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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak-hak reproduksi mencakup hak-hak asasi manusia tertentu

yang sudah diakui dalam hukum-hukum nasional, dokumen-dokumen

konsensus  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  lain  yang  relevan,  hak  ini

juga  mencakup  hak  semua  orang  untuk  membuat  keputusan

mengenai  reproduksi  yang  bebas  dari  diskriminasi,  paksaan  dan

kekerasan seperti yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak-hak

asasi  manusia.  Kesehatan  reproduksi  tidak  tercapai  oleh  banyak

orang di dunia karena faktor-faktor berikut: tingkat pengetahuan yang

tidak  mencukupi  tentang  seksualitas  manusia  serta  informasi  dan

pelayanan reproduksi yang tidak tepat atau kurang bernilai, kelaziman

perilaku  seksual  beresiko  tinggi,  praktik-praktik  sosial  yang

diskriminatif, sikap-sikap negatif terhadap perempuan dan gadis dan

kekuasaan terbatas yang dimiliki banyak perempuan dan gadis atas

kehidupan seksual dan reproduksi mereka. Kaum remaja, khususnya

mudah  terkena  karena  kekurangan  mereka  akan  informasi  dan

pelayanan yang relevan di kebanyakan negeri.

Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  HAM

menyebutkan bahwa hak wanita adalah hak azasi wanita  yaitu  hak

untuk  tidak  adanya  diskriminasi,  hak  untuk  memperoleh  pelayanan

2



3

kesehatan secara terpadu dan menyeluruh sejak masa bayi  hingga

masa  menapaus,  yaitu  termuat  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  bawa  (3)

Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan

kebebasan manusia, tanpa diskriminasi. 

Kesehatan  reproduksi,  sebagai  bagian  dari  kesehatan  secara

umum, dengan demikian juga merupakan hak asasi setiap orang baik

laki-laki  maupun  perumpuan,  akan  tetapi  kesehatan  reproduksi

perempuan  lebih  kompleks  dibandingkan  dengan  kesehatan

reproduksi  laki-laki  sehingga  masalah  kesehatan  reproduksi  lebih

condong  pada  perempuan.  Hak  untuk  memperoleh  informasi  dan

layanan  kesehatan  reproduksi  sangat  penting  bagi  remaja  karena

informasi  merupakan  bagian  terpenting  dari  proses  pemahaman,

supaya mereka tidak hanya saja mengetahui akan haknya akan tetapi

juga mengetahui wewenang dan kewajibanya untuk mempertahankan

haknya secara benar.

Bidan  adalah  seseorang  yang  telah  menjalani  program

pendidikan bidan, yang telah diakui oleh Negara tempat ia tinggal, dan

telah berhasil menyelesaikan studi terkait kebidanan serta memenuhi

persyaratan untuk terdaftar dan/atau memiliki izin formal untuk praktik

bidan1. Sehingga peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi

terdapat dalam Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010

1  Pentingnya Konseling Remaja  Kespro Remaja· Kespropedia · PKPR — 24 Jun, 2016, 
http://pkbi-diy.info/4569

http://pkbi-diy.info/4569
http://pkbi-diy.info/?cat=101
http://pkbi-diy.info/?cat=62
file:///C:/Users/LENOVO/Documents/SIDANG%202%20new/KESPRO%20REMAJA
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Tentang  Izin  Dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  dalam  pasal  12

menyebutkan bahwa:

Bidan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  reproduksi
perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam
pasal  9 huruf  c,  berwenang untuk:  a.  Memberikan penyuluhan dan
konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;
dan b. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom.

Selain  itu  peran  bidan  dalam  memberikan   pelayanan  kesehatan

reproduksi diantaranya, konseling tentang seksualitas, kehamilan, alat

kontrasepsi,  aborsi,  infertilitas,  infeksi,  penyakit  menular  seksual

termasuk  HIV/AIDS,  pendewasaan  usia  perkawinan,  pendidikan

seksualitas dan gender. 

