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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional dilaksanakan pada segala bidang, 

yang tidak kalah penting dari bidang lain adalah bidang kesehatan. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomi (Kementrian Kesehatan,2009). 

Kesehatan adalah hak asasi manusia, hak tersebut haruslah 

diwujudkan dalam bentuk memberikan upaya kesehatan kepada 

seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

yang bermutu dan berkualitas. Salah satunya mempunyai patokan 

atau standar kode etik profesi, mengembangkan ilmu pengetahuan, 

mengikuti pelatihan berkelanjutan, memiliki sertifikasi, registrasi dan 

lisensi serta membina, mengawasi dan memantau agar pengabdian 

sesuai dengan standar pelayanan atau pun standar pendidikan yang 

berlaku.4 Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan 

                                                      
4 Diah Arimbi, 2014, Etikolegal Kebidanan, Yogyakarta: Pustaka Rihama, Hal. 95 
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berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan 

berkesinambungan. 

Sejarah menunjukkan bahwa kebidanan merupakan salah satu 

profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Profesi 

ini telah menduduki peran dan posisi bidan menjadi terhormat 

dimasyarakat karena tugas yang diembannya sangat mulia dalam 

upaya memberi semangat dan membesarkan hati kaum perempuan 

atau ibu. Disamping setia mendampingi dan menolong ibu-ibu dalam 

melahirkan sampai ibu dapat merawat bayinya dengan baik. Pada 

prinsipnya profesi bidan merupakan salah satu profesi kesehatan 

yang selalu bersinggungan dengan masyarakat khususnya kaum 

perempuan atau ibu. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya adalah 

mendekatkan pelayanan kebidanan kepada setiap ibu yang 

membutuhkannya. Atas dasar itulah profesi bidan merupakan profesi 

yang sangat strategis dalam konteks pelayanan kesehatan di 

Indonesia. 

Definisi bidan menurut International Confederation Of Midwives 

(ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di 

seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan Federation Of International 

Gynecologist Obstetrition (FIGO). Definisi bidan yang disempurnakan 

dalam kongres ICM tahun 2011 di Durban adalah: 
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Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program 
pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan yang 
didasarkan pada ICM kompetensi. Telah lulus dari pendidikan 
tersebut Untuk pendidikan, serta memenuhi kualifikasi untuk 
didaftarkan (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) 
untuk melakukan praktik bidan. 5 

 
Pada pertemuan pengelola program Safe Mother Hood dari 

negara-negara di wilayah asia tenggara pada tahun 1995, disepakati 

bahwa kualitas pelayanan kebidanan diupayakan agar dapat 

memenuhi standar tertentu agar aman dan efektif. Sebagai tindak 

lanjutnya WHO mengembangkan Standar Pelayanan Kebidanan. 

Standar ini kemudian diadaptasikan untuk pemakaian di Indonesia, 

khusunya untuk tingkat pelayanan dasar, sebagai acuan pelayanan di 

tingkat masyarakat.6 

Secara umum cakupan penanganan komplikasi kebidanan di 

Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) masih 

berkisar 45% - 66%, hasil ini masih tergolong rendah kemungkinan 

disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: kompetensi bidan yang 

rendah, kurangnya koordinasi antara puskesmas dan rumah sakit 

dalam hal rujukan pasien ibu hamil komplikasi, distribus/penempatan 

bidan yang tidak merata, kemampuan tenaga bidan masih kurang, 

dan perkiraan sasaran ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang 

tidak akurat. Bila mengacu pada target renstra yang ditetapkan, 

                                                      
5 Masrudi Muchtar, 2016, Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan (Prespektif Profesi Bidan Dalam 

Pelayanan Kebidanan Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hal. 10 
6 Eny Retna dan Y. Sriati, 2011, Asuhan Kebidanan Komunitas, Yogyakarta: Nuha Medika, Hal. 

71 
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tercatat hanya 3 kabupaten yang telah mencapai target yaitu 

Kabupaten Muna Barat, Muna dan Kota Kendari. Rata-rata untuk 

tingkat provinsi baru mencapai 55,65%, masih jauh di bawah target. 

