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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan 

untuk melakukan upaya kesehatan.  Dalam menjalani profesinya, tenaga 

kesehatan yang mengabdikan dirinya untuk  memberikan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat memiliki hak atas kesejahteraan, imbalan serta  

perlindungan hukum, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.1 

Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa profesi, satu 

diantaranya adalah tenaga perawat. Dalam menjalani profesinya, perawat 

memiliki landasan serta acuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.2 Perawat merupakan bidang 

profesi yang memberikan layanan kesehatan berdasarkan ilmu dan kiat 

keperawatan yang meliputi bidang yang amat luas, mencakup aspek fisik dan 

psikis, dalam kapasitas individu, hubungannya dengan keluarga, dan sosial. 

Keperawatan adalah upaya pelayanan kesehatan secara profesional yang mana 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selanjutnya disingkat Undang-Undang 

Kesehatan. 
2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, selajutnya disingkat Undang-

Undang Keperawatan. 
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diintegrasikan dalam bentuk layanan biologi, psikologi, sosial, serta spiritual, 

mencakup siklus hidup manusia secara menyeluruh yang ditujukkan kepada 

individu, keluarga, serta komunitas masyarakat, baik itu yang sehat maupun 

yang sakit.3   

Keperawatan merupakan pelayanan kesehatan profesional yang 

kompeherensif, ditunjukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik itu 

yang sakit maupun sehat dan mencakup seluruh siklus hidup manusia.4 Peran 

perawat sangatlah penting pada proses pelayanan kesehatan, dimana perawat 

dapat melaksanakan perannya secara mandiri maupun secara kolaboratif dengan 

tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya.5  Pelayanan kesehatan diberikan 

oleh perawat terhadap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang 

mempunyai masalah kesehatan melalui upaya promosi kesehatan, pencegahan 

masalah kesehatan, penyembuhan masalah kesehatan, dan rehabilisasi 

kesehatan, dengan menggunakan proses keperawatan untuk mencapai tingkat 

kesehatan yang optimal. 

 

 

                                                           
3 Diva Viya Febriana, 2017, Konsep Dasar Keperawatan, Yogyakarta: Healthy PT Anak Hebat 

Indonesia, hlm. 6. 
4 Sri Praptianingsih, 2006, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di 

Rumah Sakit, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25. 
5 Diva Viya Febriana,, Op. Cit., hlm. 9. 
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Perawat tenaga kesehatan sukarela6 merupakan istilah yang disematkan 

kepada perawat yang bekerja di instansi pemerintah secara sukarela, baik itu 

Rumah Sakit Umum Daerah7 maupun Pusat Kesehatan Masyarakat.8 Dalam 

istilah lain perawat TKS disebut pula sebagai perawat magang.  

Pada prinsipnya, agar hukum dapat menjadi nyata, maka perlu 

menerapkan serta mengimplementasikan peraturan perundang-undangan 

maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagai dasar acuan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.9  

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban mengatur 

hubungannya dengan warga negara dalam pemenuhan jaminan keadilan serta 

kesamaan hak di hadapan hukum. Untuk pemenuhan hak tidak selamanya 

didapat dengan sendirinya, adakalanya perlu bantuan dari pihak lain. Begitu pula 

dalam pelaksanaan kewajiban. Dalam hubungannya dengan penerapan hukum 

yang bertujuan untuk mendapatkan hak, kadangkala warga negara memerlukan 

campur tangan pemerintah yang berkewajiban merealisasikan hak setiap warga 

negara.10  

 

                                                           
6 Perawat Tenaga Kesehatan Sukarela, selanjutnya disingkat Perawat TKS. 
7 Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD. 
8 Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat Puskesmas. 
9 A. Masyur Effendi, Taufani Sukmana E, 2007, HAM: Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, 

Politik, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 27. 
10 Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Farah Syah Reza,2016, Sosiologi  

Hukum, Jakarta: MitraWacana Media, hlm. 75. 
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Dalam hal perawat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, telah 

dijamin oleh Undang-Undang terkait hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan 

serta penghidupan yang layak, hal tersebut dituangkan dalam amanat Pasal 27 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.11 

Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya perawat diberdayakan secara 

manusiawi, sehingga haknya untuk memperoleh hidup yang layak dan sejahterah 

dapat terlaksana, sebagaimana semestinya. Sejalan dengan hal itu, perawat 

dalam statusnya sebagai tenaga kerja yang memiliki hak untuk diberdayakan 

secara merata dengan mengedepannya nilai-nilai kemanusiaan, telah diatur 

dalam Pasal 4 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.12 

Perawat sebagai profesi yang keberadaannya diakui oleh negara 

mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi dan dilindungi baik itu hak-hak 

profesinya maupun hak asasi sebagai warga negara. Pengakuan serta 

penghormatan negara dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia13 telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia.14  Secara garis besar, HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia15 merupakan seperangkat hak yang 

                                                           
11 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD RI 1945. 
12 Darwin Botutihe, Hamid Pongoliu, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Rumah Sakit Islam  

Gorontalo, Jurnal Al-himayah : Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Volume 2, No 2, 

Oktober 2018, hlm. 148. 

13 Hak Asasi Manusia, selanjutnya disingkat HAM. 
14 A. Masyur Effendi, Taufani Sukamana, E,  Op. Cit., hlm. 27. 
15Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disingkat   

Undang-Undang HAM. 
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melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib 

dihormati oleh negara demi melindungi harkat dan martabat manusia.16 

Setiap manusia mempunyai hak-hak tertentu  seperti  halnya hak untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk memilih pekerjaan yang 

disukainya, hak untuk mendapatkan syarat perjanjian kerja, hak untuk 

mendapatkan upah yang layak, serta hak untuk diapresiasi. Hak-hak tersebut 

masuk dalam kelompok hak asasi yang wajib dihormati.17 Sejalan dengan hal 

itu, perawat sebagai manusia yang memiliki hak untuk dijunjung tinggi harkat 

dan martabatnya dalam merefleksikan diri untuk bekerja sebagai pelayan 

masyarakat telah dijamin oleh Pasal 38 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang 

HAM. 

Landasan hukum yang mengakomodir pelaksanaan pengakuan, 

perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap warga negara dituangkan dalam 

amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945. Penegasan pasal tersebut tertuang 

dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang HAM. Secara spesifik, Pasal 36 huruf 

(a) Undang-Undang Keperawatan menjelaskan bahwa, perawat yang 

melaksanakan praktik keperawatan berhak mendapatkan perlindungan hukum 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak untuk memperoleh 

pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum seperti yang diamanatkan pasal 

per pasal perundang-undangan tersebut adalah suatu bentuk ikhtiar dalam 

                                                           
16 Zainuddin Ali, 2016, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90. 
17 A. Masyur Effendi, Taufani sukmana, E, Op. Cit., hlm. 28.  



 
 
 

4 
 

memberikan jaminan keselamatan terhadap warga negara yang bekerja sebagai 

perawat yang juga memiliki HAM.18 

Selanjutnya, hak untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

warga negara tertuang pada Pasal 28 D ayat (2) UUD RI 1945. Hal tersebut 

sejalan dengan yang diamanatkan Pasal 4 huruf (a) sampai (d) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.19 Secara spesifik,  perawat 

sebagai profesi berhak untuk mendapatkan hak kesejahteraan dalam bentuk 

imbalan dari layanan jasa, baik itu  layanan jasa praktik mandiri maupun jasa 

pelayanan di instansi pemerintah tempatnya bekerja, telah diamanatkan dalam 

Pasal 36 butir (c) Undang-Undang Keperawatan.  

Hak yang terkait dengan pekerjan dan penghidupan yang layak, hak 

pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak atas kesejahteraan 

yang diamanatkan oleh pasal perundang-undangan di atas, dirasa belum cukup 

mampu mengakomodir secara menyeluruh terhadap perawat yang berstatus 

TKS. Hal tersebut berdasarkan masih banyak ditemukannya kasus-kasus yang 

menyangkut isu HAM terhadap perawat TKS yang ada diberbagai daerah di 

tanah air. 

