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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang merupakan salah satu jenis 

Rumah Sakit di Indonesia dengan Kode Rumah Sakit 3371131. Rumah 

Sakit Harapan Kota Magelang juga salah satu dari sekian Layanan 

Kesehatan milik Swasta/Lainnya di Kota Magelang yang berwujud Rumah 

Sakit Umum diurus oleh dan termuat kedalam Rumah Sakit Swasta Tipe 

C. Sehabis melaksanakan Prosedur Akreditasi Rumah sakit Seluruh 

Indonesia dengan proses  Pentahapan I (5 Pelayanan) akhirnya diberikan 

Status  Lulus Akreditasi Rumah Sakit.  

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan dan berdiri di bawah naungan 

Yayasan Wijayakusuma yang berdiri pada tanggal 7 Maret 1987, 

berdasarkan akta Notaris Ny.Ninuk Kartini, SH. Kantor Yayasan 

Wijayakusuma berada di jalan Tidar Nomor 42 Kota Magelang. Yayasan 

Wijayakusuma berdiri dengan berazazkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara RI Tahun 1945 dengan maksud dan tujuannya adalah 

membantu pemerintah dalam bidang kesehatan dan mengusahakan 

kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha kesehatan, 

sehingga untuk maksud tersebut maka pengurus yayasan merealisasikan 
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dalam bentuk pendirian sebuah Rumah Sakit dengan diberi nama Rumah 

Sakit Harapan. 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang secara resmi berdiri pada 

tanggal 11 Maret 1992 dan mulai beroperasional melayani pasien untuk 

pertama kalinya pada tanggal 18 Juni 1992. Sebagai Direktur adalah 

dr.Hasman Budiono, M.Kes. dan Wakil Direkturnya adalah dr.Mia 

Pramudianti. Seiring dengan perkembangan perundang-undangan rumah 

sakit dan untuk kelancaran pengembangan, maka pada tanggal 1 Agustus 

2002, badan hukum pemilik Rumah Sakit Harapan diubah dari Yayasan 

Wijayakusuma menjadi PT. SINAR HARAPAN KELUARGA.  

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang bertujuan untuk memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya, 

mengutamakan pelayanan terbaik untuk kepuasan pelanggan dengan 

menyelenggarakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, 

pelayanan perawatan, pencegahan dan peningkatan kesehatan. Rumah 

Sakit Harapan Kota Magelang juga merupakan suatu fasilitas pelayanan 

kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang 

memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang 

meliputi tindakan observasi, penegakkan diagnostik, pemberian terapeutik 

dan rehabilitatif untuk individu yang sedang menderita sakit, cidera 

ataupun melahirkan. 
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Letak Geografis Rumah Sakit Harapan Kota Magelang yaitu berlokasi 

di Jalan Panembahan Senopati Nomor 11 Kota Magelang, Kelurahan 

Jurang Ombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. Rumah 

Sakit Harapan Kota Magelang menempati lahan seluas 20.933 m2 dan 

memiliki luas bangunan 6.851 m2, dengan batas:  

a. Utara  : Kelurahan Kemiri Rejo 

b. Selatan : Kelurahan Jurang  Ombo 

c. Timur  : Kelurahan Jurang Ombo 

d. Barat  : Kelurahan Jurang Ombo  

Denah Rumah Sakit Harapan Kota Magelang terdiri dari: 

a. Lantai 1 terdiri dari IGD, Laboratorium, Perkantoran, Kamar Obat, 

Rekam Medik dan Ruang Rehabilitasi Medik 

b. Lantai 2 terdiri dari Aula, Ruang Direktur dan Perkantoran 

c. Gedung 2 terdiri dari 1 lantai yang digunakan untuk unit Radiologi 

untuk Ruang Rontgen, USG dan CT Scan 

d. Gedung 3 terdiri dari 1 lantai yang digunakan untuk Kamar Operasi, 

Pusat Sterilisasi, dan Ruang Flamboyan 

e. Gedung 4 terdiri dari 1 lantai yang digunakan untuk Ruang Cendana 

dan Ruang Intensif 

f. Gedung 5 terdiri dari dari 1 lantai yang di gunakan untuk Ruang 

Edelweis 

g. Gedung 6 terdiri dari 1 lantai yang digunakan untuk Poliklinik dan 

Dapur Saji 

h. Gedung 7 terdiri dari 1 lantai yang digunakan untuk Ruang Logistik 

i. Gedung 8 terdiri dari 1 lantai yang digunakan untuk Ruang Laundry, 

Service Umum dan  Penjemuran 

j. Gedung 9 terdiri dari 1 lantai yang digunakan untuk Gudang dan 

Kamar Jenasah83 

                                                             
83  Rumah Sakit Harapan Kota Magelang, 2017. Profil Rumah Sakit Harapan Kota Magelang. 
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2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Harapan Kota Magelang

 

                   Gambar 3.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 
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3. Susunan Organisasi Komite Keperawatan Rumah Sakit Harapan 

Kota Magelang 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Susunan Komite Keperawatan Rumah Sakit Harapan  

Kota Magelang 

 

4. Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang  

No. Kualifikasi Jumlah 

Medis: 

1. Dokter Umum 9 

2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 4 

3. Dokter Spesialis Penyakit Jantung 1 

4. Dokter Spesialis Penyakit Paru 1 

5. Dokter Spesialis Bedah 3 

6. Dokter Spesialis Bedah Tulang (Orthopedi) 1 

7. Dokter Spesialis Bedah Syaraf 1 

8. Dokter Spesialis Mata 2 

9. Dokter Spesialis THT 3 

10. Dokter Spesialis Obsgyn 3 

11. Dokter Spesialis Anak 4 

12. Dokter Spesialis Syaraf 3 

13. Dokter Spesialis Kulit Kelamin 1 

14. Dokter Spesialis Urologi 1 

15. Dokter Spesialis Jiwa atau Psikiatri 1 

16. Dokter Gigi 4 

17. Dokter Spesialis Radiologi 3 

18. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis 1 

19. Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanemiasi 2 

Jumlah 48 

SUB KOMITE 

KREDENSIAL 

 

SUB KOMITE ETIKA 

DAN DISIPLIN 

PROFESI 

 

SUB KOMITE 

MUTU PROFESI 

 

KETUA KOMITE KEPERAWATAN 

SEKRETARIS KOMITE KEPERAWATAN 
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Tabel 3.1 Jumlah Karyawan Rumah Sakit84 

5. Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Harapan Kota 

Magelang 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang memiliki fasilitas dan 

pelayanan kesehatan yang memadai antara lain: 

a. Jenis-jenis Pelayanan Rawat Jalan  

1) Poliklinik Umum 

2) Poliklinik Obstetri dan Ginekologi  

3) Poliklinik Penyakit Dalam 

4) Poliklinik Bedah  

5) Radiologi 

6) Rehabilitasi Medik 

7) Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah 

8) Poliklinik Mata 

9) Poliklinik Telinga, Hidung dan Tenggorokan  

10) Patologi Anatomi 

11) Poliklinik Penyakit Paru 

12) Poliklinik Penyakit Anak 

13) Poliklinik Kesehatan Jiwa 

                                                             
84  Berdasarkan data sekunder terkait jumlah karyawan Rumah Sakit Harapan Kota Magelang sampai 

dengan bulan Juni 2018 

Keperawatan: 

1. Keperawatan Umum 87 

2. Keperawatan Gigi 2 

3. Asisten Keperawatan  10 

4. Kebidanan 11 

Jumlah 110 

Non Keperawatan: 

1. Psikologi Klinis 1 

2. Kefarmasian 14 

3. Kesehatan Masyarakat 0 

4. Kesehatan Lingkungan 1 

5. Gizi 1 

6. Keterapian Fisik  3 

7. Keteknisian Medis  4 

8. Teknik Biomedika  8 

9. Tenaga Kesehatan Tradisional 0 

10. Tenaga Kesehatan Lainnya 0 

11. Tenaga Penunjang Kesehatan 63 

Jumlah 95 
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14) Poliklinik Penyakit Syaraf 

15) Poliklinik Gigi 

b. Pelayanan 24 Jam dan Layanan Penunjang  

1) Pelayanan IGD 24 Jam  

2) Instalasi Kamar Operasi 

3) Instalasi Radiologi  

4) Instalasi Laboratorium 

5) Instalasi Apotek/Farmasi 24 Jam 

6) Pelayanan Rawat Inap 

c. Kelas Perawatan 

1) VVIP   : 18 Ruang 

2) VIP    : 13 Ruang  

3) Kelas I   : 22 Ruang 

4) Kelas II   : 35 Ruang 

5) Kelas III   : 36 Ruang 

6) ICU    : 5 Ruang 

7) PICU   : 3 Ruang  

8) NICU   : 2 Ruang 

9) HCU   : 0 Ruang 

10) ICCU   : 0 Ruang  

11) IGD    : 4 Ruang  

12) Kamar Bayi Baru Lahir  : 15 Ruang 

13) Kamar Bersalin  : 3 Ruang 

14) Ruang Operasi  : 1 Ruang  

15) Ruang Isolasi  : 3 Ruang  

16) CSSD   : 1 Ruang 

d. Fasilitas Pelayanan 

a) BPJS 

b) Rekanan Asuransi  

c) Home care dan Home Visit 

e. Klub Kesehatan 

a) Klub Diabetes Mellitus  

b) Tim management Luka85 

 

6. Hasil Wawancara dengan Narasumber 

a. Direktur Rumah Sakit 

Dari hasil wawancara penulis dengan Direktur Rumah Sakit 

Harapan Kota Magelang didapatkan hasil bahwa asisten perawat yang 

                                                             
85  Berdasarkan data sekunder terkait fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Harapan Kota 

Magelang tanggal 17 Maret 2018. 
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bekerja di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang diberikan 

kesempatan untuk dapat bekerja pada pelayanan kesehatan yang 

berhubungan dengan pasien langsung sampai dengan tahun 2020 

karena berkaitan dengan berakhirnya masa berlakunya STR (Surat 

Tanda Registrasi) yang mereka miliki. 

