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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Puskesmas Onewaara 

1) Lokasi Puskesmas 

Puskesmas Onewaara merupakan salah satu 

puskesmas satelit yang ada di Kecamatan Lakudo  

Kabupaten Buton Tengah dan terletak di Desa One Waara  

Kecamatan Lakudo dan merupakan pintu gerbang sisi 

sebelah utara yang berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Muna dan disisi sebelah timur dengan kota 

Baubau. 

Lokasi Puskesmas One Waara berada Jalan Poros 

Wamengkoli yang merupakan jalan utama Kecamatan 

Lakudo. Transportasi antar wilayah dihubungkan dengan 

jalan darat. Jalan utama antar desa sebagian besar sudah 

beraspal dan mudah dijangkau dengan sarana 

transportasi. Tetapi akses jalan dalam satu desa masih 

banyak yang belum beraspal dan masih sulit dijangkau 

oleh sarana transportasi darat, hal ini akibat kondisi jalan 

yang menanjak, berliku, sempit dan sebagian besar 

jalannya masih berupa jalan tani. 
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2) Wilayah Kerja Puskesmas 

Luas wilayah kerja Puskesmas One Waara sekitar 

59 km2 yang terdiri dari 1 Kelurahan 3 desa. 

        Tabel  1   
Luas Wilayah Per Desa Tahun 2016 

 

No. Desa/kelurahan 
Luas wilayah 

(Km2) 
Jumlah 
Dusun 

Jarak tempuh ke 
puskesmas 

Km Waktu 
Tempuh 

1. Ds. One Waara Gabungan 2 0 0 menit 

2. Ds. Waara 15 3 1 5 menit 

3. Ds. Madongka 19 3 16 45 menit 

4. Kel. Boneoge 25 7 10 30 menit 

  Sumber :Kantor Statistik Kab/Kota  
 

3) Batas Wilayah 

Wilayah kerja Puskesmas Onewaara sebagian besar 

merupakan daerah dataran rendah dan sebagian kecil 

merupakan dataran tinggi.  Adapun batas-batas wilayah 

Puskesmas Onewaara adalah sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nepa Mekar 

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Kabaena 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Lasongko66 

 

Gambar 2  Peta wilayah Kerja Puskesmas Onewaara  

 

                                                      
66 Data Puskesmas One Waara 

http://www.pemda-buteng.com/wp-content/uploads/2015/11/Untitled-2.png
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4) Keadaan Demografis 

Jumlah penduduk di wilayah Puskesmas Onewaara 

Tahun 2016 sebesar 7.148 jiwa dengan angka kepadatan 

penduduk rata-rata 121,15/km2.  

 
5) Keadaan Sosial Ekonomi   

Kondisi perekonomian di Wilayah kerja Puskesmas 

Onewaara Kecamatan Lakudo dapat dilihat dari mata 

pencaharian penduduk sebagaian besar adalah petani  

dan saat ini petani juga sangat sulit untuk memenuhi 

kebutuhannya dari bidang Pupuk dan penjualan  hasil 

panen yang kurang sehingga petani saat ini ekonominya 

sangat pas-pasan. 

Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin 

(berdasarkan data hasil Survey puskesmas ) tercatat 

sebesar 3936 jiwa, angka tersebut lebih tinggi dibanding 

dengan data Gakin (keluarga Miskin) pada tahun 2015 

yang mencapai 1000 jiwa dan juga masih banyaknya 

masyarakat miskin yang belum tercatat sebagai keluarga 

miskin akhirnya pada waktu berobat banyak yang belum 

menggunakan kartu BPJS Kesehatan.  
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b. Puskesmas Lakudo 

1) Lokasi Puskesmas 

Puskesmas Wilayah Kecamatan Lakudo merupakan 

satu-satunya puskesmas yang ada di Kecamatan Lakudo 

Kabupaten Buton Tengah dan merupakan pintu gerbang 

sisi sebelah utara yang berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Muna dan disisi sebelah timur dengan kota 

Baubau.  

Lokasi Puskesmas Wilayah Kecamatan Lakudo 

berada Jalan Gersamata yang merupakan jalan utama 

Kecamatan Lakudo. Transportasi antar wilayah 

dihubungkan dengan jalan darat. Jalan utama desa 

sebagian besar sudah beraspal dan mudah dijangkau 

dengan sarana transportasi. Tetapi akses jalan dalam satu 

desa masih banyak yang belum beraspal dan masih sulit 

djangkau oleh sarana transportasi darat, hal ini akibat 

kondisi jalan yang menanjak, berliku, sempit dan sebagian 

besar jalannya masih berupa jalan tani. 

2) Wilayah Kerja Puskesmas 

Luas wilayah kerja Puskesmas Wilayah Kecamatan 

Lakudo sekitar 59 Km2 yang terdiri dari 3 desa dan 2 

kelurahan. 
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Tabel 2 
Luas Wilayah Per DesaTahun 2016 

 

No. Desa/kelurahan 
Luas 

wilayah 
(Km2) 

Jumlah 
Dusun 

Jarak tempuh ke 
puskesmas 

Km Waktu 
Tempuh 

1. Nepa Mekar 12 3 2.6 Km 5 Menit 

2. GuTimur 16 7 800 M 2 Menit 

3. Lakudo 16 13 400 M 1 Menit 

4. Wongko  Lakudo 6 2 3.3 Km 9 Menit 

5. Matawine 9 4 4 Km 11 Menit 

                        Sumber :Kantor Statistik Kab/Kota  
 

3) Batas Wilayah 

Wilayah kerja UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan 

Lakudo sebagian besar merupakan daerah dataran 

rendah dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi. 

Adapun batas-batas wilayah Puskesmas Wilayah 

Kecamatan Lakudo adalah sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan KecamatanGu 

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Boneoge 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Buton 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wajogu67 

 

 

 

 

 

     Gambar 3 Peta wilayah Kerja Puskesmas Wilayah Kecamatan Lakudo  

                                                      
67 Data Puskesmas Lakudo 

http://www.pemda-buteng.com/wp-content/uploads/2015/11/Untitled-2.png
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4) Keadaan Demografis 

Jumlah penduduk di wilayah UPTD Puskesmas 

Wilayah Kecamatan Lakudo Tahun 2016 sebesar 6.639 

jiwa dengan angka kepadatan penduduk rata-rata 

113/km2.  

5) Keadaan Sosial Ekonomi 

(a) Adat Istiadat 

Penduduk yang berada di wilayah kerja Puskesmas 

Wilayah Kecamatan Lakudo sebagian besar adalah 

suku Buton dan Muna yang hampir sebagian besar 

penganut agama Islam. Sedangkan bahasa pengantar 

dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Indonesia 

dan bahasa Muna dialek Gu. 

(b) Mata Pencaharian 

Kondisi perekonomian Kecamatan Lakudo dapat 

dilihat dari mata pencaharian penduduk Kecamatan 

Lakudo sebagaian besar adalah nelayan. 

 
2. Puskesmas Wamolo 

a. Lokasi Puskesmas 

Puskesmas Wamolo merupakan salah satu puskesmas 

yang ada di Kecamatan Lakudo  Kabupaten Buton Tengah 

dan terletak di Desa Wajo gu  Kecamatan Lakudo. 



78 

 

Lokasi Puskesmas Wajo gu berada Jalan Poros 

Mawasangka yang merupakan jalan utama Kecamatan 

Lakudo. Transportasi antar wilayah dihubungkan dengan jalan 

darat. Jalan utama antar desa sebagian besar sudah beraspal 

dan mudah dijangkau dengan sarana transportasi. Tetapi 

akses jalan dalam satu desa masih banyak yang belum 

beraspal dan masih sulit dijangkau oleh sarana transportasi 

darat, hal ini akibat kondisi jalan yang menanjak, berliku, 

sempit dan sebagian besar jalannya masih berupa jalan tani. 

b. Wilayah Kerja Puskesmas 

Luas wilayah kerja Puskesmas Wamolo sekitar 62 km2 

yang terdiri dari 6 desa.68 

 
B. Hasil Wawancara Dengan Responden Dan NaraSumber 

1. Responden penelitian 

a. Puskesmas Onewaara 

Sarana Kesehatan di Wilayah kerja Puskesmas 

Onewaara Kecamatan Lakudo terdiri dari Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas) yang merupakan salah satu Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Buton 

Tengah, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.  

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru 

lahir sebagian besar terjadi pada masa persalinan, hal ini 

                                                      
68 Data puskesmas Wamolo 
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disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan 

(profesional). 

Menurut data dari desa yang dikompilasi dari Puskesmas 

Onewaara pada tahun 2016, cakupan persalinan oleh tenaga 

kesehatan belum melebihi target dibandingkan dengan target 

89% yang diharapkan (Indikator SPM tahun 2016), yaitu 

sebesar 59,8%. Pencapaian yang paling tinggi dari Desa 

Waara yaitu sebesar 63 % dan yang paling rendah adalah 

Desa Onewaara yaitu 55 %.69 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 1 

seorang bidan yang ada di Puskesmas One Waara saat 

ditanya sejauh mana kewenangan bidan untuk mengambil 

keputusan medis dalam melakukan tindakan yang sudah 

diluar kewenangannya ?  

