
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan suatu struktur 

multidisiplin, bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal.1 Dalam upaya perawatan kesehatan, pemerintah mempunyai tugas dan 

tanggung jawab agar tujuan pembangunan dalam bidang kesehatan dapat 

mencapai hasil yang optimal dengan pemanfaatan tenaga, sarana, dan 

prasarana, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas.2 

Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yaitu rumah 

sakit, yang ikut berperan dalam membangun sumber daya manusia yang 

berkualitas dalam rangka meningkatan derajat kesehatan secara menyeluruh, 

terjangkau dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Peran rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat, sarana dan prasarana yang lengkap bukanlah segalanya dalam 

memenangkan persaingan pasar, namun juga harus dapat memberikan kinerja 

dalam bentuk pelayanan yang baik terhadap pasien, dimana hanya dapat 

diberikan oleh tenaga kesehatan yang handal dan profesional dengan 

tanggungjawabnya masing-masing, diharapkan fungsi dan tujuan rumah sakit 

dapat tercapai.  

                                                             
1     Robert Priharjo, 1995. Pengantar Etika Keperawatan. Yogyakarta. Penerbit Kanisisus (Anggota 

IKAPI). Hal 9. 
2   Hermin Hadiati Koeswadji, 2002. Hukum untuk Perumahsakitan. Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti. Hal 6. 
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Keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang 

berperan serta dalam menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Dilihat dari 

segi jumlah perawat secara keseluruhan mendominasi tenaga kesehatan yang 

ada, dimana seorang perawat memberi kontribusi yang unik terhadap 

pelayanan kesehatan sebagai komponen yang relatif, berkelanjutan, koordinatif 

dan advokatif. Keperawatan merupakan profesi yang menekankan kepada 

bentuk pelayanan profesional sesuai dengan standar dan kaidah etik serta moral 

sehingga pelayanan yang diberikan dapat diterima oleh masayarakat dengan 

baik.3  

Perawat juga merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang bertanggung 

jawab membantu pasien, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Pemberian 

bantuan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pasien guna tercapainya 

kondisi kesehatan yang optimal.4 

Pelayanan keperawatan adalah bagian dari sistem pelayanan kesehatan 

yang sangat menentukan kualitas pelayanan, karena keperawatan memegang 

peranan strategis, dimana sebagian besar tenaga kesehatan adalah perawat yang 

memberikan asuhan keperawatan. Pelayanan keperawatan yang bermutu dapat 

diperoleh salah satunya adalah tergantung dari jumlah yang seimbang antara 

tenaga perawat yang ada dengan beban kerjanya di rumah sakit. Beban kerja 

                                                             
3   Sukma Nolo Widyawati. 2012. Konsep Dasar Keperawatan. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya. 

Hal 1. 
4    Ibid. Hal 176 
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seorang perawat sangat membutuhkan waktu untuk dapat diselesaikan dari 

seluruh tindakan keperawatan yang harus dikerjakan.5 

Posisi perawat berada di jajaran terdepan dalam menghadapi masalah 

kesehatan di rumah sakit, karena selama 24 jam secara terus menerus dituntut 

untuk menjadi figur yang harus selalu fokus dan bersimpati, serta perhatian 

kepada pasiennya. Beban kerja perawat terdiri dari kegiatan produktif dan non 

produktif yang berlebih, hal itu disebabkan karena selain tugas keperawatan, 

perawat terkadang juga melaksanakan tugas-tugas non keperawatan. Beban 

kerja perawat juga dipengaruhi oleh waktu kerjanya, dengan banyaknya 

pekerjaan ataupun tindakan yang harus dilakukan oleh seorang perawat, 

dengan demikian seorang perawat membutuhkan seorang asisten perawat yang 

memiliki kualitas dan kinerja yang profesional. 

Pelayanan kesehatan merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak asasi 

manusia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara RI Tahun 1945. Perlindungan hukum ini mengatur antara hak 

dan kewajiban, dimana mengatur hubungan hukum atas hak dan kewajiban 

sebagai asisten perawat, yaitu hubungan hukum untuk memperoleh hak 

pekerjaan yang layak dan kewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai 

dengan batasan kewenangan asisten perawat. Artinya, dalam hal ini mengatur 

hubungan hukum antara asisten perawat dengan pemerintah yang memberikan 

pekerjaan dan kewenangan.  

