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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

          Kabupaten Landak adalah salah satu daerah yang berada di 

Kalimantan Barat yang merupakan pecahan dari Kabupaten Pontianak. Bila 

dilihat secara administratif batas wilayah kabupaten landak adalah sebagai 

berikut : 

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau 

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sanggau 

- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu raya 

- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pontianak 

Sejak tahun 2007 Kabupaten Landak memiliki 13 Kecamatan yang 

dimana sebelumnya hanya memiliki 10 Kecamatan dan 156 Desa serta 553 

Dusun. Kabupaten Landak terletak pada koordinat 1˚00” LU - 0˚ 52’ LS dan 

109˚10’42” – 110˚10’ BT. Luas wilayah Kabupaten Landak secara 

keseluruhan adalah 9.909,10 km² atau setara dengan 6,75% luas wilayah 

Kalimantan Barat.   

Letak geografis di wilayah Kabupaten Landak yang luas terdiri dari 

daratan, rawa, pegunungan perbukitan, sungai dibeberapa wilayah yang sulit 

untuk dijangkau. Di beberapa wilayah tertentu ada yang memerlukan alat 

transportasi yang sulit dan dengan biaya yang mahal, waktu yang lama, serta 

lokasi yang sulit.   
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2. Gambaran Umum Puskesmas Ngabang, Puskesmas Darit dan Puskesmas 

Kuala Behe di Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak 

a. Puskesmas Ngabang 

      Puskesmas Ngabang merupakan salah satu Puskesmas yang ada 

di Kabupaten Landak yang mendapatkan akreditasi dengan predikat 

Madya, Puskesmas ini terletak di Jalan Affandi Rani, No. 83 RT.005 

RW.003 Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah-Kecamatan Ngabang 

yang merupakan ibu kota Kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten dan 

berjarak ± 177 Km dari ibu kota Provinsi (Pontianak) memiliki akses 

jalan yang baik dapat dilewati kendaraan roda 6 atau lebih, serta 

memiliki akses internet yang baik. Puskesmas Ngabang memiliki 10 

desa binaan. Wilayah Kecamatan Ngabang hampir sebagian besar 

terdiri dari dataran rendah yang dilalui sungai Landak.  

              Sumber daya kesehatan merupakan komponen penting dalam 

penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, diharapkan dapat 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. adapun sarana kesehatan 

yang ada di wilayah Kecamatan Ngabang adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Jumlah sarana Puskesmas Ngabang 

 

No Sarana Kesehatan Jumlah 

1 Puskesmas Induk Non Perawatan 1 Unit 

2 Puskesmas Pembantu 5 Unit 

3 Polindes 12 Unit 

4 Posyandu 44 Pos 

5 Pusling 1 Unit 



 

53 
 

6 Ambulance 1 Unit 

7 Kendaraan Roda 2 3 Unit 

 

Serta salah satu unsur yang memiliki peran cukup penting 

dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ialah tenaga kesehatan. 

Berikut adalah jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis yang 

bekerja di Puskesmas Ngabang ialah : 

Tabel 3.2 

Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas Ngabang 

No Tenaga Kesehatan Jumlah 

1 Dokter gigi 1 orang 

2 Dokter Umum 1 orang 

3 Perawat 22 orang. 

4 Bidan 26 orang 

5 Farmasi 1 orang 

6 Analis 2 orang 

7 Kesehatan Masyarakat 2 orang 

8 Tenaga honor /PTT 38 orang 

9 Cleaning Service 1 orang 

10 Pramusaji 2 orang 

11 Supir Ambulan 1 orang 

 

Berdasarkan tabel 3.2 di atas bahwa Wilayah Puskesmas 

Ngabang menurut data kependudukan Kecamatan Ngabang 

mencapai 86.088 jiwa, yang meliputi penduduk laki-laki 42,581 

(42,58%) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 43,507 jiwa 

(85,87%). Untuk rasio tenaga perawat dan bidan di wilayah 

Puskesmas Ngabang tahun 2018 adalah 52,3 per seratus ribu 

penduduk yang artinya setiap perawat atau bidan melayani kurang 
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lebih 1900 penduduk. Bila dilihat dari persebaran tenaga perawat 

dan bidan juga belum merata karena masih ada desa yang tidak 

memiliki tenaga kesehatan. Terkait dengan supir ambulance yang 

hanya satu orang seharusnya memiliki minimal dua orang sehingga 

dapat bergantian dalam melaksanakan tugas. 

 

Gambar 3.1 

Tampak depan Puskesmas Ngabang 

 

 

 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

b. Puskesmas Darit 

       Puskesmas Darit yang beralamatkan di jalan Raya Darit 

Kecamatan Menyuke ini merupakan puskesmas dengan predikat 

Dasar dimana pada saat pelaksaan akreditasi berlangsung ada 

sejumlah aspek penilaian yang dilaksanakan yaitu sumber daya 

manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, manajemen, peralatan 

medis dan pelayanan kepada masyarakat yang membuat Puskesmas 



 

55 
 

Darit masih mendapatkan akreditasi dasar. Puskesmas Darit 

mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Menyuke membawahi 16 

desa yaitu Desa Darit, Desa Ansang, Desa Songga, Desa Angkaras, 

Desa Ladangan, Desa Ongkol Padang, Desa Ta’as, Desa Sidan, Desa 

Kayuara, Desa Lintah Betung, Desa Mamek, Desa Bagak, Desa 

Anik, Desa Sei Lubang,  Desa Tolok dan Desa Berinang Mayun. 

       Kecamatan Darit dengan luas wilayah ±549,22 km² dan 

mencakup 76 dusun. Kondisi geografis berupa daerah perbukitan dan 

dataran rendah yang dibelah oleh beberapa anak sungai yang 

bermuara di sungai Banyuke. Jarak tempuh terdekat dari Puskesmas 

Darit ke Desa Ansang ± 1 km² dan jarak terjauh Desa Tolok ± 28 

km² dan 16 Desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Darit sudah 

dapat ditempuh dengan roda dua namun masih ada tujuh desa yang 

sulit ditempuh karena kondisi sarana transportasinya dan sarana jalan 

yang begitu memprihatinkan terlebih jika musim penghujan. 

Tabel 3.3 

Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas Darit 

 

No Petugas Kesehatan Jumlah 

1 Dokter umum 2 orang 

2 Perawat 39 orang 

3 Bidan 27 orang 

4 Analis 2 orang 

5 Gizi 3 orang 

6 Kesehatan Masyarakat 1 orang 

7 Kesehatan Lingkungan 2 orang 

8 Rekam Medis 1 orang 

9 Supir Ambulance 2 orang 

10 Cleaning Service 2 orang 
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Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa 

tenaga kesehatan di Puskesmas Darit yaitu kesehatan masyarakat, 

rekam medis dan administrasi yang hanya ada satu orang sehingga 

dirasakan kurang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. 

Kecamatan Menyuke memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.098 

Jiwa dimana laki-laki sebanyak 13.618 Jiwa dan perempuan 

sebanyak 12.480 Jiwa. 

   

Gambar 3.2     Gambar 3.3 

Tampak Depan Puskesmas Darit  Akses jalan Puskesmas Darit 

 

 

11 Pramusaji 2 orang 

12 Administrasi 1 orang 

13 Pekarya 2 orang 
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Gambar 3.4     Gambar 3..5 

Akses jalan Puskesmas Darit   Akses jalan Puskesmas Darit 

 

 Sumber : Data Primer, 2019 

c. Puskesmas Kuala  Behe 

       Puskesmas Kuala Behe berada di desa Kuala Behe Kecamatan Kuala 

Behe, merupakan daerah sangat terpencil dimana merupakan Puskesmas 

rawat inap. Puskesmas Kuala Behe sedang melaksanakan proses akreditasi.  

Jarak yang ditempuh sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten. Untuk 

menjangkau Puskesmas Kuala Behe dari Kabupaten dilakukan dengan 

melalui jalur darat. Kecamatan Kuala Behe mempunyai luas wilayah 968, 

00 km atau 9,7 % dari total wilayah Kabupaten Landak (9.909,00 km). 

Kecamatan Kuala Behe yang pada tahun 2017 terdiri dari 11 desa dan 31 

dusun. 

       Puskesmas kuala behe pada tahun 2014 memiliki 19 pegawai yang 

berada di puskesmas induk dan beberapa puskesmas pembantu yang 

tersebar di beberapa desa. Pegawai terdiri dari 10 orang PNS. 1 orang dokter 
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umum, 5 orang magang, 3 orang kontrak khusus. Jumlah total tenaga yang 

ada di Puskesmas di rasa kurang karena masih terdapat satu orang menjadi 

penanggung jawab beberapa program. Hal ini menjadikan ketidakjelasan 

program dan tumpang tindih pekerjaan. 

Tabel 3.4 

Jumlah Tenaga kesehatan Puskesmas Kuala Behe 

 

No Tenaga Kesehatan Jumlah 

1 Dokter Umum 1 Orang 

2 Dokter Gigi 1 Orang 

3 Kesehatan Masyarakat 1 Orang 

4 Perawat Umum 15 Orang 

5 Perawat Gigi 2 Orang 

6 Bidan 15 Orang 

7 Sanitarian 2 Orang 

8 Gizi 2 Orang 

9 Farmasi - 

10 Analis Kesehatan 1 Orang 

11 Pekarya 1 Orang 

12 Tenaga Administrasi 2 Orang 

13 Cleaning Service 1 Orang 

14 Sopir ambulance 1 Orang 

15 Pramusaji 1 Orang 

 

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat disimpulkan bahwa tenaga 

Kesehatan Masyarakat, Analis Kesehatan, Cleaning Service, Sopir 

Ambulance dan Pramusaji yang hanya satu orang sehingga dirasakan 

masih kurang, sebab tidak bisa bergantian dalam melaksanakan tugas 

dan tenaga kesehatan farmasi yang masih belum ada di Puskesmas 

Kuala Behe sehingga dapat menyulitkan pelayanan dalam hal farmasi. 

Berdasarkan data kependudukan Wilayah Kabupaten Landak 

Kecamatan Kuala Behe memiliki jumlah penduduk sebanyak 14. 215 
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Jiwa, berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7523 Jiwa dan berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 6692 Jiwa. 

 

Gambar 3.6 

Tampak depan Puskesmas Kuala Behe 

    

Gambar 3.7 

Akses jalan menuju Puskesmas Kuala Behe 

 

Sumber : Data Primer, 2019 
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3. Gambaran Umum Responden  

 

Tabel 3.5 

Gambaran Umum Responden 

 
No Nama Bidan Usia Masa Kerja Penempatan Tugas 

1 Bidan V 28 Tahun 4 Tahun Puskesmas Ngabang 

2 Bidan K 28 Tahun 4 Tahun Puskesmas Ngabang 

3 Bidan F 24 Tahun 1 Tahun Puskesmas Ngabang 

4 Bidan M 25 Tahun 1 Tahun Puskesmas Darit 

5 Bidan N 24 Tahun 1 Tahun Puskesmas Darit 

6 Bidan V 24 Tahun 1 Tahun Puskesmas Darit 

7 Bidan M 25 Tahun 1 Tahun Puskesmas Kuala Behe 

8 Bidan F 27 Tahun 4 Tahun Puskesmas Kuala Behe 

 

4. Hasil Wawancara  

a. Hasil wawancara dengan Narasumber Penelitian 

1) Dinas Kesehatan Kabupaten Landak 

Wawancara dengan Kepala bagian kepegawaian di 

Dinas Kesehatan.65 Bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Landak didapatkan hasil bahwa dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pegawai yang kurang, sehingga diadakan 

penerimaan PTT daerah bukan PTT pusat, menurut 

keterangan beliau PTT pusat itu sudah tidak ada karena sudah 

 
65 Donna, Kepala Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab.Landak, Wawancara tanggal 13 Mei 

2019 



 

61 
 

di angkat menjadi CPNS, kemudian terkait dengan PPPK 

menurut keterangan yang disampaikan bahwa PPPK itu 

diadakan melalui pemerintah pusat, memang melalui BKD 

daerah terlebih dahulu, jika mengangkat pegawai PPPK itu 

harus diajukan di BKN terlebih dahulu melalui BKD, akan 

tetapi PTT daerah yang di angkat sekarang tidak melalui 

BKN dan penggajian yang dilakukan juga tidak 

menggunakan APBN tetapi menggunakan APBD. 

Pada dasarnya pengangkatan PTT daerah ini dilakukan 

karena kebijakan daerah untuk mengatasi kekurangan tenaga 

kesehatan PTT ini juga di tempatkan pada Puskesmas yang 

kekurangan tenaga, sehingga dapat terpenuhi guna 

mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, karena 

banyak juga puskesmas pembantu dan polindes yang tidak 

memiliki tenaga kesehatan sehingga pasien yang berada di 

pedesaan atau perkampungan kesulitan untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan dasar di daerah mereka, sehingga 

dengan di adakannya PTT daerah ini diharapkan dapat 

membantu tugas pemerintah daerah melalui Puskesmas atau 

fasilitas pelayanan kesehatan. Terkait dengan peraturan atau 

dasar hukum mengenai keselamatan kerja tenaga kesehatan di 

Dinas Kesehatan tidak tersedia, softcopy dan hardcopy 

ataupun bukti otentik tidak ada (hilang) sehingga penulis 
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diarahkan meminta kepada Dinas tenaga Kerja Kabupaten 

Landak. 

Mengenai hak keselamatan kerja tenaga kesehatan di 

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Landak dilakukan 

wawancara terhadap staf dinas kesehatan Kabupaten Landak 

Seksi Penyehat Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 

Olahraga.66  

 Terpenuhinya hak keselamatan kerja bidan PTT di 

nilai berdasarkan indikator, yaitu alat pelindung diri, ruang 

kerja yang aman, penggunaan peralatan kerja, ruang kerja 

yang sehat dan penerangan di ruang kerja. Diterangkan oleh 

ibu Rosalina terkait dengan : 

a) Alat pelindung diri 

 Dalam penyediaan alat pelindung diri  pihak dinkes 

menyediakan hanya masker dan sarung tangan 

(handscoen). APD yang lainnya tidak disediakan oleh 

dinas kesehatan dan diserahkan ke puskesmas masing-

masing untuk mengelola dana yang diberikan ke 

puskesmas masing-masing. Mengenai jangka waktu serta 

berapa banyak yang dibutuhkan Puskesmas pihak Dinas 

 
66 Rosalina Suarni, Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Landak seksi Penyehat Lingkungan, 

Kesehatan Kerja dan Olahraga, Wawancara Tanggal 13 Mei 2019 
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Kesehatan tidak membatasi diserahkan sepenuhnya ke 

pihak puskesmas, jika barang yang diminta tersedia pada 

hari itu juga bisa langsung diberikan, jika tidak tersedia 

puskesmas harus menunggu hingga barang tersedia. 

Proses pengambilannya menggunakan ambulan dimana 

perwakilan puskesmas untuk datang membawa surat 

pengajuan permintaan APD. Dinas kesehatan sendiri 

belum pernah melakukan sosialisasi terkait APD, terkait 

sosialisasi biasanya dilakukan oleh pihak puskesmas 

sendiri tanpa adanya campur tangan dari dinkes.   

b) Ruang kerja yang aman 

        Terkait ruangan kerja yang aman menurut ibu 

Rosalina menerangkan bahwa pihak Dinkes pernah 

melakukan monitoring terhadap ruang kerja yang aman di 

puskesmas, untuk tindak selanjutnya pihak puskesmas 

yang melaksanakan. Sosialisasi dan pengawasan terkait 

ruangan yang aman juga belum pernah dilakukan oleh 

dinas kesehatan Kabupaten Landak, hal ini hanya sebatas 

melihat ruangan kerja saja tetapi tidak memantau secara 

detail bagaimana ruang kerja yang aman di setiap 

Puskesmas, terkait pemantauan pengelolaan limbah benda 

tajam dinas kesehatan sering melakukan pemantauan hal 

ini dikarenakan pengelolaan limbah benda tajam juga 
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diserahkan sepenuhnya di RSUD Landak, hal ini berlaku 

bagi semua Puskesmas di Kabupaten Landak.  

c) Penggunaan Peralatan Kerja 

       Peralatan kerja bidan di Puskesmas menjadi tanggung 

jawab dinas kesehatan, menurut keterangan dari Staf seksi 

penyehat lingkungan dan kesehatan kerja pernah 

dilakukan monitoring terkait peralatan kerja, biasanya 

pihak dinkes mendatangkan orang bagian aset ke 

puskesmas untuk mengecek apakah ada alat yang rusak 

atau perlu di ganti.  Terkait dengan penggantian alat yang 

rusak dibutuhkan waktu hingga enam bulan untuk 

ketersediaannya. Tetapi jika barang tersedia bisa langsung 

di dapatkan oleh Puskesmas. 

d) Ruang kerja yang sehat 

      Hal lain diterangkan oleh Dalam hal ruang kerja yang 

sehat pihak dinas kesehatan menyerahkan sepenuhnya 

kepada pihak puskesmas terkait pengelolaan sampah 

medis, memang pihak dinkes mewajibkan seluruh 

Puskesmas untuk menyerahkan ke pihak RSUD Landak, 

dengan melakukan MOU atau kerjasama terkait 

pengelolaan benda tajam hal ini karena hanya rumah sakit 

yang memiliki alat penghancur benda tajam (insenerator). 

Pengelolaan limbah non medis atau limbah non infeksius 
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pihak dinas kesehatan menyerahkan sepenuhnya kepada 

pihak puskesmas dengan tetap mengutamakan 

kepentingan kesehatan.  

e) Penerangan di ruang kerja 

       Terkait dengan penerangan di ruang kerja tidak 

diberikan kewajiban dari dinkes untuk jenis dan jumlah 

lampu yang Penting pencahayaan dan penerangan di 

puskesmas dirasakan cukup, pengawasan dan bimbingan 

dari dinkes juga belum pernah dilaksanakan terkait 

penerangan di ruang kerja kebidanan. Pembayaran listrik 

yang digunakan pihak Puskesmas menggunakan uang 

puskesmas melalui dana alokasi khusus (DAK). 

       Memang belum terlaksana sepenuhnya terkait 

keselamatan kerja hal ini dikarenakan ketidakadaan 

pemegang program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

dulu pernah ada, tapi sekarang belum dibentuk mengenai 

pemegang program tersebut sehingga tidak ada yang 

mengurusi secara keseluruhan, hal ini yang menjadi 

penyebab masih terbengkalainya tugas terkait keselamatan 

kerja yang belum teratasi, masih menjadi perhatian pihak 

dinkes karena tidak adanya pemegang kendali mengenai 

keselamatan kerja di fasilitas kesehatan. Menurut 

keterangan ibu Rosalina bahwa hingga saat ini belum 



 

66 
 

pernah ada laporan terkait kecelakaan kerja dari fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

2) Biro Hukum dan Ham Kabupaten Landak 

       Wawancara yang dilakukan dengan Kasubag Peraturan 

Perundang-undangan di Biro Hukum dan HAM Kabupaten 

Landak.67 Pengangkatan PTT di pemerintah  daerah 

Kabupaten Landak awalnya pengangkatan dilakukan karena 

banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang 

kekurangan pegawai, dikatakan oleh ibu Yovita bahwa 

sebagai contoh di lingkungan kerja Hukum dan HAM yang 

ada hanya pejabat saja pegawai yang membantu tidak ada, 

sedangkan pekerjaan yang menumpuk banyak. Hal ini yang 

menjadi permasalahan tersendiri bagi SKPD, sehingga 

dibukalah penerimaan PTT daerah, mengenai dasar hukum 

yang mengatur menganai pengangkatan PTT daerah ialah 

karena kebijakan pemerintah daerah untuk mengisi 

kekosongan pegawai, berdasarkan keputusan bupati, 

penggajian tenaga PTT juga dibebankan di APBD dan 

berdasarkan upah minimum Kabupaten (UMK) dijelaskan 

juga oleh ibu Yovita bahwa daerah bukan mengangkat PTT 

tetapi menugaskan sehingga jika suatu saat pegawai sudah 

 
67 Yovita, Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Ham Kabupaten Landak, 

Wawancara Tanggal 7 Mei 2019 
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tidak dibutuhkan lagi atau habis masa kontrak pemerintah 

daerah berhak untuk memutuskan perjanjian atau 

melanjutkan kontrak tersebut. 

