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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Puskesmas  Sukolilo  II  merupakan  salah  satu  Puskesmas

yang  terdapat  kematian  ibu   remaja  di  Kabupaten  Pati,  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.

Puskesmas  Tlogowungu  merupakan  puskesmas  yang

terdapat  kematian  ibu  remaja  di  Kabupaten Pati,  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
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timur Kecamatan Wedarijaksa, sebelah barat Kecamatan Gembong.

Luwas wilayah Kecamatan Tlogowungu ini adalah 94,5 km.

B. Hasil Penelitian

1. Peraturan  tentang  peran  bidan  dalam  mewujudkan  hak

kesehatan reproduksi remaja.

Teori  peran  menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  peranan

(role)  merupakan  proses  dinamis  kedudukan  (status).  Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya  sesuai  dengan

kedudukanya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara

kedudukan  dengan  peranan  adalah  untuk  kepentingan  ilmu

pengetahuan. Kedudukanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena

yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya69. Teori yang

dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang

memiliki  kedudukan pasti  mempunyai  peran yaitu  menjalankan

hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya. oleh sebab itu

profesi  sebagai  bidan  tentunya  mempunyai  peran  yang  harus

dijalankan.  Peran  bidan  di  antaranya  adalah  bidan  sebagai

pengelola, bidan sebagai edukator, bidan sebagai fasilitator, dan

bidan sebagai motifator. Selain itu peraturan peran bidan tentang

kesehatan  reproduksi  termuat  dalam  Peraturan  Menteri

Kesehatan  Nomor  1464  Tahun  2010  Tentang  Izin  Dan

69Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, Hal :212-2013

50



52

Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  pasal  12  yang  menyebutkan

bahwa:

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

Selain  itu  pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi  remaja

termuat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014

Kesehatan Tentang Reproduksi pasal 12.

Tabel 3.1 hasil wawancara anggota IBI ranting sukolilo dan Tlogowungu

NO Narasumber Hasil Wawancara

1. Anggota IBI ranting Sukolilo Tidak dilakukan sosialisasi
Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2014 Kesehatan Tentang

Reproduksi

2. Anggota IBI ranting 
Tlogowungu

Tidak dilakukan sosialisasi
Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2014 Tentang Kesehatan

Reproduksi

Hasil  wawancara  narasumber  anggota  ketua  IBI  ranting

menyebutkan  bahwa  tidak  pernah  dilakukan  sosialisasi  tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

Reproduksi.

2. Pelaksanaan  peran  bidan  dalam  mewujudkan  hak  kesehatan

reproduksi remaja.
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Pelaksanaan  Peran  dan  wewenang  bidan  yang  ada

dilapangan  yaitu  bidan  di  Puskesmas  yang  memberikan

pelayanan  persalinan  dan  mengerti  tentang  AMP,  hasil  dari

wawancara  yang  dilakukan  penulis  di  Puskesmas Tlogowungu

dan Puskesmas Sukolilo II adalah sebagai berikut:

a. Peran bidan

Tujuh dari 10 bidan yang ada pada Puskesmas Tlogowungu

dan Puskesmas Sukolilo II  tidak mengetahui tentang peran

bidan dalam menjalankan praktik, meraka hanya mengetahui

dan menjalankan peran pelayanan kesehatan ibu, pelayanan

kesehatan anak dan pelayanan KB sedangkan yang paling

penting yaitu pelayanan kesehatan reproduksi mereka tidak

mengetahui  dan  tidak  menjalankan peranan pelayanan  itu,

kebanyakan  pelayanan  kesehatan  reproduksi  hanya

dilakukan  jika,  ada  perempuan  yang  mau  datang  periksa

untuk  memeriksakan  kesehatan  reproduksi  dan

berkonsultasi.

b. Pengertian kesehatan reproduksi

Lima dari 10 bidan di Puskesmas yang tidak mengerti tentang

makna dari kesehatan reproduksi yang seutuhnya, tiga dari

mereka  hanya  memaknai  sehat  seksual,  sistim  reproduksi

dan  prosesnya  dan  2  dari  mereka  memaknai  sehat  alat
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reproduksi  fungsi  serta  prosesnya,  selain  itu  ada  5  bidan

mengerti tentang makna kesehatan reproduksi dengan benar.

c. Kewenangan  bidan  dalam  memberikan  pelayanan  pada

kesehatan reproduksi perempuan dan KB

Sepuluh   bidan  hampir  semuanya  mengetahui  peran  dan

kewenanganya  dalam  memberikan  kesehatan  reproduksi

perempuan dan KB,  tetapi  kebanyakan  dari  mereka hanya

menjalankan  pelayanan  KB  saja  yaitu  KB  suntik  padahal

bidan sudah tidak diperbolehkan untukmelakukan injeksi.

d. Tujuan kesehatan reproduksi

Terdapat  5  bidan  yang  tidak  mengerti  tentang  tujuan  dari

pentingnya kesehatan reproduksi remaja, sedangkan ada 5

bidan  yang  mengetahui  tentang  tujuan  dan  pentingnya

kesehatan  reproduksi  bagi  remaja,  tetapi  mereka  tidak

menjalankannya.

