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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Semarang 

 Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan satuan kerja 

perangkat daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab 

menjalankan kebijakan Kota Semarang dalam bidang kesehatan. 

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang 

berkedudukan dan bertanggung jawab kepada walikota Kepala 

Daerah melalui sekertaris daerah. Dinas Kesehatan Kota 

Semarang mempunyai visi dan misi yaitu: Terwujudnya masyarakat 

Kota Semarang yang mandiri dan hidup sehat, Meningkatkan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas, Memberdayakan 

masyarakat untuk memiliki kemampuan dan kemauan hidup sehat. 

Dinas Kesehatan Kota Semarang bertempat di Jl. Pandanaran No 

79.56 

 Dinas Kesehatan Kota Semarang sesuai dengan tugas dan 

fungsi tertera pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 

Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Semarang, Pasal 13 menyebutkan: 

                                                           
56 http://dinkes.semarangkota.go.id/?p=halaman_mod&jenis=renstra , Internet akses, 18 

Agustus 2016 

http://dinkes.semarangkota.go.id/?p=halaman_mod&jenis=renstra
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Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan 
kesehatan, pencegahan pemberantasa penyakit, promosi 
kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan 
serta kesehatan keluarga; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum dibidang pelayanan kesehatan, pencegahan 
pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, 
pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta 
kesehatan keluarga; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan 
kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, 
promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan 
lingkungan serta kesehatan keluarga;  

 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka Dinas 

Kesehatan Kota Semarang memiliki tugas dan fungsi 

penyelenggaraan,pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 

pelayanan kesehatan termasuk kesehatan keluarga. Kesehatan 

keluarga adalah bagian dari hak atas kesehatan reproduksi. 

 Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan berbagai 

upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yaitu: dilaksanakan 

berbagai pelatihan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu 

dan anak diantaranya pelatihan APN yang merupakan standar 

pertolongan persalinan dan pendampingan persalinan dukun bayi 

oleh tenaga kesehatan, PONED dan PONEK.57 

                                                           
57 Hasil wawancara dengan  pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang bagian kesehatan 

keluarga pada tanggal 1 Agustus 2016 
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 Dinas Kesehatan Kota Semarang juga merekrut GASURKES 

(Tenaga Surveilans Kesehatan) terdiri dari bidan minimal 

pendidikan D-III Kebidanan yang bertugas untuk memonitoring 

wanita usia subur, persiapan ibu hamil, deteksi dini ibu hamil, 

bahaya nifas, mereka masing-masing orang akan memegang 

beberapa wilayah  puskesmas kemudian bekerja sama dengan 

bidan puskesmas yang membuka praktik maupun  tidak. Mereka 

mendata ibu hamil yang ada di wilayah puskesmas tersebut 

kemudian mengunjungi dan memberikan KIE tentang pentingnya 

memeriksakan kehamilan secara dini dan memberikan contoh 

sistem rujukan yang benar. Kemudian tenaga surveilans kesehatan 

tersebut menginformasikan kepada puskesmas wilayah tersebut 

tertang ibu hamil yang resiko tinggi dan kemudian puskesmas 

memberikan penanganan.58 

 Tenaga surveilans kesehatan juga wajib memberikan 

laporan segera 2x24 jam apabila ada kejadian-kejadian kematian 

ibu dan bayi untuk kemudian segera dapat di evaluasi penyebab 

dari masalah tersebut. Bidan Puskesmas juga wajib menyerahkan 

laporan 3 bulan sekali diantaranya laporan kohort ibu hamil, balita, 

lansia dan KB. Dinas Kesehatan Kota Semarang juga sering 

mengadakan berbagai pelatihan bekerja sama dengan para bidan 

dan tenaga kesehatan terkait dengan pembaharuan informasi 

                                                           
58 Ibid, pada tanggal 1 Agustus 2016 
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terutama untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi di wilayah 

kota Semarang.59 

 Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No.26 Tahun 

2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 

Kota Semarang Pasal 37 menyebutkan: 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 

(3)  Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan 
dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
 

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No.26 Tahun 2008 

Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah menentukan 

jumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

 Peraturan yang sudah ada dengan fakta yang ada 

dilapangan sudah sesuai yaitu bidan melaksanakan tugas sesuai 

dengan hak dan wewenangnya, disini peran Dinas Kesehatan Kota 

Semarang juga sudah baik dengan menambahkan GASURKES 

sebagai tenaga tambahan dalam membantu kerja bidan terutama 

                                                           
59 Ibid, pada tanggal 1 Agustus 2016 
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yang ada di Puskesmas dalam mewujudkan hak atas kesehatan 

reproduksi yang ada di Kota Semarang. 

