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BAB IV 
 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Kedudukan Bidan Magang Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam 

Memberikan Pelayanan Kesehatan Dalam Ketentuan Hukum Di 

Indonesia 

Pemagangan bidan berawal dari permohonan IBI Kabupaten 

Jembrana yang meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 

mengadakan pemagangan bidan selama dua tahun dengan tujuan 

supaya bidan lulusan baru mendapat pengalaman serta sebagai 

persyaratan bagi bidan untuk memproses SIPB dan membuka praktik 

bidan mandiri. 

Pengangkatan secara teknis dilakukan langsung oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jembrana dan tidak dilakukan oleh BKPSDM 

karena formasi lowongan bidan magang bukan dari KEMENPAN-RB, 

melainkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana yang lebih 

mengetahui kebutuhan bidan magang di wilayah Kabupaten Jembrana. 

Proses pengangkatan bidan magang yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jembrana tidak memiliki dasar peraturan yang 

jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara hanya menyebutkan pegawai PNS dan PPPK, dan tidak 

ada pegawai magang. Selain itu dalam peraturan perundang-undangan 
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seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan 

Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan tidak ada membahas tentang pemagangan bagi bidan 

yang telah lulus dari pendidikan Diploma III dan Diploma IV. 

Kemudian dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 40 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan tidak ada pernyataan yang 

menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Jembrana memiliki 

kewenangan untuk mengangkat bidan magang. Sehingga kedudukan 

atau status bidan magang di Kebupaten Jembrana tidak jelas, sebab 

tidak memiliki peraturan yang mengatur tentang pemagangan bidan 

yang sudah lulus pendidikan formal. Maka untuk selanjutnya bidan 

magang juga tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti di depan 

hukum apabila terjadi kesalahan yang berkaitan dengan pekerjaannya. 

 

2. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Bidan Magang Sebagai 

Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Di 

Puskesmas II Melaya, Jembrana, Bali 

Data dari arsip Tata Usaha Puskesmas II Melaya 

menunjukkan pemagangan bidan di Kabupaten Jembrana secara resmi 

dilakukan sejak tahun 2011 dan masih berlangsung hingga saat ini tahun 

2018. Kemudian data dari Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten 
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Jembrana menunjukkan jumlah bidan magang tahun 2017-2018 

sebanyak 56 bidan yang tersebar di 8 puskesmas wilayah Kabupaten 

Jembrana. Dan saat ini bidan magang di Puskesmas II Melaya sebanyak 

8 orang bidan. Bidan yang telah lulus pendidikan Diploma III dan 

Diploma IV serta telah memiliki STRB terlebih dahulu memasukkan surat 

lamaran pekerjaan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, kemudian 

Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan puskesmas yang membutuhkan 

bidan magang. Apabila  puskesmas tersebut membutuhkan bidan 

magang dan bidan yang bersangkutan bersedia ditempatkan di 

puseksmas tersebut, maka bidan menandatangi Surat Perjanjian 

Magang dengan materai 6000. 

Isi dari Surat Perjanjian Magang tersebut diantaranya 

menyatakan bahwa bidan diberikan kesempatan magang selama dua 

tahun dan mendapat bimbingan teknis dari pegawai senior yaitu bidan 

PNS/Kontrak. Kemudian bidan magang bersedia tidak mendapat gaji 

dan tidak menuntut pengangkatan CPNS ataupun tenaga Kontrak. Bidan 

magang wajib mematuhi peraturan, etika, dan norma yang berlaku di 

tempat kerja. Bidan magang diberhentikan secara sepihak apabila 

mencemarkan nama baik institusi dan melanggar etika profesi. Dan yang 

terakhir adalah bidan magang dapat memberhentikan diri sebagai bidan 

magang sebelum masa pemagangan berakhir dengan diberikan surat 

pengalam kerja oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. 

Berdasarkan isi dari Surat Perjanjian Magang yang dikeluarkan oleh 
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Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana tersebut hanya menuliskan 

kewajiban dari bidan magang, namun tidak menyebutkan hak-hak dari 

bidan magang. 

Di sisi lain bidan magang juga tidak diberikan cuti hamil dan 

melahirkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Namun Kepala 

Puskesmas II Melaya membuat kebijakan yang mengizinkan bidan 

magang untuk istirahat selama 3-7 hari setelah melahirkan, serta 

mengalokasikan Jasa Pelayanan puskesmas yang diberikan untuk bidan 

magang ± Rp.300.000,- yang dibagikan setiap tiga bulan sekali. 