Maraknya  pernikahan  usia  dini  berkontribusi  pada  tingginya

angka kematian ibu. Karena itu, pendewasaan usia pernikahan dan

pembekalan  pengetahuan  kesehatan  reproduksi  meski  dilakukan,

sebagai  upaya  untuk  menurunkan  jumlah kematian  ibu  saat  hamil,

persalinan, dan masa nifas, karena masalah tersebut sulit dilakukan

tanpa menyiapkan kehamilan ibu sejak dini. Deputi Bidang Keluarga

Sejahtera  dan  Pemberdayaan  Keluarga  Badan  Kependudukan  dan

Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  menyebutkan  bahwa,

perkawinan  usia  dini  memicu  tingginya  angka  kematian  ibu.

Pernikahan  usia  dini  termasuk  faktor  risiko  kematian  ibu.  Risiko

kematian  ibu  naik  jika  hamil  di  usia  terlalu  muda,  jarak  antara

kehamilan terlalu rapat, jumlah anak terlalu banyak, dan hamil di usia

terlalu tua. Dari sisi kesehatan, organ reproduksi perempuan berusia
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di bawah 19 tahun belum matang sehingga menikah dan hamil di usia

itu  berisiko  tinggi,  seperti  perdarahan.  Di  usia  itu,  pengetahuan

kesehatan reproduksi remaja juga kurang, akibat pengetahuan yang

kurang sehingga berpengaruh terhadap kekurangan gizi sejak remaja

menyebabkan  ibu  hamil  mengalami  anemia  yang  membahayakan

persalinan.

 Data  Riset  Kesehatan  Dasar  2010  menunjukkan,  angka

pernikahan usia dini (19 tahun ke bawah) 46,7%. Bahkan, perkawinan

di  kelompok  umur  10-14  tahun  hampir  5%.  Survei  Demografi  dan

Kesehatan  Indonesia  2012  menyebutkan,  12,8  persen  perempuan

usia  15-19  tahun  sudah  menikah2.  Pada  riset  United  Nations

Children’s Fund (UNICEF) mencatat, satu dari enam anak perempuan

di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angkanya 340.000 anak

per  tahun.  Adapun yang di  bawah usia 15 tahun mencapai  50.000

anak per tahun. Maka tak heran apabila United National Development

Economic and Social Affair (UNDESA), menempatkan Indonesia pada

peringkat  ke-37 dunia dan peringkat  ke-2 se-ASEAN sebagai  salah

satu negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi3. Kepala

BKKBN  Jawa  Tengah  Wagino  mengungkapkan,  bahwa  umumnya

pemicu pernikahan usia dini ini adalah masalah ekonomi dan hamil di

luar nikah. “Sejauh ini sudah 3.876 pasangan yang menikah kendati
2 Tingginya Kematian Ibu Terkait Nikah Usia Dini, 16 Desember 2016, 
http://health.kompas.com/read/2015/10/06/150000523/Tingginya.Kematian.Ibu.Terkait.Nikah.Usi
a.Dini
3 Kholistiono, Mengurai Benang Kusut Pernikahan Dini, 14 januari 2017, 
http://www.murianews.com/2016/11/05/99869/mengurai-benang-kusut-pernikahan-dini.html
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belum  cukup  usia,  data  ini  diperoleh  dari  hasil  laporan  seluruh

Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah4. Data pernikahan usia dini di

Kabupaten Pati  dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini,  trendnya

justru  mengalami  kenaikan  yaitu  tercatat,  pada  tahun  2013,  angka

pernikahan perempuan pada usia 10-16 tahun sebanyak 26 orang,

tahun 2014, usia 10-16 tahun sebanyak 33 orang dan tahun 2015 usia

10-16 tahun ada 47 orang5.  Akan tetapi   di  dalam Undang-Undang

Repubili Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  dalam

pasal 7 ayat (1) 

berbunyi  bahwa  pernikahan hanya  di  izinkan jika  pihak pria  sudah
mencapai  umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita  sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