Tabel 3.1 Jumlah Sarana dan Prasaran Kesehatan di Kota 

 

  Semarang 

 

 

 

 

  Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas di wilayah kota Semarang terdapat 6 

puskesmas PONED namun sesuai studi pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti pada bulan Februari 2016 peneliti 

 
SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 

 
2015 

1. Rumah Sakit Umum : 
a. a. Rumah Sakit Swasta 
b. b. Rumah Sakit Umum Daerah 
c. c. Rumah Sakit Umum Pusat 
d. d. Rumah Sakit TNI / POLRI 
e. e. Rumah Sakit Khusus , terdiri dari : 

- RS Jiwa 
- RS Bedah Plastik 
- Rumah Sakit Ibu dan Anak 

(RSIA) 
- Rumah Sakit Bersalin (RSB) 

2. Rumah Bersalin (RB) / BKIA 
3. Puskesmas, terdiri dari : 
a. Puskesmas Perawatan 
b. Puskesmas Non Perawatan 
c. Puskesmas PONED 
4. Puskesmas Pembantu 
5. Puskesmas Keliling 
6. Posyandu yang ada 
7. Posyandu Aktif 
8. Apotik 
9. Laboratirium Kesehatan 
10. Klinik Spesialis / Klinik Utama 
11. Klinik 24 Jam 
12. Toko Obat 
13. BP Umum (Klinik Pertama) 
14. BP Gigi 
15. BP Umum Praktek Perorangan 
16. Dokter Spesialis Praktek 
17. Dokter Gigi Praktek 

 
12 
2 
1 
3 
9 
1 
1 
3 
2 
6 

37 
12 
25 
6 

35 
37 

1.561 
1.214 
401 
30 
37 
0 

20 
83 
8 

1.798 
745 
415 
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mengambil 3 wilayah Puskesmas yang persalinannya paling 

banyak untuk mewakili penelitian yaitu Puskesmas Ngesrep, 

Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Puskesmas  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada tiga wilayah 

Puskesmas yaitu: Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan 

Puskesmas Halmahera. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat 

dan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat 

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan 

preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

Lokasi Puskesmas Ngesrep berada di jalan Teuku Umar 271 

Desa Ngesrep Kecamatan Banyumanik Semarang Jawa Tengah. 

Lokasi Puskesmas Bangetayu berada di jalan Raya Bangetayu, 

Kecamatan Genuk Semarang Jawa Tengah. Lokasi Puskesmas 

Halmahera berada di jalan Halmahera Raya No. 38 Kelurahan 

Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang. 

Fasilitas yang ada di Puskesmas Ngesrep, Puskesmas 

Bangetayu dan Puskesmas Halmahera antara lain: PONED 

(Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar) 24 jam, Instalansi 
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Gawat Darurat (IGD), melayani rawat jalan, Bersalin dan pelayanan 

rawat inap 24 jam, dan juga sebagai rujukan pertama sebelum 

dirujuk kerumah sakit. PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus 

Essensial Dasar) dilakukan di Puskesmas induk dengan 

pengawasan dokter, bidan perawat, dan tim PONED (Pelayanan 

Obstetri Neonatus Essensial Dasar) Puskesmas beserta 

penanggung jawab PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus 

Essensial Dasar). PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial 

Dasar) hanya dapat dilayani oleh Puskesmas yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan 

obstetric dan neonatal dasar, harus siap melayani 24 jam, sebagai 

rujukan antara kasus-kasus rujukan dari polindes dan puskesmas. 

Polindes dan Puskesmas yang tidak memiliki rawat inap disiapkan 

untuk melakukan pertolongan pertama gawat darurat obstetric dan 

neonatal (PPGDON) dan tidak disiapkan untuk melakukan PONED 

(Pelayanan Obstetri dan Neonatus Essensial Dasar).60 

Puskesmas Ngesrep terdapat 3 dokter umum dan 1 dokter 

gigi, 7 bidan PNS, 4 bidan magang dan 2 perawat magang. 61 

Puskesmas Bangetayu terdapat dokter 5 yaitu 4 dokter umum dan 

1 dokter gigi, perawat PNS 6 dan 4 perawat magang, 5 bidan PNS 

                                                           
60  Hasil wawancara dengan dokter sebagai kepala Puskesmas, tanggal  9 Agustus 2016. 
61  Hasil wawancara dengan  kepala Puskesmas Bangetayu tentang total tenaga 

kesehatan, pada tanggal 9 Agustus 2016 
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dan 3 bidan magang.62 Puskesmas Halmahera memiliki 3 dokter 

umum, kepala puskesmas adalah Dokter Umum dan memiliki 6 

bidan 4 orang pendidikan terakhir D-III Kebidanan, 1 D-IV 

Kebidanan dan 1 lagi sedang dalam proses D-IV.63  

Puskesmas Halmahera adalah puskesmas PONED 

(Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar) dan termasuk 

puskesmas ISO (International Organization for Standardization) 

pertama yang ada di Kota Semarang. Penghargaan yang diiterima 

oleh Puskesmas Halmahera yaitu : Juara I Sekolah Sehat SD 

Taman Maluku Se Kota Semarang tahun 2006, Harapan II Sekolah 

Sehat Se Indonesia tahun 2006, Juara I Puskesmas Terbersih Se 

Kota Semarang tahun 2007, Juara IV Dokter Kecil Se Kota 

Semarang tahun 2007, Juara II Senam Lansia Se Kota Semarang 

tahun 2008, Juara I Puskesmas Sayang Ibu dan Anak tahun 2008 

dan 2009, Kader Posyandu terbaik Se Kota Semarang, Sertifikat 

ISO (International Organization for Standardization) 9001 : 2000 

pertama di Kota Semarang. 

