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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 2-7  

September 2016 dengan judul “ Kajian Yuridis Peran Bidan Praktik 

Mandiri Dalam Pemberian Komunikasi Informasi Edukasi Sebagai Bentuk 

Pelayanan Antenatal Terpadu Diwilayah Puskesmas Duren”. 

A. Peraturan Tentang Peran Bidan Praktik Mandiri Dalam Pemberian 

Komunikasi Informasi Edukasi Sebagai Bentuk Pelayanan 

Antenatal Terpadu 

1. Susunan Peraturan Tentang Peran Bidan Praktik Mandiri 

Dalam Pemberian Komunikasi Informasi Edukasi Sebagai 

Bentuk Pelayanan Antenatal Terpadu 

Dasar hukum yang  digunakan sebagai landasan dalam 

pelaksanaan pemberian KIE sebagai bentuk pelayanan antenatal 

terpadu disusun secara hirarki dengan susunan peraturan sebagai 

berikut : 

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Undang-

Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan tertinggi pada tata urutan 

perundang-undangan. Dalam ketentuan tersebut terdapat hak 
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setiap orang termasuk hak dari pasien untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan. 

Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak khusus yang 

melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin 

dan dilindungi oleh hukum”. Berdasarkan ketentuan tersebut 

diketahui bahwa perempuan memiliki hak khusus berkaitan dengan 

kesehatan reproduksi.  

Adanya peraturan yang menyebutkan hak-hak dari pasien 

yang telah disebutkan tersebut menjadi landasan dibuatnya 

peraturan Pasal 27 huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk 

memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan 

reproduksi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan”. 

Peraturan tersebut dibuat guna memenuhi ketentuan peraturan 

sebelumnya mengenai hak memperoleh pelayanan kesehatan 

reproduksi khususnya dalam mendapatkan KIE sebagai bentuk 

pelayanan kesehatan promotif dan preventif menjadi salah satu hak 

dari pasien.   

Berdasarkan rumusan susunan peraturan di atas menjadi 

landasan bagi bidan untuk melaksanakan pemberian KIE sebagai 

bentuk pelayanan antenatal dengan susunan peraturan sebagai 

berikut : 
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Dasar hukum yang melandasi bidan dalam menjalankan 

pelayanan kesehatan tertuang pada Pasal 58 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang 

berbunyi “Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, 

standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika 

profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan 

kesehatan”.  

Guna memenuhi ketentuan tersebut berkaitan dengan 

standar profesi dan standar prosedur operasional maka dibentuk 

peraturan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Ayat (2) Permenkes Nomor 

1464 Tahun 2010 Tentang Ijin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

yang berbunyi “Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus 

berpendidikan minimal Diploma III Kebidanan”, “Setiap bidan yang 

menjalankan praktik wajib memiliki SIPB”. 

Ruang lingkup wewenang kerja bidan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan diatur Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 

Tentang Ijin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang terdapat 

pada Pasal 9 huruf a berbunyi “Bidan dalam menjalankan praktik 

berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu”, Pasal 10 

ayat (2) huruf b yang berbunyi “Pelayanan kesehatan ibu yang 

dimaksud termasuk pada pelayanan antenatal kehamilan normal”, 

Pasal 10 ayat (3) “ Bidan dalam memberikan pelayanan 
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sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang untuk pemberian tablet 

fe, fasilitas atau bimbingan IMD dan ASI eksklusif, penyuluhan dan 

konseling, bimbingan dalam kelompok ibu hamil”. 

Pelayanan kesehatan ibu yang telah diatur pada uraian 

diatas menggunakan dasar peraturan Standar VII Mengenai 

Standar Pelayanan Kebidanan Kepmenkes Nomor 

369/MENKES/SKIII/2007 Tentang Standar Profesi Bidan  sebagai 

acuan pelaksanaan pelayanan kebidanan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dibuat peraturan 

pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu menggunakan dasar 

peraturan Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan 

Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa 

Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tata urutan 

perundang-undangan diatas sudah diurutkan kebawah sesuai 

hirarki. Hal ini sesuai dengan azaz hukum yakni peraturan yang 

lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi. Susunan peraturan tidak tumpang tindih 

melainkan saling melengkapi sehingga pelaksanaan pemberian KIE 

sebagai bentuk pelayanan antenatal terpadu berjalan optimal dan 

sudah memenuhi kecukupan untuk mengatur peran bidan dalam 

pemberian KIE pada pelayanan antenatal terpadu.. 
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2. Bentuk Peraturan Tentang Peran Bidan Praktik Mandiri Dalam 

Pemberian Komunikasi Informasi Edukasi Sebagai Bentuk 

Pelayanan Antenatal Terpadu 

Bentuk peraturan tentang peran bidan praktik mandiri dalam 

pemberian KIE sebagai bentuk pelayanan antenatal terpadu dibagi 

menjadi bentuk peraturan secara umum dan bentuk peraturan 

secara  khusus sebagai berikut :  

a) Bentuk Peraturan Secara Umum 

Dalam menyelenggarakan pelayanan antenatal terpadu 

dengan tujuan pemberian KIE mengacu pada : 

1) Kepmenkes Nomor 369/MENKES/SKIII/2007 Tentang Standar 

Profesi Bidan 

Berdasarkan Ketetapan Ketiga Kepmenkes Nomor 

369/MENKES/SKIII/2007 Tentang Standar Profesi Bidan yang 

menyatakan “Standar profesi bidan digunakan sebagai 

pedoman bagi bidan dalam menjalankan tugas profesi”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut bidan melaksanakan 

pelayanan kebidanan menggunakan acuan Standar 

VIIMengenai Standar Pelayanan Kebidanan Kepmenkes 

Nomor 369/MENKES/SKIII/2007 Tentang Standar Profesi 

Bidan. 
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2) Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan 

Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa 

Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi. 

Pada Pasal 12 ayat (2) Permenkes Nomor 97 Tahun 

2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa 

Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, 

Penyelenggaraan Kontrasepsi menyatakan “Pelayanan 

kesehatan masa hamil diberlakukan melalui pelayanan 

antenatal terpadu”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka 

pelayanan kesehatan pada masa hamil dilakukan dengan 

pelayanan antenatal terpadu, di dalam lampiran I ketentuan 

tersebut terdapat pedoman pelaksanaan pelayanan antenatal 

terpadu yang menjadi dasar pelaksanaan program pelayanan 

antenatal terpadu. 

b) Bentuk Peraturan Secara Khusus 

Adapun bentuk peraturan peran BPM dalam pemberian KIE 

sebagai bentuk pelayanan antenatal terpadu diuraikan sebagai 

berikut : 

Berdasarkan SK Dinas Kabupaten Semarang Nomor 

01/UKM/UNG/SK/2015 Tentang Pemberlakuan Pedoman 

Antenatal Terpadu Kementerian Kesehatan Tahun 2010. Pada 

Ketetapan Kedua menyatakan “ Panduan Pelayanan Antenatal 

Terpadu dapat digunakan sebagai pedoman pelayanan 
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kesehatan masa hamil”. Berdasarkan ketentuan tersebut BPM 

wilayah kerja Puskesmas Duren Bandungan menggunakan 

dasar Panduan Pelayanan Antenatal Terpadu yang diterbitkan 

oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 sebagai acuan 

atau pedoman pelayanan kesehatan ibu hamil. 