                                                           
18 Al Muhajirin, Perlindungan Hukum Bagi Perawat Non Pegawai Negeri Sipil Di Puskesmas Pada 

Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2014 tentang Keperawatan, Tesis : Program Studi Magister Hukum Kesehaatan, Fakultas 

Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang ( tidak diterbitkan), Tahun 2018. Diakses dari 

http://repository.unika.ac.id/16685/ 
19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat Undang-

Undang Ketenagakerjaan. 

http://repository.unika.ac.id/16685/
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Kasus pertama terjadi di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten 

Asahan, perawat TKS yang bekerja di puskesmas dan RSU H. Abdul Manan 

Simatupang melakukan aksi unjuk rasa pada hari Rabu, tanggal 13, bulan 

Februari tahun 2019. Aksi tersebut dilatarbelakangi atas perekrutan perawat 

tenaga kontrak yang tidak sesuai prosedur.  Perawat TKS berdalih bahwa 

perawat tenaga kontrak yang baru diangkat adalah perawat yang tidak pernah 

bekerja secara sukarela. Pengunjuk rasa tersebut merasa bahwa keberadaan 

mereka sebagai perawat TKS tidak mendapatkan pemberdayaan yang layak oleh 

pemerintah daerah setempat.20 Kasus tersebut merupakan salah satu isu HAM 

yang mengarah pada asas kesederajatan/kesetaraan terhadap perawat TKS untuk 

mendapatkan hak diberdayakan secara layak berdasarkan hubungan kerja 

dengan pemerintah daerah. 

Kasus kedua, terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sumatera 

Barat adalah tindakan diskriminasi berupa pemecatan secara sepihak terhadap 

salah satu perawat TKS yang telah mengabdi selama 13 tahun. Pemecatan 

tersebut dilatarbelakangi karena yang bersangkutan tidak ada ditempat kerja saat 

dilakukan visitasi oleh interen rumah sakit. Pemecatan dilakukan melalui SK 

Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor: 005/II/REK-SPI/X/2018. Perawat TKS 

tersebut merasa tidak mendapatkan pengakuan perlindungan dan kepastian 

hukum dari pemerintah daerah, sebab tidak diberikan kesempatan untuk 

                                                           
20 TKS Perawat Unjuk Rasa di Dinkes Asahan “Kami Merasa Dianaktirikan “.  Diakses dari: 

https://senyumperawat.com/2019/02/tks-perawat-unjuk-rasa-di-dinkes-asahan-kami-merasa-

dianaktirikan.html/amp . Tanggal 08 Maret 2019. 

https://senyumperawat.com/2019/02/tks-perawat-unjuk-rasa-di-dinkes-asahan-kami-merasa-dianaktirikan.html/amp
https://senyumperawat.com/2019/02/tks-perawat-unjuk-rasa-di-dinkes-asahan-kami-merasa-dianaktirikan.html/amp
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membela diri di hadapan hukum.21 Kasus yang terjadi di Kabupaten Polewali 

Mandar tersebut menyangkut isu HAM yang bersangkutan dengan asas non 

diskriminasi, yang mengarah pada tidak terpenuhinya hak pengakuan, 

perlindungan, dan kepastian hukum berdasarkan amanat perundang-undangan. 

Kasus ketiga, terjadi dibeberapa kabupaten yang ada di Provinsi 

Kalimantan Barat, diketahui bahwa perawat yang berstatus TKS hampir 

mencapai 30% dari jumlah seluruh perawat yang ada. Dalam rapat kerja Dewan 

Perwakilan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia22 Kalimantan Barat, 

yang diadakan pada hari Jum’at, tanggal satu, bulan Desember tahun 2017, Hanif 

Fadhillah selaku ketua umum PPNI menjelaskan, masalah utama yang dihadapi 

oleh profesi perawat adalah terkait kesejahteraannya, hal tersebut merupakan 

tanggung jawab pemerintah daerah. Perawat kerap dibayar dengan gaji yang 

sangat kecil, status merekapun tidak jelas, kebanyakan dari mereka menjadi 

perawat TKS atau honorer di instansi pemerintah. Status perawat sebagai TKS 

membuatnya diupah dengan gaji yang minim. 23 

Kasus yang keempat, terjadi di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. Senin tanggal 11, bulan Maret 2019, pegawai RSUD Kota Bima, yang 

mencakup dokter, perawat, bidan, baik itu yang berstatus PNS maupun yang 

                                                           
21 13 Tahun Mengabdi, Perawat RSUD Poliwali dipecat. Diakses dari: 

http://radarsulbar.fajar.co.id/2019/03/25/13-tahun-mengabdi-perawat-rs-polewali-dipecat/. 

