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BAB III 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kedudukan Bidan Magang Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam 

Memberikan Pelayanan Kesehatan Dalam Ketentuan Hukum Di 

Indonesia 

Seorang tenaga kesehatan bidan memiliki peranan penting 

dalam menjalankan progam pemerintah di Indonesia khususnya dalam 

bidang pelayanan kebidanan. Perhatian pemerintah pada pelayanan 

kebidanan berfokus pada kuantitas tenaga kesehatan bidan dan 

berorientasi pada penyebaran tenaga kesehatan untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kesehatan bidan di tiap wilayah, serta meningkatkan 

cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. 

Untuk meningkatkan cakupan pertolongan oleh tenaga 

kesehatan, banyaknya lulusan kebidanan, serta mengurangi 

pengangguran lulusan kebidanan di Kabupaten Jembrana, maka hasil 

wawancara dengan IBI Kabupaten Jembrana menyatakan bahwa bidan 

membutuhkan kegiatan pemagangan. Kemudian IBI Kabupaten 

Jembrana mengajukan perihal tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana supaya mengadakan kegiatan pemagangan untuk 

bidan selama dua tahun di puskesmas atau magang di Bidan Praktik 

Mandiri. Pemagangan bidan tersebut bertujuan untuk memberikan 
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pengalaman kepada lulusan bidan, sebagai syarat memproses SIPB, 

dan mendapatkan izin untuk membuka Bidan Praktik Mandiri. 

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana, bahwa IBI Kabupaten Jembrana melempar bola 

kepada pemerintah melalui institusi kesehatan. Seharusnya organisasi 

IBI membuat keputusan, bertanggung jawab, dan menampung bidan 

yang baru menyelesaikan pendidikan formal, kemudian IBI membuat 

kebijakan bahwa bidan senior bertugas mendidik dan bidan junior harus 

mengikuti proses pemagangan bidan di organisasi profesi IBI. Apabila 

bidan magang tersebut dinilai belum terampil, maka dewan pembina IBI 

yang seharusnya memonitor kemampuan, memberikan pelatihan, dan 

bimbingan untuk para bidan. Lalu serahkan pada pangsa pasar, apabila 

bidan tersebut tidak terampil tentu pangsa pasar tidak akan menerima 

bidan tersebut. Namun apabila IBI tidak mampu menampung, akan lebih 

baik jika IBI tidak membuat aturan yang membuahkan hasil tidak 

maksimal. Tapi kenyataannya tidak demikian dan IBI membebani 

pemerintah yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana untuk 

mencarikan solusi supaya bidan tidak terhambat di dalam melakukan 

praktik profesinya. Karena Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 

sebagai pejabat yang mengurusi bidang kesehatan, maka Dinas 

Kesehatan ingin melakukan pengayoman dan pembinaan kepada 

semua profesi kesehatan termasuk bidan. Disamping itu berdasarkan 

kebutuhan pengembangan pelayanan, di Kabupaten Jembrana masih 
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membutuhkan tenaga kesehatan bidan dalam rangka menjalankan 

program kesehatan khususnya peningkatan mutu pelayanan 

menurunkan AKI dan AKB. 

Akhirnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 

memberi peluang sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja 

berdasarkan uraian tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jembrana yang secara tersirat berbunyi “meningkatkan pembangunan 

kesehatan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memenuhi 

kesehatan”. Berdasarkan kalimat tersirat tersebut, menurut Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jembrana telah diberi kewenangan termasuk 

sumber daya manusia dalam hal ini adalah pengadaan program bidan 

magang. Lalu peneliti mencocokkan dengan Peraturan Bupati Jembrana 

Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dalam Peraturan Bupati 

tersebut tidak ada pernyataan yang menjelaskan tentang pemagangan 

bidan di Kabupaten Jembrana. Serta tidak ada kalimat tersirat yang 

dimaksud oleh Kepala Dinas Kabupaten Jembrana tersebut. 

Pemberian istilah “bidan magang” oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana berdasarkan kesepakatan IBI Kabupaten 

Jembrana bahwa bidan yang baru menyelesaikan pendidikan formal 

tidak bisa secara langsung mengurus surat ijin praktik. Bidan diwajibkan 

magang terlebih dahulu selama dua tahun di Bidan Praktik Mandiri 

maupun instansi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan 
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keterampilannya, setelah itu bidan direkomendasikan oleh IBI untuk 

mengurus surat ijin praktik. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jembrana mengkaji dan memberikan istilah “bidan magang” dikarenakan 

magang memiliki hubungan yang saling menguntungkan antara bidan 

magang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Sedangkan istilah 

“bidan abdi” hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu Dinas 

Kesehatan saja dan salah satu pihak yang lain yaitu bidan bekerja tanpa 

diberi imbalan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana lebih memilih 

untuk memberi istilah “bidan magang” karena bidan magang mendapat 

manfaat diantaranya mengasah keterampilan pengalaman kerja, 

mendapat sertifikat pernyataan sudah magang, bisa memproses SIPB, 

dan bisa membuka praktik bidan mandiri setelah mengikuti pemagangan 

dua tahun. Sedangkan manfaat untuk Dinas Kesehatan yaitu kebutuhan 

akan tenaga bidan di wilayah Kabupaten Jembrana terpenuhi tanpa 

membebani anggaran daerah. Karena memiliki hubungan yang saling 

membutuhkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 

menggunakan istilah “bidan magang”. 

Istilah bidan magang menurut hasil pengamatan peneliti 

berdasarkan penggabungan dari sumber Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Terminologi Hukum, dan Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam 

Negeri adalah seorang perempuan yang telah lulus dari pendidikan 
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kebidanan dan telah mendapat izin resmi dari pemerintah serta 

melakukan praktek kerja di instansi pelayanan kesehatan dibawah 

bimbingan dan pengawasan oleh bidan yang lebih berpengalaman. 

Pemagangan dibatasi selama dua tahun karena sesuai 

ketentuan IBI kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Kemudian 

setelah dua tahun diharapkan bidan bisa mengurus SIPB, ijin praktik 

bidan mandiri, dan tidak lagi magang di puskesmas tersebut. Sehingga 

jika ada puskesmas yang membutuhkan bidan magang lagi, Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jembrana akan memberikan kesempatan kepada 

bidan yang belum mempunyai sertifikat magang supaya lulusan bidan di 

Kabupaten Jembrana tidak menumpuk. 

Supaya program pemagangan bidan tidak hanya untuk 

memenuhi target dua tahun, maka Dinas Kesehatan sangat ketat 

menerima dan membatasi jumlah bidan magang sesuai dengan 

kebutuhan dari puskesmas rawat inap dan rawat jalan karena Kepala 

Dinas Kesehatan Jembrana tidak ingin memberikan kesempatan 

magang yang tidak memberikan nilai tambah atau asas manfaat. Namun 

IBI Kabupaten Jembrana menginginkan ketentuan yang mewajibkan 

bidan mengikuti proses pemagangan selama dua tahun sebagai syarat 

untuk dapat memproses SIPB dan membuka praktik bidan mandiri, 

maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana mengambil solusi 

dengan memberikan peluang bidan untuk magang. Walaupun hal 
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tersebut bukan tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab IBI 

selaku pembuat kesepakatan. 