       Menurut keterangan ibu Yovita mengenai daerah 

kabupaten Landak yang tidak mengangkat tenaga PPPK 

dikarenakan PPPK itu berbeda dengan PTT. PPPK itu hampir 

setara dengan PNS, baik dari sisi penggajian, PPPK dapat 

menduduki jabatan fungsional maupun jabatan pimpinan 

tinggi, akan tetapi hak yang diterima PPPK berbeda dengan 

PNS, yakni PPPK merupakan pegawai dengan perjanjian 

kerja atau kontrak, tidak mendapatkan fasilitas, dan tunjangan 

hari tua seperti PNS. Hal ini dinilai oleh ibu Yovita bahwa 

ada pertimbangan guna mengatasi kekurangan tenaga 

kesehatan di wilayah kerja Kabupaten Landak terlihat dari 

masih banyaknya Pustu dan Polindes yang tidak tersedia 

tenaga kesehatan sehingga Kepala Puskesmas dan Dinas 

Kesehatan melakukan pengajuan kepada bupati terkait 

dengan kekurangan tenaga kesehatan sehingga pemerintah 

Kabupaten Landak membuat kebijaksanaan mengadakan 

penerimaan PTT karena jika menunggu pembukaan PNS dan 

PPPK masih lama karena pengangkatan ASN bukan 

kewenangan bupati, yang pembayaran juga menggunakan 

APBD sehingga kebijaksanaan yang dilakukan daerah 
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mengangkat PTT bukan PPPK.  Mengenai keselamatan kerja 

tenaga kesehatan dinas hukum dan ham menjelaskan bahwa 

belum dibuatnya Perda tentang keselamatan kerja.  

3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Landak (BKPSDM) 

       Wawancara dilakukan dengan Kassubid pengadaan dan 

pemberhentian dilaksanakan di kantor BKPSDM Kabupaten 

Landak.68 Menurut beliau penggadaan PTT sepenuhnya 

karena adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah 

karena masih banyaknya SKPD yang kekurangan pegawai, 

untuk membantu terlaksananya program kerja pemerintah 

Kabupaten Landak maka dari itu pemerintah daerah 

Kabupaten Landak mengadakan pembukaan PTT daerah. 

Pihak BKPSDM hanya melakukan registrasi terkait pegawai 

yang dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan PTT, mengenai 

pengaturan penugasan, pemenuhan hak dan sebagainya pihak 

BKD menyerahkan sepenuhnya pada Dinas terkait, dalam 

bidang kesehatan yaitu Dinas Kesehatan.  

 

 

 
68 Ludovika, Kasubid Pengadaan Dan Pemberhentian BKPSDM Kab. Landak, Wawancara 

Tanggal 6 Mei 2019 
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4) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Landak 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan staf seksi 

penempatan.69 Bahwasannya terkait dengan peraturan daerah 

mengenai keselamatan kerja memang belum dibuat. Pada tahun 

2015 pihak Dinas Tenaga Kerja pernah mengusulkan di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari bagian Hukum dan 

HAM tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak 

DPRD. Hingga saat ini pun belum pernah ada laporan ke pihak 

Dinas Tenaga Kerja terkait kecelakaan kerja, sehingga dengan 

belum adanya Perda terkait dengan keselamatan kerja Dinas 

Tenaga Kerja mengacu pada Peraturan Menteri terkait yaitu 

Peraturan menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan.   

5) Kepala Puskesmas Ngabang 

       Wawancara dengan kepala Puskesmas Ngabang bertempat 

di Puskesmas Ngabang.70 didapatkan hasil sebagai berikut yang 

dipaparkan berdasarkan indikator keselamatan kerja : 

a) Alat Pelindung Diri 

       Alat pelindung diri merupakan salah satu faktor penting 

dalam asuhan kebidanan di Puskesmas ini terkait proses 

 
69 Antonius Toni, Staf Seksi Penempatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Landak, Wawancara 

tanggal 22 Mei 2019 
70 FX. Dwi Handoko Suma, Kepala Puskesmas Ngabang, Wawancara Tanggal 7 Mei 2019 



 

70 
 

pendistribusian alat pelindung diri dari dinas kesehatan ke 

puskesmas Ngabang berjalan baik, hal ini selain karena 

Puskesmas berada di tengah kota dan juga dekat dengan 

lokasi dinas kesehatan, berdasarkan permintaan Puskesmas 

untuk bahan habis pakai tergolong lancar.  

     Diterangkan kembali oleh bapak Handoko bahwa, alat 

pelindung diri (APD) yang disediakan oleh dinas kesehatan 

itu masker dan sarung tangan (handscoen) baik yang steril 

maupun tidak steril. Terkait dengan APD lain disediakan 

sendiri oleh Puskesmas dan dibeli dengan dana Jampersal. 

Pelatihan mengenai APD juga belum pernah dilaksanakan 

pihak puskesmas dan dinkes hanya sebatas menghimbau 

untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar 

operasional prosedur. 

b) Ruang Kerja yang Aman 

      Evaluasi dan pemantauan selalu dilakukan oleh bapak 

Handoko selaku kepala puskesmas, untuk penanganan ruang 

kerja jika memerlukan dana yang besar puskesmas akan 

mengusulkan ke pihak dinas kesehatan, biasanya kepala 

puskesmas mendapat laporan dari bidan pelaksana jika 

terdapat ruang kerja yang rusak atau berisiko menyebabkan 

kecelakaan kerja.  
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            Menurut bapak Handoko pengelolaan benda tajam demi 

keamanan di ruangan kerja telah disediakan safety box di 

setiap ruangan termasuk ruangan VK, juga disediakan lemari 

kaca untuk penyimpanan material peralatan kerja agar aman 

tidak mudah terjatuh. Pengelolaan benda tajam habis pakai 

setelah diletakan di safety box pihak puskesmas 

melaksanakan MOU dengan pihak rumah sakit untuk 

penghancuran limbah benda tajam. Listrik di puskesmas ini 

menggunakan listrik dari PLN juga tersedia genset jika mati 

lampu, serta ada satu orang yang mengelola untuk bagian 

listrik. Pengawasan terkait listrik atau ruang kerja yang aman 

di puskesmas belum pernah dilakukan oleh dinas kesehatan. 

c) Penggunaan Peralatan Kerja 

Pihak Puskesmas memiliki daftar inventaris peralatan 

guna mengetahui barang apa saja yang tersedia di Puskesmas. 

Terkait dengan pengecekan yang dilakukan baik dari pihak 

dinas kesehatan maupun pihak puskesmas hanya pada saat 

ada laporan misalkan jika kepala ruangan melaporkan ada 

alat yang rusak atau tidak layak pakai kita akan mengajukan 

ke dinas kesehatan dan tergantung dari anggaran dinas 

kesehatan lagi, apakah tersedia atau tidak. Jika belum ada 

anggaran bisa menunggu hingga berbulan-bulan. Guna 

menjaga kesterilan dan kelayakan pakai alat kerja bidan, 
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Puskesmas memiliki alat sterilisasi (autoclave) sehingga alat 

yang digunakan terjamin kebersihannya dan terhindar dari 

karatan.  

d) Ruang Kerja yang sehat 

       Kebersihan ruang kerja bidan merupakan hal yang penting, 

karena kesehatan kebersihan ruang kerja merupakan 

kenyamanan bagi bidan yang bekerja, untuk pengelola 

kebersihan pihak Puskesmas memiliki satu orang petugas 

kebersihan, tetapi dibantu oleh dua orang pramusaji yang honor 

yang juga membantu kebersihan ruangan. Pengelolaan sampah 

di ruang kebidanan juga ada proses pemilahan dimana tempat 

sampah yang tersedia juga berdasarkan jenis sampah, tersedia 

empat tempat sampah di ruang kebidanan dua sampah infeksius 

dan dua sampah non infeksius.  

       Pengelolaan sampah infeksius termasuk sampah benda 

tajam dikirim ke RSUD Landak karena yang memiliki alat 

penghancur benda tajam infeksius hanya RSUD Landak dengan 

membayar 5.000/ kg terkait sampah non infeksius baik itu 

sampah plastik makan, sampah kardus, ataupun sampah lainnya 

di luar sampah medis tersedia tempat sampah non infeksius 

namun memang pengelolaannya pihak Puskesmas masih 

melakukan pembakaran di belakang Puskesmas, hal ini karena 

belum tersedianya alat untuk memusnahkan sampah non medis. 
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e) Penerangan di ruang Kerja 

        Ukuran lampu di Puskesmas ini tidak ada standar khusus 

hanya saja dirasakan cukup terang dan sudah LED sehingga 

bidan dalam melaksanakan asuhan merasa nyaman, di ruang 

kebidanan juga disediakan jendela serta ventilasi guna 

menambah udara segar dari luar, namun ruangan memiliki AC 

sehingga jendela jarang dibuka. Puskesmas ini juga memiliki 

genset jika sekiranya lampu mati sehingga ada cadangan 

penerangan.  

6) Kepala Puskesmas Darit 

      Wawancara dilakukan dengan kepala Puskesmas Darit 

bertempat di Puskesmas Darit.71 Pada saat dilaksanakan wawancara 

didapatkan hasil sebagai berikut dipaparkan berdasarkan indikator 

keselamatan kerja : 

a) Alat pelindung diri 

Terkait alat pelindung kerja biasanya pihak puskesmas 

mengajukan setiap tiga bulan sekali, namun jika barang yang 

diperlukan sudah mulai menipis biasanya kapan saja pihak 

puskesmas melakukan pengajuan ke pihak dinas kesehatan, jika 

ketersediaan barang di dinas kesehatan habis biasanya pihak 

puskesmas memiliki kebijakan untuk beli sendiri, menggunakan 

dana Jampersal bisa di anggarkan, tetapi harus dibuat 

 
71 Eddy, Kepala Puskesmas Darit, Wawancara Tanggal 20 Mei 2019 
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perencanaan terlebih dahulu. Pelatihan mengenai alat pelindung 

diri belum pernah dilakukan oleh dinas kesehatan maupun pihak 

puskesmas, mengenai SOP alat pelindung diri Puskesmas Darit 

belum memiliki hanya saja berpedoman pada pengetahuan bidan 

sendiri yang didapatkan saat belajar dibangku kuliah seperti 

transfer knowledge dari senior ke junior.  

b) Ruang kerja yang aman 

 Pemantauan dinas kesehatan pernah dilakukan dinas untuk 

supervisi, bahkan langsung hingga keruangan, dari pihak 

puskesmas jika ada genteng bocor atau lantai rusak langsung 

diatasi karena punya petugas untuk memperbaiki, pembiayaan 

tinggal dianggarkan ke dana alokasi khusus. Jika kerusakan 

besar biasanya pihak puskesmas memberikan laporan ke dinas 

kesehatan  pengelolaan benda tajam dengan RSUD Landak 

dengan membayar 5.000/kg sesuai dengan peraturan daerah 

yang ada. Proses pengantaran dilakukan oleh pihak puskesmas 

menuju rumah sakit dengan menggunakan ambulan milik 

puskesmas, pengantaran benda tajam ini juga diantar saat sudah 

banyak jadi transportasi juga dipertimbangkan karena untuk 

menuju Kota Ngabang memerlukan dana untuk transportasi. 

Terkait pengelolaan listrik di Puskesmas Darit dikatakan oleh 

kepala Puskesmas menggunakan listrik PLN serta penerangan 
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juga masih seadanya seperti yang dilihat sekarang masih sangat 

kurang beliau menambahkan. 

c) Penggunaan peralatan kerja 

      Menurut keterangan dari bapak Eddy bahwa proses 

mendatangkan alat di Dinas Kesehatan ialah dari Puskesmas 

terlebih dahulu harus mempunyai daftar alat yang rusak atau 

tidak layak pakai diajukan ke Dinas, tetapi yang menjadi 

kendala ialah jika barang yang dibutuhkan tidak tersedia di 

dinkes sehingga harus menunggu lama untuk proses 

pengadaanya. Hal ini, terjadi hingga berbulan-bulan. Untuk 

pengajuan barang di dinas kesehatan ada laporan dari bidan jika 

ada barang yang rusak mereka akan melaporkan, tetapi jika 

persediaan di dinas tidak ada pihak Puskesmas Darit akan 

menunggu hingga barang yang dibutuhkan tersedia, jika 

peralatan yang dibeli dalam jumlah kecil biasanya pihak 

Puskesmas menggunakan uang kas Puskesmas. Menurut 

keterangan kepala puskesmas bahwa pengelolaan alat agar tetap 

terjaga mutu dan kualitasnya pihak Puskesmas juga memiliki 

satu alat sterilisasi (autoclave) yang masih bergabung dengan 

bagian keperawatan. 
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d) Ruang kerja yang sehat 

       Menurut keterangan yang diperoleh dari Kepala Puskesmas 

Darit, kebersihan ruang kebidanan puskesmas Darit memiliki 

satu orang cleaning service, setiap hari bertugas untuk menjaga 

kebersihan ruangan kebidanan. Dalam hal pemilahan dan 

pengolahan sampah pihak puskesmas memiliki tempat sampah 

dengan membedakan antara sampah medis dan sampah 

nonmedis, sehingga penanganan juga berbeda. Seperti yang 

dikatakan oleh kepala puskesmas bahwa sampah non medis 

penanganan akhir memang masih dibakar di belakang 

puskesmas. Untuk sampah medis dan limbah benda tajam pihak 

puskesmas menyerahkan sepenuhnya di Rumah Sakit Umum 

Daerah Landak karena hanya Rumah Sakit yang memiliki alat 

penghancur benda tajam (insenerator). Untuk penanganan 

limbah B3 berdasarkan standar operasional prosedur akan tetapi 

pelaksanaannya memang diakui masih kurang. 

e) Penerangan di ruang kerja 

       Dalam perancangan ruang kebidanan pihak puskesmas 

mempertimbangkan masuknya cahaya matahari dan udara dari 

luar, hal ini karena puskesmas ini belum memiliki AC sehingga 

memerlukan tambahan udara dari ventilasi ataupun jendela, 

terkait dengan ukuran listrik yang digunakan kepala puskesmas 
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menerangkan jika beliau tidak mengetahui ukuran lampu yang 

penting terang dan tidak menyulitkan bidan dalam bekerja. 

7) Kepala Puskesmas Kuala Behe 

       Wawancara dilakukan dengan kepala Puskesmas Kuala 

Behe bertempat di Puskesmas Kuala Behe.72 hasil penelitian 

yang didapatkan akan dipaparkan berdasarkan indikator : 

a) Alat pelindung diri     

Berdasarkan keterangan dari kepala Puskesmas Kuala Behe 

terkait alat pelindung diri di puskesmas kuala behe sekarang 

sudah mulai lancar, karena alat pelindung diri yang 

disediakan oleh pihak dinas kesehatan hanya masker dan 

handscoen, dan proses pengambilannya juga pihak 

Puskesmas yang datang ke Dinas Kesehatan melalui 

pengajuan terlebih dahulu. Mengenai alat perlindungan diri 

yang lain disediakan oleh pihak Puskesmas sendiri, tidak 

disediakan dari dinas kesehatan, puskesmas memiliki dana 

alokasi khusus yang dibagikan per puskesmas, sehingga 

pengelolaan lebih lanjut diberikan sepenuhnya ke pihak 

puskesmas. Pihak dinas kesehatan belum penah mengadakan 

pelatihan mengenai alat pelindung diri, tetapi diharapkan 

kepala puskesmas bahwa pada pelaksanaannya semua bidan 

di Puskesmas sudah mendapatkan pengetahuan mengenai 

 
72 Arianto, Kepala Puskesmas Kuala Behe, Wawancara Tanggal 13 Mei 2019 
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pemakaian APD yang benar dan lengkap disaat bangku 

kuliah dan semua bidan PTT yang bekerja di Puskesmas ini 

pada awal-awal bekerja di ruang kebidanan dilakukan 

orientasi atau proses pengenalan Puskesmas termasuk dengan 

pengenalan alat dan proses pemakaian alat pelindung diri, 

Kepala puskesmas Kuala Behe juga mengatakan bahwa 

Puskesmas Kuala Behe memiliki SOP mengenai APD 

sehingga mempermudah bidan dalam melaksanakan asuhan 

kebidanan. 

b) Ruang kerja yang aman 

       Karena bangunan ruang kebidanan masih dengan 

bangunan lama, sehingga keadaan ruangan tidak seperti 

dibangunan baru, akan tetapi masih bisa untuk ditempati 

bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, lantai 

gedung masih tergolong baik meskipun bangunan tua. 

Menurut keterangan dari Pak Arianto puskesmas Kuala Behe 

masih dalam proses akreditasi sehingga ruang kerja bidan 

juga belum dibenahi. Akan tetapi penempatan alat dan 

barang-barang diusahakan pada tempat yang aman dan 

terhindar dari lalu lalang pasien maupun keluarga pasien, 

untuk keamanan bidan maupun keluarga pasien yang datang 

membesuk pasien alat bekas pakai benda tajam juga diletakan 
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pada tempatnya yaitu safety box sehingga tidak menyebabkan 

resiko tertusuk atau terjatuh. 

c) Penggunaan peralatan kerja 

       Mengenai peralatan kerja pihak puskesmas kuala behe 

memiliki laporan terkait inventaris barang di ruangan 

kebidanan, akan tetapi belum ada penandaan yang dilakukan 

terhadap alat yang terpakai ataupun yang sudah tidak dipakai. 

Hanya saja pemisahannya ialah yang terpakai diletakan 

ditempat yang mudah dijangkau, sedangkan yang tidak 

dipakai diletakan pada tempat yang kurang sering untuk di 

pakai. Pengujian alat di puskesmas ini dilakukan hanya pada 

saat pelaporan di dinkes jika ada alat yang rusak, misalkan 

jika alat autoclave atau alat steril yang rusak pihak 

puskesmas melakukan pengusulan untuk diganti dengan yang 

baru. Menurut keterangan dari Pak Arianto terkait dengan 

pemeliharaan peralatan puskesmas kuala behe memiliki alat 

sterilisasi guna menjaga kebersihan dan kesterilan alat yang 

digunakan bidan, setelah disterilkan alat langsung dibungkus 

dengan kain yang steril dan tetap berada pada bungkusan kain 

tersebut guna terjaga keamanannya.  

d) Ruang kerja sehat 

       Menurut keterangan kepala Puskemas bahwa terdapat 

seorang petugas kebersihan diruang kebidanan, petugas ini 
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bertugas setiap hari untuk membersihkan ruang kerja bidan, 

di dalam dan di luar ruangan juga tersedia sampah infeksius 

maupun sampah non infeksius sehingga pemilahan dan 

pengolahan jenis sampah terstruktur dan terorganisir. Sampah 

medis diserahkan pihak puskesmas ke RSUD Landak dengan 

membayar lima ribu rupiah/kg yang diantar oleh petugas 

puskesmas menggunakan ambulance, kemudian pengelolaan 

limbah nonmedis masih menggunakan metode pembakaran 

karena belum tersedianya alat  untuk penghancur sampah 

nonmedis, dan jika harus di antar ke TPA jauh sekitar dua 

jam dan tidak ada transportasi yang mengangkut sehingga 

pihak puskesmas masih membakar sampah non medis. 

e) Penerangan di ruang kerja 

        Menurut keterangan kepala puskesmas bahwa ruang 

kerja yang ditempati oleh bidan puskesmas kuala behe 

tergolong cukup terang, kepala puskesmas tidak mengetahui 

secara spesifik ukuran lampu akan tetapi beliau menghimbau 

kepada petugas yang mengerjakan untuk menggunakan 

lampu yang terang, penerangan di puskesmas ini juga 

menggunakan listrik PLN dan jika lampu mati menggunakan 

genset yang tersedia sebanyak satu buah.
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b. Hasil Penelitian dengan Responden Penelitian 

Tabel 3.5 

Hasil wawancara dengan bidan PTT Puskesmas Ngabang 

 

No Pertanyaan 

Indikator 1 

Alat Pelindung Diri 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

1 

 

a. Apakah anda mengetahui 

alat pelindung diri yang 

tersedia di Puskesmas 

Tempat Anda Bekerja? 

Sebutkan? 