Tanggal 08 Maret 2019 
22 Persatuan Perawat Nasional Indonesia selanjutnya disingkat PPNI. 
23 Claudia Liberani, Permasalahan- Permasalahan yang Dialami Perawat di Indonesia .Diakses dari: 

http://pontianak.tribunnews.com/2017/12/01/ppni-ungkap-permasalahan-perawat-yang-dialami-

perawat-di-indonesia . Tanggal 08 Maret 2019. 

http://radarsulbar.fajar.co.id/2019/03/25/13-tahun-mengabdi-perawat-rs-polewali-dipecat/
http://pontianak.tribunnews.com/2017/12/01/ppni-ungkap-permasalahan-perawat-yang-dialami-perawat-di-indonesia
http://pontianak.tribunnews.com/2017/12/01/ppni-ungkap-permasalahan-perawat-yang-dialami-perawat-di-indonesia
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berstatus TKS melakukan aksi mogok kerja lantaran hak mereka berupa jasa 

pelayanan serta insentif ruangan yang tidak dibayarkan.24 

Berdasarkan empat contoh kasus di atas, dapat diasumsikan bahwa hak 

perawat TKS untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak yang 

mengarah pada peningkatan kesejahteraan,  serta hak pengakuan, kepastian, dan 

perlindungan hukum, seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan belum sepenuhnya diperoleh. Oleh sebab itu maka pemerintah selaku 

pemberi kerja harus mengupayakan pemberian imbalan yang layak dan 

kepastian perlindungan kepada tenaga perawat TKS sebagai pegawainya, karena 

hal demikian menjadi suatu kewajiban yang telah diatur dalam aturan 

perundang-undangan. 

Fasilitas kesehatan yang dinaungi Pemerintah Kota Bima mencakup, satu 

RSUD dan tujuh Puskesmas yang tersebar dilima kecamatan, antara lain : (1) 

RSUD Kota Bima berada di wilayah Kecamatan Asakota; (2) Puskesmas Kolo 

berada di wilayah Kecamatan Asakota; (3) Puskesmas Jatibaru berada di wilayah 

Asakota; (4) Puskesmas Paruga berada di wilayah Kecamatan Rasanae Barat; 

(5) Puskesmas Mpunda berada di wilayah Kecamatan Mpunda;  (6) Puskesmas 

Penanae berada di wilayah Kecamatan Raba; (6) Puskesmas Rasanae timur 

berada di wilayah Kecamatan Rasane Timur; dan (7) Puskesmas Kumbe berada 

                                                           
24Pegawai RSUD Kota Bima Mogok kerja, Pasien Terlantar. Diakses dari: https://kahaba.net/berita-

bima/63886/pegawai-rsud-kota-bima-mogok-kerja-pasien- 

terlantar.html?fbclid=IwAR3_LPAMBRBuClJ77JjQYH4fM4zf1R2o4tuMz6UR6BqLZoSAizEe

oKc4wCw . Tanggal 13 Maret 2019. 

https://kahaba.net/berita-bima/63886/pegawai-rsud-kota-bima-mogok-kerja-pasien-%20terlantar.html?fbclid=IwAR3_LPAMBRBuClJ77JjQYH4fM4zf1R2o4tuMz6UR6BqLZoSAizEeoKc4wCw
https://kahaba.net/berita-bima/63886/pegawai-rsud-kota-bima-mogok-kerja-pasien-%20terlantar.html?fbclid=IwAR3_LPAMBRBuClJ77JjQYH4fM4zf1R2o4tuMz6UR6BqLZoSAizEeoKc4wCw
https://kahaba.net/berita-bima/63886/pegawai-rsud-kota-bima-mogok-kerja-pasien-%20terlantar.html?fbclid=IwAR3_LPAMBRBuClJ77JjQYH4fM4zf1R2o4tuMz6UR6BqLZoSAizEeoKc4wCw
https://kahaba.net/berita-bima/63886/pegawai-rsud-kota-bima-mogok-kerja-pasien-%20terlantar.html?fbclid=IwAR3_LPAMBRBuClJ77JjQYH4fM4zf1R2o4tuMz6UR6BqLZoSAizEeoKc4wCw
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di wilayah Rasane Timur. Fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut diketahui 