Karena penyelenggaraan pemagangan bidan di Kabupaten 

Jembrana tidak menggunakan anggaran daerah, maka Dinas Kesehatan 

tidak memberikan imbalan jasa untuk bidan magang. Walaupun 

demikian, puskesmas di Jembrana adalah puskesmas yang mengelola 

keuangan bersifat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memiliki 

pendapatan fungsional yang digunakan untuk Jasa Pelayanan yang 

selanjutnya disebut Jaspel yang dialokasikan untuk sejumlah bidan 

magang di puskesmas tersebut. Disamping itu bidan magang melakukan 

pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh bidan senior, maka bidan 

magang berada dibawah tanggung jawab bidan senior dan kepala 

puskesmas. Sehingga bidan magang tidak diperbolehkan mengambil 

keputusan sendiri dan harus didampingi bidan senior saat melakukan 

pelayanan kesehatan. Dikarenakan bidan magang hanya kebijakan 

profesi IBI dan bukan kebijakan daerah, jadi tidak ada Peraturan Bupati 

yang mengatur tentang bidan magang di Kabupaten Jembrana. Dengan 

begitu tidak ada landasan hukum tentang bidan magang, maka bidan 

magang tidak terlindungi secara hukum dan bisa menjadi masalah di 

pemerintah. 

Untuk pelaksanaannya, bidan terlebih dahulu memasukkan 

surat lamaran pekerjaan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 

dengan melampirkan ijazah pendidikan terakhir dan STRB, kemudian 
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akan dilakukan penyeleksian berdasarkan analisis kebutuhan bidan di 

puskesmas. Bidan yang akan magang diwajibkan memiliki STRB, 

namun untuk SIPB tidak diwajibkan karena bidan magang belum 

menyelesaikan pemagangan selama dua tahun sehingga belum bisa 

memproses SIPB dan melakukan praktik mandiri. Jika bidan tersebut 

belum memiliki STRB atau STRB sedang dalam proses pembuatan, 

maka bidan magang menyerahkan Surat Keterangan Kompetensi yang 

untuk sementara menggantikan STRB. Apabila puskesmas 

membutuhkan bidan magang dan bidan tersebut mau ditempatkan di 

puseksmas tersebut, maka bidan yang bersangkutan menandatangani 

Surat Perjanjian Magang dengan materai 6000. 

Pelaksanaan teknis pengangkatan bidan magang tidak 

dilakukan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM, melainkan 

dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. 

Dikarenakan IBI Kabupaten Jembrana mengharuskan bidan mengikuti 

proses pemagangan terlebih dahulu selama dua tahun kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jembrana. Hal senada juga dikatakan oleh 

Kepala BKPSDM Jembrana161 bahwa penerimaan bidan magang secara 

teknis dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, 

karena tidak ada dasar pelimpahan wewenang yang mengatur bahwa 

BKPSDM bisa melakukan pengangkatan bidan magang. Sebab Dinas 

                                                           
161 Drs. I Made Budiasa, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jembrana, Wawancara Tanggal 13 Februari 2018 
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Kesehatan Kabupaten Jembrana yang mengetahui jumlah bidan 

magang yang dibutuhkan, puskesmas yang membutuhkan bidan 

magang, penempatan bidan magang, serta pemetaan dipegang 

langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. BKPSDM hanya 

mengawasi secara umum dari segi kepegawaian, absen bidan magang, 

dan data jumlah bidan magang. Serta apabila bidan magang tidak 

disiplin dalam bekerja maka BKPSDM akan turun tangan. Namun secara 

teknis keseluruhan Dinas Kesehatan yang melakukan pengangkatan. 

Kepala BKPSDM menyatakan tidak ada Peraturan Daerah 

yang mengatur tentang bidan magang karena di Undang-Undang ASN 

hanya ada PNS dan tenaga PPPK. Diluar itu tidak ada istilah magang, 

bahkan honorer sekarang juga tidak ada. Kepala BPKSDM tidak 

mengetahui mengapa disebut bidan magang dan bukan disebut sebagai 

bidan abdi, karena magang istilahnya seperti belajar. Beliau tidak pernah 

menyebut sebagai bidan magang karena tidak diberi kewenangan 

melakukan pengangkatan terhadap bidan tersebut. Untuk yang 

mengabdi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana disebut 

Pegawai Abdi, karena sama-sama pegawai dan tetap melakukan absen. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 1 Nomor 2, 3, dan 4 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang 

berbunyi:162 

                                                           
162 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara 
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2. 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. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

4. 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. 

 
Selanjutnya Kepala BKPSDM menjelaskan proses dan 

pengangkatan PPPK tidak dilakukan sendiri oleh BKPSDM, melainkan 

berdasarkan formasi yang diturunkan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat 

KEMENPAN-RB. Sesuai dengan Undang-Undang ASN bahwa PPPK 

hampir sama dengan CPNS, namun hanya ketentuan umur yang 

berbeda dan biasanya PPPK memiliki pendidikan yang langka untuk di 

daerah tersebut. Contohnya sarjana tertentu yang di Kabupaten 

Jembrana tidak ada, dengan dibuka lowongan melalui PPPK kemudian 

ada yang melamar namun usialebih dari 35 tahun tetapi masih diberi 

kesempatan. Harapan dari Kepala BKPSDM tidak ada yang seperti itu 

dan gaji bisa lebih daripada gaji PNS. Dikarenakan tidak ada tawaran 

lebih dari itu, akhirnya pelamar tersebut bersedia menjadi PPPK di 

Kabupaten Jembrana. Itulah yang dimaksud dengan PPPK, sehingga 

tidak semua tenaga kontrak disebut PPPK. Esensi dari PPPK 
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sebenarnya untuk lulusan yang langka atau tenaga yangsusah dicari 

dan formasinya harus melalui KEMENPAN-RB. Sehingga bukan 

Pemerintah Daerah yang melakukan perekrutan, sama halnya dengan 

perekrutan CPNS. 

