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BAB III 

AKTUALISASI HAK ASASI PERAWAT TENAGA KESEHATAN 

SUKARELA DI INSTANSI PEMERINTAHAN KOTA BIMA (Studi Kasus 

di RSUD KOTA BIMA dan PUSKESMAS PARUGA) 

 

A. Gambaran Umum Kota Bima 

Kota Bima yang terbentuk pada tanggal 10 April 2002 melalui Undang-

Undang tentang Pembentukan Kota Bima Nomor 13 Tahun 2002. Pembentukan 

Kota Bima merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat, yang dimana atas 

dasar pertimbangan pengembangan ekonomi serta pembangunan regional dalam 

rangka mendukung percepatan proses pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat.136 

Kota Bima merupakan suatu wilayah yang dikelilingi oleh laut, 

sehingga disebut pula sebagai Kota Tepian Air. Kondisi fisik Kota Bima berada 

pada bagian timur Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan posisi 

geografisnya terletak antara 118°41’-118°48’ Bujur Timur dan 8°30’-8°20’ 

Lintang Selatan.  Selanjutnya, luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 Km². 

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Bima memiliki batas-batas: Utara – 

Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, Laut Flores; Selatan – Kecamatan 

                                                           
136 Humas Pemerintah Kota Bima. Diakses di: https://bimakota.go.id/. Tanggal 15 juli 2019 

https://bimakota.go.id/
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Palibelo Kabupaten Bima; Barat –Teluk Bima; Timur –Kecamatan Wawo 

Kabupaten Bima. Berikut peta wilayah Kota Bima: 

Gambar 3.1: Peta Wilayah Kota Bima137 

 

Sumber: website.bimakota.go.id 

 

1. Dinas Kesehatan Kota Bima 

  Dinas Kesehatan Kota Bima beralamatkan di jalan Kesehatan No.2 

Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Kota Bima 

dibentuk pertama kali melalui Surat KeputusanWalikota Nomor 7 Tahun 

2002 tanggal 16 Agustus 2002. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Bima 

diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003. 

                                                           
137 Peta Kota Bima. Diakses di:  http://bimakota.go.id. Tanggal 15 Juli 2019. 

http://bimakota.go.id/
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  Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Bima, pada tahun 2016 Dinas Kesehatan dibentuk menjadi Dinas Tipe 

B.  Adapun pengaturan mengenai struktur organisasi dan tugas pokok dan 

fungsi tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Kesehatan.  

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuan yang diberikan di bidang kesehatan. Selain itu kepala 

dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: Perumusan 

kebijakan di bidang kesehatan; Pelaksanaan kebijakan di bidang 

kesehatan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; 

Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan; dan Pelaksanaan fungsi lain 

yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.138  

Selanjutnya terkait Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bima, 

antara lain: Visi  yakni “Terwujudnya masyarakat Kota Bima yang sehat 

mandiri dan sejahtera”, sedangkan  Misi: a) Mewujudkan pelayanan 

kesehatan yang bermutu, terjangkau, adil dan merata bagi seluruh 

masyarakat; b) Mewujudkan mutu pelayanan kesehatan melalui 

upaya  promotif, preventive, kuratif, rehabilitatif yang komprehensif; c) 

                                                           
138 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, Wawancara, Tanggal 19 Juni 

2019. 
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Mewujudkan peran serta masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri; d) 

Mewujudkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan yang 

profesional merata dan sejahtera; dan e) Mewujudkan ketersediaan sarana 

dan prasarana kesehatan yang memadai dan merata.139 

 

 

 

 

                                                           
139 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, Wawancara, Tanggal 19 Juni 

2019. 
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Bagan 3.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bima 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bima

Kepala Dinas 

No Profesi  Jumlah 

1 Dokter PNS 4 

2 Dokter Kontrak 2 

3 Dokter Gigi PNS 1 

4 Bidan PNS 18 

5 Bidan TKS 33 

6 Perawat PNS 37 

7 Perawat Gigi PNS 3 

8 Perawat TKS 39 

9 Apoteker PNS 2 

10 Apoteker TKS 2 

11 Farmasi PNS 1 

12 Farmasi  TKS 2 

13 Kesehatan Masyarakat PNS 3 

14 Sanitarian PNS 4 
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Kepegawaian 

Subag Perencanaan dan 

Keuangan 

Bidang Layanan dan 

Sumber Daya Kesehatan 

Seksi Farmasi dan Alat 

Kesehatan 

Seksi Sarana dan 

Prasarana Kesehatan 

Seksi SDM 

Kesehatan 

Unit Pelaksana 

Bidang Kesehatan 

Masyarakat 

Bidang Pencegahan, Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

Seksi Kesehatan Keluaraga 

Seksi Promosi dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Seksi Gizi 

Seksi Surveilens 

dan Imunisasi 

Seksi Pencegahan 

dan Pengendalian 

Penyakit 

Seksi Penyehatan 

Lingkungan 
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2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tentang 

Rumah Sakit, menjelaskan bahwa, rumah sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang meyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. RSUD Kota Bima beralamatkan di jalan Datuk Dibanta, 

Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Pada awalnya, 

RSUD Kota Bima merupakan Puskesmas Asakota yang diubah statusnya 

menjadi rumah sakit. Perubahan status tersebut berdasarkan Surat 

Keputusan Walikota Bima Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembentukan 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima. Peresmian dilakukan pada bulan 

April tahun 2018 oleh Walikota Bima. RSUD Kota Bima merupakan salah 

satu fasilitias kesehatan milik pemerintah, yang dimana RSUD tersebut 

berstatus rumah sakit tipe D. 

RSUD Kota Bima diselenggarakan berasaskan Pancasila dan 

dilandasi kepada nilai-nilai kemanusiaan, manfaat dan profesionalitas 

dalam mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Berdasarkan hal tersebut RSUD Kota Bima memberikan jenis 

pelayanan kesehatan antara lain: (1) Pelayanan Administrasi; (2) 

Pelayanan Keterangan Medis; (3) Pelayanan Rawat Jalan; (4) Pelayanan 

Kegawat Daruratan; (5) Pelayanan Rawat Inap; (6) Pelayanan Bersalin; (7) 

Pelayanan Laboratorium; (8) Pelayanan Radiologi; (9) Pelayanan 
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Fisioterapi; (10) Pelayanan Kamar Operasi; (11) Pelayanan Farmasi; (12) 

Pelayanan Gizi; (13) Pelayanan Humas; (14) Pelayanan Ambulan; dan 

(15) Pelayanan Kasir. 

RSUD Kota Bima berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis 

pada Dinas Kesehatan Kota Bima yang berfungsi untuk 

menyelenggarakan pelayanan medik maupun non medik, serta 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ada di wilayah 

pemerintahan Kota Bima. Selain daripada itu, fungsi lain RSUD Kota 

bima yakni menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta 

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan derajat kesehatan di 

wilayah Kota Bima. 
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Bagan 3.3: Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima. 
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3.    Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Paruga Kota Bima. 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu fasilitas 

pelayanan kesehatan yang diwujudkan untuk menyelenggarakan 

kesehatan masyarakat atau kesehatan perseorangan. Sebagaimana yang 

telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Kesehatan. 

Puskesmas sebagai pusat pelayanan masyarakat di Kabupaten/Kota lebih 

lanjut lagi diatur Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, menjelaskan 

pengertian Puskesmas merupakan:  

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan 

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan 

preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

 

Puskesmas Paruga ialah instansi layanan kesehatan milik 

pemerintah yang dimana tujuan diadakannya adalah sebagai sarana 

pelayanan kesehatan perseorangan atau kelompok masyarakat di wilayah 

Kelurahan Dara, Kecamatan Rasane Barat, Kota Bima. Dalam hal ini, 

Puskesmas Paruga merupakan fasilitas kesehatan dan satuan 

penyelenggara pelayanan kesehatan yang diibebankan kepada Dinas 

Kesehatan Kota Bima sebagai pihak yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, yang 
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dimana bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam bentuk upaya 

pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. 

Puskesmas Paruga merupakan satu-satunya puskesmas  yang 

bertipe puskesmas perawatan yang ada di Kota Bima.  Puskesmas Paruga 

beralamatkan di jalan Pahlawan, Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae 

Barat, Kota Bima. Puskesmas Paruga dibangun dan diresmikan pada bulan 

Juni, tahun 2005. Tujuan dibentuknya Puskesmas Paruga tidak lain adalah 

untuk meningkatkan derajat kesehatan, kesadaran, keinginan, dan 

kemampuan untuk hidup sehat kepada masyarakat yang bermukim di Kota 

Bima, Khususnya di wilayah Kelurahan Dara. 

Puskesmas paruga merupakan unit pelayanan teknis dari Dinas 

Kesehatan Kota Bima. Layanan kesehatan yang dapat diakses di 

Puskesmas Paruga antara lain: (1) Pelayanan Pemeriksaan Umum; (2) 

Pelayanan Anak/MTBS; (3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut; (4) 

Pelayanan KIA-KB; (5) Pelayanan Gawat Darurat, (6) Pelayanan Gizi; (7) 

Pelayanan Persalinan; (8) Pelayanan Rawat Inap; (9) Pelayanan 

Laboratorium; (10) Pelayanan Kefarmasian; dan (11) Pelayanan 

Radiografi. 

Wilayah kerja Puskesmas Paruga menjaring layanan fasilitas 

kesehatan yang lebih kecil di Kelurahan Dara yakni puskesmas pembantu 

(Pustu). Adapun pustu tersebut, antara lain: (1) Pustu Tanjung; (2) Pustu 
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Paruga; (3) Pustu Ni’u; (4) Pustu Na’e; (5) Pustu Sarae; (6) Pustu Pane; 

dan (7) Pustu Dara.  
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Bagan 3.4: Struktur Oganisasi Puskesmas Paruga 

 

   

   

     

    

     

 

 

 

 

 

Sumber: Puskesmas Paruga Kota Bima 
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4.  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima. 

Pada awal pembentukan, BKPSDM mengalami beberapa kali 

perubahan nomenklatur. Sebelum tahun 2007 BKPSDM lebih dikenal 

dengan Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah (BKSD) Kota Bima, 

yang dibetuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Tahun 

2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 

4 Tahun 2004.  

Selanjutnya, pada tahun 2007 terbentuklah Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 

3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Bima. Selanjutnya, dengan ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bima sebagaimana 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 3 

Tahun 2007 perlu disesuaikan.  

Penyesuaian organisasi dilakukan dalam rangka penataan OPD yang 

diarahkan pada efisiensi, efektifitas, dan produktivitas penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dibetuklah 
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Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, 

Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah 

Kota Bima. Penyesuaian organisasi kembali dilakukan dengan keluarnya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang 

ditindaklanjuti dengan terbitanya Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Bima. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2016 tersebut maka ditetapkan Peraturan Walikota Bima Nomor 61 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 
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Bagan 3.5. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima 
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5.   Organisasi Profesi DPD PPNI Kota Bima 

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Keperawatan, 

organisasi profesi perawat dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun 

perawat secara nasional dan berbadan hukum. Organisasi profesi bertujuan 

untuk meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 

martabat, etika profesi perawat, mempersatukan dan memberdayakan 

perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan. 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PPNI Kota Bima merupakan 

organisasi profesi perawat yang menaungi perawat yang berada di Kota 

Bima. Organsiasi profesi ini, dibentuk pada bulan Maret tahun 2007. 

Sebelum DPD PPNI Kota Bima dibentuk, perawat yang ada di Kota Bima 

tergabung dalam organisasi profesi PPNI Kabupaten Bima. Atas desakan 

anggota yang bermukim di Kota Bima, maka dibentuklah DPD PPNI Kota 

Bima. Pembentukan kepengurusan DPD PPNI Kota Bima dihadiri Oleh 

Ketua Umum DPD PPNI Kabupaten Bima, DPW PPNI Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, serta ketua umum PPNI Pusat. 

DPD PPNI Kota Bima beralamatkan di jalan Gatot Soebroto, 

Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Dalam 

menjalankan tugasnya sebagai organisasi profesi, yang bertujuan membina 

dan mengembangkan komunitas keperawatan sebagai sarana kepentingan 

peningkatan kesejahteraan komunitas keperawatan di Kota Bima, maka 

PPNI Kota Bima menuangkannya  kedalam Anggaran Dasar dan 
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Anggaran Rumaah Tangga (AD/ART) PPNI Kota Bima yang merujuk 

pada AD/ART DPP PPNI. Penegasan hal tersebut tertuang dalam Pasal 9 

ayat (3) AD/ART PPNI menyebutkan bahwa “PPNI berperan sebagai 

fasilitator dalam merespon peningkatan kesejahteraan dengan fungsi 

fasilitas pengembangan karir, sistem penghargaan dan pelaksanaan hak 

politik serta hak hukum”. 
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B. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM Perawat Tenaga 

Kesehatan Sukarela di Instansi Pemerintah 

1. Peraturan Perundang-undangan Terhadap Perawat Tenaga Kesehatan 

Sukarela yang Bekerja di Instansi Pemerintah Berdasarkan Perspektif 

Hak Asasi Manusia  

Aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

mengamanatkan bagaimana tanggung jawab negara dan pemerintah dalam 

menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, terlebih pemenuhan HAM.  

Hak-hak mutlak yang melekat dalam diri manusia tersebut wajib dilindungi, 

dihormati, dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, dan setiap 

orang.140 

Dalam HAM, terdapat asas kelekatan, asas 

kesederajatan/kesetaraan, asas nondiskriminasi, dan asas universal. Asas-

asas tersebut menjadi bagian yang teramat penting dalam pembentukan 

hukum HAM. HAM menjadi bagian yang amat penting dalam proses 

keberlangsungan jalannya pemerintahan disuatu negara, maka dalam proses 

menjalankan roda pemerintahan yang baik, pemerintah wajib menjamin 

warga negaranya mendapat jaminan keadilan berdasarkan nilai-nilai 

kemanusiaan dan asas-asas yang terkandung dalam HAM. 

                                                           
140 A. Widiada Gunakarya, Op. Cit., hlm.60. 
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Pasal 71 Undang-Undang HAM menjelaskan bahwa, “Pemerintah 

wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan 

memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, 

peraturan perundang-undangan yang lain, dan hukum internasional tentang 

hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. 

