
 
 

Lampiran 1: Pedoman wawancara untuk Bidan Magang Puskesmas II 
Melaya, Jembrana, Bali 

 

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN BIDAN MAGANG PUSKESMAS II MELAYA 

 

Identitas: 

1. Nama   :  
2. Umur   :  
3. Pendidikan Terakhir :  
4. Alamat   : 

 

Pertanyaan: 

1. Sudah berapa lama Anda menjadi bidan magang di Puskesmas II 

Melaya? 

2. Siapa yang mengangkat Anda menjadi bidan magang di Puskesmas 

II Melaya? 

3. Jelaskan proses alur yang Anda lakukan sampai bisa menjadi bidan 

magang di Puskesmas II Melaya? 

4. Apakah Anda sudah memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) 

dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)? 

5. Apa sajakah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh bidan magang 

di Puskesmas II Melaya? 

6. Ada berapa sistem shift jaga di Puskesmas II Melaya? 

7. Apakah sistem shift jaga tersebut memberikan keuntungan bagi 

Anda?  



 

8. Apa sajakah pelayanan kebidanan yang boleh dilakukan oleh bidan 

magangdi Puskesmas II Melaya? 

9. Apa sajakah pelayanan kebidanan yang tidak boleh dilakukan oleh 

bidan magang di Puskesmas II Melaya? 

10. Apakah bidan magang juga melakukan pelayanan kesehatan lainnya 

yang dilakukan tenaga kesehatan selain bidan magang seperti 

penanganan kegawatdaruratan pasien dan kegiatan administrasi 

seperti yang dilakukan oleh petugas administrasi? 

11. Jelaskan apa saja tugas utama atau tugas pokok dari seorang 

bidan? 

12. Apa alasan Anda ingin menjadi bidan magang di Puskesmas II 

Melaya? 

13. Apakah Anda merasa bidan magang di Puskesmas II Melaya sudah 

mendapatkan haknya sebagai tenaga kesehatan? 

14. Adakah jaminan kesehatan yang diberikan Pemerintah Kabupaten 

Jembrana untuk bidan magang? 

15. Apakah bidan magang di Puskesmas II Melaya mendapat imbalan 

jasa atau uang transportasi selama melakukan pemagangan? 

16. Berapakah imbalan jasa yang diberikan untuk bidan magang di 

Puskesmas II Melaya? 

17. Apakah imbalan jasa tersebut diberikan rutin dan tepat waktu? 

18. Apakah bidan magang diberikan cuti jika sedang hamil dan 

melahirkan? 



 

19. Berapa lamakah cuti yang diberikan oleh Puskesmas II Melaya? 

20. Pernahkah Anda mendapat teguran dari bidan PNS atau tenaga 

kesehatan lainnya selama menjalani proses pemagangan bidan di 

Puskesmas II Melaya? 

21. Jika Anda pernah mendapat teguran, dalam hal apa dan dalam 

bentuk teguran seperti apa? 

22. Apakah selama ini ada pengawasan dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana mengenai kegiatan pemagangan bidan di 

Puskesmas dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang 

bidan magang? 

23. Setelah menjadi bidan magang di Puskesmas II Melaya, apakah 

Anda berniat bekerja sebagai bidan di fasilitas kesehatan lainnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2: Pedoman wawancara untuk Bidan PNS Puskesmas II 
Melaya, Jembrana, Bali 

 

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA 
DENGAN BIDAN PNS PUSKESMAS II MELAYA 

 

Identitas: 
 
1. Nama   : 
2. Umur   :  
3. Pendidikan Terakhir :  
4. Alamat   :  

 

Pertanyaan: 

1. Sudah berapa lama Anda bekerja sebagai bidan PNS di Puskesmas 

II Melaya? 

2. Apa sajakah pelayanan kebidanan yang boleh dilakukan oleh bidan 

magang di Puskesmas II Melaya? 

3. Apa sajakah pelayanan kebidanan yang tidak boleh dilakukan oleh 

bidan magang di Puskesmas II Melaya? 

4. Apakah bidan magang juga diperbolehkan melakukan pelayanan 

kesehatan lainnya yang dilakukan tenaga kesehatan selain 

bidanseperti penanganan kegawatdaruratan pasien dan kegiatan 

administrasi seperti yang dilakukan oleh petugas administrasi? 

5. Apakah Anda selalu memberikan kesempatan pada bidan magang 

untuk mencoba melakukan tindakan kebidanan yang dirasa belum 

mahir dilakukan oleh bidan magang? 

6. Apakah ada metode khusus yang Anda lakukan untuk membimbing 

bidan magang di Puskesmas II Melaya? 



 

7. Pernahkah Anda melakukan teguran apabila bidan magang 

melakukan kesalahan baik kesalahan kecil maupun besar dalam 

memberikan pelayanan kebidanan terhadap pasien? 

8. Dalam bentuk apa teguran yang Anda lakukan terhadap bidan 

magang tersebut? 

9. Sejauh pengamatan Anda, apakah bidan magang di Puskesmas II 

Melaya selama ini pernah melakukan kesalahan saat melakukan 

pelayanan kesehatan? 

10. Jika bidan magang melakukan kesalahan atau kelalaian, siapakah 

yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut? 

11. Ada berapa jumlah bidan magang di Puskesmas II Melaya saat ini? 

12. Apakah dengan jumlah bidan magang yang ada saat ini sudah 

mampu meningkatkan kemampuan tim dalam menjalankan program 

pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas II Melaya? 

13. Dengan adanya bidan magang di Puskesmas II Melaya apakah 

pelayanan kebidanan menjadi lebih efektif dan efisien? 

14. Apakah selama ini ada kendala atau kesulitan yang Anda rasakan 

dalam membimbing bidan magang? 