 Sebelum tahun yang telah ditentukan tersebut habis, pihak rumah 

sakit akan memberikan dispensasi diharapkan perawat-perawat yang 

dahulu lulusan SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) dapat melanjutkan 

pendidikan atau kuliah dengan jenjang minimal Diploma Tiga secara 

paralel sehingga waktu kuliah tidak menggangu waktu dinas, namun 

apabila perawat tersebut tidak melanjutkan kuliah karena suatu hal 

maka akan dipindahkan tugaskan di unit kerja yang lain, misalnya di 

bagian sekretariat yang mana pekerjaan tersebut tidak berhubungan 

langsung dengan pelayanan kepada pasien.  

Untuk asisten perawat yang lulusan SMK Kesehatan  bidang 

Keperawatan akan ditempatkan pada pelayanan home care terlebih 

dahulu minimal selama 1 tahun untuk masa training karyawan baru 

sebelum diadakan seleksi kembali untuk dapat bekerja dan 

ditempatkan di ruang perawatan rumah sakit yang berhubungan 

langsung dengan pasien. 

Program kerja yang telah dilakukan diantaranya dengan 

mensosialisasikan ketentuan yang sesuai dengan Permenkes kepada 

seluruh tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit. Pengelola 
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program tersebut adalah komite keperawatan yang menugaskan 

kepada kepala ruang untuk menunjuk perawat pelaksana untuk 

melakukan supervisi dan pendampingan yang dilakukan pada saat 

asisten perawat melakukan tindakan, sehingga asisten perawat yang 

bertugas dapat melakukannnya dengan baik dan sesuai dengan SOP 

yang berlaku di rumah sakit 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang juga telah memiliki 

peraturan internal (Nursing Staf ByLaws) sehingga program yang 

dibuat telah berdasarkan Permenkes terkait. Adapun peraturan 

internal tersebut berupa kebijakan rumah sakit, pedoman pelaksanaan 

tindakan keperawatan dan SOP program peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan. Mengingat Permenkes yang mengatur asisten tenaga 

kesehatan ini masih baru, maka sosialisasi gencar dilakukan oleh 

rumah sakit agar seluruh SDM yang ada rumah sakit memahami 

dalam rangka meningkatkan standar pelayanan. Sosialisasi dilakukan 

saat rapat evaluasi, maupun lewat kelompok kerja yang membuat 

regulasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. 

Program tersebut mengarah pada setiap unit dan terlebih bagi 

asisten perawat yang baru bergabung di rumah sakit harus diberikan 

orientasi mengenai peraturan yang wajib ditaati terkait ruang lingkup 

pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan batasan kewenangan 

asisten perawat. Menurut Direktur Rumah Sakit penerapan peraturan 

internal rumah sakit sejauh ini sudah cukup baik, program tersebut 
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sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari data 

yang menunjukkan bahwa berkurangnya keluhan pasien dan perawat 

terkait kinerja asisten perawat, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pasien merasa nyaman selama perawatan dan asisten perawat telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Pelaksanaan program supervisi bagi praktik asisten perawat di 

pelayanan kesehatan Rumah Sakit Harapan Kota Magelang sejauh ini 

dapat dilihat pada proses pelaporan insiden, disebutkan bahwa dalam 

kebijakan rumah sakit tidak ada sanksi bagi yang melaporkan. Karena 

dalam hal ini sangat diperlukan untuk menggali informasi. Jika 

terdapat kesalahan, secepatnya untuk kemudian dapat dianalisa yang 

bertujuan guna perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. 

Pengawasan dilakukan setiap hari karena pelayanan kesehatan 

dilakukan setiap hari dan dengan resiko insiden yang dapat terjadi 

setiap saat tanpa bisa diprediksi. Kemudian kelompok kerja 

bekerjasama dengan komite keperawatan untuk melaporkan setiap 

bulan kepada Direktur. Sehingga evaluasi yang dilakukan setiap bulan 

melalui rapat. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dengan memberikan 

pembinaan dan pengarahan bagi seluruh perawat atas insiden yang 

terjadi sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi dalam monitoring 

kinerja asisten perawat dengan yang bekerja di rumah sakit. Bagi 

asisten perawat yang melakukan kesalahan akan diberikan pembinaan 
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dan pelatihan sehingga mampu bekerja dengan lebih baik dan selalu 

dalam pengawasan. 

Rumah sakit telah memiliki program pendidikan dan pelatihan 

keperawatan khususnya bagi mereka yang berkaitan dengan komite 

keperawatan. Nantinya komite keperawatan bekerjasama dengan 

perawat supervisor dapat membagikan ilmunya dengan perawat 

pelaksana yang ditunjuk untuk melakukan supervisi agar seluruh 

perawat yang bertugas dapat bersama-sama mengutamakan kualitas 

pelayanan.  

Faktor pendukung terhadap program kerja tersebut adalah 

kerjasama yang baik antara komite keperawatan, kepala ruang dan 

perawat supervisor dalam pengawasan kepada asisten perawat yang 

bekerja di rumah sakit dan ditambah dengan fasilitas penunjang yang 

memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah situasi dan 

kondisi di ruang perawatan yang tidak dapat ditebak. 

b. Ketua Komite Keperawatan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Komite Keperawatan 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang didapatkan hasil bahwa tugas 

Tugas Komite Keperawatan adalah mempertahankan dan 

meningkatkan profesionalisme staf keperawatan, staf keperawatan 

termasuk di dalamnya yaitu perawat dan asisten perawat. 

 Melalui mekanisme kredensial secara berkala, menyusun daftar 

rincian kewenangan klinis dan merekomendasikan kewenangan klinis 
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asisten keperawatan, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika 

dan disiplin profesi. Selain itu, juga menyusun data dasar profil asisten 

tenaga keperawatan sesuai area praktik. Merekomendasikan 

perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan bagi asisten 

tenaga keperawatan, melakukan audit staf keperawatan, serta 

memfasilitasi proses pendampingan sesuai dengan kebutuhan. 

Kemudian melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite 

keperawatan untuk diteruskan kepada direktur rumah sakit 

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite keperawatan membutuhkan 

dukungan dari direktur dan staf manajemen baik dari jajaran 

pelayanan dan penunjang keperawatan maupun dari semua lini dan 

fungsi operasional di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang. Tetapi, 

mengingat sangat banyaknya tugas, wewenang dan tanggung jawab 

yang harus dilakukan maka diperlukan kerjasama dari seluruh jajaran 

dengan lingkup yang terkait. 

Rumah sakit telah memiliki peraturan internal yang telah 

disesuaikan dengan Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2016 tentang 

Penyelengaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan dimana Komite 

Keperawatan sangat berperan dalam mensosialisasikan standar 

pelayanan kepada asisten perawat sesuai dengan Permenkes tersebut. 

Peraturan internal berupa regulasi diantaranya pedoman kerja komite 

keperawatan, SOP dalam pelayanan, SOP pelaporan insiden, SOP 
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analisis insiden. Sosialisasi ini telah dilakukan dalam rapat dan 

pembinaan bagi perawat dan asisten perawat yang baru.  

Persiapan Komite Keperawatan dalam pelaksanaan supervisi bagi 

praktik asisten perawat yaitu dengan mengikuti pelatihan tentang 

pelaksanaan supervisi, setelah itu membuat regulasi internal rumah 

sakit dimana didalamnya terdapat panduan SOP supervisi yang 

dilakukan oleh perawat pelaksana, kemudian baru dilakukan 

sosialisasi kepada seluruh karyawan Rumah Sakit. 