Dalam HAM terdapat hal-hal pokok yang telah disebutkan pada 

BAB sebelumnya, yang mana hal tersebut diatur dalam konstitusi bangsa 

Indonesia dan disesuaikan budaya bangsa. Pada pembahasan selanjutnya, 

difokuskan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 

serta derajat hidup warga negara, hal pokok tersebut antara lain; hak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak atas jaminan pengakuan, 

kepastian, perlindungan hukum. 

1.1. Pengaturan Tentang Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang 

Layak 

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM 

yang berasaskan kesederajatan serta kesetaraan berkewajiban untuk 

mewujudkan kesejahteraan hidup seluruh rakyatnya.141 Untuk mewujudkan 

kesejahteraan tersebut, negara perlu menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat 

untuk memperoleh pekerjaan yang layak. 

                                                           
141 A. Widiada Gunakarya, Op. Cit., hlm. 120. 
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Pada dasarnya, negara mempunyai tanggung jawab penuh dalam 

melindungi hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak 

bagi kemanusiaan serta menunjang kesejahteraan kehidupannya. Hak 

seluruh warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang 

layak telah diatur dengan baik dalam berbagai perundang-undangan 

maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia.  

1) Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945 

UUD RI 1945 merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam hierarki perundang-undangan, UUD RI 1945 berada pada 

urutan tertinggi sebagai dasar pertimbangan pembentukan peraturan 

perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. 

Dalam UUD 1945 dimuat amanat yang mengatur tentang bagaimana 

negara menjamin hak-hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan 

penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 mengamanatkan 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan”. 
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Dr. Ani Nuryani, S.H, M.H, dalam kapasitasnya sebagai dosen 

hukum ketenagakerjaan, menjabarkan frasa demi frasa yang tertuang dalam 

Pasal 27 ayat (2) di atas sebagai berikut: 142 

1) Frasa “Tiap-tiap warga negara”, hanya diperuntukkan bagi warga negara 

yang berusia produktif, dan telah menyelesaikan pendidikan formal 

maupun nonformal dan siap bekerja sesuai bidang dan keahliannya 

masing-masing serta disesuaikan dengan angkatan kerja yang ada, 

artinya anak yang masih berusia di bawah umur tidak masuk dalam 

klasifikasi yang dimaksud.  

2) Frasa “berhak atas pekerjaan” mempunyai makna bahwa pekerjaan yang 

menjadi haknya telah disediakan oleh negara melalui pemerintah yang 

menjalankan roda pemerintahan. Pekerjaan yang layak itu sendiri 

merupakan pekerjaan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. 

Dalam menjalankan pekerjaan yang layak, pekerja perlu diperhatikan 

semua hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut 

dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis. 

3) Frasa “penghidupan yang layak” bermakna tentang bagaimana negara 

menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh warga negara 

mendukung kearah peningkatan kesejahteraan penghidupan yang layak 

bagi standar kehidupan manusia yang memiliki harkat dan martabat 

kemanusiaan.  

                                                           
142 Dr.Ani Nuryani, S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Wawancara, Tanggal 

10 Juni 2019. 
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Pernyataan tersebut di atas selaras pula dengan penjelasan yang 

disampaikan oleh M. Hutauruk, bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 

bersangkut paut dengan pengaturan mengenai hak-hak warga negara yang 

mengandung pengertian bahwa ketentuan pasal tersebut bertujuan untuk 

dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara yang berada pada 

usia produktif berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi 

kehidupannya. Konsekuensi yang harus dilaksanakan yakni bahwa pasal 

tersebut mewajibkan  negara untuk  memperlakukan rakyat dalam 

memberikan kesempatan untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan 

keinginan dan kemampuannya. Untuk memperoleh kesempatan bekerja 

tidak seorangpun dapat dicegah atau dipaksa melawan kemauan orang lain 

baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.143   

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh para ahli di atas, maka 

penulis menyimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 27 ayat 

(2) UUD RI 1945 adalah setiap warga negara yang berusia produktif, 

memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan 

penghasilan yang layak yang menunjang kesejahteraan penghidupan yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa adanya tindakan 

diskriminasi terhadap suku, ras agama, serta orientasi politiknya, dan 

memperhatikan asas kesederajatan/kesetaraan serta asas non diskriminasi. 

                                                           
143 M.Hutauruk, Op Cit., hlm 45. 
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Pekerjaan yang layak berdampak pada kesejahteraan hidup yang 

layak, sedangkan penghidupan yang layak dapat diperoleh melalui 

upah/gaji/imbalan yang layak pula. Amanat Undang-Undang yang 

mencerminkan hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang layak, 

tertuang pada Pasal 28 D ayat (2) UUD RI 1945, “Setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja”.  

Berikut ini, penjabaran amanat Pasal 28 D ayat (2) UUD RI 1945:144 

1) Setiap warga negara yang melakukan suatu pekerjaan, wajib diperhatikan 

hak-haknya untuk diperlakukan secara adil, baik itu adil dalam 

mendapatkan imbalan maupun adil dalam penerapan perjanjian kontrak 

kerja yang disepakati bersama pihak pemberi kerja. 

2) Imbalan yang layak berarti upah atau gaji yang diberikan kepada pekerja, 

yang sesuai dengan beban kerja yang dilakukannya, baik itu beban kerja 

sebagai pelaksana maupun beban kerja sebagai penanggung jawab 

(berkaitan standar pendidikan dan jabatan).  

3) Beban kerja yang dimaksud adalah waktu yang dibutuhkan dalam 

menjalani pekerjaan tersebut. Perlakuan yang adil dimaksudkan untuk 

pemberian hak-hak waktu istirahat, hak atas jaminan kesehatan, hak 

mendapatkan cuti, jaminan pekerja tanpa adanya diskriminasi terhadap 

                                                           
144 Dr. Ani Nuryani, S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Wawancara, Tanggal 

10 Juni 2019. 
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tinggi atau rendah jabatan mapun tingkat pendidikannya serta tidak 

memandang suku, ras, golongan maupun agama tertentu.  

4) Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan yang terjalin antara 

pihak pemberi kerja dan pihak penerima kerja yang dituangkan dalam 

suatu kontrak kerja tertulis yang memuat kesepakatan tertentu.  

Penjabaran Pasal 28 D ayat (2) UUD RI 1945 di atas sesuai dengan 

penjelasan Munir Fuadi yang menyatakan, bahwa hak atas imbalan lahir 

setelah adanya kontrak kerja yang terjalin antara pihak pemberi kerja dan 

pihak penerima kerja dalam suatu hubungan kerja. Hal tersebut 

mengandung makna bahwa kontrak kerja tidak boleh memberatkan salah 

satu pihak saja. Imbalan yang diperoleh terdiri dari beberapa komponen, 

yakni imbalan pokok, tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap yang 

mengacu pada kebutuhan hidup yang manusiawi. Hak atas imbalan yang 

layak merupakan HAM yang bersifat universal. Upah yang diperolehpun 

berhubungan dengan berat dan ringannya suatu pekerjaan sehingga dalam 

hal ini tidak dibenarkan bagi pemberi kerja melakukan diskriminasi dalam 

pemberian imbalan.145 

Hal tersebut sejalan pula dengan yang disampaikan oleh M. 

Hutauruk, bahwa tanggung jawab negara untuk memenuhi hak ekonomi 

warga negara adalah menjamin terpenuhinya hak atas upah layak terhadap 

                                                           
145Munir Fuadi, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Dalam Yetniwati, 2015  

Pengaturan Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jambi, hlm. 

86. Diakses dari   http://jurnal.ugm.ac.id, tanggal 6 Oktober 2019.  

http://jurnal.ugm.ac.id/
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pekerjaan tersebut.146 Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan 

pekerjaan dengan penghasilan yang layak untuk ukuran kemanusiaan dan 

menunjang kehidupan yang sejahterah.  Kesejahteraan warga negara 

merupakan tolok ukur maju tidaknya suatu bangsa. Apabila semua 

kebutuhan terpenuhi, baik kebutuhan sandang maupun pangan, maka dapat 

dikatakan bahwa warga negara tersebut sejahterah.  

2) Undang-Undang   HAM 

Hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan 

yang layak, diamanatkan pula dalam Pasal 38 ayat (1) sampai (4) Undang-

Undang HAM:  

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, 

berhak atas pekerjaan yang layak; 

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya 

dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan; 

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang 

sama, sebanding, setara atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat 

perjanjian kerja yang sama; 

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang 

sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil 

sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan 

keluarganya. 

 

Pengaturan pasal di atas sejalan dengan apa yang diamanatkan Pasal 

6 ayat (1) dan Pasal 7 huruf (a) sampai (d) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, 

                                                           
146 M. Huaturuk. Op. Cit., hlm. 48. 



 
 

90 
 

Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya) 

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang 

Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural 

Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya) menjelaskan bahwa, “Negara peserta konvenan mengakui bahwa 

hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk 

mencari nafkah melalui pekerjaan, yang dipilih atau diterimanya sendiri 

secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna 

melindungi hak tersebut”. Hal demikian dilakukan agar warga negara yang 

memiliki HAM yang berasaskan kesederajatan/kesetaraan berkesempatan 

mendapatkan suatu pekerjaan layak yang dapat menunjang kehidupannya 

kearah yang lebih baik. 

Pasal 7 huruf (a) sampai (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and 

Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya) menerangkan:  

Negara-negara pihak pada konvenan ini mengakui hak setiap orang 

untuk mengenyam kondisi-kondisi kerja yang adil dan 

menguntungkan, dan menjamin: 

(a) Pemberian upah bagi semua pekerja, sebagai minimum dengan: 

(1) Gaji yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama 

nilainya tanpa perbedaan apapun, terutama wanita yang 

dijamin kondisi kerjanya tidak kurang dan kondisi yang 
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dinikmati oleh pria, dengan gaji yang sama untuk pekerjaan 

yang sama; 

(2) Penghidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.  

(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat; 

(c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan  

ketingkat yang lebih tinggi dan sesuai tanpa pertimbangan-

pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan; 

(d) Waktu istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar 

dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan pada 

hari-hari libur nasional.   

 

Setiap pekerja harus dihargai setimpal dengan yang dikerjakannya. 

Hal tersebut berhubungan dengan martabat kemanusiaan, yang berarti 

mengapresiasi pekerja sama halnya dengan menghormati dan meninggikan 

derajat dan martabatnya sebagai manusia. Bentuk penghargaan yang 

diberikan, bisa berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan, jaminan 

mendapatkan pengobatan apabila dirinya pribadi atau keluarganya sakit, 

dan lain sebagainya, sehingga keberlangsungan hidupnya dapat terjamin. 

Pemberi kerja diharuskan untuk memperhatikan hak-hak para 

pekerja, antara lain : hak untuk memilih pekerjaan yang disukainya, hak 

untuk mendapatkan perjanjian kerja, seperti; durasi jam bekerja dalam 

sehari, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk 

mendapatkan jaminan kesehatan, hak mendapatkan cuti, hak  jaminan 

keselamatan kerja, serta yang paling utama adalah hak untuk mendapatkan 

upah yang layak.  Hak tersebut harus dimuat dalam suatu perjanjian tertulis 

yang disepakati oleh kedua belah pihak. 
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Pasal 23 ayat (3) Deklarasi Universal HAM PBB, mengamanatkan, 

“Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil 

dan baik, yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarga, sepadan 

dengan martabat manusia dan jika ditambah dengan bantuan-bantuan sosial 

lainnya”. Berdasarkan pasal tersebut, Indonesia sebagai bagian dari negara 

yang turut menyetujui Deklarasi Universal tentang HAM menjadi salah satu 

negara yang menjunjung tinggi HAM, dan menjamin agar merealisasikan 

terhadap setiap warga negara.  

 

3) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Pasal 4 huruf (a) sampai (d) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

mengamanatkan, bahwa pembangunan tenaga kerja bertujuan untuk:  

(a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi; 

(b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga 

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan 

daerah; 

(c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan; dan 

(d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya 

 

Pasal tersebut mengatur tentang pemberdayaan dan pendayagunaan 

tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja, 

serta memberikan perlindungan untuk mewujudkan dan meningkatkan 
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kesejahteraan. Makna-makna yang tertuang dalam Pasal 4 huruf (a) sampai 

(d) Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 147  

(1) Pasal 4 huruf (a), Makna dari frasa “pemberdayaan” yang ada pada 

pasal tersebut, yakni memberikan kesempatan kerja bagi setiap 

warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat untuk bekerja, 

sedangkan makna dari frasa “mendayagunakan”, yakni 

mengoptimalkan potensi yang ada pada setiap warga negara untuk 

melakukan pekerjaan yang berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan hidup. Untuk dapat memberdayakan dan 

mendayagunakan tenaga kerja, maka akses untuk mendapatkan 

pekerjaan menjadi komponen penting yang perlu diperhatikan 

pemerintah dalam pembangunan tenaga kerja.  Akses yang 

dimaksud adalah upaya pemerintah dalam mempersiapkan warga 

negara untuk menjadi seorang pekerja yang handal dan mampu 

bersaing. Langkah-langkah pemerintah untuk memberikan akses 

tersebut, antara lain; Memberikan suatu pelatihan kerja; 

Mengadakan seminar yang berkaitan dengan suatu pekerjaan; dan 

Memberikan ruang untuk dapat mengembangkan bakat yang 

dimiliki.  Ketersediaan lapangan kerja menjadi komponen penting 

lain untuk dapat mewujudkan hak pekerjaan yang layak. 

Menyediakan lapangan kerja merupakan suatu kewajiban 

                                                           
147 Dr. Ani Nuryani, S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Wawancara, Tanggal 

10 Juni 2019. 
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pemerintah, yang mana kewajiban tersebut merupakan ikhtiar dalam 

memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja. Maka, yang 

menjadi poin penting dalam pemberdayaan dan pendayagunaan 

tenaga kerja adalah tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan 

dan nilai-nilai keadilan. 

(2) Pasal 4 huruf (b) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki suatu 

kewajiban serta tanggung jawab dalam hal pemerataan kesempatan 

kerja terhadap setiap warga negara. Pemerataan kesempatan kerja 

yang dimaksud adalah melakukan suatu perencanaan yang matang 

dalam penyediaan lapangan kerja.  