Bidan W mengatakan “ jika terjadi seperti itu maka saya 

akan langsung menyuruh keluarga untuk melakukan USG dan 

konsultasi di dokter kandungan bila dalam melakukan 

pemeriksaan kehamilan saya mendapatkan kelainan dalam 

kehamilan pasien dan dalam perujukan saya langsung ke 

rumah sakit tanpa konsultasi lagi dengan dokter karena dokter 

                                                      
69  Data Puskesmas Onewaara 
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yang bersangkutan tidak selalu ada di tempat praktik. Jadi 

untuk mempercepat tindakan saya langsung merujuk”.70 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 2 

seorang bidan koordinator (bikor) di Puskesmas Onewaara 

saat ditanya sejauh mana bidan dalam menjalankan praktik 

kebidanan mengacu pada Permenkes Nomor 1464 Tahun 

2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan 

Kode etik kebidanan dan apa kendala-kendala bidan dalam 

memberikan asuhan kebidanan dimasyarakat? 

Bidan koordinator (Bikor) tersebut mengatakan belum 

mengetahui secara pasti mengenai Permenkes Nomor 1464 

Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

namun mengenai kode etik kebidanan dia mengetahuinya 

sebagaimana yang didapat waktu dibangku perkuliahan (D3 

Kebidanan) dan jika ada pertemuan IBI juga disosialisasikan 

mengenai pentingnya kode etik dalam menjalankan praktik 

kebidanan. Sedangkan mengenai kendala selama 

memberikan asuhan dimasyarakat, lebih banyak terbentur 

mengenai budaya dan kepercayaan masyarakat mengenai 

pertolongan persalinan yang sudah dipercayai seperti perawat 

senior yang ada di daerah ini, yang sering menolong 

persalinan walaupun sudah dikasih teguran untuk memberikan 

                                                      
70 Hasil wawancara dengan Bidan  yang berada diwilayah kerja Puskesmas One Waara tanggal 15 

Jan 2017 
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informasi jika ada pasien yang mau bersalin, namun perawat 

tersebut tidak mau berkerjasama dengan tenaga bidan untuk 

menolong persalinan padahal kita tahu sendiri bahwa hal 

tersebut bukan wewenang dia sebagai seorang perawat untuk 

menolong persalinan. Sampai pernah ada satu kasus yang dia 

tolong yang mengakibatkan pasien tersebut meninggal karena 

pendarahan. Memang saya tidak tinggal di rumah dinas tetapi 

saya memberikan nomor telpon saya sama keluarga pasien 

jadi bila terjadi apa-apa saya bisa langsung datang dari kota 

ke desa ini.71 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari bidan yang 

berada diwilayah Puskesmas Onewaara, peneliti mencari tahu 

keberadaan pasien meninggal akibat pertolongan yang 

dilakuan oleh tenaga kesehatan yang tidak sesuai wewenang 

(perawat) dalam memberikan asuhan kebidanan dan 

keterlambatan dalam proses perujukan yang mengakibatkan 

pasien tidak dapat tertolong akibat pendarahan. Setelah 

dikonfirmasi pada responden 3 suami Ny “A” alasannya yaitu 

perawat senior tersebut sudah dikenal di desa ini dan sudah 

sering menolong persalinan, ini merupakan keputusan dari 

keluarga sehingga kami mengikut saja. Namun, setelah 

beberapa lama perawatnya memberitahu untuk memanggil 

                                                      
71 Hasil wawancara dengan bidan koordinator  yang berada diwilayah kerja Puskesmas Onewaara 

tanggal 15 Jan 2017 
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bidan agar dirujuk ke Rumah Sakit. Tapi melihat hal tersebut 

bidan langsung memberi tahu keluarga untuk dirujuk ke 

Rumah sakit. Namun, pada saat diperjalanan istri saya 

lansung meninggal karena pendarahan.72 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 4 

Ny.W umur 19 tahun dan pendidikan terakhir SMP ketika 

ditanya tentang sejauh mana bidan memberikan penjelasan 

pada pasien atau keluarga pasien sebelum dilakukannya 

tindakan/asuhan ? 

Ny.W mengatakan “bahwa dalam memberikan 

penjelasan bidan sudah cukup baik, saya mau dirujuk tetapi 

orang tua saya  tidak mau dikarenakan alasan jarak yang jauh 

dan tidak adanya uang. Tetapi setelah bidannya memberi tahu 

resiko yang akan terjadi sehingga keluarga sepakat mau 

dirujuk ke rumah sakit”.73 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 5 Ny. 

Y umur 19 dan pendidikan terakhir SMA ketika ditanya apakah 

bidan sebagai tenaga kesehatan dipuskesmas memberikan 

penjelasan terlebih dahulu pada pasien atau keluarga pasien 

sebelum memberikan tindakan/asuhan ? 

                                                      
72 Hasil wawancara dengan suami pasien  yang berada diwilayah kerja Puskesmas One Waara 

tanggal 17 Jan 2017 
73  Hasil wawancara dengan pasien  yang berada diwilayah kerja Puskesmas Lakudo tanggal 17 

Jan 2017 
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Ny. Y mengatakan dalam memberikan tindakan bidan 

selalu memberikan informasi terlebih dahulu dan tidak 

memaksakan tindakan jika saya tidak menyetujuinya seperti 

pada saat pemeriksaan kehamilan bidan mengatakan bayi di 

kandungan saya denyut jantungnya melemah pada saat 

dilakukan pemeriksaan dan disarankan untuk melakukan 

kontrol di dokter kandungan namun karena tidak ada biaya 

dan keluarga juga tidak setuju sehingga z tidak bersedia untuk 

mengikuti saran bidan. Kemudian bidan mengatakan 

kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dengan anak saya jika 

tidak mendapatkan tindakan segera.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 

Narasumber 1 Tn. A selaku kepala Puskesmas Onewaara jika 

ada bidan di wilayah kerja puskesmas yang terjerat masalah 

hukum, karena dianggap tidak melakukan tindakan sesuai 

kewenangannya beliau akan mendampingi bidan tersebut 

untuk menyelesaikan masalah. Pertama dengan melakukan 

mediasi dengan keluarga pasien melalui tokoh-tokoh yang 

berpengaruh di wilayah ini seperti kepala desa, tokoh agama 

dan tokoh adat setempat. Andai tidak ditemukan kata damai 

biasa langsung di serahkan ke organisasi profesi bidan (IBI). 
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Namun, selama ini bisa diselesaikan dengan baik melalui 

mediasi dengan anggota keluarga pasien.74  

Berdasarkan uraian tentang hasil wawancara terhadap 

responden ( pasien dan bidan ) serta narasumber kepala 

puskesmas Onewaara dapat disimpulkan bahwa alasan 

responden dalam hal ini pasien tidak mau dirujuk dikarenakan 

beberapa faktor seperti pendidikan, sosial ekonomi, budaya, 

jarak dan ketidaksetujuan dari pihak keluarga untuk dilakukan 

perujukan.  

Sedangkan untuk bidan sudah memahami tentang kode 

etik bidan dalam memberikan asuhan kebidanan terhadap 

pasien namun belum mengetahui tentang peraturan 

kebidanan yang terbaru (up to date) mengenai Permenkes 

Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan. 

 
b. Puskesmas Lakudo 

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru 

lahir sebagian besar terjadi pada masa persalinan, hal ini 

disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan 

(profesional). 

                                                      
74 Hasil wawancara dengan kepala puskesmas  yang berada diwilayah kerja Puskesmas One Waara 

tanggal 13 Jan 2017 
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Menurut data dari Puskesmas Wilayah Kecamatan 

Lakudo pada tahun 2016, cakupan persalinan oleh tenaga 

kesehatan tidak sampai target dibandingkan dengan target 

88% yang diharapkan (Indikator SPM tahun 2016), yaitu 

sebesar 80.1%. Pencapaian yang paling tinggi dari Desa 

Matawine yaitu sebesar 94.1 % dan yang paling rendah 

adalah Desa Nepa Mekar yaitu 57.9 %.75 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 6 

seorang bikor (bidan koordinator) di Puskesmas Lakudo saat 

ditanya apakah bidan mengikuti tentang perkembangan ilmu 

pengetahuan tentang kebidanan terutama peraturan-peraturan 

yang terbaru ? bidan mengatakan untuk informasi mengenai 

perubahan asuhan pertolongan persalinan (APN) bidan 

mendapatkan informasi dari seminar yang diadakan namun 

untuk peraturan-peraturan kebidanan saya belum tahu, malah 

baru dapat informasi dari anda (peneliti) selama ini saya 

hanya berdasarkan kode etik bidan yang mejadi acuan saya 

dalam bertindak.  

Sedangkan jika ada pasien yang memerlukan perujukan 

saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter karena takut 

jika mengambil keputusan yang salah. Biasa konsultasinya via 

telpon karena dokternya tidak tinggal di wilayah puskesmas 

                                                      
75 Data Puskesmas Lakudo 
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lakudo, dikarenakan dokter tersebut merupakan pinjaman dari 

puskesmas onewaara sehingga berpraktek hanya hari senin 

dan kamis. 

Untuk jumlah tenaga bidan di puskesmas hanya ada 1 

tenaga bidan puskesmas  dan 3 tenaga bidan desa. Sehingga 

menyulitkan jika ada pasien yang bersalin lebih dari satu 

orang apalagi bila terjadi komplikasi/masalah dalam 

persalinannya.76 

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden 7 Ny ”k” 

umur 20 tahun pendidikan terakhir SD saat ditanya apakah 

bidan sebagai tenaga kesehatan cekatan dalam menberikan 

tindakan/asuhan jika melihat pasien memerlukan pertolongan? 