Mekanisme pertanggungjawaban komite keperawatan yaitu 

bertanggungjawab kepada Direktur, sehingga monitoring dilakukan 

setiap hari, kemudian dilaporkan setiap bulan dan dievaluasi secara 

berkala. Melalui rapat tinjauan manajemen dengan melaporkan 

program dan kegiatan yang telah dilakukan, pelaporan insiden, solusi 

dan tindak lanjut yang sudah dilakukan yang kemudian dilaporkan 

kepada Direktur. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

asuhan keperawatan terutama dalam pengawasan pelaksanaan praktik 

asisten perawat dalam pelayanan kesehatan. 

Komite keperawatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan praktik asisten perawat dengan menggunakan indikator 

mutu yang dilakukan setiap hari, kemudian direkap setiap bulan 

selanjutnya dianalisis setiap 3 bulan sekali untuk kemudian ditindak 

lanjuti. Komite Keperawatan juga bekerjasama dengan PPNI 
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(Persatuan Perawat Nasional Indonesia) dan Komisariat di Rumah 

Sakit dalam memberikan saran dan masukan kepada Direktur. 

Mekanisme pelaporan internal yang berkaitan dengan insiden 

yang terjadi di rumah sakit antara lain dengan perawat yang 

bertanggung jawab melaporkan asisten perawat yang melakukan 

insiden kepada kepala ruang dalam waktu 1 x 24 jam, kemudian 

kepala ruang akan melakukan pemanggilan secara pribadi dan 

melakukan pembinaan, jika kasus tersebut ringan maka akan langsung 

ditangani di unit dengan melakukan investigasi sederhana lalu 

melaporkannya ke Komite Keperawatan dan perawat supervisor. 

Selanjutnya memonitoring kembali dan kemudian melihat hasilnya. 

Namun jika hasilnya menandakan kasus pelanggaran berat maka akan 

langsung ditangani oleh komite keperawatan dan direktur yang 

selanjutnya dapat dikenakan sanksi administratif. Akan tetapi sampai 

sejauh ini tidak ada kasus berat yang terjadi. 

Mekanisme untuk menangani insiden yaitu dengan kegiatan yang 

proaktif untuk memperkecil resiko antara lain dengan cara 

mengadakan orientasi terkait pelaksanaan praktik asisten perawat dan 

edukasi lingkungan dan kondisi rumah sakit khususnya bagi pegawai 

baru atau siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dengan didasarkan 

pada Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan 

Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan dan peraturan internal rumah 

sakit. 
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Faktor pendukung komite keperawatan dalam pengawasan 

kepada asisten perawat adalah adanya dukungan dari direktur, sarana 

prasarana dan SDM yang memadai. Faktor penghambatnya adalah 

kondisi lapangan yang tidak bisa diprediksi, terkadang jumlah pasien 

yang banyak dapat menghambat terlaksananya peran perawat 

supervisi dalam pendampingan kepada asisten perawat dalam 

pelayanan serta masih ada beberapa perawat yang mementingkan 

dirinya sendiri, misalnya dalam melakukan  tindakan seringkali 

asisten perawat dibiarkan melakukan tindakan keperawatan secara 

mandiri tanpa adanya pendampingan. 

c. Kepala Ruang 

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala ruang di Rumah 

Sakit Harapan Kota Magelang didapatkan hasil bahwa secara garis 

besar tanggung jawab kepala ruang terbagi menjadi empat, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.  

Peran kepala ruang dalam metode primer adalah menjadi 

konsultan dan pengendali mutu perawat primer; memberi orientasi 

dan merencanakan karyawan baru; menyusun jadwal dinas dan 

memberi penugasan pada asisten perawat; melakukan evaluasi kerja; 

merencanakan dan menyelenggarakan pengembangan staf. Dalam 

pelayanan kesehatan kepala ruang mengidentifikasi jumlah perawat 

dan asisten perawat yang dibutuhkan berdasarkan aktivitas dan 
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kebutuhan pasien serta mengatur penugasan dan penjadwalan dalam 

pemenuhan asuhan keperawatan.  

Kepala ruang juga bertugas menerima laporan dari perawat 

supervisi jika terdapat insiden, jika insiden adalah kasus sederhana 

dan tidak membahayakan, maka kepala ruang akan melakukan 

pemanggilan secara pribadi, melakukan investigasi secara sederhana 

dan dilakukan pembinaan serta melakukan solusi atas permasalahan, 

apabila diperlukan dengan menandatangi surat pernyataan, namun 

jika insiden tersebut berat maka kepala ruang bersama dengan perawat 

supervisor dan komite keperawatan melaporkan kepada Direktur 

untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Akan tetapi sampai 

saat ini belum pernah terjadi insiden yang berat. 

Mekanisme pertanggungjawaban kepala ruang kepada rumah 

sakit apabila terdapat kasus yang terkait dengan praktik asisten 

perawat adalah dengan melakukan monitoring setiap harinya, karena 

insiden bisa terjadi kapan saja bahkan setiap hari. Setelah itu 

melakukan pencatatan dan pelaporan apabila terjadi insiden dari 

perawat supervisi kepada kepala ruang kemudian setelah itu baru 

melakukan pelaporan kepada komite keperawatan. Nantinya 

pertanggungjawaban tersebut dibahas pada rapat evaluasi rutin yang 

dilaksanakan setiap bulan bersama Direktur Rumah Sakit. 
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d. Perawat  Supervisor 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan perawat supervisor 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang didapat hasil bahwa perawat 

supervisor merupakan kepala seksi perawatan yang mendelegasikan 

tugasnya kepada perawat pelaksana yang berada di setiap ruang 

perawatan. Menurut Nursalam, delegasi/pendelegasian adalah 

penyelesaian pekaryaan yang dikerjakan melalui orang lain untuk 

menyelesaikan tujuan organisasi.86  

Pendelegasian dalam hal ini dilakukan karena perawat pelaksana 

frekuensinya lebih banyak dalam bertemu dan berinteraksi dengan 

aisten perawat, sehingga mempermudah dalam melaksanakan 

pendampingan dan pengawasan. Tujuan utama dalam supervisi yaitu 

untuk lebih meningkatkan kinerja asisten perawat, bukan semata-mata 

untuk mencari kesalahan. Peningkatan kinerja tersebut dilakukan 

dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap pekerjaan 

asisten perawat, untuk kemudian apabila ditemukan masalah, segera 

diberikan petunjuk atau bantuan untuk mengatasinya. Perawat 

supervisi harus berifat edukatif dan suportif, dan tidak otoriter. 

Supervisi dilakukan secara teratur dan berkala, dilaksanakan secara 

fleksibel dan disesuaikan dengan perkembangan. Sehingga dapat 

terjalin kerja sama yang baik dengan masing-masing asisten perawat.  

                                                             
86 Nursalam, 2007, Manajemen Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika. Hal 237. 



71 
 

 
 

Menurut keterangan dari perawat supervisor didapatkan hasil 

bahwa rumah sakit telah melakukan pengawasan kepada asisten 

perawat yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu: melalui komunikasi 

dan melalui supervisi. Melalui komunikasi langsung dengan perawat 

pelaksana mengenai tindakan yang diberikan kepada pasien. Supervisi 

dilakukan dengan cara pengawasan langsung melalui pengamatan 

atau laporan langsung secara lisan dan memperbaiki kelemahan yang 

ada pada saat itu juga. Pengawasan tidak langsung yaitu dengan 

mengecek daftar hadir, membaca dan memeriksa catatan yang dibuat 

oleh asisten perawat selama dan sesudah proses keperawatan 

dilaksanakan. Selain itu, dengan mendengar laporan perawat tentang 

pelaksanaan tugas asisten perawat. Mengevaluasi upaya pelaksanaan 

tindakan keperawatan, serta melakukan audit keperawatan. 

Pengawasan dilakukan setiap hari oleh perawat supervisor dan 

kepala ruang yang mendelegasikan kepada perawat pelaksana. Hal itu 

dilakukan dengan melakukan pendampingan praktik pelayanan 

kesehatan yang dilakukan asisten perawat. Rumah Sakit telah 

melakukan evaluasi dan penilaian yang dilakukan setiap bulan dengan 

melakukan rapat evaluasi bersama dengan Direktur terkait program 

kerja yang sudah berjalan yang melibatkan asisten perawat.  
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e. Asisten Perawat 

Tabel 3.2 Hasil wawancara 10 orang asisten perawat di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang, Pertanyaan Kelompok 1: 