(3) Pasal 4 huruf (c) menjelaskan bahwa negara menjamin tenaga kerja 

untuk dapat memenuhi hak kesejahteraannya melalui optimalisasi 

pengupahan yang layak. 

(4) Pasal 4 huruf (d) bermakna bahwa peningkatkan kesejahteraan tidak 

hanya ditujukan kepada tenaga kerja semata, melainkan pemenuhan 

kesejahteraan keluarganya pun menjadi poin penting untuk 

dilaksanakan. Peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya 

dapat dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas perumahan. 

Penjabaran pasal di atas, sejalan dengan penyampaian yang 

dilakukan oleh Manulang, bahwa pemberdayaan maupun pendayagunaan 

tenaga kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja yang seluas-

luasnya terhadap tenaga kerja Indonesia melalui suatu kebijakan yang 

bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, 
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pemberdayaan dan pendayagunaan tersebut diharapkan dapat 

mengoptimalkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah terhadap 

tenaga kerja Indonesia dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaannya. Pemerataan kesempatan kerja harus dilakukan diseluruh 

wilayah Indonesia dengan memberikan kesempatan yang sama untuk 

memperoleh pekerjaan bagi seluruh warga negara indonesia  sesuai dengan 

minat, bakat, kompetensi serta kemampuan yang dimilikinya, dan 

diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di daerah pada berbagai sektor. 

Pembangunan yang diarahkan pada pekerja berkorelasi pada peningkatan 

kesejahteraan hidup pekerja tersebut berserta keluarganya, yang mana 

apabila kemampuan etos kerjanya tinggi maka produktifitas akan tinggi 

pula, yang berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan.148 

Dalam hal pemenuhan pembangunan tenaga kerja atas pekerjaan 

yang layak, paling tidak terdapat tiga komponen yang harus dilaksanakan 

oleh pemerintah. Komponen-komponen tersebut antara lain: (1) Akses 

untuk mendapatkan pekerjaan dan ketersediaan lapangan kerja; (2) 

Perencanaan kebutuhan tenaga kerja; dan (3) Keberlanjutan.149 

Pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang dilakukan tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang 

dimaksud adalah tidak melakukan suatu bentuk eksploitasi terhadap tenaga 

                                                           
148 Sedjun H. Manulang, 1995, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jakarta: Rineka 

Cipta. 
149 Dr. Ani Nuryani, S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Wawancara, Tanggal 

10 Juni 2019. 
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kerja dengan memperhatikan hak-haknya secara utuh sebagai manusia yang 

memiliki harkat dan martabat. Untuk memperoleh kesejahteraan yang 

mengarah pada penghidupan yang layak , pekerja diharuskan memperoleh 

upah yang layak pula, standar upah yang tersebut, didasarkan pada Upah 

Minum Regional (UMR) atau Upah Minimum Propinsi (UMP),  dan 

memberikan kesempatan bagi pekerja untuk dapat mengembangkan 

kariernya,  serta memberikan suatu kejelasan terkait persyaratan perjanjian 

kerja. 

Pasal 57 ayat (1) huruf (a) sampai (i) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan menjelaskan secara rinci bahwa:  

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat; 

(a). Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; (b). Nama, jenis kelamin, 

umur, dan alamat pekerja/buruh; (c). Jabatan atau jenis pekerjaan; (d). 

Tempat pekerjaan; (e). Besarnya upah dan cara pembayarannya; (f). 

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh; (g). Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

(h). Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan (i). Tanda tangan 

para pihak dalam perjanjian kerja.  

 

4) Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, dan 

Undang-Undang Keperawatan 

Bagi sebagian warga negara yang memilih untuk bekerja sebagai 

tenaga kesehatan, telah dijamin oleh Undang-Undang untuk mendapatkan 
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hak-haknya ketika bekerja. Dalam menjalani pekerjaannya, profesi tenaga 

kesehatan dituntut untuk selalu siap melayani masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan 

merupakan ujung tombak dalam peningkatan derajat kesehatan bangsa, oleh 

sebab itu pemerintah mengapresiasi pekerjaan mulia itu melalui pengakuan 

hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Dalam 

Undang-Undang tersebut memuat tentang hak-hak dan kewajiban tenaga 

kesehatan dalam menjalani profesinya.  

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal pemberdayaan dan 

pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan tertuang dalam amanat 

Pasal 7 huruf (a) sampai (g) Undang-Undang Tenaga Kesehatan:  

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah 

kabupaten/kota berwenang untuk: 

(a) Menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan 

kebijakan nasional dan provinsi; 

(b) Melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan; 

(c) Merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan; 

(d) Melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan; 

(e) Melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, 

pemanfaatan, dan pengembangan; 

(f) Membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga 

Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga 

Kesehatan; dan 

(g) Melaksanakan kerjasama dalam negeri dibidang Tenaga 

Kesehatan. 

 

 

Lily Marfuatun, S.H,M.H, dalam kapasitasnya sebagai dosen 

pengajar mata kuliah Etika Hukum dan Profesi, Akademi Kebidanan Surya 
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Mandiri, menjabarkan Pasal 7 huruf (a) sampai (g) Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan sebagai berikut: 150 

1. Pasal 7 huruf (a) mengandung makna bahwa pemerintah daerah 

berkewajiban untuk merangcang suatu peraturan tertulis tentang 

bagaimana memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan 

yang ada disuatu daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan 

yang ada di provinsi maupun kebijakan peraturan nasional. 

2. Pasal 7 huruf (b) bermakna, bahwa aturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah, dilaksanakan berdasarkan aturan pelaksana seperti 

yang dimaksudkan pada huruf (a).  

3. Pasal 7 huruf (c) mengandung makna bahwa perencanaan tenaga 

kesehatan disesuaikan dengan jumlah fasilitas layanan kesehatan yang 

ada disuatu daerah, sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan 

oleh tenaga profesional dapat berjalan dengan maksimal.  

4. Pasal 7 huruf (d) bermakna, bahwa pemerintah dibebankan tanggung 

jawab dan kewajiban, serta memiliki hak prerogative dalam 

pengadaan tenaga kesehatan. Pemerintah yang dimaksud adalah Dinas 

Kesehatan.  

5. Pasal 7 huruf (e) bermakna, pemerintah menggunakan tenaga 

kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara merata 

diseluruh fasilitas layanan kesehatan, sehingga keberadaan tenaga 

                                                           
150 Lily Marfuatun,S.H,M.H,  Dosen Etika Hukum dan Profesi, Akademi Kebidanan Surya Mandiri 

Bima, Wawancara, Tanggal 11 Juni 2019. 
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kesehatan tersebut bermanfaat dalam perkembangan kualitas 

kesehatan masyarakat disuatu daerah.   

6. Pasal 7 huruf (f) mengandung makna, bahwa pemerintah daerah 

memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk 

mengembangkan diri, dalam hal praktik mandiri, pemberian surat izin 

kerja, serta mengawasi tenaaga kesehatan dalam melakukan 

pelayanan sesuai dengan standar prosedur operasional, serta 

memberikan pembinaan terhadap tenaga kesehatan untuk melakukan 

pelayanan kesehatan yang bermutu, seperti pelatihan-pelatihan 

tertentu.  

7. Pasal 7 huruf (g) bermakna, pemerintah daerah membina kerjasama 

dengan fasilitas layanan kesehatan, baik itu fasilitas layanan kesehatan 

kesehatan milik pemerintah, maupun swasta, dalam pemanfaatan 

tenaga kesehatan. 

Penjelasan pasal tersebut diatas senada dengan yang disampaikan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada rapat kerja rencana 

pengembangan tenaga kesehatan tahun 2015-2025 di Jakarta.151 Menteri 

Kesehatan menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkewajiban 

mendayagunakan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan 

yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan 

pengembangan tenaga kesehatan serta peningkatan karirnya. Peningkatan 

                                                           
151 Rencana Kerja Kemenkes 2015-2025. Diakses dari: 

http://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5cd07f7e6d039.pdf. Tanggal 5 Juli 2019. 

http://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5cd07f7e6d039.pdf
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pendayagunaan tenaga kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan kesehatan disemua lini dari daerah sampai pusat secara lintas 

sektor, termasuk swasta, serta memenuhi kebutuhan pasar dalam 

menghadapi pasar bebas di era globalisasi. Pendayagunaan tenaga 

kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) 

dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), perlu memperoleh perhatian 

khusus. Pendayagunaan tenaga kesehatan untuk manajemen kesehatan, 

institusi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, institusi penelitian dan 

pengembangan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang 

kesehatan, juga perlu mendapatkan perhatian yang memadai. 

Pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan karirnya 

dilakukan melalui peningkatan motivasi tenaga kesehatan untuk 

mengembangkan diri, dan mempermudah tenaga kesehatan memperoleh 

akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Peningkatan 

pelatihan tenaga kesehatan dilakukan melalui pengembangan standar 

pelatihan tenaga kesehatan guna memenuhi standar kompetensi yang 

diharapkan oleh pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia. 

Peningkatan pelatihan tenaga kesehatan, juga dilakukan melalui akreditasi 

institusi pelatihan tenaga kesehatan, serta sertifikasi tenaga pelatih. 

Selanjutnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal 

pemanfaatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, tercantum dalam Pasal 

23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Dijelaskan bahwa:  
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(1) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan 

kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan Tenaga 

Kesehatan setelah melalui proses seleksi. 

(2) Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan cara: 

a. Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil; 

b. Pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja; atau 

c. Penugasan khusus. 

 

Aturan pasal tersebut mengatur perencanaan penempatan tenaga 

kesehatan dalam tiga kategori, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Penugasan Khusus.  

Kewajiban pemerintah daerah untuk mendayagunakan tenaga 

kesehatann diharuskan melalui peraturan tertulis yang memiliki legalitas 

seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Aturan tertulis yang dimaksud, 

bisa berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Pemerintah. Pasal 25 ayat 

(3) Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan “Ketentuan lebih 

lanjut mengenai penempatan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah”. Lebih lanjut lagi peraturan pelaksana terkait kebijakan 

terhadap tenaga kesehatan dipertegas di dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-

Undang Kesehatan, “Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan diatur 

dalam Peraturan Pemerintah”. 
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Hak dan tanggung jawab tenaga kesehatan yang bekerja pada 

instansi kesehatan beriringan dengan tangung jawab pemberi kerja, Pasal   

26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tenaga Kesehatan mengamanatkan: 

 

(1) Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di Fasilitas 

pelayanan kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan 

Kompetensi dan kewenangannya. 

(2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan/atau kepala daerah yang 

membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus 

mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, 

papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja 

Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 

 

Hak-hak yang patut diperoleh tenaga kesehatan, salah satunya 

adalah mendapatkan imbalan jasa. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 57 

huruf (c) Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Pasal tersebut menyatakan 

bahwa “Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya berhak menerima 

imbalan jasa”. 

Secara spesifik,  dalam hal perawat sebagai bagian dari tenaga 

kesehatan, yang mempunyai hak untuk melakukan pekerjaan yang layak 

guna mendapatkan kehidupan yang layak yang mengarah pada 

kesejahteraan, dimuat dalam Pasal 36 huruf (c) Undang-Undang 

Keperawatan. Pasal tersebut menyatakan, “Perawat dalam melaksanakan 

praktik keperawatan berhak menerima imbalan jasa atas pelayanan 

keperawatan yang telah diberikan”. 
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Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas , baik itu 

Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah, tidak ada satupun yang 

mengarah pada pembenaran bagi pemberi kerja untuk mempekerjakan 

warga negara dengan status sukarela. Namun kenyataan yang terjadi di Kota 

Bima ditemukan fakta bahwa terdapat sebagian warga negara yang bekerja 

di instansi pemerintah secara sukarela, yakni perawat TKS. 

Amanat Undang-Undang yang menjamin setiap orang berhak 

mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, belum cukup mampu 

mencerminkan norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk melaui proses yang sah oleh lembaga 

atau organ yang berwewenang dan bersifat tertulis.152 Peraturan perundang-

undangan belum mampu merangkul perawat secara keseluruhan yang 

mengabdi pada tatanan instansi kesehatan pemerintah Kota Bima.  

Nilai-nilai HAM yang melekat pada diri setiap individu yang 

tertuang pada peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan secara 

utuh. HAM berpandangan bahwa jika ada warga negara yang dalam 

pekerjaannya tidak diperhatikan hak-hak dasarnya untuk mendapatkan 

upah, maka hal tersebut dapat dikatakan bukan sebagai pekerjaan yang 

layak dan mengarah pada pelanggaran HAM sebab tidak mengarah pada 

pencapaian kehidupan yang layak dari segi kesejahteraan.153 Tidak masuk 

                                                           
152 Jaazim Hamidi, Herlin Wijayanti, 2008, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah 

Pasitipatif, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm.3. 
153 A. Widia Gunakarya, Op. Cit., hlm.67. 
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akal ketika pemerintah hanya memperhatikan satu lapisan masyarakat, 

sedang lapisan lain diabaikan. Pemerintah wajib menjamin kehidupan dan 

kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Pengingkaran 

kewajiban itu berarti pelanggaran terhadap keadilan. Yang diutamakan 

adalah menjaga tegaknya keadilan distributif dengan tanpa memihak 

(perhatian terhadap kesejahteraan umum).154  

Wawancara yang dilakukan dengan Dr. Ani Nuryani, SH, M.H, ahli 

hukum pada bidang ketenagakerjaan, menegaskan, pekerjaan sukarela 

hanya dapat dilakukan di pemerintahan hanya ketika dalam situasi-situasi 

tertentu di luar jangkauan manusia, seperti bencana alam, untuk 

menjalankan tugas-tugas kemanusiaan semata. Ketika pemerintah 

mempekerjakan warga negara dengan status sukarela dan tidak diberikan 

hak-haknya untuk memperoleh gaji, sama halnya pemerintah telah 

melakukan suatu eksploitasi secara terstruktur dan massif terhadap tenaga 

kerja tersebut, dengan kata lain, bahwa pekerjaan dengan status sukarela 

tidak termasuk dalam kriteria pekerjaan yang layak dan tidak mencerminkan 

nilai-nilai kemanusiaan dan melanggar HAM warga negara. Sebab 

pemerintah telah mengabaikan asas kesederajatan/kesetaraan dan asas non 

diskriminasi yang ada pada perawat TKS yang mana hal tersebut tertuang 

dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 huruf (a) sampai (d) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On 

                                                           
154 Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, Op.Cit, hlm.55. 
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Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang 

Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). 

