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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia yang merupakan 

perwujudan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia 

bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan elemen 

terpenting dalam hidup, serta merupakan faktor kesejahteraan umum yang 

harus dikerjakan dan dilakukkan dengan menempuh bergbagai upaya 

kesehatan bagi setiap orang untuk mewujudkan peningkatan dan 

pengembangan kesehatan umum secara integral maupun sistematis yang di 

dukukung oleh adanya sistem kesehatan nasional.1 

Pelayanan kesehatan telah diatur dalam Peraturan Perundang-

Undangan antara lain mengatur tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan telah 

diatur dalam Pertauran Perundang-Undangan yakni Undang Kesehatan, 

Undang-Undang Tenaga Kesehatan, serta Undang-Undang Keperawatan. 

Peratruan Perundang-Undangan yang berlaku mengatur hak dan kewajiban 

tenaga kesehatan, baik itu memperoleh perlindungan hukum, mendapatkan 

pekerjaan yang layak, dan berwenang memberikan  serta berperan 

pemberian pelayanan kesehatan berdasarkan kode etik profesi tenaga 

kesehatan.  

Kewenangan pemerintah dalam  pelayanan kesehatan, bertanggung 

jawab menyediakan fasilitas kesehatan guna memberikan pelayanan 

kesehatan yang optimal kepada pasien ataupun masyarakat secara umum, 

seperti menyediakan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Puskesmas 

adalah salah satu fasilitas kesehatan yang dibangun pada setia Kecamatan. 

Adapun Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan fasilitas pelayanan 

                                                                 
1Cecep Triwibo, 2014, Etika Dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Nuha Medik, hlm. 1 



2 
 

kesehatan maupun peningkatan kesehatan masyarakat di atur dalam Pasal 17 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa, 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, 

edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan 

memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Puskesmas merupakan instansi milik pemerintah dan salah satu 

fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia yang berupaya 

mewujudkan pembangunan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, 

terpadu dan berkesinambungan dalam suatu wilayah kerja tertentu sebagai 

fasilitas pelayanan dasar. Di Puskesmas terdapat pelayanan kesehatan pokok 

dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan, yang secara langsung 

berada dalam pengawasan dan inspeksi administratif maupun teknis dari 

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai dalam bidang kesehatan 

Kabupaten/Kota. Apabila dilihat dari sistem pelayanan kesehatan di 

Indonesia, maka peran Puskesmas merupakan sebagai ujung tombak sistem 

pelayanan kesehatan di Negara Indonesia. Puskesmas merupakan unit 

pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan seluruh pembangunan 

kesehatan disuatu wilayah kerja.2 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 75 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Pusat Kesehatan Masyarakat 

sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 

memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya 

subsistem upaya kesehatan. 

Puskesmas merupakan salah satu diantara fasilitas dan sarana 

kesehatan milik pemerintah yang dibangun dalam suatu kecamatan serta di 

awasi oleh dinas kesehatan sebagai unit pelaksana teknis kesehatan 

Kabupaten/Kota. Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

diharapkan bisa mewujudkan dan membangun peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal, sebagaimana fungsi dari peran 

                                                                 

2 Deden Dermawan, 2012, Buku Ajar Keperawatan Komunitas, Yogyakarta: Gsyen Publishing, 

hlm. 73 
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Puskesmas itu sendiri dan menjadi tolak ukur dari  pembangunan 

kesehatan.3 Untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat maka terdapat berbagai profesi tenaga kesehatan di Puskesmas 

yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan dikelompokan 

menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga keperawatan. 

Perawat dalam melakukan upaya kesehatan melakukan pelayanan 

keperawatan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan mengatur: 

“Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional 
yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang 

didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, 
keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit”. 
 

Tenaga kesehatan yang bekerja di instansi pemerintah merupakan 

tenaga yang mengabdikan dirinya dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada pasien atau masyarakat, hal ini karena tugas dan peran tenaga 

kesehatan sebagai pemberi layanan kesehatan. Pendayagunaan tenaga 

kesehatan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu dan 

pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu upaya yang 

dilakukan Pemerinah Daerah adalah pengadaan sumber daya tenaga 

kesehatan dengan cara pengangkatan pegawai. Pengakatan di tingkat daerah 

dapat dilakukan dengan cara pengengakatan Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak. 