15. Adakah evaluasi yang dilakukan apabila bidan magang telah selesai 

melakukan pemagangan bidan? 

 

 



 

Lampiran 3: Pedoman wawancara untuk Kepala Puskesmas II Melaya, 
Jembrana, Bali 

 

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA 
DENGAN KEPALA PUSKESMAS II MELAYA 

 

Identitas: 
 
1. Nama   :  
2. Umur   :  
3. Pendidikan Terakhir :  
4. Alamat   :  
 

Pertanyaan: 

1. Sejak kapan Puskesmas II Melaya menerima bidan magang? 

2. Adakah kriteria khusus dari Puskesmas II Melaya dalam menerima 

bidan magang? 

3. Apakahtujuan diadakannya pemagangan bidan di Puskesmas? 

4. Jika bidan magang melakukan kesalahan atau kelalaian, siapakah 

yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut? 

5. Apakah bidan magang di Puskesmas II Melaya diwajibkan memiliki 

Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan 

(SIPB)? 

6. Apakah bidan magang diperbolehkan memegang program yang 

diadakan oleh Puskesmas II Melaya? 

7. Apakah Puskesmas II Melaya memberikan atau mengadakan 

pelatihan kepada bidan magang untuk meningkatkan 

kompetensinya? 



 

8. Apakah bidan magang di Puskesmas II Melaya diberikan imbalan 

jasa atau uang transportasi? 

9. Apakah ada anggaran khusus dari Puskesmas II Melaya untuk 

imbalan jasa yang diberikan kepada bidan magang? 

10. Apakah bidan magang diberikan cuti jika sedang hamil dan 

melahirkan? 

11. Berapa lamakah cuti yang diberikan oleh Puskesmas II Melaya? 

12. Berapa lama waktu yang diperbolehkan untuk menjadi bidan 

magang di Puskesmas II Melaya? 

13. Jika telah menyelesaikan tugasnya sebagai bidan magang, apakah 

ada evaluasi yang dilakukan oleh Puskesmas II Melaya kepada 

bidan magang tersebut? 

14. Secara keseluruhan apakah Puskesmas II Melaya merasa terbantu 

dengan adanya bidan magang? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4: Pedoman wawancara untuk Ketua Ikatan Bidan Indonesia 
(IBI) Cabang Kabupaten Jembrana 

 

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA DENGANKETUA 
IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) CABANG KABUPATEN 

JEMBRANA 

 

Identitas: 

1. Nama   :  
2. Umur   :     
3. Pendidikan Terakhir :  
4. Alamat   :  

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah peran IBI cabang Kabupaten Jembrana dengan 

adanya bidan magang yang melakukan pemagangan di 

Puskesmas? 

2. Dalam menjalankan profesinya apakah tenaga kesehatan bidan 

memiliki standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar 

prosedur operasional? 

3. Apakah perbedaan bidan magang dengan bidan yang telah diangkat 

sebagai bidan kontrak dan bidan PNS? 

4. Apakah bidan magang memiliki kewenangan dalam menjalankan 

profesinya? 

5. Adakah peraturan IBI yang mengatur tentang bidan magang? 

6. Apakah bidan magang di kabupaten Jembrana mendapatkan 

imbalan jasa? 

7. Apa saja syarat untuk menjadi anggota IBI? 



 

8. Apakah bidan magang diperbolehkan bergabung sebagai anggota 

IBI? 

9. Apakah bidan magang yang belum memiliki Surat Tanda Registrasi 

Bidan (STRB) diperbolehkan bergabung menjadi anggota IBI? 

10. Apakah bidan magang diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi 

Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)? 

11. Apakah yang dilakukan IBI jika mendapati bidan magang tidak 

memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik 

Bidan (SIPB)? 

12. Apa yang dilakukan IBI jika bidan magang melakukan kesalahan 

atau kelalaian? Apakah bidan tersebut mendapatkan perlindungan 

hukum? 

13. Bagaimana kebijakan dari IBI Jembrana tentang pemagangan 

bidan? Mengingat tidak adanya peraturan yang mengatur tentang 

pemagangan bidan. 

14. Secara keseluruhan dengan adanya pemagangan bidan apakah 

mampu mengurangi permasalahan kebidanan yang ada di 

Kabupaten Jembrana? 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5: Pedoman wawancara untuk Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Jembrana 

 
 

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA 

 
 
Identitas: 
 
1. Nama   :  
2. Umur   :  
3. Pendidikan Terakhir :  
4. Alamat   :  

 

Pertanyaan: 

1. Apakah yang dimaksud dengan bidan magang? 

2. Apakah Dinas Kesehatan diberi kewenangan oleh Bupati Jembrana 

untuk merekrut bidan magang? 

3. Adakah dasar pelimpahan wewenang yang mengatur bahwa Dinas 

Kesehatan bisa melakukan perekrutan bidan magang? 

4. Apakah bentuk kewenangan tersebut? 

5. Adakah pedoman atau dasar mengapa bidan tersebut disebut 

dengan “bidan magang”? Mengingat konteks magang adalah masih 

menempuh pendidikan.  

6. Adakah Peraturan Bupati yang mengatur tentang bidan magang? 

7. Sejak kapan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana merekrut bidan 

magang? 

8. Apakah ada kualifikasi minimum untuk seorang bidan magang? 

9. Bagaimanakah peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dalam 

mengontrol kegiatan pemagangan bidan di puskesmas? 



 

10. Apakah tujuan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jembrana dengan mengadakan pemagangan bidan di puskesmas? 

11. Apakah bidan magang di Jembrana wajib memiliki Surat Tanda 

Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)? 

12. Apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana jika ada 

bidan magang yang belum memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan 

(STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)? 

13. Apa perbedaan bidan magang dengan bidan kontrak dan bidan 

PNS? 