 Asisten 

Perawat 

Lama kerja 

asisten 

perawat di RS 

Sosialisasi Permenkes 

RI Nomor 80 Tahun 

2016 

Bentuk pengawasan dan pembinaan 

terkait dengan pelaksaan praktik 

asisten perawat dalam pelayanan 

kesehatan 

Peran asisten perawat dalam 

upaya peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan di RS 

Asisten 

Perawat 1 

10 tahun  Sudah lama mendapatkan 

sosialisasi tetapi belum 

sepenuhnya dilaksanakan 

RS telah melakukan pengawasan yang 

dilakukan setiap hari oleh kepala ruang 

dan pembinaan, bentuknya lisan dengan 

pembatasan kewenangan  

Membantu dalam berbagai 

kegiatan pelayanan atau 

program yang dilaksanakan 

oleh rumah sakit 

Asisten 

Perawat 2 

17 tahun  Sudah mendapatkan 

sosialisasi dari komite 

keperawatan, sebagian 

sudah dijalankan 

RS sudah melakukan pembinaan, dengan 

bentuk pemanggilan secara pribadi dan 

melakukan investigasi ringan jika 

melakukan kesalahan 

Pada saat akan melakukan 

tindakan selalu konfirmasi 

kepada perawat 

penanggungjawab 

Asisten 

Perawat 3 

12 tahun  Sudah mendapatkan 

sosialisasi dari kepala 

ruang dan komite 

keperawatan  

RS telah melakukan pengawasan dan 

pembinaan, setiap karyawan mempunyai 

raport atau hasil evaluasi kinerja  

Melakukan tindakan sesuai 

dengan batasan kewenangan 

dan membantu perawat jika 

membutuhkan bantuan 

Asisten 

Perawat 4 

 18 tahun  Sudah mendapatkan 

sosialisasi tapi 

pelaksanaannya belum 

maksimal 

RS melakukan pengawasan setiap hari 

terhadap tindakan yang  dilakukan oleh 

asisten perawat  

Ikut berperan serta dan 

membantu secara aktif dalam 

program yang sedang 

dijalankan oleh rumah sakit  

Asisten 

Perawat 5 

14 tahun  Sudah mendapatkan 

sosialisasi dari komite 

keperawatan bagian mutu 

RS telah  melakukan pembinaan kepada 

asisten perawat agar melaksanakan 

tindakan sesuai dengan SOP 

Menaati semua aturan dan 

melakukan tindakan sesuai 

dengan SOP yang berlaku  
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Asisten 

Perawat 6 

15 tahun  Sudah mendapatkan 

sosialisasi dari komite 

keperawatan dan kepala 

ruang 

RS sudah melakukan pengawasan dan 

pembinaan dengan melakukan edukasi 

tentang pentingnya melakukan tindakan 

sesuai ketentuan SOP 

Selalu berhati-hati dalam 

tindakan dan tidak melanggar 

peraturan yang ada 

Asisten 

Perawat 7 

15 tahun Sudah disosialisasikan 

melalui rapat bulanan 

Sudah dilakukan pengawasan setiap hari 

dan pembinaan oleh RS secara berkala, 

jika terdapat masalah akan dilakukan 

pemanggilan pribadi dan investigasi 

Meminimalisir kesalahan 

dengan bekerja secara hati-hati 

dan melakukan tindakan sesuai 

dengan SOP yang berlaku 

Asisten 

Perawat 8 

12 tahun  Sudah mendapatkan 

sosialisasi saat rapat rutin 

setiap bulan 

RS sudah melakukan pengawasan 

apabila terdapat masalah maka akan 

dilakukan pembinaan dengan teguran  

Menjalankan program kerja 

yang ada di RS  

Asisten 

Perawat 9 

16 tahun  Sudah mendapatkan 

sosialisasi dari komite 

keperawatan  

RS telah melakukan pembinaan yang  

dilakukan oleh kepala ruang mengenai 

batasan kewenangan asisten perawat 

Menaati semua yang sudah 

ditetapkan dalam peraturan 

internal RS 

Asisten 

Perawat 10 

12 tahun Sudah mendapatkan 

sosialisasi tentang 

Permenkes yang baru 

tentang asisten perawat 

RS sudah melakukan pengawasan yang 

dilakukan oleh kepala ruang dan 

memberikan edukasi tenatang ruang 

lingkup pekerjaan asisten perawat 

Selalu melakukan tindakan 

sesuai dengan prosedur dan 

sesuai dengan arahan dan dari 

perawat penanggung jawab 

 

Tabel 3.3 Pertanyaan Kelompok 2: 

 Asisten 

Perawat 

Koordinasi dengan 

perawat pada saat 

melakukan 

tindakan 

keperawatan 

Terdapat tindakan yang  

diberikan kepada pasien 

yang diluar kewenangan 

asisten perawat 

Hak-hak yang sudah 

didapatkan oleh 

asisten perawat 

Faktor yang mendukung dan 

menghambat dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan oleh asisten 

perawat 
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Asisten 

Perawat 1 

Melakukan 

koordinasi dan  

kerjasama dalam tim  

Tindakan yang  diberikan 

sudah sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi 

pasien 

Hak yang didapatkan 

sudah sesuai dengan 

perjanjian dan kontrak 

kerja 

Faktor penghambat yaitu jumlah SDM 

yang kurang memadai 

Faktor pendukung yaitu kerjasama yang 

baik dengan tim keperawatan 

Asisten 

Perawat 2 

Selalu berkoordinasi 

dengan perawat 

penanggung jawab 

Melakuakan tindakan 

keperawatan sesuai dengan 

SOP dan asuhan 

keperawatan 

Mendapat kesempatan 

untuk dapat bekerja di 

rumah sakit walapun 

hak yang diterima 

belum sepenuhnya 

sesuai seperti yang 

diharapkan 

Faktor penghambat yaitu keterbatasan 

SDM yang ada dan jumlah pasien yang 

sangat banyak 

Faktor pendukung yaitu sudah diberi 

sosialisasi tentang Permenkes yang baru 

terkait dengan kewenangan asisten 

perawat 

Asisten 

Perawat 3 

Saling bekerjasama 

dalam tim 

keperawatan 

Tindakan yang  diberikan 

kepada pasien sudah 

sesuai dengan batasan 

kewenangan asisten 

perawat 

Hak yang didapatkan 

sudah sesuai dengan 

perjanjian pada kontrak 

kerja 

Faktor penghambat yaitu jumlah asisten 

perawat dengan jumlah pasien yang 

tidak seimbang 

Faktor pendukung yaitu sudah ada SOP 

pada setiap tindakan keperawatan 

Asisten 

Perawat 4 

Koordinasi dengan 

tim dan melapor jika 

terdapat masalah 

terkait tindakan yang 

dilakukan  

Tindakan yang  diberikan 

sesuai dengan SOP yang 

berlaku di RS  

Hak yang didapatkan 

sudah sesuai dengan 

kesepakatan dalam 

perjanjian kerja 

 

Faktor penghambat yaitu jumlah SDM 

yang kurang memadai 

Faktor pendukung yaitu sudah 

medapatkan sosialisasi tentang ruang 

lingkup pekerjaan asisten perawat 

Asisten 

Perawat 5 

Koordinasi terkait 

dengan tindakan 

yang akan dilakukan  

Tindakan yang  diberikan 

kepada pasien sudah 

sesuai dengan SOP 

Hak yang didapatkan 

sesuai dengan kontrak 

kerja yang dilakukan 

pembaharuan setiap 

tahun  

Faktor penghambat yaitu kurangnya 

tenaga asisten perawat 

Faktor pendukung yaitu terdapat 

pembinaan dan pendampingan dari RS 

Asisten 

Perawat 6 

Selalu berkoordinasi 

dan kerjasama dalam 

Tindakan yang  diberikan 

pada pasien sesuai dengan 

Hak yang didapatkan 

sesuai dengan 

Faktor penghambat yaitu kesibukan dari 

perawat pelaksana 
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setiap tindakan yang 

dilakukan 

kompetensi asisten 

perawat 

perjanjian yang terdapat 

dalam perjanjian kerja  

Faktor pendukung yaitu terdapat 

peraturan internal yang sudah 

dijalankan serta adanya pendampingan 

yang baik dari RS  

Asisten 

Perawat 7 

Selalu berkoordinasi 

dengan perawat 

pelaksana 

Tindakan yang  diberikan 

kepada pasien tidak diluar 

kewenangan asisten 

perawat 

Hak yang didapatkan 

belum semua sesuai 

dengan perjanjian dan 

kontrak kerja  

Faktor penghambat yaitu jumlah asisten 

perawat yang sangat sedikit 

Faktor pendukung yaitu sudah 

tersosialisasi Permenkes terbaru 

mengenai batasan kewenangan asisten 

perawat di RS 

Asisten 

Perawat 8 

Koordinasi dengan 

tim, dan saling 

bekerjasama dalam 

pelayanan kesehatan  

Tindakan yang  diberikan 

kepada pasien sudah 

sesuai dengan SOP yang 

berlaku dan 

kompetensinya  

Hak yang didapatkan 

sudah sesuai dengan 

kontrak kerja walaupun 

belum maksimal  

Faktor penghambat yaitu jumlah SDM 

yang masih kurang 

Faktor pendukung yaitu kerjasama yang 

baik dengan tim keperawatan 

Asisten 

Perawat 9 

Jika terdapat 

masalah dalam 

tindakan melapor 

kepada perawat 

pelaksana 

Tindakan yang  diberikan 

kepada pasien sudah 

sesuai dengan ketentuan 

dan SOP  

Hak yang didapatkan 

belum sesuai seperti 

yang diharapkan 

Faktor penghambat yaitu kesibukan 

perawat dan terbatasnya waktu 

supervisi 

Faktor pendukung yaitu kerjasama yang 

baik dengan tim keperawatan  

Asisten 

Perawat 10 

Koordinasi dan 

kerjasama pada saat 

melakukan tindakan 

keperawatan 

Tindakan keperawatan 

yang dijalankan tidak 

diluar kompetensi asisten 

perawat 

Hak yang diharapkan 

hampir terpenuhi 

semuanya dan sesuai 

dengan perjanjian kerja  

Faktor penghambat yaitu perbandingan 

jumlah asisten perawat dan pasien yang 

tidak sesuai 

Faktor pendukung yaitu kerjasama yang 

baik antara perawat dan asisten perawat 
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B. PEMBAHASAN 