Dalam hal ini Kepala BKPSDM tidak diberi wewenang untuk 

merekrut bidan magang, namun BKPSDM hanya mengawasi secara 

umum. Untuk pelaksanaan teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan mulai 

dari menerima berkas lamaran pekerjaan, perekrutan, pemberi ijin 

perjanjian magang, hingga penempatan bidan magang. Sesuai 

penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana bahwa tidak 

ada dasar pelimpahan wewenang yang mengatur Kepala Dinas 

Kesehatan bisa melakukan perekrutan bidan magang. Akan tetapi dalam 

uraian tupoksi Kepala Dinas sesuai dengan uraian tugas yang berbunyi 

“mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan” yang dijabarkan dalam 

bentuk tersirat. Karena memerlukan tenaga magang dan bidan yang 

bersangkutan bersedia untuk magang, serta tidak membebani anggaran 

daerah maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana berani 

mengambil sebuah kebijakan seperti itu. Namun secara khusus 

Keputusan Bupati yang berbunyi bahwa Kepala Dinas Kesehatan diberi 

kewenangan seperti itu tidak ada. Maka dari itu yang menandatangani 

semua dokumen yang berkaitan dengan rekrutmen bidan magang 

adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. 
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Keterangan Kepala BKPSDM berbanding terbalik dengan 

pernyataan yang dijelaskan oleh Ahli Hukum dari Universitas 

Soegijapranata Semarang yang menjelaskan bahwa apabila bekerja di 

institusi pemerintah seharusnya termasuk PNS atau PPPK, dan bukan 

magang karena istilah magang memiliki konteks masih dalam proses 

pendidikan. Dan seharusnya tidak disebut magang, tapi sebagai 

pegawai. Dalam hal ini bidan bekerja di Puskesmas II Melaya yang 

merupakan institusi milik pemerintah. Untuk bisa menandatangi semua 

dokumen yang berkaitan dengan rekrutmen bidan magang, maka 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana harus memiliki 

kewenangan delegatif. Kewenangan delegatif merupakan pelimpahan 

wewenang yang telah ada dimana penerima delegasi (delegataris) 

bertanggung jawab atas pelimpahan wewenang dan wewenang tersebut 

tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang (delegans), kecuali 

terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang 

tersebut.163 

Dengan menilik peran bidan magang, maka dibutuhkan 

kebijakan yang memberikan payung hukum bagi bidan untuk bisa 

menjalankan kewajibannya dengan aman tanpa harus dibayangi oleh 

kekhawatiran pada saat memberikan pelayanan kepada pasien. Seperti 

                                                           
163 Nomensen Sinamo, Op. Cit., hal. 105-106 
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tertuang dalam Pasal 57 Huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi:164 

Memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas 
sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan 
Standar Prosedur Operasional 
 

Merujuk pada bunyi dari pasal diatas yang menyatakan bahwa 

melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan 

Profesi, dan Standar Prosedur Operasional maka hasil wawancara 

didapatkan penjelasan bahwa untuk memenuhi standar profesi maka 

dari IBI Kabupaten Jembrana mengadakan pelatihan Midwifery Update 

yang harus diikuti oleh bidan baik PNS, Kontrak, maupun magang yang 

mana dalam materi tersebut terdapat Standar Operasional Prosedur. 

Selain itu, bidan praktik mandiri memiliki buku 3 standar, namun untuk 

bidan magang tidak memiliki buku standar tersebut. 

 

B. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Bidan Magang Sebagai 

Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Di 

Puskesmas II Melaya, Jembrana, Bali  

Kabupaten Jembrana sebagai salah satu dari sembilan 

Kabupaten yang ada di Provinsi Bali, secara geografis terletak di ujung 

barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur, tepatnya terletak pada 

posisi 8° 09’ 30” - 8°28’ 02” Lintang Selatan dan 114° 25’ 53” - 114° 56’ 

38” Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Jembrana secara keseluruhan 

                                                           
164 Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 
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adalah 841,80km² atau sebesar 14,93% dari keseluruhan luas Pulau 

Bali. Kabupaten Jembrana terbagimenjadi lima Kecamatan, yaitu 

Kecamatan Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo dan Pekutatan. Dari 

lima kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, kecamatan yang 

terluas adalah Kecamatan Mendoyo mencapai 294,49 km² atau sebesar 

34,98% dari luas Kabupaten Jembrana. Sedangkan luas wilayah terkecil 

adalah Kecamatan Jembrana yang hanya 93,97 km² atau sebesar 

11,16% dari luas wilayah Kabupaten Jembrana. Sedangkan luas 

Kecamatan Melaya mencapai 197,19 km² atau sebesar 23,42% dari luas 

wilayah Kabupaten Jembrana. Batas-batas wilayah Kabupaten 

Jembrana adalah: 

1. Sebelah Utara adalah pegunungan yang berbatasan dengan 

KabupatenBuleleng 

2. Sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan 

3. Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia. 

4. Sebelah Barat adalah Selat Bali 

Relief dan Topografi Daerah Kabupaten Jembrana 

digambarkan dengan membentangnya pegunungan di sebelah utara 

yang memanjang dari Barat ke Timur. Di antara pegunungan tersebut 

terdapat beberapa gunung, antara lain Gunung Merbuk (1386 m), 

Gunung Mesehe (1300 m), Gunung Klatakan (698 m), Gunung Musi 

(1224 m), dan Gunung Patas (1414 m) serta beberapa Gunung lainnya. 

Dari gunung-gunung tersebut tidak terdapat gunung berapi. 
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Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu 

masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. 

Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa, 

baik yang akan menuju ke Kabupaten Buleleng yang terletak di sebelah 

utara maupun yang akan menuju ke Kabupaten Tabanan, Badung, Kota 

Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung yang terletak 

di sebelah timur pasti akan melewati Kabupaten Jembrana. Dengan 

demikian, Kabupaten Jembrana merupakan jalur penghubungutama 

segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB, 

dan NTT melalui jalur darat.165 

Puskesmas II Melaya merupakan puskesmas rawat inap 

terakreditasi tipe B sejak akhir tahun 2017. Puskesmas II Melaya 

merupakan Unit Pelaksana Teknis Rawat Inap Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana yang bertanggung jawab kepada Bupati Jembrana 

melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Puskesmas ini memiliki 

beberapa unit kesehatan diantaranya Poliklinik Pasien Umum, Poliklinik 

Gigi, Poliklinik KIA, Poliklinik Anak, Laboratorium, Unit Gawat Darurat 

yang selanjutnya disingkat UGD, ruang persalinan, dan ruang rawat inap 

dengan lebih dari 10 tempat tidur. 

Puskesmas ini berada di Jalan Raya Pelabuhan Nomor 20, 

Banjar Arum Timur, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, 

Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kelurahan Gilimanuk memiliki enam 

                                                           
165 Pemerintah Kabupaten Jembrana, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 

Jembrana Tahun 2013, Online, Internet, 20 September 2018, Pukul 15.47 WIB, 

https://jembranakab.go.id/files/LKPJ_2013.pdf 
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Banjar diantaranya Banjar Penginuman, Banjar Samiana, Banjar Arum, 

Banjar Asih, Banjar Asri, dan Banjar Jineng Agung. Seluruh Banjar 

tersebut merupakan wilayah kerja dari Puskesmas II Melaya.Wilayah 

kerja Puskesmas II Melaya tidak memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu). 

Adapun batas-batas wilayah kerja Puskesmas II Melaya meliputi di 

sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Bali, di sebelah 

selatan berbatasan dengan hutan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), 

sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali, dan sebelah timur 

berbatasan dengan Teluk Gilimanuk. Puskesmas II Melaya memiliki iklim 

tropis dengan suasana alam pedesaan, dataran rendah, dan pantai. 