Peningkatan penanganan komplikasi kebidanan sangat penting dalam 

upaya mencegah atau menurunkan angka kematian ibu, karena selalu 

menjadi salah satu faktor risiko terbesar dalam kejadian kematian ibu 

bersalin.  

Penyebab kematian ibu terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara 

adalah pendarahan, eklamsi atau hipertensi dalam kandungan (HDK). 

Tingginya jumlah kematian ibu kemungkinan disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain keterlambatan penanganan pada kasus 

komplikasi, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk 

memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan, tidak mau melahirkan 

di fasilitas kesehatan yang tersedia dan lebih memilih ke dukun ketika 

melahirkan.  

Sedangkan tingginya kematian ibu di sebagian kabupaten/kota 

di Provinsi Sulawesi Tenggara disebabkan berbagai hal, di antaranya 

kondisi wilayah yang terpencil, tenaga kesehatan yang masih kurang, 

sarana transportasi dan fasilitas kesehatan yang masih terbatas 

menyebabkan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan yang ada 

relatif sulit dan jauh. Semua kondisi tersebut menyebabkan rendahnya 

kontak masyarakat terutama ibu hamil dengan tenaga kesehatan 

(bidan, dokter) dan cenderung melahirkan dengan bantuan dukun 
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setempat, sehingga kelainan pada kehamilan menjadi tidak terdeteksi 

sejak dini, hal ini menjadi masalah serius bila terjadi komplikasi 

kehamilan atau kondisi persalinan yang membutuhkan rujukan.7  

Kematian ibu merupakan masalah besar bagi diberbagai daerah 

di Indonesia, ini berarti kemampuan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan masih memerlukan perbaikan yang bersifat menyeluruh dan 

lebih bermutu. Oleh karena itu, bidan diharap untuk memberikan 

pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, 

berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan 

kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan 

tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja 

yang membutuhkan, kapan dan dimanapun dia berada. Untuk  

menjamin kualitas tersebut diperlukan suatu standar profesi sebagai 

acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan 

dalam segala aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga 

dan kelompok masyarakat, baik dari aspek input, proses dan output.8   

Profesi kesehatan pada era kekinian, menghadapi berbagai 

macam tantangan  yang perlu dicarikan solusi utamanya terkait 

dengan penguatan regulasi guna mendukung pengembangan dan 

pemberdayaan tenaga kesehatan terutama dibidang kebidanan. 

Dukungan dari seluruh stake holder yang memiliki kepentingan dan 

                                                      
7  Data dinas kesehatan provinsi sulawesi tenggara tahun 2016 
8  Masrudi, Muchtar, Op. Cit. hal 27 



16 

 

tujuan yang sama sangat dibutuhkan baik dari pusat dan daerah. 

Karena dengan kemajuan zaman, serta kemudahan dalam mengakses 

informasi membuat akses informasi tampa batas, serta peningkatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat semakin kritis. 

Disisi lain menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan etik di 

masyarakat. Selain itu perubahan gaya hidup, budaya dan tata nilai 

masyarakat, membuat masyarakat semakin peka menyingkapi 

berbagai persoalan, termaksud  memberi penilaian terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh bidan.9 

Bidan sebagai pemberi pelayanan harus menjamin pelayanan 

yang profesional dan akuntabilitas serta aspek legal dalam pelayanan 

kebidanan. Pengetahuan dan penerapan etika dalam praktik 

kebidanan, akan menjadikan seorang bidan terlindung dari 

pelanggaran etik ataupun moral yang sedang berkembang di hadapan 

publik. Hal ini erat kaitannya dengan pelayanan kebidanan sehingga 

seorang bidan sebagai provider kesehatan, harus kompeten dalam 

menyikapi dan mengambil keputusan yang tepat untuk bahan 

tindakan selanjutnya sesuai standar asuhan dan kewenangan bidan.  

