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BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang peran bidan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi dan anak balita 

berdasarkan Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin Dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas 

Ulunambo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturan peran bidan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada bayi dan anak balita di atur dalam 

Permenkes No. 1464 Tahun 2010 tentang izin dan 

penyelenggaraan praktik bidan tercantum pada Pasal 9, 11, dan 

13. Kewenangan bidan dalam pelayanan kesehatan pada bayi 

dan anak balita dikategorikan sebagai kewenangan atributif dan 

kewenangan mandat. Kewenangan atributif bidan dalam 

pelayanan kesehatan pada bayi dan anak balita dalam lingkup 

tugas mandiri tercantum pada pasal 9 (b) Permenkes 1464 

Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

yang disebutkan bahwa bidan dalam menjalankan praktiknya 

berwewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan anak. 

Selain pasal 9 b kewenangan bidan dalam pelayanan 

kesehatan bayi dan anak balita berdasarkan lingkup tugas 
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mandiri juga tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2). 

Sedangkan kewenangan mandat yang diperoleh bidan dalam 

lingkup tugas Pemerintah tercantum dalam pasal 13 ayat (1) 

huruf c, d, dan e . 

2. Pelaksanaan peran bidan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada bayi dan anak balita belum dilakukan secara 

menyeluruh sesuai kewenangannya (kewenangan atributif dan 

kewenangan mandat) yaitu lebih banyak bidan yang tidak 

memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh 

berdasarkan tugasnya daripada bidan yang sudah memberikan 

pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Hanya 3 bidan yang 

sudah melakukan tugasnya secara menyeluruh dan 8 bidan 

belum melakukan tugasnya. Serta belum terlaksana tugasnya 

secara menyeluruh sebagai seorang pelaksana dan pendidik. 

Peran bidan yang belum dilakukan sebagai seorang pelaksana 

adalah perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 

hari), dan perawatan tali pusat, penanganan hipotermi pada 

bayi baru lahir, pemberian imunisasi rutin, pemantauan tumbuh 

kembang bayi, dan anak balita, penanganan bayi dan anak 

balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. 

Sedangkan peran bidan yang belum dilakukan sebagai seorang 

pendidik yaitu pemberian konseling dan penyuluhan ASI 
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ekslusif, melakukan pembinaan peran serta masyarakat 

dibidang kesehatan ibu dan anak dan penyehatan lingkungan. 

3. Faktor pendukung dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada bayi dan anak balita adalah adanya fasilitas pelayanan 

kesehatan yaitu puskesmas, pustu (puskesmas pembantu), dan 

posyandu. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya 

tenaga kesehatan (bidan), dimana penyebaran bidan yang 

belum merata pada setiap desa, sehingga ada bidan yang 

bertugas di dua desa sekaligus. Kurangnya sarana transportasi 

sehingga sulit untuk menjangkau desa-desa di Wilayah 

Kepulauan. Alat kesehatan dan sediaan farmasi (obat) di 

beberapa desa yang belum lengkap, tentu saja sangat 

menghambat dalam upaya pemenuhan serta peningkatan 

pelayanan kesehatan khususnya pelayanan dimasyarakat. 

 

A. Saran 

1. Bagi Tenaga Kesehatan (Bidan) 

Bidan harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan komprehensif (berkesinambungan, terpadu, dan 

paripurna), yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif dalam upaya mencapai terwujudnya paradigma sehat 

dan dapat menurunkan Angka kematian ibu dan bayi. 
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2. Bagi Puskesmas 

Puskesmas harus dapat membuat kebijakan untuk 

mengaktifkan Puskesmas Pembantu di desa-desa Kepulauan yang 

berada jauh dari kecamatan dan meningkatkan ketersediaan alat 

dan sediaan farmasi (obat) kesehatan agar lebih lengkap, serta 

menambah jumlah sarana transportasi agar dapat menjangkau 

desa-desa di Wilayah Kepulauan. 

 

3. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali 

Dinas Kesehatan harus menambah jumlah tenaga 

kesehatan baik bidan ataupun tenaga kesehatan lain yang terampil, 

terutama di daerah terpencil yang sangat membutuhkan tenaga 

kesehatan. 

 

4. Bagi IBI (Ikatan Bidan Indonesia) 

IBI harus sering mengadakan pelatihan, pendidikan, 

pendampingan dan Monev (monitoring dan evaluasi) Profesi agar 

pengetahuan/kompetensi bidan meningkat, dan harus sering 

melakukan sosialisasi tentang isi dari ketentuan Permenkes No 

1464 Tahun 2010 agar bidan paham akan peraturan yang mengikat 

profesinya. 

 

 