                                                             
5    Intan Mayasari, 2016. Hubungan Beban Kerja Yang Dilaksanakan Perawat Dengan Kelengkapan 

Dokumentasi Asuhan Keperawatan Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

‘Aisyiyah Yogyakarta. Naskah Publikasi. 
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Pengembangan dan pemberdayaan profesi asisten perawat, dapat 

dikatakan sebagai unsur kesejahteraan umum karena merupakan salah satu 

cita-cita bangsa. Asisten perawat yang bekerja di instansi pemerintah 

merupakan asisten tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, hal ini karena peran dan 

tugas asisten perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Maka, asisten 

perawat berhak mendapatkan penghidupan yang layak atas pekerjaan. Hal ini 

seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 

Pasal 27 ayat (2) yang mengatur bahwa:  

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”.  

 

Perlindungan hukum terhadap asisten perawat adalah suatu hal yang harus 

dilakukan dan diwujudkan. Setiap asisten perawat dapat menggunakan haknya 

dalam mendapatkan pekerjaan, dan harus diberikan perlindungan hukum untuk 

mewujudkan suatu masyarakat dan negara yang adil, sejahtera, dan memajukan 

kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain pemenuhan 

hak atas pekerjaan, asisten perawat juga berhak mendapatkan suatu perlakuan 

khusus guna mencapai persamaan keadilan, hal ini sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang 

mengatur bahwa:  

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan”. 
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Asisten perawat juga sebagai tenaga kerja, sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan 

bahwa: 

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan”.  

 

Kemudian pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa,  

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan 

yang layak di dalam atau di luar negeri”. 

 

Undang-undang tersebut sebagai perwujudan perlindungan hukum, hak, 

kewajiban, serta tanggung jawab kepada profesi asisten perawat dari pihak-

pihak yang terkait. Dengan hal itu, maka perlu adanya pengaturan mengenai 

asisten perawat terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, 

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu bagi asisten perawat. 

Seorang asisten perawat adalah salah satu bagian dari asisten tenaga 

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) BAB III Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa:  

“Asisten tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum 

pendidikan menengah dibidang kesehatan”. 

Asisten perawat dapat mulai membantu memberikan asuhan 

keperawatan kepada pasien setelah selesai menempuh pendidikan 

keperawatan, seperti dahulu terdapat SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) 

ataupun yang sekarang ini yang sedang banyak berkembang di Indonesia yaitu 

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Kesehatan program keahlian bidang 

keperawatan.  
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Berdasarkan permintaan dari pasien sebagai pengguna jasa pelayanan, 

dapat diketahui bahwa yang dicari perawat atau asisten perawat. Jika anggaran 

yang disediakan terbatas maka yang dimaksud adalah asisten perawat, atau 

juga dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien. Adapun pasien yang 

tidak menggunakan peralatan medis yang dicari adalah asisten perawat supaya 

efisien, asisten perawat dapat merawat sebagaimana semestinya, tetapi hanya 

diperbolehkan menggunakan peralatan medis yang sangat terbatas.  

Tetapi karena rasio jumlah asisten perawat dengan pasien masih belum 

memadai, terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan terkadang masih ada 

asisten perawat yang bertugas sebagai tenaga kesehatan dalam praktik 

pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat asisten perawat yang melakukan 

pelayanan medis yang sebenarnya bukan merupakan kewenangannya. Hal ini 

masih tetap berlangsung sampai sekarang dikarenakan adanya dukungan dan 

kepercayaan penuh sehingga masyarakat lebih memilih asisten perawat untuk 

menangani setiap keluhan kesehatan yang mereka alami. Adapun faktor yang 

mempengaruhi karena mayarakat berpandangan bahwa asisten perawat adalah 

asisten tenaga kesehatan yang fleksibel, karena asisten perawat dapat 

berkunjung ke rumah pasien untuk pemeriksaan dengan simpel dengan 

pelayanan yang ramah, dapat melayani pasien di rumah pasien dan juga harga 

pengobatan yang dapat terjangkau oleh masyarakat.6 

                                                             
6   Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, Andika Persada Putera, 2017. Tanggung Jawab Pidana, 

Perdata, dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya. 

Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 25. 

No. 2. Hal.134-146. 



7 
 

 
 

Memang sekarang ini sebutan antara perawat dan asisten perawat 

sepertinya sama yang membedakan hanyalah derajatnya saja, karena 

kebutuhannya disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Secara 

umum terkadang masyarakat menyebut asisten perawat dengan sebutan 

perawat. Memang tidak salah, karena calon pengguna jasa pelayanan sudah 

tahu persis yang dibutuhkan apakah perawat atau asisten perawat. Tetapi ada 

pro kontra mengenai hal ini, karena sebutan asisten perawat yang belum 

familiar, maka jika ada masyarakat yang bertanya kepada pasien maka secara 

reflek dijawab didampingi oleh perawat bukannya oleh asisten perawat.  

Pengaturan mengenai ruang lingkup pekerjaan asisten perawat sudah jelas, 

tetapi banyak hal yang dimungkinkan dapat terjadi dalam pelayanan kesehatan, 

termasuk penyimpangan dalam pembagian tugas dan ketidak sesuaian dengan 

batasan kewenangan antara perawat dan asisten perawat. Pada saat ini masalah 

yang berkaitan dengan pembagian tugas perawat maupun asisten perawat 

menjadi masalah utama disamping masalah hukum baik bagi pasien, 

masyarakat maupun sebagai pemberi pelayanan kesehatan.  

Ketidaksesuaian antara batasan kewenangan perawat dan asisten perawat 

dapat terjadi di rumah sakit dikarenakan oleh alasan-alasan tertentu. Dengan 

demikian apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah cukup 

melindungi asisten perawat dalam pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan di 

rumah sakit. 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang adalah salah satu rumah sakit yang 

berkewajiban dalam melakukan standar pelayanan dan perlindungan hukum 
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asisten perawat dalam program penyelenggara pelayanan kesehatan ditinjau 

dari Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Asisten 

Tenaga Kesehatan, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap pengguna jasa kesehatan. Hal tersebut juga 

menjadi dasar pentingnya pemahaman tentang kebutuhan tenaga asisten 

perawat dalam fasilitas pelayanan kesehatan. 

Upaya pelayanan kesehatan kepada pasien sudah dilakukan secara 

maksimal, tetapi dimungkinkan terdapat pelaporan kejadian yang tidak 

diinginkan ataupun kejadian yang dapat merugikan kesehatan pasien. Kejadian 

yang tidak diinginkan tersebut dapat terjadi berupa melakukan tindakan yang 

melebihi batasan kewenangan atau melakukan tindakan keperawatan tanpa 

adanya supervisi dari perawat dan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Oleh 

karena itu, profesionalisme kerja merupakan sesuatu hal yang penting dalam 

mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.  

Pada studi pendahuluan di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 

menunjukkan bahwa perlindungan hukum praktik asisten perawat di Rumah 

Sakit tersebut telah dilaksanakan walaupun diakui masih belum optimal. 

Sebagai contoh masih ada tindakan yang dilaksanakan oleh seorang asisten 

perawat yang belum semuanya sesuai dengan SOP yang berlaku. Sebagai 

contoh, masih ada asisten perawat yang melakukan tindakan pemberian obat 

secara mandiri tanpa pendampingan dan instruksi dari perawat supervisi, 

ataupun melakukan pelanggaran etik dan disiplin. 
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Dalam pelayanan kesehatan terkadang masih ada beberapa perawat yang 

mementingkan dirinya sendiri, yang sering kali mempercayakan tugasnya 

kepada asisten perawat. Hal ini menunjukkan bahwa batasan kewenangan dan 

perlindungan hukum bagi praktik asisten perawat di rumah sakit masih belum 

optimal. Apabila pelaksanaan perlindungan hukum dalam batasan kewenangan 

asisten perawat belum terlaksana dengan baik, maka dapat berpengaruh pada 

pelayanan kesehatan dan pencitraan rumah sakit tersebut.   