Status pegawai dengan perjanjian kerja mengacu pada Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan 

adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN), maka tidak akan ada lagi pegawai honorer/pegawai tidak 

                                                                 
3 Dedi Alamsyah, 2011, Manajemen Pelayanan Kesehatan. , Yogyakarta : Nuha Medika, hlm. 43 
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tetap, sehingga yang dikenal adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).4 

Secara umum, bahwa lahirnya PPPK merupakan jawaban atas 

pertanyaan akan nasib dari pegawai tenaga honorer, sukerela, maupun 

Pegawai Tidak Tetap. Hal ini juga merupakan jawaban atas kebutuhan 

kebutuhan tenaga pegawai di daerah yaitu kebutuhan sumber daya manusia 

yang profesional dalam mengisi dan memenuhi kebutuhan akan pelayanan 

terhadap masyarakat guna memberikan pelayanan yang profesional dan 

optimal, serta memenuhi kebutuhan akan tenaga pegawai untuk meratanya 

jumlah tenaga pegawai kesehatan disetiap wilayah. Pengadaan tenaga PPPK 

diharapkan bisa mewujudkan dan mencukupi kebutuhan tenaga pegawai dan 

kebutuhn akan pelayanan yang menyeluruh untuk mewujudkan hak dari 

setiap warga negara memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan 

berkualitas. Hadirnya PPPK memberikan kepastian hukum bagi tenaga 

honorer atau PTT, mengingat adanya PPPK sesungguhnya memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi PTT yang memiliki jenis 

nama..5 

Pengadaan PPPK bisa memberi motivasi kepada perawat dalam 

melaksanakan praktik keperawatannya, serta dapat menjalankan perannya 

dengan bekerja pada instansi pemerintah. Berikut dibawah ini jumlah tenaga 

kesehatan di puskesmas Ulunambo dan Puskesmas Bahodopi diuraikan 

dalam tabel dibawah ini. 

Tabel.1.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas Ulunambo dan Bahodopi. 

No. Nama Puskesmas Tenaga Medis/Kesehatan Jumlah Tenaga 

1 

 

Puskesmas Ulunambo Dokter 1 

Perawat 18 

                                                                 
4 Akbar Bram Mahaputra, et. al, :“Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) Dalam Formasi Aparatur SipilNegara (ASN) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014”,2015, Kertha Negara, Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Vol. 03, No. 02, hlm. 1 
5 Sri Hartini & Tedi Sudrajat, 2017, Hukum Kpegeawaian Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm. 40 
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 Bidan 36 

Kesehatan 

Lingkungan 

- 

Faramasi 1 

Gizi 3 

Kesehatan Masyrakat 4 

 Jumlah 63 

2 Puskesmas Bahodopi Dokter - 

  Perawat 20 

Bidan 30 

Kesehatan 

Lingkungan 

2 

Faramasi 1 

Gizi 1 

Kesehatan Masyrakat 6 

 Jumlah                                60 

Sumber Data : Hasil Wawancara Pada Petugas Puskesmas Ulunambo Dan Bahodopi 

 

Berdasarkan data laporan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 

per akhir Desember 2017 di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 193 

Puskesmas,terdiri dari 79 puskesmas rawat inap dan 114 puskesmas non-

rawat inap.6 Di kabupaten Morowali khususnya, terdapat 9 puskesmas pada 

masing-masing kecamatan yang ada di Kabuaten Morowali. Dari 9 

puskesmas yang ada masing-masing puskesmas mempunyai karakteristik 

yang berbeda-beda. Terdapat 6 puskesmas dengan jenis tipe perawatan dan 

3 jenis puskesmas jenis type non-perawatan.7 3 puskesmas ini menyediakan 

                                                                 
6Pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Profil Kesehatan 2017”, 

Jakarta: 2018, hlm. 41 
7Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tentang Master Data Pusat Kesehatan 

http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/Jumlah%20PKM%20per%20Desember%

202017.pdf. Di akses pada tanggal 14 april 2018 pukul 22.25 wib. 

http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/Jumlah%20PKM%20per%20Desember%202017.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/Jumlah%20PKM%20per%20Desember%202017.pdf
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fasilitas kesehatan rawat jalan dan pada 6 puskesmas merupakan puskesmas 

yang menyediakan fasilitas rawat inap bagi masyarakat. 