e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja

Pelaksanaan  dari  pelayanan  reproduksi  remaja  di  ke  dua

Puskesmas  yaitu  10  bidan  mengatakan  tidak  menjalankan

pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

f. Pelayanan informasi, komunikasi dan edukasi yang diberikan

pada remaja dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

Tiga bidan tidak mengetahui  edukasi  yang harus  diberikan

pada  remaja  dan  7  bidan  mengetahui  edukasi  yang
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seharusnya  diberikan  pada remaja,  tetapi  edukasi  tersebut

tidak dijalankan.

g. Pelayanan kesehatan masa sebelum ibu hamil

Sepuluh  bidan  tidak  pernah  memberikan  pelayanan

kesehatan pada masa sebelum hamil, misalnya masa remaja,

calon pengantin dan pasangan usia subur.

h. Masa-masa pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu

Sepuluh  bidan sudah melaksanakan dan mengetahui kapan

saja masa pelayanan yang harus diberikan pada ibu hamil,

karena begitu kompleksnya pelayanan pada masa-masa ibu

hamil yaitu dari mulai pra hamil sampai menyusui atau masa

nifas.

i. Standar pelayanan antenatal 10T

Sepuluh bidan sudah mengetahui pelayanan 10T, akan tetapi

ada 4 bidan tidak menjalankan pelayanan 10T dan hanya jika

bidan  mulai  mendapatkan  indikasi  dari  pemeriksaan  dan

keluhan  ibu,  seperti  pemeriksaan  LILA,  tes  kehamilan,

pemeriksaan hemoglobin (Hb), pemeriksaan golongan darah

dan  pemeriksaan  protein  urin,  dan  ada  6  bidan  yang

melakukan sesuai dengan 10T.

j. Kunjungan masa hamil dilakukan 4 kali
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Sepuluh bidan sudah menjalankan ANC ninimal  4x selama

hamil,  dan  bidan  menyatakan  kebanyakan  ibu  periksa

kehamilan  4 kali  selama masa kehamilanya,  dan ada pula

yang periksa kehamilan hampir 1 bulan sekali  dalam masa

kehamilanya,  selain  itu  terdapat  jarang  sekali  ibu  yang

periksa kurang dari 4 kali  selama masa kehamilan. Rincian

dari pemeriksaan 4 kali adalah 1 kali pada trimester pertama,

1 kali pada trimester ke dua, dan 2 kali pada trimester ke tiga.

k. Pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu 

Data  hasil  wawancara  dari  bidan  Puskesmas  Tlogowungu

dan Sukolilo II bahwa 7 bidan sudah menjalankan pelayanan

antenatal terpadu dan ada 3 bidan yang belum menjalankan

pelayanan antenatal terpadu. 

l. Kehamilan,  persalinan  terlalu  muda,  usia  aborsi  dan

perdarahan menstruasi yang hebat.

Data  hasil  wawancara  dari  bidan  Puskesmas  Tlogowungu

dan Sukolilo  II  bahwa,  dari  10  bidan ada 3 bidan yang  di

puskesmas mendapati kehamilan usia muda dengan usia 14-

18 tahun, selain itu persalinan usia muda dengan usia 15-18

tahun,  dengan  jumlah  aborsi  remaja  tidak  diketahui  dan

mesntruasi perdarahan hebat terdapat 1 remaja yang periksa

di Puskesmas Sukolilo II dan 1 remaja di wilayah Puskesmas

Tlogowungu  tetapi  tidak  periksa  di  Puskesmas  remaja  ini
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mengalami menstruasi hebat dan lama menstruasi lebih dari

2 minggu yaitu tetangga dari salah satu bidan di Puskesmas

Tlogowungu.

Tabel 3.2 Hasil  wawancara responden bidan Puskesmas Sukolilo II  dan

Puskesmas Tlogowungu.

A B C D E F G H I J

1. Peran bidan _ _ _ + _ _ _ _ + +
2. Penjelasan tentang 

kesehatan reproduksi
_ _ + + + + + _ _ _

3. Kewenangan bidan dalam 
kesehatan reproduksi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Tujuan kesehatan 
reproduksi remaja

+ _ _ + + + _ + _ _

5. Pelaksanaan kesehatan 
reproduksi remaja

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Informasi dan edukasi apa 
yang diberikan pada 
remaja 

+ + _ + + + _ + _ +

7. Pelayanan kesehatan 
masa sebelum hamil

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. Periode pemberian 
pelayanan kesehatan pada
ibu

+ + + + + + + + + +

9. Standar pelayanan 
antenatal, pemenuhan 
pelayanan (10T)

_ + _ + + _ + _ + +

10. Berapa kali minimal 
pelayanan masa hamil

+ + + + + + + + + +

11. Pelaksanaan pelayanan 
antenatal terpadu

_ + + + + + + _ _ +

12. Ibu hamil terlalu muda 
mempengaruhi jumlah 
kematian ibu

_ + _ _ _ _ + _ _ +

PUSKESMAS
TLOGOWUNGU

PUSKESMAS
SUKOLILO II

PERTANYAAN

NO
RESPONDEN
N
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Jumlah
4 6 4 8 7 6 6 4 4 7

