebut 

membutuhkan bidan magang dan selanjutnya akan dipilih menjadi 

tempat magang bagi bidan yang telah memasukkan lamaran tersebut. 

Kemudian dalam penerapannya, bidan magang di Kabupaten Jembrana 

tidak mendapatkan imbalan jasa dari Dinas Kesehatan. 

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di 

Puskesmas II Melaya dikarenakan letak puskesmas tersebut berada di 

paling barat dari pulau Bali, yang mana apabila dalam melakukan 

kegiatan perujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat selanjutnya 

membutuhkan waktu yang lama dan melewati medan berupa hutan. 

Serta pasien yang datang untuk mencari solusi bagi permasalahan 

kesehatannya tidak hanya masyarakat kabupaten Jembrana saja, 

namun masyarakat kabupaten Buleleng dinilai cukup sering datang ke 

Puskesmas II Melaya. 
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Berdasarkan pada uraian-uraian pembahasan diatas penulis 

merasa tertarik untuk melakukan penelitan hukum kesehatan dengan 

judul “Kedudukan Hukum Bidan Magang Sebagai Tenaga 

Kesehatan Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Studi Kasus 

Di Puskesmas II Melaya, Jembrana, Bali.” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan 

diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan bidan magang sebagai tenaga kesehatan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam ketentuan hukum di 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan kewenangan bidan magang 

sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

di Puskesmas II Melaya, Jembrana, Bali? 

3. Persoalan hukum apakah yang muncul dalam pelaksanaan tugas 

bidan magang sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kedudukan bidan magang 

sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

dalam ketentuan hukum di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan 

kewenangan bidan magang sebagai tenaga kesehatan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas II Melaya, 

Jembrana, Bali. 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan persoalan hukum yang 

muncul dalam pelaksanaan tugas bidan magang sebagai tenaga 

kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang 

berkaitan dengan Hukum Kesehatan dan menjadi bahan penelitian 

lain terutama yang berkaitan dengan kedudukan bidan magang 

sebagai tenaga kesehatan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bidan magang mengetahui kedudukan hukum sebagai tenaga 

kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di 

Puskesmas II Melaya, Jembrana, Bali dalam ketentuan hukum di 

Indonesia. 

b. Bidan magang mengetahui hak-hak yang harus diperoleh 

sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas II Melaya, Jembrana, Bali. 

c. Puskesmas mengetahui pelaksanaan tugas bidan magang 

sudah sesuai dengan ketentuan sebagai tenaga kesehatan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas II 

Melaya, Jembrana, Bali. 
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E. KERANGKA KONSEP 
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2009 tentang 
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Republik Indonesia 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan 

yuridis sosiologis yaitu pemakaian pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk 

memahami dan menganalisis hukum sebagai gejala.23 Atau disebut 

juga pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam 

masyarakat. Dimana dalam pendekatan ini dapat membahas aspek 

yuridisnya (aspek hukum) dan sekaligus dapat membahas aspek-

aspek sosialnya yang melingkupi gejala hukum tertentu,24 atau 

pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.25 

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah seperangkat aturan-

aturan yang berkaitan dengan kedudukan hukum bidan magang 

sebagai tenaga kesehatan. Peraturan yang berkaitan erat dengan 

penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 

                                                           
23 Agnes Widanti, dkk, 2009, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis, Universitas 

Katolik Soegijapranata, hal. 7 
24 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105 
25 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

Dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 39 
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Masyarakat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik 

Bidan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan 

Masyarakat. 

Sedangkan dari aspek pendekatan sosiologisnya ialah 

pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum 

dalam interaksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai 

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan 

non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.26 Dalam 

penelitian ini terlebih dahulu meneliti data sekunder yang berkaitan 

dengan penelitian dan selanjutnya melakukan penelitian data primer 

yang ada di masyarakat. Penelitian dimulai dengan mengkaji 

peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang berkaitan 

dengan kedudukan hukum bidan magang sebagai tenaga kesehatan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas II Melaya 

Jembrana Bali. Kemudian melakukan penelitian terhadap fenomena 

yang terjadi di masyarakat dengan melakukan wawancara pada 

responden diantaranya bidan magang dan bidan PNS di Puskesmas 

II Melaya. Serta wawancara dengan narasumber diantaranya Ahli 

                                                           
26 Zainudin Ali, Op, Cit., hal. 105 
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Hukum dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Kepala 

Puskesmas II Melaya, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang 

Kabupaten Jembrana, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jembrana, dan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jembrana. 