Kondisi jalan di wilayah kerja Puskesmas II Melaya secara keseluruhan 

sudah beraspal sehingga transportasi semakin lancar dan memudahkan 

untuk menjangkau seluruh Banjar di wilayah kerja dalam memberikan 

pelayanan kesehatan. Dilihat dari segi transportasi, letak Puskesmas II 

Melaya strategis yaitu di pinggir jalan raya dan pemukiman penduduk 

yang akan berdampak pada peningkatan kunjungan dan kesehatan 

masyarakat sekitar. Jarak dari Puskesmas II Melaya menuju Kota 

Negara yang merupakan pusat Kota Kabupaten Jembrana ± 32 km atau 

40 menit. 

Berdasarkan pengamatan peneliti diantara lima kecamatan 

yang ada di Kabupaten Jembrana bahwa Puskesmas II Melaya berada 

di paling ujung barat dari pulau Bali, yang mana dalam melakukan 

kegiatan perujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat selanjutnya 
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membutuhkan perjalanan dengan waktu cukup lama dan melewati 

medan berupa hutan. Serta pasien yang datang untuk mencari solusi 

bagi permasalahan kesehatan tidak hanya masyarakat Kecamatan 

Melaya saja, namun masyarakat Kabupaten Buleleng dinilai cukup 

sering datang ke Puskesmas II Melaya. Sebab ada penduduk Desa 

Sumber Kelampok Kabupaten Buleleng yang bertempat tinggal 

berdekatan dengan Puskesmas II Melaya, maka lebih mudah bagi 

penduduk tersebut untuk datang ke Puskesmas II Melaya. 

Tenaga Kesehatan di puskesmas II Melaya tidak semua 

tinggal di Kelurahan Gilimanuk, namun ada yang bertempat tinggal di 

Kecamatan Melaya dan Kota Negara. Yang mana jarak tempuh 

Kecamatan Melaya ke Puskesmas II Melaya yaitu 14 kilometer dan jarak 

tempuh Kota Negara ke Puskesmas II Melaya yaitu 33 kilometer. Dan 

untuk sampai di Puskesmas II Melaya harus melewati hutan sebanyak 

dua kali. Sehingga Kepala Puskesmas II Melaya membuat kebijakan dua 

shift jaga yaitu pagi dan malam. Shift jaga pagi dimulai dari pukul 08.00 

sampai dengan 17.00 WITA dan shift jaga malam dimulai pukul 17.00 

sampai dengan 08.00 WITA. Dalam satu tim jaga di UGD terdapat lima 

tenaga kesehatan diantaranya satu dokter umum, satu perawat, satu 

bidan PNS/Kontrak, dan dua bidan magang. Kemudian untuk ruang 

rawat inap terdapat tiga tenaga kesehatan yang ditempatkan yaitu satu 

perawat, satu bidan PNS/Kontrak, dan satu bidan magang. Hingga bulan 

Februari 2018 Puskesmas II Melaya memiliki delapan bidan magang. 
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Data dari Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jembrana menunjukkan jumlah bidan magang tahun 2017-2018 

sebanyak 56 bidan yang tersebar di 8 puskesmas wilayah Kabupaten 

Jembrana. Hasil penelitian yang didapat dari arsip Tata Usaha bahwa 

secara resmi Puskesmas II Melaya menerima bidan magang dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jembrana sejak tahun 2011 dan telah 

berlangsung sampai dengan saat ini tahun 2018. Dan sekarang jumlah 

bidan magang di Puskesmas II Melaya sebanyak 8 orang bidan. Hasil 

wawancara dengan Kepala Puskesmas II Melaya yaitu dr. Riadi 

Wiranuaba mengatakan bahwa bidan magang adalah bidan yang 

diangkat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, beliau sebagai 

kepala puskesmas hanya menerima keputusan dari kepala dinas. Bidan 

yang bersangkutan diberi Surat Keterangan Magang dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jembrana dan ditugaskan di Puskesmas II 

Melaya di Gilimanuk, setelah itu dilakukan proses sesuai peraturan 

puskesmas.166 

Sesuai acuan dari akreditasi puskesmas tipe B setiap bidan 

magang yang baru di Puskesmas II Melaya wajib mengikuti kegiatan 

credentialing167 atau orientasi selama tujuh hari yang bertujuan supaya 

bidan magang mengenal lebih awal tempat kerja yang baru, mengenal 

pegawai puskesmas, mengenal sesama tenaga kesehatan, mengenal 

pekerjaannya, dan tempat dimana bidan magang akan bekerja. Selama 

                                                           
166 dr. Riadi Wiranuaba, Kepala Puskesmas II Melaya, Wawancara Tanggal 19 Februari 2018 
167 Credentialing adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan 

pemberian kewenangan klinis 
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proses tersebut bidan magang diberi tugas membuat Laporan 

Credentialing berupa tulisan yang berisi jumlah pasien dan pelayanan 

kesehatan apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian dilakukan 

penempatan apakah bidan magang tersebut ditempatkan di ruang 

persalinan, rawat inap, UGD, poliklinik umum, poliklinik anak, atau 

poliklinik KIA sesuai dengan hasil Laporan Credentialing yang telah 

dibuat. Tidak hanya bidan magang, tetapi bidan PNS/Kontrak yang baru 

ditugaskan di Puskesmas II Melaya oleh Dinas Kesehatan juga wajib 

mengikuti proses credentialing. 

Setelah berjalannya waktu supaya tidak terjadi kejenuhan 

dalam pekerjaan di satu unit, maka dilakukan rolling atau penyegaran 

untuk bidan PNS/Kontrak dan bidan magang sesuai kebutuhan. 

Misalnya apabila ada bidan yang sedang cuti hamil atau melahirkan, 

maka dilakukan rolling yang bertujuan supaya ada rasa memiliki 

Puskesmas II Melaya dan menggalang rasa kekeluargaan atau dalam 

istilah Bali disebut Menyama Braya.168 Rolling tersebut tidak dilakukan 

sepihak oleh Kepala Puskesmas, namun konfimasi dengan Penanggung 

Jawab Upaya Kesehatan Perorangan (PJUKP), Kepala Tata Usaha, dan 

Bagian Kepegawaian Puskesmas II Melaya. 

                                                           
168 Menyama Braya merupakan simpul-simpul persatuan yang didalamnya berisi ikatan-ikatan 

kebersamaan dengan dilandasi oleh rasa saling memiliki serta dengan semangat kekeluargaan 

sesama masyarakat Bali. Artikel I Wayan Supadma Kerta Buana, 2016, “Menyama Braya Pondasi 

Kokoh Mengikis Pertikaian”, Suluh Bali, 27 Mei 2016, http://suluhbali.co/artikel-menyama-braya-

pondasi-kokoh-mengikis-pertikaian/ 
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Dalam menjalankan pekerjaannya, menurut hasil wawancara 

dengan bidan PNS Puskesmas II Melaya169 menyatakan bidan magang 

di Puskesmas II Melaya diizinkan untuk melakukan pelayanan 

kebidanan mulai dari Antenatal Care (ANC), persalinan, pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan pemasangan maupun 

pencabutan KB. Kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh 

bidan magang tersebut memiliki syarat khusus yaitu harus didampingi 

oleh bidan PNS atau kontrak karena bidan magang tidak memiliki 

payung hukum yang secara khusus melindungi. Maka dari itu Kepala 

Puskesmas II Melaya menyatakan bahwa bidan magang tidak dilepas 

sama sekali oleh bidan PNS/Kontrak pada saat melakukan tindakan 

terhadap pasien, sehingga bidan magang masih memiliki perlindungan 

hukum oleh bidan PNS/Kontrak yang memiliki payung hukum lebih kuat. 