2. Tugas dan Wewenang Bidan di Puskesmas 

Narasumber dalam penelitian ini adalah: Prgawai Dinas 

Kesehatan Kota Semarang Bagian Kesehatan Keluarga, Kepala 

Puskesmas Ngesrep, Bangetayu dan Halmahera. Responden 

                                                           
62  Hasil wawancara dengan kepala Puskesmas Bangetayu tentang total tenaga 

kesehatan, pada tanggal 9 Agustus 2016 
63 Hasil wawancara dengan  Kepala  Puskesmas Halmahera total tenaga kesehatan yang 

ada di Puskesmas Halmahera, pada tanggal 10 Agustus 2016 
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dalam penelitian ini adalah Bidan Koordinator KIA, Bidan 

Pelaksana, Bidan penanggungjawab PONED dan pasien yang ada 

saat penelitian. 

Bidan koordinator KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) 

mempunyai tugas membuat program dalam pelayanan kesehatan 

puskesmas terutama hak dalam mewujudkan kesehatan 

reproduksi. Bidan koordinator yang nantinya akan selalu 

memberikan masukan, memonitoring dan evaluasi bagi para bidan 

lain yang ada di Puskesmas. Namun  selain membuat program 

maka jugatetap melaksanakan tugas pokok bidan yang ada di 

Puskesmas. 

Tugas pokok bidan di Puskesmas pelayanan kesehatan ibu 

dan bayi, pemeriksaan kehamilan, wanita usia subur, persalinan, 

nifas dan menyusui, imunisasi bayi, balita, anak pra sekolah, 

pelayanan keluarga berencana. Bidan pelaksana merupakan bidan 

yang melaksanakan tugas sesuai dengan hak dan wewenangnya 

sebagai bidan. 

Bidan penanggungjawab adalah yang bertanggungjawab 

atas suatu kejadian atau pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada pasien, terutama dalam persalinan dan bayi baru lahir. 

Sebagai seserang yang bertanggungjawab bidan harusnya 

melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pelayanan kesehatan 

terutama untuk mewujudkan ha katas kesehatan reproduksi. 
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Pasien adalah seseorang yang  menerima pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang ada di 

Puskesmas. Dalam penelitian ini di Puskesmas Ngesrep, 

Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera adalah 

puskesmas yang jumlah pasiennya cukup banyak. 

 

3. Hambatan dalam Penelitian di Puskesmas  

Hambatan penelitian yang ada di Puskesmas Ngesrep 

dengan adanya bidan 7 PNS sebenarnya tidak cukup untuk 

melaksanakan program dan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus 

Essensial Dasar) sehingga kami menerima 4 bidan magang dan 2 

perawat magang agar dapat membantu dalam melaksanakan 

program, tetapi puskesmas Ngesrep juga membatasi bidan yang 

magang karena tidak ada aturan khusus melalui Dinas Kesehatan 

Kota Semarang terkait dengan honor bidan magang. Sebenarnya 

kami cukup terbantu dengan adanya bidan magang, dan adanya 

tenaga surveilans kesehatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan 

Kota Semarang karena dengan adanya GASURKES dapat 

membantu mengurangi angka kematian ibu dan bayi yang ada di 

Kota Semarang.  

PONED yang ada di Puskesmas Ngesrep ini juga bekerja 

sama dengan BPM (Bidan Praktik Mandiri), tidak hanya itu kami 

juga mengadakan pelatihan khusus untuk BPM agar selalu ada 
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diskusi 2 arah dan saling bertukar informasi. 64  Hambatan 

Puskesmas Ngesrep dalam bekerja sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan SPO yang berlaku di Puskesmas 

Ngesrep adalah keterbatasan tenaga medis terutama bidan, 

dengan adanya pasien per hari yang kurang lebih mencapai 100 

orang dengan kondisi bidan 7 orang belum lagi harus 

melaksanakan program posyandu, kemudian juga harus 

menangani pasien rawat jalan baik itu imunisasi balita maupun 

periksa hamil sehingga pelayanan yang diberikan belum 

maksimal.65  

 Hambatan yang di alami di Puskesmas Bangetayu tidak jauh 

berbeda dengan puskesmas Ngesrep puskesmas Banget ayu juga 

membatasi bidan maupun perawat magang, namun dengan adanya 

tambahan 3 bidan magang masih dianggap kurang dalam 

pelayanan kesehatan yang diberikan. Puskesmas Banget ayu 

pasien rawat jalan yang ada di Puskesmas Bangetayu  per harinya 

bisa mencapai 150 – 200 orang. Dengan total 5 bidan senior dan 3 

bidan magang maka sudah jelas sangat kekurangan tenaga medis 

terutama bagian kebidanan, terlebih ada salah satu bidan yang 

masih pendidikan D1 tetapi tetap mempekerjakan dengan segala 

pertimbangan yang ada. Namun dalam pelayanan pasien 

                                                           
64  Hasil wawancara dengan  dokter kepala Puskesmas Ngesrep tentang jumlah 

karyawan, pada tanggal 9 Agustus 2016 
65 Ibid, pada tanggal 9 Agustus 2016 
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persalinan tidak diikutkan karena memang tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.66 