Menurut Ny “K” bidan selalu datang berkunjung untuk 

mengetahui keadaan kandungan saya dan selalu memberikan 

sosusi terlebih pada saat saya mempunyai keluhan sering 

pusing bidan meyuruh untuk mengkonsumsi obat penambah 

darah dan menyuruh untuk konsumsi sayuran seperti bayam 

merah. Jadi menurut saya bidannya sudah cukup baik.77 

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden 8 Ny ”N” 

umur 23 tahun pendidikan terakhir SMP saat ditanya mengapa 

pada saat ibu dianjurkan untuk dirujuk karena terjadi penyulit 

                                                      
76 Hasil wawancara dengan bidan koordinator  yang berada diwilayah kerja Puskesmas Lakudo 

tanggal 9 Jan 2017 
77 Hasil wawancara dengan pasien  yang berada diwilayah kerja Puskesmas Lakudo tanggal 10 Jan 

2017 
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pada saat ibu bersalin itu menolak untuk dirujuk ? menurut Ny 

“N” saya mengikut saja dengan keputusan keluarga dan suami 

saya karena mereka tidak mau saya dibawah di rumah sakit 

karena tidak ada biaya dan jaraknya jauh sehinggga keluarga 

memutuskan untuk ditolong dipuskesmas saja, karena berpikir 

ada juga dokter dipuskesmas yang bisa tangani. Walaupun 

dokter juga sudah menganjurkan untuk di rujuk tapi keluarga 

tetap tidak mau.78 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 

Narasumber 2 Ny. H selaku kepala Puskesmas Lakudo beliau 

mengatakan sampai saat ini belum ada kasus yang pernah 

terjadi mengenai kelalaian bidan, adapun kematian bayi pada 

terjadi pada bulan desember 2016 itu dikarenakan pihak 

keluarga yang tidak mau untuk dilakukan perujukan, itupun 

keluarga sudah menanda tangani surat pernyataan tidak mau 

dirujuk. Oleh karena itu, keluarga tidak menuntut karena bidan 

dan dokter pun sudah menjelaskan resiko yang akan terjadi. 

Adapun ada kasus mengenai kelalaian tenaga kesehatan di 

Puskesmas ini saya selaku kepala puskesmas tetap 

mendampingi karena merupakan tanggung jawab saya 

sebagai pimpinan di Puskesmas Lakudo.79 

                                                      
78 Hasil wawancara dengan pasien  yang berada diwilayah kerja Puskesmas Lakudo tanggal 10 Jan 

2017 
79 Hasil wawancara dengan kepala puskesmas  yang berada diwilayah kerja Puskesmas Lakudo 

tanggal 13 Jan 2017 
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Berdasarkan uraian tentang hasil wawancara terhadap 

responden ( pasien dan bidan ) serta narasumber kepala 

puskesmas lakudo dapat disimpulkan bahwa alasan 

responden dalam hal ini pasien tidak mau dirujuk dikarenakan 

beberapa faktor seperti pendidikan, sosial ekonomi, budaya, 

jarak dan ketidaksetujuan dari pihak keluarga untuk dilakukan 

perujukan.  

Sedangkan untuk bidan belum mengetahui tentang 

peraturan kebidanan yang terbaru (up to date) sehingga 

belum mengetahui sejauh mana kompetensinya dalam 

pengambilan keputusan bidan dan jumlah dari tenaga 

kesehatan bidan yang masih kurang. 

 
c. Puskesmas Wamolo 

Menurut bidan koorbidator (bikor) di Puskesmas Wamolo 

responden 9 ketika ditanya sejauh mana kewenangan bidan 

untuk mengambil keputusan medis dalam melakukan tindakan 

yang sudah diluar kewenangannya, jika di puskesmas ini tidak 

memiliki dokter ? 

Bidan M mengatakan “ jika masyarakat di daerah ini 

masih mempercayai kepercayaan kalau melahirkan diluar 

daerah (menyebrang pulau) bisa meninggal dunia dan jika 

dalam kehamilan ataupun persalinannya terdapat kesulitan, 

sangat susah untuk diyakinkan dalam proses perujukan, 
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walaupun pasien dan suaminya bersedia tetapi ada 1 orang 

dalam keluarga yang tidak bersedia baik itu orang tua, mertua 

ataupun kakek dan neneknya tidak setuju maka tidak bisa 

dirujuk, sehingga memerlukan waktu yang lama sampai 

seluruh keluarga menyetui perujukan tersebut. Sehingga tak 

jarang pula pasien melahirkan di jalan sebelum sampai ke 

Rumah sakit. Selama ini jika dalam melakukan perujukan 

biasa berkonsultasi dengan dokter baik bertemu langsung 

maupun via telpon tetapi setelah tidak ada dokter di 

puskesmas, kepala puskesmas menginstruksikan jika dalam 

melakukan perujukan ke rumah sakit maka beliau yang harus 

bertanda tangan sebagai pertanggungjawaban karena tidak 

ada dokter”.80 

Setelah dilakukan konfirmasi beliau Tn. H narasumber 3 

membenarkan berita tersebut. Menurut kepala puskesmas itu 

dikarenakan di Puskesmas Wamolo tidak memiliki dokter 

sehingga beliau selaku pimpinan di Puskesmas mempunyai 

hak untuk menanda tangani persetujuan perujukan tersebut 

karena merupakan perintah langsung dari Dinas Kesehatan.81  

Mengenai pelayanan yang berikan menurut hasil 

wawancara responden 10 Ny “L” mengatakan untuk 

pelayanan yang dilakukan bidan sudah baik, bidan selalu 

                                                      
80 Hasil wawancara dengan Bidan Koordinator di Puskesmas Wamolo  tanggal 28 Des 2016 
81 Hasil wawancara dengan kepala puskesmas  yang berada diwilayah kerja Puskesmas Wamolo 

tanggal 27 Jan 2017 
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memberikan informasi sebelum melakukan tindakan. Selama 

kehamilan bidan selalu datang berkunjung untuk tanya 

tentang perkembangan kehamilan.82 

Menurut responden 11 Ny “S” umur 18 pedidikan terakhir 

SD pada saat bidan menyuruh untuk dirujuk saya mau tapi 

nenek saya tidak mau, makanya suami juga tidak bisa berbuat 

apa-apa sampai bidan pun kasih surat pernyataan dan 

dijelaskan dinenek saya kemungkinan yang bisa terjadi dan 

kalau kita punya kartu BPJS atau kartu indonesia sehat nanti 

persalinannya gratis. Setelah mendengar itu nenek saya 

setuju agar saya dirujuk.83  

Berdasarkan uraian tentang hasil wawancara terhadap 

responden ( pasien dan bidan ) serta narasumber kepala 

puskesmas Onewaara dapat disimpulkan bahwa alasan 

responden dalam hal ini pasien tidak mau dirujuk dikarenakan 

beberapa faktor seperti pendidikan, sosial ekonomi, budaya, 

jarak dan ketidaksetujuan dari pihak keluarga untuk dilakukan 

perujukan.  

Sedangkan untuk bidan belum mengetahui tentang 

peraturan kebidanan yang terbaru (up to date) sehingga 

                                                      
82 Hasil wawancara dengan pasien  yang berada diwilayah kerja Puskesmas Wamolo tanggal 29 

Des 2016 
83 Hasil wawancara dengan pasien  yang berada diwilayah kerja Puskesmas Wamolo tanggal 29 

Des 2016 



91 

 

belum mengetahui sejauh mana kompetensinya dalam 

pengambilan keputusan sebagai seorang bidan. 

 
2. Narasumber Penelitian 

a. Dokter Puskesmas 

Di puskesmas dokter mempunyai tugas yaitu melakukan 

pelayanan medis di poli umum,  puskesmas keliling, 

puskesmas pembantu dan posyandu. 

Berdasarkan hasil penelitian untuk jumlah tenaga dokter 

umum di Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah masih sangat 

kurang. Jumlah dokter di Kab. Buton Tengah 4 orang 

diantaranya 1 orang dokter di Kec. Lakudo, 2 dokter di Kec. 

Sangiawambulu dan 1 dokter di Kec. Mawasangka. Dengan 

keterbatasan jumlah dokter membuat pelayanan kurang 

efektif.   