K sudah lengkap dan tidak merasa kekurangan seperti 

handscoen, masker, sepatu booth, celemek, dan topi 

(penutup kepala)  

 

Tidak tersedia 

kacamata 

 b. Apakah hal yang 

menyebabkan bidan 

terkadang melalaikan alat 

pelindung diri dalam 

menolong persalinan? 

 Buru -buru dan terkadang merasa ribet. Hanya saja 

untuk kelengkapan APD bidan mengetahui sejak 

dibangku kuliah. 

APD Tidak 

digunakan dengan 

lengkap 

 c. Apakah dinas kesehatan 

pernah melakukan 

pengawasan secara 

langsung kepada bidan 

terhadap penggunaan alat 

pelindung diri yang benar? 

 belum pernah, hanya saja terkadang kepala ruangan 

yang mengecek, tetapi jarang dilakukan 

Dinas kesehatan 

belum pernah 

melakukan 

pengawasan 

mengenai APD 

 d. Selain pengawasan apakah 

pernah diadakan pembinaan 

kepada Bidan PTT di 

Puskesmas? 

 belum pernah di adakan Pelatihan mengenai alat 

pelindung diri, menurut keterangan bidan K bahwa 

yang sering mengikuti pelatihan iyalah bidan yang 

berstatus PNS untuk PTT jarang di ikut sertakan 

Pelatihan hanya 

untuk yang PNS  
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No Pertanyaan 

Indikator 1 

Alat Pelindung Diri 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

1 

 

a. Apakah anda mengetahui 

alat pelindung diri yang 

tersedia di Puskesmas 

Tempat Anda Bekerja? 

Sebutkan? 

V Masker, celemek, handscoen, sepatu boot, dan penutup 

kepala,  

Tidak tersedia 

kacamata 

 b. Apakah hal yang 

menyebabkan bidan 

terkadang melalaikan alat 

pelindung diri dalam 

menolong persalinan? 

 1. Pada pelaksanaannya kadang memang kita tidak 

pakai semua hanya beberapa saja seperti masker dan 

handscoen serta celemek saja, 

2. bahwa jika menggunakan semuanya rasanya sedikit 

menganggu 

APD Tidak 

digunakan 

dengan lengkap 

 c. Apakah dinas kesehatan 

pernah melakukan 

pengawasan secara 

langsung kepada bidan 

terhadap penggunaan alat 

pelindung diri yang 

benar? 

 

 belum pernah dilaksanakan dinas kesehatan hanya saja 

IBI (ikaatan bidan Indonesia) pernah melakukan 

pemantauan  

Dinas kesehatan 

belum pernah 

melakukan 

pengawasan 

mengenai APD 

 d. Selain pengawasan 

apakah pernah diadakan 

pembinaan kepada Bidan 

PTT di Puskesmas? 

 

 Selama melaksanakan tugas sebagai PTT di Puskesmas 

Ngabang belum pernah diadakan pelatihan mengenai 

keselamatan kerja ataupun alat pelindung. Biasanya 

pelatihan lebih diutamakan ke yang PNS untuk PTT 

biasanya yang mau ikut saja dan tidak di haruskan. 

Pelatihan hanya 

untuk yang PNS  
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No Pertanyaan 

Indikator 1 

Alat Pelindung Diri 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

1 

 

a. Apakah anda mengetahui alat 

pelindung diri yang tersedia di 

Puskesmas Tempat Anda 

Bekerja? Sebutkan? 

F 1. memiliki kelengkapan alat pelindung diri 

yang tersedia, terkait penggunaan APD 

yang sering digunakan bidan pada saat 

menolong ialah masker, handscoen, 

celemek  

2. Hanya saja apabila persiapan lengkap kita 

gunakan secara lengkap, seperti sepatu 

booth, kacamata, clemek, sarung tangan, 

masker dan penutup kepala. 

Tidak tersedia 

kacamata dan 

dalam pelaksanaan 

bidan tidak 

menggunakan 

seluruh APD yang 

tersedia 

 b. Apakah hal yang 

menyebabkan bidan terkadang 

melalaikan alat pelindung diri 

dalam menolong persalinan? 

 1. Buru-buru  

2. Merasa ribet 

APD Tidak 

digunakan dengan 

lengkap 

 c. Apakah dinas kesehatan 

pernah melakukan pengawasan 

secara langsung kepada bidan 

terhadap penggunaan alat 

pelindung diri yang benar? 

 Belum pernah dilaksanakan pengawasan dari 

dinas kesehatan 

Dinas kesehatan 

belum pernah 

melakukan 

pengawasan 

mengenai APD 

 d. Selain pengawasan apakah 

pernah diadakan pembinaan 

kepada Bidan PTT di 

Puskesmas? 

 

 belum pernah dilaksanakan pelatihan 

mengenai APD ataupun manajemen 

keselamatan kerja. 

Belum pernah 

dilaksanakan 
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No Pertanyaan 

Indikator 2 

Ruang Kerja yang Aman 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

2 

 

a. Bagaimanakah ruang kerja di 

puskesmas tempat anda bekerja 

K 1. Tergolong bersih  

2. Ada tempat penyimpanan 

alat 

3. Aman dari benda berbahaya 

lainnya. 

4. Mempunyai tempat 

pembuangan sampah 

berdasar jenis 

Benda tajam seperti 

spuit dan ampul obat-

obatan. 

Benda tajam di buang 

di safety box berwarna 

kuning,  dan sampah 

non medis dibuang 

ditempat sampah 

 b. Apakah Dinas Kesehatan pernah 

melakukan pengawasan terkait ruang 

kerja yang ditempati? 

 

 

 Pada saat akreditasi pernah di 

lakukan kunjungan dari Dinkes 

Hanya satu kali pada 

saat akreditasi 

puskesmas 

 c. Bagaimana tindakan anda jika 

melihat lantai yang rusak, dan jika 

terdapat genteng yang bocor di   

anda memberikan pelayanan 

kesehatan? 

 1. Memberi tahu senior untuk 

diperbaiki 

2. Tanggapan dari Puskesmas 

agak lama (berapa 

hari/mingu/bulan) 

karena menunggu dana 

tersedia. 

 d. Dalam pengelolaan terkait benda 

tajam bagaimana cara yang tepat 

dalam penanganannya? 

 Disediakan safety box, tempat 

sampah khsuus benda tajam  

Berwarna kuning 

kegunaannya untuk 

menyimpan benda 

tajam bekas pakai 
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No Pertanyaan 

Indikator 2 

Ruang Kerja yang Aman 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

2 

 

a. Bagaimanakah ruang kerja 

di puskesmas tempat anda 

bekerja 

V 1. Tergolong aman 

2. Tidak menganggu lalu-lalang 

3. Ruangan sedikit sempit jika ada keluarga 

pasien dan beberapa bidan bertugas ruangan 

terkadang pengap dan kurang nyaman untuk 

dihuni  

4. Benda yang rawan jatuh juga ditempatkan di 

tempat yang aman 

 

- Ruangan terhindar dari 

indikasi kecelakaan 

kerja 

 b. Apakah Dinas Kesehatan 

pernah melakukan 

pengawasan terkait ruang 

kerja yang ditempati? 

 

 

 Belum pernah dilakukan oleh dinas kesehatan. Belum dilaksanakan 

 c. Bagaimana tindakan anda 

jika melihat lantai yang 

rusak, dan jika terdapat 

genteng yang bocor di   

anda memberikan 

pelayanan kesehatan? 

 

 

 bidan melapor ke kepala puskesmas, setelah itu 

kepala puskesmas yang melapor ke dinas 

kesehatan. 

Dilaporkan ke atasan 
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 d. Dalam pengelolaan terkait 

benda tajam bagaimana cara 

yang tepat dalam 

penanganannya? 

 

 1. Tersedia safety box untuk benda tajam 

2. Melakukan kerjasama dengan rumah sakit 

Landak, dan dilakukan pengiriman 

menggunakan ambulance,  

- Tersedia safety box 

berdasarkan jenis 

sampah yaitu spuit dan 

ampul bekas obat di 

buang di safety box 

berwarna kuning dan 

sampah non medis 

dbuang di tempat 

sampah. 

- MOU antara RS dan 

Puskesmas 
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No Pertanyaan 

Indikator 2 

Ruang Kerja yang Aman 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

2 

 

a. Bagaimanakah ruang 

kerja di puskesmas tempat 

anda bekerja 

F 1. tergolong aman dan terhindar dari 

kecelakaan 

2. terlihat dari kerapian ruang kebidanan 

dan peralatan di tempatkan pada lemari 

-Meletakan meja, lemari 

pada tempatn yang tidak 

menganggu jalan.  

- benda berat dilemari 

peralatan 

 b. Apakah Dinas Kesehatan 

pernah melakukan 

pengawasan terkait ruang 

kerja yang ditempati? 

 

 

 Sejauh ini belum pernah ada pemantauan 

yang dilakukan dinas kesehatan tetapi 

bidan F tidak tau secara pasti mungkin 

pernah dilaksanakan tetapi tidak bertepatan 

pada saat bidan F dinas 

Belum pernah 

dilakukan pemantauan 

 c. Bagaimana tindakan anda 

jika melihat lantai yang 

rusak, dan jika terdapat 

genteng yang bocor di   

anda memberikan 

pelayanan kesehatan? 

 

 

 Melaporkan kepada kepala ruangan bidan  

 d. Dalam pengelolaan terkait 

benda tajam bagaimana 

cara yang tepat dalam 

penanganannya? 

 

 1. Meletakan benda tajam pada tempatnya 

2. Jika sudah penuh jangan dipaksa 

- Meletakan spuit 

bekas pakai dan 

ampul obat di safety 

box 
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No Pertanyaan 

Indikator 3 

Penggunaan Peralatan Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

3 

 

a. Apakah pihak Dinas 

Kesehatan memberikan 

peralatan kerja sesuai 

dengan SOP? Apakah 

tersedia daftar inventaris 

barang di Puskesmas? 

 

 

 

K 1 Peralatan kerja di puskesmas Ngabang 

lengkap dan sesuai dengan standar 

2 Tidak mengetahui apakah Puskesmas 

memiliki daftar inventaris atau tidak karena 

biasanya dipegang oleh kepala bidan ruangan. 

- Tersedia lengkap 

- Tidak 

mengentahui 

daftar inventaris 

tersedia atau 

tidak 

 b. Apakah pernah ada 

pergantian alat kerja yang 

sudah usang. Jika pernah 

bagaimana prosedurnya? 

 

 jika ada yang kurang  atau sudah usang bidan 

akan segera melapor ke kepala ruangan dan 

kepala Puskesmas 

Melapor ke atasan 

 c. Bagaimanakah pemeliharaan 

peralatan medis di 

puskesmas tempat anda 

bekerja? Apakah disediakan 

alat sterilisasi atau  

Desinfeksi Tingkat Tinggi? 

 Menjaga kesterilan alat dan kebersihan alat 

kerja bidan, setelah melakukan tindakan bidan 

langsung mencuci, dan melakukan sterilisasi 

menggunakan mesin sterilisasi, sehingga alat 

tidak mudah karatan dan terjamin mutu dan 

kualitasnya 

Melakukan 

sterilisasi guna 

menjaga kualitas 

alat kerja 
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No Pertanyaan 

Indikator 3 

Penggunaan Peralatan Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

3 

 

a. Apakah pihak Dinas 

Kesehatan memberikan 

peralatan kerja sesuai 

dengan SOP? Apakah 

tersedia daftar inventaris 

barang di Puskesmas? 

 

 

 

V 1. Pernah melakukan pergantian peralatan, 

diberikan sesuai kebutuhan 

2. tidak mengetahui apakah tersedia atau tidak. 

 

- Diberikan sesuai 

SOP 

- Tidak 

mengetahui 

daftar inventaris 

 b. Apakah pernah ada 

pergantian alat kerja yang 

sudah usang. Jika pernah 

bagaimana prosedurnya? 

 

 Jika ada alat yang sudah tidak layak pakai 

seperti berkarat maka bidan akan melaporkan 

ke kepala ruangan ataupun kepala Puskesmas 

Melapor ke atasan 

 c. Bagaimanakah 

pemeliharaan peralatan 

medis di puskesmas tempat 

anda bekerja? Apakah 

disediakan alat sterilisasi 

atau  Desinfeksi Tingkat 

Tinggi? 

 Peralatan kerja tetap aman dan steril biasanya 

setelah adanya tindakan medis setiap bidan 

yang dinas akan melakukan pencucian 

menggunakan larutan klorin setelah itu 

dilakukan pembersihan dan sterilisasi 

menggunakan alat autoclave 

Menggunakan 

mesin sterilisasi 

(autoclave) 
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No Pertanyaan 

Indikator 3 

Penggunaan Peralatan Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

3 

 

a. Apakah pihak Dinas 

Kesehatan memberikan 

peralatan kerja sesuai 

dengan SOP? Apakah 

tersedia daftar inventaris 

barang di Puskesmas? 

 

 

 

F 1. Alat kebidanan tersedia dengan lengkap 

karena selalu di cek kelengkapan sebelum 

ada pasien yang datang. 

2. Tidak mengetahui disediakan oleh dinkes 

atau puskesmas 

3. Tidak mengetahui inventaris karena 

pengelolaan ruangan oleh kepala ruangan 

- Lengkap 

- Tidak 

mengetahui 

daftar 

inventaris  

 b. Apakah pernah ada 

pergantian alat kerja yang 

sudah usang. Jika pernah 

bagaimana prosedurnya? 

 

 Pergantian alat yang sudah tidak layak pakai 

seperti berkarat biasanya melapor kepada 

kepala ruangan 

Melapor ke atasan 

 c. Bagaimanakah 

pemeliharaan peralatan 

medis di puskesmas tempat 

anda bekerja? Apakah 

disediakan alat sterilisasi 

atau  Desinfeksi Tingkat 

Tinggi? 

 .Keamanan dan kebersihan alat-alat VK 

biasanya setelah melakukan pelayanan alat yang 

digunakan direndam dengan larutan klorin 

setelah itu di lakukan pembersihan dan 

dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave 

atau alat sterilisasi 

Tersedia autoclave 

untuk menjaga 

peralatan kerja tetap 

aman 

 

 



 

91 

 

 

 

No Pertanyaan 

Indikator 4 

Ruang Kerja yang Sehat 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

4 

 

a. Bagaimanakah kebersihan 

ruang di Puskesmas 

Ngabang? 

 

 

 

K 1. Ruang kerja yang ditempati cukup bersih,  

2. jika pasien ramai dan keluarga pasien 

berdatangan ruang kerja bidan sedikit 

tidak terkontrol hal ini dikarenakan 

keluarga pasien yang datang tidak 

membuang sampah pada tempatnya, tetapi  

3. Puskesmas ini memiliki seorang petugas 

kebersihan yang siap siaga membantu 

kebersihan ruang kebidanan 

- Bersih 

- Memiliki seorang 

petugas 

kebersihan 

 b. Bagaimanakah pengelolaan 

sampah di Puskesmas ini? 

Apakah melalui orang 

ketiga, atau di kelola sendiri? 

 

 1. sampah medis di buang pada tempat yang 

sudah disediakan, seperti spuit atau benda 

tajam juga langsung diletakan pada safety 

box kemudian di serahkan ke rumah sakit 

landak. 

2. sampah non medis disediakan tempat 

sampah dan dibakar dibelakang 

Puskesmas 

- tersedia safety box 

untuk sampah 

benda tajam 

- sampah non medis 

dibakar dibelakang 

puskesmas 

 c. Jika dilakukan oleh orang 

ketiga bagaimana 

prosedurnya dan apakah ada 

peran Dinas Kesehatan? 

  Dilakukan MOU dengan Pihak Rumah Sakit Di serahkan di RS 

Landak karena 

memiliki incinerator 

atau alat penghancur 
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benda tajam. 

 d. Apakah anda mengetahui 

pemilahan sampah B3 ? 

Apakah di kelola sama 

dengan sampah domestik 

atau tidak? 

 Di pisahkan antara medis ( kassa, spuit, ampul 

obat) dan non medis (sampah plastic, kotak, 

bekas makanan, dapur) 

Dipisahkan antara 

medis dan non medis 
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No Pertanyaan 

Indikator 4 

Ruang Kerja yang Sehat 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

4 

 

a. Bagaimanakah kebersihan 

ruang di Puskesmas 

Ngabang? 

 

 

 

V 1. Kebersihan ruangan bidan ruang kebidanan 

memiliki satu orang petugas kebersihan 

yang membantu di ruang kebidanan,  

2. Tersedia sampah berdasarkan jenis medis 

dan non medis, hanya saja pelaksanaannya 

terkadang masih sering tercampur, sehingga 

dapat membahayakan petugas jika 

membakar sampah nonmedis apabila ada 

sampah yang tercampur antara medis dan 

non medis,  

- Memiliki satu petugas 

kebersihan 

- Masih belum terlaksana 

dengan baik 

 b. Bagaimanakah pengelolaan 

sampah di Puskesmas ini? 

Apakah melalui orang 

ketiga, atau di kelola 

sendiri? 

 

 1. Untuk sampah medis bekerjasama dengan 

pihak RSUD Landak untuk proses 

penghancuran benda tajam dan berbahaya.  

2. Sampah non medis dilakukan pembakaran 

dibelakang Puskesmas 

- Rumah sakit Landak 

memiliki alat penghancur 

benda tajam (insenerator) 

- Sampah  non medis 

dikelola sendiri 

 c. Jika dilakukan oleh orang 

ketiga bagaimana 

prosedurnya dan apakah 

ada peran Dinas 

 Dilakukan MOU dengan pihak rumah sakit, 

karena hanya rumah sakit landak yang memiliki 

alat 

Kerjasama dengan pihak 

Rumah Sakit Landak 
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Kesehatan? 

 

 d. Apakah anda mengetahui 

pemilahan sampah B3 ? 

Apakah di kelola sama 

dengan sampah domestik 

atau tidak? 

 1. Berbeda sampah medis  atau limbah B3 

diserahkan ke Rumah Sakit Landak  

2. Sampah non medis di bakar di belakang 

Puskesmas 

- Sampah medis berupa 

kassa bekas darah, spuit 

(jarum suntik), ampul 

obat dan benda tajam 

lainnya.  

- Sampah non medis berupa 

sampah dapur, plastik, 

kardus dll 
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No Pertanyaan 

Indikator 4 

Ruang Kerja yang Sehat 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

4 

 

a. Bagaimanakah 

kebersihan ruang di 

Puskesmas Ngabang? 

F 1. Bersih 

2. Memiliki petugas kebersihan yang tetap menjaga agar 

ruangan tetap nyaman untuk ditempati 

Terdapat satu 

petugas 

kebersihan 

 b. Bagaimanakah 

pengelolaan sampah di 

Puskesmas ini? Apakah 

melalui orang ketiga, 

atau di kelola sendiri? 

 Sampah medis dilakukan MOU dengan pihak rumah sakit 

Landak karena hanya RS yang mempunyai alat 

penghancur benda tajam infeksius. 

Kerjasama 

dengan pihak 

RS 

 c. Jika dilakukan oleh 

orang ketiga bagaimana 

prosedurnya dan apakah 

ada peran Dinas 

Kesehatan? 

 Melalui kerjasama dengan pihak RS jika sudah terkumpul 

banyak, diserahkan di RS menggunakan ambulance. 

MOU dengan 

rumah sakit 

 d. Apakah anda 

mengetahui pemilahan 

sampah B3 ? Apakah di 

kelola sama dengan 

sampah domestik atau 

tidak? 

 1. Pengelolaan dan pemilahan sampah berdasarkan jenis 

sampah, dimana sampah non infeksius dibuang 

ditempat sampah dan dibakar dibelakang puskesmas, 

2. Sampah medis atau limbah benda tajam dilakukan 

MOU dengan pihak rumah sakit Landak karena RS 

yang mempunyai alat penghancur benda tajam. 

- Melakukan 

kerjasama 

dengan 

pihak 

Rumah 

Sakit  
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No Pertanyaan 

Indikator 5 

Penerangan Diruang Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

5 

 

a. Bagaimana penerangan di 

ruang kebidanan? Apakah 

ada pertimbangan dalam 

memilih cahaya atau 

penerangan yang tepat 

dalam ruang kerja bidan? 

 

 

K 1. Lampu diruang kerja tergolong terang,  

2. Tersedia lampu sorot dan genset akan di 

hidupkan apabila lampu padam karena 

Puskesmas Ngabang menggunakan 

listrik PLN.  