Pada beberapa Puskesmas di Kabupaten Morowali, dimana salah 

satunya di Puskesmas Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan memiliki 

jumlah tenaga kesehatan dalam Puskesmas tersebut yaitu 63 tenaga 

kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut, terdiri dari 1 dokter, 18 perawat, 3 

tenaga ahli gizi Farmasi, 4 tenaga kesehatan masyarakat, 1 farmasi, dan 30 

bidan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Puskesmas ini 

adalah32 orang, termasuk 3 orang non tenaga kesehatan. Untuk perawat 

tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah rasio penduduk lebih 

banyak dibandingkan dengan tenaga kesehatan Puskesmas Ulunambo di 

Kecamatan Menui Kepulauan, dimana jumlah penduduk Kecamatan Menui 

Kepulauan berjumlah 12.986 jiwa. 

Pada Puskesmas lainnya yaitu Puskesmas Bahodopi memiliki tenaga 

kesehatan dengan jumlah tersebut yaitu 60 tenaga kesehatan. Dimana terdiri, 

20 perawat, 1 tenaga ahli gizi, 6 tenaga kesehatan masyarakat, 1 farmasi, 2 

tenaga kesehatan lingkungan dan 30 bidan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil 

yang bertugas di Puskesmas ini, sebanyak 8 orang. Untuk perawat, juga 

tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Berdasarkan data dari kedua puskesmas diatas terlihat bahwa di 

setiap puskesmas untuk jumlah perawat PPPK di Puskemas Ulunambo 

sebanyak 11 orang dan Puskesmas Bahodopi sebanyak 10 orang. Hal 

tersebut bertujuan untuk pemenuhan tenaga kesehatan (perawat PPPK) pada 

setiap Puskesmas Pembantu/Polindes, dimana pada setiap pustu harus 

tersedia tenaga PPPK. Pengadaan PPPK merupakan upaya pengembangan 

dan pemberdayaan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Morowali melalui Dinas Kesehatan yang bertujuan untuk 

pemerataan sebaran perawat di setiap desa dalam wilayah kerja kedua 

puskesmas dalam rangka menjangkau pelayanan kesehatan yang 

menyeluruh guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.  
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Pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja dalam hal ini tenaga 

perawat merupakan pelaksana tugas pemerintahan melalui Dinas Kesehatan 

yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah 

kerja masing-masing. Perawat PPPK merupakan sumber daya manusia 

(SDM) yang dimiliki setiap Puskesmas karena memiliki pengaruh besar 

dalam pelayanan kesehatan baik itu pelayanan keperawatan, keluarga, 

maupun kesehatan masyarakat. Peran perawat PPPK di Puskesmas juga 

merupakan salah satu faktor penting untuk pelayanan kesehatan di 

Puskesmas. Secara umum tugas dan kewenangan perawat PPPK terhadap 

perawat PNS memiliki persamaan sebagaimana di atur dalam UU tentang 

Keperwatan Nomor 38 Tahun 2014. Jadi status dari perawat PPPK tersebut 

tidak mempengaruhi akan kewenangannya dalam menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian fakta 

dilapangan dimana tidak meratanya jumlah tenaga kesehatan disetiap pustu 

mengakibatkan tugas dan tanggung jawab perawat PPPK dalam 

memberikan pelayanan seringkali tidak sesuai dengan kewenangannya. 

  Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa peran perawat PPPK 

dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah 

kerja Puskesmas, diberikan tanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan 

pelayanan untuk memenuhi kebuthan masyarakat akan pelayanan kesehatan. 

