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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Susunan peraturan peran BPM dalam pemberian KIE sebagai 

bentuk pelayanan antenatal terpadu secara hirarki adalah sebagai 

berikut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan 

, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia ,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang sebagai 

dasar peraturan mengenai hak pasien untuk mendapatkan KIE 

pada pelayanan masa hamil. 

Adapun  susunan peraturan yang menjadi landasan bagi 

bidan untuk melaksanakan pemberian KIE sebagai bentuk 

pelayanan antenatal adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2014  Tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor 1464 Tahun 

2010 Tentang Ijin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan , 

Kepmenkes Nomor 369/MENKES/SKIII/2007 Tentang Standar 

Profesi Bidan, Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan 

Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi. 

Bentuk peraturan peran BPM dalam pemberian KIE sebagai 

bentuk pelayanan antenatal terpadu secara umum meliputi 
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Kepmenkes Nomor 369/MENKES/SKIII/2007 Tentang Standar 

Profesi Bidan dan Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan 

Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi. 

Sedangkan bentuk peraturan secara khusus menggunakan 

dasar SK Dinas Kabupaten Semarang Nomor 

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

Terpadu Kementerian Kesehatan Tahun 2010. 

Peraturan yang disusun telah sesuai dengan hirarki, tidak 

melanggar azaz hukumyakni peraturan yang lebih rendah 

kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 

lebih tinggi, peraturan yang telah disusun saling melengkapi dan 

berdampingan dan sudah memenuhi kecukupan untuk mengatur 

peran bidan dalam memberikan KIE sebagai bentuk pelayanan 

antenatal terpadu. 

2. Dalam menjalankan perannya sebagai bidan praktik mandiri dalam 

pemberian KIE pada pelayanan antenatal terpadu bidan belum 

dapat mencapai tujuan dari KIE antara lain pencegahan yang 

merupakan upaya mencegah timbulnya masalah kesehatan 

terutama anemia, kemudian tujuan perbaikan untuk memperbaiki 

penyimpangan perilaku pasien guna mengubah sikap dan tingkah 

laku yang negatif menjadi positif. Sesuai dengan teori peran yang 

menyatakan bahwa bidan harus mengikuti peraturan yang berlaku, 



119 

 

berdasarkan uraian pembahasan ditemukan bidan tidak mengikuti 

peraturan yang berlaku, hal yang pertama pada ketentuan 

pelaksanaan antenatal terpadu bidan tidak melaksanakan 

pemeriksaan laboratorium dan pemberian informasi mengenai 

pentingnya pemeriksaan antenatal sesuai dengan frekuensi yang 

ditetapkan oleh pemerintah, disini bidan memiliki peran sebagai 

pelaksana dan pendidik. 

Kedua pada ketentuan standar pelayanan kebidanan, bidan 

tidak melaksanakan pencatatan perkembangan klien dan evaluasi 

sehingga bidan tidak bisa melaksanakan perannya sebagai 

pendidik dengan maksimal karena tidak mengetahui perkembangan 

klien kemudian yang ketiga pada pelaksanaan pemberian KIE 

dalam pelayanan antenatal terpadu bidan tidak melaksanakannya 

sesuai dengan prinsip KIE yaitu pemberian informasi secara 

sistematis sehingga terjadi perubahan perilaku seiring dengan 

bertambahnya pengetahuan. 

Rangkaian kegiatan tersebut tidak sesuai dengan asas 

iktikad baik yang pada dasarnya bersumber pada prinsip berbuat 

baik yang tercermin pada sikap penghormatan terhadap hak-hak 

pasien dan pelaksanaan praktik yang selalu patuh dan taat 

terhadap strandar profesi dan melanggar asas kehati-hatian 

ditunjukkan bidan tidak teliti dalam menjalankan fungsi dan 



120 

 

tanggung jawabnya sebagai pendidik sehingga masih ada materi 

yang tidak disampaikan. 

Pengawasan kegiatan pelayanan antenatal terpadu 

dilaksanakan oleh pengurus IBI Cabang Kabupaten Semarangdan 

Bidan Koordinator wilayah Puskesmas Duren Bandungan. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengawas belum 

mengerjakan tugas pokoknya dengan maksimal, kegiatan evaluasi, 

pembinaan dan supervisi belum sepenuhnya dilakukan, hanya 

berfokus pada pengumpulan laporan saja. 