Pernyataan tersebut di atas diperkuat oleh Menteri Kesehatan 

Republik Indoensia, Nila F. Moeloek pada tahun 2017 silam. Menteri 

Kesehatan menyatakan bahwa, pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi 

untuk mempekerjakan perawat dengan status TKS, sebab hal tersebut 

bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan, khususnya 

Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan 

Undang-Undang Keperawatan. Pemerintah daerah yang sudah terlanjur 

mempekerjakan perawat TKS di instansi pemerintah, diwajibkan untuk 

memberikan gaji setara dengan UMR/UMP setempat.155 Pernyataan menteri 

kesehatan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor KP.01.01/Menkes/481/2017 tentang 

Pengangkatan Tenaga Kesehatan sebagai Tenaga 

Kontrak/Sukarela/Honorer di Daerah. 

Sepatutnya pemerintah daerah Kota Bima lebih mengedepankan 

nilai-nilai HAM dalam mempekerjakan warga negara yang berprofesi 

sebagai tenaga kesehatan pada instansi pemerintah. Pemerintah 

bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga 

kesehatan, khususnya perawat. Pengadaan tenaga kesehatan, layaknya 

                                                           
155Dorong Komite III DPD RI Menkes Keluarkan SK Pengangkatan Tenaga Kesehatan. Diakes dari: 

https:///2017/11/dorongan-komite-iii-dpd-ri-menkes-keluarkan-sk-pengangkatan-tenaga-

kesehatan/. Tanggal 5 Oktobr 2019. 

https://0.0.7.225/11/dorongan-komite-iii-dpd-ri-menkes-keluarkan-sk-pengangkatan-tenaga-kesehatan/
https://0.0.7.225/11/dorongan-komite-iii-dpd-ri-menkes-keluarkan-sk-pengangkatan-tenaga-kesehatan/
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perawat TKS perlu dilaksanakan melalui Peraturan Daerah, atau Peraturan 

Bupati/Walikota. Agar hal tersebut dapat terwujud, pemerintah daerah 

wajib menerapakan peraturan perundangaan-undangan secara 

kompehensive, sehingga terciptanya rasa keadilan dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan asas kesederajatan/kesetaraan dan 

asas non diskriminasi bagi setiap orang dapat terlaksana dengan baik. 

.  Tugas utama dari pemangku pemerintah yakni mengarahkan 

seluruh sistem perundangan dan lembaga untuk memberikan bantuan pada 

khalayak maupun kepada golongan khas, juga kepemimpinan negara 

mengusahakan agar struktur dan fungsi administrasi negara bisa 

meningkatkan kesejahteraan umum dan perseorangan. Golongan khas yang 

dimaksud yakni mengarah pada profesi perawat yang berstatus sukarela. 

Idealnya pemerintah daerah perlu menerapkan pengaturan HAM 

berdasarkan sistem negara kesejahteraan yang dianut Indonesia, agar 

terselenggara terhadap pemenuhan hak perawat TKS atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak.  

1.2. Pengaturan Tentang Hak Atas Pengakuan Perlindungan dan 

Kepastian Hukum 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya Indonesia 

sebagai negara hukum, berkewajiban untuk mengatur hubungannya dengan 

warga negara dalam pemenuhan jaminan keadilan serta kesamaan hak 

dimata hukum. Salah satu hak warga negara yang telah diamanatkan oleh 
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peraturan perundang-undangan adalah hak untuk mendapatkan pengakuan, 

kepastian dan perlindungan hukum. Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945, 

mengamanatkan bahwa:  “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum”. 

Imam Edi Azhari, S.H, M.H, Dosen pengajar Hukum Pidana, 

Universitas Islam Negeri Mataram, menjabarkan frasa demi frasa yang 

terkandung dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945, sebagai berikut:156 

1. Frasa “pengakuan” mengandung makna bahwa, keberadaan seseorang 

atau sekelompok orang sebagai warga negara atau sebagai masyarakat 

politik atau sebagai manusia pribadi, harus mendapatkan suatu bentuk 

penghormatan dan kedaulatan dari negara untuk diperlakukan sama di 

mata hukum. 

2. Frasa “perlindungan” bermakna bahwa adanya suatu upaya yang 

dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah 

maupun lembaga swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, 

penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak 

asasi yang ada pada manusia dan warga negara. 

3. Frasa “kepastian” dimaksudkan bahwa hukum memiliki asas kepastian. 

Dalam asas kepastian hukum, menjanjikan suatu jaminan bahwa hukum 

harus diterapkan dengan baik dan benar. Asas kepastian merupakan 

                                                           
156 Imam Edi Azhari, S.H, M.H, Dosen Hukum Pidana, Universitas Islam Negeri Mataram 

Wawancara,  Tanggal 13 Juni 2019. 
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tujuan dari hukum itu sendiri. Hukum harus menjadi pengayom bagi 

warga negara agar terhindar dari kerugian dalam bentuk apapun. 

Pengimplementasian Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 merupakan  

kewajiban negara untuk menegakkan supremasi hukum bagi tiap warga 

negara yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu, dikota-

kota besar, maupun  di daerah-daerah terpencil, sehingga fungsi  hukum 

dalam mengatur segala hal yang berkaitan bagi setiap warga negara  dapat 

berjalan tertib, lancar, dan sesuai aturan. Perlindungan hukum merupakan 

upaya memberikan penjagaan terhadap HAM untuk mendapatkan hak-hak 

yang diberikan oleh hukum berupa rasa aman, baik secara pikiran maupun 

fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak lain.157 

Berdasarkan pernyataan Hadjon, bahwa “prinsip perlindungan 

hukum oleh pemerintah bagi warga negara bertumpu dan bersumber 

dari Undang-Undang Dasar dan konsep pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimana konsep 

pengakuan perlindungan hukum diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kepada warga negara dan pemerintah” 

 

Dari pernayataan para ahli tersebut maka penulis menyimpulkan 

bahwasanya pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum ialah 

aktualisasi dari peraturan perundang-undangan untuk menjamin 

perlindungan harkat serta martabat terhadap HAM yang diakui oleh obyek 

hukum terhadap manusia sebagai subyek hukum. 

                                                           
157 Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hlm 74. 
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Hak warga negara atas pengakuan perlindungan dan kepastian 

hukum diamanatkan pula pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang HAM, 

yakni “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan 

yang sama didepan hukum”. 

Pasal 8 Undang-Undang HAM menjelaskan bahwa “Perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi 

tanggung jawab pemerintah”. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa, untuk 

menjunjung tinggi harkat dan martabat warga negara sebagai manusia yang 

memiliki hak asasi, maka negara perlu menjamin, agar dalam 

penegakkannya sebagian warga negara tidak mendapatkan tindakan 

diskriminasi dari pihak lain. 

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa, “Setiap 

orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di 

mana saja ia berada”. Pasal tersebut bermakna, bahwa tak satupun dari 

warga negara tidak luput dari pengakuan hukum sebagai manusia yang 

memiliki hak asasi, yang melekat pada dirinya baik itu ketika manusia 

tersebut berada dalam wilayah hukum negaranya, maupun diwilayah hukum 

negara lain.158 

                                                           
158 Imam Edi Azhari, S.H, M.H, Dosen Hukum Pidana, Universitas Islam Negeri Mataram 

Wawancara, Tanggal 13 Juni 2019. 
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Pengakuan negara terhadap warga negara yang menjalakan profesi 

sebagai tenaga kesehatan, telah diaktualisasikan kedalam Undang-Undang 

Tenaga Kesehatan. Salah satu tujuan dari pembentukan Undang-Undang 

Tenaga Kesehatan adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

masyarakat dan tenaga kesehatan itu sendiri. Pasal 3 huruf (e) Undang-

Undang Tenaga Kesehatan, menjelaskan “Undang-Undang ini bertujuan 

untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Tenaga 

Kesehatan”. 

Secara spesifik, pengakuan perlindungan dan kepastian hukum yang 

dialamatkan bagi tenaga kesehatan, tertuang dalam Pasal 57 huruf (a) 

Undang-Undang Tenaga Kesehatan, yakni “Tenaga kesehatan dalam 

menjalani praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang 

melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan 

profesi, dan standar prosedur operasional”. Pasal tersebut bermakna, bahwa 

dimanapun tenaga kesehatan bertugas, baik itu pada saat praktik mandiri, 

atau di lembaga layanan kesehatan milik swasta, maupun instansi kesehatan 

pemerintah, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sepanjang 

pelaksanaan praktik layanan kesehatan yang diberikan, sesuai dengan 

standar prosedur operasional. 

Hak tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan hukum, 

dipertegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, “Tenaga 

kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam 
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melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”. Pasal tersebut mejelaskan 

bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk 

mendapatkan imbalan, menjadi satu kesatuan dari kewajiban tanggung 

jawab negara terhadap tenaga kesehatan didalam pasal tersebut. 

Pengakuan hukum yang diberikan oleh negara terhadap profesi 

perawat, diaktualisasikan kedalam Undang-Undang Keperawatan. Salah 

satu tujuan pembentukan dari Undang-Undang Keperawatan, adalah 

memberikan kepastian hukum bagi profesi perawat dan klien yang dirawat. 

Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Keperawatan mengamanatkan 

“Pengaturan keperawatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum kepada Perawat dan Klien”. 

Secara spesifik, jaminan perlindungan hukum bagi perawat, tertuang 

dalam Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Keperawatan, mengamanatkan 

“Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berhak memperoleh 

perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar 

pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. Amanat pasal tersebut berlaku pula bagi 

perawat TKS yang bekerja di instansi pemerintah. Pemerintah daerah 

sebagai bagian dari penyelenggara negara, yang sekaligus pemberi kerja 

perawat TKS dianggap perlu untuk memberikan jaminan pengakuan, 

perlindungan dan perlindungan hukum bagi perawat TKS. 
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Pada hakikatnya perlindungan berkaitan erat dengan HAM. 

Melindungi HAM perawat TKS merupakan tanggung jawab pemerintah 

daerah selaku penyelenggara negara maupun selaku pemberi kerja. 

Peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah sangatlah penting, sebab hal tersebut merupakan bentuk 

kewajiban pemerintah dalam menaugi perawat TKS agar dapat bekerja 

secara optimal. Hak perlindungan hukum bagi perawat TKS merupakan 

suatu hak yang seharusnya diberikan oleh pemerintah untuk menjamin 

keselamatannya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. Hal tersebut merupakan tujuan dari prinsip perlindungan 

hukum itu sendiri. 

Perlindungan hukum, dapat dibagi menjadi dua klasifikasi, yakni 

Perlindungan Preventif dan perlindungan Hukum Represif.159  

Perlindungan hukum preventif merupakan suatu perlindungan 

yang diberikan oleh pemeritah yang bertujuan memberikan 

rambu-rambu atau batasan dalam hal mencegah suatu 

pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum repsesif merupakan 

pemberian bantuan perlindungan yang berupa upaya banding dari 

masyarakat yang merasa dirugikan dari suatu putusan. 

Perlindungan hukum represif diberikan oleh instansi pemerintah 

melalui lembaga bantuan hukum. 

Perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum 

represif terhadap perawat TKS sangat diperlukan, sehingga dalam 

melakukan tindakan keperawatan mendapatkan kepastian hukum berupa 

                                                           
159 Philipus M. Hadjon, Op. Cit., hlm 2. 
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batasan-batasan ketika melakukan tindakan keperawatan. Dengan demikian, 

dalam melakukan pelayanan kesehatan di instansi layanan kesehatan 

pemerintah, perawat TKS akan lebih berrtanggung jawab serta bekerja 

secara profesional sesuai dengan tupoksinya. 

Sebagai manusia dan warga negara yang mengabdikan dirinya untuk 

kepentingan umum, perawat TKS berhak mendapatkan pengakuan 

perlindungan dan kepastian hukum ketika menjalani pekerjaannya. 

Perlindungan hukum bagi perawat yang memberikan layanan kesehatan 

terhadap mayarakat merupakan suatu langkah kongkrit pemerintah dalam 

menciptakan sistem keselamatan dan meminimalkan resiko yang berkaitan 

dengan tuntutan hukum terhadap perawat itu sendiri.  

Pemerintah daerah perlu membangun suatu sistem manajemen yang 

menyeluruh, yang meliputi struktur organisasi yang baik, perencanaan yang 

matang, pelaksanaan aturan perundang-undangan, proses prosedur 

perekrutan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, serta pemetaan 

kebutuhan sumber daya manusia di bidang keperawatan dengan baik. 

Aturan hukum yang dihadirkan negara untuk menjamin pengakuan, 

kepastian, dan perlindungan hukum merupakan suatu dasar yang harus 

dijadikan acuan oleh pemerintah daerah terhadap perawat TKS. Pemerintah 

daerah dipandang perlu untuk mengimplementasikan yang telah 

diamanatkan Undang-Undang secara kompherensif, agar hak warga negara 

atas pengakuan perlindungan dan kepastian dapat dilaksanakan dengan 
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baik. Dengan demikian, tidak satu alasanpun bagi perawat TKS untuk tidak 

mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum. 

Pengaturan HAM berdasarkan dimensi konstitusi yang mewajibkan 

pemerintah untuk membuat suatu kebijakan terhadap pengakuan, kepastian, 

dan perlindungan hukum perawat TKS selayaknya dapat terlaksana, sebab 

apabila hak tersebut belum terlaksana, maka pemerintah telah mengabaikan 

asas non diskriminasi terhadap perawat TKS. 