Pelayanan kebidanan di puskesmas merupakan bagian integral 

dari pelayanan kesehatan, yang arahnya untuk meningkatkan 

kesehatan ibu dan anak balita didalam keluarga sehingga terwujud 

keluarga sehat sejahtera. Salah satu keberhasilan pencegahan 

                                                      
9 Heni Puji Wahuningsih, 2006, Etika Profesi Kebidanan, Yogyakarta: Fitramaya, Hal. 11 
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kematian ibu dan anak terletak pada ketepatan pengambilan 

keputusan pada saat terjadinya komplikasi atau kegawat daruratan. 

Hal ini bisa terjadi apabila keluarga mempunyai pengetahuan dasar 

yang baik tentang kehamilan dan persalinan sehingga mereka bisa 

menyusun perencanaan persalinan dan kesiapan menghadapi 

komplikasi sedini mungkin. Keberadaan puskesmas adalah salah satu 

jawaban untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan 

kebidanan dan bayi baru lahir untuk mencegah komplikasi dan atau 

mendapatkan pelayanan pertama saat terjadi kegawatdaruratan.  

Proses pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dan 

integral dalam praktik suatu profesi dan keberadaanya sangat penting 

karena akan menentukan tindakan selanjutnya. Dalam 

praktik kebidanan seringkali bidan dihadapi pada beberapa 

permasalahan yang dilematis, artinya pengambilan 

keputusan yang sulit berkaitan dengan etik. Dilema muncul karena 

terbentur pada konflik moral, pertentangan batin atau pertentangan 

antara nilai-nilai yang diyakinai bidan dengan kenyataan yang ada. 

Menurut George R.Terry, pengambilan keputusan adalah 

memilih alternatif yang ada. Pengambilan keputusan klinis adalah 

keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan dan masalah yang 

dihadapi klien, sehingga semua tindakan yang dilakukan bidan dapat 

mengatasi permasalahan yang dihadapi klien yang bersifat darurat, 

antisipasi, atau rutin. 
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Seorang bidan dalam menjalankan profesinya, etika dan moral 

merupakan harga mati, tanpa etika dan moral dalam melakasanakan 

tugas pelayanan maka akan melahirkan berbagai penyimpangan baik 

bidan sebagai pemberi pelayanan maupun seorang pasien (wanita 

hamil,bersalin,orang sakit,anak-anak, lansia dan lain sebagainya) 

sebagai konsumen kesehatan.10 Penyimpangan disini mempunyai 

konotasi yang negative yang berhubungan dengan hukum. Seseorang 

bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan yang 

sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai seorang bidan. Dalam 

hal ini bidan mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri 

terutama dalam praktek di komunitas, tidak seperti bidan yang bekerja 

di rumah sakit, rumah bersalin atau institusi kesehatan lainnya, bidan 

di komunitas mempertanggungjawabkan sendiri apa yang dilakukan.11 

Menurut Shidarta (2009:52) persoalan etik atau moral muncul 

ketika manusia menghadapi dilema. Pada kondisi seperti ini, unsur-

unsur etika atau moralitas yakni kebebasan, tanggungjawab, dan 

suara hati nurani berkolaborasi menentukan sikap, dan kemudian 

tindakan manusia. Dalam kondisi normal, manusia sering tidak 

mempedulikan unsur-unsur tersebut. Artinya, persoalan moral baru 

muncul dalam kondisi yang tidak biasa. Pada kondisi yang tidak 

                                                      
10 Endang Purwoastuti Dan Elisabeth Siwi Walyani, 2015, Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan, 

Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hal 19 
11 Marmi, 2014, Etika Profesi Bidan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 55 
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normal (dilematis) seperti itulah biasanya etika atau moralitas manusia 

ditantang untuk menjawabnya. 