Serta bidan magang tidak diizinkan memegang program kerja 

puskesmas secara langsung, hanya bidan PNS dan Kontrak yang 

diizinkan dan diperbolehkan. Hal serupa dijelaskan oleh bidan magang 

Puskesmas II Melaya170 yang mengatakan bahwa semua pelayanan 

kebidanan boleh dilakukan dengan pendampingan dari senior karena 

bidan magang tidak memiliki payung hukum yang melindungi. 

Ketua IBI Cabang Kabupaten Jembrana menjelaskan bidan 

magang memiliki kewenangan dalam menjalankan profesinya karena 

sama-sama memiliki ijazah dan keterampilan yang sama dengan bidan 

                                                           
169 Ni Ketut Sutami, Bidan PNS Puskesmas II Melaya, Wawancara Tanggal 19 Februari 2018 
170 Galuh Pramita, Amd.Keb, Bidan Magang Puskesmas II Melaya, Wawancara Tanggal 19 

Februari 2018 
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kontrak atau PNS, namun bidan magang tetap dalam pengawasan 

karena masih dalam tahap mencari pengalaman. Hanya saja bidan 

magang tidak diizinkan memegang program kesehatan yang 

diselenggarakan oleh puskesmas dengan alasan bahwa bidan magang 

hanya melakukan pemagangan selama 2 tahun dan sewaktu-waktu bisa 

mengundurkan diri dari kegiatan pemagangan yang disebabkan oleh 

beberapa hal seperti ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi dan pindah ke fasilitas kesehatan lain yang lebih menguntungkan 

bagi bidan magang. Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan menyatakan bahwa:171 

Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki 
kewenangan untuk memberikan: 
a. pelayanan kesehatan ibu; 
b. pelayanan kesehatan anak; dan 
c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. 
 

Apabila dikaitkan dengan pasal tersebut menyiratkan bahwa bidan 

magang di Puskesmas II Melaya diperbolehkan melakukan pelayanan 

kebidanan sesuai kewenangannya, akan tetapi bidan magang tidak 

memiliki kedudukan hukum yang jelas disebabkan tidak adanya 

peraturan yang mengatur tentang bidan magang. Seperti yang 

disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana bahwa 

setiap tenaga kesehatan dalam pola bimbingan ada pengayoman untuk 

                                                           
171 Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin 

Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 
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bidan dalam melakukan tindakan sebatas kewenangannya. Dalam hal ini 

adalah bidan magang yang sedang dalam proses pemagangan di 

puskesmas. Namun secara khusus peraturan tentang bidan magang 

tidak ada. 

Selain tidak memiliki peraturan yang secara khusus mengatur 

tentang bidan magang, di sisi lain bidan magang juga tidak diberikan 

imbalan jasa selama menjalankan pemagangan. Serta bidan magang 

harus bersedia dan sanggup tidak menuntut pengangkatan sebagai PNS 

atau Kontrak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Pernyataan 

tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Magang pada nomor 2 dan 3 

yang berbunyi:172 

2. PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup tidak mendapat honor 
atau Gaji dari pihak PERTAMA selama mengikuti pemagangan. 

3. PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup tidak menuntut 
pengangkatan sebagai CPNS atau pun tenaga out 
sourching/kontrak pada PIHAK PERTAMA 

 
Namun Kepala Dinas Kesehatan mengizinkan puskesmas 

untuk memberikan imbalan jasa untuk bidan magang melalui Jasa 

Pelayanan dan antara puskesmas satu dengan yang lain berbeda-beda 

jumlah Jasa Pelayanan yang didapat sesuai dengan banyaknya pasien 

yang datang berkunjung. Hal serupa dijelaskan oleh Kepala Puskesmas 

II Melaya bahwa bidan magang tidak mendapat imbalan jasa, tetapi 

selama ini  Puskesmas II Melaya berusaha mengalokasikan sedikit dari 

Jasa Pelayanan untuk bidan magang sebab telah berjasa kepada 

                                                           
172 Surat Perjanjian Magang Nomor 800/003/MGG/Diskes/2017 
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puskesmas. Namun puskesmas tidak ada anggaran khusus untuk 

diberikan kepada bidan magang sebagai imbalan jasa dan berlaku untuk 

seluruh puskesmas di Kabupaten Jembrana. Sebelum Surat Keputusan 

Bupati Jembrana keluar, untuk Jasa Pelayanan diambil 40% dari 

pendapatan puskesmas. Jasa Pelayanan ini dibagikan kepada pegawai 

sesuai dengan kompetensi dan kedudukan yaitu PNS, kontrak, magang, 

cleaning service. Kemudian didapatkan dari hasil wawancara dengan 

bidan magang bahwa pembagian Jasa Pelayanan untuk tiap bidan 

mendapatkan ± Rp.300.000,- dan diberikan setiap tiga bulan sekali. 

Selain tidak mendapatkan imbalan jasa yang pasti, bidan magang tidak 

mendapatkan cuti pada saat hamil dan melahirkan sesuai keterangan 

dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana yang tidak 

mengeluarkan ijin cuti untuk bidan magang. Namun atas dasar 

kemanusiaan, Kepala Puskesmas II Melaya memberikan kebijakan ijin 

istirahat selama tiga hari dan untuk ijin yang terlalu lama akan 

dikoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian keputusan dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan. 

Dalam menjalankan pekerjaannya apabila bidan magang 

melakukan kesalahan, maka yang bertanggung jawab adalah bidan 

PNS/Kontrak yang mendapingi pada saat bidan magang tersebut 

melakukan kesalahan karena memiliki payung hukum lebih kuat. Namun 

di Puskesmas II Melaya memiliki tim Audit Internal yang terbentuk sejak 

awal tahun 2017 yang akan mengevaluasi kesalahan tersebut. Tim audit 
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internal setiap bulan mengkaji sarana prasarana, pelayanan, maupun 

SDM puskesmas. Apabila SDM melakukan kesalahan maka dilaporkan 

ke tim Audit Internal. Tim audit, tim mutu puskesmas, dan tim rapat 

bersama-sama mengulas sehingga sehingga diketahui apa kesalahan, 

sebab, akibat, dan tindak lanjutnya. Mengevaluasi terlebih dahulu, lalu 

semua kebijakan ada pada manajemen. Jika kesalahan tidak fatal 

diberikan teguran, jika sangat fatal diberikan motivasi dan bimbingan 

khusus, kemudian terakhir surat peringatan 1, 2, dan 3 sesuai dengan 

manajemen puskesmas. Atau sesuai Surat Perjanjian Magang apabila 

melakukan kesalahan sangat fatal maka bidan magang yang 

bersangkutan dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jembrana. Bukan memberhentikan, namun supaya Dinas Kesehatan 

turut serta dalam membina bidan magang tersebut. 