mempekerjakan perawat TKS 

Relasi yang terjalin antara pemerintah daerah sebagai penyedia lapangan 

kerja dengan perawat TKS sebagai penerima kerja, memerlukan suatu aturan 

tertulis yang dapat mengatur hak serta kewajiban antara kedua belah pihak agar 

terciptanya suatu keselarasan pada sektor pelayanan jasa kesehatan. Pemerintah 

daerah selaku pemberi kerja diwajibkan memenuhi hak-hak perawat TKS untuk 

bekerja secara layak dalam hubungan kerja. Selain itu, pemerintah diwajibkan 

pula untuk mengakui, melindungi, dan memastikan perawat TKS terhindar dari 

segala bentuk tindakan diskriminasi, serta pelanggaran HAM, sebab hal tersebut 

telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengajukan  

penelitian tentang Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Perawat Tenaga 

Kesehatan  Sukarela Yang Bekerja di Instansi Pemerintah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membagi tiga rumusan 

masalah, yang akan mempertanyakan: 

1. Bagaimanakah perundang-undangan mengatur perawat tenaga kesehatan 

sukarela yang bekerja di instansi pemerintah berdasarkan perspektif hak asasi 

manusia? 

2. Bagaimanakah penerapan peraturan perundang-undangan terhadap perawat 

tenaga kesehatan sukarela yang bekerja di instansi pemerintah berdasarkan 

perspektif hak asasi manusia? 

3. Bagaimanakah pengaruh aturan hukum yang ada terhadap perawat tenaga 

kesehatan sukarela yang bekerja di instansi pemerintah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan mengatur perawat 

tenaga kesehatan sukarela yang bekerja di instansi pemerintah berdasarkan 

perspektif hak asasi manusia. 

2. Untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan bagi perawat 

tenaga kesehatan  sukarela yang bekerja di instansi pemerintah berdasarkan 

perspektif hak asasi manusia. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh aturan hukum yang ada terhadap perawat tenaga 

kesehatan sukarela yang bekerja di instansi pemerintah. 

D. Manfaat Penelitian 

Selain bermanfaat secara pribadi bagi penulis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat baik bagi pihak, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi 

perkembangan  ilmu hukum kesehatan yang berkaitan dengan penerapan hak 

asasi manusia terhadap perawat tenaga kesehatan sukarela. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan serta sebagai persyaratan untuk memenuhi kelulusan guna 

mendapatkan gelar Magister Hukum pada program studi Magister 

Hukum Kesehatan. 

b. Bagi Pemerintah Kota Bima 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi Pemerintah Kota Bima 

dalam membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, maupun 

Peraturan Walikota terkait pemenuhan hak pekerjaan dan penghidupan 

yang layak, serta pengakuan kepastian perlindungan hukum  perawat 
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tenaga kesehatan sukarela yang bekerja di instansi kesehatan milik 

pemerintah. 

c. Bagi Perawat Tenaga Kesehatan Sukarela 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perawat tenaga 

kesehatan sukarela terhindar dari pelanggaran HAM, mendapatkan 

jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta mendapatkan 

pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta mengetahui status 

hukumnya, serta mampu memperjuangkan hak-haknya untuk 

mendapatkan kesejahteraan. 

d. Bagi Organisasi Profesi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu referensi 

untuk memperjuangkan hak-hak perawat TKS dalam hal pekerjaan dan 

penghidupan yang layak serta pengakuan, kepastian dan perlindungan 

hukum. 
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E. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis 

sosiologis, yakni pendekatan hukum yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat. Sosio-legal-study bertujuan untuk melihat pengaruh hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat serta hubungan timbal baliknya terhadap 

hukum itu sendiri. Langkah-langkah yang digunakan adalah melalui 

wawancara dan analisis data yang bersifat empiris, dimana perumusan 

masalah, pemilihan narasumber dan responden, pengumpulan data, desain 

penelitian, dan kesimpulan mengikuti pola penelitian ilmu sosial (sosio-legal 

research). 