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Asisten Perawat dalam Pelaksanaan 

Praktik Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Praktik Asisten Perawat Dalam Pelayanan 

Kesehatan Di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 

Pengaturan mengenai kedudukan hukum (legal standing) seorang asisten 

perawat dalam pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

dibentuk dengan tujuan untuk memberikan hak dan perlindungan hukum 

sebagai seorang asisten perawat dalam menjalankan praktik pelayanan 

kesehatan di rumah sakit. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ketentuan 

yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

praktik asisten perawat di rumah sakit adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 

Terkait dengan perlindungan hukum yang merupakan salah satu hak 

setiap warga negara dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa, termuat dalam 

Pasal 27 ayat (1) menganut prinsip bahwa  setiap warga negara 

mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, 

serta berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada 

perkecualian.  
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Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (2) terkait dengan perlindungan 

hukum yang merupakan salah satu hak setiap warga negara dan sesuai 

dengan nilai-nilai bangsa, yaitu:  

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan”.  

 

Dalam Pasal tersebut dimaksudkan bahwa negara Indonesia 

memiliki landasan yang kuat dalam menjunjung hak asasi manusia di 

bidang penghargaan atas kesejahteraan manusia dengan mengakui 

kelayakan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak 

atau memadai dengan menunjung tinggi harkat dan martabat manusia.87 

Dalam memberikan jaminan pada asisten tenaga kesehatan yang 

bekerja di instansi pemerintah maupun swasta yang mengabdikan dirinya 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat, 

agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga asisten perawat 

berhak mendapatkan penghidupan yang layak atas pekerjaan. Dalam hal 

ini seluruh asisten perawat berhak mendapatkan kesempatan yang sama 

dalam perlindungan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. Untuk itu rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan 

kesehatan berkewajiban menerapkan standar perlindungan hukum bagi 

asisten perawat dalam pelayanan kesehatan. 

                                                             
87  Ilhami Bisri, 2007. Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 27. 
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Kemudian pada pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

RI Tahun 1945 dijelaskan bahwa:  

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan manfaat yang sama 

guna mencapai persamaan dan keadilan”. 

Setiap asisten perawat yang menggunakan haknya dalam 

mendapatkan pekerjaan harus diberikan perlindungan hukum dalam 

rangka mewujudkan suatu masyarakat dan negara yang adil, sejahtera, 

memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Selain pemenuhan hak atas pekerjaan asisten perawat juga berhak atas 

mendapatkan suatu perlakuan khusus guna mencapai persamaan 

keadilan. 

2) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang 

merupakan bagian dari sumber daya bidang kesehatan yang diperlukan 

dalam mendukung upaya kesehatan. Pelaksananan program pelayanan 

kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang 

sangat lengkap dan menyeluruh. Terdapat berbagai jenis asisten tenaga 

kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing dan 

berinteraksi satu dengan yang lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam dunia kesehatan yang berkembang sangat pesat, dengan demikian 

maka harus diikuti juga oleh seluruh asisten perawat dalam rangka 

pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional. Dalam 
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hal ini membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam rumah sakit, 

salah satunya adalah hal yang terkait penjaminan hak dan perlindungan 

hukum bagi asisten perawat. Hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 3 

huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

bahwa:  

“Pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan salah satunya 

memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, 

lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit”.  

Dalam upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut, maka 

dibutuhkan asisten perawat yang profesional agar dapat memberikan 

pelayanan yang baik dan melakukan tindakan sesuai dengan SOP dan 

peraturan perundang-undangan.  

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

Kesehatan 

Kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan optimal, perlu 

didukung dengan pemenuhan asisten tenaga kesehatan yang memadai, 

baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka 

melakukan penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus dilakukan oleh 

asisten perawat yang bertanggung jawab dan memiliki etik dan moral 

yang tinggi.  

Dalam Pasal 8 Bab 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan, disebutkan tentang Kualifikasi dan Pengelompokan 
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Tenaga Kesehatan, yang mana menyatakan bahwa tenaga di bidang 

kesehatan terdiri atas Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan. 

Kemudian dalam Pasal 10, yang dimaksud dengan Asisten Tenaga 

Kesehatan adalah memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah 

di bidang kesehatan. Artinya, lulusan SMK Kesehatan bidang 

Keperawatan telah dapat diterima dan diakui oleh negara dengan ruang 

lingkup pekerjaan dibawah supervisi atau instruksi seorang perawat. 

Pada Tahun 2014 merupakan momentum penting bagi lulusan SMK 

Kesehatan Program Keahlian Keperawatan, sebab melalui Undang-

Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan lulusan 

SMK Kesehatan Jurusan Keperawatan dapat diterima bekerja di 

pelayanan kesehatan dengan sebutan asisten perawat.  

b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Asisten Perawat Dalam Praktik 

Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 

Asisten perawat memiliki peran penting untuk membantu dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal di rumah sakit. 

Oleh karena itu, asisten perawat dalam melakukan tindakan harus sesuai 

dengan ruang lingkup pekerjaan dan SOP yang berlaku.  

Sebagai perwujudan dalam perlindungan hukum, hak, kewajiban, serta 

tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait, peraturan perundang-

undangan juga telah mengatur bahwa untuk memenuhi hak setiap individu, 
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dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada asisten perawat 

perlu adanya pengaturan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, 

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu. Artinya, kebutuhan 

asisten perawat disesuaikan dengan kebutuhan di rumah sakit dan harus 

dipenuhi oleh pemerintah dengan memberikan kesempatan yang luas bagi 

lulusan SMK Kesehatan Bidang Keperawatan untuk dapat berpraktik dan 

bekerja di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lain, sehingga 

kualitas pelayanan kesehatan yang optimal dapat tercapai.  

Di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang telah terjadi pergeseran 

kewenangan, dahulu perawat yang lulusan pendidikannya SPK jumlahnya 

masih sangat banyak kurang lebih 28 orang. Seiring berjalannya waktu dan 

diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan Pada Pasal 9 yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan harus 

memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga. Maka kebanyakan dari mereka 

menempuh pendidikan Diploma Tiga keperawatan kelas paralel supaya 

perkuliahan tetap berjalan dan tidak menganggu waktu dinas di rumah sakit. 

Untuk perawat yang jenjang pendidikannya masih SPK dan tidak 

melanjutkan kuliah karena alasan-alasan tertentu, contohnya alasan biaya, 

keluarga, waktu, dsb nantinya mereka akan dipindahtugaskan pada unit kerja 

yang lain contohnya di bagian sekretariat, bagian diklat dll, yang mana ruang 

lingkup pekerjaannya tidak langsung berhubungan pasien. 
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Menurut keterangan dari Direktur rumah sakit bahwa asisten perawat 

yang bekerja di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang diberikan kesempatan 

bekerja di pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan pasien langsung 

sampai dengan tahun 2020 karena berkaitan dengan berakhirnya masa 

berlakunya STR (Surat Tanda Registrasi) yang mereka miliki. Keterangan 

tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan, yang 

menyatakan bahwa: 

“Dalam melaksanakan pekerjaannya, Asisten Tenaga Kesehatan tidak 

memerlukan registrasi dan surat izin”. 

 

Asisten perawat hanya membutuhkan Sertifikat Kompetensi, seperti 

yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permenkes RI Nomor 80 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan, 

yang menyatakan bahwa: 

(1) Setiap Asisten Tenaga Kesehatan yang telah dinyatakan lulus pendidikan 

wajib mengikuti uji kompetensi. 

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Tetapi dalam Pasal 22 BAB VI Ketentuan Peralihan Permenkes RI 

Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga 

Kesehatan yaitu: 

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Asisten Tenaga 

Kesehatan yang telah bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebelum 

diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap dapat bekerja dan harus 
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menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) 

tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini”.88 

 

Prosedur pelaksanaan peran asisten perawat adalah asisten perawat wajib 

mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi), secara preventif menjadi persyaratan asisten 

perawat yang profesional yang sesuai dengan kompetensinya. Pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh asisten perawat didasarkan pada kompetensi 

asisten perawat sesuai dengan 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.  

