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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam transformasi disegala sektor membutuhkan semangat rela

berkorban untuk mengisi kemerdekaan. Saat ini demokrasi dan kebebasan

tumbuh dan berkembang sangat pesat yang salah satunya ditandai dengan

masyarakat mulai sadar dan menyatakan didepan umum tentang hak-haknya.

Negara harus siap mewadahi harapan setiap insan warga Negara termasuk bidan

sebagai salah satu stakeholder pembangunan kesehatan.

Menurut peneliti melalui otonomi daerah pemerintah daerah (PEMDA) dapat

melakukan fokus pekerjaan dengan skala prioritas permasalahan sesuai

kesenjangan yang terjadi di masyarakat sehingga pekerjaan yang dilakukan tepat

sasaran dan relevansinya tercapai. Kepercayaan diri PEMDA melalui peran dan

fungsinya  yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2014 dimana sektor

kesehatan merupakan fungsi wajib yang harus dijalankan hal ini seharusnya

menjadi peluang untuk mewujudkan eksistensi daerah dengan prestasi dimana

salah satunya adalah mewujudkan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu

sebagai salah satu indikator prestasi pemerintah daerah.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur

kesejahteraan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus

diwujudkan. Prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam



rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan

ketahanan dan daya saing bangsa sebagai bagian dari pembangunan nasional

merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya.1 Kesehatan merupakan kebutuhan bagi

semua manusia yang menjadi indikator kualitas hidup. Indonesia merupakan

Negara berkembang yang masih memerlukan upaya peningkatan kualitas hidup

masyarakatnya secara komprehensif, adil dan merata. Perhatian Negara

diharapkan menyelenggarakan upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya

guna.2

Tahun 2015 merupakan waktu berakhirnya target Millennium Development

Goals (MDGs) yang digantikan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

dan Indonesia belum mencapai salah satu target MDGs yaitu Angka Kematian

Ibu (AKI) yang ditetapkan.3 Khususnya dibidang kesehatan diperlukan usaha

yang komitment dan konsisten dalam rangka mencapai target SDGs tahun 2030

salah satunya adalah meningkatkan peran masing-masing tenaga kesehatan dan

menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas

profesinya.

Bidan sebagai wakil pemerintah dimasyarakat dan salah satu tenaga

kesehatan yang memiliki peran strategis dalam upaya mencapai target ke tiga

1Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 49
2Ibid, hlm. 55
3Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Pedoman penyusunan Rencana Aksi,
2017, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2017, hlm 2



dari SDGs yaitu kehidupan sehat dan sejahtera khususnya pada kesehatan ibu dan

bayi.4 Menerapkan prinsip inklusif dari SDGs merupakan upaya agar tenaga

kesehatan selalu open mind atau memiliki pikiran terbuka.5 Bidan memiliki

perbedaan dengan profesi tenaga kesehatan lainnya yaitu bidan dapat berdiri

sendiri dalam memberikan pertolongan kesehatan kepada masyarakat khususnya

pertolongan persalinan normal.

Sehat diyakini dan dipahami sebagai keadaan yang sempurna baik fisik,

mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat.6

Usaha untuk mewujudnyatakan definisi sehat tidak hanya dibutuhkan program

yang handal, namun Sumber Daya Kesehatan menjadi bagian yang harus

diperhatikan. Perhatian pada Sumber Daya Kesehatan tidak hanya terletak pada

infrastruktur fisik namun dukungan untuk meningkatkan kualitas diri tenaga

kesehatan sangat penting yang akan berimplikasi pada kualitas pelayanan

kesehatan pada masyarakat.7

Penulis ingin menyampaikan berdasarkan pengamatan ada dua tipe tenaga

kesehatan di era saat ini, tipe pertama mereka yang gemar melakukan dan

menerima perubahan, tipe kedua mereka yang tidak suka berubah. Perubahan

4Ending Purwoastuti dan Elisabeth S.W, 2015, Etikolegal dalam Praktik Kebidanan,Yogyakarta:
Pustaka Baru Press,hlm.64
5Inklusif adalah berkaitan dengan banyak aspek hidup manusia yang berdasarkan atas prinsip
persamaan, keadilan dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan,
sosial dan ekonomi. Masing-masing aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling
berkaitan satu dengan yang lain. Gavin Reid, 2005, Dyslexia and Inclusion Classroom Approaches for
Assesment Teaching and Learning, London: Dafid Fulton Publisher, hlm. 88.
6Soekidjo Notoatmojo, op. cit. hlm.50
7Bahder Johan Nasution, 2013, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: PT Rineka
Cipta, hlm. 1



