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BAB IV 

PENUTUP

A. SIMPULAN 

1. Peraturan  tentang  peran  bidan  dalam  mewujudkan  hak

kesehatan reproduksi remaja.

Peran  menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  peranan  (role)

merupakan  proses  dinamis  kedudukan  (status).  Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan

kedudukanya, maka dia menjalankan suatu peranan. Sehingga

dapat  disimpulkan bahwa bidan juga mempunyai  peran yang

harus  dilaksanakan,  disebut  menjalankan  peran  jika  bidan

sudah  melaksanakan  hak  dan  kewajibanya  sesuai  dengan

kedudukanya.  Maka  peran  bidan  diantaranya  adalah  bidan

sebagai  pengelola,  bidan  sebagai  edukator,  bidan  sebagai

fasilitator  dan  bidan  sebagai  motifator  dalam  menjalankan

peranya di masyarakat sesuai dengan kedudukanya. Selain itu

peran  bidan  termuat  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan

Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan

Praktik Bidan Pasal 12, karena peraturan di buat berlandaskan

ketentuan  hukum  sehingga  mempunyai  tujuan  hukum  yaitu

tujuan keadilan, tujuan kepastian dan tujuan kemanfaatan yang

harus dilaksanakan dan di taati oleh masyarakat. 
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Realisasi  dari  masing-masing  peraturan  itu  belum  terlaksana

dengan baik di lapangan, hal itu disebabkan karena ketua IBI

tidak  melakukan  sosialisasi  tentang  Peraturan  Menteri

Kesehatan  Nomor  1464  Tahun  2010  Tentang  Izin  Dan

Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  Pasal  12  serta  Peraturan

Pemerintah  Nomor  61  tahun  2014  Tentang  Kesehatan

Reproduksi  yaitu  tentang  cara  pelaksanaan  pelayanan

kesehatan reproduksi pada remaja.

2. Pelaksanaan  peran  bidan  dalam mewujudkan  hak  kesehatan

reproduksi   remaja di  Puskesmas Sukolilo  II  dan Puskesmas

Tlogowungu. 

Hasil  wawancara 10 responden, bahwa terdapat 7 bidan yang

tidak  menjalankan  dan  memiliki  peranan  rendah  dalam

mewujudkan  hak  kesehatan  reproduksi  remaja  dan  hanya  3

bidan yang menjalankan dan memiliki peranan yang baik dalam

mewujudkan  hak  kesehatan  reproduksi  remaja.  Keadaan

tersebut terlihat dalam acara perkumpulan ibu PKK tidak pernah

dibahas  tentang  kesehatan  reproduksi,  tidak  dilakukan

konseling dan pendidikan kesehatan saat di puskesmas dan di

tempat  praktik,  hanya  diberikan  konseling  jika  pasien  yang

mengawali dengan bertanya lebih dahulu. sehingga peran bidan

yang  secara  rinci  bahwa  yang  seharusnya  bidan  sebagai

pengelola dalam konseling dan pendidikan kesehatan, sebagai
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edukator atau pendidik bidan bertanggung jawab untuk memberi

pendidikan  atau  bimbingan  kepada  Individu,  keluarga  dan

masyarakat  dalam  memberikan  promosi  tentang  kesehatan.

Bidan sebagai  fasilitator  yaitu  bidan harus bisa mengarahkan

pasien untuk bisa memecahkan permasalahanya sendiri tanpa

paksaan, bidan sebagai motivator yaitu memberikan dorongan,

arahan,  bimbingan,  dan  dukungan  serta  meningkatkan

kesadaran orang lain untuk mencapai tujuan yang diingingkan.

Peran  bidan  tersebut  tidak  terlaksana  karena  di  puskesmas

tidak  ada  program  tentang  pelayanan  kesehatan  reproduksi

remaja.