Pelayanan kesehatan tersebut termasuk pelayanan asisten keperawatan 

yang dilakukan secara bertanggungjawab, akuntabel, bermutu, dan aman oleh 

asisten perawat yang telah lulus Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) yang diuji 

oleh Asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ASNAKES INDONESIA 

yang terlisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan telah 

mendapatkan sertifikat kompetensi. Sehingga asisten perawat dalam 

membantu memberikan asuhan keperawatan secara profesional karena 

dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang menyatakan bahwa asisten 

                                                             
88  Mona, 2015. Undang-Undang Keperawatan dan Tenaga Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. Hal 

107. 
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perawat dinyatakan kompeten sesuai dengan profesinya dan berwewenang 

melakukan tindakan asisten perawat. 

Di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang para asisten perawat yang 

lulusan SPK masih melakukan tindakan klinis keperawatan misalnya 

pemberian obat kepada pasien secara mandiri, dan tindakan keperawatan 

yang lain.  Hal ini terjadi karena dikuatkan dengan Pasal 88 BAB XV pada 

Ketentuan Peralihan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa: 

“ (1) Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga yang 

telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini, tetap 

diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan 

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan  

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh 

dengan mengajukan permohonan mendapatkan STR Tenaga Kesehatan” 

Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat 

kompetensi. Dengan memiliki STR, maka perawat mendapatkan legalitas 

untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. 

Asisten perawat yang telah dinyatakan lulus sebelum tahun 2012, maka 

dilakukan Pemutihan STR, yaitu tidak dilakukan Uji kompetensi lagi, tetapi 

cukup melampirkan persyaratan Ijazah SPK yang dilegalisir. Pemutihan 

diajukan langsung ke MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) secara 
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kolektif atau individu dengan membawa pengantar dari Organisasi Profesi 

atau Institusi Pelayanan. 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa asisten perawat yang bekerja di 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang sudah mempunyai STR dan Sertifikat 

Kompetensi semuanya termasuk 10 orang yang menjadi responden 

penelitian. Rumah Sakit dalam melaksanakan perekrutan asisten perawat 

salah satu poin persyaratannya adalah asisten perawat minimal lulusan SMK 

Kesehatan jurusan Keperawatan yang yang telah memiliki sertfikat 

kompetensi, kemudian dapat diterima menjadi tenaga kerja di Rumah Sakit 

Harapan Kota Magelang. 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang juga menerapkan keperawatan tim 

primer. Model ini merupakan kombinasi dari dua sistem, yaitu keperawatan 

tim dan keperawatan primer. Penetapan model ini didasarkan pada beberapa 

alasan salah satunya karena melalui kombinasi kedua model tersebut, 

diharapkan asuhan keperawatan terdapat pada perawat primer. Disamping itu 

karena masih ada sebagian perawat di rumah sakit yang lulusan SPK, maka 

mereka akan mendapatkan bimbingan dari perawat primer/ketua tim tentang 

asuhan keperawatan. 

Dalam melaksanakan tugasnya asisten perawat senantiasa 

mengutamakan pelayanan kepada pasien, serta mempertimbangkan 



86 
 

 
 

kemampuan jika menerima mandat atau pendelegasian tugas dan 

tanggungjawab yang terdapat hubungannya dengan tugas asisten 

keperawatan. Berdasarkan hal tersebut maka akan terciptanya pelayanan 

kesehatan yang baik dan berkualitas. 

Asisten perawat mempunyai kedudukan yang sah secara hukum sebagai 

salah satu asisten tenaga kesehatan, dimana tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai asisten perawat klinis yang membantu memberikan asuhan 

keperawatan dalam pelayanan kesehatan yang diterapkan berdasarkan SOP, 

prinsip etik dan profesionalisme sehingga dapat pelaksanaan program 

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit. 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Asisten Perawat Di Rumah Sakit 

Harapan Kota Magelang  

a. Bentuk Pengaturan Praktik Asisten Perawat Dalam Pelaksananaan 

Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit 

Bentuk pengaturan praktik asisten perawat dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang 

telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Adapun bentuk pengaturannya 

adalah sebagai berikut: 
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1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 

Bagi tenaga kesehatan yang jenjang pendidikan terakhirnya masih di 

bawah Diploma Tiga, dalam hal ini dikhususkan bagi asisten perawat 

yang mana masih ada beberapa orang lulusan SPK dan memiliki STR, 

masih diberi kesempatan untuk dapat bekerja di pelayanan kesehatan 

sampai dengan tahun 2020.  

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) BAB XV pada Ketentuan Peralihan 

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, 

dimana: 

“Bukti Registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang tekah 

dimiliki oleh Tenaga Kesehatan, pada saat berlakunya Undang-Undang 

ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya”. 

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan Permenkes RI Nomor 46 

Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, bahwa:  

“Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat 

diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan 

pendidikan dan/atau pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai 

dengan bidang tugasnya atau profesinya. Perolehan satuan kredit profesi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencapai minimal 25 (dua 

puluh lima) satuan kredit profesi selama 5 (lima) tahun.” 

Pada padal 88 ayat (1) dan ayat (2) BAB XV Ketentuan Peralihan 

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, 

tercantum bahwa: 

(1) Tenaga kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga yang 

telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini, 

tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai 
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tenaga kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah 

Undang-Undang ini diundangkan. 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh 

dengan mengajukan permohonan mendapat STR tenaga kesehatan. 

  

2) Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan 

Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan. 

Berdasarkan Pasal 4 Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan, disebutkan 

bahwa: 

“Dalam melaksanakan pekerjaannya, asisten tenaga kesehatan tidak 

memerlukan registrasi dan surat ijin”.  

Asisten tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan di fasilitas 

pelayanan kesehatan hanya diwajibkan mempunyai sertifikat kompetensi 

sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:  

(1) Setiap asisten tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan 

wajib mengikuti uji kompetensi. 

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Uji kompetensi adalah suatu proses pengukuran pengetahuan, 

ketrampilan, dan perilaku peserta didik yang telah dinyatakan lulus dari 

SPK atau SMK Kesehatan bidang keperawatan. Sertifikat kompetensi 

adalah surat/bukti tanda pengakuan terhadap kompetensi asisten perawat 

yang telah dinyatakan lulus Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) untuk 

dapat menjalankan praktik dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

Setelah dilaksanakan uji Kompetensi sebagaimana dimaksud, 

kemudian asisten tenaga kesehatan memperoleh sertifikat kompetensi 
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yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Di Negara 

Indonesia Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) dilaksanakan oleh Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) Asisten Tenaga Kesehatan Indonesia, yang 

dalam pelaksananaan USK tersebut siswa lulusan SMK Kesehatan 

(asesi) diuji oleh seorang asesor yang telah terlisensi dari BNSP (Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi), yang ditunjuk untuk melaksanakan proses 

assessment oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ASNAKES 

INDONESIA.  

Dengan adanya Permenkes tersebut, telah membuka kesempatan 

yang luas bagi asisten perawat untuk dapat praktik dalam rumah sakit dan 

fasilitas pelayanan kesehatan.  

3) Peraturan internal Rumah Sakit Harapan Kota Magelang (Hospital 

ByLaws) 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa rumah 

sakit harus menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit 

(Hospital By Laws).  

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 772 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) 

menyatakan bahwa fungsi Hospital By Laws adalah: 

1.1) Sebagai acuan bagi rumah sakit dalam melakukan pengawasan 

rumah sakitnya 
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1.2) Sebagai acuan bagi direktur rumah sakit dalam mengelola rumah 

sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional  

1.3) Sebagai sarana untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu. 

1.4) Sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan 

dengan rumah sakit. 

1.5) Sebagai acuan bagi penyelesaian konflik di rumah sakit antara 

pemilik, direktur rumah sakit dan staf medis. 

1.6) Untuk memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit. 

 

4) Peraturan Direktur Rumah Sakit Harapan Kota Magelang Nomor 

022/01/DIR/SDM/RSH/VII/2015 tentang Peraturan Internal Staf 

Keperawatan (Nursing Staff By Laws). 

Peraturan ini sangat penting karena staf keperawatan merupakan 

jumlah terbesar dari tenaga kesehatan di rumah sakit, memiliki 

kualifikasi berjenjang dan sebagai profesi yang berhubungan langsung 

dengan pasien dan keluarga pasien. Peraturan penyelenggaraan profesi 

keperawatan dan mekanisme tata kerja komite keperawatan. Menurut 

keterangan dari hasil wawancara, staf keperawatan yang dimaksud 

adalah perawat, asisten perawat, perawat gigi dan bidan. 

Peraturan internal staf keperawatan disusun oleh Komite 

Keperawatan dengan mengacu pada peraturan internal rumah sakit dan 

peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh Direktur Rumah Sakit. 

Hal ini termuat dalam Pasal 16 ayat (1) Nursing Staf ByLaws yang 

menyebutkan bahwa: 

“Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan kinerja 

komite keperawatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan 

keperawatan dan keselamatan pasien di rumah sakit”. 