3. Penerangan secara alami tidak 

didapatkan karena bidan jarang 

membuka jendela ataupun ventilasi hal 

ini karena ruang bidan memiliki AC. 

-   lampu terang 

-  tambahan lampu 

sorot 

- jendela jarang 

dibuka, akrena 

menggunakan 

AC 

 b. Bagaimana penerangan di 

Puskesmas, apakah ada  

peran pemerintah dalam 

pelaksanaan terhadap 

penggunaan maupun 

pembiayaan alat 

pencahayaan 

 Menggunakan dana Puskesmas untuk peran 

pemerintah bidan tidak mengetahuinya  

Bidan tidak 

mengetahui 
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No Pertanyaan 

Indikator 5 

Penerangan Diruang Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

5 

 

a. Bagaimana penerangan di 

ruang kebidanan? Apakah 

ada pertimbangan dalam 

memilih cahaya atau 

penerangan yang tepat 

dalam ruang kerja bidan? 

 

 

V Penerangan diruang ini cukup bagus, 

terang  dan diharapkan membantu bidan 

dalam melakukan asuhan kebidanan. 

Juga ada jendela dan ventilasi 

Penerangan cukup 

baik, tersedia AC 

 b. Bagaiman penerangan di 

Puskesmas, apakah ada  

peran pemerintah dalam 

pelaksanaan terhadap 

penggunaan maupun 

pembiayaan alat 

pencahayaan 

 1. Puskesmas Ngabang menggunakan 

listrik PLN dan ada tersedia genset jika 

lampu padam 

2.  mengenai pembiayaan menurut bidan di 

bayar oleh Puskesmas 

Menggunakan 

listrik PLN 
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No Pertanyaan 

Indikator 5 

Penerangan Diruang Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

5 

 

a. Bagaimana penerangan di 

ruang kebidanan? Apakah 

ada pertimbangan dalam 

memilih cahaya atau 

penerangan yang tepat 

dalam ruang kerja bidan? 

 

 

F 1. Penerangan diruang kerja sudah cukup 

terang  

2. jarang mati lampu sehingga jarang 

menggunakan genset 

- penerangan 

cukup terang 

dan tersedia 

genset 

 b. Bagaimana penerangan di 

Puskesmas, apakah ada  

peran pemerintah dalam 

pelaksanaan terhadap 

penggunaan maupun 

pembiayaan alat 

pencahayaan 

 Mengenai pembiayaan bidan tidak 

mengetahuinya 

Tidak mengetahui 

pembiayaan dan 

penggunaan 
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Tabel 3.6 

Hasil wawancara dengan bidan PTT Puskesmas Darit 

 

No Pertanyaan 

Indikator 1 

Alat Pelindung Diri 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

1 

 

a. Apakah anda mengetahui alat 

pelindung diri yang tersedia di 

Puskesmas Tempat anda 

bekerja? Sebutkan? 

M 1. Mengetahui tetapi kurang lengkap 

2. APD yang tersedia ialah masker, handscoen, sepatu 

boot, dan penutup kepala. 

celemek dan 

kacamata 

google tidak 

tersedia 

 b. Apakah hal yang menyebabkan 

bidan terkadang melalaikan 

alat pelindung diri dalam 

menolong persalinan? 

 Malas dan  disaat sedang buru-buru misalkan partus 

lengkap 

Kurangnya 

kesadaran 

bidan 

 c. Apakah dinas kesehatan pernah 

melakukan pengawasan secara 

langsung kepada bidan 

terhadap penggunaan alat 

pelindung diri yang benar? 

 Tidak pernah selama bidan M melaksanakan tugas Tidak pernah 

dilakukan 

pengawasan 

 d. Selain pengawasan apakah 
pernah diadakan pembinaan 

kepada Bidan PTT di 

Puskesmas? 

 

 Pernah dilakukan pelatihan satu kali mengenai APD 
tapi bukan dari dinas, hanya dari puskesmas pernah 

memberi arahan mengenai APD pada saat pertama 

masuk kerja 

Pernah 
dilaksanakan 

satu kali 
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No Pertanyaan 

Indikator 1 

Alat Pelindung Diri 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

1 

 

a. Apakah anda mengetahui alat 

pelindung diri yang tersedia di 

Puskesmas Tempat Anda 

Bekerja? Sebutkan? 

N 1. Memiliki APD hanya saja tidak 

lengkap 

2. Tersedia hanya masker, handscoen, 

sepatu booth dan penutup kepala 

3. yang tidak tersedia yaitu celemek dan 

kacamata 

celemek dulu 

pernah ada tetapi 

dibuang karena 

sudah koyak dan 

lusuh sehingga 

dibuang oleh bidan 

koordinator 

 b. Apakah hal yang 

menyebabkan bidan terkadang 

melalaikan alat pelindung diri 

dalam menolong persalinan? 

 1. Jika ada pasien yang datang dengan 

pembukaan lengkap dan tidak sempat 

menggunakan APD lengkap 

2. Merasa risih 

Kurang kesadaran 

dalam keamanan 

diri 

 c. Apakah dinas kesehatan 

pernah melakukan pengawasan 

secara langsung kepada bidan 

terhadap penggunaan alat 

pelindung diri yang benar? 

 

 Belum pernah dilaksanakan Belum pernah 

 d. Selain pengawasan apakah 

pernah diadakan pembinaan 

kepada Bidan PTT di 

Puskesmas? 

 

 Pernah dilaksanakan tetapi bidan N tidak 

ikut berpartisipasi dan tidak mengetahui 

yang melaksanakan puskesmas atau dinas 

kesehatan 

Pernah 

dilaksanakan 
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No Pertanyaan 

Indikator 1 

Alat Pelindung Diri 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

1 

 

a. Apakah anda mengetahui alat 

pelindung diri yang tersedia 

di Puskesmas Tempat Anda 

Bekerja? Sebutkan? 

V 1. Masih kurang lengkap 

2. Handscoen, masker, penutup kepala, 

sepatu boot 

Tidak tersedia celemek ( 

melindungi tubuh dari 

cairan tubuh dan darah 

pasien) kacamata ( 

melindungi mata terkena 

percikan) 

 b. Apakah hal yang 

menyebabkan bidan 

terkadang melalaikan alat 

pelindung diri dalam 

menolong persalinan? 

 Karena merasa terganggu sehingga 

kurang bebas dalam bergerak 

Kurang kesadaran diri 

bidan yang dapat 

mengakibatkan bidan 

terancam  terkena 

penyakit yang dapat 

menular melalui kulit, 

semburan darah . 

 c. Apakah dinas kesehatan 

pernah melakukan 

pengawasan secara langsung 

kepada bidan terhadap 

penggunaan alat pelindung 

diri yang benar? 

 

 Belum pernah dilakukan selama bidan V 

bertugas 

Belum dilaksanakan 

pengawasan dari dinas 

kesehatan 

 d. Selain pengawasan apakah 

pernah diadakan pembinaan 

kepada Bidan PTT di 

Puskesmas? 

 

 1. Pernah dilaksanakan, tetapi tidak 

mengikuti  

2. Tidak mengetahui apakah yg 

melaksanakan Puskesmas atau Dinas 

Kesehatan 

Belum pernah mengikuti 

tetapi pernah 

dilaksanakan 
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No Pertanyaan 

Indikator 2 

Ruang Kerja yang Aman 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

2 

 

a. Bagaimanakah ruang kerja di 

puskesmas tempat anda bekerja 

M 1. Bahwa ruang kebidanan aman, 

serta ukuran yang luas sehingga 

bidan bebas dalam melaksanakan 

asuhan kebidanan,  

2. Penempatan peralatan dan 

barang berat juga di lemari dan 

di letakan di paling bawah  

- Ruangan yang nyaman 

ditempati bidan dapat 

mempermudah bidan dalam 

memberi pelayanan berkualitas 

 b. Apakah Dinas Kesehatan 

pernah melakukan pengawasan 

terkait ruang kerja yang 

ditempati? 

 

 Pernah dilakukan pengawasan dari 

dinas kesehatan 

Dilaksanakan pengawasan seperti 

melihat ruangan  

 c. Bagaimana tindakan anda jika 

melihat lantai yang rusak, dan 

jika terdapat genteng yang 

bocor di   anda memberikan 

pelayanan kesehatan? 

 

 jika lantai rusak atau genteng bocor 

biasanya kami melaporkan kepada 

kepala puskesmas.   

Melapor kepada atasan 

 d. Dalam pengelolaan terkait benda 

tajam bagaimana cara yang tepat 

dalam penanganannya? 

 Memiliki tempat pembuangan benda 

tajam yaitu safety box, agar terhindar 

dari cidera benda tajam 

Terdapat sebuah safety box 

pembuangan benda tajam untuk 

limbah B3 seperti spuit, ampul 

bekas obat-obatan 
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No Pertanyaan 

Indikator 2 

Ruang Kerja yang Aman 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

2 

 

a. Bagaimanakah ruang kerja 

di puskesmas tempat anda 

bekerja 

N Keamanan ruang kerja dijaga oleh 

bidan yang bertugas terlihat dari 

meletakan limbah medis pada 

tempatnya,  dan peralatan pada 

tempat yang seharusnya 

 Meletakan benda berbahaya 

pada tempatnya dapat 

menciptakan rasa aman  

 b. Apakah Dinas Kesehatan 

pernah melakukan 

pengawasan terkait ruang 

kerja yang ditempati? 

 

 Pernah dilaksanakan, akan tetapi 

bidan N tidak hadir saat 

dilaksanakan pengawasan 

Pernah dilaksanakan tetapi tidak 

bertepatan dengan hari dinas 

 c. Bagaimana tindakan anda 

jika melihat lantai yang 

rusak, dan jika terdapat 

genteng yang bocor di   

anda memberikan 

pelayanan kesehatan? 

 

 

 Selama bekerja di ruang kerja di 

Puskesmas Darit tidak pernah ada 

genteng yang bocor dan lantai 

yang rusak, namun jika ada akan 

di laporkan ke kepala Puskesmas 

untuk tindak selanjutnya kepala 

Puskesmas yang melaksanakan. 

Dilaporkan kepada atasan 

 d. Dalam pengelolaan terkait 

benda tajam bagaimana cara 

yang tepat dalam 

penanganannya? 

 

 Tersedia safety box untuk 

meletakan sampah medis benda 

tajam.   

Sampah medis benda tajam 

diletakan secara baik kedalam 

safety box, karena jika penuh 

harus segera diganti agar tidak 

penuh dan berserakan di lantai. 
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No Pertanyaan 

Indikator 2 

Ruang Kerja yang Aman 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

2 

 

a. Bagaimanakah ruang 

kerja di puskesmas tempat 

anda bekerja 

V 1. Keadaan ruangan bersih dan rapi tidak 

ada sampah atau kardus, meja atau 

benda yang dapat menyebabkan bahaya 

yang diletakan pada sembarang tempat 

2. Posisi meja dan kursi serta alat-alat 

lainnya juga tertata dengan rapi 

sehingga tidak mengindikasikan 

kecelakaan kerja.  

- Ruangan dalam 

kondisi rapi dan 

bersih 

- Tidak ada indikasi 

kecelakaan kerja 

 b. Apakah Dinas Kesehatan 

pernah melakukan 

pengawasan terkait ruang 

kerja yang ditempati? 

 Pernah dilaksanakan pengawasan oleh 

dinas kesehatan 

Pernah dilakukan 

pengawasan 

 c. Bagaimana tindakan anda 

jika melihat lantai yang 

rusak, dan jika terdapat 

genteng yang bocor di   

anda memberikan 

pelayanan kesehatan? 

 1. Selama ini tidak pernah ada genteng 

dan bocor, serta lantai yang rusak  

2. jika ada pasti akan dilaporkan ke kepala 

Puskesmas.        

Melapor kepada atasan 

 d. Dalam pengelolaan terkait 

benda tajam bagaimana 

cara yang tepat dalam 

penanganannya? 

 

 Sampah benda tajam dibuang ke dalam 

safety box, seperti sampah spuit (jarum 

suntik), kassa bekas pakai, dan ampul obat-

obatan 

sampah bekas pakai 

benda tajam di buang 

kedalam safety box 
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No Pertanyaan 

Indikator 3 

Penggunaan Peralatan Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

3 

 

a. Apakah pihak Dinas 

Kesehatan memberikan 

peralatan kerja sesuai 

dengan SOP? Apakah 

tersedia daftar inventaris 

barang di Puskesmas? 

 

M 1. Bidan M tidak mengetahui apakah ada 

tersedia daftar inventaris barang hal ini 

karena yang bertanggung jawab ialah kepala 

ruangan.  

2. Peralatan kerja bidan sudah cukup lengkap, 

tersedia dari Dinas Kesehatan 

- Yang 

bertanggung 

jawab mengenai 

inventaris barang 

ialah kepala 

ruangan 

 b. Apakah pernah ada 

pergantian alat kerja yang 

sudah usang. Jika pernah 

bagaimana prosedurnya? 

 

 Bidan M tidak mengetahui mengenai 

pergantian alat yang sudah usang  

Tidak mengetahui 

 c. Bagaimanakah 

pemeliharaan peralatan 

medis di puskesmas tempat 

anda bekerja? Apakah 

disediakan alat sterilisasi 

atau  Desinfeksi Tingkat 

Tinggi? 

 i. 1. Peralatan kerja bidan diletakan pada mesin 

sterilisasi, agar alat kerja yang digunakan 

tidak cepat karat dan mudah di gunakan 

ketika ada pasien datang,  

ii. 2. Tersedia satu alat sterilisasi bergabung 

dengan bagian keperawatan dan letaknya 

juga jauh dari ruang kebidanan sehingga 

terkadang menyulitkan bidan untuk proses 

pengambilan alat.  

 

- Memiliki alat 

sterilisasi guna 

menjaga kualitas 

peralatan kerja 

dari karat dan 

mudah digunakan 

saat pasien 

datang 
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No Pertanyaan 

Indikator 3 

Penggunaan Peralatan Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

3 

 

a. Apakah pihak Dinas 

Kesehatan memberikan 

peralatan kerja sesuai 

dengan SOP? Apakah 

tersedia daftar inventaris 

barang di Puskesmas? 

 

 

 

N 1. Pada Puskesmas Darit tersedia peralatan 

kebidanan yang lengkap yang disediakan 

oleh Dinas Kesehatan, hanya saja tidak ada 

lampu sorot 

2. Mengenai daftar inventaris di pegang oleh 

kepala ruangan 

 

Memiliki 

peralatan kerja 

yang lengkap 

tetapi lampu 

sorot tidak ada, 

karena rusak dan 

belum di ganti 

 b. Apakah pernah ada 

pergantian alat kerja yang 

sudah usang. Jika pernah 

bagaimana prosedurnya? 

 

 Mengenai pergantian alat yang sudah usang 

tidak diketahui oleh bidan N. 

 

Bidan tidak 

mengetahui 

bagaimana prosedur 

pergantian alat 

 c. Bagaimanakah 

pemeliharaan peralatan 

medis di puskesmas tempat 

anda bekerja? Apakah 

disediakan alat sterilisasi 

atau  Desinfeksi Tingkat 

Tinggi? 

 Mesin sterilisasi tersedia satu buah, akan tetapi 

jarak nya sedikit jauh dari ruang kebidanan 

Tersedia sebuah 

mesin sterilisasi, 

tetapi letaknya yang 

jauh sedikit 

menyulitkan bidan 
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No Pertanyaan 

Indikator 3 

Penggunaan Peralatan Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

3 

 

a. Apakah pihak Dinas 

Kesehatan memberikan 

peralatan kerja sesuai 

dengan SOP? Apakah 

tersedia daftar inventaris 

barang di Puskesmas? 

 

 

 

V 1. Puskesmas Darit memiliki peralatan kerja 

bidan yang cukup lengkap,  

2. Terkait ketersediaan daftar infentaris alat 

kebidanan bidan V mengatakan tidak 

mengetahui nya. 

Peralatan yang 

lengkap dan tidak 

mengetahui daftar 

inventaris ada atau 

tidak kerena di 

pegang oleh kepala 

ruangan 

 b. Apakah pernah ada 

pergantian alat kerja yang 

sudah usang. Jika pernah 

bagaimana prosedurnya? 

 Pernah dilaksanakan, biasanya dilakukan 

pengajuan lebih dulu ke pihak dinas kesehatan 

Diajukan terlebih 

dulu ke dinas 

kesehatan, 

kemudian 

menunggu barang 

tersedia 

 c. Bagaimanakah 

pemeliharaan peralatan 

medis di puskesmas tempat 

anda bekerja? Apakah 

disediakan alat sterilisasi 

atau  Desinfeksi Tingkat 

Tinggi? 

 1. Puskesmas memiliki satu buah alat sterilisasi 

yang masih bergabung dengan bagian 

keperawatan.  

2. Serta penempatan yang jauh dari ruang 

kebidanan sehingga mneyulitkan untuk 

pengambilan alat. 

Tersedia satu buah 

alat sterilisasi 
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No Pertanyaan 

Indikator 4 

Ruang Kerja yang Sehat 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

4 

 

a. Bagaimanakah kebersihan 

ruang di Puskesmas 

Ngabang? 

M 1. Ruangan selalu dijaga kebersihannya 

2. Terdapat satu orang petugas 

kebersihan 

- Dijaga kebersihannya 

- Memiliki satu orang 

petugas kebersihan 

 b. Bagaimanakah pengelolaan 

sampah di Puskesmas ini? 

Apakah melalui orang 

ketiga, atau di kelola 

sendiri? 

 1. Sampah medis dilakukan kerjasama 

dengan pihak rs 

2. Sampah non medis dibakar 

dibelakang Puskesmas 

- Sampah medis di 

kelola oleh RS 

- sampah non medis di 

bakar di belakang 

Puskesmas 

 c. Jika dilakukan oleh orang 

ketiga bagaimana 

prosedurnya dan apakah 

ada peran Dinas 

Kesehatan? 

 Dilakukan kerjasama, dikirim ke rs jika 

sudah banyak 

Pihak Puskesmas 

melakukan MOU dengan 

Rumah Sakit untuk 

pengelolaan limbah medis 

berbahaya 

 d. Apakah anda mengetahui 

pemilahan sampah B3 ? 

Apakah di kelola sama 

dengan sampah domestik 

atau tidak? 

 di Puskesmas ini tersedia tempat sampah 

berdasarkan jenis sampah seperti sampah 

infeksius dan non infeksius. 

Tersedia tempat sampah 

berdasarkan jenis yaitu 

medis terdiri dari bekas 

kassa, jarum suntik dan 

ampul obat. Sedangkan 

sampah non medis berupa 

sampah dapur, plastik, 

kardus, kertas  
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No Pertanyaan 

Indikator 4 

Ruang Kerja yang Sehat 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

4 

 

a. Bagaimanakah kebersihan 

ruang di Puskesmas 

Ngabang? 

 

N 1. Bersih, karena ada petugas kebersihan 

2. Setelah melakukan tindakan bidan 

langsung membersikan 

Bersih karena kerjasama 

antara bidan dan petugas 

kebersihan dalam 

menjaga kebersihan 

ruangan 

 b. Bagaimanakah pengelolaan 

sampah di Puskesmas ini? 

Apakah melalui orang 

ketiga, atau di kelola 

sendiri? 

 1. Pengelolaan sampah di Puskesmas ini 

dilakukan pembakaran di belakang 

Puskesmas untuk sampah non medis 

2. Sampah medis serta limbah benda tajam 

dilakukan kerjasama dengan pihak 

Rumah Sakit Landak 

Dilakukan pemisahan 

berdasarkan jenis 

sampah, sehingga 

pengelolaannya juga 

berbeda, sampah medis di 

serahkan di RS dan 

sampah non medis di 

bakar 

 c. Jika dilakukan oleh orang 

ketiga bagaimana 

prosedurnya dan apakah 

ada peran Dinas 

Kesehatan? 

 Jika sudah penuh dan banyak di antar 

menggunakan ambulance 

Ada kerjasama antara 

pihak Puskesmas dan 

Rumah Sakit Landak, 

karena hanya RS Landak 

yang memiliki alat 

penghancur benda tajam 

 d. Apakah anda mengetahui 

pemilahan sampah B3 ? 

Apakah di kelola sama 

dengan sampah domestik 

atau tidak? 