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul: 

“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTIK ASISTEN 

PERAWAT DI RUMAH SAKIT HARAPAN KOTA MAGELANG”. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kedudukan hukum (legal standing) seorang asisten perawat 

dalam praktik pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Harapan Kota 

Magelang? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap praktik asisten 

perawat di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang? 

3. Apakah faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum praktik asisten keperawatan di Rumah Sakit Harapan Kota 

Magelang? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini disusun dengan tujuan agar: 

1. Mengetahui kedudukan hukum (legal standing) seorang asisten perawat 

dalam praktek pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Harapan Kota 

Magelang 

2. Menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum dalam menjalankan 

praktik pelayanan kesehatan oleh asisten perawat di Rumah Sakit Harapan 

Kota Magelang  

3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum praktik asisten keperawatan di Rumah Sakit Harapan Kota 

Magelang 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi 

hukum kesehatan di Indonesia khususnya terkait dengan perlindungan 

hukum praktik asisten perawat di rumah sakit. Hal ini didapatkan melalui 

pemahaman yang cukup jelas mengenai bagaimana perlindungan hukum 

yang diterapkan bagi praktik asisten perawat di rumah sakit. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penentu Kebijakan  

Sebagai sumbangan pemikiran dalam memahami kebutuhan 

tenaga kerja asisten perawat dalam upaya untuk menambah dan 

meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas. Diharapkan bagi 

penentu kebijakan dapat mengetahui kebutuhan akan tenaga asisten 

perawat. Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Asisten Tenaga Kesehatan, diharapkan untuk 

kedepannya dapat diimplementasikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pemecahan masalah tentang batasan kewenangan asisten 

perawat dalam fasilitas pelayanan kesehatan. 

b. Bagi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Menambah dan meningkatkan mutu kualitas pelayanan, 

memberikan kesempatan yang luas bagi asisten perawat untuk dapat 

bekerja dan mengembangkan kompetensinya, diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk 

menetapkan langkah agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengetahui 

bagaimana mengambil kebijakan dalam pemenuhan hak dan 

perlindungan hukum bagi asisten perawat di rumah sakit dan fasilitas 

pelayanan kesehatan. 
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c. Bagi Akademisi 

Menambah dan mengembangkan ilmu pendidikan dan 

pengetahuan di bidang hukum dan kesehatan di Indonesia. 

d. Bagi Asisten Perawat 

Sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai 

dengan ruang lingkup pekerjaan dan kompetensinya, dapat 

mengetahui batasan kewenangan, hak dan perlindungan hukum 

asisten perawat sebagaimana telah tercantum dalam Permenkes RI 

Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Asisten Tenaga 

Kesehatan. 
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E. KERANGKA PEMIKIRAN 

1. KERANGKA KONSEP 
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2. KERANGKA TEORI 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak 

Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan 

tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum 

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak 

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik 

dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.7 

Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan 

secara nyata yang telah disebutkan dalam teori, juga dapat diartikan 

sebagai pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, perawat dan sebagainya). 

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat 

keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada 

orang/badan lain. 

Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri 

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau 

keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang 

Diploma Tiga. Salah satu dari jenis asisten kesehatan tersebut adalah 

asisten perawat.  

                                                             
7  Satjipto Rahardjo. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 54 
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Pelayanan kesehatan merupakan usaha yang dilakukan oleh 

pemerintah bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan, 

memelihara, dan memulihkan kesehatan penduduk, yang meliputi 

pelayanan preventif, promosi, kuratif, dan rehabilitatif.8 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan perorangan secara paripurna, menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.  

F. METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah 

ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan 

yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah 

yang dihargai oleh komunitas terkait (intersubjektif).9 

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus 

dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah 

dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.10 

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa untuk dapat 

menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus 

menggunakan suatu metode yang dapat menuntun kepada arah yang dimaksud 

                                                             
8   Sri Praptianingsih, 2006. Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di 

Rumah Sakit. Jakarta: PT. Raja Grafindo.  Hal.19 
9   Johnny Ibrahim, 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia 

Publishing. Hal. 26. 
10   Rianto Adi, 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. Hal 1. 
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dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya dijabarkan dengan tahap-

tahap dalam penelitian ini. 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini 

menggunakan analisis pendekatan yang menekankan pada aspek yuridis 

dan sekaligus membahas aspek-aspeksosial yang melingkupi gejala 

hukum tertentu.11 Tujuan penelitian ini adalah studi yang bertujuan untuk 

membahas aspek yuridis dan sekaligus membahas aspek sosial yang 

melingkupi gejala hukum tertentu.  

Aspek yuridisnya adalah seperangkat peraturan yang berhubungan 

dengan perlindungan hukum dalam pelaksanaan praktik bagi asisten 

perawat di rumah Sakit yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 

1945 Pasal 27 Ayat (2), Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, dan Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2016 tentang 

Penyelengaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.  

Aspek sosiologis yang diteliti adalah perlindungan hukum bagi 

praktik asisten perawat di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang. 

 

 

                                                             
11 Endang Wahyati Yustina, dkk. 2015. Petunjuk Penulisan Ususlan Penelitian dan Tesis. 

Semarang: Penerbit Univeritas Katolik Soegijapranata. Hal 7. 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian deskriptif analitik. Metode penelitian deskriptif adalah suatu 

metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat 

gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Metode 

penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab 

permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara menempuh langkah-langkah pengumpulan data, 

klasifikasi, analisis data, membuat kesimpulan, dan laporan.12  

Bersifat deskriptif bahwa penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan 

analisis terhadap data yang diperoleh yang pada akhirnya didapatkan 

kesimpulan atau pemecahan masalah. Dikatakan deskriptif karena 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, 

sitematis dan menyeluruh mengenai bagaimana hak dan perlindungan 

hukum bagi praktik asisten perawat di rumah sakit  

3. Variabel dan Definisi Operasional 

Konsep atau variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena 

yang diteliti.13 

Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu:14 

a. Variabel bebas (independent) adalah variabel penyebab yang 

menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. 

                                                             
12   Soekidjo Notoatmodjo, 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 138. 
13   Rianto Adi, 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. Hal. 27. 
14  Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia 

Indonesia. Hal. 34. 
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah asisten perawat yang 

bekerja di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang. 

b. Variabel terikat merupakan variabel akibat yang timbul sebagai hasil 

akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum 

terhadap praktik asisten perawat di Rumah Sakit Harapan Kota 

Magelang. 

Dalam melakukan tinjuan teoritis, peneliti perlu mengidentifikasikan 

variabel-variabel yang relevan dengan permasalahan pokok penelitiannya. 

Dalam persiapan metodologis, peneliti harus memastikan variabel-

variabel mana saja yang dilibatkan dalam penelitiannya. Variabel-variabel 

itu kemudian harus didefinisikan, diklasifikasikan dan ditentukan 

instrumen atau teknik pengumpulannya.15 Berikut beberapa definisi 

operasional yang dipakai dalam penelitian ini: 

a. Perlindungan Hukum: Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlidungan 

tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.16 

b. Praktik: Pelaksanaan secara nyata apa yang telah disebutkan dalam 

teori, juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan pekerjaan (tentang 

dokter, perawat dan sebagainya) 

c. Kewenangan: Hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan 

membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab 

kepada orang/badan lain. 

                                                             
15   Ibid. Hal. 41 
16  Satjipto Rahardjo. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 54 
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d. Hak dan Kewajiban: Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh 

hukum objektif kepada subjek hukum.17 Sedangkan Kewajiban adalah 

sesuatu yang harus diperbuat atau harus dilakukan seseorang atau 

suatu badan hukum.18 

e. Asisten perawat: Orang yang bertugas membantu orang lain dalam 

melaksanakan tugas profesional, misalnya dalam pekerjaan, profesi, 

dan kedinasan, dalam hal ini adalah dibidang keperawatan. 

f. Pelayanan kesehatan: Usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama 

masyarakat dalam rangka meningkatkan, memelihara, dan 

memulihkan kesehatan penduduk, yang meliputi pelayanan preventif, 

promosi, kuratif, dan rehabilitatif.19 

g. Rumah sakit: Institusi pelayanan kesehatan yang tugas pokoknya 

adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secaraa 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan 

gawat darurat. 