B. PelaksanaanPeran Bidan Praktik Mandiri DalamPemberian KIE 

Pada Pelayanan Antenatal Terpadu Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Duren  Kecamatan Bandungan 

1. Pelaksanaan Peran Bidan Pada Pelayanan Antenatal Terpadu 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Duren Kecamatan Bandungan  

Puskesmas Duren merupakan pusat pelayanan kesehatan 

yang berfungsi memberi pelayanan secara menyeluruh dan terpadu 

kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Wilayah kerja puskesmas 

duren terbagi dalam 5 desa, antara lain : Duren, Bandungan, 

Kenteng, Candi dan Banyukuning dan terdiri dari 43 dusun. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ditemukan sejumlah 10 

bidan yang bertugas di wilayah puskesmas duren, namun hanya 

terdapat empat orang bidan yang merupakan Bidan Praktek 

Mandiri. Secara sosiologis bidan memiliki strasifikasi sosial dalam 

masyarakat, bidan dipandang berharga oleh masyarakat karena 

memiliki kriteria ukuran ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan 

dengan kesehatan ibu dan anak, khususnya kesehatan ibu hamil, 

ilmu pengetahuan yang dipandang berharga oleh masyarakat 
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diwujudkan dalam bentuk persyaratan administratif seorang bidan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : telah lulus pendidikan 

DIII sebagai wujud penguasaan materi kebidanan yang di dapat di 

Institusi pendidikan, kepemilikan STR yang masih berlaku sebagai 

wujud pembuktian telah lulus uji kompetensi untuk melaksanakan 

praktik kebidanan dan telah terdaftar resmi, dan kepemilikanSIPB 

yang masih berlaku sebagai wujud pembuktian memiliki 

pengetahuan kebidanan yang baik, mampu melaksanakan praktik 

kebidanan dengan baik, dan memiliki tempat praktik kebidanan 

yang sesuai dengan standar. Kemudian peneliti mencoba 

melakukanpencocokan ketentuan tersebut melalui data 

dokumentasi yang telah dimiliki oleh empat Bidan praktik Mandiri di 

Wilayah Puskesmas Duren, dengan identitas informan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 Karakteristik Informan (Bidan) 

Nama Responden Status responden Lama Bekerja 

B1 Bidan Praktik Mandiri di 
wilayah Kenteng 

10 tahun 

B2 Bidan Praktik Mandiri di 
wilayah Candi 

15 tahun 

B3 Bidan Praktik Mandiri di 
wilayah Duren  

8 tahun  

B4 Bidan Praktik Mandiri di 
wilayah Banyukuning 

10 tahun 

 

Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan bahwa semua 

bidan praktik mandiri di wilayah kerja Puskesmas Duren  telah 

memiliki ijasah DIII Kebidanan, STR yang masih berlaku dan SIPB 
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yang masih berlaku. Hal tersebut sudah sesuai dengan definisi 

bidan menurut konggres ICM di Brisbane Australia yang 

menyatakan bidan adalah “ Seseorang yang telah mengikuti 

program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari 

pendidikan tersebut serta memenuhi kualifikasi untuk di daftar         

(register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan 

praktik bidan”,87dan telah memenuhi asas legalitas yaitu pada 

dasarnya tersirat tentang tenaga kesehatan menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian 

yang dimiliki dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

wajib memiliki Izin dari Pemerintah. 

a. Pelaksanaan Peran Bidan Dalam Pelayanan Antenatal 

Terpadu 

Sesuai dengan teori konsep peran, bidan harus dapat 

menjalankan tugasnya sebagai bidan dengan mengikuti 

ruleberupaperaturan pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu 

yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 

2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Kontrasepsi pada Pasal 13 ayat (1),(2),(3) yaitu : 

(1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan sekurang-
kurangnya 4 (empat) kali selama masa kehamilan yang 
dilakukan: 
1. 1 (Satu) kali pada trimester pertama; 

                                                           
87

Kepmenkes Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standart Profesi Bidan BAB Pendahuluan Angka 3 
Butir a yang menyatakan mengenai “definisi bidan”. 
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2. 1 (Satu) kali pada trimester kedua; dan 
3. 2 (Dua) kali pada trimester ketiga 

(2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan 
yang memiliki kompetensi dan kewenangan. 

(3) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai standar 
dan dicatat dalam bukuKIA. 
 

Standar pelayanan masa hamil yang dimaksud dijelaskan pada 

Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 

Tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Kontrasepsi angka II huruf A Konsep Pelayanan yang menyatakan 

Dalam melakukan pelayanan antenatal terpadu, tenaga kesehatan 

harus memberikan pelayanan sesuai standar yang terdiri dari : 

a. Timbang berat badan ( T1) 
b. Ukur Tekanan darah ( T2 ) 
c. Ukur LILA ( Lingkar Lengan Atas ) (T3) 
d. Ukur Tinggi fundus uteri ( T4 ) 
e. Penentuan Letak Janin ( T5 ) 
f. Pemberian imunisasi TT (Tetanus Toksoid) ( T6 ) 
g. Pemberian Tablet zat besi, minimal 90 hari selama masa 

kehamilan.( T7) 
h. Test Laboratorium antara lain tes golongan darah,  

hemoglobin, urine, PMS dan HIV ( T8 ) 
i. Temu wicara / (KIE) dalam rangka persiapan persalinan  dan 

rujukan ( T9 ) 
j. Tata laksana atau mendapatkan pengobatan ( T10) 

 
Untuk mengetahui apakah bidan sudah menjalankan 

perannya sesuai dengan rule (Peraturan Pelayanan Pelayanan 

antenatal terpadu) pada setiap pelayanan pemeriksaan kehamilan 

yang telah dilaksanakannya, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan membagikan kuesioner kepada pasien 8 orang pasien ibu 
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hamil Primi Gravida (hamil pertama kali) yang memasuki usia 

kehamilan trimester III yang diambil dari pasien masing – masing 

BPM sejumlah dua orang di wilayah kerja Puskesmas Duren 

Bandungan, dengan identitas informan sebagai berikut :  

Tabel 3.2 Karakteristik Informan ( Pasien ) 

Nama Responden Usia Kehamilan Status responden 

I1 36 minggu  Pasien B1 

I2 38 minggu  Pasien B1 

I3 38 minggu  Pasien B2 

I4  39 minggu  Pasien B2 

I5 40 minggu Pasien B3 

I6 40 minggu  Pasien B3 

I7  39 minggu Pasien B4 

I8  38 minggu  Pasien B4 

 

Untuk menilai apakah peran bidan sudah dilaksanakan 

dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan 

Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah 

Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi yang mengatur 

mengenai tata carapelayanan antenatal terpadu didapatkan hasil 

penelitian dari pengisian kuesioner sebagai berikut :
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Kegiatan Pelayanan 
antenatal terpadu 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

K1 √ √ √ √ √ √ √ √ 

K2 √ X √ X X √ x x 

K3 X √ √ X √ √ √ √ 

K4 √ √ √ √ √ √ √ √ 

T1 √ √ √ √ √ √ √ √ 

T2 √ √ √ √ √ √ √ √ 

T3 √ √ √ √ √ √ √ √ 

T4 √ √ √ √ √ √ √ √ 

T5 √ √ √ √ √ √ √ √ 

T6 √ √ √ √ √ √ √ √ 

T7 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Tabel 3.3 Kinerja Bidan Praktik Mandiri Pada Pelaksana Kegiatan Pelayanan antenatal terpadu Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Duren 
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T8 X X X X x X x x 

T9 √ √ √ √ √ √ √ √ 

T10 √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa kegiatan 

pemeriksaan antenatal yang dilaksanakan oleh Bidan Praktik 

Mandiri yang berada di wilayah kerja Puskesmas Duren 

Bandungan,  masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan 

dengan maksimal dapat dilihat pada frekuensi pemeriksaan 

kehamilan masih terdapat lima orang pasien yang tidak 

memeriksakan kandungannya pada saat Trimester ke dua, 

kemudian masih terdapat dua orang pasien yang hanya satu kali 

memeriksakan kandungannya pada Trimester ke tiga. Kemudian 

peneliti mencoba melakukan wawancara terhadap lima informan 

yang tidak memeriksakan kehamilannya ketika Trimester kedua 

mengenai penyebab tidak memeriksakan kandungannya, berikut 

hasil wawancaranya :  

“...... saya males pergi periksa mbak, ngga ada yang antar......”  