Sebagai bidan koordinator dan pemegang program bidan 

juga tetap melakukan pelayanan kesehatan lainnya, jumlah total 

untuk persalinan sedikit dibandingkan dulu, pada 1 bulan terakhir 

ini ada persalinan 12 tetapi kebanyakan di rujuk karena resti pada 

kehamilan, bidan yang ada di Puskesmas Bangetayu on call jadi 

mereka yang bidan senior hanya di hubungi apabila ada persalinan 

saja.67 

Puskesmas Halmahera dalam pelaksanaan tugas dan 

program kerja juga mengalami hambatan karena dengan jumlah 

total bidan 6 yang ada di wilayah kerja Puskesmas Halmahera dan 

total pasien rawat jalan per harinya 100 orang. Sehingga 

Puskesmas Halmahera membuat jadwal pelayanan khusus agar 

dapat menangani pasien secara maksimal yaitu terdapat jadwal 

priksa Senin dan Rabu jadwal KIA, Selasa untuk pasien Kb, 

Imunisasi untuk bayi hari Rabu dan Kamis, namun setiap hari jika 

ada pasien priksa tetap dilayani walaupun tidak sesuai dengan 

jadwal, jika banyak pasien priksa hamil sesuai hari mencapai 15 

orang namun di hari biasa jika tidak sesuai jadwal 5-6. Untuk 

pasien KB per hari tidak banyak hanya sekitar 3-4 orang dan KB 

                                                           
66 Hasil wawancara dengan  kepala Puskesmas Banget ayu tentang pasien keseluruhan, 

pada tanggal 9 Agustus 2016 
67 Hasil wawancara dengan  Bidan Koordinator  Bangetayu tentang tugas bidan yang ada 

di Puskesmas Bangetayu, pada tanggal 9 Agustus 2016 
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terbanyak adalah akseptor KB suntik 3 bulan. Pasien melahirkan 

pada bulan Juli 2016 total 7 orang, kebanyakan pasien dirujuk 

karena resiko tinggi pada persalinan dan komplikasi lainnya seperti 

pre eklamsia dan hamil terlalu tua usia ibu.68 

Puskesmas Halmahera bekerja sama dengan GASURKES 

yang membantu melakukan pemantauan ibu hamil, dan sistem 

rujukan, bukan hanya ibu hamil namun ibu nifas resiko tinggi yang 

tidak melakukan persalinan di puskesmas juga akan dilakukan 

home visit. Biasanya tugas tenaga surveilans adalah deteksi dini 

ibu hamil dan ibu nifas resiko tinggi kemudian data di infokan oleh 

dinas kesehatan sehingga puskesmas dapat mengetahui pasien 

disekitarnya yang belum periksa ke puskemas.69 

 

C. Pembahasan 

1. Perundang-undangan yang mengatur tentang peran bidan 

dalam mewujudkan hak atas kesehatan reproduksi 

Berdasarkan literature yang dikumpulkan peneliti di dapat 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran 

bidan dalam mewujudkan hak kesehatan reproduksi antara lain: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

                                                           
68 Hasil wawancara dengan  bidan koordinator KIA Puskesmas Halmahera, pada tanggal 

8 Agustus 2016 
69 Hasil wawancara dengan  bidan koordinator KIA Puskesmas Halmahera, pada tanggal 

8 Agustus 2016 
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2. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

3. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

4. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan 

5. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 

Reproduksi 

6. Peraturan Menteri Kesehatan No.1464 Tahun 2010 Tentang Izin 

dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

7. Peraturan Menteri Kesehatan No.97 Tahun 2014 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa hamil, 

Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Seksual 

8. Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat. 

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh peneliti saat 

melakukan wawancara di Puskesmas Ngesrep, Puskesmas 

Bangetayu dan Puskesmas Halmahera adalah: Sebagian tenaga 

kesehatan tahu dan menjalankan tentang isi peraturan tersebut. 

Bidan bekerja sesuai tugas dan wewenang bidan di Puskesmas 

dan menggunakan SPO (Standar Prosedur Operasional) sebagai 

acuan pelaksanaan tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada pasien. 
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Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 

Pasal 28 B menyebutkan:  

a. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 

b. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.70 
 

Hal tersebut berhubungan dengan hak asasi manusia (HAM) yang 

merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia 

terdapat pada Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak 

 Asasi Manusia Pasal 9 yaitu :  

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup 
dan meningkatkan taraf kehidupannya. 

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, 
bahagia, sejahtera lahir dan batin. 

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat.71 

 

Seperti yang kita lihat hubungan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 sangat erat kaitannya dengan HAM 

(Hak Asasi Manusia), yaitu hak setiap orang untuk 

hidup,mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup dengan cara 

meriksakan kesehatan diri dan keluarganya.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas 

Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera di 

                                                           
70  http://pemerintahandiindonesa.blogspot.co.id/2014/10/uud-1945-pasal-27-dan-28-

tentang-hak.html , Internet pada tanggal 18 Agustus 2016 
71 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3, Internet, 24 

Mei 2016, http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-
tentang-ham 

http://pemerintahandiindonesa.blogspot.co.id/2014/10/uud-1945-pasal-27-dan-28-tentang-hak.html
http://pemerintahandiindonesa.blogspot.co.id/2014/10/uud-1945-pasal-27-dan-28-tentang-hak.html
http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham
http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham
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dapatkan peraturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

tindakan pelayanan kesehatan terutama dalam mewujudkan hak 

atas kesehatan reproduksi yaitu SPO yang ada di Puskesmas, 

karena SPO dianggap dapat mewakili peraturan untuk tenaga 

kesehatan dan pasien terutama dalam pelayanan kesehatan.  