Peran bidan yang belum terlaksana secara optimal 

mengakibatkan adanya pelaksanaan pemberian KIE dan 

pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu yang belum sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kematian ibu 

meningkat. 

3. Pelaksanaan peran bidan praktik mandiri dalam pemberian KIE 

pada pelayanan antenatal terpadu di wilayah kerja Puskesmas 

Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang belum sesuai 

dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan 

hasil penelitian masih ditemukan kesenjangan antara peraturan 

dengan kenyataan di lapangan, bidan belum melaksanakan prinsip-

prinsip pemberian KIE berupa penyampaian yang sistematis dan 

belum memanfaatkan alat bantu berupa buku KIA dengan 
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maksimal sehingga belumdapat mempunyai dampak optimal untuk 

ibu dan antenatal terpadu. Jika terdapat keterbatasan waktu oleh 

bidan, seharusnya bidan dapat membina kader untuk dapat 

menyampaikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil, keluarga 

dan masyarakat sehingga perannya dalam pemberian KIE dapat 

berjalan lebih efektif. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk mewujudkan pemberian 

KIE dalam pelayanan antenatal terpadu yang berkualitas dan 

mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu hamil dan bersalin, 

penulis memberikan saran sebagai berikut :  

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 

a. Menetapkan buku KIA sebagai Standar Operasional 

Pelayanan antenatal di seluruh wilayah kerja Puskesmas 

Kabupaten Semarang sehingga terlaksana secara terpadu, 

karena di dalam Buku KIA sudah terdapat isi dari buku 

pelayanan antenatal terpadu yang terdapat pada Lampiran 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, karena 

tidak semua Bidan maupun BPM mengetahui buku panduan 

tersebut. 



122 

 

b. Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi pada bidan desa dan 

BPM agar taat pada prosedur pemberian KIE pada pelayanan 

antenatal terpadu. 

2. Bagi Bidan Koordinator wilayah kerja Puskesmas Duren 

Bandungan 

a. Hendaknya diberikan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan antenatal yang dilakukan oleh BPM 

agar dapat terlaksana terpadu dengan bidan Puskesmas 

Duren Bandungan.  

b. Bidan koordinator menyediakan cheklist untuk Bidan Praktik 

Mandiri sebagai bukti telah melaksanakan KIE, digunakan 

untuk program monitoring dan evaluasi. 

3. Bagi Bidan Praktik Mandiri (BPM)  di Wilayah Kerja Puskesmas 

Duren 

a. Menggunakan buku KIA sebagai alat peraga pemberian 

KIE selama pemeriksaan antenatal dengan maksimal, 

karena di dalam buku KIA sudah terdapat materi konseling 

yang ditentukan oleh program pelayanan antenatal 

terpadu, kemudian diberikan cheklist agar semua materi 

dapat tersampaikan. 

b. Memberikan edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan 

antenatal beserta tujuan dan manfaatnya kepada pasien, 

kemudian memberi pengertian mengenai indikator 
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pelaksanaan antenatal berupa K1,K2,K3 dan K4 sehingga 

jika pasien selalu datang dalam periode antenatal tersebut  

sehingga semua materi konseling dapat tersampaikan. 

c. Mencatat data perkembangan pasien dan memberi 

evaluasi setiap pemberian KIE kepada ibu hamil pada 

pemeriksaan antenatal sehingga tujuan dari KIE untuk 

mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan 

perilaku sehingga angka kematian dan kesakitan ibu hamil, 

bersalin dan bayi baru lahir berkurang. 

d. Selalu berkomunikasi dan berkoordiansi dengan bidan 

koordinator Puskesmas dalam hal rujukan ilmu ketrampilan 

dan rujukan pelayanan terutamapelayanan antenatal 

terpadu 

4. Bagi IBI Kabupaten Semarang 

Melakukan pembinaan terus menerus, monitoring kepatuhan 

kepada bidan praktik mandiri, serta melakukan evaluasi 

terhadap kinerja bidan praktik mandiri. 

5. Bagi Institusi Pendidikan Bidan 

a. Memberikan pendidikan pengetahuan mengenai aturan dan 

hukum yang berkaitan dengan pelayanan antenatal terpadu 

dan prinsip pemberian KIE 
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b. Memberikan pengetahuan mengenai konsep pemberian KIE 

supaya tidak bertindak berdasarkan kebiasaan (behaviour) 

dan pengalaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