Sehingga peran tenaga kesehatan, yang dalam hal ini perawat PPPK di 

Puskesmas begitu sangat vital, dimana perawat PPPK dapat melaksanakan 

secara mandiri maupun secara ketergantungan atau kolaboratif. Mengingat 

peran perawat PPPK dalam melakukan praktik keperawatan juga sebagai 

pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja (PPPK) dalam memberikan 

pelayanan kesehatan baik dalam bentuk pelayanan perseorangan maupun 

dalam bentuk upaya kesehatan masyarakat yang sangat beresiko terjadi 

kesalahan atau kelalaian dalam intervensi atau tindakan kesehatan diluar 

kewenangan kompetensinya yang disebabkan oleh kurangnya atau 

terbatasnya jumlah tenaga medis diwilayah kerja Puskesmas. Berdasarkan 

hal tersebut dapat dilihat bahwa perawat PPPK juga melaksanakan tugas 



8 
 

diluar kewenangan atau kompetensinya yang merupakan kewenangan dari 

tenaga medis dengan dalih memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat atau pasien, serta memenuhi atau menjalankan tanggung 

jawab dan tugas sebagai pelaksana teknis pegawai pemerintah. 

Perawat PPPK dalam menjalankan praktik sebagai profesi 

keperawatan juga sebagai tenaga pegawai pemerintah. Dalam menjalankan 

praktik sebaga profesi keperawatn mempunyai hak, hak perawat sebagai 

profesi diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait tentang 

kesehatan, tenaga kesehatan, maupun keperawatan. Senada hal tersebut 

bahwa perawat sebagai pegawai pemerintah juga mempunyai hak sebagai 

pelaksana teknis pegawai pemerintah, hak perawat sebagai pegawai 

pemerintah diatur dalam Peraturan Perundang-Undang terkait dengan 

kepegawaian. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik 

mengajukan suatu penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI PERAWAT PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN 

PERJANJIAN KERJA (PPPK) YANG PRAKTIK PADA 

PUSKESMAS DI KABUPATEN MOROWALI”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan latar belakang permasalahan 

diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi perawat pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang praktik di Puskesmas 

Kabupaten Morowali ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan bagi perawat pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang praktik di Puskesmas 

Kabupaten Morowali ? 

3. Bagaimanakah faktor penghambat dan pendukung perlindungan hukum 

bagi perawat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang 

praktik di Puskesmas Kabupaten Morowali ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, dalam penelitian ini 

bertujuan sebagai : 

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi bagi perawat 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang praktik 

sebagai pegawai padaPuskesmas di Kabupaten Morowali. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan perawat pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang praktik sebagai 

pegawai pada Puskesmas di Kabupaten Morowali 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung perlindungan 

bagi perawat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di 

Puskesmas Kabupaten Morowali 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik kepada peneliti 

maupun bagi pihak lain yang terkait dalam penelitan ini, manfaat penelitian 

ini antara lain adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini sangat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dengan kajian 

hukum kesehatan terutama tentang perlindungan hukum bagi perawat 

perawat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 

fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini Puskesmas 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan serta sebagai persyaratan untuk memenuhi kelulusan pada 

program studi Magister Hukum Kesehatan. 

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Morowali 

Penelitian ini diharapkan menjadi sebagai bahan masukan unutk 

Pemerintah Kabupaten Morowali dalam membuat kebijakan terkait 

dengan perlindungan hukum bagi perawat kontrak pemegang 
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program kegiatan Puskesmas yang bekerja di wilayah Pemerintah 

Daerah. 

c. Bagi Puskesmas 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

bermanfaat bagi Puskesmas terkait dengan perlindungan hukum 

bagi perawat kontrak pemegang program kegiatan yang bekerja di 

Puskesmas dalam menjalankan setiap kegiatan keperawatan dan 

kegiatan program Puskesmas. 

d. Bagi Perawat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

perlindungan perawat kontrak dalam tanggung jawabnya sebagai 

pemegang program kegiatan di Puskesmas, khususnya perawat 

Puskesmas di Kabuaten Morowali. 