Peraturan per Undang-Undangan ini justrus bertolak belakang dengan

kesehatan reproduksi dari remaja yang harus di pertaruhkan haknya

sehingga  tercapai  hak  kesehatan  reproduksinya  dan  terhindar  dari

diskriminasi  seperti  realita  yang  banyak  terjadi  saat  ini,  yaitu

kebanyakan pernikahan remaja terjadi di pedesaan pada perempuan

berstatus  pendidikan  rendah  dan  berasal  dari  keluarga  berstatus

ekonomi rendah. Selain pendewasaan usia pernikahan, calon ibu juga

4Arief Setiadi, Angka Pernikahan Dini di Jateng Tinggi, 14 Januari 2017, http://www.koran-
sindo.com/news.php?r=6&n=110&date=2016-11-11
5 Kholistiono, Mengurai Benang  Tingginya Kematian Ibu Terkait Nikah Usia Dini, 16 Desember 
2016, 
http://health.kompas.com/read/2015/10/06/150000523/Tingginya.Kematian.Ibu.Terkait.Nikah.Usi
a.Dini
 Kholistiono, Mengurai Benang Kusut Pernikahan Dini, 14 januari 2017, 
http://www.murianews.com/2016/11/05/99869/mengurai-benang-kusut-pernikahan-dini.html
Arief Setiadi, Angka Pernikahan Dini di Jateng Tinggi, 14 Januari 2017, http://www.koran-
sindo.com/news.php?r=6&n=110&date=2016-11-11Kusut Pernikahan Dini, 14 januari 2017, 
http://www.murianews.com/2016/11/05/99869/mengurai-benang-kusut-pernikahan-dini.html



7

harus  berstatus  gizi  baik  sejak  remaja,  bahkan  anak-anak6.

Komplikasi,  diantaranya  eklamsia,  diperkirakan  menjadi  penyebab

kematian 7000 remaja hamil di negara berkembang setiap tahun7. Jika

status gizi  calon ibu kurang, kehamilan kurang gizi  memicu anemia

yang berdampak buruk pada ibu dan janin. Pengetahuan tentang gizi

dan  kesehatan  reproduksi  yang  baik  bisa  diperoleh  dari  tenaga

kesehatan dan di sekolah8. 

Tingkat  pendidikan penduduk Kabupaten Pati  masih tergolong

rendah dari tahun 2010-2012 mayoritas mempunyai latar pendidikan

SD ke  bawah,  yaitu  masing-masing  tercatat  sebesar  60,37% pada

tahun 2010, 57,70% pada tahun 2011, dan 57,47% pada tahun 2012.

Pendidikan  tinggi  Diploma/Universitas  ke  atas  masih  merupakan

bagian terkecil dari penduduk di Kabupaten Pati, yakni sebesar 0,64%

di tahun 2012, hal ini menurun bila dibandingkan tahun 2010 dan 2011

yaitu  masing-masing  sebesar  4,30%  dan  7,28%.  Sedangkan  yang

berpendidikan  SLTP  tahun  2012  naik  menjadi  20,38%  bila

dibandingkan  dengan  tahun  2011  sebesar  17,77%  dan  turun  bila

dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 20,70%. Penduduk yang

berpendidikan  SLTA  semakin  meningkat  dari  tahun  2010-2012,

6 Tingginya Kematian Ibu Terkait Nikah Usia Dini, 16 Desember 2016, 
http://health.kompas.com/read/2015/10/06/150000523/Tingginya.Kematian.Ibu.Terkait.Nikah.Usi
a.Dini 
7 F Suryadjaja, Resiko Kehamilan Usia Remaja, 16 Desember 2016, 
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/05/21/262053/Risiko-Kehamilan-
Usia-Remaja 
8 Tingginya Kematian Ibu Terkait Nikah Usia Dini, 16 Desember 2016, 
http://health.kompas.com/read/2015/10/06/150000523/Tingginya.Kematian.Ibu.Terkait.Nikah.Usi
a.Dini
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masing-masing  sebesar  14,63%  pada  tahun  2010,  20,25%  pada

tahun 2011, dan 21,5% pada tahun 20129.  Keadaan tersebut dapat

mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat terutama orang tua

dan remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi remaja.