Dalam menjalankan pekerjaannya, bidan magang diizinkan 

untuk melakukan pelayanan kebidanan mulai dari Antenatal Care (ANC), 

persalinan, pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan 

pemasangan maupun pencabutan KB karena bidan magang memiliki 

ijazah dan keterampilan yang sama dengan bidan pada umumnya, 

namun dengan tetap didampingi oleh bidan PNS/Kontrak. Akan tetapi 

bidan magang tidak diizinkan memegang program kerja puskesmas 

secara langsung, disebabkan bidan magang sewaktu-waktu 

diperbolehkan dan dapat mengundurkan diri dari proses pemagangan 

yang berakibat program kerja puskesmas tidak berjalan secara optimal. 

Maka dari itu hanya bidan PNS dan Kontrak yang diizinkan memegang 

program kerja puskesmas. 

Dikarenakan bidan magang membantu pekerjaan yang 

seharusnya dilakukan oleh bidan PNS/Kontrak, sehingga untuk 



121 
 

memastikan bidan magang tidak melakukan kesalahan selama tindakan 

kepada pasien, maka bidan PNS/Kontrak harus mendampingi bidan 

magang dalam melakukan pelayanan kesehatan. Apabila bidan magang 

mencemarkan nama baik puskesmas dan melanggar etika profesi, maka 

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana memberhentikan bidan magang 

secara sepihak. 

 

3. Persoalan Hukum Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Tugas 

Bidan Magang Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan 

Pelayanan Kesehatan 

Dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 40 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan tidak terdapat poin yang menyatakan 

bahwa Kepala Dinas Kesehatan dapat mengangkat bidan magang. 

Dengan kata lain Bupati Jembrana selaku kepala daerah yang 

mempunyai kewenangan atributif tidak memberikan kewenangan 

delegatif kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk 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 
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menjelaskan tentang pemagangan untuk seorang bidan yang sudah 

lulus. 

Kemudian apabila ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang syarat sahnya suatu 

perjanjian, maka Kepala Dinas Kesehatan Jembrana tidak memiliki 

kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu membuat Surat 

Perjanjian Magang karena tidak memiliki kewenangan delegatif dari 

Bupati Jembrana. Serta pembuatan Surat Perjanjian Magang 

bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, atau 

kesusilaan. Karena melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum (null 

and void) atau perjanjian yang sejak semula sudah batal. 

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 29 Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan bahwa bidan 

memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi yaitu hak untuk memperoleh 

perlindungan hukum dan mendapat imbalan jasa. Kemudian Pasal 3 

Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak 

untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama di depan hukum, 

dan mendapat upah selama melakukan pekerjaannya. Namun dalam 
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Surat Perjanjian Magang hanya menyebutkan kewajiban bidan magang 

dan mengeliminasi hak-hak yang harus didapat seperti hak memperoleh 

perlindungan hukum dan menerima imbalan jasa. 

Jadi isi atau konten Surat Perjanjian Magang tersebut 

melanggar prinsip-prinsip HAM bagi tenaga kesehatan bidan, sebab 

bidan magang tidak mendapatkan haknya sesuai yang tercantum dalam 

Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang masing-masing 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh 

perlindungan hukum dan imbalan jasa. Sehingga konten Surat 

Perjanjian Magang tersebut cacat hukum karena melanggar prinsip-

prinsip HAM bagi bidan. 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. 

Dikarenakan proses pengangkatan bidan magang dan Surat 

Perjanjian Magang yang tidak berlandaskan hukum, maka secara 

otomatis kedudukan atau status dari bidan magang juga tidak memiliki 

landasan hukum yang jelas. Sehingga bidan magang di Kabupaten 

Jembrana tidak memiliki perlindungan hukum. 
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Supaya bidan magang di Kabupaten Jembrana memiliki 

kedudukan hukum, maka untuk kedepannya 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 

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 



125 
 

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 

magang, sehingga bidan magang di Kabupaten Jembrana memiliki 

kedudukan hukum di muka hukum. 
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B. SARAN 

1. Bupati Jembrana perlu membentuk peraturan pelimpahan 

kewenangan Delegatif kepada Dinas Kesehatan Jembrana berupa 

Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati yang menetapkan tentang 

Mekanisme Dan Isi beserta bentuk pengangkatannya berupa 

Perjanjian yang memuat hak-hak bidan magang supaya tidak terjadi 

eksploitasi terhadap bidan magang. 

2. Perlu adanya pembatasan waktu pemagangan dan pemenuhan hak 

bidan magang di dalam mekanisme pengangkatan bidan magang di 

Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