14. Apa saja kriteria dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana bagi 

bidan yang ingin magang di puskesmas? 

15. Adakah perjanjian khusus yang diberikan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana kepada bidan yang akan melakukan magang 

di puskesmas? 

16. Apa sajakah isi dari perjanjian tersebut? 

17. Adakah kriteria bagi puskesmas yang akan menjadi tempat 

pemagangan bidan? 

18. Berapa lamakah waktu yang diberikan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana bagi bidan magang di puskesmas? 

19. Apakah bidan magang di Kabupaten Jembrana diberikan imbalan 

jasa atau uang transportasi selama melakukan pemagangan bidan? 

20. Apakah ada anggaran khusus dari Pemerintah Kabupaten Jembrana 

terkait imbalan jasa yang diberikan untuk bidan magang? 



 

21. Apakah bidan magang diberikan cuti jika sedang hamil dan 

melahirkan? 

22. Berapa lamakah cuti yang diberikan? 

23. Apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

kewenangan bidan magang dalam melakukan pekerjaannya? 

24. Jika bidan magang melakukan kesalahan atau kelalaian, tindakan 

seperti apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kabupaten Jembrana? 

25. Ada berapa jumlah bidan magang saat ini yang tersebar di 

Kabupaten Jembrana? 

26. Dengan jumlah bidan magang yang ada saat ini apakah sudah 

mampu membantu program yang diadakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Jembrana? 

27. Apakah bidan magang diizinkan untuk membuka praktik mandiri? 

28. Jika bidan magang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai 

bidan magang di puskesmas yang telah ditunjuk sebelumnya, lalu 

apa yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 

terhadap bidan tersebut? 

29. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana kepada bidan magang tersebut? 

 

 

 



 

Lampiran 6: Pedoman wawancara untuk Kepala Badan Kepegawaian 
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 
Kabupaten Jembrana 

 
 

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA DENGAN 
KEPALA DINAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) 
KABUPATEN JEMBRANA 

 
 

Identitas: 
 
1. Nama   : 
2. Umur   :  
3. Pendidikan Terakhir :  
4. Alamat   : 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah BKD melakukan perekrutan untuk tenaga kesehatan bidan 

magang? 

2. Jelaskan proses perekrutan tersebut? 

3. Apakah BKD diberi kewenangan oleh Bupati untuk melakukan 

perekrutan bidan magang? 

4. Adakah Peraturan Bupati Jembrana yang mengatur tentang bidan 

magang? 

5. Siapakah yang menandatangani Peraturan tersebut? 

6. Apakah kewenangan tersebut berbentuk mandat dari Bupati 

Jembrana? 

7. Adakah dasar pelimpahan wewenang yang mengatur bahwa BKD 

bisa melakukan perekrutan bidan magang? 



 

8. Mengapa perekrutan bidan magang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan? Dan tidak dilakukan oleh BKD? 

9. Apakah perbedaan magang untuk pendidikan dan magang untuk 

bekerja? 

10. Adakah perbedaan antara bidan magang dan bidan praktik? 

11. Mengapa bidan magang tidak disebut sebagai pegawai? Mengingat 

konteks magang adalah masih menempuh pendidikan.  

12. Adakah Peraturan Daerah yang mengatur tentang bidan magang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 7: Pedoman wawancara untuk Ahli Hukum Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang 

 
 

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA DENGAN AHLI 
HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 

 
 
Identitas: 
 
1. Nama   :  
2. Umur   :  
3. Pendidikan Terakhir : 
4. Alamat   : 
 

Pertanyaan: 

1. Apakah pengertian dari kedudukan hukum dalam terminologi 

hukum? 

2. Apakah yang dimaksud dengan kedudukan hukum? 

3. Adakah perbedaan antara Kedudukan dengan Kedudukan Hukum? 

4. Bisakah seseorang yang melakukan profesi memiliki kedudukan 

hukum? 

5. Apakah wewenang dari bidan magang, mengingat tidak ada dasar 

hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur bidan 

magang  untuk melakukan pekerjaannya? 

6. Apakah Legal Standing apabila bidan magang ingin melakukan 

kewenangannya sebagai bidan magang jika hak-haknya tidak 

dipenuhi? 

7. Apakah bidan magang memiliki Legal Standing untuk menuntut itu? 



 

8. Bisakah Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dijadikan pedoman untuk mengatur 

bidan magang yang merupakan tenaga kesehatan? 

9. Bisakah disamakan peraturan tersebut untuk mengatur bidan 

magang yang merupakan tenaga kesehatan? 

10. Apakah perjanjian pemagangan tenaga kerja bisa disamakan 

dengan perjanjian pemagangan untuk tenaga kesehatan? 

11. Bagaimanakah peraturannya di dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan jika bidan magang tersebut belum diangkat 

menjadi PNS? 

12. Apakah Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kesehatan bisa 

dijadikan pedoman bagi bidan magang untuk melakukan 

pekerjaannya? 

13. Bisakah pengertian pemagangan dalam Pasal 1 Nomor 1 Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 

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

Dalam Negeri disamakan dengan pemagangan bidan? Mengingat 

bidan adalah tenaga kesehatan dan tidak adanya peraturan 

perundang-undangan tentang bidan magang. 

14. Bisakah Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dijadikan sebagai pedoman atau 

acuan untuk pelaksanaan pemagangan bidan? Mengingat bahwa 

bidan adalah tenaga kesehatan. 



 

15. Bidan magang merupakan bidan yang telah lulus dari pendidikan 

kebidanan dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB), 

kemudian telah tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI). Jika bidan magang tersebut melakukan kesalahan, 

apakah IBI selaku organisasi profesi bisa membantu dalam hal 

menyelesaikan permasalahan bidan magang tersebut? 