Meninjau hal tersebut penelitian ini juga berusaha melihat 

kenyataan di lapangan terkait dengan kedudukan bidan magang 

sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

di Puskesmas II Melaya Jembrana Bali seperti pelayanan kesehatan 

yang diberikan oleh bidan magang, kewenangan bidan magang di 

puskesmas, dan persoalan hukum apakah yang muncul dalam 

pelaksanaan tugas bidan magang sebagai tenaga kesehatan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Pada spesifikasi penelitian ini menggunakan metode 

eksplikatif yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan 

variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel 

dengan yang lain. Atau dengan kata lain melihat dua gejala untuk 

menilai hubungan antara peraturan hukum dengan penerapannya di 

lapangan. Dimana Penelitian ini dilakukan untuk menemukan 

penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala dapat 



17 
 

terjadi.27 Dalam hal ini aspek hukumnya berupa peraturan yang 

berkaitan dengan kedudukan hukum bidan magang sebagai tenaga 

kesehatan dalam ketentuan hukum di Indonesia, serta 

menghubungkan dengan persoalan hukum yang muncul dalam 

pelaksanaan tugas bidan magang sebagai tenaga kesehatan. 

 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan 

langsung dari sumbernya oleh peneliti sendiri dalam rangka 

menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan.28 

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh langsung dari 

wawancara dengan responden yaitu bidan magang di Puskesmas II 

Melaya dan bidan PNS di Puskesmas II Melaya. Kemudian 

wawancara dengan narasumber diantaranya Ahli Hukum dari 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Kepala Puskesmas II 

Melaya, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten 

Jembrana, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, dan 

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jembrana. Hasil wawancara yang 

telah didapat kemudian diolah dalam bentuk tabel, setelah itu 

dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
27 Sugiyono, 2011, Statistika Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, hal. 9 
28 Ibid, hal. 9 
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sebelumnya sudah diseleksi dalam bentuk matriks perundang-

undangan untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

Selain menggunakan jenis data primer, peneliti juga 

menggunakan jenis data sekunder yaitu data jadi yang berasal dari 

intansi tertentu. Dapat berupa dokumen, laporan bulanan, akta-akta, 

hingga perundang-undangan. Jenis data sekunder diantaranya 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier yang meliputi:29 

a) Bahan hukum primer 

Merupakan bahan hukum yang bersifat memiliki kekuasaan atau 

otoritas yang sah.30 Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara 

                                                           
29 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, hal. 141 
30 Zainudin Ali, Op. Cit., hal. 47 
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6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang 

Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat 

Kesehatan Masyarakat 

12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan 

13. Surat Perjanjian Magang Nomor 800/003/MGG/Diskes/2017 

14. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang 

Kebidanan (Midwifery) 
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b) Bahan hukum sekunder 

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen tidak resmi.31 Berupa buku-buku tentang ilmu 

kebidanan, buku tentang hukum kesehatan, buku tentang 

metodologi penelitian hukum, profil Dinas Kesehatan, tesis, 

jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang memiliki relevansi 

dengan penelitian. 

c) Bahan hukum tersier 

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan sekunder. Atau disebut dengan bahan non hukum 

yang dapat memperluas wawasan atau memperkaya sudut 

pandang peneliti.32 Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa 

indonesia, kamus hukum, kamus terminologi hukum, artikel, dan 

data  valid yang bersumber dari internet sesuai dengan 

penelitian ini. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan 

data sekunder. Metode pengumpulan data primer adalah data yang 

diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya, belum diolah, 

dan belum diuraikan oleh orang lain. Kemudian menggunakan 

metode pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh  

                                                           
31 Ibid, hal. 54 
32 Ibid, hal. 57 
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peneliti, yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain.33 Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut:34 

a) Metode Penelitian Kepustakaan 

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 

penelitian. Pada penelitian ini menggunakan buku-buku milik 

pribadi dan perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. 