2. Penerapan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Perawat Tenaga 

Kesehatan  Sukarela yang Bekerja di Instansi Pemerintah Berdasarkan 

Perspektif Hak Asasi Manusia 

Sebagai negara yang menganut sistem hukum, Indonesia menjamin 

pelaksanaan atas hak-hak kedaulatan rakyat dengan menerapkan asas-asas 

yang terdapat dalam prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu asas yang 

terkandung dalam prinsip negara hukum yakni asas pengakuan dan 

perlindungan HAM.160 

Pada dasarnya negara telah mengatur dengan baik dan sistematis 

tentang bagaimana menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Hal demikian 

dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan hukum yang dihasilkan 

pemerintah seperti peraturan perundang-undangan, maupun peraturan-

peraturan tertulis lainnya yang bertujuan untuk dijadikan landasan serta acuan 

                                                           
160 A. Widiada Gunakarya, Op. Cit., hlm 62. 
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pokok dalam menjalankan roda pemerintahan dalam hal pemenuhan hak-hak 

warga negara.  

Memenuhi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan bagi setiap 

warga negara secara adil dan merata tanpa terkecuali, adalah amanat Undang-

Undang Dasar yang berlandasakan pada Pancasila sebagai dasar negara. Hal 

tersebut dapat dilihat pada amanat sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan 

beradab” maupun sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Menerapkan peraturan perundang-undangan secara utuh dan menyeluruh 

merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, yang 

bertujuan agar terciptanya tatanan kehidupan yang adil terhadap seluruh warga 

negara. 

2.1. Penerapan Hak Perawat TKS Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang 

Layak di Kota Bima 

Pembangunan tenaga kerja merupakan bagian dari upaya 

pembangunan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan 

harkat dan martabat manusia. Pembangunan tenaga kerja diarahkan pada 

perluasan lapangan kerja serta perlindungan tenaga kerja yang bersifat 

menyeluruh pada semua sektor agar terciptanya suatu pekerjaan dan 

penghidupan yang layak.161 

                                                           
161 Djumadi, 2008, Hubungan Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 

hlm. 2. 
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Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna 

menghasilkan pendapatan yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan 

hidup yang layak. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan 

dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, 

dan papan. Menyediakan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya 

adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal 

menerapkan amanat Undang-Undang terkait hak warga negara untuk 

mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak terhadap rakyat yang 

dipimpinnya. Berbagai kendala yang dihadapi pemerintah sampai saat ini 

seolah belum mampu mendapatkan jalan keluar dalam menciptakan 

lapangan kerja yang layak, hal tersebut dilatarbelakangi atas kesenjangan 

jumlah pencari kerja yang semakin banyak dengan jumlah lapangan 

pekerjaan yang tersedia. 

Di Kota Bima, lapangan kerja yang dibutuhkan masih dikatakan 

minim. Hal tersebut didasari karena banyaknya warga masyarakat yang 

menganggur.  Tercatat jumlah pengangguran terbuka di Kota Bima 

sebanyak 8, 69% atau 6.758 jiwa. Dari jumlah tersebut, pengangguran 

lulusan Sarjana sebesar 95, 84%, Diploma sebanyak 81, 85%. Sisanya 

SMK, SMA, SMP dan SD.162 Minimnya lapangan kerja menjadi alasan 

utama, banyaknya pegawai sukarela yang ada di instansi-instansi 

                                                           
162 Badan Pusat Statistik Kota Bima, 2018. Diakses di:  http://bimakota.go.id. Tanggal 15 Juli 2019. 

http://bimakota.go.id/
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pemerintah Kota Bima. Perawat TKS merupakan salah satu pegawai 

sukarela yang bekerja di instansi pemerintah.   

Minimnya lapangan kerja menjadi alasan utama, banyaknya 

perawat TKS yang bekerja pada instansi kesehatan pemerintah Kota Bima. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada dua puluh responden 

perawat TKS yang bekerja  di RSUD Kota Bima dan Puskesmas Paruga, 

seluruhnya menyatakan bahwa alasan utama mereka menjadi perawat TKS 

adalah kurangnya lapangan pekerjaan pada sektor kesehatan di Kota 

Bima.163 Banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang tidak 

terserap oleh lapangan kerja, menjadikan lulusan ilmu kesehatan tersebut 

tidak mampu memilih jalan lain, selain menjadi TKS. 

Bagi perawat sendiri, menyandang gelar Ahlimadya Keperawatan 

maupun Sarjana Keperawatan menjadi beban tersendiri apabila memilih 

pekerjaan di luar daripada basic keilmuan yang dimiliki, sebab sebelum 

dinyatakan lulus dan menyandang gelar keperawatan, perawat-perawat 

tersebut telah mengikrarkan sumpah untuk mengabdi dan 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk kepentingaan masyarakat 

umum. 164   

                                                           
163 Berdasarkan Keterangan Seluruh Responden Yang Bekerja di RSUD Kota Bima dan Puskesmas 

Paruga.   
164 Berdasarkan Keterangan Seluruh Responden Yang Bekerja di RSUD Kota Bima dan Puskesmas 

Paruga.   



 
 

118 
 

Berikut ini jumlah sebaran perawat TKS yang bekerja pada instansi 

kesehatan pemerintah di Kota Bima: 

 

 

Tabel 3.1. Sebaran Perawat TKS berdasarkan Unit Kerja di 

Instansi Pemerintah Kota Bima165 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bima 

Penerapan hak perawat TKS atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak, amatlah penting untuk dilaksanakan. Memastikan terpenuhinya 

penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan merata 

dalam hal hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah amanat 

                                                           
165 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, Wawancara, Tanggal 19 Juni 

2019. 

No Instansi Kesehatan Pemerintah Jumlah  

1 RSUD Kota Bima 33 

2 Puskesmas Paruga 30 

3 Puskesmas Mpunda 25 

4 Puskesmas Penanae 20 

5 Puskesmas Rasane Timur 10 

6 Puskesmas Kolo 10 

7 Puskesmas Kumbe 10 

8 Puskesmas Jatibaru 10 

Total 148 
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Undang-Undang Dasar yang berlandasakan pada Pancasila sebagai dasar 

Negara Kesatuan Republik Indoensia. 

Dinas Kesehatan Kota Bima merupakan Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan 

Pemerintah Daerah disektor kesehatan. Dalam merealisasikan Pasal 7 huruf 

(a) sampai (g) dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan, yang memuat tentang kewajiban pemerintah daerah untuk 

menetapkan, merencanakan dan mengadakan tenaga kesehatan, pemerintah 

Kota Bima melaksankannya melaui Peraturan Walikota Bima Nomor 41 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. 

Pengadaan tenaga kesehatan, baik itu perawat, bidan, dan lain 

sebagainya untuk didayagunakan pada instansi kesehatan pemerintah, 

dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) dan (c) Peraturan 

Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan 

menyebutkan:  

(b) Dinas Kesehatan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

bertugas untuk  melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan 

pengembangan pegawai; 

(c) Pelaksanaan kebutuhan tenaga kesehatan, dilaksanakan atas dasar 

pertimbangan jumlah instansi layanan kesehatan pemerintah daerah 

yang tersebar di wilayah Kota Bima. 
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Dalam hal prosedur pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan yakni 

Dinas Kesehatan Kota Bima berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Bima 

untuk melaksanakan seleksi penerimaan pegawai. Penyeleksian tenaga 

kesehatan yang bekerja pada instansi kesehatan pemerintah hanya berlaku 

untuk merekrut CPNS, sementara untuk penyeleksian Pegawai Pemerintah 

Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Penugasan Khusus, yang diamanatkan 

Pasal 23 ayat (2) huruf (b) dan (c) Undang-Undang Tenaga Kesehatan 

belum terlaksana.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasubag Umum 

dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, menerangkan bahwa 

formasi untuk pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan di Kota Bima, sampai 

saat ini belum diterbitkan. Hal tersebut merupakan tugas dari BKPSDM 

untuk menerbitkan formasi PPPK, sehingga apabila formasi PPPK telah 

terbit, maka Dinas Kesehatan Kota Bima akan menginformasikan berapa 

kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan pada masing-masing unit layanan 

kesehatan milik pemerintah.166 

Sementara itu, alasan mengapa belum memberlakukan 

pengangkatan PPPK Tenaga Kesehatan, BKPSDM  Kota Bima menyatakan 

bahwa, dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD)  Kota Bima sejak lima tahun terakhir pemerintah daerah tidak 

menganggarkan untuk pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan. Narasumber 

                                                           
166 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, Wawancara, Tanggal 19 Juni 

2019. 
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menambahkan, APBD Kota Bima relative kecil, sehingga apabila 

digunakan untuk membiayai gaji pegawai PPPK Tenaga Kesehatan, tidak 

akan cukup memenuhi jumlah belanja tidak langsung daerah.167 

Terkait tidak dilaksanakannya pengadaan Tenaga Kesehatan  

Penugasan Khusus, narasumber Dinas Kesehatan Kota Bima menyatakan 

bahwa, Penugasan Khusus hanya dilaksanakan pada Daerah  Tertinggal, 

Terpencil, dan Terluar (Daerah 3T) , sementara Kota Bima tidak termasuk 

dalam klasifikasi Daerah 3T.168 

Pada dasarnya, keberadaan perawat TKS yang bekerja di instansi 

kesehatan pemerintah tidak memiliki dasar hukum apapun, baik itu 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, 

maupun Peraturan Daerah.169 Hal tersebut mengindikasikn bahwa Pasal 25 

ayat (3) Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Pasal 21 ayat (2) Undang-

Undang Kesehatan, yang menyatakan bahwa kebijakan pengadaan tenaga 

kesehatan harus ditetapkan dalam peraturan tertulis, belum dilaksanakan 

secara utuh dan menyeluruh.  

Keberadan perawat TKS juga tidak pernah melalui proses 

penyeleksian, melainkan atas dasar lamaran pekerjaan yang ditujukan pada 

Dinas Kesehatan Kota Bima. Berdasarkan lamaran tersebut, Dinas 

                                                           
167 Kasubag Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kota Bima, Wawancara, Tanggal 17 Juni 2019. 
168 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, Wawancara, Tanggal 19 Juni 

2019. 
169 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, Wawancara, Tanggal 19 Juni 

2019. 
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Kesehatan menerbitkan Surat Tugas untuk perawat TKS, yang kemudian 

ditempatkan di instansi-instansi kesehatan Pemerintah Kota Bima.170 Hal ini 

pula bertolak belakang dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan. 

Dalam mempekerjakan perawat TKS, pemerintah daerah tidak 

melaksanakan melalui Surat Keputusan yang mempunyai legalitas hukum, 

akantetapi penempatan perawat TKS dilakukan berdasarkan Surat Tugas 

yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, yang mana dalam Surat Tugas 

tersebut merupakan pengantar magang. Akan tetapi pemagaman tersebut 

tidak ditentukan sampai kapan batas jangka waktunya, sehingga makna 

magang yang sesungguhnya berubah arti menjadi sukarelawan.  

Pasal 22 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menjelaskan, bahwa: 

(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara 

peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis; 
(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta 

dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan; 
(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian 

pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak 

sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan 

yang bersangkutan.  

 

                                                           
170 Kasubag Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kota Bima, Wawancara, Tanggal 17 Juni 2019. 
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Berdasarkan pasal di atas, penempatan magang yang dilakukan 

Dinas Kesehatan Kota Bima tidak sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja, 

sebab dalam Surat Tugas yang diberikan kepada perawat TKS tidak memuat 

unsur-unsur yang ada pada ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Sementara itu, apabila dimaknakan, konsideran ayat (3) 

Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat diartikan bahwa perawat TKS yang 

dimagangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima, dengan sendirinya berubah 

menjadi pekerja atau pegawai pada lingkup instansi kesehatan pemerintah, 

dan berhak mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai pemerintahan.   

Perubahan status dari tenaga magang menjadi pegawai sukarela, 

berdampak pada hubungan kerja yang terjalin antara perawat TKS dengan 

Dinas Kesehatan Kota Bima. Hubungan kerja yang terjalin, menitik 

beratkan pada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perawat TKS. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasubag Umum dan 

Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, perawat TKS wajib 

memberikan laporan secara berkala tentang bagaimana kinerja selama 

bekerja di instansi pemerintah.171 

Perubahan status yang menitik beratkan pada kewajiban perawat 

TKS tidak diikiuti oleh perubahan hak yang patut diperolehnya. Hak yang 

dimaksud, yakni hak yang dituangkan didalam Pasal 57 ayat (1) huruf (a) 

sampai (i) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimana memuat rincian-

                                                           
171 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, Wawancara, Tanggal 19 Juni 

2019. 
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rincian tentang kontrak kerja antara Dinas Kesehatan Kota Bima selaku 

pemberi kerja dan perawat TKS selaku pekerja.  

Salah satu syarat pekerjaan adalah adanya suatu perjanjian kontrak 

kerja antara penerima kerja dan penerima kerja. Hal-hal yang tertuang 

dalam kontrak minimal mengandung tiga unsur, yakni: (1) Adanya 

pekerjaan yang harus dilakukan; (2) Adanya perintah; dan (3) Adanya 

upah.172 Akantetapi dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Bima selaku 

pemberi kerja tidak memberikan suatu kontrak yang jelas terhadap perawat 

TKS. Tidak diperolehnya kontrak kerja, mengakibatkan perawat TKS sulit 

untuk mendapatkan hak upah, yang mengarah pada peningkatan 

kesejahteraan dan penghidupan yang layak. 

Dalam Surat Tugas yang diterbitkan Dinas Kesehatan, terdapat 

klausa yang menekankan perawat TKS untuk tidak diperkenankan menuntut 

upah/gaji/imbalan, dan menuntut untuk diangkat menjadi pegawai tetap 

ataupun pegawai kontrak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, bahwa 

tidak ada pengalokasian dana khusus dari Dinas Kesehatan Kota Bima 

maupun dari instansi pemerintah untuk perawat TKS.173  

                                                           
172 Sedjun H. Manulang, 1995, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jakarta: Rineka 

Cipta, hlm. 63. 
173 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, Wawancara, Tanggal 19 Juni 

2019 
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Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisah antara satu sama lain174, akan tetapi  kewajiban yang dilekatkan pada 

perawat TKS, berbanding terbalik dengan hak yang seharusnya didapatkan. 

Tidak terpenuhinya hak upah bagi perawat TKS berbanding terbalik dengan 

kewajiban yang diemban, yang mana hal tersebut bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada.  