Kematian ibu remaja yang ada di Kabupaten Pati ini terdapat  di

Puskesmas  Sukolilo  II  dan  Puskesmas  Tlogowungu,  selain  itu

Puskesmas Sukolilo jaraknya terjauh dari Kabupaten Pati yaitu 27,7

kilometer  sedangkan  Puskesmas  Tlogowungu  hanya  berjarak  6

kilometer dari Kabupaten Pati. 

Puskesmas  Sukolilo  II,  dengan  alamat  Sunan  Prawoto,

Kecamatan  Sukolilo,  Kabupaten  Pati  dengan  tipe  Puskesmas  Non

rawat  inap  dengan  jarak  27,7  kilometer  dari  Kabupaten  Pati.

Merupakan  salah  satu  dari  21  Kecamatan  yang  daerahnya  cukup

terpencil  karena  faktor  kondisi  tanah  dataran  tinggi  dan  berkapur,

sehingga  Kecamantan  ini  sebagai  incaran  akan  didirikanya  pabrik

semen,  di  Kecamatan  ini  terdapat  penduduk  suku  Samin  dengan

nama Desa  Mbeketel  dengan  sifat  khasnya  saklek,  unik  dan  tidak

begitu  mengikuti  perkembangan  zaman  sebagaimana  mestinya

dengan suku lainnya yang ada di Kecamatan Sukolilo, pertumbuhan

penduduknya  juga  tergolong  lambat,  dengan  batas-batas  wilayah

sebelah  utara  Kabupaten  Kudus,  sebelah timur  Kecamatan  Kayen,

sebelah  tenggara  Kabupaten  Blora,  sebelah  barat  Kabupaten

9 Website resmi pemerintah Kabupaten Pati, 2 Juni 2017, 
https://www.patikab.go.id/v2/id/kependudukan-1/
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Grobogan.  Dengan  luwas  wilayah  158,7  km2.  Jumlah  penduduk  di

wilayah  kerja  Puskesmas Sukolilo  ini  berdasarkan  data  demografis

tahun 2014 sebanyak 86,043 jiwa, kematian ibu remaja di puskesmas

ini  terdapat  1  orang  ibu  remaja  meninggal  dengan  diagnosa

perdarahan usia 18 tahun 10.

Kecamatan Tlogowungu, yang berjarak 6 kilometer dari pati kota

merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati dengan

batas-batas,  sebelah  utara  Kecamatan  Gunung  Wungkal,  sebelah

selatan  Kecamatan  Margorejo,  sebelah  timur  Kecamatan

Wedarijaksa,  sebelah  barat  Kecamatan  Gembong.  Luwas  wilayah

Kecamatan  Tlogowungu  ini  adalah  94,5  km2,  jumlah  penduduk  di

wilayah  kerja  Puskesmas  Tlogowungu  ini  berdasarkan  data

demografis tahun 2014 sebanyak 54.706 jiwa, terdiri dari 27.120 jiwa

laki-laki  dan  27.586  jiwa  perempuan,  terdapat  1  ibu  remaja  yang

meninggal di  puskesmas ini  dengan usia 19 tahun diakibatkan oleh

eklamsi  11.  Dari  adanya  kematian  ibu  remaja  di  dua  Puskesmas

tersebut dan pentingnya hak kesehatan reproduksi remaja yang perlu

di tegakkan maka penulis tertarik untuk meneliti tentang peran bidan

dalam mewujudkan hak kesehatan reproduksi remaja di Puskesmas

Sukolilo II dan Puskesmas Tlogowungu.

