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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan diats maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaturan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Perawat Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang Praktik Di 

Puskesmas Kabupaten Morowali. 

a. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Perawat Sebagai Profesi 

Keperawatan 

Dibentuknya Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 

2014 tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Tenaga 

Kesehatan merupakan urusan Pemerintah Daerah yang bersifat 

konkuren.  Secara hierarki Peraturan Daerah Sulawesi Tengah tidak 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu 

Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kesehatan, dan 

Undang Tenaga kesehatan sehingga menjamin kepastian hukum 

dan memberikan perlindungan hukum kepada perawat PPPK. 

 

b. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Perawat Sebagai PPPK. 

 Keputusan Bupati Morowali Nomor 

188.4.45/KEP.0091/DINKES/2015 tentang Pengangkatan Pegawai 

Tidak Tetap (PTT) Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali  

dan Keputusan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali 

Nomor 440/43.14/DINKESDA/2015 tentang Penempatan 

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kesehatan Daerah 

Kabupaten Morowali secara hierarki bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang ASN 

maupun PP tentan Manajemen PPPK. Sehingga secara asas Lex 

Superior Derogat Legi Inferior bahwa peraturan tersebut 

dikesampingkan karena tidak menjamin kepastian hukum dan 
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perlindungan hukum kepada tenaga perawat sebagai pegawai 

pemerintahan. 

. 

2. Pelaksanaan Perlindungan Bagi Perawat Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) Yang Praktik Di Puskesmas Kabupaten 

Morowali. 

a. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Perawat Sebagai Profesi 

Keperawatan. 

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi perawat di daerah 

Kabupaten Morowali belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat 

adanya pelimpahan wewenang tindakan medik ke tenaga perawat 

tidak tertulis. Sebagaimana dalam Undang-Undang Keparawatan 

bahwa pelimpahan wewenangkepada perawat harus secara tertulis. 

Perawat PPPK yang praktik di Puskesmas Kabupaten Morowali 

telah memiliki STR, SIPP, maupun SIK. 

 

b. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Perawat Sebagai Profesi 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. 

Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 

188.4.45/KEP.0091/DINKES/2015 tentang Pengangkatan Pegawai 

Tidak Tetap (PTT) Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali  

dan Keputusan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali 

Nomor 440/43.14/DINKESDA/2015 tentang Penempatan  
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Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kesehatan Daerah 

Kabupaten Morowali hanya mengatur hak perawat dalam 

pemberian upah atau insetif tetapi tidak mengatur hak-hak perawat 

seperti pemberian perlindungan hukum, pengembangan 

kopmpetensi kepada perawat sebagai pegawai, tunjangan, maupun 

cuti. Sehingga Surat Keputusan tersebut tidak menjamin kepastian 

hukum. 

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Perlindungan Hukum bagi Perawat 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang Praktik Di 

Puskesmas Kabupaten Morowali. 

a. Hambatan Normatif pada perawat dalam menjalankan profesi 

perawat. 

Meskipun dan Perda Sulteng Nomor 8 tahun 2014 tentang 

Pengembangan Dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan secara 

hierarki tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan 

dalam hal ini Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang 

Tenaga Kesehatan, maupun Undang-Undang Kesehatan akan tetapi 

Perda SultengNomor 8 tahun 2014 tentang Pengembangan Dan 

Pemberdayaan Tenaga Kesehatan belum mengatur secara spesifik 

tentangperlindungan hukum perlindungan hukum kepada perawat. 

Sebagaimana perlindungan hukum tenaga perawat sebagai pelaksana 

tugas pemerintah dalam keterbatasan tertentu, dan tidak mengatur 

tugas serta wewenang perawat sebagai tenaga  kesehatan dalam 

melaksanakan praktik profesinya.  

b. Hambatan Normatif bagi perawat sebagai pegawai pemerintah 

Keputusan Bupati Morowali Nomor 

188.4.45/KEP.0091/DINKES/2015 tentang Pengangkatan Pegawai 

Tidak Tetap (PTT) Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali 
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dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten 

Morowali Nomor 440/43.14/DINKESDA/2015 didasarkan adanya 

Keputusan Bupati Morowali Nomor 

188.4.45/KEP.0091/DINKES/2015 tentang Penempatan 

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kesehatan Daerah 

Kabupaten Morowali. bertentangan dengan Perturan Perundang-

Undangan tentang kepegawaian Maka berdasarkan hal tersebut 

menjadi hambatan pemerintah dalam memberikan perlindungan 

hukum bagi tenaga perawat sebagai pegawai pemerintah. 

 

c. Hambatan Non Normatif 

Terbatasnya sumber daya kesehatan meruapakan faktor penghambat 

di Kabupaten Morowali. Mempunyai kendala dalam jumlah tenaga 

yang kompeten terhadap program kesehatan hal ini karena 

terbatasnya jumlah sumber daya manusia kesehatan. Hambatan 

anggaran merupakan salah faktor penghambat dari terbatasnya 

jumlah tenaga kesehatan di daerah Morowali.hambatan anggaran 

daerah karena adanya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 

daerah di Kabupaten Morowali menyebabkan sulitnya melaksanakan 

pengadaan dan perekrutan tenaga kesehatan sebagai SDM kesehatan. 