“...... waktu itu saya lagi ngga ada biaya buat periksa mbak, jadi 

saya ngga datang periksa......” 

“...... saya males periksa mbak, bu bidan cuma bilang kalo ada 

keluhan dateng kesini ya......” 

“...... saya males periksa mbak, suami pulangnya malem terus......” 

“...... saya ngga ada keluhan waktu itu mbak, jadi saya ngga 

periksa......”  

Kemudian peneliti mencoba untuk melakukan wawancara 

untuk mengetahui apakah bidan memberikan informasi mengenai 
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tujuan pemeriksaan antenatal sesuai anjuran, berikut kutipan 

wawancaranya : 

“...... bu bidan cuma bilang bulan depan periksa lagi yaa mbak, 

tanggalnya saya tulis di buku periksa......” 

“...... bu bidan bilang periksa sesuai tanggal yang sudah ditulis di 

buku periksa, kalo ada keluhan datang kesini lagi ya mbak......” 

“...... kata bu bidan datang periksa lagi bulan depan yaa mbak, atau 

kalau ada keluhan bisa langsung periksa kesini......” 

“...... bu bidan menyampaikan periksa lagi bulan depan yaa mbak 

atau kalau ada keluhan......” 

“...... kata bu bidan nanti bisa periksa kembali bulan depan atau 

kalau ada keluhan yaa mbak, kalau nggak ada keluhan periksa dua 

bulan lagi ngga apa apa......” 

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat diketahui 

bahwa bidan hanya menginformasikan waktu pemeriksaan kembali. 

Kemudian untuk mengetahui alasan bidan tidak memberikan 

informasi mengenai pentingnya kunjungan antenatal maka peneliti 

melakukan wawancarakepada bidan pelaksana kegiatan mengenai 

bagaimana jika pasien tidak memeriksakan kandungannya pada 

usia kehamilan trimester dua dan trimester tiga, berikut kutipan 

wawancaranya :  
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“...... saya sudah menuliskan tanggal dia harus periksa kembali, jika 

dia tidak datang ya tidak saya cari, kan dia yang butuh saya untuk 

memeriksa......” 

“...... kalau pasien tidak datang periksa sesuai anjuran saya , paling 

cuma saya sms mbak, tidak pernah saya datangi......” 

“...... saya menganjurkan pasien periksa setiap bulan, tapi 

terkadang mereka tidak datang, ya sudah.... tapi kalau mereka 

periksa kembali suka saya tegur......” 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner dan wawancara di 

atas, dapat kita ketahui bahwa di wilayah kerja Puskesmas Duren 

pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan 

Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah 

Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi yang menyebutkan 

“Pemeriksaan masa hamil dilakukan minimal empat kali selama 

masa kehamilan, satu kali pada trimester pertama, satu kali pada 

trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga”,  pada 

kenyataan di lapangan didapatkan pasien yang tidak 

memeriksakan kehamilannya pada trimester kedua jumlahnyalebih 

besar yaitu sejumlah lima orang, daripada yang memeriksakan 

kehamilannya yaitu sejumlah 3 orang.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa selain 

melaksanakan peran sebagai pelaksana, bidan juga memiliki peran 
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besar dalam pemberian KIE, sesuai dengan teori, pemberian 

informasi diberikan secara sistematis untuk mempengaruhi secara 

positif perilaku dari pasien, dimulai dari pertemuan pertama kali 

antara komunikator dan komunikan. 

 Namun kenyataan dilapangan didapatkan bidan tidak 

memberikan KIE mengenai tujuan dan manfaat dari pemeriksaan 

kehamilan yang dilakukan pada tiap fase trimester kehamilan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada 

penyampaian kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui oleh 

pasien dan tidak ada proses perubahan perilaku pasien ke arah 

positif. 

Peran bidan dalam pemberian KIE diharapkan dapat 

memberikan perubahan psikologis kepada pasiensehingga dapat 

melakukan perbaikan penyimpangan perilaku dan pengembangan 

berupa meningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan 

masyarakat dan secara sosiologis dapat memberikan dampak 

kepada masyarakat untuk menumbuhkan budaya pemeriksaan 

antenatal pada tiap fase trimester kehamilan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari 

KIE tersebut tidak tercapai akibat perilaku bidan yang tidak 

menyampaikan informasi mengenai pentingnya pemeriksaan 

antenatal pada tiap fase trimester kehamilan dipengaruhi oleh 

pengetahuan bidan yang kurang memahami ketentuan yang tertera 
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pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 

Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa 

Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, 

Penyelenggaraan Kontrasepsi 

Sesuai dengan pernyataan Notoatmodjo yang menyatakan 

bahwa “Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting 

untuk terbentuknya tindakan, berdasarkan penelitian didapatkan 

perilaku didasari oleh pengetahuan”. Apabila bidan mengalami 

keterbatasan waktu dan tenaga seharusnya bidan dapat 

menjalankan perannya sebagai pendidik dengan memberdayakan 

kader untuk memberikan informasi kepada pasien, keluarga pasien 

dan masyarakat  mengenai pentingnya pemeriksaan antenatal 

pada tiap fase trimester kehamilan sehingga dapat mempengaruhi 

psikologis dan membentuk pola perilaku masyarakat untuk sadar 

melakukan pemeriksaan kehamilan pada tiap fase trimester 

kehamilan. 

Sedangkan untuk ketentuan pelayanan “ 10T “  berdasarkan 

tabel 3.3dapat diketahui bahwa kegiatan pelayanan “10T” sudah 

dilaksanakan, namun masih didapatkan pada poin T8  belum 

dilaksanakan oleh Bidan Praktik Mandiri  di wilayah kerja 

Puskesmas Duren Bandungan yaitu  pada pemeriksaan  Test 

Laboratorium antara lain tes golongan darah,  hemoglobin, urine, 
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PMS dan HIV  tidak pernah dilakukan oleh Bidan Praktik Mandiri 

yang berada di wilayah kerja Puskesmas Duren Bandungan.  

Untuk mengetahui penyebab tidak dilakukannya 

pemeriksaan tersebut maka peneliti mencoba melakukan 

wawancara terhadap empat orang bidan pelaksana kegiatan 

antenatal didapatkan hasil sebagai berikut : 

“....... saya tidak pernah melakukan test laborat, PMS dan HIV 

karena tidak ada keluhan berkaitan dengan PMS pada pasien......”  

“...... saya tidak melakukan test laborat dan PMS karena pasien 

tidak mengeluh......” 