e. Bagi PPNI 

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu informasi untuk 

memperjuangkan hak-hak perawat dan perlindungan perawat 

kontrak sebagai pemegang program kegiatan yang sudah bekerja di 

instansi pemerintah. 
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E. Kerangka Teori  

1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlindungan Hukum  

Bagi Perawat 

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam 
Bidang Kesehatan & Bidang 

Kepegawaian 

Pelayanan Kesehatan di 

Puskesmas 

Perawat Pegawai 

Pemerintah Denegan 
Perjanjian Kerja 

(PPPK) 

 

Peraturan Berdasarkan Undang-undang: 

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara 

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan 

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan 

 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 
tentang Keperawatan 

 Peraturan Daerah Sulawesi Tengah 
Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Pengembangan dan Pemberdayaan 
Tenaga Kesehatan 

 Beserta Aturan Pelaksanaannya 
 

Hak Untuk Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945  

Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28E ayat 1 
 

Perlindungan Hukum Bagi Perawat PPPK 

Yang Praktik Sebagai Pegawai  

Puskesmas 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal 

approach), hal yang diteliti yaitu perlindungan hukum bagi perawat 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang praktik di 

Puskesmas Kabupaten Morowali serta pelaksanaan dan pengaturannya. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif analitik. Tujuan dari metode penelitian deskriptif 

adalah untuk mendiskripsikan tentang sebuah bentuk secara objektif 

keadaan atau peristiwa secara sistematis atau logis maupun teratur, 

secara faktual dan akurat tentang fakta-fakta, perilaku atau sifat, serta 

korelasi antara yang kejadian yang diteliti dan menganalisanya, yaitu 

dengan menggali dan menemukan sebab akibat dari suatu hal  dan 

menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta koheren maupun 

logis.8 Penelitian ini dilaksanakan dan dilakukan dengan menggunakan 

langkah-langkah pengumpulan data secara klasifikasi, 

pengolahan/analisis data dan membuat kesimpulan dan laporan. Dengan 

demikian penelitian ini bertujuan untuk  mendapatkan gambaran 

tentang tentang perlindungan hukum bagi perawat Pegawai Pemerintah 

Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang praktik di Puskesmas Kabupaten 

Morowali. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer yang didapatkan secara langsung dari 

objek yang diteliti atau data yang diambil secara langsung dari 

sumbernya atau masyarakat, melalui wawancara mendalam walaupun 

pengamatan atau observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data 

                                                                 
8 Nyoman Dantes, 2012, Metode Penelitian, Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm. 51 
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yang diambil atau didapatkan dari sumber penelitian kepustakaan dan 

penelitian pengelolaan orang lain yang sudah jadi atau tersedia dalam 

bentuk sebuah buku atau bentuk dokumentasi yang biasanya disediakan 

diperpustakaan umum atau perpustakaan pribadi.9 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat antara 

lain : 

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

5) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan. 

6) Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan 

7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

8) Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang 

Puskesmas. 

9) Keputusan Bupati Morowali Nomor 

188.4.45/KEP.0091/DINKES/2015 tentang Pengangkatan 

Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Morowali. 

10) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten 

Morowali Nomor 440/43.14/DINKESDA/2015 tentang 

Penenmpatan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 

Kesehtan Daerah Kabupaten Morowali. 

 

 

                                                                 
9 Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, 

jurnal-jurnal, hasil karya ilmiah, data dari Kementrian Kesehatan 

dan hasil seminar yang mutakhir sesuai dengan data penelitian. 

4. Metode Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data dari penelitian ini maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. 

Data primer yaitu data yang di dapatkan secara langsung dari objek 

yang akan diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari data yang dalam bentuk jadi, misalnya seperti data 

dokumen atau publikasi.10 

a. Studi Kepustakaan 

Pada studi kepustakaan peneliti mengolah landasan teori dari 

permasalahan-permasalahan yang di telitinya. Pada dasarnya studi 

kepustakaan adalah aktifitas yang sangat penting  pada penelitian. 