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, memang tidak 

mengklasifikasikan secara spesifik terkait keberadaan perawat TKS, sebab 

tidak dibenarkan bagi instansi pemerintah untuk mempekerjakan tenaga 

sukarela sewalaupun itu sebagai jalan keluar yang dilakukan untuk 

mengurangi angka pengangguran terdidik.175 Pemerintah wajib 

mendayagunakan para pekerja dengan mengarahkan pada nilai-nilai 

kemanusiaan yang dianut oleh asas-asas yang terkandung dalam HAM, 

yakni asas kesederajatan/kesetaraan dan asas non diskriminasi.  

Tidak adanya payung hukum maupun regulasi dari pemerintah 

daerah yang merujuk pada ketentuan pendayagunaan perawat TKS 

mengakibatkan pemenuhan hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak terhadap perawat TKS sulit untuk terpenuhi. Disamping itu, 

keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah 

                                                           
174 Hendrik, 2018, Etika Dan Hukum Kesehetan , Jakarta: Buku Kedokteran EGC, hlm. 32. 
175 Dr. Ani Nuryani, S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universiras Mataram, Wawancara, Tanggal 

10 Juni 2019. 
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menjadikan pemenuhan hak-hak perawat TKS untuk mendapatkan 

kesejahteraan tidak mampu dilaksanakan secara maksimal.176 

Menyediakan lapangan kerja yang menunjang kehidupan yang layak 

amatlah penting untuk dilaksanakan, mengingat sudah menjadi kewajiban  

pemerintah dalam pemenuhan hak terhadap warga negaranya, terlebih bagi 

warga negara yang bekerja dan mengabdikan dirinya pada instansi 

pemerintah, akan tetapi pengabdian yang dilakukan perawat TKS sebagai 

tenaga kesehatan di instansi pemerintah, samasekali tidak mendapatkan 

gaji, upah maupun imbalan.  

Pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan pekerjaan yang 

dimana hak dan kewajiban saling menopang antara satu sama lain, akan 

tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh perawat TKS lebih menitik beratkan 

pada kewajiban, tanpa memperhatikan hak-hak yang patut diperolehnya. 

Keberadaan perawat TKS yang tidak memiliki dasar hukum, berdampak 

pada tidak diperolehnya hak-hak untuk mendapatkan pekerjaan dan 

meningkatan kesejahteraan penghidupan yang layak dari pemerintah. 

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah perlu untuk lebih 

memperhatikan hak-hak perawat TKS, melalui penerapan peraturan 

perundang-undangan secara komperehensif, selain itu pula pembentukan 

peraturan khusus, amatlah perlu dipertimbangankan, yang mana dalam 

                                                           
176 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, Wawancara, Tanggal 19 Juni 

2019. 
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peraturan tersebut memuat hak-hak perawat TKS untuk mendapatkan 

pekerjaan dan penghidupan yang layak serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Kota Bima,  

keberadaan perawat TKS terbagi dalam dua klasifikasi, yakni: perawat TKS 

yang memiliki STR dan perawat TKS yang tidak memiliki STR. Perawat 

TKS yang memiliki STR berhak untuk melakukan tindakan asuhan 

keperawatan dan tindakan pelimpahan wewenang, sehingga perawat-

perawat tersebut ditempatkan di ruangan pelayanan kesehatan, antara lain: 

Poli Rawat Jalan Tumbuh Kembang Anak, Poli Rawat Jalan TB/Paru, Unit 

Gawat Darurat (UGD), Ruang Rawat Inap yang mencakup: Ruangan 

Perawatan Dewasa; Ruang Perawatan Anak; dan Ruang Perawatan Penyakit 

Dalam.  Perawat TKS yang tidak memiliki STR tidak diperbolehkan 

melakukan tindakan asuhan keperawatan dan tidak berhak melakukan 

tindakan pelimpahan wewenang, sehingga perawat TKS tersebut 

ditempatkan di ruangan administrasi yakni Ruangan Loket, Ruang 

Informasi, dan Instalasi Farmasi.177  

Wawancara yang dilakukan dengan seluruh responden penelitian, 

diketahui perawat TKS berkewajiban untuk mengikuti segala bentuk aturan 

dan tata kerja yang diterapkan oleh RSUD Kota Bima. Salah satu kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh perawat TKS yakni kedisiplinan dalam hal 

                                                           
177 Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Kota Bima, Wawancara, Tanggal 27 Juni 2019. 
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jam kerja. Adapun jam kerja yang diberlakukan  bagi seluruh pegawai yang 

ada di bagian pelayanan administrasi dan Poli Rawat Jalan yakni, Masuk 

pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 14.00 pada hari Senin sampai Kamis 

dan Sabtu. Sedangkan hari Jum’at, Masuk pukul 07.30 sampai dengan pukul 

11.00 wita. Bagi perawat yang bertugas di Unit Gawat Darurat dan Ruangan 

Rawat Inap terbagi kedalam tiga jam kerja, yakni: sift pagi pukul 08.00 wita 

sampai pulul 14.00 wita; sift siang pukul 14.00 wita sampai 20.00 wita; dan 

sift malam pukul 20.00 wita sampai pukul 08.00.178 

Salah satu hak perawat terkait hubungan kerja dengan instansi 

kesehatan pemerintah, yakni berhak untuk diterbitkan Surat Izin Kerja 

Perawat.179 Pasal  3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin Dan 

Penyelenggaraan Praktik Perawat180 mengamanatkan bahwa, “Setiap 

perawat yang menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan 

kesehatan di luar praktik mandiri wajib memiliki SIKP”. 

Pasal 3 ayat (1) Permenkes Nomor 17 RI Tentang Izin 

Penyelenggaraan Praktik Perawat dan amanat Pasal 19 ayat (1) sampai (4) 

                                                           
178 Berdasarkan Keterangan Seluruh Responden di RSUD Kota Bima, Wawancara, Tanggal 27 Juni 

sampai 2 Juli 2019. 
179 Surat Izin Kerja Perawat Selanjutnya disingkat SIKP. 
180 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin Dan 

Penyelenggaraan Praktik Perawat disingkat Permenkes Nomor17 RI Tentang Izin 

Penyelenggaraan Praktik Perawat. 
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huruf (a) sampai (c) Undang-Undang Keperawatan menjelaskan bahwa 

SIKP bersumber dari rekomendasi instansi pemerintah tempatnya bekerja 

dan organisasi profesi, yang kemudian diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. 

Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Kota Bima menyatakan, bahwa 

perawat TKS yang belum memiliki STR tidak diberikan rekomendasi oleh 

instansi kesehatan pemerintah untuk mendapatkan SIKP, sebab salah satu 

syarat mendapatkan SIKP yakni mempunyai STR Perawat.181  

Wawancara yang dilakukan dengan seluruh responden yang 

bertugas diruangan pelayananan, keseluruhannya menyatakan sudah 

memiliki SIKP.182  Dengan kata lain, bahwa perawat TKS yang bertugas di 

ruangan pelayanan, keseluruhannya telah memiliki STR, yang berarti syarat 

untuk melakukan pekerjaan dalam pelayanan asuhan keperawatan dan tugas 

pelimpahan wewenang telah dipenuhi oleh perawat TKS. 

Beban kerja yang diemban perawat TKS berbanding terbalik dengan 

hak kesejahteraan yang patut diperolehnya. Perawat TKS yang bekerja di 

RSUD Kota Bima dituntut untuk bekerja secara professional dalam 

memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, baik itu 

pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan tindakan pelimpahan wewenang, 

maupun pelayanan administrative lainnya. 

                                                           
181 Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Kota Bima, Wawancara, Tanggal 27 Juni 2019. 
182 Berdasarkan Keterangan Seluruh Responden di RSUD Kota Bima, Wawancara, Tanggal 27 Juni 

sampai 2 Juli 2019. 
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Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Al Muhajirin 

menyatakan bahwa: 

jika perawat TKS yang bekerja pada instansi pemerintah diwajibkan 

melakukan pekerjaan untuk melaksanakan program pemerintah, 

maka pemerintah sebagai pemberi kerja berkewajiban pula untuk 

memberikan upah untuk perawat tersebut, namun apabila perawat 

tersebut dipekerjakan  tanpa memperoleh gaji maupun upah maka 

hal tersebut merupakan suatu pelanggaran HAM, sebab sudah 

menjadi kewajiban pemerintah memenuhi hak-hak perawat untuk 

disejahterahkan. 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kasubag Umum 

dan Kepegawaian RSUD Kota Bima, bahwa dalam penerapan hak untuk 

mendapatkan upah/gaji/imbalan bagi perawat TKS sulit untuk 

direalisasikan, sebab hal tersebut terbentur belum adanya peraturan yang 

mengatur secara khusus tentang hal tersebut. Namun demikian, pendapatan 

yang diperoleh perawat TKS merupakan tanggung jawab masing-masing 

penanggung jawab ruangan tempat perawat TKS bertugas.183  

Responden yang diwawancara pada RSUD Kota Bima berjumlah 

sepuluh perawat TKS, Lima diantaranya adalah responden yang bertugas di 

ruangan Rawat Inap Anak, empat lainnya adalah responden yang bertugas 

di ruangan UGD, dan satu sisanya adalah responden yang bertugas di 

ruangan Rawat Inap Dewasa.  

                                                           
183 Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Kota Bima, Wawancara, Tanggal 27 Juni 2019. 
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Wawancara yang dilakukan terhadap masing-masing penanggung 

jawab ruangan, dimana perawat TKS bekerja, diketahui bahwa pendapatan 

yang diperoleh perawat TKS selama ini bersumber dari Kapitasi BPJS 

Kesehatan, yang disisihkan oleh perawat PNS.  Kapitasi BPJS Kesehatan 

merupakan klaim yang dibayarkan kepada tenaga kesehatan PNS yang 

diperoleh paling cepat satu kali dalam dua bulan dan paling lambat satu kali 

dalam empat bulan .184 

Pendapatan yang diperoleh perawat TKS bukanlah pendapatan 

tetap, nominal dan kapan waktunya diperolehpun tidak menentu. 

Keseluruhan narasumber penanggung jawab ruangan yang diwawancara, 

menyatakan bahwa pendapat yang diperoleh perawat TKS yang bekerja 

berbeda-beda menurut waktu pengabdiannya. Perawat TKS yang bekerja di 

bawah tiga bulan belum berhak mendapatkan sisihan klaim kapitasi BPJS 

Kesehatan dari perawat PNS. Perawat TKS yang bekerja di atas tiga bulan 

sampai satu tahun berbeda dengan pendapatan yang diperoleh perawat TKS 

yang bekerja di atas satu tahun.185 

Responden yang dipilih untuk diwawancara merupakan responden 

perawat TKS yang masa pengabdiannya di atas enam bulan. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan terhadap seluruh responden, bahwa 

pendapatan yang diperoleh belum mampu mencukupi kebutuhan hidup 

sehari-hari, sebab nominal yang diperoleh sangat kecil, namun demikian hal 

                                                           
184 Penanggungjawab Ruangan RSUD Kota Bima, Wawancara, Tanggal 27 Juni 2019. 
185 Penanggungjawab Ruangan RSUD Kota Bima, Wawancara, Tanggal 27 Juni 2019. 
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tersebut tidak mengurangi motivasi dan etos kerja perawat TKS dalam 

memberikan layanan asuhan keperawatan maupun asuhan layanan 

kesehatan lainnya.186  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan di Puskesmas Paruga, 

diketahui bahwa perawat TKS ditugaskan di ruangan UGD&Rawat Inap, 

Poli Rawat Jalan, ruangan Imunisasi, ruangan Farmasi, dan ruangan Rawat 

Jalan TB/Paru. 187 Responden yang diwawancara di Puskesmas Paruga, 

delapan orang diantaranya adalah perawat TKS yang bertugas di ruangan 

UGD&Rawat Inap, dua sisanya adalah perawat TKS yang bertugas di 

ruangan imuninasi dan ruangan Farmasi.  

Wawancara yang dilakukan dengan Kasubag Umum dan 

Kepegawaian Puskesmas Paruga, bahwa perawat TKS yang ditugaskan di 

ruangan UGD&Rawat Inap, pada masing-masing sift berjumlah empat 

orang, dan dipimpin oleh satu ketua team yang berstatus PNS. Dalam 

melakukan tindakan asuhan keperawatan ataupun tindakan pelimpahan 

wewenang, perawat TKS yang masa kerjanya di atas enam bulan 

diperbolehkan untuk melakukan tindakan secara mandiri tanpa perlu adanya 

pendampingan dari perawat PNS, sedangkan bagi perawat TKS yang masa 

kerjanya di bawah enam bulan, harus didampingi oleh perawat PNS atau 

perawat TKS yang berpengalaman dan masa pengabdiannya di atas dua 

                                                           
186 Berdasarkan Keterangan Dari Seluruh Responden di RSUD Kota Bima, Wawancara, Tanggal 

27 Juni sampai 2 Juli 2019. 
187 Kasubag Umum dan Kepegawaian Puskesmas Paruga, Wawancara, Tanggal 20 juni 2019. 
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tahun.188  Hal tersebut mengindikasikan bahwa perawat TKS yang sudah 

mengabdi lama, memiliki tanggung jawab yang sama dengan perawat PNS. 

Hal demikian di atas, dibenarkan oleh penanggungjawab ruangan 

UGD&Rawat Inap, yang mana perawat TKS yang bekerja di Puskesmas 

Paruga, rata-rata masa pengabdiannya di atas dua tahun, sehingga dalam 

melakukan tindakan layanan asuhan keperawatan dan tindakan pelimpahan 

wewenang bertanggung jawab membimbing perawat TKS yang masih 

dalam tahap orientasi. Namun demikian perawat TKS yang masa 

mengabdinya di atas dua tahun, tidak dibebankan tanggung jawab sebagai 

ketua team sift sebab hal tersebut merupakan wewenang dan tanngung 

jawab perawat PNS.189 

Dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan, perawat tidak 

hanya melakukan layanan asuhan keperawatan semata, melainkan berhak 

pula melakukan tindakan medis yang berdasarkan pelimpahan wewenang 

oleh tenaga medis. Hal tersebut diatur pada Pasal 29 ayat (1) huruf (e) 

Undang-Undang Keperawatan, yang menjelaskan bahwa “Dalam 

menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai 

pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang.”  