Hak atas kesehatan reproduksi adalah hak setiap orang 

untuk memperolah kesehatan, baik sehat secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk 

hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sesuai dengan 

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang 

menyebutkan: “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang 

data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang 

telah maupun akan diterimanya dari tenaga kesehatan” 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas 

Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera 

peneliti melihat adanya bentuk antusias masyarakat dalam 

memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan untuk dirinya, 

terbukti dari banyaknya pasien yang periksa setiap harinya, bahkan 

mereka rela mengantri berjam-jam demi memeriksaan keadaan 

kesehatannya. Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan 

terutama kesehataan reproduksi yang aman dan nyaman yang 

diberikan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang paling 

berperan dalam mewujudkan hak atas kesehatan reproduksi bidan.  
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 Setiap puskesmas ada bidan koordinator sebagai pemegang 

program pelayanan kesehatan kebidanan, bidan koordinator juga 

selain memantau para bidan juga tetap melaksanakan tugas yang 

lain seperti pelayanan posyandu dan Kesehatan Ibu dan Anak juga 

jaga PONED. Program pelayanan kesehatan yang ada di 

Puskesmas Ngesrep antara lain: mempersiapkan wanita sebelum 

hamil, pasangan usia subur, kehamilan dan ibu hamil resiko tinggi 

dengan mengadakan posyandu dan senam hamil yang ada di 

Puskesmas Ngesrep ini setiap 1 bulan sekali jadwalnya pada jum’at 

minggu ketiga, persalinan yang aman dengan .mempersiapkan 

sistem perencanaan persalinan, masa nifas dan meyusui, 

pelayanan KB dan konsultasi untuk masalah kesehatan reproduksi 

lainnya.72 

 Bidan termasuk tenaga kesehatan yang harus memberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan 

kompetensinya, bidan yang ada di Puskesmas Ngesrep, 

Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera tersebut sesuai 

dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan Pasal 1 ayat (1) menyatakan:  

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 
diri dalam bidang kesehatan serta mimiliki pengetahuan 
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

                                                           
72 Hasil wawancara dengan bidan koordinator Puskesmas Ngesrep, pada tanggal 10 

Agustus 2016 
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kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.73 

Tenaga kesehatan yang dimaksud melakukan upaya kesehatan 

dalam mewujudkan hak atas kesehatan reproduksi disini adalah 

tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi dan 

kewenangannya. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan 

pelayanan kesehatan memiliki ruang lingkup, sedangkan ruang 

lingkup yang ada dalam kesehatan reproduksi tertera pada 

Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 

Reproduksi Pasal 10 yaitu: 

(1) Dalam rangka menjamin kesehatan ibu, pasangan yang 
sah mempunyai peran untuk meningkatkan kesehatan 
ibu secara optimal. 

(2) Peran pasangan yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 
a. Mendukung ibu dalam merencanakan keluarga 
b. Aktif dalam penggunaan kontrasepsi; 
c. Memperhatikan kesehatan ibu hamil; 
d. Memastikan persalinan yang aman oleh tenaga 

kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan; 
e. Membantu setelah bayi baru lahir; 
f. Mengasuh dan mendidik anak secara aktif; 
g. Tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga; 

dan 
h. Mencegah infeksi menular seksual termasuk Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno 
Deficiency Syndrome (AIDS).74 

 

                                                           
73 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Kesehatan, 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1618.pdf , Internet, 24 Mei 2016 
74 Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Internet, 24 

Mei 2016, http://peraturan.go.id/pp/nomor-61-tahun -
201411e4bbf20a10e5c084f0313335343535-11e4bbf20a10e5c084f0313335343535.html 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1618.pdf
http://peraturan.go.id/pp/nomor-61-tahun%20-201411e4bbf20a10e5c084f0313335343535-11e4bbf20a10e5c084f0313335343535.html
http://peraturan.go.id/pp/nomor-61-tahun%20-201411e4bbf20a10e5c084f0313335343535-11e4bbf20a10e5c084f0313335343535.html


68 
 

Sesuai dengan ruang lingkup yang tertera hasil wawancara 

peneliti juga menyebutnya beberapa program yang dilaksanakan di 

Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas 

Halmahera antara lain: 

 Berikut adalah daftar program yang dilaksanakan sebagai 

deteksi dini dalam resiko tinggi ibu hamil, contohnya di Puskesmas 

Ngesrep, disini menerapkan ibu hamil harus priksa secara rutin 

minimal 1 bulan sekali agar kami dapat mendeteksi dini adanya 

resiko pada ibu hamil tersebut, kemudian jika ibu hamil itu sudah 

menginjak usia kehamilan 6 bulan atau 24 minggu maka 

disarankan untuk mengikuti senam ibu hamil yang rutin diadakan di 

Puskesmas Ngesrep terkadang jika terlalu banyak kami juga 

melaksanakan di kecamatan dan dipandu oleh bidan. 

 Daftar Program yang dilaksanakan di Puskesmas Bangetayu 

adalah pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pemeriksaan kehamilan 

terpadu, Kunjungan rumah untuk ibu hamil resiko tinggi yang di 

bantu oleh tenaga surveilans dari pihak Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, Ibu nifas dan menyusui dan juga deteksi dini ibu nifas. 

Selain itu juga ada kunjungan dari Rumah sakit Sultan agung setiap 

3 bulan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di 

Puskesmas Bangetayu, untuk pendampingan dan pembaruan ilmu. 

 Daftar program yang ada di Puskesmas Halmahera adalah 

kesehatan ibu dan anak, balita, penanggunalangan dan 
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pencegahan penyakit, gizi pada ibu hamil, gizi pada balita, resiko 

tinggi ibu hamil, ibu nifas dan menyusui karena nifas, keluarga 

berencana (KB), kesehatan lingkungan dan lansia. 

