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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang dilema hukum & 

etik bidan dalam mengambil keputusan medis untuk mewujudkan 

pelayanan kebidanan komprehensif di Puskesmas Kec.Lakudo 

Kab.Buton Tengah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pegaturan bidan dalam mengambil keputusan medis untuk 

mewujudkan pelayanan kebidanan komprehensif di 

puskesmas 

a. Dasar hukum 

Kewenangan bidan dalam mengambil keputusan medis 

yang sesuai kewenangannya diatur dalam beberapa dasar 

hukum antara lain Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H 

(ayat 1), UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No 

36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Kepmenkes 

No.369/ Menkes SK/ III/ 2007 Tentang Standar Profesi Bidan, 

Permenkes RI Nomor 1464/ Menkes/ Per/X/2010 Tentang Izin 

Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, UU No 36 Tahun 2014 

Tentang Tenaga Kesehatan, Kepmenkes No.938/ Menkes SK/ 

VIII/ 2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan Standar, dan 

Kode etik profesi bidan. 
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Beberapa peraturan perundang-undangan di atas 

memberikan kedudukan hukum bagi bidan dikelompokkan 

sebagai tenaga kebidanan, bidan juga mendapat kewenangan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk 

melaksanakan tugasnya senantiasa memberikan pelayanan 

paripurna terhada klien, keluarga dan masyarakat sesuai 

dengan kemampuan profesi yang dimilikinya dan mempunyai 

kewenangan dalam mengambil keputusan medis yang 

komprehensif dalam tugasnya termaksud keputusan 

mengadakan konsultasi dan atau rujukan. 

 
b. Dilema Hukum Bidan Dalam Mengambil Keputusan Medis 

Untuk Mewujudkan Pelayanan Kebidanan Komprehensif Di 
Puskesmas 
 

Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya 

harus didasarkan pada kemampuan dan kewenangan yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan 

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 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 
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yang diberikan dan berupaya secara optimal dengan 

mengutamakan keselamatan pasien. 

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 

tersedianya dokter yang bertugas maka yang menandatangani 

persetujuan perujukan yaitu Kepala Puskesmas yang 

merupakan lulusan SKM (sarjana kesehatan masyarakat). 

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 
 

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 profesi kebidanan, 

standar praktik kebidanan merupakan suatu acuan atau 

pedoman bagi seorang bidan dalam melakukan sebuah 

tindakan. 

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 

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 
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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 

 
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 IBI melalui MPA dan MPEB wajib 

melakukan penilaian apakah bidan tersebut telah benar-benar 

melakukan kesalahan. Karena salah satu tujuan pembentukan 

MPA dan MPEB adalah untuk memberikan penilaian apakah 

seorang bidan dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai 

dengan kode etik bidan atau tidak.  

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 
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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).  

 
b. Penyelesaian masalah dilema etik bidan dalam mengambil 

keputusan medis 

 

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 

izin praktik. 

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. 
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Walaupun dalam kenyataannya dilema etik yang dihadapi 

bidan dimasyarakat tetap ada dan tak jarang menimbulkan 

akibat terhadap 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 

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. 

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 
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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 lazim 

menggunakan 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. 

2. Faktor sosial 

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam 

pengenalan tanda bahaya dan pencarian pertolongan 

profesional seringkali belum memadai. sehingga 

hambatan berupa ketidakberdayaan wanita dalam 
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pengambilan keputusan, sementara keluarga seperti 

peran suami dan mertua sangat dominan dan banyak 

faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam rujukan. 

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.  

3. Faktor ekonomi 

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 
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laporan tiap-tiap puskesmas dan sampai saat ini belum 

ada kasus yang dilaporkan dari puskesmas-puskesmas 

yang ada di Kabupaten Buton Tengah. 

 
b. Faktor yang mendukung 

1) Pemerintah daerah 

Kurangnya jumlah tenaga kesehatan (khusunya 

bidan dan dokter) membuat keterlambatan dalam 

memberikan pertolongan di fasilitas kesehatan. 

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 

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 
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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. 

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. 

 

B. Saran 

 
Berdasarkan hasil penelitian tentang dilema hukum & etik bidan 

dalam mengambil keputusan medis untuk mengwujudkan pelayanan 

kebidanan komprehensif di puskesmas Kec. Lakudo ada beberapa hal 

yang menjadi saran dari peneliti, yaitu : 

1. Bagi tenaga kesehatan 

Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang ada di 

masyarakat harus senantiasa mengembangkan dan meningkatkan 

ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan 

kewenangannya sebagai seorang bidan dengan mengikuti 
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seminar, workshop atau pelatihan yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitasnya dimasyarakat. 

 
2. Bagi organisasi profesi 

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai wadah organisasi 

profesi bagi bidan diharapkan agar dapat mengawasi dan 

membina anggotanya agar dapat memberikan pelayanan 

kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. 

Dalam rangka peningkatan kualitas dan pembinaan bagi 

bidan perlu dilakukan bekerja sama melibatkan dinas kesehatan di 

Kab. Buton Tengah dalam upaya meningkatkan keterampilan 

bidan dalam bentuk pelatihan keterampilan klinik kebidanan dan 

melaksanakan seminar tentang kebidanan agar bidan lebih 

memahami sejauh mana kompetensi dan kewenangannya 

sebagai seorang bidan di masyarakat. Selain itu, Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI) kabupaten buton tengah untuk menjadi mitra 

pemerintah daerah (pemda) dalam merumuskan regulasi tentang 

pelayanan kesehatan. 

 
3. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah 

a) Diharapkan melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) kesehatan sehingga tenaga kesehatan bisa 

bekerja sesuai dengan kewenangan. 
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b) Diharapkan dalam perekrutan tenaga kesehatan dinas 

kesehatan melakukan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 

sehingga tenaga kesehatan yang dihasilkan berkompeten di 

bidangnya masing-masing. 

c) Pendistribusian/penyebaran tenaga kesehatan diharapkan bisa 

merata, agar pembangunan kesehatan terutama pada daerah 

terpencil dapat merasakan pelayanan kesehatan. 

d) Menambah fasilitas transportasi darat (mobil ambulance) 

maupun transportasi laut (speed boat) agar ada konektifitas 

dalam pemberian pelayanan kesehatan dimasyarakat secara 

maksimal  terutama dalam perujukan kegawatdaruratan medis. 

 

4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah 

Diharapkan pemerintah daerah kabupaten buton tengah 

khususnya dinas Pekerjaan Umum (PU) agar segera 

memprioritaskan pembangunan jalan sehingga pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat kabupaten buton tengah bisa 

efisien.  

 

 

 

 

 