Menurut dokter (narasumber 4) jika terjadi kegawat 

daruratan medis yang berhubungan dengan maternitas biasa 

bidan melakukan konsultasi lewat telpon kalau saya tidak 

berada ditempat dikarenakan ada 2 puskesmas tempat saya 

berpraktik. Jadwal saya hari senin dan kamis di Puskesmas 

Lakudo dan selain hari senin atau kamis saya berpraktik di 

Puskesmas One Waara. Kalau untuk kewenangan dokter 

dalam pelayanan kebidanan saya bekerja sesuai pengetahuan 

yang saya miliki dan tetap berkoordinasi dengan bidan yang 
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sudah senior. Jika tidak bisa ditangani biasa langsung di rujuk 

ke Rumah Sakit yang ada di Kota Baubau yang memakan 

waktu selama 1 jam menggunakan kapal laut.84 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masih 

kurangnya tenaga kesehatan di kec. Lakudo kab. Buton 

tengah, sehingga membuat pelayanan kesehatan kurang 

efektif. 

 
b. Ketua IBI Buton Tengah 

Sebagai organisasi profesi bidan di Indonesia. Pengurus 

cabang IBI Kab. Buton tengah melakukan kegiatan seperti 

sosiaisasi dan pembagian buku panduan kepada anggotanya. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:  

Peran yang dilakukan pengurus IBI Kab. Buton Tengah 

yaitu masih sebatas mensosialisasikan peraturan perundang-

undangan terbaru yang mengatur kewenangan dan praktik 

bidan secara berjenjang melalui pertemuan arisan IBI  

ataupun pada saat seminar. Sedangkan untuk melakukan 

pembinaan terhadap bidan masih belum dilakukan 

dikarenakan Buton Tengah merupakan daerah yang baru 

mekar dari Kabupaten Buton. Sarana dan prasarana masih 

belum memadai. Sehingga untuk melakukan penilaian kinerja 

para bidan di wilayah kerja Buton Tengah hanya berdasarkan 
                                                      
84 Hasil wawancara dengan dokter  yang berada diwilayah kerja Puskesmas One Waara dan 

Lakudo tanggal 12 Jan 2017 
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dari laporan tiap-tiap puskesmas dan sampai saat ini belum 

ada kasus yang dilaporkan dari puskesmas-puskesmas yang 

ada di Kabupaten Buton Tengah. 

Menurut narasumber 5 Ketua Ikatan Bidan Indonesia 

(IBI) Buton Tengah saat dilakukan wawancara untuk 

sementara ini kita belum melakukan pembinaan dan 

pengawasan keadaan bidan di wilayah kerja Buton Tengah 

dikarenakan daerah Buton Tengah baru saja mekar 2 tahun 

belakangan ini dan saya menjabat sebagai Ketua IBI baru 1 

tahun belum memaksimalkan program-program yang ada.  

Namun, selama menjabat sebagai Ketua IBI belum ada kasus 

yang dilaporkan terkait ibu dan anak. Namun, dalam setiap 

pertemuan arisan IBI kami selaku organisasi profesi selalu 

menekankan kepada bidan di wilayah kerja buton tengah agar 

selalu berhati-hati dalam memberikan asuhan kebidanan, 

pentingnya informed concent sebelum memberikan asuhan 

dan tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya sebagai 

seorang bidan.   

Pada saat ditanyakan mengenai Permenkes Nomor 1464 

Tahun 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

beliau belum mengetahui secara pasti hanya Undang-Undang 
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No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan itupun tidak 

mengetahui secara menyeluruh.85 

Berdasarkan uraian di atas ditinjau dari hasill wawancara 

dengan ketua IBI Kab. Buton tengah bahwa organisasi profesi 

belum maksimal melakukan tugas dengan sebaik-baiknya 

dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana yang 

memadai dan kurangnya informasi mengenai peraturan-

peraturan mengenai kebidanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
85 Hasil wawancara dengan ketua IBI Kab. Buton Tengah  tanggal 17 Jan 2017 
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B. PEMBAHASAN 

1. Aturan Antara Dilema Hukum & Etik Bidan Dalam Mengambil 
Keputusan Medis Untuk Mewujudkan Pelayanan Kebidanan 
Komprehensif  

 

a. Dasar hukum 

1) UUD 1945 pasal 28 H Ayat 1 

 
Amanat dan pesan mendasar UUD 1945 adalah 

upaya pembangunan nasional, yaitu pembangunan di 

segala bidang guna kepentingan keselamatan, 

kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia 

secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.  

Berdasarkan pasal 28 H (Ayat 1) UUD 1945 
menyebutkan bahwa : (1) Setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
 
Berdasarkan pasal tersebut sistem pelayanan 

kesehatan diharapkan dapat membantu setiap 

warganegara untuk tetap sehat dan memastikan bahwa 

kalaupun jatuh sakit, setiap orang dilayani dengan cepat 

tanpa memandang kekayaan dan status baik orang-orang 

dengan status sosial lebih tinggi maupun orang dengan 

status sosial yang rendah harus tetap mendapat 

perlakuan yang sama baik dan lebih cepat di dalam sistem 

pelayanan kesehatan. 
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2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan 

Profesi kebidanan dalam dimensi Undang-undang 

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 serta memiliki pengetahuan dan/atau 

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang 

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan. 

Profesi kebidanan sebagai tenaga kesehatan di 

Indonesia tentunya mempunyai kewajiban untuk 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

yang sifatnya promotif, preventif, dan kuratif. Undang-

Undang Kesehatan mengartikan pelayanan kesehatan 

promotif sebagai suatu kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan 

kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan 

kesehatan preventif diartikan sebagai suatu kegiatan 

pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 

Sedangkan, pelayanan kesehatan kuratif diartikan sebagai 

suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

pengobatan yang ditunjuan untuk penyembuhn penyakit, 
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pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian 

penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas 

penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kesehatan. 

Maka seorang bidan dalam menjalankan profesinya dalam 

memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat 

harus berasaskan perikemansiaan, keseimbangan, 

manfaat, perlindungan, penghormatn terhadap hak dan 

kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan 

norma-norma agama. 

Pasal 22 mengatur bahwa bidan sebagai tenaga 

kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Ketentuan 

mengenai kualifikasi minimum itu sendiri diatur dengan 

Peraturan Menteri. Pasal 23 mengatur bahwa bidan 

sebagai tenaga kesehatan berwenang untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan, bidan sebagai 

tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah dan 

selama memberikan pelayanan kesehatan, dilarang 

mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Bidan 

sebagai tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, 

standar profesi, hak penggunaan pelayanan kesehatan, 
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standar pelayanan, dan standar prosedur operasional 

yang diatur oleh organisasi profesi. 

Pasal 27 mengatur bahwa bidan sebagai tenaga 

kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan profesinya. Bidan dalam melaksanakan tugasnya 

berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Dalam hal 

seorang diduga melakukan kelalaian tersebut harus 

diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi (Pasal 29). 

 
3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang 

Tenaga Kesehatan Kemudian Dilakukan Perubahan 
Menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang 
Tenaga Kesehatan 

 

Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya diatur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana 

disebutkan bahwa dalam 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 ditingkatkan mutunya. Peraturan tenaga 

kesehatan awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga yang sudah direvisi 

dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang 
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Tenaga Kesehatan, perubahan tersebut meliputi Pasal 2 

ayat (1) dimana disebutkan bahwa macam-macam tenaga 

kesehatan hanya meliputi 7 kelompok. 

Pasal 2 ayat (1) PP Tenaga Kesehatan disebutkan 

bahwa: 

Tenaga kesehatan terdiri dari: 

a) Tenaga medis 

b) Tenaga keperawatan 

c) Tenaga kefarmasian 

d) Tenaga kesehatan masyarakat 

e) Tenaga gizi 

f) Tenaga keterapian fisik 

g) Tenaga keteknisan medis 

 

Dalam pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa tenaga 

keperawatan meliputi perawat dan bidan. Sedangkan 

menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dalam 

pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pengelompokkan 

tenaga kesehatan menjadi 13 kelompok. Pasal 11 ayat (1) 

UU Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa : 

Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: 

a) Tenaga medis; 

b) Tenaga psikologi klinis; 

c) Tenaga keperawatan; 

d) Tenaga kebidanan; 

e) Tenaga kefarmasian; 

f) Tenaga kesehatan masyarakat; 

g) Tenaga kesehatan lingkungan;  

h) Tenaga gizi; 

i) Tenaga keterapian fisik; 

j) Tenaga keteknisian medis; 

k) Tenaga teknik biomedika; 

l) Tenaga kesehatan tradisional; dan 

m) Tenaga kesehatan lain. 
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Pasal 11 ayat (5) UU Tenaga Kesehatan disebutkan 
juga bahwa: 
Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d adalah bidan. 

 

Berdasarkan UU tenaga kesehatan disebutkan 

bahwa bidan merupakan salah satu kelompok tenaga 

kebidanan. Sehingga posisi bidan yang dahulu 

dikelompokkan sebagai tenaga keperawatan bersama 

dengan perawat dalam PP tenaga kesehatan, maka 

dalam UU Tenaga kesehatan bidan dimasukkan dalam 

kategori tenaga kebidanan. 

Semua tenaga kesehatan dalam menjalankan 

praktek harus berdasarkan kewenangan seperti 

disebutkan dalam Pasal 62 (1) UU Tenaga Kesehatan 

yaitu : 

Pasal 62 (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan 

praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan 

yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya. 

 

Yang dimaksud dengan “kewenangan berdasarkan 

kopetensi” adalah kewenangan untuk melakukan 

pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan 

Iingkup dan tingkat kompetensinya. Pada bidan artinya 

bidan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan 
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standar profesi, standar pelayanan profesi, standar 

prosedur operasional, dan etika profesi. 

 
4) Kepmenkes No. 369/Menkes/Sk/III/2007 Tentang 

Standar Profesi Bidan 

 

Standar merupakan pedoman yang harus 

dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan 

profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, 

dan standar prosedur operasional. Bidan merupakan 

suatu profesi yang mempunyai ukuran atau standar 

profesi. Standar profesi adalah sebagai acuan untuk 

melaksanakan segala tindakan dan asuhan yang 

diberikan kepada individu, keluarga atau masyarakat. 

Standar profesi bidan diatur dalam Kepmenkes No. 

369/Menkes/Sk/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan. 

Praktik bidan didasarkan pada hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan 

dengan praktik bidan dan hukum kesehatan. 