yang dimaksud adalah terkait kompetensi tambahan atau soft skill yang

menyesuaikan dengan kebutuhan penerima asuhan kebidanan saat ini. Contohnya

pada bahasa verbal dan nonverbal saat pendampingan pasien bersalin, konsep

bersalin alami dan minimal intervensi yang masih belum diterima sebagian bidan

dengan alasan persalinan adalah proses yang penuh risiko (kegawatdaruratan ibu

dan bayi).

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) melalui Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 pasal 3 dinyatakan terdapat tujuh  sub sistem

pengelolaan kesehatan yaitu strategi dan program prioritas pemerintah dalam

bidang kesehatan yang salah satunya adalah tentang: ‘Penelitian dan

pengembangan (LITBANG) kesehatan” termasuk prokreasi pelayanan kesehatan

ibu hamil dan bersalin di Indonesia.  Sejarah mencatat sebelum ada bidan di

Indonesia telah ada dukun bersalin yang memegang peranan penting di

masyarakat dan memandang persalinan sebagi proses yang alami.8

Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 menunjukkan

angka kejadian seksio sesarea di Indonesia sebesar 15,3% dari sampel 20.591 ibu

yang melahirkan. World Health Organization (WHO) menetapkan batasan

maksimum proporsi persalinan secara seksio sesarea sebesar 10%.

Kecenderungan meningkatnya proporsi persalinan seksio sesarea perlu

mendapatkan perhatian karena tidak adanya bukti kemanfaatan dalam

8Kementerian Kesehatan RI, 2017, Sistem Kesehatan Nasional, Perencanaan Kesehatan, Kebijakan
Kesehatan, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, hlm. 9



menurunkan angka kematian ibu dan bayi.9 Terkait pelayanan kesehatan

tradisional komplementer data RISKESDAS tahun 2013  menyebutkan,  proporsi

rumah  tangga  yang  memanfaatkan  pelayanan kesehatan  tradisional  sebesar

30,4%.  Rumah  tangga  yang  memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional

keterampilan tanpa alat sebesar 77,8%  dan  ramuan  sebesar  49%.10

Terkait dengan upaya kesehatan tradisional non farmakologis hasil

penelitian DR. Sri Rejeki tentang management nyeri persalinan menyatakan

tehnik non farmakologis counter-pressure lebih efektif dari teknik Back-

effleurage. Teknik Back-effleurage merupakan teknik pijatan dengan

menggunakan pola gerakan melingkar dengan telapak tangan sedangkan counter-

pressure merupakan tekanan terus menerus selama kontraksi dilakukan pada

tulang sacrum wanita dengan kepalan salah satu tangan atau peremasan pada

pinggul.11 Metode pressure ini mirip dengan spinning babies dimana

pendampingan seorang tenaga kesehatan sangat dibutuhkan untuk melalui proses

nyeri persalinan.

Bidan berada pada setiap jenjang pelayanan meliputi pelayanan primer,

sekunder dan tersier. Dimulai dari puskesmas sebagai pelayanan primer, Klinik

9Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013,
“Riset Kesehatan Dasar Pertolongan Persalinan Seksio Sesaria”Buletin Penelitian Sistem
Kesehatan (Bulletin of Health System Research, ISSN 1410-2935. e-ISSN 2354-8738)
http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3031
10Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016,
Riset Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan Tradisional/Komplementer, Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI, hlm. 89
11Sri Rejeki, “Tingkat Nyeri Pinggang Kala I Persalinan melalui Teknik Back-effleurage dan Counter-
Pressure”, 2013, Jurnal Keperawatan Maternitas, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 124-
133http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKMat/article/viewFile/999/1048.