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.1464 

Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, 

pada Pasal 10 ayat (2) menyebutkan:  

Pelayanan kesehatan ibu meliputi:  
a. pelayanan konseling pada masa pra hamil 
b. pelayanan antenatal pada kehamilan normal 
c. Pelayanan persalinan normal 
d. Pelayanan ibu nifas normal 
e. Pelayanan ibu menyusui 
f. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan.75 

 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi selalu 

mengutamakan keselamatan pasien dan sesuai dengan 

kewenangannya dengan tujuan untuk mengurangi angka kematian 

ibu dan bayi. Adapun peran bidan dilihat dari segi hukum 

berdasarkan sifatnya merupakan peran imperative yaitu peran yang 

berdasarkan kaidah hukum yang berisikan perintah dan larangan. 

2. Peran bidan dalam mewujudkan hak atas kesehatan 

reproduksi 

Pemerintah melalui berbagai peraturan dan ketentuan 

hukum dalam bidang kesehatan mengupayakan agar pelayanan 

                                                           
75 Peraturan Menteri Kesehatan  No.1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan, Internet, 24 Mei 2016, 
http://pppl.depkes.go.id/_asset/_regulasi/92_PMK%20No.%2042%20ttg%20Penyelengg

araan%20Imunisasi.pdf  

http://pppl.depkes.go.id/_asset/_regulasi/92_PMK%20No.%2042%20ttg%20Penyelenggaraan%20Imunisasi.pdf
http://pppl.depkes.go.id/_asset/_regulasi/92_PMK%20No.%2042%20ttg%20Penyelenggaraan%20Imunisasi.pdf
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kesehatan berjalan dengan baik, guna mencapai masyarakat adil 

dan makmur.76 

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari sistem 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah 

terdaftar/teregister yang mana dapat dilakukan secara mandiri, 

kolaborasi maupun rujukan. Pelayanan kebidanan tersebut menjadi 

tanggung jawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan 

kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kaum 

perempuan khususnya ibu dan anak.77  

Demikian pula hubungan bidan dan pasien diawali dengan 

perjanjian, yaitu saat pasien datang memeriksakan diri ke tempat 

pratik bidan, dan dimulainya anamnesa dan pemeriksaan oleh 

bidan.  Pelayanan kebidanan diberikan secara holistik yaitu 

memperhatikan aspek biologis, psikologis, sosiologis dan kultural 

sesuai dengan kebutuhan pasien. selain itu juga harus 

memperhatikan akan kebutuhan rasa aman, nyaman, privacy, 

alami dan tepat. Semua langkah manajemen kebidanan di 

dokumentasikan sebagai aspek legal dan informasi dalam asuhan 

kebidanan.78 

Hal tersebut juga berkesinambungan dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan No.97 tahun 2014 tentang Pelayanan 

                                                           
76  Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 

Ketiga, Jakarta: EGC, hlm. 30. 
77

 Dwana, Estiwidani, dkk, 2008, Konsep Kebidanan, Yogyakarta: Fitramaya, hlm. 20. 
78  Ibid, hlm. 55. 
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kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa 

sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta 

pelayanan kesehatan seksual, Pasal 2 menyebutkan: 

 Bertujuan untuk : 
a. Menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan 

generasi yang sehat dan berkualitas; 
b. Mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu 

dan bayi baru lahir; 
c. Menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan 

hak – hak reproduksi;dan 
d. Mempertahankan dan meningkatkan kulaitas pelayanan 

kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman 
dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.79 

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Puskesmas 

Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera 

pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas bertujuan untuk 

menjamin kesehatan ibu dan bayi, meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatandan menurunkan angka kematian ibu dan 

bayi.  

Setiap peraturan perundang undangan saling berkaitan 

termasuk juga Peraturan Menteri Kesehatan No.97 tahun 2014 

tentang Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, 

persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan 

                                                           
79 Permenkes No 97 tahun 2014, 

http://www.kebijakanaidsindonesia.net/jdownloads/Peraturan%20Regulation/Peraturan%20P
usat/peraturan_menteri_kesehatan_republik_indonesia_nomor_97_tahun_2014_tentang_pel
ayanan_kesehatan_masa_sebelum_hamil_masa_hamilpersalinan_dan_masa_sesudah_melahir

kan_penyelenggaraan_pelayanan_kontrasepsi_serta_pelayana.pdf , Internet, 24 Februari 
2016 

 