Masalah hukum di dalam kesehatan merupakan ilmu yang 

saling berhubungan satu sama lain. Salah satu yang berpengaruh 

terhadap tenaga kesehatan yaitu pelanggaran etik ataupun 

pelanggaran hukum. Bidan perlu mengetahui aspek hukum yang 

sebagai acuan dasar dalam memberikan pelayanan dan sebagai 

landasan dalam memberikan pelayanan kebidanan. Tentunya dalam 

kasus-kasus pelayanan kebidanan tidak lepas dari hubungan 

bermasyarakat untuk selalu memperhatikan moral dan etika berprilaku 

dalam memberikan pelayanan agar risiko kelalaian dalam memberikan 

pelayanan dapat dicegah dengan adanya hukum yang mengatur 

kebijakan dalam memberikan pelayanan. Jika tidak diterapkan maka 

berlaku hukum pidana atau hukum perdata yang nantinya berupa 

tuntutan akan pelayanan yang diberikan, apakah sesuai standar atau 

tidak. 

Saat ini ataupun sebelumnya dilema yang dihadapi adalah 

kesulitan pemahaman tentang hukum kesehatan oleh aparat penegak 

hukum itu sendiri, dalam konteks ini ditemukan persoalan etik dan 

hukum. Maksudnya apakah perbuatan tindakan tenaga kesehatan 

yang dianggap merugikan pasien itu merupakan pelanggaran etik dan 

atau pelanggaran hukum positif, sehingga timbul dilema menerapkan 

hukum tersebut. Perlu juga diketahui bahwa hukum kesehatan yang 
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ada saat ini belum sepenuhnya membahas persoalan-persoalan yang 

timbul di bidang pelayanan kesehatan. Dimana belum ada aturan 

yang tegas merumuskan apa yang menjadi tugas dan kewenangan 

seorang bidan dalam melakukan tindakan, sehingga untuk 

melaksanakan tugasnya pemberi pelayanan kesehatan masih harus 

mempedomani kode etik dan harus memperhatikan aturan hukum 

kesehatan. 

Kelemahan dan kekurangan peraturan perundang-undangan 

mengenai pelayanan kesehatan ini akan membawa dampak yang 

merugikan bagi pasien/masyarakat karena akan meningkatnya biaya 

pengobatan, dimana dokter akan menjaga diri dengan mengadakan 

pemeriksaan yang lengkap dan pengobatan/tindakan yang “canggih” 

sehingga akhirnya biaya pelayanan kesehatan menjadi naik ini terjadi 

karena banyaknya tuntutan atas dugaan malpraktik diberbagai media 

massa dan tenaga kesehatan merasa kurang dilindungi oleh hukum 

dan selalu ragu-ragu dalam melaksanakan tugasnya. 

Hukum dan etika saling mengisi satu sama lain. Hukum adalah 

rambu-rambu bagi bidan dalam menjalankan profesinya. Bagi bidan 

etika berarti memenuhi harapan profesi dan masyarakat dalam 

menjalankan pengabdiannya, serta secara khusus bertindak terhadap 

pasien sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan yang disepakati 

bersama oleh profesinya. Banyak tindakan medis yang mula-mula 

hanya menjadi kepedulian etika, setelah itu disusul dengan peraturan 
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hukum. Sebagai contoh : abortus provocatus sudah menjadi salah 

satu butir dalam Sumpah Hippokrates sejak lebih dari pada dua ribu 

tahun yang lalu, namun baru menjadi pasal dalam hukum positif di 

Indonesia.12 

Sebagai seorang bidan yang nantinya yang akan ditempatkan 

di desa, dalam menjalankan tugas ia merupakan komponen dan 

bagian dari masyarakat desa dimana ia bertugas. Selain dituntut 

dapat memberikan asuhan bermutu tinggi dan komprehensif, seorang 

bidan harus dapat mengenal masyarakat sesuai budaya setempat 

dengan sebaik-baiknya, mengadakan pendekatan dan bekerja sama 

dalam memberikan pelayanan.13 Salah satu dilema bidan di 

masyarakat yaitu kesulitan untuk memutuskan tindakan yang tepat 

untuk menolong persalinan dengan resiko tinggi yang seharusnya 

ditolong oleh dokter, dikarenakan pihak dari keluarga klien tidak mau 

dirujuk dengan berbagai alasan sehingga tenaga kesehatan 

khususnya bidan kesulitan dalam mengambil keputusan dalam 

bertindak sehingga menimbulkan dilema dalam mengambil keputusan 

sesuai prosedur ataukah kenyataan di lapangan. 