swasta atau negeri sebagai pelayanan sekunder, dan Rumah Sakit (RS) sebagai

pelayanan tersier. Bidan memiliki peran yang strategis yaitu edukator, motivator,

advokator dan fasilitator dan memiliki fungsi pelaksana, pengelola, pendidik,

peneliti.12 Dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya bidan memiliki hak

dan kewajiban. Salah satu kewajiban yang tercantum dalam pasal 28 Peraturan

Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan adalah “Dalam menjalankan praktik

kebidanannya, Bidan berkewajiban untuk: meningkatkan mutu pelayanan

profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya”. Kewajiban

tersebut merupakan landasan untuk selalu up to date dan mengikuti evidence

based medicine (EBM) yaitu praktek pelayanan yang dilaksanakan sudah

mengandung bukti ilmiah dan hasil penelitian klinis yang terbukti aman dan

bermanfaat.13 Meningkatnya pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap

meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan termasuk

pelayanan kebidanan. Hal ini menjadi tantangan bagi profesi kebidanan dalam

mengembangkan profesionalisme memberikan pelayanan yang berkualitas.

Kualitas pelayanan memerlukan komitmen dan disiplin diri yang tinggi.

Tercantum didalam Pasal 29 PERMENKES No. 28 tahun 2017 tentang ijin

dan penyelenggaraan praktik bidan: “Dalam menjalankan praktik kebidanannya,

12Ending Purwoastuti dan Elisabeth S.W, op. cit. hlm. 121
13Yusari Asih dan Risneni, 2010, Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, Jakarta: Trans Info Media,
hlm. 141



Bidan memiliki hak: memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan

pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur

operasional;” artinya bentuk perlindungan hukum bidan adalah standar profesi,

standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Pelayanan yang komperhensif merupakan strategi dalam

mengimplementasikan peran dan fungsi bidan di masyarakat. Gentle birth

merupakan sebuah filosofi atau cara pandang dimana perempuan dalam proses

hamil dan melahirkan adalah hal yang unik, dengan mengintegrasikan fungsi

fisik, pikiran dan jiwa serta keyakinan persalinan adalah proses yang alami

dengan melakukan pemberdayaan diri, maka persalinan yang lembut, aman,

nyaman, minim trauma dapat dialami.14 Penulis berpendapat filosofi ini menuntut

seorang bidan harus siap dalam setiap waktu memberikan pelayanan yang utuh.

Seorang bidan melayani satu pasien bersalin dapat memberikan asuhan lebih dari

12 jam, mulai dari pembukaan satu sampai 2 jam pasca kelahiran plasenta

membutuhkan kondisi fisik, konsentrasi, emosi yang tetap terjaga (stabil) dalam

memberikan asuhan kebidananan namun beberapa pihak hanya mampu menuntut

kewajiban bidan tanpa memperhatihan hak-hak bidan termasuk kesiapan regulasi

tentang metode gentle birth sebagai bentuk kepastian hukum perlindungan

hukum bagi bidan. Para penggiat gentle birth ingin mengembalikan citra peran

bidan sebagai penolong persalinan alami.

14Yessie Aprilia, “Balance in Gentle Birth” disajikan dalam Seminar Nasional Gentle Birth in
Midwifery Update, Semarang, 26 Maret 2017, hlm. 52.