Bidan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan 

kompetensi yang mereka miliki. Kewenangan tersebut 

diatur dalam Kepmenkes No. 369/Menkes/Sk/III/2007 

Tentang Standar Profesi Bidan. 

Dalam Kepmenkes ini juga diatur mengenai kode 

etik bidan di Indonesia, yakni sebagai berikut : 
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a) Kewajiban terhadap klien dan masyarakat 

(1) Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, 

menghayati dan mengamalkan sumpah 

jabatannya dalam melaksanakan tugas 

pengabdiannya. 

(2) Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya 

menunjung tinggi harkat dan martabat 

kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra 

bidan. 

(3) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya 

senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan 

tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, 

keluarga, dan masyarakat.  

(4) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya 

mendahulukan kepentingan klien, menghormati 

hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang 

berlaku di masyarakat. 

(5) Setiap bidan menjalankan tugasnya senantiasa 

mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan 

masyarakat dengan identitas yang samaa sesuai 

dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang  

(6) Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana 

yang serasi dalam hubungan pelaksanaan 
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tugasnya dengan mendorong partisipasi 

masyarakat untuk meningkatkan derajat 

kesehataannya secara optimal. 

b) Kewajiban terhadap tugasnya 

(1) Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan 

paripurna kepada klien, keluarga, dan masyarakat 

sesuai dengan kemampuan profesi yang 

dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga 

dan masyarakat. 

(2) Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan 

mempunyai kewenangan dalam mengambil 

keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan 

mengadakan konsultasi dan/atau rujukan. 

(3) Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan 

keterangan yang didapat dan/atau dipercayakan 

kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan 

atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan 

klien. 

c) Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga 

kesehatan lainnya 

(1) Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan 

teman sejawatnya untuk menciptakan suasana 

kerja yang serasi 
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(2) Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus 

saling menghormati baik terhadap sejawatnya 

maupun tenaga kesehatan lainnya. 

d) Kewajiban terhadap profesinya 

(1) Setiap bidan harus menjaga nama baik dan 

menjunjung tinggi citra profesinya dengan 

menampilkan kepribadian yang tinggi dan 

memberikan pelayanan yang bermutu kepada 

masyarakat. 

(2) Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan 

diri dan menigkatkan kemampuan profesinya 

sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

(3) Setiap bidan harus berperan serta dalam kegiatan 

penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat 

meningkatkan mutu dan citra profesinya. 

e) Kewajiban bidan terhadap diri sendiri 

(1) Setiap bidan harus memelihara kesehatannya 

agar dapat melaksanakan tugas profesinya 

dengan baik. 

(2) Setiap bidan seyogyanya berusaha untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
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sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

f) Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa 

dan tanah air 

(1) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, 

senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan 

Pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya 

dalam pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga. 

(2) Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan 

menyumbangkan pemikirannya kepada 

pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan 

pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB 

dan kesehatan keluarga. 

Pelanggaran terhadap kode etik bidan inilah yang 

disebut sebagai malpratek etik. Misalnya dalam 

melakukan prakteknya bidan memberikan pertolongan 

yang diluar kewenangannya sebagai seorang bidan. Hal 

ini melanggar salah satu kode etik bidan pada Bab II 

tentang kewajiban bidan terhadap tugasnya, yaitu pada 

butir (2) yang berbunyi: “Setiap bidan berhak memberikan 

pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam 

mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk 

keputusan mengadakan konsultasi dan/atau rujukan”. 
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5) Kepmenkes No.938/ Menkes SK/ III/ 2007 Tentang 

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. 

Standar asuhan kebidanan adalah acuan dalam 

proses pengambilan keputusan dan tindakan yang 

dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang 

lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. 

Dalam standar IV tentang implementasi disebutkan bahwa 

bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara 

komprehensif, efektif, efisien dan aman berdasarkan 

evidence based kepada pasien/masyarakat, dalam bentuk 

upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilittif serta 

melaksanakan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan. 

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan 

merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu 

profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan 

keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggungjawaban 

dan tanggung gugat (accountability) atas tindakan yang 

dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan 

didasari suatu evidance based. Accountability diperkuat 
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dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas 

wewenang profesi yang bersangkutan.  

Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang 

lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk 

bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan 

berpikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar 

profesi dan etika profesi.  

 
6) Permenkes RI Nomor 1464/ Menkes/ Per/X/2010 

Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

 

Bidan merupakan suatu profesi yang mana dalam 

setiap asuhan dan tindakan yang dilakukan memiliki 

sebuah tanggung jawab yang besar. Dalam 

melaksanakan praktik/kerja, bidan berkewajiban untuk 

menghormati hak pasien, memberikan informasi tentang 

masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang 

dibutuhkan, merujuk kasus yang bukan kewenangannya 

atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu, meminta 

persetujuan tindakan yang akan dilakukan, menyimpan 

rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, melakukan pencatatan asuhan 

kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis, 

mematui standar dan melakukan pencatatan dan 
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pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termaksud 

pelaporan kelahiran dan kematian. 

Dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, 

selain melakukan sesuai dengan standar bidan juga harus 

memperhatikan norma, etika profesi, kode etik profesi dan 

hukum profesi dalam setiap tindakannya. 

Berdasarkan pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa 
tindakan administrasi sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui :  
a) Teguran lisan 
b) Teguran tertulis 
c) Pencabutan SIKB/SIPB untuk sementara paling 

lama 1 (satu) tahun 
d) Pencabutan SIKB/SIPB selamanya 
 
Dalam permenkes ini seorang bidan dapat 

menjalankan praktik mandiri/ atau kerja di fasilitas 

pelayanan kesehatan harus sesuai dengan 

kewenangannya sebagai seorang bidan. Apabila seorang 

bidan melakukan suatu kesalahan yang dilakukan, maka 

ia akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang telah 

ditetapkan oleh permenkes.  
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b. Dilema Hukum Bidan Dalam Mengambil Keputusan Medis 
Untuk Mewujudkan Pelayanan Kebidanan Komprehensif 
Di Puskesmas 

 
Penyimpangan mempunyai konotasi yang negatif yang 

berhubungan dengan hukum. Seorang bidan dikatakan 

profesional bila ia mempunyai kekhususan sesuai dengan 

peran dan fungsinya. Tolak ukurnya disini adalah standar 

profesi, standar presedur, hukum dan etika. Sebaliknya 

kewajiban bidan tersebut adalah hak klien/pasien. Sehingga, 

dapat dipahami apabila orang mengatakan malpraktik 

kebidanan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 

klien/pasien.  

Hubungan hukum antara bidan dan klien merupakan 

hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas 

kepercayaan dari klien terhadap bidan untuk memberikan 

pertolongan medis kepadanya. Hubungan tersebut dapat 

disebut sebagai transaksi terapeutik, yaitu perjanjian antara 

bidan sebagai tenaga kesehatan dan klien berupa hubungan 

hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah 

pihak. Objek perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi 

untuk menyembuhkan klien.86 

Pada prisipnya kelalaian bukanlah suatu kejahatan jika 

kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera 

                                                      
86 Diah Arimbi, Op. Cit. hal 22 
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kepada orang lain dan orang tersebut dapat menerimanya, 

tapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, 

mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain maka 

dapat diklasifiksikan sebagai kelalaian berat yang tolak 

ukurnya adalah bertentangan dengan hukum.87 

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Adami Chazawi 

(2007:81) tidak semua malpraktik medik masuk dalam ranah 

hukum pidana. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu 

pertama sikap bathin bidan (dalam hal ini ada 

kesengajaan/dolus atau culpa), yang kedua syarat dalam 

perlakuan medis yang meliputi perlakuan medis yang 

menyimpang dari standar profesi bidan, standar prosedur 

operasional, atau mengandung sifat melawan hukum oleh 

berbagai sebab antara lain tanpa STR, SIPB, SIKB. 

Sedangkan syarat ketiga untuk dapat menempatkan 

malpraktek medik dengan hukum pidana adalah syarat akibat, 

yang berupa timbulnya kerugian bagi kesehatan tubuh yaitu 

luka-luka (pasal 90 KUHP) atau kehilangan nyawa 

klien/pasien sehingga menjadi unsur tindak pidana.88 

Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya 

harus didasarkan pada kemampuan dan kewenangan yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan 

                                                      
87 Masrudi, Muchtar, Op. Cit. hal 186 
88 Ibid, hal 188 
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yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini 

ditunjukan agar bidan mengetahui dengan jelas, batas-batas 

tugas yang menjadi kompetensinya. Apabila bidan bekerja di 

luar kewenangan ini maka akan dikenakan sanksi yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Sebagai salah satu tenaga profesional dibidang kesehatan 

bidan harus mampu memikul tanggung jawab atas pelayanan 

yang diberikan dan berupaya secara optimal dengan 

mengutamakan keselamatan pasien.89 

Menurut Leenen dan Van Der Mijn (seperti dikutip Wila 

Chandrawila, 2001:52) ahli hukum kesehatan Belanda, bahwa 

dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga kesehatan 

perlu berpegang pada 3 ukuran umum, yaitu : kewenangan, 

kemampuan rata-rata dan ketelitian yang umum. Tiga hal 

pokok itulah yang menjadi isi atau substansi yang ada pada 

standar profesi kebidanan. Menurut sifatnya ada dua landasan 

kewenangan yang dapat dibedakan tetapi menjadi suatu 

kesatuan yang bulat dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, 

kewenangan berdasarkan keahlian yang dimiliki bidan. 