4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data 

sekunder. 

 

 

                                                             
17   Petrus Soerjowinoto. 2013. Ilmu Hukum Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa. Semarang: 

Fakultas Hukum Unika Soeijapranata. Hal 36.  
18   Peter Mahmud Marzuki. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Hal 141. 
19  Sri Praptianingsih, 2006. Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di 

Rumah Sakit. Jakarta: PT. Raja Grafindo.  Hal.19 
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a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek 

yang diteliti.20 Pengumpulan data primer dalam studi lapangan, 

menggunakan alat pengumpulan data dengan wawancara yaitu 

dilakukan kepada responden dan narasumber. Responden dalam 

penelitian ini adalah asisten perawat, sedangkan narasumber dalam 

penelitian ini adalah Direktur, Ketua Komite Keperawatan, Kepala 

Ruang dan Perawat Supervisor Rumah Sakit Harapan Kota Magelang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti 

data dalam dokumen dan publikasi.21 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya 

mengikat.22 Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum 

primer adalah: 

a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945  

b) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia 

c) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.  

d) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit 

e) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Perundang-undangan  

f) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan. 

                                                             
20   Rianto Adi, 2004. Op.Cit. Hal. 57. 
21   Ibid. 
22   Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Op.cit. Hal 11. 
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g) Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan  

h) Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2016 tentang 

Penyelengaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan 

i) Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI, 

Nomor Kep.148/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sektor jasa kesehatan, 

sub sektor jasa pelayanan kesehatan bidang keperawatan 

j) Peraturan lain yang terdapat relevansinya dengan 

permasalahan dalam penelitian   

 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer.23 Bahan hukum 

sekunder pada penelitian ini adalah: 

a) Buku-buku tentang hukum kesehatan 

b) Buku-buku acuan lain yang relevan dengan permasalahan 

yang diteliti 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat 

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder.24 Bahan hukum tersier dalam penelitian ini 

adalah: 

a) Kamus Hukum 

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

c) Kamus Bahasa Inggris Indonesia 

5.   Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data 

                                                             
23  Ibid. Hal 12.  
24  Ibid. 
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primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, 

sedangkan data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi seperti 

data dokumen dan publikasi.25 Dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan atau “literature study” adalah kegiatan 

pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian yang dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.26  

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan untuk 

mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

bagi praktik asisten perawat di rumah sakit, bahan hukum sekunder 

yaitu hasil penelitian, buku teks, dan bahan hukum tersier yaitu bahan 

hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, yang selanjutnya dikumpulkan menjadi satu 

dalam kajian kepustakaan. 

b. Studi lapangan  

Studi lapangan dilakukan untuk mencari bahan-bahan atau data 

primer yang salah satunya dilakukan dengan wawancara. 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi 

                                                             
25  Rianto Adi. 2004. Op.Cit. Hal 57. 
26  Ibid. Hal 61. 
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antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara tidak 

langsung maupun langsung. Secara tidak langsung menggunakan 

daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden, dan responden 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara 

tertulis, kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang 

telah dijawabnya itu kepada peneliti. Secara langsung, wawancara 

dilakukan dengan cara face to face, artinya peneliti (pewawancara) 

berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara 

lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh 

pewawancara.27  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara langsung, bertujuan untuk menggali data dan informasi 

secara mendalam terkait perlindungan hukum bagi praktik asisten 

perawat di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang. Pedoman 

wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan teori yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

Dalam penentuan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti 

menggunakan teknik non random sampling, yaitu tidak semua 

individu dalam populasi diberi kemungkinan untuk dijadikan 

sampel.28 Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

                                                             
27  Rianto Adi. 2004. Op.Cit. Hal 72. 
28  Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Op.Cit. Hal 50. 
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asisten perawat yang bekerja di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 

berjumlah 10 orang.  