91 
 

 
 

Staf keperawatan yang termasuk didalamnya adalah asisten perawat 

harus melaksanakan tugasnya dalam menjaga kualitas pelayanan sesuai 

dengan standar profesi, standar pelayanan dan kode etik. Diterangkan 

dalam Pasal 13 ayat (1) Tugas staf keperawatan huruf c bahwa: 

 “Menjaga kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar 

pelayanan serta standar etik dan disiplin yang sudah ditetapkan”.  

 

Berdasarkan pasal tersebut menerangkan tentang kewajiban asisten 

perawat dalam menjaga mutu pelayanan yang baik dapat diukur dengan 

proses pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Asisten 

perawat diwajibkan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan 

tidak bertentangan dengan kode etik dalam pelayanan kesehatan. 

b. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Praktik 

Asisten Perawat di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang  

Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap praktik asisten perawat di 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang dilakukan melalui beberapa upaya. 

Berikut ini pembahasan upaya yang dilakukan tersebut antara lain: 

1) Pembentukan Komite Keperawatan  

Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 49 tahun 2013 tentang Komite 

Keperawatan Rumah Sakit, Rumah Sakit telah membentuk Komite 

Keperawatan yang secara struktural berada di bawah Direktur yang 

bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan program pelayanan 
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keperawatan, mengawal dan menjamin mutu pelayanan keperawatan di 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 

Dalam Pasal 18 Nursing Staf ByLaws Rumah Sakit Harapan Kota 

Magelang disebutkan bahwa: 

“Secara umum komite keperawatan berfungsi untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga keperawatan dengan cara: 

1.1) Melakukan  Kredensial bagi seluruh  tenaga keperawatan yang akan 

melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan 

1.2) Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan 

1.3) Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi tenaga keperawatan 

Dalam melaksanakan fungsi kredensial Tugas Komite Keperawatan 

adalah sebagai berikut: 

1.1) Menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih 

keperawatan 

1.2) Menerima hasil verifikasi persyaratan kredensial dari bagian SDM 

1.3) Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis bagi setiap tenaga 

keperawatan 

1.4) Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang 

ditetapkan 

1.5) Membuat laporan seluruh proses kredensial kepada ketua komite 

keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur rumah sakit. 

Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite 

Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: 

1.1) Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik 

1.2) Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional 

berkelanjutan tenaga keperawatan 

1.3) Melakukan audit asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan 

1.4) Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan 

Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan 

etika  profesi  tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas 

sebagai berikut: 

1.1) Melakukan sosialisasi kode etik keperawatan 

1.2) Melakukan  pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan 
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1.3) Melakukan penegakkan disiplin profesi keperawatan dan kebidanan 

1.4) Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan 

masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan 

keperawatan dan kebidanan 

1.5) Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis atau surat 

penugasan klinis (clinical appoinment) 

1.6) Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam 

asuhan keperawatan dan kebidanan 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan 

berwenang: 

1.1) Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis 

1.2) Memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan  klinis 

1.3) Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu 

1.4) Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis 

1.5) Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan  dan 

kebidanan 

1.6) Memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan 

kebidanan berkelanjutan 

1.7) Memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan 

rekomendasi pemberian tindakan disiplin 

 

Berdasarkan hasil penelitian, Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 

telah memiliki Komite Keperawatan sehingga dapat memfasilitasi 

dukungan pelaksanaan, mengevaluasi, melakukan pembinaan dan 

pengawasan serta menetapkan perencanaan kegiatan untuk masing-

masing asisten perawat.  

Dari aspek hukumnya, audit keperawatan yang dilakukan oleh 

komite keperawatan menangani urusan keperawatan bertujuan untuk 

memberikan perlindungan hukum, baik bagi pasien maupun tenaga 

kesehatan termasuk asisten perawat yang berada di Rumah Sakit 

Harapan Kota Magelang. 
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2) Penyusunan Kebijakan 

Upaya perlindungan hukum bagi praktik asisten perawat dilakukan 

melalui penyusunan kebijakan yang telah dibuat oleh Rumah Sakit 

Harapan Kota Magelang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Rumah Sakit 

Harapan Kota Magelang telah membuat Peraturan Internal Rumah Sakit 

(Hospital By Laws), yang didalamnya Direktur membuat komite 

keperawatan yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan 

kepada Direktur berkaitan dengan pelayanan keperawatan dalam hal 

pengawasan dan penilaian mutu pelayanan keperawatan dan peningkatan 

program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 

pengembangan dalam bidang keperawatan. Dalam hal ini termasuk 

kebijakan bagi praktik asisten perawat di rumah sakit tersebut. 

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Rumah Sakit 

Harapan Kota Magelang selain telah mengadakan pelatihan internal juga 

memberikan izin secara terstruktur dan bergantian kepada asisten 

perawat yang bekerja di Rumah Sakit tersebut untuk mengikuti pelatihan, 

seminar, serta workshop dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi 

dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.  

Asisten perawat yang bekerja di Rumah Sakit Harapan Kota 

Magelang juga telah diberikan dispensasi untuk melanjutkan kuliah 
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Diploma Tiga Keperawatan secara paralel, sehingga kuliah dapat 

dilakukan tanpa menganggu waktu dinas. Untuk kedepannya diharapkan 

dapat meningkatkan SDM sehingga kualitas pelayanan keperawatan 

yang optimal dapat tercapai. 

4) Pencatatan dan Pelaporan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Rumah Sakit 

Harapan Kota Magelang dalam mekanisme pencatatan dan pelporan 

sudah dilakukan. Berkaitan dengan insiden yang terjadi di rumah sakit, 

hal pertama yang dilakukan adalah perawat supervisi melakukan 

pencatatan dan kemudian melaporkan kepada kepala ruang selanjutnya 

dilakukan investigasi sederhana dengan pemanggilan secara pribadi 

kemudian dilakukan pembinaan. Kemudian mengkategorikan dalam 

insiden ringan atau berat. Jika insiden tersebut ringan, maka kepala ruang 

bekerjasama dengan kepada komite keperawatan selama 1 x 24 jam 

untuk melakukan tindakan dengan sesegera mungkin melakukan 

investigasi di unit atau ruangan, namun jika insiden tersebut berat 

dilakukan RCA (Root Cause Analysis). Pelaporan yang sudah didapatkan 

dari perawat supervisi, dan kepala ruang  oleh komite keperawatan wajib 

disampaikan kepada Direktur. Akan tetapi selama ini kejadian insiden 

yang berat tersebut belum pernah terjadi.  
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5) Pengawasan dan Evaluasi 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (3) Permenkes RI 

Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten 

Tenaga Kesehatan, bahwa: 

“Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk menjaga mutu 

pelayanan bidang kesehatan yang diberikan oleh asisten tenaga 

kesehatan”. 

Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) pada Permenkes RI 

Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten 

Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa:  

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dimaksud dalam 

Pasal 20, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota, dapat 

memberikan sanksi administratif sesuai dengan tugas dan 

kewenangan masing-masing. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. Teguran lisan; dan/atau 

b. Teguran tertulis  

Demikian juga apabila asisten perawat diberikan perintah diluar 

batas kewenangan, tetapi dengan maksud baik mengira bahwa perintah 

itu diberikan berdasarkan kewenangan yang sah dan pelaksanaannya 

dalam bidang upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dengan kata 

lain, apabila yang dilakukan asisten perawat tidak sesuai dengan perintah 

yang diterima atau melakukan perbuatan tanpa menerima perintah dari 

atasannya, dia harus mempertanggungjawabkan setiap kesalahan berupa 

kesengajaan atau kelalaian yang dilakukannya.89 

                                                             
89  Sri Praptianingsih, 2006. Op.Cit Hal 123. 
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Dengan ruang lingkup pekerjaan dan batasan kewenangan asisten 

perawat yang sudah jelas, terdapat tindakan yang boleh atau tidak 

dilakukan oleh asisten perawat, maka akan dapat mempertegas apabila 

pada praktik pelayanan kesehatan terdapat asisten perawat yang 

melakukan pelayanan kesehatan diluar batasan kewenangan, dapat 

dimintai pertanggungjawaban hukum, misalnya asisten perawat yang 

terbukti melakukan tindakan pengobatan secara mandiri, maka asisten 

perawat tersebut telah melakukan praktik pelayanan kesehatan diluar 

kewenangan dan dapat dikenakan sanksi administratif. 