Pelimpahan wewenang tidak hanya diberlakukan terhadap perawat 

PNS saja, perawat TKS pun diberikan kewenangan untuk melaksanakan 

                                                           
188 Kasubag Umum dan Kepegawaian Puskesmas Paruga, Wawancara, Tanggal 20 juni 2019. 
189 Penanggungjawab Ruangan UGD&Perawatan, Wawancara, Tanggal 21 Juni 2019.  
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tugas yang dilimpahkan. Wawancara yang dilakukan terhadap seluruh 

responden yang bertugas di ruangan UGD&Rawat Inap, keseluruhan 

responden menyatakan bahwa sering melakukan tindakan pelimpahan 

wewenang melalui pelimpahan secara lisan on call via telepon. Pelimpahan 

tersebut kadang dilakukan secara mandiri, kadang pula dilakukan secara 

kolaborasi dengan perawat PNS.190 

Tindakan pelimpahan wewenang terhadap perawat PNS maupun 

perawat TKS yang bekerja di Puskesmas Paruga tidak didasarkan pada 

pelimpahan tertulis, melainkan melalui pelimpahan secara lisan. Hal 

tersebut berbanding terbalik dengan amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-

Undang Keperawatan, yang menyebutkan “Pelaksanaan tugas berdasarkan 

pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga 

medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan 

melakukan evaluasi pelaksanaannya”. 

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan tanggung jawab perawat TKS 

yang bekerja diruangan UGD&Rawat Inap, hampir sama dengan tugas dan 

tanggung jawab perawat PNS. Namun demikian tugas dan tanggungjawab 

yang diemban belum menjamin perawat TKS untuk mendapatkan 

penghidupan yang layak.  

                                                           
190 Berdasarkan Keterangan Seluruh Responden di Puskesmas Paruga, Wawancara, Tanggal 22 

Sampai 26 Juni 2019.  
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Terkait pendapatan yang diperoleh perawat TKS, penanggung jawab 

ruangan UGD&Rawat Inap, menyampaikan bahwa perawat TKS yang 

bertugas diruangan tersebut, rutin mendapatkan sisihan klaim kapitasi  BPJS 

Kesehatan dari perawat PNS sekali dalam tiga bulan. Mekanisme pemberian 

klaim kapitasi BPJS Kesehatan, yakni masing-masing dari ketua team shif 

mengumpulkan kepada penanggung jawab ruangan, selanjutnya dibagikan 

kepada perawat TKS.191  

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, penerapan hak 

perawat TKS atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di RSUD Kota 

Bima dan Puskesmas Paruga tidak dilandasarkan pada aturan perundangan-

undangan, hal tersebut secara tidak langsung mengarah pada mengabaian 

asas-asas HAM yang melekat pada diri perawat TKS. 

Pengaturan HAM berdasarkan dimensi kesejahteraan yang 

mengkehendaki terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, 

belum mampu menyentuh hak perawat TKS yang ada di Kota Bima.  Dalam 

HAM terdapat asas kesederajatan, yakni asas yang memuat suatu paham 

bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan derajat yang sama. Ketika 

seseorang berada pada situasi yang sama namun diperlakukan berbeda, 

maka berdasarkan perspektif HAM, hal tersebut telah mengabaikan asas 

kesederajatan. Kaitannya dengan perawat TKS, bahwa penerapan peraturan 

perundang-undangan yang menjamin hak pekerjaan dan penghidupan yang 

                                                           
191 Penanggungjawab Ruangan UGD&Perawatan, Wawancara, Tanggal 21 Juni 2019. 
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layak belum mampu diterapkan dengan baik, sebab hak untuk memperoleh 

perlakuan yang sama, dalam bentuk upah yang layak, dari beban kerja yang 

sama dengan perawat PNS terkesan diabaikan oleh Pemerintah Daerah Kota 

Bima, Dinas Kesehatan Kota Bima, maupun Instansi Kesehatan Pemerintah 

Kota Bima (RSUD Kota Bima dan Puskesmas Paruga). 

Minimnya lapangan kerja dan kurangnya APBD yang menjadi latar 

belakang adanya perawat yang bekerja sebagai tenaga kesehatan sukarela 

seharusnya dicarikan jalan keluar oleh pemerintah daerah. Idealnya 

pemerintah daerah Kota Bima perlu melakukan suatu MoU dengan pihak 

swasta ataupun dengan pemerintah daerah/provinsi lain, berupa 

transmigrasi tenaga perawat ke daerah-daerah yang masih kekurangan 

tenaga keseahatn, sehingga pendayagunaan yang berasaskan nilai-nilai 

kemanusiaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

2.2. Penerapan Hak Perawat TKS Untuk Mendapatkan Pengakuan 

Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kota Bima 

Pengakuan perlindungan dan kepastian hukum bertujuan untuk 

menjamin hak-hak warga negara tanpa adanya diskriminasi dalam 

mewujudkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. 

Pengakuan hukum merupakan perwujudan dari instrument hukum yang 

bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban subjek hukum, agar hak dan 

kewajiban dapat berjalan secara harmonis.192 

                                                           
192 A. Widiada Gunakarya, Op. Cit., hlm. 123. 
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Pada hakikatnya, hak pengakuan, kepastian, perlindungan hukum 

adalah bagian daripada HAM. Menerapkan hal tersebut merupakan 

kewajiban pemerintah sebagai bagian dari penyelenggara negara. Baik itu 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun oleh pemerintah daerah. 

Hak pengakuan perlindungan dan kepastian hukum yang telah diamanatkan 

oleh berbagai peraturan perundang-undangan tak terlepas dari bagaimana 

negara menjamin keselamatan warga negaranya secara adil, merata, dan 

menyeluruh, tanpa adanya diskriminasi terhadap sebagian warga negara. 

Pada dasarnya keberadaan perawat TKS dalam kapasitasnya sebagai 

tenaga kesehatan telah memperoleh pengakuan, kepastian, dan 

perlindungan hukum dari Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 

Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan. Pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi perawat TKS yang bekerja di instansi pemerintah 

merupakan hak dasar yang wajib diterapkan oleh pemerintah selaku 

pemberi kerja. Jaminan mendapatkan kepastian perlindungan terhadap 

perawat TKS berimplikasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat. 

Sapjipto Raharjo menguraikan bahwa pengakuan perlindungan 

kepastian hukum merupakan upaya pengayoman yang diberikan 

oleh pemerintah terhadap HAM warga negara untuk mendapatkan 

hak-hak hukum yang dirugikan oleh orang lain. Fungsi hukum 

diarahkan pada perwujudan perlindungan yang sifatnya tidak 

sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi juga prediktif dan 

antisipatif. Hukum diarahkan pada pemberian perlindungan 

terhadap yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik, untuk 

memperoleh keadilan. 
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Perlindungan hukum yang diarahkan terhadap perawat TKS, lebih 

mengedepankan perlindungan prediktif dan antisipatif. Dinas Kesehatan 

Kota Bima dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab pemberi kerja 

berupaya memproteksi perawat TKS melalui cara tidak diperbolehkannya 

perawat TKS melakukan tindakan keperawatan secara mandiri tanpa adanya 

pendampingan dari perawat PNS.193 Namun, hal itu tidaklah cukup 

mengingat pekerjaan yang dilakukan perawat TKS mempunyai resiko yang 

mengarah pada tuntutan hukum, maka perlindungan yang bersifat represif 

sangatlah dibutuhkan oleh perawat TKS yang bekerja di instansi 

pemerintah. 

Dilihat dari perspektif HAM, asas legalitas pada negara hukum 

terkait erat dengan asas pengakuan dan perlindungan nilai-nilai HAM. Hal 

tersebut merupakan jaminan dari pemerintah terhadap warga yang 

dipimpinnya.194 Pengakuan secara khusus yang diarahkan pada perawat 

TKS belum mendapatkan penetapan, hal tersebut berdasarkan belum 

adanya dasar hukum yang mengatur tentang TKS secara khusus.195  

Belum adanya pengaturan secara khusus pada tatanan kebijakan 

pemerintah daerah terkait pengakuan hukum sebagai bentuk legitimasi bagi 

                                                           
193 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, Wawancara, tanggal 19 Juni 

2019. 
194 A. Widiada Gunakarya, Op. Cit., hlm. 126. 
195 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bima, Wawancara, tanggal 19 Juni 

2019. 
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perawat TKS, menjadikan keberadaan mereka sulit mendapatkan kepastian 

perlindungan. Upaya perlindungan hukum yang diberikan tidak berdasarkan 

kebijakan baku yang mencerminkan legalitas suatu peraturan, melainkan 

hanya perintah lisan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan kata 

lain, upaya perlindungan yang diberikan, tidak disandarkan pada nilai-nilai 

yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Hubungan hukum antara perawat TKS dan instansi kesehatan 

pemerintah tidak melahirkan suatu jaminan untuk mendapatkan pengakuan 

perlindungan dan kepastian hukum, sebab dalam surat tugas yang 

diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima, tidak dimuat suatu konsideran 

yang mengarah pada kejelasan jaminan tentang bagaimana bentuk  

perlindungan dan kepastian hukum terhadap perawat TKS. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada RSUD Kota Bima dan 

Puskesmas Paruga, diketahui penerapan pengakuan, kepastian, dan 

perlindungan hukum terhadap perawat TKS, belum dilaksanakan secara 

maksimal, hal tersebut berdasarkan tidak ditemukannya aturan tertulis yang 

mengikat terkait kewajiban instansi pemerintah dari Dinas Kesehatan Kota 

Bima. 

Wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Kota 

Bima, menerangkan bahwa bentuk upaya perlindungan hukum yang 

diberikan terhadap perawat TKS tidak berbeda jauh dengan apa yang 

disampaikan narasumber di Dinas Kesehatan Kota Bima, yakni tidak 
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membiarkan perawat TKS melakukan tindakan keperawatan maupun 

tindakan pelimpahan wewenang, tanpa adanya pendampingan dari perawat 

PNS selaku ketua team shif.  Selain itu, tidak pula memperbolehkan perawat 

TKS yang belum memiliki STR untuk melakukan layanan asuhan 

keperawatan dan tindakan pelimpahan wewenang, yang mana hal tersebut 

merupakan bentuk pelaksanaan dari perintah lisan Dinas Kesehatan Kota 

Bima terhadap instansi kesehatan yang mempekerjakan perawat TKS.196 

Dalam hal apabila terjadi perkara hukum yang dialamatkan kepada 

perawat TKS, Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Kota Bima 

menegaskan bahwa, hal tersebut tergatung pada tingkat kesalahan atau 

kelalaian yang dilakukan oleh perawat  TKS itu sendiri, apabila kesalahan 

atau kelalaian yang berhubungan dengan etika profesi atau yang bersumber 

dari ketidakprofesionalitas perawat TKS terhadap tugas yang diberikan, 

maka kedua instansi tersebut akan mengembalikan perkara tersebut kepada 

Dinas Kesehatan Kota Bima.197  

Menanggapi hal tersebut, seluruh responden yang bekerja di RSUD 

Kota Bima hanya mengikuti arahan dari unsur pimpinan yang ada pada 

instansi tempat mereka bekerja. Sewalaupun konsep perlindungan hukum 

yang diberikan tidak menjamin perawat TKS dalam hal perlindungan dan 

kepastian hukum tidak menjadikan mereka takut dan ragu dalam 

mengabdikan diri terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan asuhan 

                                                           
196  Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Kota Bima, Wawancara, Tanggal 2 Juli 2019. 
197  Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Kota Bima, Wawancara, Tanggal 2 Juli 2019. 
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keperawatan pada instansi kesehatan pemerintah yang 

mempekerjakannya.198  

Berdasarkan keterangan dari seluruh narasumber dan responden 

yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan 

perundang-undangan yang mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan 

hak pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi pekerja, belum 

diterapkan secara maksimal oleh stakeholder di RSUD Kota Bima. Hal 

tersebut terbentur karena belum terciptanya peraturan khusus yang 

mencerminkan asas legalitas bagi sebagian warga negara yang bekerja 

secara sukarela di instansi kesehatan pemerintah tersebut. 

Hal yang sama disampaikan pula oleh Kasubag Umum dan 

Kepegawaian Puskesmas Paruga, bahwa meskipun perawat TKS tidak 

mendapatkan pengakuan, kepastian, perlindungan hukum, akan tetapi 

Puskesmas Paruga tidak serta merta membiarkan perawat TKS tidak 

mendapatkan perlindungan. Sewalaupun perawat TKS mempunyai skiil 

yang mumpuni, namun Puskesmas Paruga tidak membiarkan perawat TKS 

bekerja sendiri tanpa adanya perawat PNS dalam team shif. Menjadikan 

perawat PNS sebagai ketua team dalam sift saat bekerja adalah bentuk 

perlindungan dari Puskesmas Paruga terhadap perawat TKS.199 

                                                           
198 Berdasarkan Keterangan Seluruh Responden di RSUD Kota Bima, Wawancara, Tanggal 20 

sampai 26 juni 2019. 
199 Kasubag Umum dan Kepegawaian Puskesmas Paruga, Wawancara, Tanggal .21 Juni 2019. 
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Wawancara yang dilakukan terhadap seluruh narasumber dan 

resonden yang ada di Puskesmas Paruga, menyatakan bahwa sampai saat 

ini, belum ada perawat TKS yang tersangkut perkara hukum yang mengarah 

pada sanksi hukum. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur 

bagi instansi pemerintah untuk tidak memberikan kepastian perlindungan 

hukum, sehingga dalam pelaksanaan Undang-Undang kesehatan, Undang-

Undang Tenaga kesehatan, dan Undang-Undang Keperawatan bertolak 

belakang dengan pengakuan  hukum yang wajib diperoleh perawat TKS.200 

Indonesia sebagai negara yang mengatur HAM dalam sistem 

konstitusi, diwajibkan menerapkan asas legalitas dalam penghormatan nilai-

nilai HAM yang menyangkut pengakuan, kepastian, dan perlindungan 

hukum terhadap perawat TKS. Maka Pemerintah Daerah Kota Bima, Dinas 

Kesehatan Kota Bima, serta instansi kesehatan pemerintah perlu 

mengupayakan langkah efektif dan kongkrit pada instrument hukum 

maupun kebijakan tertulis yang menjunjung tinggi asas perlindungan dan 

penghormatan terhadap perawat TKS. Perawat TKS telah memenuhi syarat-

syarat pekerja serta telah melaksanakan kewajiban yang diemban, berhak 

untuk mendapatkan pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum dari 

instansi pemerintah tempatnya bekerja, sehingga asas non diskriminasi yang 

ada pada HAM diperoleh juga oleh perawat TKS. 