“ ...... saya tidak pernah melakukan test tersebut, karena saya pikir 

tidak perlu dilakukan jika tidak ada indikasi......”  

“...... tidak saya tidak pernah melakukan test laborat,  PMS dan HIV 

jika tidak ada keluhan pada pasien......” 

Peran bidan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan 

antenatal terpadu adalah melaksanakannya sesuai dengan standar 

kegiatan yang telah ditetapkan yaitu  program “10T” , berdasarkan 

uraian diatas diketahui bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan 

adalah test laborat, test terhadap penyakit menular seksual dan 

HIV. Pemberian KIE pada pelayanan kehamilan tidak dapat 

terlepas dari rangkaian pemeriksaan fisik dan penunjang, 

pemeriksaan laborat merupakan bentuk dari pemeriksaan 

penunjang , hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka deteksi dini 



92 

 

adanya gangguan pada kehamilan normal dan menentukan jenis 

materi KIE yang akan disampaikan oleh bidan guna menambah 

pengetahuan bagi pasien yang berkaitan dengan masalah 

kesehatannya.  

Bidan sebagai tenaga kesehatan yang menjalankan 

tugasnya sebagai pelaksana secara mandiri, paling tidak bisa 

melakukan pemeriksaan laborat sederhana seperti pemeriksaan 

kadar HB, pemeriksaan protein urin, pemeriksaan golongan darah 

dalam rangka pencegahan adanya komplikasi pada kehamilan 

normal, selain itu  bidan juga dapat melaksanakan perannya 

sebagai pelaksana secara kolaborasi atau bekerja sama dengan 

puskesmas Duren untuk deteksi dini adanya penyakit menular 

seksual atau bahkan HIV pada ibu hamil, dengan melakukan test 

terhadap penyakit menular dan HIV sehingga hak pasien untuk 

mendapatkan kesehatan reproduksi yang didapat pada masa 

kehamilan seperti yang tertuang pada  Pasal 71 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan 

“Kesehatan reproduksi meliputi saat sebelum hamil, hamil, 

melahirkan dan sesudah melahirkan” terpenuhi dan bidan pun 

terhindar dari resiko penularan penyakit. 

Hal yang telah diuraikan diatas tidak sejalan dengan asas 

kepatuhan, adanya faktor motivasi ditunjukkan dengan tidak 
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adanya dorongan atau keinginan dari dirinya sendiri untuk 

mematuhi peraturan. 

Peran seorang bidan dalam memberikan KIE tidak dapat 

terlepas dari pemeriksaan fisik dan penunjang, hal tersebut 

dilakukan agar bidan dapat memberikan KIE yang tepat sesuai 

dengan kebutuhan kesehatan ibu hamil, rangkaian kegiatan 

tersebut  merupakan kegiatan pelayanan kebidanan, oleh karena 

itu bidan wajib melaksanakan standar praktik kebidanan yang diatur 

pada KEPMENKES No.369/MENKES/SKIII/2007 BAB Standart 

Pelayanan Kebidanan yang terdapat pada Standar VII mengenai 

Standar Asuhan yang menyebutkan bahwa “ Pengelola pelayanan 

kebidanan memiliki standar asuhan / manajemen kebidanan yang 

diterapkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan 

kepada pasien”. Dengan definisi operasinal sebagai berikut :  

1. Terdapat standar manajemen asuhan kebidanan sebagai 
pedoman dalam memberikan pelayanan kebidanan. 

2. Terdapat format manajemen kebidanan yang terdapat 
pada catatan medik 

3. Terdapat pengkajian asuhan kebidanan bagi tiap klien. 
4. Terdapat diagnosa kebidanan 
5. Terdapat rencana asuhan kebidanan 
6. Terdapat dokumen tertulis tentang tindakan kebidanan 
7. Terdapat catatan perkembangan klien dalam asuhan 

kebidanan 
8. Terdapat evaluasi dalam memberikan asuhan kebidanan. 
9. Terdapat dokumentasi untuk kegiatan manajemen 

kebidanan. 
 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hasil penelitian 

terhadap empat orang BPM di Wilayah Kerja Puskesmas Duren 
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Bandungan sebagai pelaksana pelayanan kebidanan khususnya 

pelayanan pemeriksaan antenatal : 

Tabel 3.4 Kinerja Bidan Praktik Mandiri Sebagai Pelaksana Menurut 

Standart Pelayanan Kebidanan 

Kegiatan yang 
dinilai 

Menurut Standar 
Operasional  
Pelayanan 

B1 B2 B3 B4 Keterangan 

Standar 
menejemen 

asuhan 
kebidanan 

Ada, 
menggunakan 
buku Pedoman 

Pelayanan 
antenatal terpadu 

√ √ √ √ Menggunakan 
Buku KIA 

Format 
manajemen 

kebidanan pada 
catatan medik 

Ada, 
menggunakan 

SOAP 
(Subjektif,Objektif, 

Assesment, 
Penatalaksanaan) 

√ √ √ √ Menggunakan 
buku KIA, 

didalamnya 
sudah 

mengacu 
format SOAP 

Pengkajian 
asuhan 

kebidanan bagi 
tiap klien 

Dilakukan √ √ √ √  

Diagnosa 
kebidanan 

Dilakukan √ √ √ √  

Rencana 
Asuhan 

Kebidanan 

Dilakukan √ √ √ √  

Dokumen 
tertulis tentang 

tindakan 
kebidanan 

Dilakukan √ √ √ √ Tertulis pada 
lembar catatan 
kesehatan ibu 
hamil buku KIA 

Catatan 
perkembangan 

klien 

Dilakukan X x x x Tidak menulis 
perkembangan 
klien di buku 

KIA 

Evaluasi dalam 
memberikan 

asuhan 
kebidanan 

Dilakukan X x x x Tidak  
dilakukan dan 
ditulis pada 
buku KIA 

Dokumentasi 
kegiatan 

manajemen 
kebidanan 

Dilakukan √ √ √ √ Tertulis dalam 
buku KIA 

 

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa peran bidan 

sebagai pelaksana pelayanan kebidanan khususnya untuk program 
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pelayanan antenatal terpadu sebagian besar sudah dilaksanakan 

dengan baik, namun masih terdapat dua poin yang perlu 

diperhatikan yaitu pada kegiatan catatan perkembangan klien dan 

evaluasi dalam memberikan asuhan kebidanan tidak dilakukan.  

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi kegiatan bidan pada 

saat pemberian KIE, pada teori pemberian KIE disebutkan “Pada 

akhir pemberian KIE dan konseling bidan membuat rangkuman 

pelaksanaan konseling bersama klien untuk bertemu kembali 

dalam rangka tindak lanjut”. Ketidaksesuaian peran bidan dengan 

peraturan yang berlaku merupakan pemisahan perilaku yang akan 

menciptakan ketidak sesuaian perilaku peran. 