Untuk saat ini Kepala Puskesmas II Melaya belum pernah 

melakukan evaluasi untuk bidan magang yang telah melewati 

pemagangan selama dua tahun. Namun Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana menjelaskan bahwa setiap tahun ada evaluasi 

yang dilakukan terhadap seluruh tenaga kesehatan baik PNS, Kontrak, 

dan magang melalui Kepala Puskesmas. Hal tersebut bertujuan untuk 

menentukan apakah pemagangan diperpanjang atau tidak meskipun 

diberi waktu selama dua tahun. Apabila dalam satu tahun kinerja bidan 

magang tidak baik maka akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana. 
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Sebagai salah satu intansi pemerintah yang memiliki dasar 

pelayanan kepada masyarakat, maka Kepala Puskesmas II Melaya 

berterima kasih kepada Dinas Kesehatan yang telah memberikan tenaga 

bidan magang sehingga puskesmas banyak berbuat untuk memajukan 

kesehatan di Jembrana dan khususnya di Kelurahan Gilimanuk. Saat ini 

Kabupaten Jembrana memiliki selogan “Demi Jembrana” supaya semua 

tindakan kebidanan dilakukan oleh tenaga bidan dan tidak dilakukan 

oleh tenaga non kesehatan. Dengan adanya bidan magang di 

Puskesmas II Melaya sangat membantu manajemen puskesmas untuk 

melakukan tindakan secara optimal. 

 

C. Persoalan Hukum Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Tugas 

Bidan Magang Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan 

Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan memiliki sifat uncertainty atau ketidakpastian, 

sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan tidak terkait dengan 

kemampuan ekonomi masyarakat baik mampu atau tidak mampu, 

ditambah lagi seseorang tidak pernah mengetahui kapan akan sakit. 

Dari sinilah pemerintah berperan untuk menjamin setiap warga negara 

mendapatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat tidak mampu. 

Selain itu pelayanan kesehatan bisa diselenggarakan berdasarkan 

persyaratan dan perijinan yang telah diatur dalam sistem perundang-
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undangan, kemudian kesesuaian kewenangan, dan keahlian yang 

dimiliki oleh tenaga kesehatan.173 

Bidan magang di Puskesmas II Melaya merupaka bidan yang 

telah meyelesaikan pendidikan bidan jenjang Diploma III maupun 

Diploma IV, serta telah memiliki STRB yang menunjukkan bahwa bidan 

tersebut berkompeten. Namun Kepala Dinas Kesehatan tidak 

mewajibkan bidan magang memiliki SIPB disebabkan persyaratan untuk 

bisa memiliki SIPB diharuskan magang terlebih dahulu selama dua 

tahun dan sewaktu-waktu diperbolehkan mengundurkan diri untuk 

bekerja di fasilitas kesehatan lain apabila bidan magang tersebut 

menginginkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan bidan sebagai 

tenaga kesehatan yang terdapat pada Pasal 2 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan bahwa kualifikasi terendah untuk bisa menjalankan praktik 

kebidanan yaitu Diploma III Kebidanan, kemudian Pasal 3 Ayat (1) yang 

menyatakan bahwa bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan 

praktik keprofesiannya. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan yang berbunyi:174 

Untuk memperoleh SIPB, Bidan harus mengajukan permohonan 
kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan: 
a. fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli; 
b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin 

praktik; 

                                                           
173 Dumilah Ayuningtyas, Op, Cit., hal. 11 
174 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan 
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c. surat pernyataan memiliki tempat praktik; 
d. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

tempat Bidan akan berpraktik; 
e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 cm 

sebanyak 3 (tiga) lembar; 
f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota 

setempat; dan 
g. rekomendasi dari Organisasi Profesi. 

 
Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa seorang bidan yang 

ingin memproses pembuatan SIPB diwajibkan untuk mengikuti proses 

pemagangan selama dua tahun terlebih dahulu. Namun bidan di 

Kabupaten Jembrana wajib mengikuti pemagangan apabila ingin 

membuat SIPB dan membuka bidan praktik mandiri. 

Menurut hasil wawancara dengan Ketua IBI, karena terlalu 

banyak bidan di Kabupaten Jembrana, maka pemagangan bidan selama 

dua tahun di Kabupaten Jembrana diawali oleh permintaan IBI 

Kabupaten Jembrana kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jembrana. Pemagangan tersebut dimaksudkan supaya bidan tersebut 

memiliki pengalaman, dapat memproses SIPB, dan bisa membuka 

praktik bidan mandiri. Kemudian untuk penetapan jangka waktu dua 

tahun tersebut menurut pernyataan dari Ketua IBI Kabupaten Jembrana 

saat wawancara, bahwa penetapan dua tahun tersebut tidak ada surat 

perintah dari manapun, namun hal tersebut merupakan hasil rapat atau 

pertemuan saja. Seperti yang beliau sampaikan “Tidak ada, itu hasil 

rapat atau pertemuan saja. Itu kebijakan IBI provinsi Bali, kami tahunya 
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dari provinsi.”175 Kemudian Ketua IBI Kabupaten Jembrana menjelaskan 

bahwa IBI Jembrana tidak memiliki surat khusus dari IBI Provinsi Bali, 

karena keputusan tersebut hanya berdasarkan hasil rapat. Apabila 

dilihat dari Pasal 4 Ayat (2) Rancangan Undang-Undang Republik 

Indonesia Tentang Kebidanan (Midwifery) bahwa pendidikan kebidanan 

terdiri atas pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan 

profesi. Dalam RUU Kebidanan tersebut tidak disebutkan adanya bidan 

magang. Untuk pendidikan kebidanan hanya terdiri dari pendidikan 

vokasi ialah program diploma kebidanan dan paling rendah Diploma III 

Kebidanan. Kemudian bidan vokasi yang ingin menjadi bidan profesi 

harus melalui pendidikan pada program sarjana kebidanan atau program 

Diploma IV. Kemudian Pasal 16 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang 

Republik Indonesia Tentang Kebidanan (Midwifery) yang berbunyi:176 

Sebelum menjadi Bidan vokasi atau Bidan profesi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, mahasiswa Kebidanan pada 
akhir masa pendidikan vokasi atau pendidikan profesi harus 
mengikuti Uji Kompetensi yang bersifat nasional. 
 

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa bidan harus mengikuti Uji Kompetensi 

sebelum menjadi bidan vokasi, dan tidak menyebutkan bahwa bidan 

harus mengikuti program pemagangan selama dua tahun. Maka 

kebijakan untuk mengadakan pemagangan untuk bidan tidak memiliki 

landasan hukum yang jelas. Serta pemberian istilah magang untuk bidan 

                                                           
175 Ni Ketut Warsini, SKM, Ketua IBI Cabang Kabupaten Jembrana, Wawancara Tanggal 12 

Februari 2018 
176 Pasal 16 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kebidanan 

(Midwifery) 
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yang sudah lulus pendidikan formal dan telah memiliki STRB tidak tepat, 

sebab istilah magang masih dalam taraf pendidikan. 