33
%

50
%

33
%

66
%

58
%

50
%

50
%

33
%

33
%

58
%

Analisa  hasil  wawancara  responden  tentang  peran

bidan dalam mewujudkan hak kesehatan reproduksi remaja

dari  tabel  3.2  di  atas  adalah,  bidan  A  dari  Puskesmas

Sukolilo II  menjalankan perannya sebanyak 4, terlihat saat

diwawancarai bidan A tidak terlalu bersemangan dan terlihat

bingung.  Bidan B dari  Puskesmas Sukolilo  II  menjalankan

perannya  sebanyak  6,  bidan  B  menjawab  pertanyaan

dengan  tergesa-gesa  karena  ada  suatu  kepentingan  yang

mendesak  dari  Puskesmas.  Bidan  C  dari  Puskesmas

Sukolilo II menjalankan perannya sebanyak 4, bidan C saat

diwawancarai  tidak  bisa  menjelaskan  dengan  detail  dan

terlihat menutup-nutupi sesuatu tentang Puskesmas. Bidan

D  dari  Puskesmas  Sukolilo  II  menjalankan  perannya

sebanyak 8, bidan D saat diwawancarai terlihat sangat luwes

saat  menjawab  detail  dan  apa  adanya.  Bidan  E  dari

Puskesmas Tlogowungu menjalankan perannya sebanyak 7,

bidan E saat diwawancarai  jawabanya begitu membimbing

terutama  kepada  mahasiswa  yang  praktik  di  Puskesmas.

Bidan F dari Puskesmas Tlogowungu menjalankan perannya

sebanyak  6,  bidan  F  saat  diwawancarai  ada  suatu
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kepentingan  tetapi  dia  masih  mau  meluangkan  waktunya

untuk diwawancarai dan jawabanya cukup mewakili. Bidan G

dari  Puskesmas  Tlogowungu  menjalankan  perannya

sebanyak  6,  bidan G hampir  tidak mau diwawancarai  dan

selalu  ingin  menghindar.  Bidan  H  dari  Puskesmas

Tlogowungu  menjalankan  perannya  sebanyak  4,  bidan  H

saat  diwawancrai  tidak  fokus  dan  jawaban  tidak  sesuai

dengan  pertanyaan.  Bidan  I  dari  Puskesmas  Tlogowungu

menjalankan  perannya  sebanyak  4,  bidan  I  saat

diwawancarai  menjawab tidak  jujur  terlihat  saat  menjawab

pertanyaan  dia  malah  betanya  temanya.  Bidan  J  dari

Puskesmas Tlogowungu menjalankan perannya sebanyak 7,

bidan  J  saat  diwawancarai  banyak  waktu  luang  dan  mau

menjawab  pertanyaan  dengan  seluas-luasnya  dari

pewawancara. 

Sehingga  dapat  dikomulatifkan  bahwa  terdapat  empat

bidan yaitu bidan A, C, H dan I yang menjalankan perannya

sebanyak  4,  terdapat  tiga  bidan  yaitu  B,F,dan  G  yang

menjalankan perannya sebanyak 6, terdapat dua bidan yaitu

E dan J yang menjalankan perannya sebanyak 7, sedangkan

hanya satu bidan yang menjalankan perannya  sebanyak 8.
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NO Narasumber Hasil Wawancara

1. Ketua PKK Kecamatan 
Sukolilo

Tidak ada pelayanan dan informasi
tentang pelayanan kesehatan

reproduksi remaja (perempuan)

2. Ketua PKK Kecamatan 
Tlogowungu

Tidak pernah dilakukan edukasi dan
pelayanan tentang pelayanan
kesehatan reproduksi remaja

(perempuan)
Tabel  3.3  Hasil  wawancara  narasumber  ketua  PKK

Kecamatan  Sukolilo  II  dan  Kecamatan

Tlogowungu.

Hasil  wawancara  dari  ketua PKK Kecamatan Sukolilo  dan

ketua  PKK  Kecamatan  Tlogowungu  menyebutkan  bahwa  tidak

ada  pelayanan  dan  informasi  tentang  kesehatan  reproduksi

remaja.

3. Faktor  penghambat  yang  mempengaruhi   peran  bidan  dalam

mewujudkan hak kesehatan reproduksi remaja.

Tabel 3.4 faktor pendukung dan faktor penghambat
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NO FAKTOR PENGHAMBAT
1. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja, terdiri 

dari konseling, pendidikan kesehatan dan 
pemeriksaan

2 Pernihakan usia dini, terdiri  dari banyak faktor 
penyebab yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan 
sosial

Faktor  penghambat  yang  pertama  adalah  pelayanan

kesehatan reproduksi remaja, karena dalam pelayanan ini remaja

bisa  mendapatkan  informasi,  edukasi,  pemeriksaan  dan

konseling  tentang  kesehatan  reproduksinya,  hak  kesehatan

reproduksi  remaja  adalah  suatu  kewajiban  untuk  terrealisasi

karena realitanya pelayanan kesehatan reproduksi remaja belum

berjalan sebagaimana mestinya dan masih banyak remaja yang

belum  mendapat  informasi  tentang  pentingnya  kesehatan

reproduksi.