 Asumsi peneliti ketidaksesuaian perilaku peran terjadi akibat 

tidak adanya sikap positif dari bidan dalam memahami pentingnya 

melaksanakan suatu peran sesuai dengan norma atau peraturan 

yang berlaku sehingga menumbuhkan motivasi dan kemauan untuk 

menjalankan peran sesuai akidah hukum, sejalan dengan 

pernyataan Nursalam bahwa “Sikap seorang tenaga kesehatan 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dilandasi 

oleh kemauan, motivasi, dan kaidah kode etik profesi agar dapat 

menjalankan tugas sebaik-baiknya”.88 

Hal yang telah diuraikan diatas asas iktikad baik yang pada 

dasarnya bersumber pada prinsip etis untuk berbuat baik yang 

                                                           
88

Nursalam, 2006 
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perlu diaplikasikan dalam pelaksanaan kewajiban terhadap pasien 

dalam pelayanan kesehatan. Penerapan asas itikad baik akan 

tercermin pada sikap penghormatan terhadap hak-hak pasien dan 

pelaksanaan praktik yang selalu patuh dan taat terhadap standar 

profesi, hal yang ditemukan dalam penelitian ini bidan tidak patuh 

terhadap standar pelayanan kebidanan. 

Berdasarkan informasi yang didapat dari empat BPM 

sebagai pelaksana kegiatan pelayanan antenatal terpadu 

didapatkan informasi bahwa buku KIA yang digunakan oleh BPM 

pada pemeriksaan antenatal sedikit berbeda dengan yang 

diberikan oleh Kementerian Kesehatan, karena mereka tidak 

diberikan bagian oleh Puskesmas Wilayah Duren Bandungan 

sehingga mereka harus mengadakan atau membeli sendiri buku 

KIA tersebut dari distributor, berikut hasil wawancaranya :  

“ ...... semua pencatatan saya lakukan di buku KIA mbak, tapi buku 

KIA tersebut saya beli sendiri dari distributor, karena tidak dapat 

dari pemerintah......” 

“...... kalau buku KIA saya beli sendiri mbak, pencatatan hasil 

pemeriksaan pasien saya tulis disitu......” 

“ ......saya tidak mendapatkan buku KIA dari Pemerintah, saya beli 

lewat distributor Buku KIAnya......” 

“...... pencatatan hasil pemeriksaan saya lakukan di buku KIA, saya 

mendapatkan buku tersebut dari distributor......” 
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Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 

Tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Kontrasepsi pada Pasal 13 ayat (3)  yang menyebutkan  : 

“Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus dilakukan sesuai standar dan dicatat dalam buku KIA”, 

menunjukkan bahwa buku KIA merupakan salah satu komponen 

penting dari pelaksanaan programpelayanan antenatal terpadu, jika 

buku KIA saja tidak terpadu atau sama dengan yang diterbitkan oleh 

Kementerian kesehatan maka akan menimbulkan standarisasi yang 

berbeda antara bidan puskesmas dengan bidan praktik mandiri. 

b. Pelaksanaan Peran BidanDalam Pemberian KIE 

PadaPelayanan Antenatal Terpadu Berdasarkan Ketentuan 

Pedoman Pemberian KIE 

Kegiatan KIE merupakan bagian dari rangkaian 

kegiatanpelayanan antenatal terpadu, masuk pada salah satu 

standar pelayanan kehamilan yang sering disebut dengan “10T”. 

Kegiatan pemberian KIE tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya 

kegiatan pemeriksaan fisik dan penunjang oleh karena itu disebut 

dengan rangkaian kegiatan pelayanan antenatal terpadu yang 

dilaksanakan secara komprehensif.  

Bidan memiliki peran utama dalam pelaksanaan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE)  karena merupakan garis terdepan 
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dalam pelaksanaan program pelayanan antenatal terpadu, bidan 

juga harus melaksanakan perannya sebagai seorang pendidik yang 

harus mendidik dan memberi penyuluhan baik kepada pasien, 

kader dan masyarakat 

Tujuan dari kegiatanpelayanan antenatal terpadu adalah 

menjaga kesehatan ibu hamil dan janin, serta mencegah komplikasi 

pada masa kehamilan. Pemberian KIE diharapkan dapat 

memberikan dampak memberikan ketenangan psikologis kepada 

ibu hamil dengan memberikan pengetahuan mengenai segala hal 

yang berkaitan dengan kehamilannya, membantu memecahkan 

masalah dan mengambil keputusan yang tepat terhadap segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kehamilannya, dengan 

bertambahnya pengetahuan ibu hamil melalui kegiatan KIE 

diharapkan dapat memberi dampak perubahan psikologis, perilaku, 

sosial dan budaya ke arah yang positif sehingga tujuan dari 

pelayanan antenatal terpadu tercapai. 

Sesuai dengan teori peran, bidan juga harus mengikuti 

ruleatau peraturan yang berlaku berkaitan dengan pemberian KIE 

kepada ibu hamilterdapat pada Lampiran I Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan 

Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah 

Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi Angka 10 Temu Wicara 

(Konseling) menyatakan temu wicara dilakukan pada setiap 
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pertemuan antenatal meliputi :Kesehatan ibu, perilaku hidup bersih 

dan sehat, peran suami/keluarga dalam kehamilan dan 

perencanaan persalinan, tanda bahaya pada kehamilan, 

persalinan, nifas serta kesiapan menghadapi komplikasi, asupan 

gizi seimbang, gejala penyakit menular dan tidak menular, 

penawaran melakukan konseling dan testing HIV, IMD dan 

pemberian asi eksklusif, KB pasca persalinan, brain booster dan 

Imunisasi89. 

Untuk mengetahui apakah bidan sudah melaksanakan 

kegiatan KIE sesuai dengan ketentuan Lampiran I Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan 

Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa 

Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi Angka 10 

Temu Wicara (Konseling) maka peneliti mencoba untuk meneliti 

dengan membagikan kuesioner kepada 8 orang pasien masing-

masing BPM, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut : 

 
 

 

 

                                                           
89

Kementrian Kesehatan, Op cit, Hal : 19-20 
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Pemberian KIE pada pelayanan antenatal terpadu yang telah dilakukan oleh BPM di wilayah Puskesmas 

Duren berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Pelaksanaan KIE Pada Pelayanan antenatal terpadu 

No Materi KIE Isi Pesan I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

1. Kesehatan ibu a. Mengenali tanda-tanda infeksi 
pada bayi 

b. Mengajari cara merawat tali 
pusar bayi 

c. Pemberian cairan tambahan 
pada waktu bayi sakit 

√ 
 
√ 
√ 

 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

2. Perilaku hidup 
bersih dan sehat 

a. Tenaga kesehatan menolong 
persalinan 

b. Makan makanan bergizi 
c. Tidak merokok selama 

kehamilan 
d. Menimbang balita tiap bulan 

√ 
 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 
√ 

3. Persiapan 
persalinan dan 
kesiagaan 
menghadapi 
komplikasi 
termasuk peran 
suami dan 
keluarga 

a. Tanda-tanda bahaya dalam 
kehamilan 

b. Tabungan Ibu Bersalin/ 
Tabulin 

c. Tempat persalinan 
d. Transportasi rujukan 
e. Penolong Persalinan 
f. Calon donor darah 
g. Pendamping persalinan 
h. Suami SIAGA (siap antar 

√ 
 
x 
√ 
√ 
√ 
x 
√ 
√ 

√ 
 
x 
√ 
√ 
√ 
x 
√ 
√ 

√ 
 
x 
√ 
√ 
√ 
x 
√ 
√ 

√ 
 
x 
√ 
√ 
√ 
x 
√ 
√ 

√ 
 
x 
√ 
√ 
√ 
x 
√ 
√ 

√ 
 
x 
√ 
√ 
√ 
x 
√ 
√ 

√ 
 
x 
√ 
√ 
√ 
x 
√ 
√ 

√ 
 
x 
√ 
√ 
√ 
x 
√ 
√ 
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jaga) 
 