16. Dengan melihat kenyataan di lapangan bahwa belum adanya 

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus 

tentang bidan magang, lalu bagaimanakah Legal Standing apabila 

bidan magang tersebut melakukan kesalahan? 

17. Seperti apakah masukan yang bisa diberikan oleh peneliti untuk 

Puskesmas II Melaya, IBI cabang Kabupaten Jembrana, dan  Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jembrana terkait tidak adanya peraturan 

perundang-undangan tentang bidan magang? 

18. Apakah tata cara penulisan Surat Perjanjian tersebut sudah benar 

penyusunannya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku? 

19. Bagaimana jika pembuatan Surat Perjanjian Magang tidak memiliki 

dasar?  

20. Bagaimana jika Surat Perjanjian Magang hanya menyebutkan 

kewajiban bidan magang saja dan tidak menyebutkan hak-hak dari 

bidan magang? 

21. Apakah Surat Perjanjian Magang ini sudah bisa dijadikan sebagai 

perlindungan hukum untuk bidan magang? 



 

22. Apakah Pasal 3 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana dapat dijadikan sebagai dasar oleh Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana untuk mengadakan proses 

pemagangan bidan di wilayah Kabupaten Jembrana? 

23. Apakah kalimat tersirat yang dimaksud Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana yaitu “meningkatkan pembangunan kesehatan 

dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memenuhi 

kesehatan” dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengadakan 

proses pemagangan bidan di wilayah Kabupaten Jembrana? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 8: Matriks Hasil Analisis Perundang-Undangan 

MATRIKS HASIL ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN 

Regulasi Dan/Atau Pendapat Ahli 
Hukum 

Keadaan Yang Terjadi Di 
Lapangan 

Hasil Analisis 

1. Ahli Hukum menyatakan kedudukan 
bidan magang di Kabupaten Jembrana 
tidak jelas karena tidak ada peraturan 
yang mengatur dan pengangkatan 
bidan magang dilakukan oleh Dinkes, 
bukan oleh BKPSDM. 
 

2. Pasal 3 Ayat (1) PERMENKES No 28 
Th 2017 tentang Izin Dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan 
menyatakan “Setiap Bidan harus 
memiliki STRB untuk dapat melakukan 
praktik keprofesiannya.” 

 
3. Pasal 1 No 4 PERMENKES No 28 Th 

2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan menyatakan “Surat Izin 
Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat 
SIPB adalah bukti tertulis yang 
diberikan oleh pemerintah daerah 
kabupaten/kota kepada Bidan sebagai 
pemberian kewenangan untuk 
menjalankan praktik kebidanan.” 

1. Belum ada peraturan yang 
mengatur tentang bidan magang.  
 

2. STRB menjadi salah satu syarat 
untuk melamar pekerjaan menjadi 
bidan magang di Dinkes dan semua 
bidan magang sudah memiliki 
STRB. Hasil wawancara dengan 
Ahli Hukum menyatakan bahwa 
STRB hanya sebuah bukti bahwa 
bidan tersebut sudah berkompeten. 

 
3. Hasil wawancara dengan Kepala 

Dinkes dan IBI bahwa SIPB bisa 
diproses dan didapat setelah 
menempuh magang selama 2 tahun 
di puskesmas. 

 
4. Bidan magang tidak termasuk dari 

pegawai ASN. 
 

5. Bidan magang bukan pegawai 
PPPK. 

1. Bidan magang ialah seorang perempuan yang telah 
lulus dari pendidikan kebidanan dan telah mendapat 
izin resmi dari pemerintah serta melakukan praktik 
kerja di instansi pelayanan kesehatan dibawah 
bimbingan dan pengawasan oleh bidan yang lebih 
berpengalaman. Untuk di Kabupaten Jembrana, bidan 
magang diartikan sebagai bidan yang baru lulus 
pendidikan kebidanan baik Diploma III atau Diploma IV 
yang melewati proses secara teknis dan kemudian 
diangkat sebagai bidan magang oleh Dinkes untuk 
mengikuti proses pemagangan di puskesmas selama 2 
tahun yang bertujuan supaya bisa memproses SIPB 
dan membuka praktik mandiri bidan. 
 

2. Bidan yang sudah lulus dari pendidikan kemudian 
mengikuti uji kompetensi, setelah lulus uji kompetensi 
maka bidan tersebut mendapatkan bukti tertulis berupa 
STRB berlaku 5 tahun yang disahkan oleh pemerintah 
yang menandakan bahwa bidan yang bersangkutan 
telah berkompeten dalam melakukan praktik 
keprofesiannya. 

 
 



 

4. Pasal 1 No 1 UU No 5 Th 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara menyatakan 
“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil danpegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja 
yangbekerja pada instansi pemerintah.” 
 

5. Ahli Hukum menyatakan bahwa 
seharusnya bidan magang termasuk 
dari PPPK sesuai dengan UU ASN, 
sebab bidan magang bekerja di instansi 
pemerintah yaitu puskesmas. 
 

6. Pasal 11 Ayat (5) UU No 36 Th 2014 
tentang Tenaga Kesehatan menyatakan 
“Jenis Tenaga Kesehatan yang 
termasuk dalam kelompok tenaga 
kebidanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d adalah bidan.” 

 
7. Pasal 57 Huruf a UU No 36 Th 2014 

tentang Tenaga Kesehatan menyatakan 
“Memperoleh pelindungan hukum 
sepanjang melaksanakan tugas sesuai 
dengan Standar Profesi, Standar 
Pelayanan Profesi, dan Standar 
Prosedur Operasional.” Dan Huruf c 
menyatakan“Menerima imbalan jasa.” 

 
 

6. Di Kabupaten Jembrana terdapat 
bidan PNS dan bidan Kontrak yang 
diangkat oleh pusat. Sedangkan 
pengangkatan bidan magang oleh 
Dinkes. 
 