 Dipisah berdasarkan jenis Sampah B3 seperti 

limbah benda jam dan 

bekas darah di masukan 

kedalam tempat sampah 

medis dan safety box 

sampah domestik di bakar 
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No Pertanyaan 

Indikator 4 

Ruang Kerja yang Sehat 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

4 

 

a. Bagaimanakah 

kebersihan ruang di 

Puskesmas Ngabang? 

V Terlihat bersih dan ada satu 

petugas untuk 

membersihkan ruang bidan 

Memiliki petugas kebersihan 

 b. Bagaimanakah 

pengelolaan sampah di 

Puskesmas ini? Apakah 

melalui orang ketiga, 

atau di kelola sendiri? 

 Tersedia tempat sampah 

dilakukan pemilahan 

sampah berdasarkan 

jenisnya, sampah non medis 

dikelola sendiri dan sampah 

medis di serahkan ke RS 

Landak 

Sampah medis di serahkan ke Rumah Sakit dan 

sampah non medis di kelola sendiri dengan cara 

dibakar 

 c. Jika dilakukan oleh 

orang ketiga bagaimana 

prosedurnya dan apakah 

ada peran Dinas 

Kesehatan? 

 Kerjasama dengan pihak RS 

Landak, jika sudah penuh 

akan di antar 

Melakukan MOU dengan pihak Rumah Sakit Landak 

karena Ruumah Sakit Landak memiliki alat 

penghancur limbah benda tajam  

 d. Apakah anda 

mengetahui pemilahan 

sampah B3 ? Apakah 

di kelola sama dengan 

sampah domestik atau 

tidak? 

 1. sampah infeksius dan 

limbah benda tajam di 

letakan pada safety box, 

2. sampah non infeksius 

juga terdapat tempat 

sampah yang disediakan  

sampah infeksius jika sudah banyak diserahkan ke 

Rumah Sakit dengan biaya lima ribu rupiah/kg 

sampah non medis setelah sudah banyak akan di 

bakar di belakang Puskesmas. 
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No Pertanyaan 

Indikator 5 

Penerangan Diruang Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

5 

 

a. Bagaimana penerangan di 

ruang kebidanan? Apakah 

ada pertimbangan dalam 

memilih cahaya atau 

penerangan yang tepat dalam 

ruang kerja bidan? 

 

 

M Puskesmas ini memiliki penerangan yang 

cukup terang untuk melaksanakan tindakan 

kebidanan, hanya saja tidak memiliki lampu 

sorot pernah ada tapi rusak, kemudian di 

Puskesmas ini tersedia genset jika lampu 

PLN tidak menyala. 

1. Tersedia lampu 

yang cukup 

terang di 

Puskesmas 

2. Memiliki sebuah 

genset jika 

lampu padam 

 b. Bagaimana penerangan di 

Puskesmas, apakah ada  

peran pemerintah dalam 

pelaksanaan terhadap 

penggunaan maupun 

pembiayaan alat pencahayaan 

 Tidak mengetahui bagaimana sistem 

pembayaran listrik 

Bidan tidak 

mengetahui proses 

pembayaran listrik 
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No Pertanyaan 

Indikator 5 

Penerangan Diruang Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

5 

 

a. Bagaimana penerangan di 

ruang kebidanan? Apakah 

ada pertimbangan dalam 

memilih cahaya atau 

penerangan yang tepat 

dalam ruang kerja bidan? 

N 1. Penerangan di Puskesmas Darit cukup 

terang 

2. Siang hari cahaya matahari cukup 

terpancar kearah ruangan.  

3. Akan tetapi di Puskesmas tidak tersedia 

lampu sorot untuk membantu bidan 

melaksanakan tindakan kebidanan, jika 

melakukan hecting terkadang kesusahan 

sehingga menggunakan senter 

handphone. 

Penerangan cukup 

terang, tetapi tidak 

tersedia lampu sorot 

yang menyusahkan 

bidan dalam 

melakukan asuhan 

kebidanan 

 b. Bagaiman penerangan di 

Puskesmas, apakah ada  

peran pemerintah dalam 

pelaksanaan terhadap 

penggunaan maupun 

pembiayaan alat 

pencahayaan 

 Listrik yang tersedia menggunakan listrik 

PLN untuk pembiayaan bidan kurang 

mengetahui 

Listrik yang 

digunakan ialah 

listrik PLN 
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No Pertanyaan 

Indikator 5 

Penerangan Diruang Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

5 

 

a. Bagaimana penerangan di 

ruang kebidanan? Apakah 

ada pertimbangan dalam 

memilih cahaya atau 

penerangan yang tepat 

dalam ruang kerja bidan? 

V 1. Penerangan di Puskesmas dirasakan 

cukup, jika siang hari akan terasa terang 

karena sinar matahari masuk melalui 

jendela, dan ventilasi, tetapi pada saat 

malam hari tidak terlalu terang.  

2. Kemudian lampu sorot juga tidak ada 

sehingga menyulitkan bidan 

melaksanakan asuhan kebidanan yang 

memerlukan penglihatan yang tajam 

seperti melakukan hecting dan 

menentukan derajat laserasi perlukaan 

kala 3.  

3. Tersedia genset satu buah 

 

Penerangan cukup 

baik, hanya saja 

tidak tersedia lampu 

sorot 

 b. Bagaimana penerangan di 

Puskesmas, apakah ada  

peran pemerintah dalam 

pelaksanaan terhadap 

penggunaan maupun 

pembiayaan alat 

pencahayaan 

 Menggunakan listrik PLN untuk 

pembiayaan bidan tidak mengetahui 

Pembiayan bidan 

tidak 

mengetahuinya 
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Tabel 3.7 

Hasil wawancara dengan bidan PTT Puskesmas Kuala Behe 
 

No Pertanyaan 

Indikator 1 

Alat Pelindung Diri 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

1 

 

a. Apakah anda mengetahui alat 

pelindung diri yang tersedia di 

Puskesmas Tempat Anda 

Bekerja? Sebutkan? 

M 1. Bahwa APD yang tersedia di 

Puskesmas Kuala Behe ialah 

masker, celemek, sepatu boot, 

handscoen,  

2. bidan M mengatakan tidak tau 

mengapa APD tidak disediakan 

lengkap di Puskesmas. 

APD yang tersedia 

kurang lengkap. tidak 

tersedia kacamata dan 

penutup kepala. Pada 

pelaksanaannya yang 

dipakai biasanya masker, 

handscoen dan celemek 

 b. Apakah hal yang menyebabkan 

bidan terkadang melalaikan 

alat pelindung diri dalam 

menolong persalinan? 

 Alasan tidak menggunakan clemek 

secara lengkap karena ribet dan tidak 

bebas 

Bidan merasa ribet jika 

harus menggunakan 

APD secara lengkap 

 c. Apakah dinas kesehatan pernah 

melakukan pengawasan secara 

langsung kepada bidan 

terhadap penggunaan alat 

pelindung diri yang benar? 

 Tidak pernah dilaksanakan 

pengawasan mengenai pemakaian 

APD 

Tidak pernah 

dilaksanakan 

pengawasan dari dinas 

kesehatan 

 d. Selain pengawasan apakah 

pernah diadakan pembinaan 

kepada Bidan PTT di 

Puskesmas? 

 Tidak pernah dilaksanakan pelatihan 

atau pengawasan dari dinas kesehatan 

mengenai APD,  

Belum pernah 

mendapatkan pelatihan 

APD 
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No Pertanyaan 

Indikator 1 

Alat Pelindung Diri 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

1 

 

a. Apakah anda mengetahui alat 

pelindung diri yang tersedia di 

Puskesmas Tempat Anda 

Bekerja? Sebutkan? 

F Alat pelindung diri yang tersedia di 

Puskesmas Kuala Behe ialah masker, 

handscoen, sepatu booth dan celemek. 

 

 

APD yang tidak tersedia 

di Puskesmas Kuala Behe 

ialah Kacamata dan 

penutup kepala, dulu 

pernah ada tapi hilang 

 b. Apakah hal yang 

menyebabkan bidan terkadang 

melalaikan alat pelindung diri 

dalam menolong persalinan? 

 Merasa terganggu karena kurang 

bebas bergerak 

Kurangnya kesadaran 

bidan dalam penggunaan 

APD secara lengkap 

 c. Apakah dinas kesehatan 

pernah melakukan 

pengawasan secara langsung 

kepada bidan terhadap 

penggunaan alat pelindung diri 

yang benar? 

 

 Belum pernah ada pengawasan secara 

langsung terkait penggunaan APD 

Belum pernah 

dilaksanakan pengawasan 

 d. Selain pengawasan apakah 

pernah diadakan pembinaan 

kepada Bidan PTT di 

Puskesmas? 

 

 Selama bertugas di Puskesmas Kuala 

Behe tidak pernah mengikuti pelatihan 

baik dari Puskesmas maupun dari 

Dinas Kesehatan 

belum pernah ada 

pelatihan baik dari dinas 

kesehatan atau dari 

Puskesmas 
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No Pertanyaan 

Indikator 2 

Ruang Kerja yang Aman 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

2 

 

a. Bagaimanakah ruang kerja di 

puskesmas tempat anda bekerja 

M 1. Ruang kerja di ruang 

kebidanan terlihat bersih, 

meskipun bangunan lama, tata 

letak sebisa mungkin tidak 

menganggu lalu lalang 

2. Ruangan kebidanan juga 

mempunyai satu orang petugas 

kebersihan,  

- Posisi letak meja dan 

peralatan kerja yang 

ditempatkan tertata 

sehingga tidak 

menganggu lalu lalang 

bidan 

 b. Apakah Dinas Kesehatan 

pernah melakukan pengawasan 

terkait ruang kerja yang 

ditempati? 

 

 

 Belum pernah dilakukan 

pengawasan di Puskesmas 

Belum pernah ada 

pengawasan dari pihak 

dinas kesehatan 

 c. Bagaimana tindakan anda jika 

melihat lantai yang rusak, dan 

jika terdapat genteng yang 

bocor di   anda memberikan 

pelayanan kesehatan? 

 Jika ada tanda tanda kerusakan 

bidan akan melapor ke kepala 

Puskesmas. 

 

Melapor ke atasan 

 d. Dalam pengelolaan terkait 

benda tajam bagaimana cara 

yang tepat dalam 

 Berhati-hati dan disimpan pada 

tempatnya yaitu safety box, agar 

Tersedia safety box untuk 

penyimpanan sementara 
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penanganannya? 
 

terhindar dari bahaya jarum suntik 

bekas pakai 

benda tajam bekas pakai 

seperti jarum suntik, kassa 

dan bekas ampul obat-

obatan 

 

No Pertanyaan 

Indikator 2 

Ruang Kerja yang Aman 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

2 

 

a. Bagaimanakah ruang kerja di 

puskesmas tempat anda 

bekerja 

F 1. Ruangan kerja kebidanan di 

Puskesmas Kuala Behe memang 

sedikit sempit, sehingga sedikit 

kesusahan pada saat menolong 

persalinan,  

2. Meja dan kursi dan lemari 

diletakan pada tempatnya 

sehingga tidak menganggu lalu 

lalang.  

Ruangan yang sempit 

dapat membahayakan 

bidan jika terburu-buru 

dalam melaksanakan 

pelayanan kebidanan. 

 b. Apakah Dinas Kesehatan 

pernah melakukan 

pengawasan terkait ruang 

kerja yang ditempati? 

 

 

 Belum pernah dilaksanakan selama 

bertugas di Puskesmas 

Belum pernah 

dilakukan pengawasan 
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 c. Bagaimana tindakan anda 

jika melihat lantai yang 

rusak, dan jika terdapat 

genteng yang bocor di   anda 

memberikan pelayanan 

kesehatan? 

 Melapor kepada kepala ruangan atau 

kepala puskesmas 

Lapor kepada atasan 

 d. Dalam pengelolaan terkait 

benda tajam bagaimana cara 

yang tepat dalam 

penanganannya? 

 Di ruang kerja Puskesmas Kuala Behe 

tersedia tempat pembuangan limbah 

benda tajam yaitu safety box 

Bekas benda tajam 

diletakan di safety box 

seperti bekas jarum 

suntik, bekas ampul 

obat. 
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No Pertanyaan 

Indikator 3 

Penggunaan Peralatan Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

3 

 

a. Apakah pihak Dinas 

Kesehatan memberikan 

peralatan kerja sesuai 

dengan SOP? Apakah 

tersedia daftar inventaris 

barang di Puskesmas? 

 

 

 

M 1. Terkait dengan penggunaan peralatan kerja 

tersedia alat kebidanan yang lengkap, jika 

ada yang kurang biasanya kepala 

Puskesmas melakukan pengajuan ke dinas 

kesehatan 

2. Daftar inventaris barang yang bertanggung 

jawab ialah kepala ruangan 

1. Tersedia 

peralatan kerja 

sesuai standar 

2. Daftar 

inventaris 

dipegang oleh 

kepala ruangan 

 b. Apakah pernah ada 

pergantian alat kerja yang 

sudah usang. Jika pernah 

bagaimana prosedurnya? 

 

 Pernah dilaksanakan jika ada barang yang 

sudah tidak layak pakai, di ajukan terlebih 

dahulu ke dinas kesehatan 

Pernah 

dilaksanakan 

pergantian alat yang 

sudah usang 

 c. Bagaimanakah pemeliharaan 

peralatan medis di 

puskesmas tempat anda 

bekerja? Apakah disediakan 

alat sterilisasi atau  

Desinfeksi Tingkat Tinggi? 

 Puskesmas terdapat sebuah mesin sterilisasi 

dimana masing-masing ruangan baik itu 

keperawatan dan kebidanan mendapatkan satu 

alat sterilisasi. 

Dilakukan 

sterilisasi guna 

menjaga kualitas 

peralatan kerja 

 

 

 



 

120 

 

 

 

No Pertanyaan 

Indikator 3 

Penggunaan Peralatan Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

3 

 

a. Apakah pihak Dinas 

Kesehatan memberikan 

peralatan kerja sesuai 

dengan SOP? Apakah 

tersedia daftar inventaris 

barang di Puskesmas? 

 

 

 

F 1. Ruang kebidanan memiliki alat yang 

lengkap, yang tersedia di Puskesmas, 

biasanya diajukan terlebih dahulu di 

Dinas Kesehatan 

2. Daftar inventaris bidan tidak 

mengetahui apakah tersedia atau tidak 

 

- Memiliki peralatan 

lengkap yang 

disediakan 

 b. Apakah pernah ada 

pergantian alat kerja yang 

sudah usang. Jika pernah 

bagaimana prosedurnya? 

 

 Pernah dilakukan, melakukan pengajuan di 

dinas terlebih dahulu 

Menunggu ketersediaan 

peralatan, jika tersedia 

bisa langsung 

didapatkan, jika tidak 

menunggu beberapa 

lama.hingga tersedia 

 c. Bagaimanakah 

pemeliharaan peralatan 

medis di puskesmas tempat 

anda bekerja? Apakah 
disediakan alat sterilisasi 

atau  Desinfeksi Tingkat 

Tinggi? 

 Di Puskesmas memiliki mesin sterilisasi 

khusus untuk ruang bidan 

Tersedia alat sterilisasi 

guna menjaga kesterilan 

alat  
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No Pertanyaan 

Indikator 4 

Ruang Kerja yang Sehat 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

4 

 

a. Bagaimanakah kebersihan 

ruang di Puskesmas 

Ngabang? 

M 1. Tersedia satu orang petugas kebersihan 

2. Tergolong bersih 

ruangan bersih 

dan memiliki satu 

orang petugas 

kebersihan 

 b. Bagaimanakah pengelolaan 

sampah di Puskesmas ini? 

Apakah melalui orang 

ketiga, atau di kelola 

sendiri? 

 

 Mengenai sampah medis ( jarum suntik bekas 

pakai, ampul obat-obatan) dilakukan pengiriman 

ke Rumah Sakit Landak, sedangkan limbah non 

medis dilakukan pembakaran di belakang 

Puskesmas 

Sampah medis di 

kirim ke Rumah 

sakit dan sampah 

non medis di 

kelola sendiri 

dengan cara di 

bakar 

 c. Jika dilakukan oleh orang 

ketiga bagaimana 

prosedurnya dan apakah 

ada peran Dinas 

Kesehatan? 

 

 Melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit 

berdasarkan perjanjian dengan membayar lima 

ribu rupiah/kg 

Melakukan MOU 

dengan pihak 

Rumah Sakit 

Landak, karena 

memiliki alat 

penghancur benda 

tajam 

 d. Apakah anda mengetahui 

pemilahan sampah B3 ? 

Apakah di kelola sama 

dengan sampah domestik 

atau tidak? 

 Sampah medis/B3 di antarkan ke RSUD Landak, 

untuk sampah non medis dilakukan pembakaran 

dibelakang Puskesmas, tersedia tempat sampah 

berdasarkan jenis sampah sehingga 

pengelolaannya akan mudah. 

Di kelola secara 

terpisah 
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No Pertanyaan 

Indikator 4 

Ruang Kerja yang Sehat 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

4 

 

a. Bagaimanakah kebersihan 

ruang di Puskesmas 

Ngabang? 

 

 

 

F 1.Bersih, hanya saja sedikit sempit. Dan 

tersedia tempat sampah berdsarkan jenis 

sampah  

2. Memiliki satu orang petugas kebersihan 

sehingga membantu kebersihan 

Puskesmas 

Tergolong bersih, 

memiliki tempat sampah 

berdasarkan jenis sampah 

 b. Bagaimanakah pengelolaan 

sampah di Puskesmas ini? 

Apakah melalui orang 

ketiga, atau di kelola 

sendiri? 

 

 

 1. Pengelolaan sampah di Puskesmas ini 

dibedakan berdasarkan jenis sampah. Jika 

sampah medis dan benda tajam akan di 

serahkan di RSUD Landak karena pihak 

Puskesmas melakukan kerjasama dengan 

pihak RS.  

2. Untuk sampah non medis masih 

dilakukan pembakaran. 

Di kelola dengan adanya 

kerjasama dengan pihak 

Rumah Sakit Landak, 

karena Rumah Sakit 

Landak memiliki alat 

penghancur benda tajam 

dan limbah B3 

 c. Jika dilakukan oleh orang 

ketiga bagaimana 

prosedurnya dan apakah 

ada peran Dinas 

 Melakukan MOU dengan pihak rumah sakit  Kerjasama dengan pihak 

rumah sakit Landak, 

karena hanya RS Landak 

yang memiliki alat 
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Kesehatan? 

 

penghancur benda tajam 

 d. Apakah anda mengetahui 

pemilahan sampah B3 ? 

Apakah di kelola sama 

dengan sampah domestik 

atau tidak? 

 Di pisah berdasar jenis sampah, sampah 

medis di serahkan ke pihak Rumah Sakit, 

sampah non medis dilakukan pembakaran 

di belakang Puskesmas 

Di lakukan pemisahan 

beradasarkan jenis. 

 

No Pertanyaan 

Indikator 5 

Penerangan Diruang Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

5 

 

a. Bagaimana penerangan di 

ruang kebidanan? Apakah 

ada pertimbangan dalam 

memilih cahaya atau 

penerangan yang tepat 

dalam ruang kerja bidan? 

 

 

M Penerangan di Puskesmas Kuala Behe 

cukup terang, hanya saja tidak terdapat 

lampu sorot, sehingga sulit jika melakukan 

hecting di malam hari perlu bantuan senter.  

- lampu yang 

tersedia cukup 

terang, 

- tidak tersedia 

lampu sorot 

 b. Bagaimana penerangan di 

Puskesmas, apakah ada  

peran pemerintah dalam 

pelaksanaan terhadap 

penggunaan maupun 

pembiayaan alat 

pencahayaan 

 1. Di Puskesmas Kuala Behe tersedia 

sebuah genset untuk persiapan jika 

lampu mati.  

2. Untuk pembiayaan bidan tidak 

mengetahuinya 

Tersedia genset 

untuk membantu 

bidan dalam 

melaksanakan 

asuhan jika lampu 

PLN padam 
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No Pertanyaan 

Indikator 5 

Penerangan Diruang Kerja 

Nama 

Bidan 

Kesimpulan Jawaban Keterangan 

5 

 

a. Bagaimana penerangan 

diruang kebidanan? Apakah 

ada pertimbangan dalam 

memilih cahaya atau 

penerangan yang tepat 

dalam ruang kerja bidan? 