Faktor  penghambat  yang  ke  dua  adalah  pernikahan  usia

dini,  pernikahan  usia  dini  merupakan  akibat  dari  kegagalan

remaja  dalam  mempertahankan  masa  remajanya  akibat  dari

banyak faktor diantarannya adalah faktor ekonomi yang rendah

mengakibatkan orang tua menjodohkan anaknya dengan laki-laki

yang mapan, faktor pendidikan contoh yang sering terjadi akibat

pergaulan  bebas  dan  KTD,   faktor  sosial  yaitu  dorongan  dari

orang tua yang masih berfikiran bahwa anak perempuan belum

menikah  di  anggap  tidak  laku.  Selain  itu  ada  alasan  kalau
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seorang anak perempuan sudah menikah maka orang tua sudah

lepas  dari  tanggung  jawabnya  untuk  mendidik  dan  membiayai

karna sudah ditanggung oleh suaminya.

Tabel  3.5  kematian  ibu  remaja  di  wilayah  Puskesmas  Tlogowungu  dan

Puskesmas Sukolilo II

No Nama Umur

(tahun)

Alamat Akibat Kematian

1 Ny. S 18 Desa Prawoto
Kecamatan

Sukolilo

Perdarahan

2 Ny.C 19 Desa Suwatu
Kecamatan
Tlogowungu

Preeklamsia

Hasil penelitian di lapangan didapatkan data 1 orang ibu usia

19 tahun di  wilayah  Puskesmas Tlogowungu  meninggal  akibat

preeklamsi,  selain  di  Puskesmas  Tlogowungu  di  Puskesmas

Sukolilo II juga terdapat 1 kematian ibu akibat perdarahan dengan

umur  18  tahun,  dari  kedua  kematian  ibu  remaja  tersebut

merupakan akibat dari  kondisi  fisik dan psikis dari  seorang ibu

yang masih remaja sehingga beresiko pada kehamilanya.

C. PEMBAHASAN

1. Peraturan  tentang  peran  bidan  dalam  mewujudkan  hak

kesehatan reproduksi remaja.
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Teori  peran  menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  peranan

(role)  merupakan  proses  dinamis  kedudukan  (status).  Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan

kedudukanya,  dia  menjalankan  suatu  peranan.  Perbedaan

antara  kedudukan  dengan  peranan  adalah  untuk  kepentingan

ilmu  pengetahuan.  Kedudukanya  tidak  dapat  dipisah-pisahkan

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.70

Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  bidan  juga  mempunyai

peran yang harus dilaksanakan, disebut menjalankan peran jika

bidan sudah melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan

perannya. Peran bidan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bidan Sebagai Pengelola

Bidan  mempunyai  tugas  penting  sebagai  pengelola  dalam

konseling  dan  pendidikan  kesehatan,  tidak  hanya  kepada

perempuan, tetapi  juga kepada keluarga dan masyarakat71.

Pengelola yang dimaksudkan disini adalah bidan melakukan

perencanaan sampai dengan evaluasi dari perencanaan yang

dialukukan, perencaan yang dimaksud salah satunya adalah

materi, tempat dan sasaran.

b. Bidan Sebagai Edukator

Dalam  menjalankan  peranannya  sebagai  edukator  atau

pendidik bidan bertanggung jawab untuk memberi pendidikan

70 Ibid. hal. 212-213
71 Koes Irianto, Agustus 2015, Kesehatan Reproduksi(Reproduksi Health)Teori Dan Praktikum, 
Bandung : Alfabeta, hal. 103.
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atau  bimbingan  kepada  Individu,  keluarga,  kelompok  dan

masyarakat72.  Edukator  yang  harus  diberikan  oleh  bidan

adalah  konseling,  pendidikan  kesehatan,  dan  penyuluhan

sesuai dengan sasaran yang akan di hadapi misalnya ibu-ibu,

lansia, anak-anak atau remaja.

c. Bidan Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator bidan harus memfasilitasi atau membantu

untuk melakukan konseling yaitu membimbing dan menuntun

klien  atau  masyarakat  untuk  memahami  sesuatu  masalah

sehingga ia dapat megambil keputusan yang tepat atau yang

paling  baik  bagi  dirinya73.  Fasilitator  dalam  hal  ini  adalah

bidan  harus  bisa  membimbing  dan  mengarahkan  untuk

menyelesaikan  suatu  masalah  yang  dihadapi  masyarakat

tanpa adanya unsur paksaan dari bidan.

d. Bidan Sebagai Motivator

Peran bidan motivator adalah memberikan dorongan, arahan,

bimbingan,  dan  dukungan  serta  meningkatkan  kesadaran

orang  lain  untuk  mencapai  tujuan  yang  diingingkan  atau

pemecahan  masalah  yang  dihadapi74.  Bidan  memberikan

72 Siti Maryam, 2014, Promosi Kesehatan Dalam Pelayanan Kebidanan, Jakarta: EGC, hal. 129-
130

73 Ibid. hal. 129-130
74 Ibid. hal. 131
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motivasi  untuk  penyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi

seperti halnya dorongan sehingga orang akan merasa yakin

dalam menentukan suatu keputusan.

Selain peran bidan yang disebutkan di atas peran bidan

juga terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464

Tahun 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

pasal 12 bahwa:

Bidan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  reproduksi
perempuan  dan  keluarga  berencana  sabagaimana  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.

Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  bidan  dalam

mewujudkan hak kesehatan reproduksi remaja sangat kompleks

dan  harus benar- benar dilaksanakan, mulai  dari  menjalankan

hak dan kewajibanya sebagai seorang bidan. Karena peran itu

dikatakan  sudah  terlaksana  jika  sudah  menjalankan  hak  dan

kewajiban sesuai dengan kedudukanya. Peran ini  dilaksanakan

berurutan  dari  mulai  peran  bidan  sebagai  pengelola,  bidan

sebagai  edukator,  bidan  sebagai  fasilitator  dan  bidan  sebagai

motifator. Selain itu seperti yang disebutkan di atas, peran bidan

dalam  hal  kesehatan  reproduksi  terdapat  dalam  peraturan

menteri  kesehatan  tahun  1464  tahun  2010  tentang  izin  dan

penyelenggaraan  praktik  bidan  yang  semakin  memperkuat
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dilaksankan  peran  bidan  karena  peraturan  pemerintah  dibuat

berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah yang berlandaskan

hukum. 

Hukum dibuat didasarkan atas dasar tujuan, karena tujuan

hukum menurut  para  filosof  hukum mencakup tujuan keadilan,

tujuan  kepastian,  dan  tujuan  kemanfaatan.  Kerena  itu  norma

hukum harus berisi keadilan yang pasti dan kepastian yang adil,

yang secara  keseluruhan memberikan manfaat dan solusi bagi

warga  masyarakat  dalam  menghadapi  dinamika  kehidupan

bersama75. 

Cara pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja

terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  tahun  2014

Tentang  Kesehatan  Reproduksi,  terutama  tentang  kesehatan

reproduksi remaja yang terdapat dalam pasal 11 dan 12 Selain

Itu Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014

Tentang  Pelayanan  Sebelum  Hamil,  Persalinan,  Dan  Masa

Sesudah Melahirkan,  Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi,

Serta  Pelayanan  Kesehatan Seksual  juga  menyebutkan  dalam

pasal 5 ayat (2) bahwa pelayanan kesehatan sebelum hamil 

sebagaimana dimaksud ayat  (1)  dilakukan pada remaja,  calon
pengantin, dan/ atau pasangan usia subur, 

75 Jimly Asshiddiqie, 2014, Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi, Jakarta: Sinar Grafika, hal 53
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sehingga  banyak  peraturan  yang  menyebutkan  tentang

pelayanan  kesehatan  untuk  remaja,  akan  tetapi  realisasi  dari

masing-masing  peraturan  itu  belum terlaksana  dengan  baik  di

lapangan.

Hasil wawancara anggota IBI ranting, menyebutkan bahwa

sosialisasi tentang peraturan yang mengatur tentang pelayanan

reproduksi  remaja  seperti  yang  tercantum  dalam  Peraturan

Pemerintah  Nomor  61  tahun  2014  Tentang  Kesehatan

Reproduksi dan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun

2014 Tentang Pelayanan Sebelum Hamil, Persalinan, Dan Masa

Sesudah Melahirkan,  Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi,

Serta Pelayanan Kesehatan Seksual juga jarang diberikan dalam

acara  perkumpulan  IBI,  padahal  kedua  peraturan  tersebut

mengatur  tentang  pelayanan  yang  seharusnya  diberikan  pada

remaja.  Selain  itu,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1464

Tahun  2010  Tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan

dan juga jarang di  berikan,  seharusnya  selalu  diberikan setiap

ada  perkumpulan  IBI  sehingga  bidan  akan  selalu  mengingat

tentang peran dan harus  menjalankanya,  dengan tujuan untuk

pencegahan dini pada remaja sebelum seorang remaja menikah

dan hamil. Organisasi profesi IBI ini dalam perkumpulanya dalam

hal ini lebih banyak membahas tentang APN, standar pelayanan
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ibu  dan  anak,  persyaratan  perpanjang  STR,  dan  pelatihan-

pelatihan untuk penunjang praktik kebidanan.

2. Pelaksanaan  peran  bidan  dalam  mewujudkan  hak  kesehatan

reproduksi remaja.

Data  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Puskesmas

Tlogowungu dan Puskesmas Sukolilo II bahwa dari ke 10 bidan

yang diwawancarai yaitu 4 bidan dari Puskesmas Sukolilo II dan

6 bidan dari  Puskesmas Tlogowungu bahwa,  terdapat  4  bidan

yaitu  bidan  A,  C,  H  dan  I  yang  mengetahui  dan  menjalankan

perannya  sebanyak  4,  terdapat  3  bidan  yaitu  B,F,dan  G yang

mengetahui dan menjalankan perannya sebanyak 6, terdapat 2

bidan yaitu E dan J yang mengetahui dan menjalankan perannya

sebanyak  7,  sedangkan  hanya  1  bidan  yang  mengetahui  dan

menjalankan perannya yang tertinggi  yaitu bidan D sebanyak 8.

Sebenarnya  peran  bidan  dalam  menjalankan  praktik

tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1464

Tahun  2010  Tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan

yang terdapat dalam  Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal

12, yang intinya tentang kewenangan bidan dalam menjalankan

praktik yaitu wewenang untuk memberikan pelayanan pada ibu,

anak,  pelayanan  KB  dan  kesehatan  reproduksi.  Dalam
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memberikan  pelayanan  kesehatan  reproduksi  perempuan  dan

keluarga berencana berwenang  untuk  memberikan penyuluhan

dan  konseling  kesehatan  reproduksi  perempuan  dan  keluarga

berencana.  Kesehatan  reproduksi  perempuan  disini  yang

dimaksut adalah semua perempuan termasuk remaja, sedangkan

remaja sendiri mempunyai batasan-batasan umur yang berbeda-

beda dan perkembangan fisik yang berbeda-beda pula, sehingga

tahap-tahap  jika  dilakukanya  suatu  penyuluhan  dan  konseling

harus menyesuaikan dengan tahap-tahap dan batasan umur dari

masing-masing remaja, karena penyuluhan dan konseling pada

remaja justru yang paling utama dengan tujuan mencegah dan

melindungi  remaja  dari  perilaku  seksual  berisiko  dan  perilaku

berisiko  lainnya  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  kesehatan

reproduksi,  dan  mempersiapkan  remaja  untuk  menjalani

kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.

