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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

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 absolut yang melekat dalam diri manusia wajib dilindungi, 

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

Dalam HAM terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 

serta derajat hidup warga negara. Beberapa hal pokok tersebut antara lain; 

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

kepastian perlindungan hukum. 

Tugas utama dari pemerintah ialah mengarahkan seluruh sistem 

perundang-undangan dan lembaga untuk memberikan bantuan pada khalayak 

maupun kepada golongan khas, yang mana golongan khas yang dimaksud 

mengarah pada perawat TKS. Pemerintah perlu mengusahakan agar struktur 

dan fungsi administrasi negara bisa meningkatkan kesejahteraan umum dan 

perseorangan. Tidak masuk akal ketika memperhatikan golongan yang satu, 

akan tetapi golongan lain diabaikan.  
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Pemerintah perlu serius menjamin kehidupan dan kesejahteraan 

warga negara. Pengingkaran terhadap kewajiban itu berarti pelanggaran 

terhadap keadilan. Yang diutamakan adalah menjaga tegaknya keadilan 

distributive dengan tanpa memihak (perhatian terhadap kesejahteraan 

umum). 

Penegakan HAM terhadap hak kesejahteraan ekonomi belum dapat 

terlaksana terjadi ketika negara gagal memenuhi hak- hak ekonomi warga 

negaranya. Sejatinya HAM merupakan sebuah klaim dari warga negara, 

berdasarkan landasan moral dan hukum, untuk memiliki serta memperoleh 

sesuatu, atau bertindak melalui cara tertentu.210 

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

lembaga negara, belum mampu merangkul hak-hak perawat secara 

keseluruhan, hal tersebut berdasarkan bahwa masih ditemukannya perawat 

yang bekerja secara sukarela di instansi pemerintah. Tidak adanya peraturan 

hukum tertulis tentang prosedur penerimaan perawat tenaga kesehatan 

sukarela baik itu dalam Peraturan Daerah, maupun Peraturan Walikota  

sebagai dasar hukum penerimaan perawat tenaga kesehatan sukarela 

berimplikasi pada pemenuhan hak perawat TKS terhadap pekerjaan dan 

penghidupan yang layak serta jaminan pengakuan, kepastian dan 

perlindungan hukum. 

                                                           
210 Ibid. 
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2. Penerapan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Perawat Tenaga 

Kesehatan  Sukarela yang Bekerja di Instansi Pemerintah Berdasarkan 

Perspektif Hak Asasi Manusia 

Penerapan peraturan perundang-undangan terkait hak-hak perawat 

TKS untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta 

jaminan pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum terhadap perawat 

TKS belum diterapkan secara utuh dan menyeluruh, bahkan bertolak 

belakang dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Nilai-nilai HAM yang melekat pada diri setiap individu yang tertuang 

pada peraturan perundang-undangan tidak dilakasankan 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. 

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. 
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 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 

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). 

3. Pengaruh Aturan Hukum Terhadap Perawat Tenaga Kesehatan 

Sukarela yang Bekerja di Instansi Pemerintah Berdasarkan Perspektif  

Hak Asasi Manusia 

Tidak diterapkannya peraturan perundang-undangan secara utuh dan 

menyeluruh berpengaruh pada tidak diperolehnya hak-hak pekerjaan dan 

penghidupan yang layak serta pengakuan kepastian dan perlindungan hukum 

bagi perawat TKS, akantetapi hal tersebut justeru tidak berpengaruh pada etos 

kerja perawat TKS. Keberadaan perawat TKS sangat membantu dalam 
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pemberian layanan kesehatan di instannsi kesehatan pemerintah, maka sudah 

sepatutnya pemerintah lebih memperhatikan hak-hak perawat TKS untuk 

memperoleh kesejahteraan penghidupan yang layak. 

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 upah yang layak yang 

mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidup, serta pengakuan, kepastian, 

dan perlindungan hukum sehingga asas kesetaraan/kesederajatan dan asas 

non diskriminasi yang ada pada HAM diperoleh juga oleh perawat TKS. 

B. SARAN 

1) Pemerintah Daerah Kota Bima 

Sepatutnya Pemerintah Daerah Kota Bima lebih mengedepankan 

nilai-nilai HAM dalam mempekerjakan warga negara yang berprofesi sebagai 

tenaga kesehatan pada instansi pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab 

untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan, khususnya 

perawat. Pengadaan tenaga kesehatan, layaknya perawat TKS perlu 

dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah. Agar hal tersebut dapat 

terwujud, pemerintah daerah wajib menerapakan peraturan perundangaan-

undangan secara konpehensive, sehingga terciptanya rasa keadilan dan 



 
 

157 
 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bagi setiap orang dapat terlaksana 

dengan baik. 

2) Dinas Kesehatan Kota Bima 

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas, bahwa Dinas Kesehatan 

Kota Bima seharusnya lebih memperhatikan aspek-aspek HAM dalam 

menugaskan perawat TKS di instansi kesehatan pemerintah. Dinas Kesehatan 

Kota Bima seharusnya lebih proaktif dalam memperjuangkan tenaga 

kesehatan untuk dapat diterbitkannya suatu kebijakan tertulis oleh pemerintah 

daerah yang mengarah pada keberadaan perawat TKS. Kebijakan tersebut 

bisa berupa peratutran daerah, atau keputusan walikota untuk pengangkatan 

perawat TKS mejadi PPPK tenaga kesehatan dilingkup instansi kesehatan 

pemerintah Kota Bima.  

3) Instansi Kesehatan Pemerintah 

Dalam pemanfaatan perawat TKS, instansi pemerintah diharapkan 

lebih proaktif mempromosikan perawat TKS agar dapat lebih diperhatikan 

hak-haknya oleh pemerintah daerah. Instansi kesehatan pemerintah 

seharusnya tidak hanya memanfaatkan perawat TKS dalam mengurangi 

beban kerja. Diperlukan suatu langkah kongkrit dari instansi pemerintah 

berupa rekomendasi pengangkatan perawat TKS untuk dijadikan pegawai 

tetap ataupun PPPK Tenaga Kesehatan. 
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4) Organisasi Profesi DPD PPNI Kota Bima 

Organisasi profesi diharapkan lebih giat memperjuangkan hak-hak 

perawat TKS untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak 

serta legalitas pengakuan dari pemerintah daerah. PPNI perlu melakukan 

upaya yang maksimal dalam merekomendasikan perawat TKS untuk 

dijadikan perawat PPPK Tenaga Kesehatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