 

                                                           
200 Kasubag Umum dan Kepegawaian Puskemas Paruga, Penanggung Jawab Ruangan, Seluruh 

Responden, Wawancaara, Tanggal 21 sampai 26 Juni 2019.  
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2.3. Peran DPD PPNI Kota Bima Terhadap Penerapan Hak Pekerjaan dan 

Penghidupan yang Layak serta Hak Pengakuan Kepastian  

Perlindungan Hukum Terhadap Perawat TKS 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua Umum DPD 

PPNI Kota Bima, narasumber menyatakan bahwa secara umum organisasi 

profesi telah berupaya melakukan pemberdayaan terhadap perawat yang 

terdaftar menjadi anggota organisasi profesi pada beberapa fasilitas 

kesehatan yang ada di Kota Bima. DPD PPNI Kota Bima, dalam 

kapasitasnya memberdayakan anggota perawat menyampaikan bahwa hak 

perawat TKS untuk mendapatkan rekomendasi SIKP, telah dilakukan 

dengan baik, sehingga dengan adanya SIKP, PPNI berharap perawat TKS 

yang bekerja di instansi pemerintah dapat memperoleh haknya atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Peran organisasi profesi dalam membuka ruang bagi perawat yang 

ada di Kota Bima untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang 

layak yakni menyebarkan segala bentuk informasi yang diperoleh dari 

beberapa fasilitas kesehatan swasta yang membuka lowongan pekerjaan 

melalui account media sosial, whatsapp group PPNI Kota Bima. Hal 

tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya merangkul anggota yang belum 

mendapatkan pekerjaan. Dalam hal pengadaan serta penugasan perawat 

pada instansi pemerintah, sampai saat ini organisasi profesi belum pernah 
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dilibatkan, sebab hal tersebut menjadi kewenangan prerogative pemerintah 

daerah yang diwakili oleh Dinas Kesehatan Kota Bima.201  

Tanggung jawab organsisasi profesi dalam memperjuangkan hak 

perawat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, ketua 

umum PPNI Kota Bima menyatakan telah berusaha untuk melakukan lobi-

lobi terhadap pemerintah daerah, terutama melalui audiensi dengan 

Walikota Bima serta DPRD Kota Bima agar dapat mengalokasikan sebagian 

dana untuk meningkatkan harkat dan martabat perawat melalui penghasilan 

yang layak serta berupaya mengubah status perawat TKS menjadi perawat 

honorer atau perawat PPPK. Namun, upaya tersebut belum menemui hasil 

yang maksimal, sebab terbentur dengan kurangnya APBD Pemerintah Kota 

Bima. 

Terkait surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh perawat 

TKS untuk tidak menuntut diberikan upah, ketua umum PPNI Kota Bima 

menyatakan bahwa hal tersebut tidak mencerminkan hak perawat untuk 

mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Organisasi profesi merasa keberatan terkait sistem yang diterapkan 

instansi pemerintah yang ada di Kota Bima. Seharusnya, ketika perawat 

ditugaskan di instansi pemerintah, perawat-perawat tersebut berhak 

mendapatkan upah sesuai UMR. Akan tetapi hal tersebut merupakan suatu 

                                                           
201 Ns. Kusnadi, S.Kep, M.Kes, Ketua Umum DPD PPNI Kota Bima, Wawancara, Tanggal 18 Juni 

2019. 
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hal yang dilematis bagi organsasi profesi, sebab lapangan pekerjaan di Kota 

Bima dirasa masih sangat minim, sehingga secara terpaksa perawat-perawat 

tersebut menjadi TKS dan seolah-olah mengobral tenaganya. Narasumber 

menambahkan, dalam penugasan perawat TKS yang bekerja di instansi 

kesehatan pemerintah, organsisasi profesi pun seharusnya dilibatkan juga, 

sehingga ada daya jual bagi profesi itu sendiri. 202 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengakuan hukum 

terhadap profesi perawat telah dituangkan dalam Undang-Undang 

Keperawatan, yang mana memuat tentang hak-hak perlindungan hukum 

terhadap profesi. 

Kaitannnya dengan legalitas organisasi profesi, bahwa PPNI 

merupakan organisasi berbadan hukum yang menaungi perawat di seluruh 

Indonesia. Dalam Undang-Undang Keperawatan dimuat BAB khusus 

tentang tugas dan fungsi organisasi profesi, yakni Pasal 41 ayat (2) huruf (a) 

dan (b) organisasi profesi bertujuan, “meningkatkan dan mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi perawat; dan 

mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang 

pembangunan kesehatan”. Selanjutnya, dalam Pasal 42 ayat (2) fungsinya 

organisasi profesi berfungsi, “sebagai pemersatu, pembina, pengembang, 

dan pengawas keperawatan di Indonesia”. 

                                                           
202 Ns. Kusnadi, S.Kep, M.Kes, Ketua Umum DPD PPNI Kota Bima, Wawancara, Tanggal 18 Juni 

2019. 
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Berdasarkan fungsinya tersebut, organsisasi profesi berperan untuk 

mengawal penerapan norma hukum dalam praktik perawat agar 

mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.203 Dilatarbelakangi 

banyaknya sengketa maupun tuntutan hukum yang menjerat perawat di 

berbagai daerah di Indonesia, DPP PPNI membentuk Badan Perlindungan 

Hukum (BBH) PPNI pada tanggal 18 Maret 2018 bertepatan dengan HUT 

PPNI ke 44 tahun. BBH PPNI dibentuk agar kepentingan hukum perawat 

dalam melakukan praktik keperawatan. Dalam hal ini, perawat TKS pun 

berhak mendapatkan perlindungan hukum dari BBH PPNI.204 

Wawancara yang dilakukan dengan ketua DPD PPNI Kota Bima, 

mengakui bahwa legalitas perawat TKS memang belum mendapatkan 

pengakuan dari pemerintah Kota Bima, sehingga perlindungan dan 

kepastian hukum belum tentu diperoleh. Namun keseluruhan perawat TKS 

yang ada di Kota Bima, telah terdaftar dan teregistrasi di keanggotaan DPD 

PPNI Kota Bima, yakni 148 orang perawat TKS. Berdasarkan hal tersebut 

DPD PPNI Kota Bima, tetap memberikan pengakuan pelindungan hukum 

terhadap perawat TKS.205 

Sampai saat ini, anggota PPNI Kota Bima, baik yang berstatus 

perawat PNS maupun yang berstatus perawat TKS belum pernah terjerat 

                                                           
203 Ns. Kusnadi, S.Kep, M.Kes, Ketua Umum DPD PPNI Kota Bima, Wawancara, Tanggal 18 Juni 

2019. 
204 Peringati HUT KE 44, PPNI Bentuk BBH PPNI. Diakses dari: https://ppni-

ina.org/index.php/public/information/new-detail/654. Tanggal 30 Juni 2019. 
205 Ns. Kusnadi, S.Kep, M.Kes, Ketua Umum DPD PPNI Kota Bima, Wawancara, Tanggal 18 Juni 

2019. 

https://ppni-ina.org/index.php/public/information/new-detail/654
https://ppni-ina.org/index.php/public/information/new-detail/654
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kasus hukum yang berkaitan dengan etika profesi perawat, baik itu yang 

dilakukan oleh perawat sendiri, maupun yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah, serta oleh pasien sebab PPNI Kota Bima menerapkan 

kewajiban bagi setiap perawat untuk bekerja sesuai etika profesi yang 

tertuang di dalam Undang-Undang Keperawatan. 

Apabila terjadi sengketa yang menjerat perawat PNS maupun 

perawat TKS, DPD PPNI Kota Bima, tetap melakukan upaya perlindungan 

melalui BBH yang dibentuk oleh DPP PPNI. Akan tetapi, di Kota Bima, 

belum terbentuk BBH PPNI, sehingga DPD PPNI Kota Bima  dalam waktu 

dekat, akan bersinergi dengan DPW Provinsi NTB untuk membentuk BBH 

PPNI Kota Bima sebagai badan yang memberikan upaya perlindungan 

hukum represif terhadap perawat PNS maupun perawat TKS di Kota 

Bima.206 

3. Pengaruh Aturan Hukum Terhadap Perawat Tenaga Kesehatan Sukarela 

yang Bekerja di Instansi Pemerintah Berdasarkan Perspektif  Hak Asasi 

Manusia 

Salah satu unsur negara hukum adalah setiap tindakan pemerintah harus 

berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara 

diselenggarakan tidak atas kemauan semata sang penguasa, tetapi negara 

                                                           
206 Ns. Kusnadi, S.Kep, M.Kes, Ketua Umum DPD PPNI Kota Bima, Wawancara, Tanggal 18 Juni 

2019. 
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diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya 

serta penguasa tunduk pada hukum tersebut.207 

UUD RI 1945 merupakan acuan untuk melaksanakan pembentukan 

peraturan perundangan, yang mana tujuan pembentukan perundang-undangan 

adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat 

yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan 

dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, salah satu 

pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum 

adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan 

mudah diterapkan dalam masyarakat. 

Peraturan perundang-undangan yang dirancang oleh para pendahulu 

bangsa, belum mampu diterapkan dengan baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah saat ini. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya warga 

negara yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya, seperti; hak untuk 

mendapatkan pekerjaan dan pengidupan yang layak serta hak untuk 

mendapatkan pengakuan, kepastian, dan kepastian hukum. 

Berbagai peraturan perundang-undang yang mengarah pada jaminan 

hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak 

serta pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum telah diatur dengan baik 

oleh negara, akan tetapi dalam penerapannya, terkadang tidak mencitrakan asas 

tujuan pembentukan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-

                                                           
207 Sapjipto Raharjo, Op.cit, hlm 53. 
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undangan yang dibentuk tidak berpengaruh dalam menjamin asas keadilan dan 

kemanfaatan dalam tatanan kehidupan masyarakat.  

Di Kota Bima, kebijakan yang diarahkan pada perawat TKS yang 

bekerja di instansi pemerintah tidak berdasarkan acuan yang diamanatkan oleh 

Undang-Undang.  Akibat tidak dilaksanannya aturan perundang-undangan 

secara utuh dan menyeluruh, berpengaruh pada tidak terpenuhinya hak-hak 

perawat TKS untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak serta 

pengakuan perlindungan dan kepastian hukum. Hal tersebut berpengaruh pula 

terhadap tidak terlaksananya penghormatan terhadap HAM perawat TKS.  

Peraturan perundang-undangan tentang hak warga negara untuk 

mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, berbanding terbalik 

dengan kenyataan yang terjadi di Kota Bima. Hal tersebut seolah mengabaikan  

asas universal HAM, yang mengamanatkan untuk menerapkan asas 

perlindungan, asas penghormatan, asas mempertahankan eksistensi, asas tidak 

boleh mengabaikan, asas tidak boleh mengurangi, asas tidak boleh 

merampas,serta asas tidak boleh melanggar HAM. 

Belum diterbitkannya aturan pemerintah daerah sebagai aturan 

pelaksana dari Undang-Undang yang menjamin perawat TKS untuk 

mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak berpengaruh pada 

proses pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan tindakan pelimpahan 

wewenang serta pelayanan administrasi yang dilakukan perawat TKS pada saat 

bekerja di instansi pemerintah yang ada di Kota Bima. Etos kerja yang 
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dilakukan perawat TKS samasekali tidak mengalami penurunan, sebaliknya 

etos kerja yang diberikan perawat TKS berikan perawat TKS kian hari semakin 

meningkat. 

Wawancara yang dilakukan dengan masing-masing penanggung jawab 

ruangan, tempat perawat TKS bertugas di RSUD Kota Bima dan Puskesmas 

Paruga menyatakan bahwa, meskipun tidak mendapatkan upah yang layak, 

akan tetapi hal tersebut tidak menurunkan motivasi perawat TKS untuk bekerja 

sebabagi pelayan kesehatan dikedua instansi kesehatan pemerintah tersebut. 

Keberadaan  perawat TKS samasekali tidak menjadi beban bagi RSUD Kota 

Bima dan Puskesmas Paruga, keberadaan perawat TKS justeru sangat 

membantu terciptanya pelayanan kesehatan yang optimal pada RSUD Kota 

Bima dan Puskesmas Paruga. 208 

Tidak dapat dinafikkan bahwa motivasi bagi setiap orang yang bekerja 

adalah mendapatkan upah yang layak yang mengarah pada kesejahteraan 

hidup. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah motivasi utama perawat TKS yang 

bekerja di instansi kesehatan pemerintah. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan terhadap seluruh responden pada dua instansi pemerintah, 

menyatakan menyatakan bahwa walaupun tidak mendapatkan upah dari 

pekerjaan yang dilakukannya, keseluruhan dari perawat TKS tetap bekerja 

layaknya pegawai tetap. Pekerjaan yang dilakukan perawat TKS tanpa 

                                                           
208 Penanggung jawab ruangaan di RSUD Kota Bima dan Puskesmas Paruga, Wawancara, Tanggal 

21 sampai 27 Juni 2019. 
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mendapatkan imbalan tersebut merupakan bentuk pengabdian dalam 

mengaplikasikan ilmu keperawatan yang diperolehnya.209 

Namun demikian, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, maupun 

instansi kesehatan, tidak sepatutnya untuk berbuat semena-mena terhadap 

perawat TKS yang bekerja di lingkup instansi kesehatan pemerintahan Kota 

Bima. Pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan hak-hak perawat 

TKS dalam pemenuhan hak kesejahteraannya. Peningkatan etos kerja yang 

ditunjukkan perawat TKS, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah 

untuk mengangkat perawat TKS menjdi pegawai tetap, ataupun  PPPK Tenaga 

Kesehatan, yang dimana PPPK telah diatur hak dan kewajibannya di dalam 

Undang-Undang ASN. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
209 Berdasarkan Keterangan Seluruh Responden di RSUD Kota Bima dan Puskesmas Paruga, 

Wawancara, Tanggal 21 Juni sampai 2 Juli 2019. 