Data kepustakaan merupakan data yang didapatkan dan 

dikumpulkan dari sumber buku-buku, dokumen resmi, publikasi, 

hasil penelitian, dan diperoleh dari perturan perundang-undangan.11 

Tujuan dan fungsi studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukan 

jalan pemecahan masalah penelitian. 

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data 

primer dalam penelitian ini adalah : 

1) Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan dalam 

percakapan dengan tujuan tertentu.12 Dalam wawancara untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data dengan cara berdiskusi, 

                                                                 
10 Rianto Adi, 2005, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hlm. 57 
11Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm. 

112 
12Lexy J. Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 

hlm. 186 
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atau berinteraksi dengan narasumber untuk mendapatkan 

keterangan atau informasi secara lisan, bertatap muka (face to 

face) dengan orang tersebut dan mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan 

tersebut.13 

Dalam pengambilan data ini penulis menggunakan 

wawancara (interview). Wawancara ini dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewe) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan (interviewer). Dalam 

wawancara ini dapat digunakan tape recorder  atau alat 

perekam lainnya untuk merekam, karena untuk mempermudah 

menyimak dan menyimpan hasil wawancara dalam bentuk file 

rekaman, hal ini karena tidak mudah melakukan pencatatan 

sambil mengadakan wawancara. Wawancara dalam penelitian 

ini dilakukan terhadap perawat yang bekerja disetiap 

puskesmas yang menjadi tempat penelitian. 

Pengumpulan data dapat dilakukan secara kualitatif 

yaitu wawancara mendalam yang dilengkapi dengan data 

kualitatif menggunakan kuesioner penelitian. Informasi atau 

nara sumber dalam penelitan ini adalah Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Morowali, Kepala Badan Kepegawaian 

Kabupaten Morowali, dan Kepala Puskesmas Kecamatan 

Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, serta Kepala 

Puskesmas Kecamatan Bahodopi.  Adapun responden yakni 

Perawat yang praktik di Puskesmas Kabupaten Morowali yang 

terdiri dari dua Puskesmas. Dimana jumlah responden setiap 

Puskesmas masing-masing berjumlah lima orang. 

 

 

                                                                 
13Burhin Bugan, 2017, Metode Penelitian Kualitatif, Depok: Raja Grafindo hlm. 157-158  
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2) Observasi 

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan 

dengan pengamatan atau observasi.yaitu mengamati fenomena 

yang diteliti. Observasi merupakan bentuk pengumpulan data 

yang dilakukan dengan pengamatan langsung  dan 

menjabarkan langsung fenomena-fenomena yang terjadi baik 

gejala alam maupun social seperti perubahan cuaca mupun 

lingkungan.14 

Observasi dimaksudkan untuk melihat subyek memilih 

berperilaku dengan cara tertentu agar sesuai dengan situasi 

yang ada. Observasi dalam hal ini mengamati hak pegawai 

seperti keselamatan kerja. Mengamati fasilitas Puskesmas, 

tempat kerja apakah memenuhi syarat kesehatan, berbahaya 

atau tidak untuk keselamatan pegawai misalnya gedung 

Puskesmas yang digunakan masih layak pakai atau tidak, 

lantai, termasuk peralatan kerja, maupun ruangannya sesuai 

dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan 

yang dilakukan perawat di Puskesmas, cara perawat melayani 

masyarakat dan pasien yang ke Puskesmas, termasuk ruang 

praktek. 

Populasi pada penelitian ini adalah perawat yang 

bekerja dipuskesmas yang menjadi tempat penelitian. Teknik 

sampel yang digunakan yaitu non probability sampling, 

dengan metode pengambilan sampel adalah purposive 

sampling (ditentukan oleh peneliti sendiri berdasarkan 

kemauannya). 