Karena batasan umur remaja dibedakan menjadi 3 golongan

yaitu masa remaja awal 12-15 tahun, masa remaja pertengahan

15-18 tahun dan masa remaja akhir 18-21 tahun76, sehingga pada

usia remaja kurang dari 19 tahun masuk golongan masa remaja

akhir  sehingga  sistim  reproduksinya  belum  matang  dengan

sempurna  atau  disebut  masa  setiril  dan  belum  siap  untuk

mengandung,  sehingga  kehamilan  di  usia  itu  sangat  rawan

76 Koes Irianto. Op. Cit. hal. 116
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dengan kematian  yang  di  akibatkan dari  kekurangan gizi  yang

menyebabkan perdarahan baik saat partus maupun postpartum.

Remaja yang kurang gizi atau sangat kurus (KEK), anemia,

kurang  kalsium,  vitamin  D,  yodium,  seng,  dan  kekeurangan

vitamin  serta  mineral  lainya  akan  mempengaruhi  proses

reproduksi. Selain itu anemia pada ibu remaja yang disebabkan

dari kekurangan zat besi dapat menyebabkan resiko perdarahan

pada  waktu  melahirkan,  karena  umumnya  remaja  wanita  dan

remaja putri  lebih mudah menderita anemia di  bandingkan pria

dan remaja putra77.

Data hasil wawancara ibu Ketua Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga  (PKK)  Kecamatan  Sukolilo  II  menyebutkan  bahwa,

pelayanan kesehatan wanita lebih banyak di tujukan pada bayi,

balita,  anak-anak,  ibu  hamil,  dan  lansia,  sehingga  pelayanan

kesehatan  terhadap  remaja  tidak  terlaksana,  menurut  beliau

kesehatan reproduksi pada remaja justru sangat penting melihat

maraknya  remaja  saat  ini  yang  banyak  berhura-hura  dan

kebanyakan anak SD yang sudah tau tentang pacaran.

Sedangkan  hasil  wawancara  ibu  Ketua  PKK  Kecamatan

Tlogowungu  menyebutkan  bahwa,  bidan  di  Puskesmas  dalam

acara  perkumpulan  PKK  tidak  pernah  membahas  tentang

kesehatan  reproduksi  remaja,  malahan  yang  dibahas  tentang

77 Atikah Proverawati  & Erna Kusuma Wati, 2010, Ilmu Gizi Untuk Keperawatan & Gizi 
Kesehatan, Cet Ke-1, Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 82-89
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kegiatan  yang  ada  di  desa  misalnya  posyandu,  kebersihan

lingkungan  dan  pencegahan  demam berdarah,  karna  memang

program dari 10 program PKK salah satunya adalah kesehatan

dan  perempuan,  sehingga  memang  seharusnya  pelayanan

kesehatan  reproduksi  terutama  remaja  harus  di  ikut  sertakan

untuk  mempersiapkan  kehidupan  berumah  tangga  yang  sehat

dan sejahtera. Selain itu di tempat praktik dan di puskesmas juga

tidak  dilakukan  konseling  tentang  kesehatan  reproduksi,  dan

hanya diberikan jika pasien bertanya saat selesai pemeriksaan.

Faktor  yang  mengakibatkan  bidan  tidak  pernah  memberikan

edukasi  dan konseling tentang kesehatan reproduksi  remaja di

masyarakat  seperti  di  perkumpulan  PKK,  tempat  praktik  dan

puskesmas adalah, karena di puskesmas tidak ada program yang

mengatur tentang pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

3. Faktor  penghambat  yang  mempengaruhi   terwujudnya  hak

kesehatan reproduksi remaja.

Faktor penghambat yang pertama dalam terwujudnya hak

kesehatan  reproduksi  remaja  adalah  tidak  adanya  pelayanan

kesehatan  reproduksi  remaja,  yang  seharusnya  berisikan

tentang  penyuluhan,  konseling,  edukasi  dan  pemeriksaan

penunjang.  Pembinaan  kesehatan  reproduksi  remaja

disesuaikan dengan kebutuhan proses tumbuh kembang remaja

dengan  menekankan  pada  upaya  promitif  dan  preventif  yaitu
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penundaan  usia  perkawinan  muda  dan  pencegahan  seks

pranikah78,  sedangkan  pelaksanaan  pendidikan  kesehatan

reproduksi melalui integrasi materi kesehatan reproduksi remaja

kedalam  mata  pelajaran  yang  relevan  dan  mengembangkan

kegiatan ekstrakulikuler  seperti:  bimbingan dan konseling dan

Usaha Kesehatan Sekolah,  selain  itu  pelaksanaan pelayanan

kesehatan reproduksi remaja bagi remaja di luar sekolah dapat

diterapkan  melalui  berbagai  kelompok  remaja  yang  ada  di

masyarakat seperti karang taruna, Saka Bhakti Husada (SBH),

kelompok  anak  jalanan  di  rumah  singgah,  kelompok  remaja

Masjid/Gereja dan kelompok bina keluarga remaja79. 