Berdasarkan data Puskesmas Kecamatan Lakudo jumlah 

Kematian ibu yang dilaporkan adalah pada tahun 2014 terdapat 4 

orang, tahun 2015 terdapat 5 orang, dan tahun 2016 terdapat 7 orang. 

                                                      
12 Diah Arimbi, Op. Cit. Hal : 22 
13 Eny Retna dan Y. Sriati, Op. Cit. Hal : 81 
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Sedangkan untuk data jumlah kematian bayi dan balita yaitu pada 

tahun 2014 terdapat 15 orang, tahun 2015 terdapat 22 orang, dan 

tahun 2016 terdapat 36 orang.14 Berdasarkan data tersebut dalam 

beberapa tahun terakhir jumlah kematian ibu dan bayi tidak 

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti pendidikan, sosial ekonomi, budaya, jarak sehingga menjadi 

alasan ketidaksetujuan dari pihak keluarga untuk dilakukan perujukan. 

Di Kecamatan Lakudo masyarakat dengan tingkat pendidikan 

rendah, tinggal di daerah pedesaan dan dengan status sosial ekonomi 

rendah, lebih banyak yang cenderung menerima konsep peranan 

pria/wanita secara tradisional dimana masih sering ditemukan 

ketidakberdayaan wanita dalam pengambilan keputusan, sementara 

peran suami dan anggota keluarga (orang tua, kakek, nenek dan 

mertua) sangat dominan sehingga menyebabkan keterlambatan 

dalam rujukan. Keluarga memberikan kontribusi dalam pengambilan 

keputusan pada saat memberikan asuhan kebidanan pada pasien, 

sehingga mempengaruhi individu dalam memperoleh atau 

menggunakan pelayanan kesehatan.  

Dengan adanya masalah hukum terutama dalam pelayanan 

kebidanan menimbulkan dilema etik yang akibatkan dari nilai-nilai 

yang diyakini oleh anggota profesi tenaga kesehatan, klien atau 

lingkungan tidak lagi menjadi kohesif sehingga timbul pertentangan 

                                                      
14  Data Puskesmas Kecamatan Lakudo  
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dalam mengambil keputusan menentukan mana tindakan yang benar 

atau salah serta dapat menimbulkan kebingungan, kegelisahan, 

kesulitan bagi anggota profesi tenaga kesehatan untuk mengambil 

tindakan apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, permasalahan 

yang terjadi semakin kompleks karena kurang diterapkannya hukum, 

etika dan moral yang berlaku dalam ruang lingkup kebidanan yang 

ada di komunitas atau masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di 

atas, membuat peneliti tertarik untuk membuat tesis dengan judul  

“Dilema Hukum & Etik Bidan Dalam Mengambil Keputusan Medis 

Untuk Mengwujudkan Pelayanan Kebidanan Komprehensif Di 

Puskesmas”. 

B. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya dilema hukum dan etik dalam pelayanan 

kebidanan maka dilema hukum dan etik dalam tesis ini dibatasi pada 

dilema hukum dan etik bidan dalam mengambil keputusan medis 

dalam pelayanan kebidanan di puskesmas. 

 
C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penyusun 

merumuskan pokok masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana aturan antara dilema hukum & etik bidan dalam 

mengambil keputusan medis untuk mewujudkan pelayanan 

kebidanan komprehensif di puskesmas ?  
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2. Bagaimana penyelesaian masalah dilema hukum & etik bidan 

dalam mengambil keputusan medis untuk mewujudkan pelayanan 

kebidanan komprehensif di puskesmas? 