Seperti diketahui pengangkatan bidan magang secara teknis 

dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana mengangkat bidan untuk 

melakukan pemagangan selama dua tahun dan mengeluarkan Surat 

Perjanjian Magang yang ditandatangani oleh bidan magang dan Kepala 

Dinas Kesehatan, yang kemudian diberi materai 6000. Pengangkatan 

bidan magang menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jembrana yaitu berdasarkan uraian tugas Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana yang secara tersirat yaitu 

“meningkatkan pembangunan kesehatan dan mengambil langkah-

langkah strategis untuk memenuhi kesehatan.”177 Kemudian peneliti 

mencocokkan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jembrana dengan rincian tugas dari Kepala Dinas sesuai dengan Pasal 

8 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Dinas Kesehatan yang berbunyi:178 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 
dengan rincian tugas sebagai berikut : 
a. merumuskan rencana strategis (Renstra) Dinas yang selaras 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD); 

                                                           
177 dr. Putu Suasta, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, Wawancara Tanggal 12 

Februari 2018 
178 Pasal 8 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan 
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b. menyusun perencanaan pencapaian sasaran Dinas agar 
terlaksana dengan efektif dan efisien; 

c. mengkoordinasikan perencanaan, penelitian/pengembangan, 
pengendalian/evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan 
dengan organisasi perangkat daerah yang terkait agar terjalin 
harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala 
terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
bawahan melalui system pengendalian intern agar program 
dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indicator 
sasaran strategis yang diperjanjikan; 

e. menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan 
perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar 
tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan 
pencapaian target yang diperjanjikan; 

f. memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh 
pemerintah, pemerintah provinsi, dan organisasi perangkat 
daerah serta instansi lain yang berkepentingan agar 
kesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapat 
dipertanggungjawabkan; 

g. menyelenggarakan upaya kesehatan primer dan rujukan, 
meliputi upaya kesehatan masyarakat, kesehatan perorangan, 
pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, pengelolaan 
pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan dan kesehatan 
makanan dan minuman serta pengelolaan upaya kesehatan 
bersumber daya masyarakat; 

h. menyelenggarakan pengkajian penerbitan izin dan klasifikasi 
rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan 
lainnya; 

i. menerbitkan sertifikat Laik Sehat terhadap pengelolaan 
makanan dan minuman; 

j. menerbitkan surat ijin kerja bagi tenaga kesehatan; 
k. memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada 

bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan 
agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan 
perencanaan dan standar operasional prosedur(SOP); 

l. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kinerja dan 
kedisiplinan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengembangan karier; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai bidang tugas guna pencapaian sasaran 
organisasi; dan 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugasnya. 
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Dalam Peraturan Bupati diatas tidak terdapat poin yang 

menyatakan bahwa Kepala Dinas dapat meningkatkan pembangunan 

kesehatan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memenuhi 

kesehatan, ataupun pernyataan yang mengizinkan Kepala Dinas 

Kesehatan dapat mengangkat bidan magang di wilayah Kabupaten 

Jembrana. Jika dianalisis, dengan begitu Bupati Kabupaten Jembrana 

tidak mendistribusikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan 

atau dengan kata lain Kepala Dinas Kesehatan Jembrana tidak memiliki 

kewenangan delegatif, sebab dalam Peraturan Bupati Jembrana 

tersebut tidak menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan pemagangan 

bidan. Terlepas dari tidak adanya Peraturan Bupati Jembrana yang 

mengatur Kepala Dinas Kesehatan dapat mengangkat bidan magang, 

selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, serta Rancangan Undang-

Undang tentang Kebidanan (Midwifery) tidak ada yang menjelaskan 

tentang pemagangan untuk seorang bidan yang sudah lulus. 

Kemudian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya:179 

1. adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 
3. suatu hal tertentu; 
4. suatu sebab (causa) yang halal. 

                                                           
179 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 



109 
 

 
Dalam syarat sahnya perjanjian diatas nomor 1 dan 2 merupakan syarat 

subyektif atau subjek perjanjian. Kemudian nomor 3 dan 4 merupakan 

syarat obyektif atau objek perjanjian. Yang dimaksud persyaratan nomor 

1 adalah para pihak yang mengikatkan diri, dalam hal ini yaitu Kepala 

Dinas Kesehatan dan bidan magang. Kemudian yang dimaksud 

persyaratan nomor 2 yaitu kecakapan dalam hal ini merupakan 

kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Jembrana. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahli Hukum, karena 

dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Dinas Kesehatan tidak ada pernyataan bahwa Kepala Dinas Kesehatan 

Jembrana memiliki kewenangan atau kemampuan untuk mengangkat 

bidan magang, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kepala 

Dinas Kesehatan tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan 

hukum, dalam hal ini adalah membuat Surat Perjanjian Magang. Maka 

Kepala Dinas Kesehatan Jembrana tidak memenuhi syarat subyektif 

nomor 2 dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Kemudian jika dilihat dari isi Surat Perjanjian Magang yang 

dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Jembrana yang berbunyi sebagai 

berikut:180 

1. PIHAK PERTAMA memberikan ijin PIHAK KEDUA sebagai 
tenaga magang pada UPT Puskesmas I Negara  untuk 
mendapatkan pengalaman kerja maksimal 2 (dua) tahun dari 

                                                           
180 Surat Perjanjian Magang  Nomor 800/003/MGG/Diskes/2017 
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tanggal 16 Januari 2017   s/d 16 Januari 2019 dengan 
mendapat bimbingan teknis dari pegawai senior. 

2. PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup tidak mendapat honor 
atau Gaji dari pihak PERTAMA selama mengikuti pemagangan. 

3. PIHAK KEDUA  bersedia dan sanggup tidak menuntut 
pengangkatan  sebagai CPNS  atau pun  tenaga out 
sourching/kontrak pada PIHAK PERTAMA 

4. PIHAK KEDUA berkewajiban  mematuhi peraturan , etika dan 
norma  yang berlaku  di tempat kerja 

5. PIHAK KEDUA diberhentikan secara sepihak  oleh PIHAK 
PERTAMA, apabila   mencemarkan nama baik  institusi  dan 
melanggar etika propesi 

6. PIHAK KEDUA dapat memberhentikan diri sebagai tenaga 
magang sebelum masa berakhir selesai dengan di berikan 
surat pengalaman kerja  oleh PIHAK PERTAMA 
 

Dalam Surat Perjanjian Magang diatas hanya memuat kewajiban bidan 

magang, namun hak-hak bidan yaitu berhak mendapat imbalan jasa dan 

berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku tidak disebutkan. Karena pembuatan Surat 

Perjanjian Magang bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban 

umum, atau kesusilaan, serta melanggar syarat obyektif sahnya 

perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Nomor 3 dan 4 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut batal 

demi hukum (null and void) atau perjanjian yang sejak semula sudah 

batal. 

Hak bidan yang tertuang dalam Pasal 29 Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan:181 

Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan memiliki hak: 

                                                           
181 Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin 

Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 
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a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan 
pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar 
pelayanan, dan standar prosedur operasional; 

b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien 
dan/atau keluarganya; 

c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan 
kewenangan; dan 

d. menerima imbalan jasa profesi. 
 

