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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan yaitu: 

1. Kedudukan hukum (legal standing) asisten perawat dalam pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 

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 mendukung pelaksanaan program pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit. 

2. Perlindungan Hukum Bagi Praktik Asisten Perawat di Rumah Sakit 

Harapan Kota Magelang 

Bentuk pengaturan perlindungan hukum praktik asisten perawat di Rumah 

Sakit Harapan Kota Magelang dituangkan dalam beberapa peraturan, yaitu 

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

RI Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Pekerjaan Asisten Tenaga 

Kesehatan, Peraturan Internal Rumah Sakit Harapan Kota Magelang (Hospital by 

Laws) dan Peraturan Direktur Rumah Sakit Harapan Kota Magelang Nomor 
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022/01/DIR/SDM/RSH/VII/2015 tentang Peraturan Internal staf Keperawatan 

(Nursing Staff ByLaws).  

Mekanisme perlindungan hukum bagi praktik asisten perawat di Rumah 

Sakit Harapan Kota Magelang, melalui pembentukan komite keperawatan, 

penyusunan kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, pencatatan dan 

pelaporan, pengawasan dan evaluasi. 

Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan praktik asisten perawat 

dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang yaitu 

dengan adanya STR dan Sertifikat Kompetensi yang dimiliki oleh seluruh 

asisten perawat sehingga dapat dijadikan dasar perlindungan hukum yang kuat 

saat berpraktik dalam pelayanan kesehatan.  

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, termasuk hak atas 

perlindungan hukum praktik asisten perawat dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi 

Praktik Asisten Perawat di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang 

Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

praktik asisten perawat di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang yaitu berupa 
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faktor yuridis, faktor teknis dan faktor sosial. Faktor-faktor tersebut ada yang 

mendukung dan ada pula yang menghambat.  

Faktor yang mendukung pada faktor yuridis yaitu sudah ada peraturan yang 

memuat ketentuan bahwa perawat diwajibkan melakukan supervisi terhadap 

tindakan yang dilakukan asisten perawat. Peraturan tersebut berpengaruh kepada 

peran asisten perawat dalam pelayanan kesehatan meskipun belum maksimal. 

Pada faktor teknis yaitu Rumah Sakit telah membentuk komite keperawatan, dan 

sudah mensosialisasikan Permenkes terkait perlindungan hukum bagi praktik 

asisten perawat kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Pada 

faktor sosial yaitu kesadaran perawat untuk melakukan supervisi sudah baik, 

dengan melakukan pencatatan dan pelaporan jika terdapat insiden. Perawat sudah 

melakukan supervisi sesuai dengan SOP yang ditetapkan meskipun dalam 

pelaksanaannya belum optimal. 

Faktor yang menghambat pada faktor teknis yaitu karena keterbatasan waktu 

dan biaya, maka rumah sakit hanya melakukan pelatihan internal dan melakukan 

sosialisasi, selain itu perbandingan jumlah pasien dengan perawat dan asisten 

perawat yang tidak seimbang sehingga dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan 

belum bisa maksimal. Pada faktor sosial yaitu bahwa masih ada asisten perawat 

yang belum memahami SOP dengan baik, dikarenakan masa kerja asisten perawat 

lulusan SPK yang sudah sangat lama dengan kemampuan yang rata-rata mahir 

dalam tindakan klinis keperawatan, motivasi belajar dan pendalaman kompetensi 
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yang kurang sehingga mempengaruhi dalam pelayanan, serta peran perawat 

supervisi yang masih kurang kesadaran dalam melaksanakan tugasnya. 

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka pelaksanaan 

perlindungan hukum praktik asisten perawat di Rumah Sakit Harapan Kota 

Magelang sudah berjalan tetapi belum optimal. 

B. SARAN 

1. Rumah Sakit 

a. Memberikan kesempatan bagi asisten perawat untuk dapat bekerja dan 

berpraktik di rumah sakit berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku 

b. Membuat penyesuaian antara peraturan internal rumah sakit dengan peraturan 

perundang-undangan terkait peran asisten perawat dalam pelaksanaan 

program pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

c. Menyelengggarakan pendidikan dan pelatihan bagi asisten perawat terkait 

program dan keilmuan baru sesuai dengan batasan kewenangan dan ruang 

lingkup pekerjaan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas 

pelayanan kesehatan  

2. Asisten Perawat 

a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku 

b. Meningkatkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi. Mengikuti 

pendidikan dan latihan serta kegiatan ilmiah yang sesuai dengan bidang tugas 
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dan profesinya sehingga perannya dalam produktivitas pelayanan kesehatan 

kepada pasien dapat optimal 

c. Bersedia untuk disupervisi dan mengikuti instruksi dari perawat pelaksanan 

dalam melakukan pelayanan keperawatan sesuai dengan ruang lingkup 

pekerjaan dan batas kewenangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