http://www.kebijakanaidsindonesia.net/jdownloads/Peraturan%20Regulation/Peraturan%20Pusat/peraturan_menteri_kesehatan_republik_indonesia_nomor_97_tahun_2014_tentang_pelayanan_kesehatan_masa_sebelum_hamil_masa_hamilpersalinan_dan_masa_sesudah_melahirkan_penyelenggaraan_pelayanan_kontrasepsi_serta_pelayana.pdf
http://www.kebijakanaidsindonesia.net/jdownloads/Peraturan%20Regulation/Peraturan%20Pusat/peraturan_menteri_kesehatan_republik_indonesia_nomor_97_tahun_2014_tentang_pelayanan_kesehatan_masa_sebelum_hamil_masa_hamilpersalinan_dan_masa_sesudah_melahirkan_penyelenggaraan_pelayanan_kontrasepsi_serta_pelayana.pdf
http://www.kebijakanaidsindonesia.net/jdownloads/Peraturan%20Regulation/Peraturan%20Pusat/peraturan_menteri_kesehatan_republik_indonesia_nomor_97_tahun_2014_tentang_pelayanan_kesehatan_masa_sebelum_hamil_masa_hamilpersalinan_dan_masa_sesudah_melahirkan_penyelenggaraan_pelayanan_kontrasepsi_serta_pelayana.pdf
http://www.kebijakanaidsindonesia.net/jdownloads/Peraturan%20Regulation/Peraturan%20Pusat/peraturan_menteri_kesehatan_republik_indonesia_nomor_97_tahun_2014_tentang_pelayanan_kesehatan_masa_sebelum_hamil_masa_hamilpersalinan_dan_masa_sesudah_melahirkan_penyelenggaraan_pelayanan_kontrasepsi_serta_pelayana.pdf
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pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual juga 

berkaitan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014 

Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat karena Puskesmas 

merupakan sistem rujukan tingkat pertama sehingga upaya 

pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun 

rehabilitatif terjadi dipuskesmas. 

Berikut Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014 

Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pasal 6 menyebutkan: 

Puskesmas sebagai penyelenggaraan UKM antara lain: 
a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis 

masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan 
pelayanan yang diperlukan 

b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan 
kesehatan; 

c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan 
pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; 

d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan 
menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat 
perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan 
sector lain terkait; 

e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan 
pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat; 

f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya 
manusia Puskesmas; 

g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan 
kesehatan; 

h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi 
terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan 
kesehatan; dan 

i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan 
masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem 
kewaspadaan dini dan repon penanggulangan penyakit.80 
 

                                                           
80 Permenkes No 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,  
http://www.depkes.go.id/resources/download/peraturan/PMK-No-75-Th-2014-ttg-

Puskesmas.pdf  , Internet, 24 Agustus 2016 

http://www.depkes.go.id/resources/download/peraturan/PMK-No-75-Th-2014-ttg-Puskesmas.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/peraturan/PMK-No-75-Th-2014-ttg-Puskesmas.pdf


73 
 

Namun selain peraturan perundang-undangan tersebut yang paling 

menjadi dasar dari tindakan pelayanan kesehatan reproduksi yang 

akan dilaksanakan di Puskesmas adalah SPO Puskesmas memiliki 

dalam pedoman dan acuan pelaksanaan tindakan agar tindakan 

yang dilakukan tidak merugikan pasien dan tenaga kesehatan yang 

berada di tiga Wilayah Puskesmas tersebut. 

Pelayanan kebidanan diartikan sebagai tindakan mandiri 

bidan professional, bidan profesional yang dimaksud adalah bidan 

senior yang dianggap mampu dalam pelaksanaan tindakan 

pelayanan kesehatan sesuai tugas dan wewenang bidan. 

Wewenang bidan disini merupakan kewenangan delegatif yang 

bersumber pada pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada 

organ lain berdasarkan perundang-undangan. 

Bidan sebagai penanggungjawab PONED juga harusnya 

ada pelimpahan wewenang antara dokter dengan bidan dalam 

pelaksanaan tindakan medisnya. Hasil wawancara yang peneliti 

lakukan di Wilayah puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu 

dan Puskesmas Halmahera sudah melaksanakan tugas sesuai 

dengan isi dari Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat 

Kesehatan Masyrakat. SPO sudah dilaksanakan dan semua tenaga 

kesehatan juga mengetahui isi dari SPO tersebut bahkan saat ada 

kasus kematian ibu pun segera di informasikan dan di evaluasi dari 

pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang yang bertugas yaitu tim 
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audit Maternal mereka bertugas mengevaluasi kasus dari kematian 

ibu dan kemudian mencari solusi agar kejadian tersebut tidak 

terulang dan dapat dihindari.  

 Baik Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan 

Puskesmas Halmhera sangat menyadari apabila tim puskesmas 

dan tenaga kesehatan bekerja sendiri maka tidak akan mampu 

mencakup semua masyarakat , maka kami di bantu oleh tenaga 

surveilans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang yang kemudian 

disebar di beberapa wilayah Puskesmas sehingga dapat sangat 

membantu pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas dan 

Kantor Usaid Emas yang ada di Kota Semarang untuk deteksi dini 

resiko tinggi ibu hamil dan untuk mengurangi angka kematian ibu 

dan bayi. 

 Tugas pokok bidan membantu kepala puskesmas 

menyelenggarakan kegiatan KIA dan KB. Peran bidan sebagai 

koordinator KIA adalah menyusun rencana pelaksanaan pelayanan 

kebidanan, memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan, 

melakukan kerja sama serta komunikasi yang terkait dengan 

pelayanan kebidanan, memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau 

unit pelayanan kebidaan. 

 Kewenangan bidan sesuai  Permenkes No.1464 tahun 2010 

Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 9 yang 

berbunyi: 
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Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk 
memberikan pelayanan yang meliputi: 

a. pelayanan kesehatan ibu; 
b. pelayanan kesehatan anak; dan  
c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarga berencana. 
 

Kewenangan bidan tersebut di atas merupakan kewenangan 

atributif dimana kewenangan tersebut merupakan kewenangan asli 

atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. 