Sedangkan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Direktur, Ketua Komite Keperawatan, Kepala Ruang dan 

Perawat supervisor Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 

6.    Metode Sampling 

Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan purposive 

sampling atau penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan 

mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.29 Pengambilan sampel 

secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat 

oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya.30 

Untuk menentukan sampel pada purposive sampling persyaratannya 

adalah sebagai berikut:31 

a. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu 

yang merupakan ciri populasi utama. 

b. Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan 

subjek yang mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti pada studi 

pendahuluan. 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah asisten 

perawat yang bekerja di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang yang 

memiliki kriteria khusus yaitu jenjang pendidikan terakhir minimal di 

bawah Diploma Tiga yaitu lulusan SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) atau 

                                                             
29  Ibid. Hal 51. 
30  Soekidjo Notoatmodjo, 2005. Op.Cit. Hal 88. 
31  Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Op.Cit. Hal 51. 
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SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Kesehatan Jurusan Keperawatan, dan 

bersedia untuk menjadi responden. Jumlah asisten perawat Rumah yang 

digunakan sebagai sampel berjumlah 10 orang.  

Dengan pengambilan sampel sesuai dengan tujuan penelitian, maka 

diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan penelitian dan 

dapat memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga dari penelitian 

ini dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum 

bagi asisten perawat di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang.  

7. Metode Penyajian data 

Dalam penelitian ini data dan semua informasi yang didapat dari 

responden dan narasumber disajikan dalam bentuk uraian yang disusun 

secara sistematis. Penyajian data secara textular yang digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif yakni penyajian data dalam 

bentuk teks atau kalimat.32 Data yang satu dengan data yang lain harus 

relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh dan 

berkaitan erat sehingga data yang disajikan dapat mudah dimengerti. 

8. Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, dianalisis 

dan diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah 

penelitian dan atau membuktikan kebenaran hipotesis yang telah 

ditetapkan semula.33 Metode analisis data yang digunakan pada penelitian 

                                                             
32  Soekidjo Notoatmodjo, 2005. Op.Cit. Hal. 194. 
33  Rianto Adi. 2004. Op. Cit. Hal 117. 
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ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh 

kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif agar 

dapat diperoleh kejelasan dari masalah yang dibahas.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapat data yang tersaji 

secara sistematis meliputi pemahaman dan penafsiran, kemudian seluruh 

data tersebut dianalisis dan dikaji berdasarkan teori-teori yang digunakan, 

sehingga nantinya dapat diambil hasil kajian atau kesimpulan. Tujuannya 

adalah untuk mendapatkan pendapat, pandangan dan kesimpulan 

mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi praktik asisten perawat 

di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang. 

G. PENYAJIAN TESIS 

Sistematika dalam penyajian tesis memuat beberapa rancangan secara 

naratif agar dapat menggambarkan segala hal yang dilakukan oleh penulis 

dalam melakukan penelitian. Sistematika penyajian tesisnya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam BAB ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penyajian tesis. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam BAB ini berisi tentang teori-teori yang berkenaan dengan 

perlindungan hukum bagi asisten perawat yang bekerja di Rumah 

Sakit Harapan Kota Magelang. Teori yang digunakan memuat tentang 
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perlindungan hukum, pelaksanaan praktik asisten perawat dalam 

fasilitas pelayanan kesehatan, serta Rumah Sakit sebagai salah satu 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam BAB ini berisi tentang pembahasan mengenai pokok 

permasalahan, yaitu kedudukan hukum (legal standing) seorang 

asisten perawat dalam pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang, perlindungan hukum terhadap 

pelaksanaan praktik asisten perawat di Rumah Sakit Harapan Kota 

Magelang, serta faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum praktik asisten keperawatan di Rumah Sakit 

Harapan Kota Magelang. 

BAB IV: PENUTUP 

Dalam BAB ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan 

saran yang diharapkan dapat berguna bagi rumah sakit dan pihak-

pihak yang terkait.  

Pada bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 

 

 