Pendidikan kesehatan reproduksi  sangant penting untuk

diketahui sejak dini agar pada saat seseorang menginjak usia

remaja  telah  mendapatkan  informasi  yang  cukup  sehingga

mengetahui  hal-hal  yang  seharusnya  dihindari  ketika

menghadapi permaslahan seputar organ reproduksinya. Tetapi

di  Puskesmas  Sukolilo  II  dan  Puskesmas  Tlogowungu  tidak

mempunyai  program  kesehatan reproduksi tersebut sehingga

bidan  tidak  melaksanakan  peranya  sesuai  dengan  Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin Dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan. Sehingga banyak para remaja

yang  tidak  mendapatkan  hak  kesehatan  reproduksi  yang  ber

78 Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohadjo, 2007, Ilmu Kandungan, cet ke-2, Jakarta: YBP-
SP, hal. 49
79 Ibid , 
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akibat  remaja  tidak  mengetahui  informasi  tentang  kesehatan

reproduksi  secara  dini.  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  mampu  menjaga  sistem  kesehatan

reproduksi secara benar dan sehat.

Faktor penghambat yang ke dua adalah pernikahan usia

dini, pernikahan usia dini memang banyak terjadi terutama di

tempat penelitian yang diteliti yaitu di Puskesmas Tlogowungu

dan Puskesmas Sukolilo II  terjadi kehamilan usia muda yaitu

usia dibawah 19 tahun hampir 20%, karena usia dibawah 19

tahun belum dikatakan dewasa dan masih di anggap sebagai

remaja. Pembagian remaja sendiri di bagi menjadi 3 golongan

yaitu  masa  remaja  awal  12-15  tahun,  masa  remaja

pertengahan  15-18  tahun,  masa  remaja  akhir  18-21  tahun.

Pernikahan  usia  muda  ini  terjadi  akibat  tidak  terlaksananya

peran  bidan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan

reproduksi  pada remaja,  sehingga masa  usia  remaja  kurang

dari  19  tahun  dianggap  bahwa  sistim  reproduksinya  belum

matang  dan  belum  siap  untuk  hamil,  alasan  itu  yang

seharusnya di tegakkan dengan adanya pelayanan kesehatan

reproduksi  remaja  yang  tujuanya  untuk  menunda pernikahan
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dan kehamilan usia dini sehingga tidak terjadi faktor risiko yang

tidak  di  inginkan  terutama  kematian  ibu  baik  ibu  hamil,  ibu

bersalin, maupun ibu nifas. 

Salah  satu  akibat  dari  kematian  ibu  adalah  perdarahan,

infeksi dan eklamsi, di lapangan didapatkan data 1 orang ibu

usia 19  tahun di  wilayah  Puskesmas Tlogowungu meninggal

akibat preeklamsi, preeklamsi dapat disebabkan akibat  asupan

gizi yang kurang pada ibu hamil usia dini karena seharusnya

ibu  hamil  harus  sangat  memperhatikan  asupan  gizi  yang  di

konsumsi setiap hari. Namun jika mengabaikan kandungan gizi

yang  dikonsumsi  setiap  hari,  bisa  menjadi  salah  satu  faktor

resiko  terkena  penyakit  salah  satunya  adalah  eklampsia,

sedangkan remaja perempuan yang hamil memiliki risiko lebih

tinggi  terkena  tekanan  darah  tinggi  dibandingkan  dengan

wanita  hamil  yang  berusia  20-30  tahun.  Kondisi  tersebut

disebut  dengan  pregnancy-induced  hypertension.  Remaja

perempuan  yang  hamil  juga  memiliki  risiko  lebih  tinggi  dari

preeklamsia.

Selain di Puskesmas Tlogowungu di Puskesmas Sukolilo II

juga terdapat 1 kematian ibu akibat perdarahan dengan umur

18  tahun,  penyebab  dari  perdarahan  salah  satunya  adalah

Anemia  kehamilan  /  kekurangan zat  besi.  Penyebab  anemia

pada saat hamil di usia muda disebabkan kurang pengetahuan



75

akan  pentingnya  gizi  pada  saat  hamil  di  usia  muda.  karena

pada  saat  hamil  mayoritas  seorang  ibu  mengalami  anemia.

tambahan zat besi dalam tubuh fungsinya untuk meningkatkan

jumlah sel darah merah, membentuk sel darah merah janin dan

plasenta. Karena lama kelamaan seorang yang kehilangan sel

darah merah akan menjadi anemis.

 Secara  ilmu  kedokteran,  organ  reproduksi  untuk  gadis

dengan  umur  dibawah  19  tahun  dia  belum  siap  untuk

berhubungan  seks  atau  mengandung,  sehingga  jika  terjadi

kehamilan  berisiko  mengalami  tekanan  darah  tinggi  (karena

tubuhnya tidak kuat). Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada

tahap-tahap awal,  tapi  nantinya menyebabkan kejang-kejang,

perdarahan  bahkan  kematian  pada  ibu  atau  bayinya.

