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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Ketentuan perundang – undangan yang mengatur tentang 

peran bidan dalam mewujudkan hak atas kesehatan reproduksi 

Pemerintah melalui berbagai peraturan dan ketentuan 

hukum dalam bidang kesehatan mengupayakan agar pelayanan 

kesehatan berjalan dengan baik, guna mencapai masyarakat adil 

dan makmur. Peraturan perundang-undangan yang ada di 

Indonesia sudah memadai, dengan adanya peraturan terutama 

tentang kesehatan dapat memperbaiki kualitas pelayanan 

kesehatan yang ada terutama di wilayah Kota Semarang. 

Berdasarkan sifatnya peran bidan dalam peraturan 

perundang-undangan adalah peran imperative artinya meupakan 

peran yang berdasar kaidah hukum yang berisikan perintah dan 

larangan dalam prosedur pelaksaan tindakan. 

2. Peran bidan dalam mewujudkan hak atas kesehatan 

reproduksi yang dilaksanakan di wilayah kota Semarang 

Peran bidan yang ada di wilayah Puskesmas Ngesrep, 

Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Halmahera sudah 

menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai bidan sesuai 
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dengan isi dari Permenkes No.1464 tahun 2010 Tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan dan setiap tindakan pelayanan 

kesehatan terutama dalam mewujudkan hak atas kesehatan 

reproduksi sesuai dengan SPO yang ada di Puskesmas.  

Jumlah bidan yang ada di Puskesmas Ngesrep, Puskesmas 

Bangetayu dan Puskesmas Halmahera sesuai dengan hasil 

wawancara masih kurang sehingga dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan terutama dalam mewujudkan hak atas kesehatan 

reproduksi mengalami beberapa hambatan dengan adanya pasien 

per hari 150-200 dan jumlah bidan yang ada di Puskesmas rata-

rata 7 orang maka menjadi alasan bahwa pelaksanaan tindakan 

peayanan kesehatan yang ada di  Puskesmas kurang maksimal. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No.26 Tahun 

2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 

Kota Semarang menyebutkan jumlah tenaga kesehatan sudah 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja bidan, 

sehingga jika ada hambatan pada saat pelaksaan itu dianggap 

wajar. 

3. Peran bidan untuk mewujudkan hak kesehatan reproduksi di 

wilayah Kota Semarang sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran bidan belum 

dapat maksimal, sehingga ditemukan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi peran bidan dalam mewujudkan hak atas 

kesehatan reproduksi. Adapun faktor tersebut meliputi faktor yuridis 

dan faktor tenaga medis. Faktor yuridis dimana dalam isi 

Permenkes No. 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Kebidanan tentang tugas dan wewenang 

bidan. Adapun faktor tenaga bidan yang dianggap kurang di 

Puskesmas Ngesrep, Puskemas Bangetayu dan Puskesmas 

Halmahera seharusnya dapat menghadapi masalah yang ada 

namun apabila terdapat hambatan dalam pelayanan kesehatan 

bidan daqpaqt melakukan kolaborasi dengan dokter sehingga 

jumlah bidan yang ada dapat menangani dan memberikan 

pelayanan secara maksimal terhadap pasien sesuai dengan 

kewenangannya. 

Upaya Dinas Kesehatan Kota Semarang juga sudah 

maksimal dengan adanya GASURKES (Tenaga Surveilans 

Kesehatan) dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 

Semarang No.12 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas daerah Kota Semarang. 

 

B. SARAN 

1. Untuk Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebagai penanggung 

jawab pelayanan kesehatan di wilayah kota Semarang untuk 
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melakukan monitoring evaluasi terhadap kinerja bidan di 

Puskesmas agar dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 

2. Untuk Puskesmas sebaiknya meningkatkan kinerja bidan dengan 

cara mengikuti pelatihan-pelatihan bidan, sehingga bidan mengerti 

tentang tugas fungsional bidan, bidan lebih paham tentang 

wewenang bidan dalam menjalankan pelayanan kesehatan 

terutama dalam mewujudkan hak atas kesehatan reproduksi di 

Puskesmas.  

3. Pada PONED sebaiknya ada pelimpahan wewenang antara dokter 

dan bidan karena penanggung jawab PONED adalah dokter bukan 

bidan. 

4. Saran untuk bidan agar lebih meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan, selalu memperbaharui perkembangan ilmu kebidanan 

dan peraturan terkait tentang peran dan tanggung jawab bidan. 

Bidan diharapkan mematuhi setiap peraturan yang berlaku dalam 

menjalankan tugas, peran dan fungsinya, bidan dapat 

berkomunikasi secara efektif, bidan dapat memberikan pelayanan 

lebih baik terhadap pasien dan dapat dilakukan komunikasi dua 

arah baik bidan dan pasien, bidan lebih memperhatikan dan teliti 

dalam pencatatan dan pelaporan tindakan medis sehingga tidak 

merugikan tenaga kesehatan dan pasien. 

 

 