Segi positif yang didapatkan dari kebijakan tersebut adalah bagi para 

pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini asisten perawat adalah mau 

tidak mau harus melakukan instrospeksi terhadap dirinya, memperbaiki 

kesalahan dan bertindak dengan lebih berhari-hati dalam praktik 

pelayanan kesehatan.90 

Penilaian kinerja yang dilakukan oleh rumah sakit dapat bermanfaat 

untuk perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, kebutuhan 

pengembangan, serta melihat penyimpangan maupun kesalahan dalam 

pekerjaan. Kegunaan tersebut mengharuskan penilaian kinerja mampu 

                                                             
90 J. Guwandi, 2009. Pengantar Ilmu Hukum Medik dan Bio-Etika. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas 

Kedokteran Indonesia. Hal 14.  
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memberikan gambaran yang akurat dan obyektif mengenai prestasi kerja 

asisten perawat.91 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang dalam melakukan 

pengawasan kepada asisten perawat yang dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu melalui komunikasi dan melalui supervisi. Melalui komunikasi 

langsung dangan ketua tim maupun perawat pelaksana mengenai asuhan 

keperawatan yang diberikan kepada pasien. Melalui supervisi dilakukan 

dengan cara pengawasan langsung melalui inspeksi, mengamati sendiri 

atau laporan langsung secara lisan dan memperbaiki dan mengawasi 

kelemahan yang ada pada saat itu juga.  

Pengawasan tidak langsung yaitu dengan mengecek daftar hadir, 

membaca dan memeriksa catatan yang dibuat oleh asisten perawat 

selama dan sesudah proses keperawatan dilaksanakan. Selain itu, 

mendengar laporan ketua tim tentang pelaksanaan tugas asisten perawat. 

Mengevaluasi upaya pelaksanaan tindakan keperawatan serta melakukan 

audit keperawatan. 

Pengawasan asisten perawat dilakukan setiap hari oleh ketua tim dan 

kepala ruang, dengan melakukan pendampingan kepada asisten perawat 

saat melakukan pelayanan kesehatan. Rumah Sakit juga telah melakukan 

                                                             
91  Ahmad Ahid Mudayana, 2010. Pengaruh Motivasi dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di 

Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul. Yogyakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad 

Dahlan Yogyakarta. Jurnal Manejemen Pelayanan. Vol. 4 No. 2. Hal 76-143. 
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evaluasi dan penilaian yang dilakukan setiap bulan dengan melakukan 

rapat evaluasi bersama dengan Direktur terkait program kerja yang sudah 

berjalan dan melibatkan asisten perawat.  

Faktor yang mendukung pengawasan adalah adanya dukungan dari 

Direktur, kerjasama yang baik antara perawat pelaksana dan asisten 

perawat dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan apabila 

asisten perawat melakukan kesalahan diberikan pembinaan. Faktor yang 

menghambat yaitu karena kesibukan dari perawat pelaksana sehingga 

tidak dapat melakukan supervisi setiap saat dan motivasi masing-masing 

perawat yang berbeda sehingga mempengaruhi pelaksanaan praktik 

asisten perawat di rumah sakit. 

c. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Asisten 

Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Harapan Kota 

Magelang  

Dalam pelaksananan perlindungan hukum terhadap praktik asisten 

perawat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang, 

sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa; 

“Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan 

perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. 

Perlindungan hukum terhadap praktik asisten perawat dalam pelayanan 

kesehatan dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 87 ayat (1) BAB XV 
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Ketentuan Peralihan Undang-Undang RINomor 38 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan, dimana: 

“Bukti Registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang tekah dimiliki 

oleh Tenaga Kesehatan, pada saat berlakunya Undang-Undang ini, 

dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya”. 

Pada padal 88 ayat (1) dan ayat (2) pada Undang-Undang yang sama 

tercantum bahwa: 

(1) Tenaga kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga yang 

telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini, 

tetap diberikan kewenanganuntuk menjalankan praktik sebagai 

tenaga kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah 

Undang-Undang ini diundangkan. 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh 

dengan mengajukan permohonan mendapat STR tenaga kesehatan. 

Asisten perawat wajib memiliki STR atau Sertifikat Kompetensi untuk 

dapat menjalankan praktik yang telah berlangsung sebelum di undangkan 

peraturan ini untuk jangka waktu 6 tahun, dalam hal ini  Undang-Undang 

pada lembaran negara sehingga dapat diberlakukan, maka sesuai dengan 

ketentuan pada Pasal 88 tersebut STR yang dimiliki oleh asisten perawat yang 

bekerja di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang dapat berlaku hingga tahun 

2020. Dengan memiliki STR dan Sertifikat Kompetensi diharapkan seluruh 

asisten perawat dapat memperoleh perlindungan hukum yang kuat saat 

berpraktik dalam pelayanan kesehatan. 

Perlindungan hukum juga diberikan sesuai dengan Pasal 86 Undang-

Undang Nomor 13 tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan 

bahwa: 
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“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 

atas: keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan 

yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama” 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang juga memberikan hak kepada 

asisten perawat sebagai pegawai rumah sakit yang mana diberikan hak untuk 

mendapatkan imbalan jasa berdasarkan perjanjian kerja yang ditentukan oleh 

pengurus yayasan atau badan hukum pemilik rumah sakit, hal ini termasuk 

hak atas perlindungan hukum dalam pelaksanaan praktik asisten perawat 

dalam pelayanan kesehatan. 

Perjanjian kerja yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUPK) adalah 

perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.  

3. Faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi 

Praktik Asisten Perawat di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum praktik asisten 

perawat di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang, yaitu:  

a. Faktor Yuridis 

Secara hukum sudah ada peraturan khusus yang mengatur perlindungan 

hukum bagi praktik asisten perawat di rumah sakit. Bentuk pengaturannya 

yaitu Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, 

Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Pekerjaan 

Asisten Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Direktur Rumah Sakit Harapan 

Kota Magelang Nomor 022/01/DIR/SDM/RSH/VII/2015 tentang Peraturan 

Internal Staf Keperawatan (Nursing Staff ByLaws). 
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SOP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan praktik asisten perawat 

terkait ruang lingkup pekerjaan dan batasan kewenangan asisten perawat di 

Rumah Sakit Harapan Kota Magelang sudah ada dan sudah disosialisasikan 

kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit.  

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perawat supervisi sudah 

mendapatkan sosialisasi, namun dalam pelaksanaan masih belum optimal. 

Dikarenakan masih ada perawat pelaksana yang belum memahami SOP 

tersebut dengan baik sehingga dalam melakukan supervisi masih ada yang 

tidak berdasarkan SOP, ditunjukkan dengan masih ada asisten perawat yang 

sudah senior lulusan SPK yang sedang menyelesaikan pendidikan Diploma 

Tiga Keperawatan, masih melakukan tindakan klinis keperawatan secara 

mandiri tanpa adanya supervisi dan pendampingan 

c. Faktor Teknis 

1) Komite Keperawatan yang telah dibentuk, mendukung upaya dalam 

mewujudkan perlindungan hukum praktik asisten perawat di rumah sakit. 

2) Sosialisasi oleh Komite Keperawatan tentang pemberian hak dan 

perlindungan hukum bagi praktik asisten perawat sudah dilakukan 

kepada seluruh tenaga kesehatan baik yang sudah bekerja lama maupun 

kepada pegawai yang baru masuk. 

3) Keterbatasan waktu dan biaya dalam memberikan pendidikan dan 

pelatihan, maka rumah sakit hanya melakukan pelatihan internal dan 

mensosialisasikannya kepada asisten perawat. Asisten perawat yang 

ingin melanjutkan kuliah, harus swadaya karena tidak ada dukungan 

pembiayaan dari rumah sakit. Rumah sakit hanya memberikan dispensasi 

perijinan dan waktu menyesuaikan jadwal dinas dengan jadwal kuliah.  
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4) Perbandingan jumlah pasien dengan perawat dan asisten perawat yang 

tidak seimbang sehingga berpengaruh dalam pelayanan kesehatan dan 

perlindungan hukum bagi praktik asisten perawat di rumah sakit. 

d. Faktor Sosial 

a) Kesadaran perawat pelaksana dalam melakukan pengawasan dan 

pendampingan bagi praktik asisten perawat sudah baik dengan 

melakukan pencatatan dan pelaporan jika terjadi insiden, meskipun 

dalam pelaksanaannya masih belum optimal, karena menurut hasil 

wawancara dari beberapa perawat yang menyatakan masih belum 

mengerti sepenuhnya terkait dengan hak dan kewajiban asisten perawat. 

b) Kesadaran asisten perawat terhadap haknya sudah terlihat, dilihat dari 

hasil wawancara bahwa selalu melakukan koordinasi dan meminta 

persetujuan kepada perawat setiap kali melakukan tindakan keperawatan.  

c) Masa kerja asisten perawat lulusan SPK yang sudah sangat lama dengan 

kemampuan yang rata-rata mahir dalam tindakan klinis keperawatan  

d) Motivasi belajar yang berbeda dari masing-masing asisten perawat 

sehingga masih ada beberapa dari mereka yang tidak melanjutkan kuliah 

yang nantinya dapat mempengaruhi dalam pelayanan kesehatan. 

e) Asisten perawat kurang kesadarannya dalam menjaga kualitas pelayanan 

karena masih terdapat tindakan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai 

dengan SOP yang berlaku. 

f) Faktor-faktor penunjang lain yang dapat mempengaruhi dalam pelayanan 

kesehatan yang dilakukan oleh asisten perawat. 

 

 