Pada dasarnya sampel yang akan diambil secara 

purposive pada hakekatnya melalui pertimbangan khusus yang 

dilaksanakan dan dikerjakan oleh peneliti sesuai dengan 

                                                                 
14 Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers hlm. 37 
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karakter ataupun cirri dari populasi yang sudah diketahui oleh 

peneliti.15 

Untuk syarat memperoleh sampel dibutuhkan sampel 

yang baik yakni sebagai berikut:16 

a) Bahwa sampel harus sesuai dengan besarnya, sehingga 

dapat melahirkan dugaan mengenai karakteristik 

masyarakat yang dianggap cukup akurat dan benar. 

b) Sampel dalam penelitian harus dapat dan bisa mewakili 

kelompok populasinya. 

Untuk menentukan sampel pada purposive sampling 

persyaratannya sebagai berikut:17 

a) Mesti berlandaskan pada cirri atau sifat dalam kategori 

tertentu yang menggambarkan karakteristik populasi yang 

utama. 

b) Orang atau subjek yang akan dijadikan sampel, layak dan 

benar-benar menggambarkan subjek atau orang yang 

berisi atau memuat cirri atau sifat yang ditemukan pada 

populasi.  

c) Pemutusan dan penetapan cirri atau sifat pada populasi 

dilaksanakan secara detail, akurat pada pra penelitian atau 

studi awal.  

Peneliti menggunakan purposive sampling, seperti 

melihat ciri-ciri seperti perawat yang masa baktinya cukup 

lama, jenjang pendidikan perawat minimal DIII, minimal telah 

menjadi perawat PPPK 2 tahun, perawat yang praktik di 

Puskemas Kabupaten Morowali dan bersedia menjadi 

responden. Sehinnga dari akan menggambbarkan bagaimana 

perlindungan hukum perawat PPPK di Kabupaten Morowali. 

                                                                 
15 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 124 
16 Burhan Ashshofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94 
17 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hlm. 51 
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5. Metode Analisis Data 

Analisis menggunakan teori hukum, asas hukum, dan peraturan 

perundang-undangan. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah 

analisis kualitatif. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting 

dalam penelitian, karena dari hal ini akan diperoleh temuan, baik 

temuan subtantif maupun formal. Menurut Spradley analisis data 

kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan 

bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungan 

keseluruhannya.18 Analisis kualitatif yakni menguraikan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis tidak tumpang 

tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis.19 Langkah-langkah dalam melakukan 

analisis data: 

a. Pengumpulan data 

Tahap dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data primer 

dengan melakukan wawancara terhadap responden dan narasumber 

yang telah ditentukan. data hasil wawancara tersebut selanjutnya 

akan diuraikan dalam bentuk narasi. 

b. Penyajian Data 

Dalam metode penyajian data maka data yang telah di peroleh 

dicek, dikontrol, atau diselidiki, dicermati secara akurat dan 

saksama sehingga terdapat kesesuaian dengan fakta yang 

sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan 

kebenarannya. Kemudian sesudah prosedur pengerjaan atau 

penggarapan data telah selesai, data disusun secara terstruktur atau 

teratur serta disajikan dalam bentuk teks (texstular), penyajian data 

dalam bentuk kalimat. 

                                                                 
18 Rulam Ahmadi, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif,  Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 230 
19 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, hlm 246 
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G. Rencana Penyajian Tesis  

Sistematik dalam rencana tesis memuat beberapa rancangan secara 

naratif agar dapat menggambarkan apa saja yang  dilakukan oleh penulis 

sebelum melakukan penelitian. Sistematik penulisan akan dilakukan oleh 

penulis menggunakan sitematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Memuat mengenai latar belekang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Memuat teori-teori yang berkenaan 

perlindungan hukum bagi perawat Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja yang praktik di Puskesmas. Teori yang digunakan 

adalah memuat tentang pelayanan kesehatan, keperawatan, 

Puskesmas, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, 

kewenangan, hubungan kerja hak dan kewajiban, , dan perlindungan 

hukum. 

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada Bab ini memuat 

semua hasil peneltian mengenai perlindungan hukum bagi perawat 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang praktik sebagai 

pegawai di Puskesmas Kabupaten Morowali. 

BAB IV PENUTUP. Memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, 

yang  berupa sebuah pernyataan singkat, tepat, dan jelas tentang 

sasaran-sasaran dari pihak-pihak terkait. 
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