Kewenangan ini disebut dengan kewenangan keahlian atau 

kewenangan materiil yang semata-mata melekat pada individu 

bidan. Kedua, kewenangan menurut ketentuan peraturan 

                                                      
89 Endang Purwoastuti Dan Elisabeth Siwi Walyani,Op. Cit. hal 41 
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perundang-undangan yang disebut dengan kewenangan 

formal. Seorang bidan dapat melakukan praktik kebidanan jika 

memiliki kedua-duanya. Seorang bidan wajib memiliki 

kewenangan mengenai keahliannya ialah pendidikan 

kebidanan (kewenangan yang pertama). Akan tetapi, tidak 

cukup seorang lulusan akademi kebidanan, melakukan praktik 

kebidanan tanpa memiliki kewenangan berdasarkan hukum 

atau kewenangan formal (yang kedua).90 

Berdasarkan hasil penelitian dalam prosedur 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh bidan di 

Puskesmas Kec. lakudo ada 1 orang bidan di Puskesmas 

Onewaara yang langsung mengambil tindakan perujukan 

tanpa konsultasi lagi dengan dokter dan 3 orang bidan dalam 

melakukan perujukan masih berkonsultasi dengan dokter 

apakah pasien akan dirujuk atau tidak dikarenakan ketakutan 

dalam bertindak.  

Disamping itu, semua bidan yang ada di 3 Puskesmas 

(Onewaara, Lakudo, dan Wamolo) masih awam terhadap 

peraturan kebidanan sehingga dapat hal tersebut dapat 

menimbulkan kesalahan/kelalaian dalam memberikan 

pelayanan kebidanan dimasyarakat. Disalah satu puskesmas 

Kec.Lakudo yaitu Puskesmas Wamolo karena tidak 

                                                      
90 Masrudi, Muchtar, Op. Cit. hal 182 
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tersedianya dokter yang bertugas maka yang menandatangani 

persetujuan perujukan yaitu Kepala Puskesmas yang 

merupakan lulusan SKM (sarjana kesehatan masyarakat). 

Dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di lapangan 

bertentangan dengan teori dan perundang-undangan seperti 

pada Pasal 62 (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan dalam menjalankan 

praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang 

didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Yang dimaksud 

dengan “kewenangan berdasarkan kopetensi” adalah 

kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara 

mandiri sesuai dengan Iingkup dan tingkat kompetensinya. 

Dan juga tidak sesuai dengan Permenkes RI Nomor 

1464/ Menkes/ Per/X/2010 Tentang Izin Dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 18 ayat 1 (poin c) yang 

mana dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan berkewajiban 

untuk merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak 

dapat ditangani dengan tepat waktu. 

Dilema hukum ini cukup membuat rumit bidan 

dilapangan dalam mengambil keputusan medis, dikarenakan 

bidan yang masih awam terhadap peraturan-peraturan 

kebidanan sehingga tidak mengetahui sejauh mana 
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kewenangannya dan hal ini dapat menimbulkan kelalaian 

dalam memberikan tindakan medis. 

 
c. Dilema Etik Bidan Dalam Mengambil Keputusan Medis 

Untuk Mewujudkan Pelayanan Kebidanan Komprehensif 
Di Puskesmas 
 

Dilema etik adalah suatu masalah yang melibatkan dua 

atau lebih landasan moral suatu tindakan tetapi tidak dapat 

dilakukan keduanya. Etik berhubungan erat dengan nilai 

manusia dalam menghargai suatu tindakan atau 

penyelesaian, apakah boleh atau tidak boleh.91  

Semua profesi kesehatan memiliki etika profesi, namun 

etika dalam kebidanan mempunyai kekhususan. Dalam hal ini, 

seorang bidan harus mempunyai hak untuk mengambil 

keputusan sendiri yang berhubungan dengan tanggung 

jawabnya. Untuk melakukan tanggungjawab ini, seorang bidan 

harus mempunyai pengetahuan yang memadai dan selalu 

memperbaruhinya serta mengerti tentang etika yang 

berhubungan dengan asuhan kebidanan. 

Menurut Shidarta (2009:52), persoalan etik muncul 

ketika manusia menghadapi dilema. Pada kondisi seperti ini 

unsur-unsur etika atau moralitas yakni kebebasan, 

tanggungjawab, dan hati nurani berkolaborasi menentukan 

sikap, dan kemudian tindakan manusia. Profesi tenaga 

                                                      
91 Ibid, hal 65 
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kesehatan pun tidak lepas dari persoalan ini, dimana dilema 

etik sering terjadi dan sudah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari anggota profesi tenaga kesehatan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.92 

Berkaitan dengan dilema etik dalam praktik kebidanan, 

nilai-nilai, keyakinan dan filosofi individu memainkan peranan 

penting pada pengambilan keputusan etik yang menjadi 

bagian tugas rutin seorang bidan. Bidan ditantang ketika harus 

berhadapan dengan masalah dilema etik, untuk memutuskan 

mana yang boleh dan tidak boleh. Dalam menghadapi dilema 

etik seorang bidan juga mempunyai dampak emosional seperti 

rasa marah, frustasi, dan takut saat proses pengambilan 

keputusan rasional yang harus dihadapi. 

Dalam profesi kebidanan, standar praktik kebidanan 

merupakan suatu acuan atau pedoman bagi seorang bidan 

dalam melakukan sebuah tindakan. Namun, masih saja ada 

bidan yang tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

standar praktik kebidanan yang telah diterapkan. Hal ini 

menimbulkan penurunan kualitas suatu pelayanan yang 

diberikan oleh bidan.93  

Berdasarkan Kepmenkes No. 369/Menkes/Sk/III/2007 

tentang Standar Profesi Bidan menyebutkan bahwa sasaran 

                                                      
92 Ibid, hal 66 
93 Marmi, Op.Cit. hal 91 



116 

 

pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat 

yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan 

pemulihan pelayanan kebidanan dapat dibedakan menjadi : 

1) Layanan Primer ialah layanan bidan yang sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab bidan. 

2) Layanan Kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh 

bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan 

secara bersamaan atau sebagai salah satu dari sebuah 

proses kegiatan pelayanan kesehatan. 

3) Layanan Rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh 

bidan dalam rangka rujukan ke sistem layanan yang lebih 

tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan 

oleh bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang 

menolong persalinan, juga layanan yang dilakukan oleh 

bidan ke tempat/ fasilitas pelayanan kesehatan lain secara 

horizontal maupun vertikal atau meningkatkan keamanan 

dan kesejahteraan ibu serta bayinya. 

 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dalam 

mengambil keputusan medis semua bidan di Puskesmas Kec. 

Lakudo (4 orang bidan) mengalami kesulitan untuk 

menyakinkan keluarga pasien untuk melakukan perujukan di 

rumah sakit bila terjadi kegawatdaruratan. Akhirnya, bidan 

menyuruh pasien tersebut untuk menandatangani surat 
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pernyataan tidak bersedia dirujuk dan tetap memberikan 

tindakan sesuai kemampuannya sebagai seorang bidan. 

Pada akhirnya bidan bekerja diluar kewenangannya 

sebagai seorang bidan. Hal ini yang menjadi dilema etik yang 

dialami bidan dalam memberikan asuhan kebidanan yang 

bekerja diluar kewenangannya. 

 
2. Penyelesaian Masalah Dilema Hukum & Etik Bidan Dalam 

Mengambil Keputusan Medis Untuk Mewujudkan Pelayanan 

Kebidanan Komprehensif Di Puskesmas 

 

a. Penyelesaian masalah dilema hukum bidan dalam 

mengambil keputusan medis 

 

Malpraktik profesi kebidanan adalah kelalaian dari 

seorang bidan untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan 

ilmu pengetahuannya dalam menjalankan praktik 

kebidanannya. 

Kriteria seorang bidan dikatakan malpraktik yaitu : 

kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kebidanan 

yang sudah berlaku secara umum dikalangan profesi bidan, 

melakukan pelayanan kebidanan di bawah standar profesi, 

kelakukan kelalaian berat atau memberikan pelayanan 

dengan ketidak hati-hatian dan melakukan tindakan medik 

yang bertentangan dengan hukum.94  

                                                      
94 Reni Haryani, Op. Cit. Hal :66 
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Jika seorang bidan hanya melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan etika kebidanan, maka ia hanya telah 

melakukan malpraktik etik. Namun, jika menyebabkan 

kelalaian berat seperti kecacatan bahkan merenggut nyawa 

orang lain hal tersebut merupakan tindakan medik yang 

bertentangan dengan hukum. 

Mengenai proses penyelesaian malpraktek yang 

dilakukan oleh bidan, terlebih dahulu harus memperhatikan 

apakah perbuatan bidan tersebut termasuk dalam kategori 

malpraktek etik, administrasi, perdata atau pidana.  

Apabila seorang bidan melakukan malpraktek yuridis 

(baik perdata, administrasi maupun pidana) dan dihadapkan 

ke muka pengadilan. Maka Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 

melalui Majelis Pembelaan Anggota (MPA) dan Majelis 

Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) wajib melakukan penilaian 

apakah bidan tersebut telah benar-benar melakukan 

kesalahan. Karena salah satu tujuan pembentukan Majelis 

Pembelaan Anggota (MPA) dan Majelis Pertimbangan Etika 

Bidan (MPEB) adalah untuk memberikan penilaian apakah 

seorang bidan dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai 

dengan kode etik bidan atau tidak.  