Perdarahan pada saat melahirkan usia dini di sebabkan karena

rahim belum siap untuk hamil  dan melahirkan sehingga otot-

otot  rahim  yang  terlalu  lemah  dalam  proses  involusi  yang

mengakibatkan kontraksi rahim tidak maksimal. selain itu juga

disebabkan selaput  ketuban dan stolsel  (bekuan darah yang

tertinggal didalam rahim). kemudian proses pembekuan darah

yang lambat dan juga dipengaruhi oleh adanya sobekan pada

jalan lahir.

Pernyataan tentang kesehatan reproduksi remaja bahwa

remaja wanita dibawah umur 19 tahun jika hamil melahirkan di
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anggap belum siap karena sistim reproduksinya belum matang

atau  disebut  dengan  masa  setiril,  berbeda  lagi  dengan

peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) bahwa 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 ini  justru  bertolak belakang dengan sisi  kesehatan

reproduksi  remaja  untuk  menunda  pernikahan,  hamil  dan

melahirkan  karena  adanya  bahaya  kematian  saat  hamil  dan

persalinan, remaja di anggap secara fisik dan psikis dia  belum

mampu dan belum siap untuk hamil  dan melahirkan. Karena

menurut perkembangan fisik, psikis dan pubertas remaja umur

16  tahun  masih  tergolong  dalam  Masa  remaja  pertengahan

yaitu  usia15-18  tahun80,  pada  masa  ini  perkembangan  yang

akan  di  alami  remaja  masih  sangat  banyak  Perubahan  fisik

pada remaja, perubahan fisik pada setiap individu berlangsung

terus  menerus  dan tidak  dapat  diulang kembali.  Pada masa

remaja  terjadi  perubahan-perubahan  fisik,  baik  yang  bersifat

struktural maupun fungsinya yang berbeda antara remaja pria

dan  remaja  wanita.  Gejala-gejala  perubahan  fisik  remaja

muncul ketika anak mulai memasuki masa awal remaja, dimana

perubahan tersebut  hampir  selalu disertai  dengan perubahan

80 Loc cit. hal. 116
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sikap  dan  perilaku81.  Usia  16  tahun  ini  adalah  masa-masa

puberitas  dari  remaja  sehingga  jika  pada  usia  ini  mereka

menikah maka puberitasnya akan terganggu, karena bisa saja

dalam usia 16 tahun seorang remaja masih ada yang belum

puber  karena  puberitas  tidak  selalu  sama  menurut  umurnya

tetapi  di  pengaruhi  hormon-hormon  terutama  pada  anak

perempuan maka hormon tersebut akan merangsang ovarium,

sehingga  ciri-ciri  kelamin  sekunder,  menarche,  dan

kemampuan reproduksi terdapat sebelum waktunya.

Karena pelayanan kesehatan reproduksi remaja diwilayah

Puskesmas  Tlogowungu  dan  Puskesmas  Sukolilo  II  tidak

tersedia dan bidan tidak melaksanakan peranya dengan baik

maka berakibat pada meningkatnya pernikahan usia dini yang

berakibat  pada  kehamilan  dan  persalinan  usia  dini,  karena

kehamilan  usia  muda  merupakan  salah  satu  faktor  resiko

penyebab  kematian  ibu.  Salah  satu  hal  yang  dianggap  tabu

yang mempengaruhi remaja menikah usia muda adalah remaja

jarang  dan  takut  periksa  tentang  kesehatan  reproduksi  di

Puskesmas atau pelayanan kesehatan karena dianggap belum

waktunya untuk tahu tentang kesehatan reproduksi, alasan dari

orangtua  adalah  khawatir  mereka  tahu  tentang  alat-alat

reproduksi dan menyalah gunakan ke dalam hal yang negatif.

81 Koes Irianto. Op. cit. hal.123
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Seperti  penulis  temukan  di  desa  tempat  tinggal

merupakan  wilayah  Puskesmas  Tlogowungu  bahwa,  banyak

remaja  terutama perempuan yang  menikah usia  dini  dengan

usia  15-17  tahun,  banyak  dari  mereka  menikah  sampai

merelakan putus sekolah dan tidak mau melanjutkan sekolah.

Keadaan  itu  kebanyakan  berawal  dari  niat  diri  sendiri  untuk

tidak melanjutkan sekolah malahan memilih untuk menikah dan

bukan  atas  dasar  paksaan  dari  orang  tua.  Keadaan  itulah

akibat dari tidak pelaksanaan peran bidan yang tidak maksimal

dan tidak ada program pelayanan kesehatan reproduksi remaja

sehingga mereka belum berfikir  logis  tentang kesehatan alat

reproduksinya untuk mempersiapkan masa mendatang.

Pernikahan  dini  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor

diantaranya: faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua ingin

segera  anaknya  menikah  dan  tidak  menjadi  beban  baginya,

faktor pendidikan yang kebanyakan dari keluarga dengan anak

lebih dari 2 orang cenderung tidak sekolah  sampai lulus SMA

sehingga mereka ikut perkumpulan temannya dan terpengaruh

pergaulan  bebas  yang  berakibat  pada  kehamilan  tidak

diinginkan, faktor sosial kebanyakan dari orang tua yang hidup

di pedesaan yang beranggapan bahwa anak perempuan belum

menikah dikatan tidak laku.