3. Fator  pendukung dan faktor  penghambat dalam mewujudkan

hak kesehatan reproduksi remaja, 

Faktor  pendukung  terwujudnya  hak  kesehatan  reproduksi

remaja adalah pelayanan kesehatan reproduksi  remaja, yang

berisikan  penyuluhan,  konseling,  edukasi  dan  pemeriksaan

penunjang,  yang merupakan peran bidan dalam mewujudkan

hak  kesehatan  reproduksi  remaja,  tetapi  peran  itu  tidak

dilaksanakn seperti  yang telah di  sebutkan di  atas, sehingga

tidak  ada  pelayanan  untuk  reproduksi  remaja.  Temuan  di

lapangan  yaitu  Puskesmas  Sukolilo  II  dan  Puskesmas

Tlogowungu tidak mempunyai program tersebut sehingga bidan

enggan memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja,
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sehingga yang sebetulnya menjadi faktor pendukung kesehatan

reproduksi  remaja  malahan  menjadi  faktor  penghambat,

sehingga  para  remaja  tidak  mendapatkan  hak  kesehatan

reproduksi berakibat remaja tidak mengetahui informasi tentang

kesehatan reproduksi secara dini.

Faktor penghambat adalah pernikahan usia dini,  banyak

terjadi  kehamilan  usia  muda  yaitu  usia  dibawah  19  tahun

hampir  20%.  Karena  usia  19  tahun  dianggap  masih  remaja

sehingga  sistem  reproduksi  belum  matang  dan  belum  siap

untuk hamil.  Keadaan itu bertolak belakang dengan 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. 

remaja usia 16 tahun sudah diperbolehkan menikah memang

dari sisi fisik sudah terlihat dewasa akan tetapi dari sisi psikis

dan  kejiwaan  mereka  masih  remaja,  sehingga  mereka  patut

dipertahankan untuk tidak menikah dini. 

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di antaranya

adalah  faktor  ekonomi  yang  menyebabkan  orang  tua  ingin

segera  anaknya  menikah  dan  tidak  menjadi  beban  baginya,

faktor  pendidikan  orang  tua  rendah  dan  banyak  anak  yang

cenderung tidak sekolah  sampai lulus SMA sehingga mereka
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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.  Maka  dari  permasalahan  ini  seharusnya  menjadi

tugas bidan untuk melaksanakan peranya yang terdapat dalam

Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 1464 Tentang Izin  Dan

Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  serta  cara  pelaksanaan

pelayanan  kesehetan  reproduksi  remaja  dalam  Peraturan

Pememrintah  Nomor  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehtan

Reproduksi.

B. SARAN

1. Bagi  Kepala  Dinas Kabupaten Pati,  harus  mewajibkan setiap

Puskesmas  di  Kabupaten  Pati  untuk  menyelenggarakan

program  tentang  pelayanan  kesehatan  reproduksi  remaja

sebagai  peran  bidan  dalam  mewujudkan  hak  kesehatan

reproduksi  remaja  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri

Kesehatan  Nomor  1464  Tahun  2010  Tentang  Izin  Dan

Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  serta  Peraturan  Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

2.  Bagi  Kepala  Puskesmas,  harus  memantau  bidan  dalam

menjalankan  peran  bidan  untuk  memberikan  pelayanan

kesehatan reproduksi remaja, sesuai dengan Peraturan Menteri
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Kesehatan  Nomor  1464  Tahun  2010  Tentang  Izin  Dan

Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  serta  Peraturan  Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, dengan

tujuan untuk mewujudkan hak kesehatan reproduksi remaja.

3.  Bagi  organisasi  profesi  IBI,  harus  selalu  konsisten  dalam

melakukan  sosialisasi  dan  mendukung  setiap  peran  bidan

dalam mewujudkan hak kesehatan reproduksi remaja, seperti

memberikan edukasi, pemeriksaan dan konseling pada remaja

sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

Tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan

Praktik  Bidan,  serta  Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor  97

Tahun 2014 Tentang Pelayanan  Sebelum Hamil,  Persalinan,

Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan

Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.