b) Metode Penelitian Lapangan 

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang 

diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari 

responden yang ditentukan secara purposive sampling 

(ditentukan berdasarkan kemauan dari peneliti). Dalam hal ini 

peneliti melakukan wawancara dengan responden dan 

narasumber. Responden dalam penelitian ini adalah bidan 

magang dan bidan PNS di Puskesmas II Melaya. Kemudian 

narasumber dalam penelitian ini diantaranya Ahli Hukum dari 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Kepala 

Puskesmas II Melaya, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 

                                                           
33 Agnes Widanti, dkk, Op. Cit., hal. 11 
34 Zainudin Ali, Op. Cit., hal. 107 
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Cabang Kabupaten Jembrana, Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana, dan Kepala Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 

Jembrana. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang 

diangkat. Metode dengan wawancara digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui 

pengamatan. Ada tiga metode wawancara diantaranya, (1) melalui 

percakapan informal, (2) menggunakan pedoman wawancara, dan 

(3) menggunakan pedoman baku.35 

 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif 

yaitu mendefinisikan suatu pendekatan atau penelusuran untuk 

mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral atau terpusat.36 

Dengan kata lain, data yang telah terkumpul akan disusun secara 

sistematis dan dianalisis secara kualitatif terhadap data primer dan 

data sekunder untuk mendapatkan kejelasan dari topik penelitian.37 

                                                           
35 Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 59 
36 J. R. Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya, Jakarta: PT 

Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 7 
37 Zainudin Ali, Op. Cit., hal. 107 
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Disebut sistematis karena mengikuti sistem atau kaidah yang berlaku 

dalam kegiatan penelitian sehingga tidak ada tahap yang terlewati.38 

Untuk mengetahui gejala sentral tersebut peneliti melakukan 

wawancara dengan responden dan narasumber sesuai dengan 

pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Data informasi 

yang telah didapat dari responden dan narasumber kemudian 

dikumpulkan dan diolah dalam bentuk tabel hasil wawancara. Data 

yang berupa kalimat dalam bentuk tabel tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya 

sudah diseleksi dalam bentuk matriks perundang-undangan. 

Kemudian diuraikan secara narasi dengan memberikan penjelasan 

tentang gejala yang terjadi sesuai hasil penelitian. Dari hasil analisis 

tersebut peneliti memberikan pandangan teoritis untuk mendapatkan 

kejelasan dari permasalahan yang diangkat yaitu kedudukan hukum 

bidan magang sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan di Puskesmas II Melaya Jembrana Bali. 

Kemudian peneliti membuat perenungan pribadi dan 

menjabarkannya. Terakhir yaitu hasil penelitian kualitatif dituangkan 

dalam bentuk laporan tertulis tanpa ketentuan baku tentang struktur 

dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif.39 

 

 

                                                           
38  J. R. Raco, Op. Cit., hal. 3 
39 Julia Brannen, 2004, Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hal. 47 
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G. RENCANA PENYAJIAN TESIS 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB I akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, 

metode penelitian, dan penyajian tesis yang membuat sistematika 

penulisan tesis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB II akan menguraikan mengenai tinjauan tentang teori 

hukum, definisi kesehatan, pelayanan kesehatan, tenaga 

kesehatan, puskesmas, bidan, hak asasi manusia (HAM) bagi 

tenaga kesehatan bidan, peran bidan di puskesmas, bidan 

magang, teori kedudukan hukum, kedudukan hukum bidan, teori 

kewenangan, dan teori perjanjian. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB III akan didapatkan hasil dari wawancara terarah 

dengan responden dan narasumber menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disiapkan dan hasil penelitian disajikan 

secara narasi. Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan yaitu 

kedudukan hukum bidan magang sebagai tenaga kesehatan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam ketentuan hukum 

di Indonesia, pelaksanaan tugas dan kewenangan bidan magang 

sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan 
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kesehatan di Puskesmas II Melaya Jembrana Bali, dan persoalan 

hukum apakah yang muncul dalam pelaksanaan tugas bidan 

magang sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan. 

BAB IV PENUTUP 

Pada BAB IV akan diuraikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian 

dan menyampaikan saran yang merupakan buah pemikiran dari 

peneliti serta rekomendasi tentang kedudukan hukum bidan 

magang dalam melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas 

yang mana akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