Hanya bidan praktik yang mempunyai STR dan SIP yang berlaku 

diberikan kewenangan memberikan pelayanan kesehatan tersebut. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di 

Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas 

Halmahera jumlah bidan di ketiga Puskesmas tersebut terbatas dan 

jumlah pasien yang ada melebihi batas jam pelayanan, sehingga 

tugas dan wewenang bidan terhadap pasien kurang maksimal. 

Hasil wawancara berhubungan dengan Peraturan Walikota 

Semarang No.26 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan 

Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang yang menyatakan jumlah 

tenaga ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jadi 

sebenarnya Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah mengatur 

jumlah tenaga bidan yang ada di Puskesmas sehingga jumlah 

bidan yang ada di Puskesmas sekarang sudah dipertimbangkan 

akan sesuai kebutuhan dan beban kerjanya. 



76 
 

 Peran bidan sebagai bidan pelaksana adalah memberikan 

pelayanan dasar pra nikah pada remaja, memberi asuhan 

kebidanan selama kehamilan normal,  memberi asuhan kebidanan 

persalinan normal, memberi asuhan kebidanan pada bayi baru 

lahir,  memberi asuhan kebidanan pada masa nifas, memberi 

asuhan kebidanan pada wanita subur yang membutuhkan 

pelayanan KB, memberi asuhan kebidanan pada wanita dengan 

gangguan sistem reproduksi wanita dalam masa klimakterium dan 

menopause. 

 Sedangkan yang ada di lapangan hasil dari wawancara 

banyak sekali tugas yang dilaksanakan oleh bidan diantaranya : 

Posyandu balita, posyandu ibu hamil dan deteksi dini ibu hamil, 

imunisasi balita, persalinan normal, nifas dan menyusui, deteksi 

dini ibu nifas, KB, posyandu lansia dan kesehatan reproduksi 

lainnya seperti klimakterium, keputihan, gangguan menstruasi dll.  

 Peran bidan sebagai penanggung jawab PONED adalah 

menyelamatkan kasus kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal 

dengan memberikan pertolongan pertama serta persiapan rujukan. 

Sebenarnya penanggung jawab PONED harusnya adalah seorang 

dokter namun yang terjadi pada saat peneliti melaksanakan 

penelitian penanggung jawan PONED. 

3. Peran bidan untuk mewujudkan hak kesehatan reproduksi  
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 Peran bidan yang ada di Puskesmas Ngesrep, Puskesmas 

Bangetayu dan Puskesmas Halmahera sebenarnya sudah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan yang 

dilaksanakan di lapangan, hanya saja baik responden maupun 

narasumber kurang mengetahui undang-undangnya namun mereka 

mengetahui isi dan menjalankan peraturan. 

 Bidan koordinator bertugas untuk membuat program selain 

menjalankan program kami juga tetap shift piket jaga PONED, 

tetapi apapun yang terjadi mereka selalu berusaha melakukan 

upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan SPO yang ada di 

puskesmas Ngesrep agar tidak merugikan pasien dan tenaga 

kesehatan yang ada di Puskesmas Ngesrep.81 

 Dari keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan di 

Puskesmas Ngesrep terhadap dokter kepala Puskesmas, bidan 

koordinator, bidan pelaksana dan bidan penanggung jawab 

PONED bidan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SPO 

yang ada di Puskesmas Ngesrep namun mereka sangat menyadari 

bahwa keterbatasan tenaga medis terutama bidan menjadi 

penyebab tidak dapat maksimal dapat pelayanan kesehatan 

terhadap pasien. 

 Dari hasil wawancara yang peniliti laksanakan di Puskesmas 

Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera 

                                                           
81 Hasil wawancara dengan  bidan pelaksana Puskesmas Ngesrep, pada tanggal 10 

Agustus 2016 
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semua tindakan dan program Puskesmas yang dilaksanakan 

mengacu dengan adanya SPO yang ada di Puskesmas dan 

seluruh tenaga kesehatan tahu dan melaksanakan dengan baik, 

karena SPO dianggap  dapaat mewakili isi dari peraturan 

perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam pelayanan 

kesehatan. 

 Setiap profesi yang ada di Puskesmas menjalankan tugas 

dan wewenangnya sesuai dengan tugas pokoknya yang ada di 

masing-masing wilayah Puskesmas baik itu Puskesmas Ngesrep, 

Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera. 

 Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan 

Puskesmas Halmahera sudah memenuhi prosedur dan dengan 

adanya bidan yang dianggap mampu dan memiliki pengetahuan 

dalam melakukan upaya kesehatan terutama dalam mewujudkan 

hak atas kesehatan reproduksi antara lain pelaksanaan posyandu 

balita, pemeriksaan ibu hamil, persalinan, nifas dan menyusui, 

serta pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 

 Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No 36 

tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan :  

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau 
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 
pelayanan kesehatan , baik promotif, preventif, kuratif, 
maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.82 

                                                           
82 Undang – Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1618.pdf , Internet, 24 Mei 2016 
 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1618.pdf
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Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas 

Halmahera termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dianggap 

mampu memberikan upaya pelayanan kesehatan baik itu promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitative, puskesmas Ngesrep, 

Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera juga sebagai 

fasilitas pelayanan rujukan tingkat pertama.  

 Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di 

Puskesmas Ngesrep, Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas 

Halmahera dengan kepala puskesmas, bidan koordinator, bidan 

pelaksana dan bidan penanggung jawab PONED. Masing-masing 

sudah dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan 

SPO yang ada di Puskesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
 