7. Bidan magang tidak memiliki 
perlindungan hukum dan tidak 
berhak menuntut imbalan jasa 
sesuai dengan Surat Perjanjian 
Magang. 

 
8. Bidan magang dibolehkan 

melakukan pelayanan kebidanan 
dengan didampingi oleh bidan 
senior. 

 
9. Bidan magang tidak memiliki 

perlindungan hukum, sehingga 
untuk melakukan pelayanan 
kesehatan kepada pasien harus 
didampingi oleh bidan senior. Selain 
itu bidan magang tidak 
mendapatkan imbalan jasa, namun 
Puskesmas II Melaya 
mengalokasikan Jaspel untuk 
diberikan pada bidan magang setiap 
3 bulan sekali. 

 
10. Pengertian bidan magang di 

Puskesmas II Melaya tidak dapat 

3. Khusus untuk di Kabupaten Jembrana Bali, sesuai dari 
kebijakan yang ditetapkan oleh IBI bahwa bidan 
diwajibkan magang terlebih dahulu selama 2 tahun 
untuk kemudian bisa memproses SIPB yang disahkan 
oleh pemerintah daerah dan membuka praktik mandiri 
bidan. 
 

4. Pengertian pegawai ASN menurut Pasal 1 Nomor 2 
UU No 5 Th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ialah 
“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.” 
Hasil wawancara dengan Kepala BKPSDM Kabupaten 
Jembrana, bidan magang tidak termasuk dalam 
pegawai ASN disebabkan formasi bukan ditentukan 
oleh KEMENPAN-RB dan proses pengangkatan 
secara teknis keseluruhan dilakukan oleh Dinkes yang 
mengetahui pemetaan dan penempatan untuk bidan 
magang, dan tidak dilakukan oleh BKPSDM. 
Sedangkan formasi untuk pegawai ASN langsung 
diturunkan dari pusat yaitu KEMENPAN-RB. Sehingga 
bidan magang tidak termasuk pegawai ASN. 
 

5. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 4 UU No 5 Th 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara ialah “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 



 

8. Pasal 18 PERMENKES No 28 Th 2017 
tentang Izin Dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan menyatakan “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. 
 

9. Pasal 29 PERMENKES No 28 Th 2017 
tentang Izin Dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan menyatakan “Dalam 
melaksanakan praktik kebidanannya, 
Bidan memiliki hak: 
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. 
 

10. Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 
PER.22/MEN/IX/2009 tentang 

disamakan dengan pengertian 
pemagangan pada Pasal 1 Nomor 
1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi No. 
PER.22/MEN/IX/2009 tentang 
Penyelenggaraan Pemagangan Di 
Dalam Negeri. 

 
11. Surat Perjanjian Magang yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jembrana 
tidak sama dengan perjanjian 
pemagangan yang ada pada Pasal 
22 Ayat (1) UU No 13 Th 2003 
Tentang Ketenagakerjaan  

 
12. Bidan magang memiliki kualifikasi 

minimum yaitu Diploma III 
Kebidanan. 

 
13. Izin untuk melalukan praktik 

keprofesian bidan magang yaitu 
dengan membuktikan bahwa sudah 
memiliki STRB. 

 
14. Kepala Puskesmas II Melaya 

menginzinkan bidan magang 
mengikuti pelatihan maupun 
seminar di luar puskesmas untuk 
meningkatkan kompetensinya. 

 

rangka melaksanakan tugas pemerintahan.” Hasil 
wawancara dengan Kepala BKPSDM bahwa proses 
dan pengangkatan PPPK tidak dilakukan sendiri oleh 
BKPSDM, melainkan berdasarkan formasi yang 
diturunkan oleh 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 usia lebih dari 35 tahun tetapi 
masih diberi kesempatan. Sehingga tidak semua 
tenaga kontrak disebut PPPK. Esensi dari PPPK untuk 
lulusan yang langka atau tenaga yang susah dicari dan 
formasinya harus melalui KEMENPAN-RB. Sehingga 
bukan Pemerintah Daerah yang melakukan 
perekrutan, sama halnya dengan perekrutan CPNS. 
Jadi bidan magang tidak termasuk dari pegawai PPPK. 
 

6. Pengangkatan PNS dan Kontrak dilakukan oleh 
BKPSDM dengan formasi dari KEMENPAN-RB, 
sedangkan secara teknis pengangkatan bidan magang 
dilakukan oleh Dinkes. 

 
7. Bidan magang tidak memiliki perlindungan hukum 

disebabkan tidak adanya peraturan perundang-
undangan yang khusus mengatur tentang bidan 
magang. Pemberian nama “bidan magang” 
berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan 
yang didapat antara Dinkes dan bidan magang yang 



 

Penyelenggaraan Pemagangan Di 
Dalam Negeri menyatakan 
“Pemagangan adalah bagian dari 
sistem pelatihan kerja yang 
diselenggarakan secara terpadu antara 
pelatihan di lembaga pelatihan dengan 
bekerja secara langsung di bawah 
bimbingan dan pengawasan instruktur 
atau pekerja yang lebih 
berpengalaman dalam proses produksi 
barang dan/atau jasa di perusahaan, 
dalam rangka menguasai keterampilan 
atau keahlian tertentu.” 
 

11. Pasal 22 Ayat (1) UU No 13 Th 2003 
Tentang Ketenagakerjaan menyatakan 
“Pemagangan dilaksanakan atas dasar 
perjanjian pemagangan antara peserta 
dengan pengusaha yang dibuat secara 
tertulis.” 

 
12. Pasal 22 Ayat (1) UU No 36 Th 2009 

tentang Kesehatan menyatakan 
“Tenaga kesehatan harus memiliki 
kualifikasi minimum.” 