Jika menilik dari Pasal 29 huruf a menjelaskan bahwa bidan memiliki hak 

untuk memperoleh perlindungan hukum dan menerima imbalan jasa, 

Kemudian untuk Pasal 29 huruf d sudah jelas menerangkan bahwa 

bidan memiliki hak menerima imbalan jasa profesi. Akan tetapi bidan 

magang di Kabupaten Jembrana harus bersedia tidak menerima gaji dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Maka isi Surat Perjanjian 

Magang tidak sesuai dengan pasal tersebut. 

Selanjutnya Isi Surat Perjanjian Magang juga tidak sesuai 

dengan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi:182 

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: 
a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan 

tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan 
Profesi, dan Standar Prosedur Operasional; 

b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima 
Pelayanan Kesehatan atau keluarganya; 

c. menerima imbalan jasa; 
d. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan 

kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; 

e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; 
f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak 

lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, 

                                                           
182 Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 
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standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau 
ketentuan PeraturanPerundang-undangan; dan 

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
 

Dalam Undang-Undang diatas tertulis hak-hak dari tenaga kesehatan 

yang menjalankan praktik yaitu memperoleh perlindungan hukum dan 

menerima imbalan jasa selama menjalankan praktik keprofesiannya. 

Namun dalam Surat Perjanjian Magang yang ditandatangani oleh 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana tersebut mengeleminasi 

hak-hak yang seharusnya didapat oleh seorang bidan. 

Ada pula Pasal 61 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang 

Republik Indonesia Tentang Kebidanan (Midwifery) yang berbunyi:183 

Bidan dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja berhak 
memperoleh perlindungan: 
a. upah termasuk tunjangan; 
b. keselamatan dan kesehatan kerja; 
c. jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan; dan 
d. kesejahteraan. 
 

Dalam Rancangan Undang-Undang diatas justru menyebutkan lebih 

banyak hak-hak dari seorang bidan yang tidak disebutkan di dalam Surat 

Perjanjian Magang. 

Jika dikaitkan dengan HAM bagi profesi tenaga kesehatan 

bidan yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:184 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 
perlakuan yang sama di depan hukum. 

                                                           
183 Pasal 61 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kebidanan 

(Midwifery) 
184 Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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Kemudian pada Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:185 

Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan 
yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah 
serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. 
 

Dalam dua pasal tentang HAM yang disebutkan diatas memperlihatkan 

bahwa seorang bidan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan 

hukum dan mendapat upah sebagai imbalan jasa dari pekerjaan yang 

dilakukan. Namun realitanya bidan magang di Kabupaten Jembrana 

tidak mendapatkan haknya yaitu tidak memperoleh perlindungan hukum 

dan tidak mendapat imbalan jasa sesuai dengan isi Surat Perjanjian 

Magang. 

Maka konten Surat Perjanjian Magang yang dibuat oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jembrana dapat dikatakan cacat hukum karena 

melanggar HAM, sebab selama pemagangan bidan tidak memperoleh 

perlindungan hukum dan imbalan jasa. Hal tersebut bertentangan 

dengan  Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Serta Kepala Dinas 

Kesehatan menyalahi aturan sebab tidak memiliki kewenangan 

membuat perjanjian, menandatangani perjanjian, dan mengangkat 

tenaga bidan magang. Atau dengan kata lain bahwa Kepala Dinas 

Kesehatan Jembrana melampaui kewenangan yang sudah ada. Serta 

tidak memberikan hak-hak yang harus diperoleh bidan. 

                                                           
185 Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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Dengan kondisi yang terjadi sekarang, bahwa proses 

pengangkatan bidan di Kabupaten Jembrana tidak memiliki landasan 

hukum yang jelas, maka kedudukan atau status dari bidan magang juga 

tidak jelas. Maka secara otomatis bidan magang tidak memiliki 

perlindungan hukum. Hasil wawancara dengan bidan magang 

menyatakan bahwa bidan magang di Puskesmas II Melaya telah 

menyadari kedudukannya sebagai bidan magang yang tidak memiliki 

perlindungan hukum, maka dari itu harus didampingi bidan senior. 

Supaya bidan magang di Kabupaten Jembrana memiliki 

kedudukan hukum, menurut hasil wawancara dengan Ahli Hukum 

menyatakan bahwa Bupati Jembrana perlu membentuk peraturan 

pelimpahan kewenangan Delegatif atau Mandat kepada Dinas 

Kesehatan. Pemberian pelimpahan kewenangan Delegatif atau Mandat 

kepada Dinas Kesehatan dengan pertimbangan bahwa puskesmas di 

Kabupaten Jembrana membutuhkan bidan magang. Selain itu untuk 

mempercepat proses penempatan bidan magang dikarenakan Dinas 

Kesehatan sebagai perangkat daerah yang mengetahui pemetaan bidan 

magang di Kabupaten Jembrana. Dengan alur yaitu puskesmas di 

Kabupaten Jembrana memberikan usulan kepada Dinas Kesehatan 

untuk mengangkat bidan magang. 

Bentuk peraturan pelimpahan kewenangan Delegatif atau 

Mandat bisa berupa Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati yang 

menetapkan tentang Mekanisme Dan Isi beserta bentuk 
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pengangkatannya berupa Perjanjian yang memuat hak-hak bidan 

magang. Mekanisme Dan Isi dalam Keputusan Bupati atau Peraturan 

Bupati tersebut harus ada pembatasan waktu berapa lama pemagangan 

bidan untuk menghindari eksploitasi terhadap bidan magang karena 

tidak dipenuhinya hak bidan magang, serta bidan magang yang 

melakukan pemagangan terus-menerus di Kabupaten Jembrana tanpa 

diberikan imbalan jasa dan tidak memperoleh perlindungan hukum. 

Maka dari itu, dengan dasar pertimbangan bahwa kualifikasi minimal 

pendidikan bidan adalah Diploma III Kebidanan selama 3 tahun, maka 

pemagangan bidan dalam rentang waktu tersebut yaitu 1 tahun atau 

maksimal 2 tahun dan tidak perlu diperpanjang. 

Selanjutnya untuk bentuk pengangkatan yang dimaksud bisa 

berupa SK Pengangkatan ataupun Perjanjian. Bentuk pengangkatan 

berupa SK Pengangkatan diperuntukkan bagi PNS, namun bentuk 

pengangkatan berupa Perjanjian digunakan untuk pegawai tidak tetap 

atau non PNS yaitu PPPK. Karena bidan magang bukanlah PNS, maka 

bentuk pengangkatan yang sesuai dengan kondisi tersebut ialah 

disamakan dengan PPPK yaitu Perjanjian yang memuat hak-hak bidan 

magang. Dengan adanya peraturan pelimpahan kewenangan Delegatif 

atau Mandat berupa Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati yang 

menetapkan tentang Mekanisme Dan Isi beserta bentuk 

pengangkatannya berupa Perjanjian yang memuat hak-hak bidan 
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magang, maka kedepannya diharapkan bidan magang di Kabupaten 

Jembrana memiliki kedudukan hukum di muka hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