Aspek yuridis dikaitkan dengan peraturan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 

28 D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar RI 1945, serta peraturan 

perundang-undangan lainnya, yakni: Undang-Undang HAM; Undang-

Undang Keperawatan; Undang-Undang  Tenaga Kesehatan; Undang-Undang 

Kesehatan; dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal-pasal yang 

dijadikan rujukan, yakni pasal yang berkaitan dengan hak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak serta pengakuan, kepastian, dan hukum perawat 

TKS berdasarkan perrspektif HAM. Setelah mendapatkan pengetahuan 

tentang perspektif HAM, selanjutnya dicari sejauh mana penerapan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tersebut terhadap HAM perawat TKS yang 

bekerja di instansi pemerintah.  
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Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat sejauh mana 

pengaruh peraturan perundang-undangan tersebut terhadap HAM perawat 

TKS yang bekerja rumah sakit dan puskesmas di bawah naungan instansi 

pemerintah Kota Bima. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat Eksplikatif, dimana dalam 

penelitian ini ingin mengetahui adanya hubungan interaktif atau hubungan 

timbal balik serta sejauh mana variabel-variabel tersebut saling berpengaruh. 

Alasan utama pemilihan penelitian eksplikatif, yakni untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang perspektif peraturan perundang-undangan terkait 

penerapan HAM, serta pengaruhnya dalam pemenuhan pekerjaan dan 

penghidupan yang layak, pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum 

terhadap perawat TKS yang bekerja di instansi pemerintah. 

3. Jenis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer 

dan data sekunder.   

(a) Data primer didapatkan dari hasil penelitian langsung di instansi 

pemerintah yang mengetahui secara real tentang hak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak serta pengakuan, perlindungan, dan kepastian 

hukum perawat TKS berdasarkan perrspektif HAM. Instansi pemerintah 

yang menjadi tujuan penelitian, yakni; (1) Dinas Kesehatan Kota Bima; 
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(2) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Bima; (3) RSUD Kota Bima; dan (4) Puskesmas Paruga.  

Untuk mendapatkan data primer, peneliti menggunakan tehnik 

wawancara terhadap narasumber dan responden yang ditentukan sendiri 

oleh peneliti. Setelah data diperoleh, selanjutnya diolah dan dianalisa, 

kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisa tersebut.  

(b) Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur serta bahan pustaka 

yang memliki korelasi dengan materi penelitian. Selanjutnya, data 

sekunder didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, antara lain: 

1.  Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara 

lain: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi    

Manusia. 

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan. 

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

e. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. 

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 
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2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang diperoleh dari instansi 

tertentu, buku-buku di bidang hukum, keperawatan, kesehatan dan 

jurnal terkait HAM.  

4. Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data bertujuan untuk mempermudah peneliti agar 

dapat memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti, maka pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data yakni wawancara. Teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang digali langsung dari sumber data melalui pembicaraan yang 

bersifat tanya jawab. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan 

antara lain: 

1) Studi Pustaka 

 Studi pustaka bertujuan memperoleh data dari peraturan perundang-

undangan, literatur berupa buku, jurnal, serta artikel terkait permasalahan 

yang dibahas, yakni perspektif HAM terhadap perawat tenaga kesehatan 

sukarela yang bekerja di instansi pemerintah. Studi pustaka dilakukan di 

Pustaka pribadi peneliti, Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata, 

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Perpustakaan Daerah 

Kota Bima. 

2) Studi Lapangan 
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 Studi lapangan merupakan proses yang digunakan untuk 

mengumpulkan data primer dilokasi penelitian. Untuk memperoleh data 

tersebut, menggunakan teknik wawancara terbuka terhadap narasumber 

dan responden yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Studi lapangan 

dilakukan di instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan judul 

penelitian, yakni Dinas Kesehatan Kota Bima, Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima, RSUD Kota Bima, dan 

Puskesmas Paruga.  Susunan pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran dan informasi mengenai perspektif HAM terkait 

pekerjaan dan penghidupan yang layak serta pengakuan, kepastian dan 

perlindungan hukum perawat TKS yang bekerja di instansi pemerintah.  

a. Narasumber dalam penelitian ini, antara lain: 

(1) Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Kesehatan 

Kota Bima. 

(2) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima.  

(3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian RSUD Kota Bima. 

(4) Kepala Sub Bagian Kepegawaian Puskesmas Paruga. 