 
13. Pasal 23 Ayat (3) UU No 36 Th 2009 

tentang Kesehatan menyatakan 
“Dalam menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan, tenaga kesehatan wajib 
memiliki izin dari pemerintah.” 

15. Jika bidan magang melakukan 
kesalahan, maka yang 
bertanggung jawab adalah bidan 
PNS/Kontrak yang mendapingi 
pada saat bidan magang tersebut 
melakukan kesalahan. Apabila 
SDM melakukan kesalahan maka 
dilaporkan ke tim Audit Internal 
puskesmas. Jika kesalahan tidak 
fatal diberikan teguran, jika sangat 
fatal diberikan motivasi dan 
bimbingan khusus, kemudian 
terakhir surat peringatan 1, 2, dan 3 
atau sesuai Surat Perjanjian 
Magang apabila melakukan 
kesalahan sangat fatal maka bidan 
magang dikembalikan kepada 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Jembrana untuk turut serta 
membina. 

 
16. Bidan magang sudah termasuk 

dalam tenaga kesehatan karena 
telah menyelesaikan pendidikan 
formal Diploma III Kebidanan dan 
sudah memiliki STRB untuk bisa 
melakukan praktik keprofesiannya. 

 
 
 
 

bersangkutan. Serta proses pengangkatan secara 
teknis dilakukan langsung oleh Dinkes. Pernyataan 
bahwa bidan magang tidak mendapat imbalan jasa 
tertuang dalam Surat Perjanjian Magang pada nomor 4 
dan 5 yang berbunyi PIHAK KEDUA bersedia dan 
sanggup tidak mendapat honor atau Gaji dari pihak 
PERTAMA selama mengikuti pemagangan. Kemudian 
PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup tidak menuntut 
pengangkatan sebagai CPNS atau pun tenaga out 
sourching/kontrak pada PIHAK PERTAMA. 

 
8. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) PERMENKES No 28 

Th 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik 
Bidan yang mengharuskan bidan memiliki STRB untuk 
dapat melakukan praktik keprofesiannya, maka dari itu 
semua bidan magang di Puskesmas II Melaya sudah 
memiliki STRB yang juga menjadi salah satu syarat 
melamar bidan magang di Dinkes. Dan menurut Pasal 
18 PERMENKES No 28 Th 2017 tentang Izin Dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan bahwa bidan memiliki 
kewenangan memberikan pelayanan kesehatan ibu, 
anak, kesehatan reproduksi perempuan, dan KB. 
Sehingga dalam melakukan praktik keprofesian bidan 
magang sama seperti bidan PNS/Kontrak, namun 
bidan magang tidak memiliki perlindungan hukum 
dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-
undangan yang mengatur bidan magang. Maka dari itu 
harus didampingi bidan senior dalam melakukan 
praktik keprofesiannya. 

 
 



 

14. Pasal 27 Ayat (2) UU No 36 Th 2009 
tentang Kesehatan menyatakan 
“Tenaga kesehatan dalam 
melaksanakan tugasnya berkewajiban 
mengembangkan dan meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan yang 
dimiliki.” 

 
15. Pasal 29 UU No 36 Th 2009 tentang 

Kesehatan menyatakan “Dalam hal 
tenaga kesehatan diduga melakukan 
kelalaian dalam menjalankan 
profesinya, kelalaian tersebut harus 
diselesaikan terlebih dahulu melalui 
mediasi.” 

 
16. Pasal 1 Nomor 1 UU No 36 Th 2014 

tentang Tenaga Kesehatan 
menyatakan “Tenaga Kesehatan 
adalah setiap orang yang 
mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan serta memiliki pengetahuan 
dan/atau keterampilan melalui 
pendidikan di bidang kesehatan yang 
untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan upaya 
kesehatan.” 

 
17. Pasal 54 Ayat (3) UU No 36 Th 2009 

tentang Kesehatan menyatakan 
“Pengawasan terhadap 

17. Dinas Kesehatan Kabupaten 
Jembrana melakukan evaluasi 
terhadap bidan magang melalui 
Kepala Puskesmas. 

 
18. Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana menugaskan 
bidan untuk melakukan proses 
pemagangan selama 2 tahun di 
puskesmas yang telah ditentukan 
sesuai dengan kebutuhan 
puskesmas tersebut. 

 
19. Mengadakan pelatihan PONED 

dan pemasangan IUD secara 
internal untuk bidan magang di 
Puskesmas II Melaya dari dana 
anggaran puskesmas yang minim 
dan pelatihan tersebut diberikan 
langsung oleh bidan PNS/Kontrak 
supaya ilmu yang didapat bisa 
diberikan pada bidan magang. 

 
20. Surat Perjanjian Magang hanya 

menuliskan kewajiban-kewajiban 
dari bidan magang saja. Namun 
tidak menuliskan hak-hak dari 
bidan magang. 

 
 
 

9. Untuk melakukan praktik keprofesian bidan magang 
sama seperti bidan PNS/Kontrak, namun bidan 
magang tidak memiliki perlindungan hukum 
dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-
undangan yang mengatur bidan magang. Maka dari itu 
harus didampingi bidan senior dalam melakukan 
praktik keprofesiannya. Bidan magang di Puskesmas II 
Melaya mendapatkan imbalan jasa sekedarnya yang 
diambil dari Jasa Pelayanan puskesmas yang 
dibagikan setiap 3 bulan sekali sebagai tanda 
terimakasih karena telah membantu puskesmas. 