B. PERUMUSAN MASALAH

10 Profil Puskesmas Sukolilo 2014, Sukolilo: Puakesmas Sukolilo II, hal. 12
11 Cahya Wibawa, 2014, Profil Puskesmas Tlogowungu 2014, Tlogowungu: Puskesmas 
Tlogowungu, hal. 14
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1.  Bagaimana  peraturan  tentang  peran  bidan  dalam mewujudkan

hak  kesehatan  reproduksi  remaja  di  Puskesmas Sukolilo  II  dan

Puskesmas Tlogowungu?

2.  Bagaimana  pelaksanaan  peran  bidan  dalam  mewujudkan  hak

kesehatan  reproduksi  remaja  di  Puskesmas  Sukolilo  II  dan

Puskesmas Tlogowungu?

3. Faktor  penghambat  yang  mempengaruhi  peran  bidan  dalam

mewujudkan  hak  kesehatan  reproduksi  remaja  di  Puskesmas

Sukolilo II dan Puskesmas Tlogowungu?

C. TUJUAN PENELITIAN

1.  Untuk  mengetahui  peraturan  tentang  peran  bidan  dalam

mewujudkan  hak  kesehatan  reproduksi  remaja  di  Puskesmas

Sukolilo II dan Puskesmas Tlogowungu.

2. Untuk mengetahui  pelaksanaan peran bidan dalam mewujudkan

hak  kesehatan  reproduksi  remaja  di  Puskesmas Sukolilo  II  dan

Puskesmas Tlogowungu.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang

mempengaruhi  peran  bidan  dalam  mewujudkan  hak  kesehatan

reproduksi  remaja  di  Puskesmas  Sukolilo  II  dan  Puskesmas

Tlogowungu.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat akademis
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a. Penelitian  ini  diharapkan  akan  bermanfaat  sebagai  informasi

baru  yang  memperkaya  khasanah  ilmu  pengetahuan,

khususnya  dibidang  hukum  kesehatan,  pendidikan  dengan

kaitanya dengan pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

b. Penelitian ini  diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi

untuk dilakunya penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, studi ini

dapat  membahas  aspek  yuridisnya  dan  sekaligus  membahas

aspek-aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu, gejala

hukum yang dimaksudkan adalah Peraturan Pememerintah Tahun

61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi.  Karena  dari

permasalahan  diatas  akan  menggali  lebih  dalam tentang  peran

bidan dalam mewujudkan hak kesehatan reproduksi remaja, selain

itu  penelitian  ini  dapat  membahas  aspek  yuridis  dan  sekaligus

aspek  sosial  yang  melingkupi  gejala-gejala  hukum  yang

berhubungan  dengan  peran  bidan  dalam  mewujudkan  hak

kesehatan reproduksi remaja.

2. Spesifikasi Penelitian
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Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis12,  yaitu

memaparkan  data  hasil  pengamatan  tanpa  diadakan  pengujian

hipotesis-hipotesis.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mencoba

mengalisa  sekaligus  memaparkan  asas-asas  hukum  tentang

kesehatan  reproduksi  yang  berhubungan   tentang  peran  bidan

dalam mewujudkan hak kesehatan reproduksi remaja.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder, data primer yaitu data yang didapat dari hasil

survey, pengamatan langsung oleh peneliti selama 4 minggu, yaitu

data  hasil  wawancara  mendalam  dengan  responden  dan

narasumber,  sedangkan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diambil

atau didapat dari instansi tertentu, dapat berupa dokumen, akta-

akta, hingga perundang-undangan,  data sekunder yang penulis

ambil  untuk  penelitian  ini  adalah  buku,  peraturan  perundang

undangan dan dokumen yang terkait dengan judul yang di ambil

oleh penulis 

4. Metode Pengumpulan Data

Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  sekunder

dan primer,  data sekunder akan didapat dari  studi  pustaka atau

12 Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi Pertama, Jakarta: Granit. hal. 
130 .
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studi dokumenter13, sedangkan data primer akan peneliti dapatkan

dari hasil wawancara mendalam yang respondenya adalah bidan

yang  memberikan pelayanan  di  puskesmas dan narasumbernya

adalah salah satu anggota IBI  ranting dan ketua ibu PKK,  cara

mendapatkan  sampel  dengan  metode  quota  sampling  yaitu,

peneliti  berusaha  memasukan  kriteria  tertentu  mengenai

respondenya  menurut  yang  dikehendakinya14,  kriteria  yang

dimaksud adalah tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai bidan

yang menolong persalinan di Puskesmas, yang mengerti tentang

AMP  audit  maternal  perinatal dan  tahu  tentang  autopsi  verbal.