Apabila menurut penilaian Majelis Pembelaan Anggota 

(MPA) dan Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) 
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kesalahan atau kelalaian tersebut terjadi bukan karena 

kesalahan atau kelalaian bidan, dan bidan tersebut telah 

melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, maka IBI 

melalui Majelis Pembelaan Anggota (MPA) wajib memberikan 

bantuan hukum kepada bidan tersebut dalam menghadapi 

tuntutan atau gugatan di pengadilan.95  

Berdasarkan hasil penelitian terdapat kasus tentang 

kematian ibu di wilayah kerja Puskesmas Onewaara yang 

dikarenakan pertolongan yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang tidak berkompeten dalam memberikan 

asuhan kebidanan (tenaga keperawatan) dan kematian bayi di 

wilayah kerja Puskesmas Lakudo yang dikarenakan 

keterlambatan dalam proses perujukan yang disebabkan 

ketidaksetujuan pihak keluarga untuk merujuk.  

Namun dengan berbagai kasus yang ada, belum ada 

satu pun kasus yang diproses di kepolisian dikarenakan 

masalah tersebut hanya diselesaikan dalam bentuk mediasi 

yang dilakukan Kepala Puskesmas Onewaara dengan pihak 

keluarga bersama dengan bantuan perangkat-perangkat desa 

( kepala desa, kepala adat dan imam desa). 

 

 

                                                      
95 Masrudi, Muchtar, Op. Cit. hal 64 
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b. Penyelesaian masalah dilema etik bidan dalam mengambil 

keputusan medis 

 

Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma 

yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang 

bersangkutan didalam melaksanakan tugas profesinya dan 

dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi 

tentang petunjuk-petunjuk bagi anggota tentang apa yang 

boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh 

anggota profesi, tidak saja dalam menjalankan tugas 

profesinya, melainkan juga menyangkut tingkah laku pada 

umumnya dalam pergaulan sehari-hari dimasyarakat. Tujuan 

diciptakannya kode etik adalah untuk menjunjung tinggi 

martabat dan citra profesi, menjaga dan memelihara 

kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para 

anggota profesi, serta meningkatkan mutu profesi.96 

Kode etik profesi penting diterapkan, karena semakin 

meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan kesehatan dan 

pengetahuan kesadaran hukum masyarakat tentang prinsip 

dan nilai moral yang serta menyangkut tingkah laku pada 

umumnya yang terkandung dalam pelayanan profesional. 

Kode etik profesi mengandung karakteritik khusus suatu 

profesi. Hal ini berarti bahwa standar profesi harus 

dipertahankan dan mencerminkan tanggung jawab yang 

                                                      
96 Endang Purwoastuti Dan Elisabeth Siwi Walyani,Op. Cit. hal 23 
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diterima oleh profesi dalam pergaulan sehari-hari di dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, seorang bidan memikul 

tanggung jawab dalam menjalanan tugas.97 

Pendekataan penyelesaian masalah teknik perlu 

dilakukan dengan cara yang bertahap dan berurut. Langkah-

langkah awal bersifat kualitatif dan umum kemudian langkah-

langkah berikutnya lebih bersifat kuantitatif dan spesifik. 

Langkah-langkah penyelesaian masalah adalah : 

1) Identifikasi masalah 

Agar masalah dapat diselesaikan, pertama-tama perlu 

diidentifikasi terlebih dahulu apa sebenarnya esensi dari 

masalah tersebut, agar langkah berikutya tepat 

2) Sintesis 

Sintesis adalah tahap proses kreatif di mana bagian-

bagian masalah yang terpecah dibentuk menjadi kesatuan 

yang menyeluruh. Disini kreativitas sangat penting 

3) Analisis 

Analisis adalah tahap dimana kesatuan itu dipecah 

kembali menjadi bagian-bagiannya. Kebanyakan edukasi 

teknik akan fokus pada tahap ini. Kunci dari analisis 

adalah menerjemahkan problem fisik tersebut. Analisis 

menggunakan logika untuk membedakan fakta dari opini, 

                                                      
97 Ibid, hal 24 
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mendeteksi kesalahan, membuat keputusan yang 

berdasarkan bukti, menyeleksi informasi yang relevan, 

mengidentifikasi kekosongan informasi, dan mengenali 

hubungan antarbagian. 

4) Aplikasi 

Aplikasi adalah proses dimana informasi yang cocok dan 

akurat diidentifikasi untuk penerapan pada permasalahan 

yang hendak dipecahkan. 

5) Komprehensi 

Yaitu tahap dimana teori yang sesuai dan data yang 

berhasil dikumpulkan disatukan dalam sebuah rumus 

komprehensif yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah. Jika pada tahap ini masalah masih belum 

selesai, maka kita dapat kembali pada tahap sintesis dan 

mencoba lagi.98 

Jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik bidan yang 

biasa disebut malpraktek etik. Maka IBI selaku wadah 

organisasi profesi kebidanan akan memberikan sanksi atas 

pelanggaran kode etik bidan. Pemberian sanksi atas 

pelanggaran kode etik dapat berupa teguran baik secara lisan 

maupun tulisan ataupun dengan tidak memberikan 

rekomendasi yang diperlukan oleh bidan untuk mendapatkan 

                                                      
98 Marmi, Op. Cit. Hal 95 
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izin praktik. Di samping itu, berdasarkan Kongres Nasional IBI 

ke XII di Provinsi Bali pada tanggal 24 September 1998 telah 

disepakati untuk dibentuknya suatu Majelis Pertimbangan Etik 

Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA) yang 

fungsinya untuk menilai atau menentukan ada atau tidaknya 

pelanggaran terhadap kode etik bidan di Indonesia.99 

Berdasarkan hasil penelitian di Kab Buton Tengah belum 

terdapat kasus yang dilaporkan kepada organisasi profesi 

kebidanan (IBI) terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh 

bidan di wilayah kerja Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah. 

Walaupun dalam kenyataannya dilema etik yang dihadapi 

bidan dimasyarakat tetap ada dan tak jarang menimbulkan 

akibat yang fatal terhadap keselamatan ibu dan bayi. 

 
3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Upaya 

Bidan & Organisasi Profesi Bidan (IBI) Dalam Menanggulangi 

Permasalahan Hukum Dan Etik Bidan Di Puskesmas 

 

a. Faktor yang menghambat 

 

1) Tenaga Kesehatan 

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling 

dekat pada masyarakat yang secara khusus memberi 

pelayanan kebidanan kepada ibu dan bayi.  

                                                      
99 Endang Purwoastuti Dan Elisabeth Siwi Walyani,Op. Cit. hal 25 
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Pengetahuan bidan yang kurang menjadi salah satu 

faktor sehingga menyebabkan kesalahan ketika 

melakukan diagnosa ataupun mengenai perawatan yang 

harus diberikan kepada pasien dan kurangnya 

pengalaman juga dapat menjadi penyebab terjadinya 

malpraktek atau praktek yang dibawah standar. Karena 

dari pengalaman inilah seorang bidan semakin belajar 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan profesinya 

sebagai bidan. Melalui pengalaman inilah seorang bidan 

harus dapat menggunakan ilmu yang didapatnya ketika 

menjalani pendidikan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang begitu pesatnya semakin memberikan kemudahan 

bagi tenaga kesehatan termasuk bidan untuk memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena 

itu, seorang bidan diharapkan mampu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat. 100 

Di dalam Kode etik bidan juga dicantumkan bahwa 

salah satu kewajiban bidan adalah meningkatkan 

                                                      
100 Ibid, hal 19 
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pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas 

Kecamatan Lakudo kurangnya pelayanan kesehatan 

disebabkan oleh : 

a) Kemampuan komunikasi tenaga kesehatan dengan 

masyarakat yang masih relative rentan serta 

keterbatasan dalam kemampuan penyesuaian diri 

dengan kondisi sosial budaya setempat 

b) Kebutuhan tenaga kesehatan (dokter dan bidan)  yang 

masih kurang di Kab. Buton Tengah Kec. Lakudo 

dimana jumlah bidan di Puskesmas Onewaara 2 

orang sedangkan jumlah bidan di Puskesmas Lakudo 

dan Puskesmas Wamolo hanya 1 orang saja. 

sedangkan untuk jumlah dokter di Puskesmas 

Onewaara dan Lakudo 1 dokter sedangkan di 

Puskesmas Wamolo tidak memiliki dokter. Sehingga 

hal tersebut sulit untuk mengantisipasi pertolongan 

persalinan oleh dukun dan perawat senior. 

c) Kurangnya minat bidan untuk terus mengembangkan 

diri dan melatih diri, meningkatkan pengetahuan, dan 

mengetahui perkembangan ilmu yang ada saat ini ( up 

to date) sehingga cenderung masih menggunakan 
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praktik yang tidak lagi didukung secaran ilmiah dan 

kurang mengetahui sejauh mana peraturan-peraturan 

kebidanan terbaru. 

d) Terbatasnya fasilitas pengembangan keterampilan 

bidan itu sendiri karena biaya dan waktu juga tenaga 

yang melatih terbatas. 