 

 

F 1. Penerangan di Puskesmas Kuala 

Behe juga mempertimbangkan 

masuknya sinar matahari, 

ventilasi udara karena ruangan 

tidak memiliki AC,  

2. lampu Puskesmas juga terang, 

hanya saja tidak memiliki lampu 

sorot sehingga kesusahan jika 

ingin melakukan tindakan 

hecting. 

 

- Penerangan terang dan 

tersedia ventilasi yang 

cukup 

- tidak tersedia lampu sorot  

 b. Bagaimana penerangan di 

Puskesmas, apakah ada  

peran pemerintah dalam 

pelaksanaan terhadap 

penggunaan maupun 

pembiayaan alat 

pencahayaan 

 Mengenai peran pemerintah bidan 

tidak mengetahuinya 

Bidan tidak mengetahuinya 
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       Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas 

Ngabang.73 alat pelindung diri yang tersedia handscoen, masker, celemek, sepatu 

boot, dan penutup kepala alat pelindung diri yang tidak tersedia ialah  kacamata 

guna menutupi mata, menurut keterangan kepala ruang kebidanan bahwa 

kacamata tersebut pernah tersedia akan tetapi hilang dan tidak tau dimana 

keberadaannya. Mengenai APD yang lain tersedia dengan cukup lengkap 

dimana clemek tersedia 4 buah, masker dua kotak dan handscoen steril dan 

handscoen bersih masing-masing 1 kotak. Pada saat melakukan pertolongan 

persalinan terlihat bahwa bidan menggunakan penutup kepala, handscoen, dan 

celemek. 

       Terkait ruang kerja bidan di Puskesmas Ngabang terlihat rapi dan bersih 

tidak ada kardus atau benda berat yang diletakan pada tempat yang berbahaya 

mengindikasikan kecelakaan kerja, tersedia safety box untuk meletakan spuit 

bekas pakai hanya saja sudah penuh dan belum diganti, posisi meja dan kursi 

serta lantai dan genteng tidak mengindikasikan kecelakaan kerja hal ini tersusun 

dengan rapi genteng dan lantai juga tidak bocor ataupun rusak. 

        Penyimpanan alat yang juga tertata di dalam lemari kaca. Alat yang sering 

digunakan dibungkus menggunakan kain kemudian diletakan dalam mesin 

sterilisasi (autoclave).  Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

bahwa pada Puskesmas Ngabang, ruang kerja terlihat bersih dan terhindar dari 

debu hanya saja sampah masih tidak diletakan pada tempatnya padahal sudah 

 
73 Observasi di Puskesmas Ngabang, ruang kebidanan pada tanggal 7 mei 2019 dan 21 Mei 2019 
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disediakan tempat sampah untuk masing-masing jenis sampah. Akan tetapi di 

Puskesmas ini sudah memiliki SOP pengelolaan limbah B3, Surat MOU dengan 

RSUD Landak terkait pengelolaan limbah B3, tidak memiliki SOP APD dan 

daftar inventaris barang. Penerangan di puskesmas ini juga tergolong terang  dan 

memiliki genset serta lampu sorot untuk membantu pertolongan persalinan. 

Pengamatan kedua dilakukan oleh peneliti pada tanggal 21 Mei 2019 mengenai 

alat pelindung diri yang digunakan bidan saat menolong persalinan ialah dengan 

menggunakan masker, sarung tangan/handscoen dan celemek. APD yang lain 

tidak digunakan oleh bidan yang bertugas hal ini tentunya dapat membahayakan 

keselamatan dan kesehatan bidan seperti terkena cairan tubuh pasien dan darah 

pasien hal ini membuktikan kurangnya kesadaran bidan dalam penggunaan 

APD.  

       Hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

didapatkan bahwa alat pelindung diri yang tersedia di Puskesmas Darit.74  yaitu 

masker, handscoen sepatu boot dan penutup kepala, tidak tersedia celemek dan 

juga kacamata, pada saat bidan melakukan pertolongan persalinan terlihat yang 

digunakan bidan hanya masker, dan handscoen saja tanpa menggunakan alat 

pengaman lain. Pengamatan juga dilakukan kepada tersedianya alat 

pertolongan persalinan yang lengkap, serta memiliki sebuah mesin sterilisasi 

hanya saja tempat meletakan mesin sterilisasi cukup jauh perlu berpindah 

gedung hal ini karena Puskesmas Darit hanya memiliki sebuah alat sterilisasi. 

Tempat sampah juga tersedia berdasarkan jenis, yaitu medis dan non medis, 

 
74 Observasi di Puskesmas Darit, tanggal 20 Mei dan 10 Juni 2019 
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hanya saja lampu sorot yang ada rusak dan tidak berfungsi, terkait pengelolaan 

benda yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja juga ditempatkan pada 

tempat yang baik, serta ruang kerja kebidanan cukup luas sehingga nyaman 

untuk bidan bekerja hanya saja  lampu yang tersedia kurang terang.  Puskesmas 

ini tersedia daftar inventaris peralatan kerja bidan, surat persetujuan kerjasama 

dengan pihak Rumah Sakit terkait pengelolaan limbah B3. Pengamatan 

selanjutnya dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 mengenai alat pelindung diri 

yang digunakan oleh bidan PTT saat menolong persalinan hanya menggunakan 

masker dan sarung tangan, peletakan tempat dan peralatan masih tetap sama 

tidak ada yang berubah.  

       Observasi dilakukan di Puskesmas Kuala Behe terlihat bahwa alat 

pelindung diri yang tersedia di Puskesmas Kuala Behe75 ialah masker, 

handscoen, Sepatu boot dan celemek, dan tidak tersedia penutup kepala dan 

kacamata. Pada saat bidan melakukan pertolongan persalinan yang digunakan 

hanya clemek dan sarung tangan, sepatu yang digunakan bidan juga terlihat 

sepatu biasa bukan sepatu boot, ruangan juga terlihat ada indikasi kecelakaan 

kerja dimana dengan ruangan yang sempit terdapat rak di atas bed tempat bidan 

bekerja sehingga berbahaya untuk bidan atau pasien terkena tumpukan kardus 

yang diletakan di atas rak, kemudian ruangan yang sangat kurang memadai, 

serta tidak tersedia lampu sorot, pada Puskesmas ini sudah tersedia tempat 

sampah berdasarkan jenisnya. Namun tidak tersedia spill kit, atau rambu 

keamanan mengenai sampah berbahaya dan beracun, safety box yang tersedia 

 
75 Observasi di Puskesmas Kuala Behe, Tanggal13 Mei 2019 dan 4 Juni 2019 
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juga sudah penuh dan belum diganti sehingga dapat membahayakan bidan 

bekerja. Puskesmas ini juga tersedia surat MOU dengan Rumah Sakit Landak 

terkait pengelolaan limbah B3, memiliki SOP APD, daftar inventaris peralatan 

kerja. 

       Pengamatan kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2019 didapatkan hasil 

bahwa pada saat pertolongan persalinan APD yang digunakan oleh bidan 

adalah masker, handscoen dan celemek, tidak dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur.  

B. PEMBAHASAN 

Pada pembahasan hasil penelitian mengenai “Pemenuhan Hak 

Keselamatan Kerja Bagi Bidan Pegawai Tidak Tetap Pada Puskesmas Daerah 

Pedalaman Kabupaten Landak”, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Landak dalam 

mengatur mengenai hak keselamatan kerja bidan PTT, pelaksanaan terkait 

pemenuhan hak keselamatan kerja bidan PTT serta dukungan dan hambatan 

guna terpenuhinya hak keselamatan kerja bidan PTT pada Puskesmas daerah 

pedalaman Kabupaten Landak. 

 

 

 



 

129 

 

1. Kebijakan pemerintah  Kabupaten Landak Dalam Mengatur Pemenuhan 

Hak Keselamatan Kerja Bagi Bidan PTT pada Puskesmas Pedalaman  

a. Pegawai Tidak Tetap 

       Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, 

sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan bahwa “pembangunan kesehatan 

diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, 

manfaat, perlindungan, penghormatan, terhadap hak dan kewajiban, 

keadilan, gender, nondiskriminatif dan norma-norma agama”.  

Berdasarkan ketentuan di atas setiap pegawai yang bekerja di 

sebuah instansi wajib mendapatkan perlakuan berdasarkan 

kemanusiaan disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan “bahwa tenaga kesehatan berhak 

mendapatkan perlindungan untuk pembangunan kesehatannya”, 

salah satunya ialah perlindungan terhadap hak keselamatan kerja 

bidan PTT.  Hak merupakan suatu kewenangan seseorang yang 

diakui oleh hukum untuk menunaikan kepentingannya, hak 

mengandung tiga unsur yaitu perlindungan, pengakuan dan 

kehendak oleh sebab itu hak keselamatan bidan dalam bekerja 

harusnya dapat terpenuhi secara optimal. Hak bidan yang bekerja di 
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instansi pemerintahan tingkat daerah tentunya dijamin oleh 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota yaitu dinas kesehatan 

Kabupaten/Kota.  

        Berdasarkan hasil penelitian dapat di ambil simpulan bahwa 

pelaksanaan dalam pengangkatan pegawai sesuai dengan prinsip 

otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan 

daerahnya dimana tetap memperhatikan aturan dari pemerintah 

pusat. 

       Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam melaksanakan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan hal ini tertuang dalam Pasal 14 Undang-

Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(1)Pemerintah bertangggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan 

terjangkau oleh masyarakat 

(2)Tanggung jawab pemerintah sebagaimana sebagaimana ayat 

(1) dikhususkan pada pelayanan publik 

 

Berdasarkan pasal 14 di atas pemerintah diberikan hak 

sepenuhnya dalam mengelola dan mengatur, menyelenggarakan, 

membina serta mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang 

diterima di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada dasarnya pemerintah 

menjadi pegangan atau titik tolak bagi seluruh masyarakat guna 
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mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu. 

Pelayanan publik yang dimaksud di atas adalah seluruh fasilitas 

pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, dan pelayanan 

kesehatan lainnya. Hal ini tentunya sejalan dengan peraturan yang 

lainnya yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

bertanggung jawab terhadap : 

(1) Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu 

Tenaga Kesehatan 

(2) Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga 

Kesehatan sesuai kebutuhan 

(3) Pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan 

praktik 

 

Pemerintah dalam menjalankan pelayanan kesehatan menurut Pasal 

4 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan jelas 

telah mendapatkan kebebasan dalam melaksanakan keseluruhan pelayanan 

kesehatan, tidak terkecuali  mengadakan penerimaan tenaga kesehatan di 

daerah masing-masing dengan tetap mengacu sesuai pada kebutuhan 

daerah. Pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan  di wilayah pemerintah 

daerah juga diperjelas pada Pasal 7 huruf c dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk 

merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan dan huruf d yaitu melakukan 

pengadaan tenaga kesehatan. Hal ini tentunya tetap mengacu pada aspek 

pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan.   
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        Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi 

pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan 

yang berkenaan dengan peroleh dan penggunaan wewenang pemerintahan 

oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik, sedangkan 

kewenangan merupakan kemampuan untuk melaksanakan hukum positif 

dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah 

dengan warga negara menurut H.D Stout dalam Ridwan HR. wewenang 

berarti hak dan kewajiban sehingga dalam kaitannya dengan otonomi 

daerah hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri 

(zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen) sedangkan kewajiban 

secara horizontal  kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan 

sebagaimana mestinya. Awal mula terbentuknya kebijakan pemerintah 

daerah dim ulai dari kebijakan desentralisasi.76   

       Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah 

kepada daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahannya sendiri.77 Desentralisasi dibutuhkan untuk memperkuat 

pemerintah daerah untuk menyatukan antara negara dengan masyarakat 

sekitar, mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran 

serta masyarakat dalam keterkaitan penyelenggaraan pemerintah daerah.78   

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Landak guna mengatur dan mengelola 

 
76 Ibid, hlm. 18 
77 Riawan Tjandra, 2018, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 108 
78 Yusnani Hasyimzoem, Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, op. cit. hlm 22 
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sendiri tugas pemerintahan sehingga dapat mewujudkan pembangunan 

kesehatan masyarakat yang adil dan merata berdasarkan wewenang yang 

dimiliki Kabupaten Landak dalam mengadakan penerimaan pegawai tidak 

tetap sebagai jalan keluar dari permasalahan untuk membantu tugas 

pemerintahan yang kekurangan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di 

daerah pedalaman.  

Dalam penelitian ini adapun tenaga kesehatan yang dimaksud adalah 

bidan. Bidan dalam institusi pemerintahan dapat bekerja sebagai aparatur 

sipil negara maupun sebagai tenaga honorer atau pegawai tidak tetap 

dengan penugasan khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa jenis ASN 

ada dua macam yaitu PNS dan PPPK, sedangkan menurut Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa 

tenaga kesehatan dapat diadakan melalui 3 macam yaitu PNS, PPPK dan 

penugasan khusus. Aturan pelaksana mengenai Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2014 tentang ASN terdapat Peraturan Pemerintah tentang PPPK 

dimana disebutkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 

2018 tentang Manajemen PPPK bahwa: 

(1) Pejabat Pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non- 

PNS dan atau pegawai non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN  

      Penjelasan ayat (1) diatas bahwa yang dimaksud pegawai non-PNS 

dan-PPPK yaitu pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga 

honorer atau sebutan lain.  
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Berbeda kaitannya dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa  

(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   

 

Penugasan khusus merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga 

kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah 

tertinggal, perbatasan dan kepulauan, daerah  bermasalah kesehatan, serta 

rumah sakit kelas C atau kelas D di Kabupaten/Kota yang memerlukan 

pelayanan medis spesialistis serta memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan lain oleh tenaga kesehatan. Dijelaskan dalam ayat (1) bahwa 

penugasan berdasarkan penempatan wilayah yang kekurangan tenaga 

kesehatan atau bermasalah kesehatan hukumnya wajib dan harus 

dilaksanakan jika memang daerah yang ditempatkan membutuhkan tenaga 

kesehatan. Dasar untuk pemerintah daerah Kabupaten Landak mengangkat 

tenaga PTT dengan melakukan penugasan sendiri untuk menyelesaikan 

permasalahan kesehatan di wilayah Kabupaten Landak yang tertinggal. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang 



 

135 

 

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program 

Nusantara Sehat dijelaskan dalam latar belakang bahwa: 

Pemerintah telah melakukan berbagai program dalam rangka 

pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk 

daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) melalui 

penempatan dokter, dokter gigi dan bidan pegawai tidak tetap 

(PTT) serta penugasan khusus untuk tenaga kesehatan lulusan 

Diploma 3 lainnya.  

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut 

memiliki perbedaan, dimana dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 

49 Tahun 2018 disebutkan bahwa pejabat Pembina kepegawaian dilarang 

mengangkat tenaga honorer atau sebutan lain. sedangkan di Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa 

pemerintah daerah dapat melakukan penempatan bagi tenaga kesehatan 

dengan cara penugasan khusus, dengan demikian kebijakan pemerintah 

daerah dalam menyelenggarakan penerimaan PTT sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 

Ketentuan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: 

(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan 

daerah. 

(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

 

        Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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bahwa Pemerintahan daerah termasuk dalam urusan pemerintahan 

konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan Pusat 

dan pemerintahan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/kota. Pelaksanaan 

pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan 

wajib dan urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan wajib ialah 

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan daerah yang tidak berhubungan 

dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar termasuk bidang kesehatan. Berdasarkan lampiran dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa Pembagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan terkait sumber 

daya manusia (SDM) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota  

ialah: 

a.  Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.  

b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan   

UKP Daerah kabupaten/kota 

 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

di atas diperkuat dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang 

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Landak hal ini dibuktikan 

dengan mengadakan penerimaan pegawai tidak tetap yang tertuang dalam 

Keputusan Bupati Landak Nomor 814/17.1/HK-2019 tentang 

Perpanjangan Pertama Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Tenaga 

Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Disebutkan 

dalam surat keputusan ini bahwa pihak Kabupaten Landak dapat 

menentukan secara sepihak untuk tidak memperpanjang kontrak perjanjian 
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kerja dengan pegawai tidak tetap. Penerimaan ini dilaksanakan melalui 

seleksi agar tetap terjaga mutu dan kualitas tenaga kesehatan yang akan 

ditempatkan di seluruh wilayah kerja Kabupaten Landak serta penggajian 

pegawai tidak tetap dibebankan pada APBD hal ini sesuai dengan prinsip 

otonomi daerah yaitu hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam 

bidang kepegawaian yaitu hak mengangkat, menempatkan, memindahkan, 

menggaji dan memberhentikan pegawainya sendiri diserahkan kembali 

pada daerah otonom. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Kebidanan bahwa keadaan tidak adanya tenaga medis 

dan/atau tenaga kesehatan lain ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Melaksanakan urusan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari 

kewenangan bebas atau freies ermessen (diskresionare) yaitu sebagai salah 

satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan 

administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat 

sepenuhnya pada undang-undang.  

Dapat di analisis lebih lanjut bahwa Keputusan Bupati Nomor 

814/17.1/HK-2019 tentang Perpanjangan Pertama Pengangkatan Pegawai 

Tidak Tetap Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Landak ini terdapat kelalaian dalam konsiderans dasar hukum bagian 

mengingat surat keputusan bupati tersebut tidak mencantumkan peraturan 

perundang-undangan  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

hal ini dipandang perlu karena pegawai yang diangkat merupakan pegawai 

pemerintahan sehingga subjek hukum yang diatur dalam keputusan bupati 
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tersebut adalah pegawai pemerintahan dalam hal ini adalah bidan pegawai 

tidak tetap.  

Selanjutnya kelalaian yang didapatkan dalam keputusan bupati ini 

adalah tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan karena pegawai yang dipekerjakan merupakan 

tenaga kesehatan yaitu bidan, salah satu aturannya tertuang dalam Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu: 

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 di bidang tenaga 

kesehatan  

 

       Kemudian, didapatkan juga bentuk kelalaian lainnya yaitu surat 

Keputusan Bupati ini mencantumkan landasan atau dasar hukum Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang seharusnya 

digunakan untuk perusahaan swasta yang dimana menurut penulis surat 

keputusan tersebut tidak menggambarkan adanya harmonisasi antara 
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subjek yang diatur dengan landasan hukum yang digunakan sehingga hal 

tersebut tidak mencerminkan asas kepastian hukum, asas kepastian hukum 

berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan  

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan 

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 

       Dengan demikian dalam pembuatan surat keputusan guna terciptanya 

pemerintahan yang baik seharusnya memperhatikan asas kepastian hukum 

yang menjadi dasar dalam menetapkan atau melakukan sebuah keputusan. 

       Berdasarkan analisis tentang Surat Keputusan Bupati di atas kebijakan 

pemerintah daerah kabupaten Landak yang berbentuk surat keputusan 

bupati (beschikking) memperoleh akibat hukum yaitu surat keputusan 

tersebut dapat batal demi hukum, hal ini karena dasar hukum yang 

digunakan dalam bagian konsiderans bagian mengingat tidak 

mencantumkan dasar hukum yang berkaitan dengan pegawai pemerintahan 

sebagai tenaga kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan serta surat keputusan bupati tersebut masih 

menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dimana undang-undang ini diperuntukan pegawai yang 

bekerja di bidang swasta bukan pemerintahan.  
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       Selanjutnya, kebijakan pemerintah daerah yang memuat keselamatan 

kerja bidan PTT belum ada, sehingga dapat menjadi penghambat dalam 

pemenuhan hak keselamatan kerja bidan PTT yang dalam melaksanakan 

tugas harusnya terlindungi hak keselamatan kerjanya, kebijakan 

pemerintah daerah terkait dengan prosedur syarat pengangkatan PTT tidak 

tersedia sehingga tidak ada acuan khusus untuk melakukan pengangkatan 

PTT selain dengan mengacu pada aturan Pemerintah Pusat yaitu Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan 

dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap. Hal ini 

tentunya ada ketidaktauan  oleh bidan yang diangkat menjadi PTT,  karena 

pekerjaan ini yang dibutuhkan oleh bidan dan dalam keadaan mendesak 

sehingga tidak memperhatikan mengenai terpenuhinya hak-haknya atau 

tidak. 

       Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap ini juga tidak memiliki surat 

perjanjian antara bidan dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Landak dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala 

Badan Kepegawaian dn Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) akan tetapi yang tersedia hanya surat pernyataan, dimana surat 

pernyataaan ini hanya berisikan satu pihak saja yaitu bidan.  