 
10. Pengertian bidan magang di Puskesmas II Melaya 

tidak dapat disamakan dengan pengertian 
pemagangan pada Pasal 1 Nomor 1 Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 
PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan 
Pemagangan Di Dalam Negeri sebab bidan magang 
bekerja di instansi milik pemerintah. Sedangkan 
Permenakertrans mengatur tentang pemagangan 
calon tenaga kerja di perusahaan milik swasta. Maka 
untuk selanjutnya Permenakertrans No 
PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan 
Pemagangan Di Dalam Negeri tidak bisa dijadikan 
acuan untuk mengatur bidan magang. 

 
11. Surat Perjanjian Magang yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana tidak 
sama dengan perjanjian pemagangan yang ada pada 
Pasal 22 Ayat (1) UU No 13 Th 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan Sebab Surat Perjanjian Magang 



 

penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat.” 

 
18. Pasal 1 Nomor 7 UU No 36 Th 2009 

tentang Kesehatan menyatakan 
“Fasilitas pelayanan kesehatan adalah 
suatu alat dan/atau tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan 
upaya pelayanan kesehatan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun 
rehabilitatif yang dilakukan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat.” 

 
19. Pasal 6 Huruf f PERMENKES No 75 

Th 2014 tentang Pusat Kesehatan 
Masyarakat menyatakan 
“Melaksanakan peningkatan 
kompetensi sumber daya manusia 
Puskesmas.” 

 
20. Surat Perjanjian Magang Nomor 

800/003/MGG/Diskes/2017 
menyatakan: 
1. PIHAK PERTAMA memberikan ijin 

PIHAK KEDUA sebagai tenaga 
magang pada UPT Puskesmas I 
Negara  untuk mendapatkan 

21. Kepala Dinas Kesehatan tidak 
mendapatkan kewenangan 
delegatif dari Bupati Jembrana. 
 

22. Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Jembrana tidak memiliki 
kecakapan untuk membuat Surat 
Perjanjian Magang. 
 

23. Bidan magang tidak memiliki 
perlindungan hukum 
 

24. Bidan magang tidak mendapat 
imbalan jasa/upah sesuai isi dari 
Surat Perjanjian Magang. 

untuk bidan magang yang bekerja di instansi milik 
pemerintah. Sedangkan perjanjian pemagangan pada 
pasal ini untuk pemagangan calon tenaga kerja di 
perusahaan milik swasta. Sehingga UU No 13 Th 
2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak bisa dijadikan 
acuan untuk mengatur bidan magang. 

 
12. Kualifikasi minimum untuk bidan magang sama 

seperti bidan yang bekerja pada umumnya. Karena 
pada saat melakukan praktik keprofesiannya, bidan 
magang melakukan pelayanan kebidanan yang sama 
pula dengan bidan PNS/Kontrak sesuai kewenangan 
yang telah diatur dalam PERMENKES No 28 Th 2017 
tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yaitu 
bidan memiliki kewenangan untuk memberikan 
pelayanan kesehatan ibu, anak, reproduksi 
perempuan, dan KB. 

 
13. Untuk bisa menjadi bidan magang, bidan terlebih 

dahulu memasukkan surat lamaran pekerjaan ke 
Dinkes dengan melampirkan ijazah pendidikan 
terakhir dan STRB, kemudian dilakukan penyeleksian 
berdasarkan analisis kebutuhan bidan di puskesmas. 
Apabila puskesmas membutuhkan bidan magang dan 
bidan tersebut mau ditempatkan di puseksmas 
tersebut, maka bidan yang bersangkutan 
menandatangani Surat Perjanjian Magang dengan 
materai 6000. Dalam surat tersebut diberikan 
kesempatan magang selama dua tahun dan boleh 
diperpanjang apabila memenuhi syarat dan 
kebutuhan puskesmas. Dengan melampirkan STRB, 



 

pengalaman kerja maksimal 2 (dua) 
tahun dari 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 

 
21. Pasal 8 Peraturan Bupati Jembrana 

Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

maka bidan magang dibolehkan melakukan praktik 
keprofesiannya. 

 
14. Kepala Puskesmas II Melaya menginzinkan bidan 

magang mengikuti pelatihan maupun seminar di luar 
puskesmas untuk meningkatkan kompetensinya. 
Sebab untuk memperpanjang STRB yang berlaku 5 
tahun, IBI Kabupaten Jembrana memberi persyaratan 
untuk semua bidan wajib mengikuti pelatihan 
Midwifery Update (MU), salah satu pelatihan klinis 
seperti APN/IUD/implant/resusitasi bayi, dan lain-lain, 
pengabdian masyarakat, membuat Lock Book yang 
berisi askeb pasien (ANC, PNC, KB, bayi,dan 
imunisasi) yang sudah ditentukan jumlahnya, dan 
mengumpulkan 25 SKP seminar. Semua itu 
dikumpulkan dalam kurun waktu 5 tahun. 

 
15. Apabila melakukan kesalahan, tanggung jawab bidan 

magang masih melekat pada bidan senior yang pada 
saat itu mendampingi. Hal ini menjadi beban dari 
bidan senior itu sendiri. Pada Pasal 29 PERMENKES 
No 28 Th 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan menjelaskan bahwa setiap bidan 
memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum 
sepanjang melaksanakan pelayanannya sesuai 
dengan standar profesi, standar pelayanan, dan 
standar prosedur operasional. Namun hak tersebut 
tidak didapatkan oleh bidan magang. 

 
16. Menurut Pasal 1 Nomor 1 UU No 36 Th 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa “Tenaga 



 

Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 
Dinas Kesehatan menyatakan “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); 

b. menyusun perencanaan pencapaian 
sasaran Dinas agar terlaksana 
dengan efektif dan efisien; 

c. mengkoordinasikan perencanaan, 
penelitian/pengembangan, 
pengendalian/evaluasi dan 
pelaporan di bidang 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; 

Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki 
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis 
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan 
upaya kesehatan.” Dalam hal ini bidan yang sudah 
lulus dari pendidikan formal Diploma III Kebidanan 
kemudian mengikuti uji kompetensi, setelah lulus uji 
kompetensi maka bidan tersebut mendapatkan STRB 
berlaku 5 tahun yang disahkan oleh pemerintah yang 
mendandakan bahwa bidan yang bersangkutan telah 
berkompeten dalam melakukan praktik 
keprofesiannya. 