        

4. Inisiasi menyusu 
dini dan ASI 
eksklusif 
 

a. Kontak kulit ibu dengan kulit 
bayi untuk Inisiasi Menyusu 
Dini /IMD 

b. Tentang kolostrum 
(kandungan ASI terbaik yang 
pertama keluar pada ibu 
menyusui) 

c. Rawat gabung 
d. ASI saja selama 6 bulan 
e. Tidak diberi susu formula 
f. Keinginan untuk menyusui 
g. Penjelasan pentingnya ASI 
h. Perawatan puting susu 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

5. KB paska 
persalinan 
 

a. Metode kontrasepsi yang 
tepat setelah melahirkan 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Masalah gizi 
 
 
 

a. Suplementasi tablet zat besi 
b. Mengkonsumsi garam 

beryodium 
c. Mengkonsumsi makanan 

padat kalori dan kaya zat besi 
d. Pemberian makanan 

tambahan 
 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
 

7. Masalah penyakit 
kronis dan 
penyakit menular 
 

a. Upaya pencegahan penyakit 
kronis dan penyakit menular 

b. Mengenali gejala penyakit 
kronis dan penyakit menular 

x 
 
x 

X 
 
x 

x 
 
x 

X 
 
x 

x 
 
x 

x 
 
x 

x 
 
x 

x 
 
x 
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c. Menerapkan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) 

d. Kepatuhan minum obat 

 

√ 
√ 
 
 

 

√ 
√ 
 

 

√ 
√ 
 

 

√ 
√ 
 
 

 

√ 
√ 
 
 

 

√ 
√ 
 
 

 

√ 
√ 
 
 

 

√ 
√ 
 

8. Kelas Ibu 
 
 
 

a. Setiap ibu hamil 
menggunakan buku KIA 

b. Bertukar pengalaman 
diantara ibu hamil 

c. Senam hamil 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
√ 
√ 

9. Brain booster 
 
 
 

a. Berkomunikasi dengan janin 
b. Music untuk menstimulasi 

janin 
c. Nutrisi gizi seimbang bagi ibu 

hamil 
 

√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
 
√ 

10
. 

Informasi 
HIV/AIDS 
(PMTCT) dan 
IMS 
 

a. Definisi HIV, AIDS dan IMS 
b. Penularan HIV dan IMS 
c. Pentingnya tes HIV 
 

x 
x 
x 
 

X 
x 
x 
 

X 
x 
x 
 

X 
x 
x 
 

X 
x 
x 
 

x 
x 
x 
 

x 
x 
x 
 

x 
x 
x 
 

11
. 

Informasi 
imunisasi 

a. Pengertian imunisasi 
b. Macam-macam imunisasi 
c. Tujuan dan manfaat imunisasi 
d. Waktu pemberian imunisasi 
e. Efek setelah pemberian 

imunisasi 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
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Berdasarkan uraian hasil penelitian pada tabel 3.5 ditemukan 

ada beberapa hal atau materi yang tidak disampaikan sama sekali 

oleh bidan pelaksana kegaiatan pelayanan antenatal terpadu 

kepada pasiennya di wilayah kerja Puskesmas Duren bandungan, 

antara lain : 

a. Materi persiapan persalinan dan kesiagaan menghadapi 

komplikasi termasuk peran suami dan keluarga, hal yang 

tidak disampaikan adalah mengenai tabulin ( tabungan 

bersalin) dan calon donor darah, setiap ibu hamil memiliki 

resiko perdarahan, untuk mengetahui alasan bidan tidak 

memberikan materi tersebut, peneliti melakukan wawancara 

mendalam terhadap empat bidan praktik mandiri, berikut 

kutipan wawancaranya : 

“...... saya tidak menyampaikan hal tersebut, karena hal yang 

saya sampaikan seingatnya saja seperti tanda bahaya 

kehamilan dan tanda-tanda persalinan......” 

“...... saya baru kasih materi tersebut kalau ada yang 

menderita anemia selama hamil mbak, kalo tidak ya tidak 

saya berikan, kan kalau normal persalinannya ditempat 

saya......” 

“...... saya kadang lupa mbak, ingatnya materi yang umum 

saja seperti tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, 

seperti itu......” 
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“...... jarang saya sampaikan mbak, suka kelupaan saya 

fokusnya kepada masalah saat dia periksa saja......” 

b. Materi Masalah penyakit kronis dan penyakit menular, hal 

yang tidak disampaikan adalah informasi mengenai upaya 

pencegahan penyakit kronis dan menular serta mengenali 

gejala penyakit kronis dan menular, informasi mengenai 

penyakit menular termasuk pada penyakit menular seksual 

yang mungkin dapat di derita oleh ibu hamil. Alasan tidak 

disampaikannya materi tersebut, seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya bahwa bidan selalu menganggap kehamilan 

pasiennya normal dan tidak mempunyai keluhan sehingga 

tidak pernah memberi informasi mengenai penyakit menular 

termasuk pada penyakit menular seksual.  

c. Materi Informasi HIV/AIDS (PMTCT) dan IMS, HIV 

merupakan salah satu penyakit menular seksual yang 

mungkin saja dapat di derita oleh ibu hamil. Untuk 

mengetahui penyebab bidan tidak menyampaikan materi 

tersebut maka peneliti mencoba melakukan wawancara 

mendalam didapatkan hasil sebagai berikut : 

“...... saya tidak tahu kalau pasiennya kena HIV mbak, jadi ya 

saya tidak pernah menyampaikan materi tersebut......” 

“...... pasien saya kan mayoritas kalangan ibu rumah tangga 

mbak, jadi ya nggak mungkin kena HIV......” 
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“....... banyak sih pasien saya yang penyanyi di karaoke 

bandungan, tapi tidak saya beri KIE tentang itu takut nanti 

mereka tersinggung......” 

“...... pasien saya tidak ada yang kelihatannya mencurigakan 

kena HIV, lagian juga kejadian itu jarang terjadi kok......” 

Untuk mengetahui pengetahuan bidan mengenai materi 

yang harus disampaikan sesuai dengan ketentuan Lampiran 

I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 

Tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, 

Penyelenggaraan Kontrasepsi Angka 10 Temu Wicara 

(Konseling) maka peneliti mencoba melakukan wawancara 

mendalam dengan hasil sebagai berikut : 

“...... saya ngga hapal mbak, saya ngasih konseling biasanya 

saya paskan sama usia kehamilan, kalo pas tm 1 ya tanda 

gejala kehamilan sama tanda bahayanya, terus kalo pas tm 

2 ya tanda bahaya kehamilan, pas tm 3 persiapan persalinan 

paling gitu aja......” 

“...... saya nggak tau mbak, konseling yang saya kasih ya 

paling sama materinya kaya saya pas magang praktik di 

bidan senior saya dulu......” 
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“...... hehe, ngga tau mbak, kalo saya nerima pasien-pasien 

yang normal aja sih jadi materi konseling yang aku kasih 

paling ya yang normal-normal aja......” 