       Surat pernyataan ini berisi bahwa bidan bersedia ditempatkan 

diseluruh wilayah Kabupaten Landak, siap diberhentikan apabila 

melalaikan tugas dan tanggung jawab, tidak menuntut untuk diangkat 

CPNS/PNS dan bersedia diberhentikan bilamana terjadi keadaan kondisi 
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keuangan pemerintah Kabupaten Landak tidak memungkinkan untuk 

pembayaran gaji. Surat pernyataan ini tentunya tidak memiliki asas 

keadilan untuk sebelah pihak dalam hal ini bidan, dimana syarat sah nya 

suatu perjanjian berdasarkan KUH Perdata ialah: 

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 

b. Adanya kecakapan dan kemampuan melakukan perbuatan hukum 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 

d. Adanya sebab yang halal artinya pekerjaan yang diperjanjikan 

tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan 

peraturan perundang-undnagan yang berlaku. 

 

       Menurut Wiwiho Soedjono perjanjian kerja adalah hubungan hukum 

antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja dengan pemberi gaji 

dalam hal ini pemerintah.  

 

       Pengangkatan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintahan 

Kabupaten Landak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan 

Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap bahwa  

(2) pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT yang 

dilaksanakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan 

kewenangan dan mekanisme daerah masing-masing 

(3) pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan 

dokter dan bidan sebagai PTT yang dilaksanakan pemerintah 

daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Hans 

Kelsen bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu 

hierarkhi dalam arti norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan 

berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku 
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bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Sehingga 

peraturan menteri kesehatan ini diadakan karena berdasarkan atau 

bersumber dari peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan bahwa 

hierarkhi peraturan perundang-undangan ialah Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dijelaskan kembali dalam Pasal 8 

bahwa peraturan/keputusan kepala daerah kabupaten/kota diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Pada dasarnya peraturan kepala daerah kabupaten/kota/keputusan 

kepala daerah kabupaten/kota dapat dibentuk apabila ada delegasi dari 

peraturan daerah. Keputusan bupati Landak tidak di delegasikan oleh 

peraturan daerah tetapi berdasarkan kebijaksanaan kepala daerah 

kabupaten Landak guna mengatasi permasalahan kekurangan tenaga 

kesehatan di daerah tertinggal Kabupaten Landak, yaitu  Keputusan Bupati 

ini dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah 

yang dikenal dengan Freises Ermesssen (diskresionare) sebagai salah satu 

sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan 
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administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat 

sepenuhnya kepada undang-undang. Akan tetapi kedudukan keputusan 

Bupati Landak yang berdasar pada Freies Ermessen bukan sebagai 

peraturan perundang-undangan tetapi sebagai peraturan kebijaksanaan. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Donna Selaku Kepala Bagian 

Kepegawaian Dinas Kesehatan, penerimaan PTT ini diadakan karena 

kebutuhan pemenuhan terhadap kurangnya tenaga kesehatan, karena 

banyaknya Pustu atau Poskesdes di Kabupaten Landak yang tidak 

memiliki tenaga kesehatan. Sedangkan akses menuju Puskesmas terdekat 

di desa atau perkampungan di wilayah Kabupaten Landak masih sulit dan 

memakan waktu yang lama. Kabupaten Landak yang tergolong terpencil 

yang terletak di pedalaman, masih banyak kekurangan tenaga kesehatan 

yang ditempatkan di daerah daerah. Hal ini, mendorong pemerintah daerah 

mengambil kebijaksanaan dengan melakukan pengadaan seleksi 

penerimaan pegawai tidak tetap dengan sistem kontrak. Tenaga kesehatan 

yang direkrut salah satunya ialah bidan dalam membantu tugas pemerintah 

daerah yang akan ditugaskan di pedalaman.79 

Penugasan tenaga PTT di Kabupaten Landak diadakan karena 

kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Landak guna mengatasi 

kekurangan tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah pedalaman, hal 

ini dikarenakan banyaknya masyarakat Kabupaten Landak yang belum 

 
79 Donna, Kepala Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, Wawancara Tanggal 

13 Mei 2019 
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mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal, penyediaan sumber 

daya  di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab dari 

pemerintah daerah, maka dari itu Pemerintah mengadakan penugasan 

kepada bidan PTT guna mewujudkan pembangunan kesehatan yang adil 

dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya. Guna memenuhi tenaga kesehatan yang 

ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Landak 

pemerintah membuat kebijakan pengadaan pegawai tidak tetap daerah 

Kabupaten Landak. 

Menurut Dumilah Ayunintias bahwa Sejatinya sebuah kebijakan 

muncul sebagai respons terhadap kepentingan dan permasalahan yang 

dihadapi masyarakat, untuk memberikan jalan keluar atau penyelesaian 

dari suatu permasalahan. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang 

menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan 

masyarakat.80  

b. Keselamatan Kerja Bidan PTT 

       Dalam hal menjalankan pelayanan kesehatan di fasilitas palayanan 

kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki hak yang harus di terima dan 

tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh bidan tidak terkecuali 

bidan PTT. Setiap bidan yang menjalankan tugas memberikan pelayanan 

 
80 Dumilah Ayuningtias , Opcit., hlm. 13 
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kesehatan tentunya harus terpenuhi hak-hak yang dimiliki bidan, hal ini 

dikarenakan bidan memiliki peranan penting guna mewujudkan pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Tuntutan tugas dan tanggung 

jawab tidaklah mudah, apalagi bidan yang bekerja di instansi pemerintahan 

dan bekerja di pedalaman daerah. Terpenuhinya hak bidan tentu 

merupakan tanggung jawab pemerintah yang memberikan tugas kepada 

bidan daerah.  

Hak adalah apa yang harus diperoleh satu pihak dari pihak lain 

Dalam hal ini pemerintah terhadap hak bidan. Pada dasarnya dalam 

pemenuhan hak, negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh membeda-

bedakan dalam memenuhi hak orang lain, karena setiap orang adalah 

subjek yang sama di mata hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum”. Hukum merupakan pelindung kepentingan 

manusia. 

      Menurut Soedikno Mertokususmo bahwa Timbulnya suatu hak pada 

dasarnya karena adanya peristiwa hukum, tidak terkecuali terhadap hak 

tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik guna memenuhi 

kepentingannya. Hak tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 57 huruf a 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu 

“Dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan berhak 

memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, 
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perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, 

kesusilaan, serta nilai-nilai agama” 

Selain itu hak keselamatan kerja tenaga kesehatan juga tertuang 

dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan 

bahwa: 

“bidan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh fasilitas 

kerja sesuai dengan standar” 

 

Dengan demikian bidan berhak untuk dipenuhinya hak terkait 

keselamatan kerjanya guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Terpenuhinya hak keselamatan kerja dinilai berdasarkan indikator, adapun 

indikator keselamatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan ialah: alat 

pelindung diri, ruang kerja yang aman, penggunaan peralatan kerja, ruang 

kerja yang sehat dan penerangan diruang kerja.  

Dilaksanakannya seluruh indikator ini berarti hak keselamatan kerja 

bidan dapat dikatakan terpenuhi, hal ini ditetapkan oleh peraturan yang 

berlaku. Pemenuhan hak keselamatan kerja yang diterima oleh tenaga 

kesehatan didapatkan dari pimpinan fasilitas kesehatan dan atau kepala 

daerah yang membawahi fasilitas pelayanan kesehatan, hal ini dipertegas 

kedalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan yang berbunyi 

(2) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan 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.  
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Berdasarkan ketentuan di atas tenaga kesehatan wajib memenuhi 

kebutuhan bidan terkait keselamatan kerja, keselamatan kerja merupakan 

suatu keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan, 

keselamatan kerja sangat bergantung dari jenis, bentuk dan lingkungan 

dimana pekerjaan itu dilaksanakan.  

       Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi Penyehat 

Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, “bahwa alat pelindung diri 

yang disediakan oleh dinas kesehatan ialah masker dan handscoen, untuk 

APD yang lain disediakan oleh masing-masing puskesmas”. Selanjutnya 

dinyatakan juga, “bahwa dinas kesehatan tidak pernah melakukan 

pengawasan secara langsung terkait APD di Puskesmas yang ada di 

Kabupaten Landak, sehingga pihak dinas kesehatan sebagai dinas yang 

membawahi fasilitas pelayanan kesehatan tidak dapat melakukan evaluasi 

terkait terpenuhinya APD di Puskesmas” karena tidak pernah dilakukan 

pengawasan atau monitoring secara langsung. 

       Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut juga 

perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja agar selamat dari 

bahaya. Berdasarkan Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 tentang 

“Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Kesehatan”, pengertian 

keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan  ialah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia 

fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, 

maupun masyarakat disekitar lingkungan fasilitas kesehatan agar sehat, 
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selamat dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang 

diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja.  

Menurut Kasmir bahwa keselamatan kerja merupakan salah satu cara 

untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan. Pemberian 

perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sehingga diperlukan rasa tanggung 

jawab kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak pegawainya dalam 

hal ini adalah tenaga kesehatan khususnya bidan.81 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa Dinas Kesehatan 

Kabupaten Landak beserta Puskesmas sebagai pelaksana fasilitas pelayanan 

kesehatan belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan keselamatan kerja 

bidan PTT, terlihat dari tabel 3.5, 3.6 dan 3.7 bahwa menurut keterangan 

bidan PTT bahwa hampir semua Puskesmas tidak tersedia APD yang 

lengkap, hal ini juga terlihat dari ketidaktersediaanya berbagai alat 

pelindung diri dan jarang dilakukan pengawasan langsung, masih ada ruang 

kerja bidan yang mengindikasikan kecelakaan kerja, peralatan kerja yang 

masih kurang, serta pengelolaan sampah non medis yang tidak terlaksana 

dengan baik seperti melakukan pembakaran di belakang bangunan 

Puskesmas. Kondisi tersebut tentunya dapat membahayakan bidan dalam 

melaksanakan tugas dan pengelolaan sampah non medis yang dibakar di 

sekitar pekarangan Puskesmas selain dapat membahayakan kesehatan 

sumber daya manusia tenaga kesehatan juga dapat membahayakan 

 
81 Kasmir, Opcit, hlm. 265 
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kesehatan masyarakat disekitar lingkungan Puskesmas yang terkena dampak 

dari pembakaran, pembakaran di Puskesmas terjadi karena tidak tersedianya 

alat penghancur sampah non medis di setiap Puskesmas dan seharusnya 

setiap Puskesmas menmbuang sampah non medis ke tempat pembuangan 

umum (TPU) supaya terhindar dari pencemaran lingkungan. 

       Mengenai kebijakan daerah Kabupaten Landak terhadap terpenuhinya 

keselamatan kerja bidan di Fasilitas Pelayanan kesehatan mengacu kepada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, hal ini karena belum 

dibuatnya Perda mengenai keselamatan kerja. Berdasarkan ketentuan pada 

Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bahwa: 

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan K3 di fasyankes, Menteri, 

kepala dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dan kepala dinas 

kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan 

sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis kepada fasyankes 

yang tidak menerapkan K3 

        Pelaksanaan terhadap pemenuhan hak keselamatan kerja di fasilitas 

kesehatan tentu mendapat pengaruh besar dari Dinas Kesehatan, seperti 

yang didapatkan di lapangan bahwa belum adanya pemegang kendali pada 

bagian keselamatan dan kesehatan kerja, dengan demikian dinas kesehatan 

dinilai belum serius melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah sehingga tanggung jawab terhadap 
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keselamatan kerja terbengkalai dan tidak bisa memenuhi hak keselamatan 

kerja secara adil dan merata serta terstandar.  

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa Pemerintahan daerah termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren 

yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan Pusat dan 

pemerintahan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/kota. Pelaksanaan 

pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan 

wajib dan urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan wajib ialah 

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan daerah yang tidak berhubungan 

dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar termasuk bidang kesehatan. Berdasarkan lampiran dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa Pembagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan terkait sumber 

daya manusia (SDM) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota  

ialah: 

a.  Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.  

b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan   

UKP Daerah kabupaten/kota. 

 

       Berdasarkan ketentuan di atas bahwa perencanaan pengadaan sumber 

daya manusia kesehatan atau disebut dengan tenaga kesehatan, pemerintah  

diberikan (menyerahkan) kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

merencanakan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP 
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Daerah Kabupaten/kota. Merencanakan di sini termasuk mengadakan dan 

menugaskan guna mengurus rumah tangga daerah masing-masing. 

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Landak tentang 

keselamatan kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan hal ini dikarenakan sifat dari Peraturan Menteri 

Kesehatan adalah sebagai petunjuk dasar serta pedoman dalam pelaksanaan 

peraturan yang dilaksanakan berdasarkan dua hal yaitu diperintahkan oleh 

undang-undang di atasnya dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal ini 

diperkuat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan 

Menteri memang tidak disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan 

tetapi pada Pasal 8 diperjelas bahwa : 

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 

Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau 

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang 

atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, 

Kepala Desa atau yang setingkat. 

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 

kewenangan.  
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       Berdasarkan ketentuan di atas mempunyai dua syarat agar 

ketentuan peraturan-peraturan yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) 

di atas memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang: 

1) Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi 

2) Dibentuk berdasarkan kewenangan. 

  

Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan 

peraturan yang berada di bawah Undang-undang, yang memiliki 

fungsi yang sama, yaitu menyelenggarakan ketentuan-ketentuan 

yang tercantum di dalam Undang-undang. Perbedaan antara kedua 

peraturan tersebut adalah peraturan pelaksanaan bersumber dari 

delegasi wewenang sebagai contoh peraturan menteri sedangkan 

peraturan otonom berdasarkan pada atribusi wewenang, sebagai 

contoh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpu, Perpres dan 

Perda.  

Delegasi wewenang pada pembentukan peraturan perundang-

undangan adalah pelimpahan wewenang untuk membentuk peraturan 

perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah, baik 

pelimpahan itu dinyatakan tegas maupun tidak tegas.  

       Wewenang tersebut tidak diberikan tetapi diwakilkan dan 

bersifat sementara, dengan kata lain wewenang tersebut bisa 

diselenggarakan sepanjang pelimpahan atau delegasi tidak dicabut. 

Atribusi wewenang dalam pembentukan perundang-undangan adalah 
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pemberian wewenang kepada suatu lembaga pemerintahan untuk 

membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan amanat 

UUD ataupun amanat UU. Wewenang tersebut melekat secara terus 

menerus dan bisa dilaksanakan atas inisiatif sendiri setiap waktu 

dipandang perlu, sesuai dengan batasan-batasan wewenang yang 

diberikan. 

 

C. Pelaksanaan pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT pada 

Puskesmas Ngabang, Puskesmas Darit dan Puskesmas Kuala Behe  

1. Indikator Alat Pelindung Diri (APD) 

Penggunaan APD dalam mengendalikan resiko keselamatan kerja 

merupakan hal yang sangat penting, khususnya terkait bahaya 

percikan darah dan cairan tubuh pasien sehingga penggunaan APD 

menjadi satu prosedur utama dalam proses pemberian asuhan 

kebidanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 

Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan APD adalah suatu alat yang mempunyai 

kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi 

sebagian atau seluruh tubuh sumber daya manusia dari potensi bahaya 

di fasilitas kesehatan.  
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Berdasarkan Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jenis-jenis APD yang dapat 

tersedia di ruangan tempat bidan bekerja adalah : 

a. Penutup Kepala (shower cap) 

Melindungi kepala dari jatuhnya mikroorganisme yang ada di 

rambut dan kulit kepala petugas dari percikan bahan-bahan dari 

pasien 

b. Kacamata Khusus (safety google) 

Berfungsi untuk melindungi mata dari percikan darah atau cairan 

tubuh pasien. 

c. Masker 

Berfungsi melindungi pernafasan dari mikrobakterium dan virus 

yang ada di udara  

d. Apron atau celemek 

Alat yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari darah dan cairan 

tubuh pasien atau limbah yang ada. 

e. Sarung tangan (handscoen/sarung tangan karet) 

melindugi tangan dari darah dan cairan tubuh pasien yang dapat 

membahayakan petugas kesehatan 

f. Pelindung kaki (Sepatu Boots) 

Alat yang digunakan untuk melindugi kaki dari cairan tubuh, dan 

darah pasien yang dapat membahayakan petugas kesehatan 

 

     Berdasarkan ketentuan lain yaitu Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa: 

 “Dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan berhak 

memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, 

moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama”  

 

       Berdasarkan penjabaran di atas hasil penelitian yang didapatkan 

dari tiga Puskesmas yang jadi objek penelitian bahwa yang 

mempunyai ketersediaan alat pelindung diri lengkap sesuai dengan 

Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak ada, ketiga Puskesmas belum 
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terlaksana dengan optimal. Dimana berdasarkan pengamatan bahwa 

setiap puskesmas kurang atau tidak tersedia APD yang lengkap, 

seperti Puskesmas Ngabang tidak tersedia kacamata google dan 

Puskesmas Kuala Behe tidak tersedia kacamata google dan penutup 

kepala sedangkan untuk Puskesmas Darit tidak memiliki clemek dan 

kacamata google terlihat pada tabel 3.5, 3.6 dan 3.7 mengenai hasil 

wawancara dengan responden. Bahaya yang dapat ditimbulkan jika 

tidak menggunakan APD dengan lengkap ialah dapat terpapar 

penyakit yang dapat ditularkan pasien ke petugas kesehatan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan kesadaran bidan 

dalam penggunaan APD sangat kurang, hal ini terlihat dari 

ketidaklengkapan APD yang digunakan, meskipun APD telah tersedia 

masih banyak bidan yang lalai dalam penggunaan APD guna 

melindungi diri dari paparan penyakit yang membahayakan bidan 

dalam melaksanakan asuhan. Padahal APD merupakan bentuk 

perlindungan bagi diri mereka sendiri. 

Ketidaklengkapan alat pelindung diri tentunya membuat bidan 

kurang mendapatkan perhatian dalam melaksanakan asuhan 

kebidanan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 57 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa 

setiap tenaga kesehatan memperoleh perlindungan atas keselamatan 

dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja  adalah suatu keadaan dimana 

seorang terhindar dari bahaya selama melaksanakan pekerjaan, tidak 
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ada seorangpun di dunia ini mengiginkan terjadinya kecelakaan dalam 

bekerja, keselamatan kerja tentunya sangat bergantung dari jenis 

bentuk dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan.  

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan seharusnya bertanggung 

jawab dengan keselamatan bidan dalam melaksanakan asuhan. 

Keamanan bidan dalam bekerja merupakan unsur penunjang bidan 

dalam memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas, serta 

terciptanya ruang kerja yang aman dan berkualitas. Dalam 

pelaksanaannya terlihat bahwa pemerintah lalai dalam memenuhi alat 

pelindung diri bidan dalam bekerja, terlihat dari ketidaklengkapan 

APD yang menjadi bagian penting bagi bidan yang seharusnya 

terpenuhi secara fisik. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan bidan 

dapat merasa aman dan nyaman sehingga tercipta pelayanan yang 

bermutu.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosalina 

selaku seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga 

bahwa yang Dinas Kesehatan sediakan yaitu bahan habis pakai seperti 

masker dan handscoen/sarung tangan saja, selebihnya disediakan oleh 

Puskesmas masing-masing tempat bidan bekerja berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan ketiga kepala puskesmas bahwa 

APD yang tidak disediakan oleh Dinas Kesehatan dibebankan pada 

dana Jampersal, selain itu ditunjang dengan dana Jaminan Kesehatan 
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Nasional (JKN) untuk pembelian bahan habis pakai dan yang tersedia 

tergantung kebutuhan. 

Berdasarkan Pasal 26  ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa “pimpinan fasilitas pelayanan 

kesehatan 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 peraturan perundang-undangan”, 

dalam Undang-undang ini jelas bahwa yang diberikan tugas terhadap 

terpenuhinya APD di fasilitas pelayanan kesehatan bukanlah 

Puskesmas saja atau Dinas Kesehatan saja, tetapi semua pihak terkait 

untuk dapat bekerja sama. Sehingga dengan terbengkalainya APD 

yang tidak terpenuhi tersebut berarti Dinas Kesehatan selaku 

pemegang kendali fasilitas kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan 

kesehatan masih belum sepenuhnya melaksanakan aturan dengan 

sebaik-baiknya.  