Sehingga  penelitian  ini  menggunakan  10  responden  dengan

kriteria  yang  disebutkan  di  atas  yaitu  6  bidan  dari  Puskesmas

Tlogowungu dan 4 bidan dari Puskesmas Sukolilo II.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini adalah analisis sosiologis,

yaitu peneliti menggali tentang masalah sosial yang berhubungan

dengan peran bidan dalam mewujudkan hak kesehatan reproduksi

remaja.

a. Subyek / obyek penelitian

1). Subyek penelitian

13 Saryono, 2010, Metodologi Penelitian Kesehatan, Cetakan ke Tiga, Jogjakarta: Mitra Cendikia 
Press,  hal. 79
14 Ibid , hal. 73
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Subyek  dalam penelitian  ini  dalah  peran  bidan,  karena

dalam penelitian ini yang di teliti adalah peran bidan dalam

mewujudkan  hak  kesehatan  reproduksi  remaja  apakah

benar berjalan sesuai Peraturan Perundangan Undangan

yang ada atau tidak.

2). Obyek penelitian

Obyek  dalam  penelitian  ini  adalah  bidan  puskesmas,

karena bidan puskesmas merupakan pemberi pelayanan

kesehatan  di  puskesmas  terutama  tentang  kesehatan

perempuan dari mulai balita sampai lansia.

Peneliti  akan  berusaha  untuk  mendapatkan  data  primer  dari

hasil  wawancara  mendalam dengan bidan yang  memberikan

pelayanan di Puskesmas, walaupun kemungkinan banyak yang

akan  menolak  untuk  diwawancarai  ini  karena  kegiatan

pelayanan  kesehatan  reproduksi  remaja  sangat  jarang

dilakukan diwilayah ini. Peneliti akan melakukan wawancara di

suatu puskesmas yang terdapat kematian ibu remaja dengan

meminta  ijin  kepada  kepala  puskesmas,  setelah  itu  peneliiti

akan  mewawancarai  secara  langsung  pada  obyek  penelitian

yaitu bidan dari Puskesmas Sukolilo II adalah 4 orang dan dari

Puskesmas  Tlogowungu   adalah  6  orang,  kemungkinan

mendapatkan data dalam penelitian ini akan bisa lancar dengan

adanya komunikasi dua arah antara peneliti dan responden.
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b. Teknik pengumpulan data

Sumber data  dalam penelitian ini adalah data primer dan

data  skunder,  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari

tangan pertama dari sumber asalnya yang belum diolah dan di

uraikan oleh orang lain. Sedangkan data sekunder adalah data

yang  diperoleh  dari  hasil  peneliti  yang  sebelumnya  sudah

diolah.  Cara  untuk  memperoleh  data  di  atas  akan  dilakukan

dengan mengutip atau mengambil data yang telah diolah oleh

orang lain  untuk yang data sekunder,  sedangkan untuk data

primer  maka  peneliti  akan  memperolehnya  dari  hasil

wawancara  pada responden penelitian yaitu bidan yang ada di

puskesmas wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

Dalam ilmu hukum sumber data sekunder dapat dikategorikan

menjadi  3  jenis   yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum

sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam penelitian ini

menggunkan bahan hukum dari data sekunder sebagai berikut:

1)   Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat

dan  terdiri  atas  norma-norma  dasar  seperti  Konstitusi,

Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak

dikodifikasikan  (misalnya  hukum  adat),  jurisprudensi  dan

traktat,  bahan  hukum  primer  dari  penelitian  ini  adalah

Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pemerintah,
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diantaranya  adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara

Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal

7 ayat (1), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

HAM,  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  Tentang

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Tenaga

Kesehatan,  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1464

Tahun  2010  Tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik

Bidan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  tahun  2014

Tentang  Kesehatan  Reproduksi,  Peraturan  Mentri

Kesehatan  Nomor  75  Tahun  2014  Tentang  Puskesmas,

Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  97  Tahun  2014

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,

Persalinan,  Dan  Masa  Sesudah  Melahirkan,

Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan

Kesehatan Seksual, Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun

2016 Tentang KIA.

2)   Bahan hukum sekunder

Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan-bahan  yang  erat

hubunganya  dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat

membantu  meganalisa  dan  memahami  bahan  hukum

primer  misalnya  Rancangan  peraturan  Perundang-
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undangan, hasil  karya  ilmiah para sarjana dan hasil-hasil

penelitian.

3)   Bahan hukum tersier

Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  yang  memberikan

informasi  tentang  bahan  hukum  primer  dan  sekunder

misalnya: Bibliografi, Kamus, Eksiklopedia, Glosary.  

F. PENYAJIAN THESIS

Penyajian  tesis  ini  akan  disajikan  per  sub  bab  yaitu  :  BAB I

PENDAHULUAN yang berisi tentang Latar belakang masalah kenapa

masalah  tentang  peran  bidan  dalam  mewujudkan  hak  kesehatan

kesehatan reproduksi remaja, Perumusan masalah yang akan dicarai

pemecahan masalahnya tentang peran bidan dalam mewujudkan hak

kesehatan  reproduksi  remaja,  Tujuan  dari   penelitian  ini,  tujuan  di

dapat  dari  hasil  permasalahan  yang  akan  diteliti,  Manfaat  yang

didapat dari penelitian ini yang membahas tentang peran bidan dalam

mewujudkan  hak  kesehatan  reproduksi  remaja,  Metode  penelitian

yang digunakan untuk melaksanakan penelitian yang akan dilakukan,

berisikan cara dan isi dari Penyajian tesis dari permaslahan yang akan

di teliti. BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang beriskan tentang teori yang

berhubungan  dengan  judul  yaitu,  pengertian  bidan,  peran  bidan,

pengertian  kesehatan  reproduksi,  pengertian  remaja,  pembagian

remaja, pengertian puskesmas dan fungsi peranya bagi masyarakat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisikan hasil-hasil
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penelitian  yang  di  dapat  dari  penelitian  selanjutnya  akan  dibahas

sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  ada.  BAB  IV  PENUTUP

berisikan  simpulan   dari  hasil  penelitian  yang  penulis  temukan  di

penelitian, saran-saran yang patut diberikan berdasarkan hasil temuan

dalam penelitian demi tercapainya tujuan yang akan dicapai. BAGIAN

AKHIR   berisikan  daftar  pustakan  yang  penulis  ambil  dari  buku,

internet  dan  peraturan-peraturan  yang  mendukung  tentang  peran

bidan dalam mewujudkan hak kesehatan reproduksi ramaja.

G. JADWAL PENELITIAN
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Tabel 1.1 jadwal penelitian

N
O

Kegiatan

November Desember Januari Februari Maret April

1. ACC judul Tanggal 3

2. Studi kepustakaan Tanggal 5 Tanggal
16

3. Konsul dengan
pembimbing

mengenai proposal

Tanggal 14 Tanggal
16

4. Penilaian proposal Tanggal
9

5. Perbaikan Tanggal
13, 17

6. Penelitian Tanggal
23

Tanggal
2

7. Konsultasi
pembimbing

Tanggal
14

Tangg
al 31

8. Penilaian hasil Tangg
al 20

9. Analisis data dan
penulisan

Tangg
al 20

10. Penilaian tesis

11. Perbaikan dan
penggandaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bulan