“......nggak tahu mbak, saya nggak tau urutannya, saya juga 

kasih konseling berdasarkan keluhannya aja kalau ngga ada 

keluhan paling saya beri himbauan untuk menjaga asupan 

nutrisi dan cukup istirahat itu aja.......” 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa terjadi 

ketidaksesuaian perilaku peran, hal ini disebabkan bidan tidak 

menggunakan prinsip pemberian KIE yaitu pemberian informasi 

secara sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku 

pasien, dari hasil wawancara disebutkan bahwa bidan 

menyampaikan KIE  hanya berdasarkan ingatannya saja hal seperti 

ini masuk kepada faktor penghambat pemberian KIE karena bidan 

sebagai komunikator tidak menguasai isi pesan. 

Pengetahuan dan keterampilan merupakan faktor penunjang 

yang memberikan pengaruh kepada kualitas pemberian KIE, 

berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa semua BPM di 

wilayah kerja Puskesmas Duren telah memiliki pengetahuan 

mengenai materi KIE yang harus disampaikan namun tidak 

diberikan selama pertemuan pelayanan kehamilan. Sehingga 

menyebabkan pengetahuan pasien menjadi rendah, pengetahuan 

yang rendah tentunya akan mempengaruhi perilaku seseorang 
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sehingga tidak ada motivasidan kemauan untuk menjalankan peran 

sesuai akidah hukum.  

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa BPM di wilayah 

kerja Puskesmas Duren memiliki ketrampilan yang rendah, 

ditunjukkan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa bidan tidak melakukan tes laborat sederhana untuk sekedar 

mengetahui HB, protein urin, dan golongan darah, memberikan 

rujukan untuk pemeriksaan laborat di fasilitas kesehatan yang lebih 

tinggi juga tidak pernah dilakukan, menyebabkan mereka 

melupakan penyampaian konseling mengenai penyakit kronis, 

menular, PMS dan HIV.  

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa bidan belum 

sepenuhnya menjalankan perannya dalam pemberian KIE, 

ditunjukkan dengan pelaksanaan pemberian KIE yang tidak 

sistematis sesuai dengan pedoman pemberian KIE yang ada, 

sehingga terdapat kesenjangan antara peraturan dengan 

pelaksanaannya, sehingga tujuan KIE tidak tercapai berupa 

pencegahan kematian akibat perdarahan, pencegahan terjadinya 

penyakit kronis dan menular dan pencegahan bayi lahir cacat 

akibat komplikasi dari penyakit menular seksual akibat tidak adanya 

pemberian informasi mengenai materi tersebut. 

Hal yang telah diuraikan diatas tidak sejalan dengan asas 

kehati-hatian karena BPM tidak teliti dalam menjalankan fungsi dan 
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tanggung jawabnya sebagai pendidik, sehingga masih ada materi 

yang telah di standarkan namun tidak disampaikan  

Berdasarkan asumsi peneliti hal ini terjadi akibat tidak adanya 

sikap positif dari bidan dalam memahami pentingnya melaksanakan 

suatu peran sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku 

sehingga menumbuhkan motivasi dan kemauan untuk menjalankan 

peran sesuai akidah hukum, bidan hanya berprilaku berdasarkan 

kebiasaan (behaviour) dan pengalaman sebelumnya yang di dapat 

dari senior atau tempat bidan bekerja sebelumnya, mengakibatkan 

tidak adanya perbaikan penyimpangan perilaku dan 

pengembangan tingkat pengetahuan. 

Bidan dalam menyampaikan konseling hendaknya 

memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami, menggunakan alat peraga dan mengambil contoh 

dari kehidupan sehari-hari, pada penelitian ini ditemukan bahwa 

bidan menggunakan buku KIA sebagai media pemberian konseling 

dan pemeriksaan antenatal, sebenarnya materi konseling pada ibu 

hamil sudah tercantum atau tertera pada buku KIA, namun 

seringkali bidan tidak menyampaikan beberapa materi konseling 

seperti yang diuraikan pada tabel 3.5 kepada ibu hamil dan 

keluarganya, karena tidak pernah membaca dengan seksama isi 

dari buku KIA, bidan hanya berfokus kepada pencatatan hasil 
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pemeriksaan dan terapi yang diberikan. Berikut kutipan 

wawancaranya : 

“........saya tidak pernah baca isi buku KIA mbak, hanya saya 

gunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan pasien saja.......” 

“....... saya tidak pernah memperhatikan isi buku KIA mbak, yang 

paling penting pencatatan hasil pemeriksaan pasien saya tulis di 

situ, kalau baru hamil pertama saya berpesan untuk membaca buku 

KIA......” 

“....... saya tidak pernah menggunakan buku KIA sebagai panduan 

KIE, cuma saya gunakan untuk menulis hasil pemeriksaan pasien 

dan terapinya, biasanya pasien yang baru pertama datang periksa 

saya suruh baca buku KIA, kalau ada pertanyaan baru tanya ke 

saya......” 

“......buku KIA memang memberikan banyak informasi untuk ibu 

hamil, tapi saya malas membacanya, paling hanya saya gunakan 

untuk mencatat status kesehatan pasien mbak, iya saya sering 

nyuruh pasien baca informasi tentang kehamilan di buku KIA.....” 

Seringkali bidan berpesan kepada pasien untuk membaca 

sendiri materi yang ada di buku KIA, namun bidan tidak menyadari 

bahwa pasien berasal dari strata sosial yang berbeda-beda, 

memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, pengetahuan 

pasien yang terlalu rendah menjadi faktor penghambat KIE, dan 

bidan melupakan prinsip bahwa pengetahuan didapat dari 
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penginderaan dari suatu objek, penginderaan bukan hanya berasal 

dari pengelihatan, namun pendengaran, rasa dan raba. 

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan 

Antenatal Terpadu 

Dalam setiap kegiatan suatu program pasti terdapat 

monitoring dan evaluasi, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh 

pengurus IBI Cabang Kabupaten Semarang dan bidan koordinator 

wilayah Puskesmas Duren yang telah ditunjuk oleh Kepala 

puskesmas untuk bertanggung jawab terhadap kinerja bidan yang 

berada di wilayah kerja Puskesmas Duren Bandungan termasuk 

Bidan Praktik Mandiri yang berada di wilayah tersebut.  

Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pengurus IBI Cabang 

dilakukan dalam bentuk kunjungan atau supervisi, untuk 

mengetahui sejauh mana kegiatan pengawasan yang dilakukan 

oleh pengurus IBI terhadap kekurangan dan kelebihan kegiatan 

pelayanan pelayanan antenatal terpadu, peneliti mencoba 

melakukan wawancara mendalam terhadap ketua IBI Cabang 

Kabupaten Semarang, berikut kutipan wawancaranya : 

“…… Secara detail saya tidak mengetahui kekurangan dari 

kegiatan pelayanan antenatal terpadu, karena tidak pernah ada 

kunjungan rutin ke BPM, saya hanya datang ke BPM ketika 

pertama pengajuan SIPB untuk meninjau lokasi dan kelayakan alat 

dan fasiltas yang dimiliki BPM, saya hanya akan memberikan 
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pengawasan dan pembinaan ketika terdapat kasus berkaitan 

dengan adanya kesakitan dan kematian ibu dan bayi…...” 