(5) Kepala Ruangan Pada Masing-Masing Instansi Kesehatan. 

(6) Ketua Umum DPD PPNI Kota Bima. 

(7) Ahli hukum yang memiliki kompetensi di bidang HAM. 

b. Responden yang diwawancara adalah perawat TKS yang bekerja di 

RSUD Kota Bima dan Puskesmas Paruga, masing-masing berjumlah 
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sepuluh orang. Kriteria responden adalah perawat TKS yang masa 

pengabdianya minimal enam bulan, baik itu yang berjenis kelamin laki-

laki maupun yang berjenis kelamin perempuan, serta berpendidikan 

minimal D3 Keperawatan. Wawancara terhadap perawat TKS 

bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pekerjaan dan 

penghidupan yang layak serta pengakuan, kepastian, dan perlindungan 

hukum selama bekerja di instansi pemerintah. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

metode kualitatif. Analisis kualitatif berarti penguraian data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat teratur, runut, logis tidak tumpang tindih dan efektif, 

sehingga mempermudah interpretasi data dan memahami hasil analisis. 

Langkah-langkah yang dilalui pada proses analisis data, antara lain: 

a. Pengumpulan data 

Tahapan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara 

terhadap narasumber dan responden yang ditentukan sendiri oleh peneliti. 

Data-data yang didapatkan terkait perspektif HAM dalam bentuk 

pekerjaan dan penghidupan yang layak serta pengakuan, kepastian, dan 

perlindungan hukum perawat TKS yang bekerja di instansi pemerintah.  

Data yang diperoleh dari hasil wawancara diuraikan dalam bentuk kalimat 

tekstual.   Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder selanjutnya dikumpulkan dalam kajian kepustakaan. 
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b. Penyajian data 

 Setelah data selesai diolah, selanjutnya disusun secara sistematis, 

untuk kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat naratif tentang perspektif 

hak asasi manusia terkait pekerjaan dan penghidupan yang layak serta 

pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum terhadap perawat tenaga 

kesehatan sukarela.  Terakhir, pengambilan kesimpulan dilakukan secara 

induktif.  

 

F. RENCANA PENYAJIAN TESIS 

 Sistematika penulisan dalam rencana penyajian tesis ini, adalah sebagai 

berikut: 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan, menguraikan latar belakang serta 

perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, 

dan metode penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. 

BAB II  : HAK PERAWAT TENAGA KESEHATAN SUKARELA 

ATAS PEKERJAAN dan PENGHIDUPAN YANG LAYAK 

SERTA PENGAKUAN KEPASTIAN PERLINDUNGAN 

HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI 

MANUSIA 
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 Dalam BAB ini memuat tentang teori- teori yang menjelaskan, 

hak oleh para ahli; teori-teori tentang HAM; teori hak; teori, 

definisi, tugas, fungsi, serta peran perawat sebagai tenaga 

kesehatan; teori serta definisi Pemerintah Daerah; dan teori 

tentang pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum.  Teori- 

teori tesebut memiliki korelasi terkait perspektif hak asasi 

manusia terhadap perawat tenaga sukarela yang bekerja di 

instansi pemerintah.  

BAB III : AKTUALISASI HAK ASASI PERAWAT TENAGA 

KESEHATAN SUKARELA DI INSTANSI PEMERINTAH 

KOTA BIMA (Studi Kasus di RSUD KOTA BIMA dan 

PUSKESMAS PARUGA) 

 Dalam BAB ini memuat hasil yang diperoleh dari wawancara 

dan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. 

Kemudian dibahas berdasarkan teori HAM yang ada pada BAB 

sebelumnya. Selanjutnya, dibahas sejauh mana perspektif HAM 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, peneraparan 

perundang-undangan, dan terakhir membahas tentang pengaruh 

perundang-undangan terhadap perawat TKS yang bekerja di 

instansi pemerintah Kota Bima. 
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BAB IV            :  PENUTUP 

Dalam BAB ini berisi kesimpulan dan saran yang mungkin 

bermanfaat bagi perspektif HAM terhadap perawat TKS yang 

bekerja di instansi kesehatan milik pemerintah Kota Bima. 

Selanjutnya pada bagian akhir dilengkapi lampiran dan daftar 

pustaka.