 
17. Dinkes melakukan evaluasi terhadap bidan magang 

merupakan sebuah kewajiban pemerintah sebagai 
tingkatan tertinggi dalam suatu negara memiliki 
kewajiban menjamin agar setiap warga negaranya 
mau dan mampu untuk hidup sehat serta 
memanfaatkan pelayanan kesehatan.186  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 menyatakan bahwa untuk membentuk suatu 
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum. Maka dari itu pemerintah dituntut untuk 

                                                           
186 Dumilah Ayuningtyas, 2015, Kebijakan Kesehatan Prinsip Dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 6 



 

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 

memberikan fasilitas kesehatan yang merata dan 
menyeluruh demi mewujudkan tujuan negara. 

 
18. Melakukan proses pemagangan selama 2 tahun di 

puskesmas yang telah ditentukan oleh Dinkes sesuai 
dengan kebutuhan puskesmas bertujuan apabila 
bidan magang yang bersangkutan telah 
menyelesaikan pemagangan bisa memproses SIPB 
dandiharapkan saat mendirikan praktik mandiri sudah 
terampil dan memiliki pengalaman dalam pelayanan 
kebidanan. 

 
19. Bidan magang di Puskesmas II Melaya tidak 

diwajibkan mengikuti pelatihan PONED atau IUD 
mengingat bahwa biaya pelatihan tersebut 
membutuhkan biaya yang besar, sedangkan bidan 
magang tidak mendapatkan imbalan jasa. Namun 
apabila bidan magang ingin mengikuti pelatihan 
tersebut dengan biaya sendiri, maka Kepala 
Puskesmas mengizinkan dan memberi waktu. Akan 
tetapi, Puskesmas II Melaya mengadakan pelatihan 
PONED dan pemasangan IUD secara internal untuk 
bidan magang di Puskesmas II Melaya dari dana 
anggaran puskesmas yang minim dan pelatihan 
tersebut diberikan langsung oleh bidan PNS/Kontrak 
yang sudah pernah mengikuti pelatihan yang sama 
supaya ilmu yang didapat bisa diberikan pada bidan 
magang. 

 
20. Surat Perjanjian Magang hanya menuliskan 

kewajiban-kewajiban dari bidan magang saja. Namun 



 

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. 
 

22. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata menyatakan “Supaya 
terjadi persetujuan yang sah, perlu 
dipenuhi empat syarat; 

tidak menuliskan hak-hak dari bidan magang. Dalam 
hal ini tentu bidan magang tidak mendapatkan haknya 
untuk memperoleh perlindungan hukum dan 
mendapat imbalan jasa dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Jembrana. Sedangkan dalam Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan sudah jelas tertulis bahwa bidan berhak 
memperoleh perlindungan hukum dan imbalan jasa 
selama melakukan praktik keprofesiannya. 

 
21. Dalam Peraturan Bupati tidak terdapat poin yang 

menyatakan bahwa Kepala Dinasdapat mengangkat 
bidan magang di wilayah Kabupaten Jembrana. 
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 



 

1. kesepakatan mereka yang 
mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu 
perikatan; 

3. suatu pokok persoalan tertentu; 
4. suatu sebab yang tidak terlarang.” 

 
23. Pasal 3 Ayat (2) UU No 39 Th 1999 

tentang Hak Asasi Manusia 
menyatakan " Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
perlakuan hukum yang adil serta 
mendapat kepastian hukum dan 
perlakuan yang sama di depan 
hukum." 
 

24. Pasal 38 Ayat (3) UU No 39 Th 1999 
tentang Hak Asasi Manusia 
menyatakan " 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." 

 
 

pemagangan untuk seorang bidan yang sudah lulus. 
 

22. Karena dalam Pasal 8 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 
dapat mengangkat bidan magang, maka dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa Kepala Dinas 
Kesehatan tidak memiliki kecakapan dalam membuat 
suatu perjanjian, dalam hal ini adalah Surat Perjanjian 
Bidan Magang. Kepala Dinas Kesehatan Jembrana 
dikatakan tidak cakap untuk membuat Surat 
Perjanjian Magang. Serta Konten dari Surat 
Perjanjian Magang bertentangan dengan Undang-
Undang yaitu melanggar HAM bagi tenaga bidan. 
Karena syarat sahnya perjanjian subyektif dan syarat 
obyektif dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata tidak dipenuhi. Maka Surat Perjanjian 
Magang yang dibuat Kepala Dinas Kesehatan batal 
demi hukum (null and void). 
 

23. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana tidak 
mendapatkan kewenangan delegatif dari Bupati 
Jembrana seperti yang tercantum dalam Pasal 8 
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 40 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka 
Kepala Dinas tidak memiliki kecakapan/kemampuan 
untuk mengangkat bidan magang. Maka bidan tidak 
memiliki kedudukan hukum dan secara otomatis tidak 



 

mendapatkan perlindungan hukum di muka hukum. 
 

24. Konten dari Surat Perjanjian Magang bertentangan 
atau melanggar Pasal Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 38 
Ayat (3) UU No 39 Th 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang 
berhak memperoleh perlindungan hukum dan 
mendapatkan imbalan jasa. Namun realitanya bidan 
magang tidak mendapatkan hak-haknya tersebut. 
Sehingga konten dari Surat Perjanjian Magang yang 
dibuat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 
menjadi cacat hukum. 

 



 
  



  



  



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