Kemudian untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pelatihan 

pelayanan antenatal terpadu sebagai bentuk pengembangan 

pendidikan dan pengetahuan bidan, maka peneliti melakukan 

wawancara , berikut kutipan wawancaranya:  

“……untuk pelatihan pelayanan antenatal terpadu masuk pada 

materi pelatihan MU (Midifery Update) adalah syarat pengajuan re-

registrasi bidan yang didalamnya diberikan pengetahuan 

perkembangan terkini profesi bidan, pengetahuan perkembangan 

terkini tentang perubahan kebijakan terkait profesi bidan, 

pengetahuan etika profesi dan legal aspek dalam pelayanan 

kebidanan, pengetahuan tentang up date dan hal-hal yang wajib 

diperhatikan dalam melakukan APN, pengetahuan perkembangan 

terkini dalam pelayanan nifas dan kontrasepsi, pengetahuan 

perkembangan terkini tentang bayi baru lahir dan pengetahuan 

perkembangan tentang neonatus dan Stimulasi Deteksi Intervensi 

Dini Tumbuh Kembang Balita, yang baru diselenggarakan pada 

awal tahun 2017 ini dengan tujuan penyamaan pengetahuan bidan 

sehingga diharapkan pelayanan kesehatan terutama pada KIA bisa 

berjalan dengan baik……” 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pengurus IBI 

Cabang Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugasnya 
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dalam kegiatan supervisi atau kunjungan, ditemukan dari hasil 

wawancara tidak adanya kegiatan supervisi atau kunjungan yang 

terjadwal,  hanya bertindak ketika ada kasus berkaitan dengan 

praktik bidan, tidak mengetahui kekurangan dari program 

pelayanan antenatal terpadu berupa tidak dilaksanakannya 

kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, hal tersebut 

tidak sesuai dengan tugas dari Organisasi IBI seperti yang 

ditentukan oleh AD-ART berupa :  

a. Pengembangan pendidikan dan pengetahuan bidan dalam 

bentuk seminar, pelatihan dan pembinaan. 

b. Supervisi kelengkapan alat, fasilitas, administrasi berupa 

STR, SIPB dan SIKB yang dimiliki oleh Bidan Praktik Mandiri 

apakah sesuai dengan ketentuan kebijakan yang berlaku 

atau tidak. 

c. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan etik dan kode 

etik bidan 

d. Penanganan masalah berkenaan dengan praktik bidan 

e. Memberikan solusi dan saran berkenaan dengan etik dan 

kode etik90 

Kegiatan evaluasi yang dilakukan olehbidan koordinator 

dinilai dari kegiatan rutin yang digunakan sebagai bahan evaluasi 

adalah adanya pengumpulan laporan kegiatan KIA yang wajib 

                                                           
90

AD-ART , BAB IV Kepengurusan, Pasal 11  
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dikumpulkan kepada bidan koordinator, laporan tersebut terdapat 

pada buku PWS-KIA yang tersaji hanya dalam bentuk cheklist, 

berikut kutipan wawancara peneliti dengan bidan koordinator 

wilayah kerja Puskesmas Duren : 

“ ......Bidan wajib mengumpulkan pelaporan kegiatan KIA, 

semuanya tercatat dalam buku PWS-KIA, Cuma tinggal centang-

centang saja kegiatan di situ antenatal misalnya ada K1,K2,K3,K4 . 

kegiatan imunisasi, dan KB......” 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa 

pengumpulan pelaporan hanya berupa cheklist kegiatan sudah 

dilakukan atau belum, tanpa adanya laporan kegiatan antenatal 

dengan format SOAP sehingga bidan koordinator tidak dapat 

mengetahui kualitas dari pelayanan yang telah diberikan, sehingga 

sulit untuk menilai kualitas dari pelayanan antenatal terpadu yang 

telah dilakukan oleh Bidan Praktik Mandiri di wilayah kerja 

Puskesmas Duren Bandungan.  

Bidan koordinator hanya bertemu dengan Bidan Praktik 

Mandiri pada saat kegiatan IBI saja, dan kesempatan memberikan 

binaan terhadap Bidan Praktik Mandiri sangat sedikit karena telah 

diisi oleh kegiatan lain yang berkaitan dengan organisasi IBI, dan 

tidak berusaha menyediakan waktu khusus untuk mengadakan 

pertemuan dengan Bidan Praktik Mandiri untuk memberikan binaan 
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dan evaluasi program pelayanan antenatal terpadu, berikut kutipan 

wawancaranya :  

“...... saya melakukan binaan sebentar saja pada saat pertemuan 

IBI, saya jarang datang ke tempat mereka, waktu saya sedikit 

mbak, saya tidak sempat......” 

Berkaitan dengan perannya sebagai supervisor, bidan koordinator 

tidak pernah melakukan penelitian dan evaluasi, yang dilakukan 

hanya pengumpulan laporan saja, berikut kutipan wawancaranya : 

“...... saya tidak pernah melakukan penelitian kegiatan antenatal ini 

mbak, laporan saja kadang mereka tidak mengumpulkan setiap 

bulan, kalo sudah dikejar-kejar baru dikumpulkan, evaluasi juga 

jarang saya lakukan kecuali jika ada kematian ibu atau bayi di 

wilayah tersebut......” 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa bidan 

koordinator wilayah Puskesmas Duren belum mengerjakan tugas 

pokoknya dengan maksimal, kegiatan evaluasi, pembinaan dan 

supervisi belum sepenuhnya dilakukan, hanya berfokus pada 

pengumpulan laporan saja. 

C. Aplikasi Peraturan Mengenai Peran Bidan Praktik Mandiri Dalam 

Pemberian KIE Pada Pelayanan Antenatal Terpadu Dengan 

Pelaksanaan Di Lapangan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat 

diketahui bahwa bidan belum melaksanakan perannya secara optimal. 
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Dari hasil penelitian ditemukan bahwa bidan belum melaksanakan 

praktik pemberian KIE sebagai bagian dari pelayanan antenatal terpadu 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat 

diketahui dari pelaksanaan antenatal terpadu belum sesuai dengan 

pedoman peraturan yang ada pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 

Tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, ditunjukkan dengan belum 

terlaksananya K2 dan K3secara optimal dan kegiatan pelayanan T8 

berupa pelaksanaan test laboratorium (tes golongan darah, 

hemoglobin, urin, PMS dan HIV) belum dilaksanakan. 

Kedua pelayanan antenatal terpadu yang dilaksanakan oleh 

BPM wilayah kerja Puskesmas Duren belum sesuai dengan standar 

pelayanan kebidanan, ditunjukkan dengan tidak dilaksanakannya 

standar pelayanan kebidanan yang diatur pada Kepmenkes No. 

369/MENKES/SKIII/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, hal yang tidak 

dilakukan adalah membuat catatan perkembangan pasien dan evaluasi 

dalam memberikan asuhan kebidanan. 

Ketiga pelayanan pemberian KIE pada pelayanan antenatal 

terpadu belum sesuai dengan pedoman pemberian KIE yang terdapat 

pada ketentuan Lampiran I Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan 

Masa Sesudah Melahirkan ditunjukkan dengan tidak disampaikannya 

materi mengenai persiapan persalinan dan kesiagaan menghadapi 
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komplikasi, materi masalah penyakit kronis dan menular, serta materi 

informasi HIV/AIDS. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa yang 

dilakukan oleh BPM di lahan praktik belum sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan, sehingga tujuan KIE berupa pencegahan 

timbulnya masalah kesehatan pada ibu hamil terutama yang berkaitan 

dengan penyakit kronis,resiko kematian akibat perdarahan saat 

persalinan, dan komplikasi akibat penyakit menular seksual serta 

mengubah tingkah laku pasien yang negatif menjadi positif terutama 

yang berkaitan dengan frekuensi pemeriksaan antenatal, belum 

tercapai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