Keterbatasan atas pengetahuna hukum menjadi salah satu hambatan 

dalam pemberian perlindungan kepada tenaga perawat. Kurangnya 

sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga hukum akan 

mempengaruhi pengetahuan perawat dalam menjalankan praktik 

atau melaksanakan pelayanan kesehatan difasilitas kesehatan. 

d. Faktor Pendukung  

a. Peraturan Perundang-Undangan merupakan faktor pendukung 

perlindungan hukum bagi perawat PPPK adanya Perda Sulawesi 

Tengah memberikan perlindungan bagi perawat dalam 

menjalankan praktik. Peraturan Perundang-Undangan merupakan 

pilar utama dalam memenuhi hak-hak setiap tenaga perawat. 



109 
 

Adanya peraturan yang mengatur tentang keperawatan memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum serta pemenuhan hak-

hak lainnya. 

b. Pengadaan perawat yang di angkat sebagai pegawai pemerintah 

merupakan pelaksanaan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang 

dalam Undan-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pengadaan perawat di angkat menjadi PPPK merupakan bentuk 

pemenuhan hak tenaga perawat karena mendapatkan kejelasan 

status dalam bekerja di instansi pemerintah serta mendapatkan 

kepastian hukum. 

B. Saran 

1. Pemerintah 

Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/KEP.0091/DINKES/2015 

tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Dinas 

Kesehatan Kabupaten Morowali dan Keputusan Kepala Dinas 

Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 

440/43.14/DINKESDA/2015 didasarkan adanya Keputusan Bupati 

Morowali Nomor 188.4.45/KEP.0091/DINKES/2015 tentang 

Penempatan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kesehatan 

Daerah Kabupaten Morowali harus segara dicabut kerana bertentangan 

Undang-Undang Kepegawaian, serta SK tersebut diganti dengan SK 

baru yang memuat hak-hak perawat yakni hak tentang perlindungan, 

gaji dan tunjangan, cuti, dan pengembangan komptensi. Serta 

pengakatan perawat sebagai pegawai harus menggunakan istilah 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan 

Undang-Undang Kepegawaian.  

2. Dinas Kesehatan Daerah 

Dinas Kesehatan Daerah harus memperhatikan dalam pembuatan SK 

sebagai bentuk pendelagasian Bupati kepada Dinas Kesehatan Daerah 

yang merupakan SKPD yang mengatur tentang kesehatan didaerah. 

Dalam pembauatan SK Dinas Kesehatan harus memperhatikan hak-hak 
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tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Selain 

itu Dinas Kesehatan Daerah sebagai pemerintah perlu melakukan 

pengawasan terhadap perawat maupun puskesmas dalam hal pelayanan 

kesehatan agar setiap tenaga kesehatan yang praktik sebgai profesi 

maupun sebagai teknis pegawai pemerintah mendapatkan perlindungan 

hukum. Dinas Kesehatan Daerah sebagai pemerintah harus 

melaksanakan pengembangan dan pelatihan tenaga kesehatan guna 

menciptakan tenagakesehatan yang kompten, berkualitas dan bermutu.  

3. Puskesmas 

Kepala Puskesmas harus mengawasi setiap kegiatan pelayanan yang 

diberikan oleh tenaga perawat maupun tenaga kesehatan lainnya agar 

tercipta perlindungan dan pelayanan yang baik. Kepala Puskesmas juga 

harus memberikan penjelasan dalam pendelegasian wewenag kepada 

perawat sebagai pelaksana pelimpahan maupun tenaga medis sebagai 

pelimpah wewenang harus secara tertulis dan membuat draft 

pelimpahan wewenang. Kepala Puskesmas harus merencanakan tenaga 

kesehatan untuk dipekerjakan di Puskesmas sesuai kebutuhan 

dilapangan.  

4. Perawat 

Dalam melaksanakan praktik keperawatan maupun pelayanan kesehatan 

di fasilitas kesehatan baik beurpa upaya kesehatan perseoranagan 

mupun upaya kesehatan masyarakat sebaiknya mengacu kepada standar 

profesi, standar operasional maupun etiak profesi dan menjunjung hak-

hak pasien maupun keluarga pasien, serta mengupadate dan 

meningkatan pengetahuan tentang kesehatan maupun hukum ksehatan 

agar mengetahui setiap peraturan yang mengatur dalam menjalankan 

profesi sebagai tenaga kesehatan 

5. PPNI 

Sebagai wadah organisasi profesi perawat diharapkan berupaya 

melakukan pengawasan dan bimbingan kepada setiap tenaga perawat, 

serta memperjuangkan hak-hak perawat yang berpraktik sebagai profesi 
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maupun sebagai pegawai pemerintahan agar mendapatkan perlindungan 

sehingga terwujud kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi perawat 

sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan 

harapan dan cita-cita bagsa maupun organisasi profesi. 
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