3. Faktor- faktor apa saja yang menghambat dan mendukung upaya 

Bidan & organisasi profesi bidan (IBI) dalam menanggulangi 

permasalahan hukum dan etik bidan di puskesmas ? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan 

perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui sejauh mana aturan antara dilema hukum & 

etik bidan dalam mengambil keputusan medis untuk 

mengwujudkan pelayanan kebidanan komprehensif di puskesmas 

2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah dilema hukum & etik 

bidan dalam mengambil keputusan medis untuk mengwujudkan 

pelayanan kebidanan komprehensif di puskesmas 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan 

mendukung upaya Bidan & organisasi profesi bidan (IBI) dalam 

menanggulangi permasalahan hukum dan etik bidan di 

puskesmas. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau 

manfaat, adapun kegunaan dari penelitian mengenai ini adalah  

1. Manfaat Teoritis 

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan 

memberikan wawasan keilmuan tentang dilema hukum & etik 

bidan dalam mengambil keputusan medis untuk mengwujudkan 

pelayanan kebidanan komprehensif di puskesmas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi bidan 

Sebagai masukan untuk menambah pengetahuan bidan 

terhindar dari pelanggaran hukum dan etik bidan dalam 

mengambil keputusan medis untuk mengwujudkan pelayanan 

kebidanan komprehensif di puskesmas.  

b. Bagi masyarakat 

Agar masyarakat mengetahui tentang aspek perlindungan 

serta kepastian hukum bagi masyarakat yang mendapat 

pelayanan kebidanan agar terhindar dari pelanggaran hukum 

dan etik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 
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F. Kerangka Konsep 
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Kebidanan (IBI) 

e.  

 

 

 

Faktor Pendukung 

1. Pemerintah daerah 
Dilema Hukum & Etik 

Penetapan Hukum Kode Etik Bidan 

Solusi Dilema Hukum & Etik 
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Keterangan 

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H (ayat 1) menyatakan bahwa 

setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 

2. Profesi bidan dalam dimensi UU No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan di 

Indonesia. Menurut undang-undang kesehatan tenaga kesehatan 

adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan 

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 

kesehatan. 

3. UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan 

bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik  dan 

moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus 

menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan 

berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, 

pengawasan, dan pemantauan agar peyelenggaraan upaya 

kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kesehatan. 

4. Kepmenkes No.369/ Menkes SK/ III/ 2007 Tentang Standar Profesi 

Bidan ini merupakan peraturan pelaksana/pengaturan lebih lanjut dari 
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peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan 

(sekarang menjadi UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan. Berkaitan dengan Permenkes ini dapat dipahami bahwa 

bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi 

penting dan strategis terutama dalam menurunkan Angka Kematian 

Ibu (AKI) dan Angka Kesakitan/Kematian Bayi (AKB) 

5. Permenkes RI Nomor 1464/ Menkes/ Per/X/2010 Tentang Izin Dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan ini merupakan peraturan pelaksana 

dari ketentuan pasal 23 ayat (5) UU No 36 Tahun 2014 Tentang 

Tenaga Kesehatan, dan merupakan revisi dari Permenkes No. 

HK.02.02/Menkes/149/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan. Berdasarkan Permenkes ini seorang bidan dapat 

menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja difasilitas pelayanan 

kesehatan. 

6. Kepmenkes No.938/ Menkes SK/ VIII/ 2007 Tentang Standar Asuhan 

Kebidanan Standar Asuhan kebidanan. Berdasarkan Kepmenkes ini 

seorang bidan harus mempunyai acuan dalam mengambil keputusan 

dan melaksanakan tindakan/kegiatan dalam lingkup tanggung jawab 

bidan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. 

7. Kode etik profesi bidan merupakan suatu ciri profesi yang bersumber 

dari nilai-nilai internal dan eksternal satu disiplin ilmu dan merupakan 

pernyataan komprehensif profesi bidan yang memberikan tuntunan 

bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. 
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G. Metode Penelitian 

1. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian deskriptif analitis. Yang dimaksud 

dengan deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi atau gambaran 

secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan 

hubungan antara fenomena atau gejala yang diteliti sambil 

menganalisanya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan 

menguraikannya secara konsisten dan sistematika serta logis.15 

Menurut Whitney metode deskriptif analitis merupakan 

metode pengumpulan fakta melalui interprestasi yang tepat. 

Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan 

yang tibul dalam masyarakat dalam situasi tertuntu, termaksud di 

dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta 

proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap 

fenomena tertentu dalam masyarakat. 

 
2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu yuridis sosiologis, karena penelitian ini merupakan penelitian 

hukum yang dilakukan tidak hanya menggunakan bahan pustaka 

atau data sekunder saja tetapi menggunakan data primer yang 

diperoleh dari para responden dengan menggunakan metode 

                                                      
15 Moh. Nasir. Metode Penelitian, Gralia Indonesia, Jakarta, 1995, Hal 63 
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berpikir induktif.16 Selanjutnya yang merupakan metode berpikir 

induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik 

lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, 

induksi adalah proses mengorgnisasikan fakta-fakta atau hasil-

hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian 

hubungan atau suatu generalisasi.17  

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang 

digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi 

sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang 

untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan 

nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.18 

Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan etikolegal 

dalam praktik kebidanan. Aspek sosiologis dari penelitian ini 

terletak pada dilema hukum dan etik bidan dalam mengambil 

keputusan medis untuk mewujudkan pelayanan kebidanan 

komprehensif di Puskesmas.  

Metode ini digunakan karena permasalahan yang dibahas 

bersifat yuridis dan berkaitan dengan kehidupan yang ada di 

masyarakat yang ada kaitannya dengan dilema hukum dan etik 

                                                      
16 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2001,Hal 14 
17  Saifuddin Azwar, 2011, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 40 
18 Salim HS & Erlies Septian, 2016, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan 

Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 38 
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bidan dalam mengambil keputusan medis dalam pelayanan 

kebidanan di Puskesmas. 

 
3. Jenis Data 

Jenis data yang dgunakan dalam penelitian ini, yaitu data 

primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya19, baik 

melalui wawancara mendalam, observasi maupun laporan dalam 

bentuk tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Sedangkan data 

sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian 

dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk 

buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di 

perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi. 20 

 
4. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode data 

yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. 

Studi lapangan meliputi wawancara mendalam yang dilakukan 

pada bidan di Puskesmas dan melakukan observasi terhadap 

pelayanan yang diberikan bidan kepada pasien. Teknik dan/atau 

cara penentuan responden dalam penelitian ini adalah Non 

                                                      
19 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal 106 
20 Ibid, hal 106 
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Probability Sampling, yaitu teknik yang tidak memberikan peluang 

atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis Non Probability 

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling. Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan dengan memilih satuan sampling atas 

dasar pertimbangan sekelompok pakar di bidang ilmu yang 

sedang diteliti.21  

Pada penelitian ini objeknya adalah dilema hukum & etik 

bidan dalam mengambil keputusan medis. Sedangkan subjeknya 

adalah bidan dan pasien. Karena dalam penelitian ini hukum dan 

etik yang mempengaruhi dari pengambilan keputusan medis 

dalam pelayanan kebidanan sedangkan bidan sebagai pengambil 

keputusan medis dalam pelayanan kebidanan dan pasien yang 

menerima pelayanan kebidanan di Puskesmas. Jumlah 

responden/informan dalam peneitian ini adalah 4 bidan 

Puskesmas dan 6 pasien yang mendapatkan pelayanan 

kebidanan di Puskesmas, karena dalam penelitian ini 

pertimbangannya lebih pada kemampuan reponden untuk 

memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti dan sudah 

dianggap representatif (mewakili) dikarenakan yang diteliti 

memiliki sifat-sifat yang relatif seragam satu sama lainnya.  

                                                      
21 Asep Hermawan, 2005, Penelitian Bisnis Pradigma Kuantitatif, Jakarta: PT. Grasindo, hal 46. 
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Narasumber yang akan digunakan adalah 3 orang Kepala 

Puskesmas, 1 orang dokter penanggung jawab dan 1 orang Ketua 

IBI Buton Tengah. 

Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan 

teoritis) untuk mengumpulkan dan mempelajari, serta memahami 

data yang merupakan hasil pengolahan orang lain dalam bentuk 

otoritatif. Dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mencari teori-teori, 

pendapat dan penemuan-penemuan yang ada kaitannya dengan 

pokok permasalahan. 

a. Studi pustaka 

Studi pustaka yang digunakan sebagai data sekunder terdiri 

dari : 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari  

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan 

b) UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 

c) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/ 

Menkes/ Per/X/2010 Tentang Izin Dan 

Penyelelenggaraan Praktik Bidan 
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d) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 

2014 Tentang Puskesmas 

e) Keputusan Menteri Kesehatan No.369/ Menkes SK/ 

III/ 2007 Tentang Standar Profesi Bidan 

f) Keputusan Menteri No.938/ Menkes SK/ VIII/ 2007 

Tentang Standar Asuhan Kebidanan  

g) Kode Etik Profesi Kebidanan. 

2) Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan 

pemahaman dan menganalisis terhadap bahan hukum 

primer, yaitu : 

a) Buku tentang etikolegal dalam praktik kebidanan, etika 

profesi dan hukum kesehatan, asuhan kebidanan 

komunitas, kode etik profesi tentang kesehatan dan 

etika profesi bidan. 

b) Buku tentang penerapan teori hukum pada penelitian 

tesis dan disertasi dan metode penelitian hukum 

c) Jurnal pengambilan keputusan tentang dilema hukum 

& etik bidan di pelayanan kebidanan 

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : 

a) Kamus kebidanan 

b) Kamus hukum 
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5. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tiga puskesmas di 

Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, yaitu Puskesmas 

One Waara, Puskesmas Lakudo dan Puskesmas Wamolo. 

 
6. Desain penelitian 

Desain penelitian merupakan bentuk rancangan yang 

disusun untuk melakukan penelitian.22 Desain penelitian ini 

kualitatif deskriptif analitik berfokus pada penemuan fakta dan 

fenomena sosial berdasarkan situasi alamiah yang akan diteliti 

sebagai masalah pokok yang menjadi tujuan penelitian.23  

 
7. Metode Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. 24  

Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, 

realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi 

                                                      
22  A.Azis Alimul H, 2003, Riset Keperawatan, Cetakan  Ke 1, Jakarta, Salemba Medika, Hal 27 
23 Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Tesis 
24 Zainudin Ali, Op. Cit. Hal 107 
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khusus. Dari realitas dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti 

membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari 

yang khusus ke umum.25 

 
H. Penyajian tesis 

Penyajian tesis terdiri dari 4 bab : 

1. Bab I : Pendahuluan meliputi latar belakang, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran (kerangka konsep dan kerangka 

teori), metode penelitian, penyajian tesis yang memuat 

sistematika penulisan tesis dan jadwal penelitian. 

2. Bab II : Tinjauan pustaka yang meliputi teori-teori yang diambil 

berdasarkan permasalahan yang diteliti dan diangkat untuk 

memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Teori 

yang digunakan antara lain Etika Profesi Dan Hukum 

Kesehatan (Prespektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan 

Kebidanan Indonesia), Etikolegal Kebidanan, Asuhan 

Kebidanan Komunitas, Etika Profesi Kebidanan, Etikolegal 

Dalam Praktik Kebidanan, Etika Profesi Bidan. 

3. Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian 

didapatkan melalui wawancara terarah kepada narasumber dan 

responden menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner dan 

hasil penelitian disajikan secara narasi. Sedangkan 

                                                      
25 J. R. Rako, metode penelitian kualitatif, grasindo, Hal 121 
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pembahasan diuraikan mengenai peraturan mengenai Dilema 

Hukum & Etik Bidan Dalam Mengambil Keputusan Medis Untuk 

Mengwujudkan Pelayanan Kebidanan Komprehensif Di 

Puskesmas Buton Tengah. 

4. Bab IV : Penutup. Berisi beberapa kesimpulan yang dihasilkan 

dari penelitian ini, akan disajikan saran-saran yang ditujukan 

kepada berbagai pihak, serta dilengkapi dengan daftar pustaka 

yang dipergunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