 
Menurut Adami Chazawi (2007:30), bidang 

kemampuan rata-rata disini meliputi : kemampuan dalam 

knowledge kemampuan dalam skill dan kemampuan dalm 

profesional attitude. Menurut Wila Chandrawila Supriadi 

(2001:53) kemampuan rata-rata seorang tenaga 

kesehatan sukar ditentukan, karena ada banyak faktor 

yang mempengaruhi. Faktor tersebut antara lain 

pengalaman dalam praktik, daerah praktik, fasilitas 

praktik, dan pergaulan sesama kolega profesi. 

Berdasarkan alasan tersebut walaupun standar profesinya 

sama namun penerapannya pada kasus-kasus dugaan 

malpraktik harus disesuaikan dengan keadaan atau faktor-

faktor tersebut.101 

 

 

 

                                                      
101 Ibid, hal 183 
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2) Faktor sosial 

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam 

pengenalan tanda bahaya dan pencarian pertolongan 

profesional seringkali belum memadai.  

Dibanyak daerah masih sering ditemukan hambatan 

lain berupa ketidakberdayaan wanita dalam pengambilan 

keputusan, sementara keluarga seperti peran suami dan 

mertua sangat dominan dan banyak faktor yang 

menyebabkan keterlambatan dalam rujukan. 

Keluarga inti (Nuclear family) yaitu kelompok yang 

terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Keluarga adalah unit 

terkecil dalam masyarakat. Keluarga batih atau keluarga 

besar terdiri dari orang tua/mertua, bapak, ibu, anak, 

menantu, dan cucu-cucunya. Lingkungan keluarga baik 

keluarga inti maupun keluarga batih akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan khususnya tentang tempat 

pelayanan kesehatan dan keputusan perujukan 

persalinan. 

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 

dalam pembuatan keputusan-keputusan keluarga, suami 
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yang paling banyak berbicara dan sebagai pembuat 

keputusan terakhir.102 

Ada 3 jenis keterlambatan yang sering terjadi dalam 

proses perujukan yaitu :  

a) Keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk 

merujuk. Pengambilan keputusan untuk merujuk 

merupakan langkah pertama dalam menyelamatkan 

ibu yang mengalami komplikasi obstetri. 

b) Keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan. 

Bila keputusan untuk merujuk telah diambil, ibu akan 

menuju ke fasilitas pelayanan kedaruratan obstetri. 

Keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan 

dapat dipengaruhi oleh jarak, ketersediaan sarana 

transportasi, dan biaya. 

c) Keterlambatan dalam memperoleh pertolongan di 

fasilitas kesehatan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, misalnya jumlah dan keterampilan tenaga 

kesehatan, ketersediaan alat, obat, transfusi darah 

dan bahan habis pakai, manajemen serta kondisi 

fasilitas pelayanan.  

 

                                                      
102  Sri Puji Astuti, Pola Pengambilan Keputusan Keluarga Dan Bidan Dalam Merujuk Ibu 

Bersalin Ke Rumah Sakit Pada Kasus Kematian Ibu Di Kabupaten Demak, Universitas 

Diponegoro Semarang, hal. 39 
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Dari hasil wawancara didapatkan bahwa alasan 

responden (6 orang pasien) di Puskesmas Kec. Lakudo 

tidak mau dirujuk dikarenakan beberapa faktor seperti 

pendidikan, sosial ekonomi, budaya, jarak dan 

ketidaksetujuan dari pihak keluarga untuk dilakukan 

perujukan.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sri Puji 

Astuti, pola pengambilan keputusan keluarga dan bidan 

dalam merujuk ibu bersalin ke rumah sakit pada kasus 

kematian ibu di kabupaten demak semarang yang 

menyimpulkan bahwa keluarga memberikan kontribusi 

dalam pengambilan keputusan pada saat memberikan 

asuhan kebidanan pada pasien, sehingga mempengaruhi 

individu dalam memperoleh atau menggunakan pelayanan 

kesehatan. 

Sedangkan adat istiadat juga merupakan salah satu 

faktor utama dalam membuat keputusan etis. Setiap bidan 

disarankan memahami nilai yang diyakini maupun kaidah 

agama yang dianutnya. Faktor adat istiadat yang dimiliki 

bidan atau pasien sangat berpengaruh terhadap 

pembuatan keputusan etis tetapi kaitan adat istiadat dan 

implikasi dalam kebidanan sampai saat ini belum tergali 

jelas di Indonesia.  
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Menurut Kontjaraningrat (2004) yang mengutip 

pendapat E.B. Tylor (1871) kebudayaan adalah Kompleks 

yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 

moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-

kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan 

oleh manusia sebagai anggota masyarakat.  

 
3) Faktor ekonomi 

Menurut Suprapto (1999) Penghasilan rata-rata 

keluarga tiap bulan merupakan variabel yang sangat 

berperan dalam mengambil keputusan suatu masalah. 

Keluarga dengan penghasilan yang cukup akan 

mempunyai kesempatan lebih banyak untuk 

memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk memelihara 

dan mengobati sakit, dalam menentukan pemilihan 

persalinan memanfaatkan pelayanan persalinan akan 

lebih besar, karena mampu membiayai persalinan di 

pelayanan kesehatan dan biaya transportasi  

Berdasarkan hasil penelitian faktor ekonomi masih 

menjadi salah satu faktor yang menghambat proses 

perujukan karena sebagian besar penghasilan masyarakat 

di Kec. Lakudo adalah petani dan nelayan. Walaupun 

Pembiayaan dalam proses rujukan kesehatan ibu 

menggunakan dana bantuan pemerintah diantaranya 
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adalah kartu indonesia sehat dan BPJS namun 

masyarakat masih mengeluhkan tentang pengurusan 

yang sulit untuk mengklaim sehingga tidak jarang 

masyarakat tetap mengeluarkan biaya. 

4) Organisasi Profesi Bidan (IBI) 

Organisasi profesi adalah badan yang akan 

menerima masukan dari pelanggang tentang out put 

(puas/tidak puas, baik/tidak baik) yang dirasakan oleh 

pelanggan dari sebuah sistim pelayanan, yang turut 

bertanggung jawab membina pemasuk, kelompok kerja 

dan pemilik dalam proses.  

Berdasarkan hasil penelitian peran yang dilakukan 

pengurus IBI Kab. Buton Tengah yaitu masih sebatas 

mensosialisasikan tentang kode etik kebidanan melalui 

pertemuan arisan IBI  ataupun pada saat seminar. Namun 

masih awam dengan peraturan-peraturan kebidanan 

terbaru. Sedangkan untuk melakukan pembinaan 

terhadap bidan masih belum dilakukan dikarenakan Buton 

Tengah merupakan daerah yang baru mekar dari 

Kabupaten Buton. Sarana dan prasarana masih belum 

memadai. Sehingga untuk melakukan penilaian kinerja 

para bidan di wilayah kerja Buton Tengah hanya 

berdasarkan dari laporan tiap-tiap puskesmas dan sampai 
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saat ini belum ada kasus yang dilaporkan dari puskesmas-

puskesmas yang ada di Kabupaten Buton Tengah. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa organisasi profesi 

belum maksimal melakukan tugas dengan sebaik-baiknya 

dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana 

yang memadai dan kurangnya informasi mengenai 

peraturan-peraturan mengenai kebidanan. 

 
b. Faktor yang mendukung 

 
1) Pemerintah daerah 

Kurangnya jumlah tenaga kesehatan (khusunya 

bidan dan dokter) membuat keterlambatan dalam 

memberikan pertolongan di fasilitas kesehatan. Waktu 

yang relatif lama untuk mendapatkan bidan yang bersedia 

menolong persalinan akan mempengaruhi kondisi kritis 

ibu bersalin, apalagi ibu bersalin sudah memiliki risiko 

tinggi, akibatnya ketika bidan datang kondisi ibu bersalin 

sudah semakin parah dan sudah di luar wewenang bidan 

untuk menolongnya. 

Pada penelitian ini ditemukan fakta bahwa jumlah 

bidan sebagai penolong persalinan di dusun yang menjadi 

lokasi penelitian adalah satu orang bidan per desa. 

Dengan demikian, apabila ada persalinan lebih dari satu 

orang akan memungkinkan ada persalinan yang tidak 
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ditangani oleh bidan. Apabila hal tersebut terjadi pada ibu 

berisiko tinggi, maka risiko terjadinya kematian akibat 

keterlambatan mendapat pertolongan bidan cenderung 

lebih besar.  

Berdasarkan putusan menteri Pedayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang 

bersifat segera bernomor 7 tanggal 24 Januari 2017 

tentang penetapan kebutuhan PNS dari program PTT 

Kemenkes, dan surat Menteri PAN-RB Nomor 

R/130/S.SM.D1.00.2017 tanggal 1 februari 2017 sehingga 

Kemenkes bersama Bupati Buton Tengah telah 

menindaklanjuti putusan tersebut dengan SK 

Pengangkatan dan penempatan sesuai dengan 

Penetapan kebutuhan PNS dari program PTT Kememkes 

dan PNS yang lulus dilarang dipindah selama 5 tahun.103 

Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan 

tenaga kesehatan disetiap daerah di Kabupaten Buton 

Tengah dan pemerintah daerah juga membangun 

penambahan 1 puskesmas pembantu (pustu) di wilayah 

kerja Puskesmas Wamolo dan renovasi yang dilakukan di 

Puskesmas Lakudo. Hal ini berguna untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan di masyarakat.  

                                                      
103 Sulta live, 14 Maret 2017 