Hal ini dapat terjadi karena kelalaian antara pihak Dinkes dengan 

Puskesmas membuat hak keselamatan kerja bidan tidak terpenuhi 

dengan maksimal. Ketidaklengkapan APD yang tersedia di Puskesmas 

dapat terjadi karena lalainya Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas 

dalam mengawasi ketersediaan APD, monitoring mengenai APD yang 

belum pernah dilaksanakan serta belum pernah di adakannya pelatihan 
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dan pengawasan mengenai kelengkapan APD di setiap fasilitas 

pelayanan kesehatan.  

  
Gambar 3.8 

Penggunaan APD Puskesmas Ngabang 

 

  
Gambar 3.9 

Penggunaan APD Puskesmas Darit 

 

 

 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Gambar 3.10 

Penggunaan APD Puskesmas Kuala Behe 

 

 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

 

2. Indikator Ruangan Kerja yang Aman 

Tata letak ruang merupakan salah satu penunjang keselamatan 

bidan dalam melaksanakan asuhan. Ruang yang tertata dengan baik 

berdampak positif bagi petugas kesehatan dalam bekerja, sebaliknya 

jika ruang yang tidak dikelola dengan baik rentan menyebabkan 

kecelakaan kerja.  

Selain itu tata letak ruang kerja di fasyankes harus 

memperhatikan keamanan ruangan yang baik diantaranya lantai bebas 

dari bahan licin, cekungan, miring, dan berlubang yang menyebabkan 

kecelakaan dan cidera pada sumber daya manusia di Puskesmas, jika 

dilihat berdasarkan pengamatan bahan yang digunakan pada lantai 
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ketiga puskesmas menggunakan keramik putih polos, tidak terdapat 

cekungan yang membahayakan, tingkat kemiringan juga tidak 

ditemukan serta lantai berlubang juga tidak ada sehingga terkait ruang 

kerja tidak ada hal substansi yang membahayakan. Hanya saja besaran 

ukuran ruangan yang sedikitnya perlu dilakukan pembesaran, agar 

ruang gerak kerja bidan lebih nyaman dan aman.  

Keamanan ruangan yang kedua yaitu terkait desain alat dan 

tempat kerja, dimana penyusunan dan penempatan lemari peralatan 

dan material kerja tidak menganggu aktifitas lalu lalang pergerakan 

tenaga kesehatan hal ini berdasarkan pengamatan sudah terlaksana 

dengan baik. Dimana penyusunan dan penempatan lemari dan 

material kerja di dua puskemas yaitu Puskesmas Ngabang dan 

Puskesmas Darit sudah sesuai dengan peraturan, yaitu diletakan 

dibagian dinding dan tidak menganggu lalu lalang tenaga kesehatan 

akan tetapi di Puskesmas Kuala Behe masih kurang perhatian dalam 

meletakan benda/kardus yang berat, hal ini terlihat dari diletakannya 

kardus di atas rak tempat bidan bekerja sehingga akan meningkatkan 

resiko jatuhnya kardus tersebut, apalagi rak yang tersedia juga kurang 

memadai. 

 Tiga Puskesmas ini dalam penyusunan dan pengisian lemari 

peralatan yang berat diletakan di bawah hal ini juga terlihat sudah 

sesuai bahwa alat kerja yang berat seperti spekulum, korentang, 

gunting yang besar dan berat sudah diletakan dilemari kaca yang 
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paling bawah. Serta dalam pengelolaan benda tajam sedapat mungkin 

bebas dari benda tajam serta siku-siku lemari dan material kerja 

lainnya yang menyebabkan cidera tenaga kesehatan juga diletakan 

pada tempatnya, dimana spuit yang masih steril masih tersimpan rapi 

dalam tutup dan bungkusnya. Serta benda tajam bekas pakai juga 

tersedia safety box 

 Pelaksanaan tindakan medis tentunya bergantung kepada 

bentuk dan ukuran ruangan yang tersedia, meletakan benda-benda 

tajam dan benda yang berat seharusnya ditempatkan pada daerah yang 

tidak terindikasi resiko kecelakaan kerja, penyusunan benda-benda 

yang berat berada ditepat paling bawah, serta meletakan benda atau 

peralatan kerja yang berbahaya pada tempat yang seharusnya. 

Mengabaikan ruangan kerja yang aman tentunya berakibat fatal bagi 

tenaga kesehatan yang bekerja di ruangan tersebut, ruangan bidan 

merupakan ruangan yang rawan terjadinya kecelakaan kerja dimana 

dalam pelaksanaannya bidan memiliki tugas yang berat dalam 

menangani proses persalinan, bahkan tidak sedikit jika dalam kondisi 

yang terburu-buru bidan sering berlari untuk segera melakukan 

pertolongan kepada pasien yang dalam kondisi tertentu. Berikut 

gambar/foto ruang kebidanan dan lemari penyimpanan alat di masing-

masing Puskesmas. 
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Gambar 3.11    Gambar 3.12 

Ruang Kebidanan Puskesmas Ngabang Ruang kebidanan Puskesmas Darit 

 

 

 

 

  
Gambar 3.13 

Ruang kebidanan Puskesmas Kuala Behe 

 

 

 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

 

 



 

163 

 

   
 Gambar 3.14    Gambar 3.15 

Lemari Penyimpanan Puskesmas Kuala Behe Lemari Penyimpanan Puskesmas Darit 

 

 

 

 
  Gambar 3.16 

Lemari penyimpanan Puskesmas Ngabang 

 

 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

3. Indikator Penggunaan Peralatan Kerja 

        Peralatan medis merupakan peralatan di ruangan kerja tenaga 

kesehatan yang digunakan saat memberikan asuhan pelayanan 
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kesehatan. Dalam hal bidan melaksanakan asuhan persalinan tentunya 

memerlukan peralatan kerja yang standar. Pengelolaan peralatan 

medis dilakukan adalah untuk mengupayakan atau memastikan sistem 

peralatan medis aman bagi tenaga bidan, pasien dan masyarakat 

sekitar lingkungan Puskesmas. Potensi bahaya yang disebabkan oleh 

peralatan medis baik saat digunakan maupun tidak digunakan. 

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan peralatan medis diantaranya : 

a. Tersedianya daftar inventaris seluruh peralatan medis misalnya 

memiliki pencatatan dan pelaporan berdasarkan hasil pengamatan 

ditiga puskesmas memiliki pencatatan dan pelaporan alat-alat 

medis di ruang bersalin 

b. Memastikan penandaan alat medis yang digunakan dan tidak 

digunakan dalam hal penandaan tidak tersedia di ketiga puskesmas 

ini.  Penandaan diperlukan agar mengetahui alat yang diguanakn 

dan tidak digunakan. 

c. Alat dilakukan uji fungsi dan uji coba terkait dengan pengujian alat 

di setiap Puskesmas pernah dilakukan ditiga Puskesmas hanya saja 

tidak berkala, terkait pergantian alat yang sudah usang dilakukan 

dengan pengajuan di Dinas Kesehatan jika sudah tidak bisa 

digunakan dan melalui pengajuan di Dinas Kesehatan, jika tersedia 

di Dinas Kesehatan akan langsung didapatkan akan tetapi jika tidak 
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tersedia perlu menunggu 3-6 bulan yang di ajukan kepada bagian 

Aset di Dinas Kesehatan. 

d. Pemeliharaan pada peralatan medis dilakukan dengan melakukan 

sterilisasi menggunakan alat auto clave atau alat sterilisasi ditiga 

Puskesmas yang menjadi objek penelitian sudah menerapkan 

pemeliharaan alat yaitu dengan mencuci merendam di larutan 

klorin kemudian di cuci kembali menggunakan sabun dan setelah 

itu di lakukan sterilisasi menggunakan mesin sterilisasi. 

e. Peralatan yang sudah di sterilisasi pada dasarnya harus segera 

dipakai atau disimpan pada kain yang sudah disterilisasi dan di 

bungkus, pelaksanaan di tiga Puskesmas sudah sesuai dengan 

Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan 

Kesehatan kerja di Fasyankes. Setelah digunakan alat kerja bidan 

dilakukan pencucian dengan sabun dan air mengalir, kemudian di 

rendam menggunakan desinfektan setelah itu dilakukan sterilisasi 

dan jika segera dipakai setelah dikeluarkan dari mesin sterilisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa setiap puskesmas 

memiliki satu alat sterilisasi.  
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Gambar 3. 17    Gambar 3.18 

Alat sterilisasi Puskesmas Ngabang          Alat sterilisasi Puskesmas Kuala Behe 

 

 

    
    Gambar 3.19 

        Alat sterilisasi Puskesmas Darit 

 

 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

4. Indikator Ruang Kerja yang Sehat  

  Ruang kerja merupakan tempat tenaga kesehatan menjalankan 

asuhan kebidanan. Ruang kerja yang sehat adalah impian seluruh tenaga 

kesehatan. Dalam terlaksananya ruang kerja harus ada kerjasama yang 

baik antara barang yang tersedia guna pemenuhan hak itu dan juga 

pelaksanaannya, apakah bidan dalam menciptakan ruangan yang sehat 

menjalankan sesuai dengan aturan. Misalnya membuang sampah non 

infeksius pada tempatnya, serta meletakan sampah infeksius sesuai pada 
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tempat yang sudah disediakan. Terkait dengan sampah infeksius berupa 

benda tajam harus dibuang di dalam safety box yang telah disediakan. 

  Berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin 

Penyelenggaraan Praktik Bidan bahwa ruang kerja yang sehat yaitu bersih 

dan tidak berdebu, serta pengelolaan sampah yang benar. Beberapa 

sampah di fasilitas kesehatan tentunya terkontaminasi cairan tubuh pasien, 

yang dapat menularkan ke tenaga kesehatan yang kontak dengan sampah 

tersebut.  Aspek yang harus dilakukan dalam pengelolaan bahan limbah 

B3 ialah : 

a. Memastikan adanya penyimpanan dan karakteristik bahan sesuai sifat 

dan jumlah, misalnya sampah infeksius seperti jarum spuit di buang 

pada safety box dan sampah infeksius lainnya, kassa, darah, nanah, 

pembalut luka, dahak di buang ditempat infeksius. Dan dilakukan 

pembuangan dengan standar yang lengkap seperti menggunakan 

masker dan sarung tangan. Dan sampah non infeksius di buang 

ditempat yang disediakan misalnya sampah dapur, bekas kotak, plastik 

dan bungkusan yang tidak beresiko lainnya. Hanya saja pada 

pelaksanaannya, dari ketiga Puskesmas sudah menyediakan tempat 

sampah sesuai dengan jenis dan bahannya, pelaksanaan dari bidannya 

yang kurang sadar akan pentingnya kesehatan diruangan seperti di 

Puskesmas Ngabang sampah masih tidak terorganisasi dengan baik. 

Mengenai sampah non medis ketiga puskesmas masih melakukan 

pembakaran sampah di belakang Puskesmas hal ini tentunya tidak 
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sesuai dengan standar pemilahan sampah dimana seharusnya sampah 

nonmedis dibuang ke TPA, karena jika dilakukan pembakaran di 

sekitar lingkungan Puskesmas tentu akan mencemari masyarakat yang 

tinggal di lingkungan Puskesmas dan berbahaya bagi kesehatan baik 

tenaga kesehatan ataupun masyarakat sekitar.  

b. Tersedianya sarana keselamatan bahan dan limbah B3 seperti spill kit, 

rambu dan simbol B3, spill kit yaitu pembersih sekali pakai, wadah 

dan cairan desinfektan. Ketersediaan rambu dan simbol B3 membantu 

untuk tenaga kesehatan serta pasien dalam meletakan sampah atau 

barang yang berbahaya. Limbah B3 berbahaya untuk kesehatan pihak 

yang berinteraksi langsung dengan sampah yang terkontaminasi. 

Penyimpanan limbah berdasarkan hasil pengamatan di ruang 

kebidanan dari tiga Puskesmas tidak memiliki spill kit, rambu dan 

simbol B3 di setiap Puskesmas. Hanya saja memiliki tempat sampah 

berdasarkan jenis sampah dan memiliki tulisan masing masing jenis 

sampah. 

        Ketersediaannya rambu atau simbol bahan berbahaya beracun 

merupakan satu kesatuan yang penting, dimana limbah B3 merupakan 

cairan yang berbahaya yang pada dasarnya harus sangat diperhatikan. 

Selain membahayakan tenaga kesehatan yang melaksanakan tindakan 

medis hal tersebut juga membahayakan petugas lainnya dalam 

melaksanakan tugas di ruangan tersebut, serta berbahaya bagi pasien 

atau pengujung yang dating diruangan tersebut, banyak kemungkinan 



 

169 

 

yang terjadi jika pasien atau pengunjung yang tidak mengerti akan 

resiko yang terjadi jika terinfeksi atau tertular dari limbah B3, 

sehingga sangat diperlukan spill kit, simbol dan rambu B3 yang 

mudah dimengerti tidak hanya untuk bidan tetapi bagi pasien dan 

keluarga pasien.  

c. Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 ketiga Puskesmas di 

Kabupaten Landak melakukan kerjasama atau MOU dengan Pihak 

Rumah Sakit Umum Daerah Landak karena hanya RSUD yang 

memiliki alat penghancur benda tajam (insenerator). Limbah B3 

merupakan limbah berbahaya dan beracun, dalam pelaksanaan 

tindakan medis akan sangat sering ditemui limbah B3 yang terpapar 

virus dan bakteri yang berbahaya tentunya bagi kesehatan. Limbah 

berbahaya dan beracun harus diolah dengan menggunakan alat yang 

dinamakan incinerator yaitu alat pembakar sampah khusus yang di 

operasikan dengan cara dibakar melalui suhu tertentu sehingga dapat 

menghancurkan sampah berbahaya dan beracun hingga aman untuk 

dibuang di tempat pembuangan sampah umum.  
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Gambar 3.20 

Tempat sampah dan safety box Puskesmas Ngabang 

 

   
        Gambar 3.21 

 Tempat sampah dan safety box Puskesmas Darit 

     
  Gambar 3.22 

    Tempat sampah dan safety box Puskesmas Kuala Behe 

 

 

 

Sumber : Data Primer, 2019 



 

171 

 

5. Indikator Penerangan diruang kerja 

 Indikator kelima yaitu Penerangan diruang kerja berdasarkan 

Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Falitas Pelayanan Kesehatan  yaitu  Penerangan merupakan salah 

satu pendukung atau faktor tidak kalah penting guna terlaksananya 

pelayanan dengan baik. Penerangan yang ditemukan pada ketiga 

Puskesmas dinilai masih kurang atau tidak sesuai standar, dimana 

berdasarkan wawancara dengan kepala Puskesmas salah satu kepala 

Puskesmas mengatakan bahwa memang penerangan belum memenuhi 

standar yang di tetapkan akan tetapi dirasakan cukup terang untuk 

melaksanakan asuhan persalinan serta berdasarkan observasi yang 

dilakukan penerangan diruang persalinan kurang terang. Hal ini tentunya 

dirasakan belum memenuhi syarat ketetapan peraturan dan perlu 

diperhatikan lebih lagi untuk keamanan dan kenyamanan bidan dalam 

melaksanakan asuhan kebidanan.  

 Penerangan di ruang kerja sangat diperlukan untuk memenuhi 

keselamatan kerja bidan, penerangan diruang kerja tidak hanya dari lampu 

listrik saja, dalam tindakan medis kebidanan diperlukan lampu sorot, dan 

yang didapatkan adalah Puskesmas Darit dan Puskesmas Kuala Behe tidak 

memiliki lampu sorot. Padahal lampu sorot sangat diperlukan dalam 

tindakan penjahitan (hecting) untuk mempermudah bidan dalam 

melaksanakan asuhan serta mengurangi resiko tertusuk jarum yang dapat 

membahayakan bidan. 
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 Gambar 3.23    Gambar 3.24 

Penerangan di Puskesmas Ngabang Penerangan di Puskesmas Darit 

 

    
Gambar 3.25 

Penerangan Puskesmas Kuala Behe 

 

Sumber : Data Primer, 2019 
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D. Dukungan dan hambatan pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan 

PTT pada Puskesmas daerah pedalaman Kabupaten Landak 

 Dalam setiap pelaksanaaan urusan pemerintahan tentunya akan 

menghadapi hambatan serta dukungan yang di alami oleh masing masing 

satuan kerja perangkat daerah untuk sampai ke Puskesmas daerah binaan 

setempat. Guna mencapai keadilan yang merata bagi setiap tenaga 

kesehatan yang bekerja di instansi pemerintahan supaya terpenuhinya 

setiap hak yang wajib diterima oleh tenaga kesehatan.  

1. Dukungan pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT 

 Dukungan yang didapatkan oleh bidan PTT berupa masih 

dilaksanakannya pemenuhan hak keselamatan kerja bidan, baik itu oleh 

Dinas Kesehatan maupun Puskesmas hal ini terlihat dari tersedianya 

peralatan pemenuhan hak keselamatan kerja meskipun tidak begitu 

lengkap, ruangan yang cukup aman dan sehat, peralatan kerja yang baik 

meskipun tidak sepenuhnya didapatkan. Dukungan lain yang dirasakan 

bidan yaitu Puskesmas guna memenuhi keselamatan kerja bidan, pada 

satu Puskesmas yaitu Puskesmas Darit pernah diadakan pelatihan 

terkait keselamatan kerja untuk bidan yang melaksanakan tindakan 

kebidanan. 

 

 



 

174 

 

2. Hambatan pemenuhan hak keselamatan kerja bagi bidan PTT 

a. Hambatan Yuridis 

        Secara hukum belum ada produk hukum daerah Kabupaten 

Landak mengenai keselamatan kerja tenaga kesehatan, hal ini 

tentunya perlu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak keselamatan 

kerja bidan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Landak. 

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah memiliki otonomi yaitu 

hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 

pemerintahan di daerahnya dalam bidang kesehatan dimana tetap 

memperhatikan aturan dari pemerintah pusat. Guna memperkuat 

pemerintah daerah serta mendorong pemberdayaan masyarakat dan 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam keterkaitan 

penyelenggaraan pemerintah daerah.  

        Hambatan yuridis lainnya mengenai Surat Keputusan Bupati 

Landak Nomor 814/17.1/HK-2019 tentang Perpanjangan Pertama 

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kesehatan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak pada dasar hukum 

bagian mengingat tidak mencantumkan dasar hukum Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara mengingat bahwa pegawai yang diangkat merupakan 

pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan dan merupakan 

tenaga kesehatan yaitu bidan. Surat keputusan bupati ini juga masih 
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mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang seharusnya digunakan untuk pegawai 

swasta.  

b. Hambatan Teknis 

1) Pemerintah 

       Hambatan yang pertama bagi pemerintah daerah 

Kabupaten Landak ialah tidak adanya pemegang dibidang 

keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga tidak ada yang 

mengontrol secara penuh terkait keselamatan kerja. Kemudian 

pelaksanaan distribusi peralatan yang dibutuhkan oleh 

Puskesmas jika membutuhkan alat yang besar memerlukan 

waktu yang cukup lama yaitu hingga 6 bulan, tergantung 

apakah tersedia di Dinas Kesehatan atau tidak. 

2) Puskesmas 

       Dalam pelaksanaan pemenuhan hak keselamatan kerja 

hambatan yang dirasakan oleh Puskesmas ialah masalah 

ketersediaan alat di Dinas Kesehatan, hal ini juga dipengaruhi 

karena tidak adanya yang bertanggung jawab terkait 

keselamatan kerja di Dinas Kesehatan, sehingga pelayanan 

yang diterima masih  kurang. Serta menunggu alat-alat yang 

tidak tersedia di Dinas Kesehatan cukup lama, hambatan 

lainnya terkait alat pelindung diri ialah yang disediakan oleh 

Dinas Kesehatan ialah masker dan handscoen saja, alat 
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pelindung kerja yang lain yang belum sepenuhnya diperhatikan 

oleh Puskesmas.   

3) Bidan Pelaksana 

         Hambatan yang dimiliki oleh bidan terkait terpenuhinya 

keselamatan kerja di Puskesmas ialah kesadaran bidan dalam 

penggunaan alat pelindung diri masih kurang, masih diabaikan 

padahal APD merupakan bentuk pelindung bagi tubuh petugas 

kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