Ada beberapa program pelayanan kebidanan yang ada saat ini terutama

dalam metode persalinan gentle birth yaitu hypno-birthing, pranic healing,

spinning babies, water birth dan lotus birth. Hypno-birthing merupakan program

membantu ibu dalam proses persalinan yang bertujuanmeminimalkan rasa nyeri

sehingga persalinan nyaman dan bebas dari trauma psikologi terjadi dengan

menggunakan pengalihan pusat konsentrasi ibu terhadap kontraksi

rahim.15Pranic healing merupakan metode penyembuhan yang menggunakan

tenaga prana atau energi kehidupan untuk menyeimbangkan cakra yang ada di

tubuh manusia, sehingga kenyamanan atas respon tubuh dapat dikendalikan dan

sakit atau nyeri dapat disembuhkan.16 Cakra didalam tubuh manusia

menunjukkan kondisi fisik seseorang.17

Metode menentukan posisi bayi yang merupakan tehnik optimalisasi posisi

bayi di panggul ibu dalam proses persalinan disebut dengan spinning babies.18

Water birth merupakan metode persalinan didalam air.Lotus birth adalah metode

15Lanny Kuswandi, Yessie Aprilia, Tantri Maharani S,2016, Modul Panduan Pelatihan Basic
Hypnosis and Hypno-Birthing, Jakarta: HBI, hlm. 43
16Choa Kok Sui, 2010, Keajaiban Penyembuhan Prana, Manila Philippines: The Institute for Inner
Studies Publishing Foundation, hlm. 2
17Cakra adalah pusat energi yang berputar yang merupakan bagian penting didalam tubuh manusia.
Terdapat 11 cakra mayor yang mempengaruhi kerja dan fungsi organ-organ fital tubuh. Energi tubuh
berasal dari berputarnya roda cakra. Cakra mayor berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik yang
memberikan energi pada organ tubuh. 11 cakra memiliki warna energi yang berbeda. Cakra ini hanya
dapat dilihat oleh seseorang yang memiliki “waskita” atau dengan foto aura. Cakra ini dapat menerima
energi negatif dari lingkungan apabila energi yang dimiliki cakra tersebut lemah. Cakra dapat berputar
kekanan dan dapat berputar ke kiri. Cakra tidak dapat dilihat oleh orang biasa, namun aura seseorang
dapat dirasakan. Choa Kok Sui, 2010, Keajaiban Penyembuhan Prana, Manila Philippines: The
Institute for Inner Studies Publishing Foundation, hlm. 18-29
18Blandine Calais-Germain, Nuria Vives Pares, 2009, Preparing For A Gentle Birth, Rochester New
York: Healing Arts Press, hlm. 1



melahirkan bayi dengan tetap membiarkan tali pusat terhubung dengan plasenta

dan dibiarkan mengering dan terputus alami.19

Proses persalinan sangat unik. Persalinan bukan sekedar melahirkan, bukan

hanya mengeluarkan bayi dari rahim, persalinan adalah proses spiritual dari

perjuangan cinta dan persalinan adalah tanda kasih.20 Metode persalinan gentle

birth terbukti memiliki manfaat yang efektif dalam proses persalinan namun

metode-metode tersebut bukan tanpa risiko. Secara langsung pelayanan tersebut

sangat membuat hubungan tenaga kesehatan dengan pasien sangat dekat dan

hangat yang terbukti dengan pernyataan kepuasan pasien di media sosial yang

ada selama ini. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam studi pendahuluan

gentle birth menjadi pilihan yang sangat populer pada pasangan suami istri saat

ini yang menginginkan persalinan normal pervaginam. Pada bulan Januari 2017

gentle birth dipilih oleh artis Andien Aisyah dalam persalinan anak pertamanya.

Melalui akun instagramnya Andien mengatakan dirinya senang memilih untuk

gentle birth dengan water birth dalam proses persalinannya rasa nyaman dapat

dialami karena berlangsungnya proses pembukaan sangat cepat.

Asuhan sayang ibu dan bayi menjadi amanat penting bidan bidan

Indonesia. Asuhan sayang ibu adalah asuhan yang menghargai budaya,

kepercayaan, dan keinginan sang ibu.21 Di Indonesia beberapa fasilitas pelayanan

19Yessie Aprilia, 2013, Art of Water Birth (Indahnya melahirkan dalam Air), Jakarta: Grasindo, hlm. 2
20Anonim, “Persalinan dengan Metode Hypnobirthing”, Kompas, Jakarta: 7 Oktober 2017, hlm. 33.
21Damayanti, dkk, 2014, Buku Ajar Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu Bersalin dan Bayi
Baru Lahir, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 24



kesehatan sudah bersinergi dan berintegrasi dalam melaksanakan praktek

metode-metode tersebut diantaranya di Jakarta, Jawa Tengah, Bali dan

Yogyakarta. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi adalah program pemerintah

yang menjadi grand desain pelayanan kebidanan namun dalam implementasinya

bidan seringkali mengalami dilemma dan keterbatasan untuk menerapkan

asuhan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ketua Asosiasi Water Birth

Indonesia selaku penggiat gentle birth: dokter I Nyoman Hariyasa Sanjaya

mengatakan proses persalinan sangat terkait dengan nyeri, namun permasalahan

yang ada saat ini adalah ibu yang tidak tahan terhadap rasa nyeri, beliau

menyatakan persalinan sebagai proses alamiah Gentle Birth yang harus

diperjuangkan, water birth merupakan salah satu solusi alternatif untuk

mengatasi rasa nyeri secara alamiah, “saya sudah sejak tahun 2007 melakukan

water birth dan semua aman”.Saat ini sikap Persatuan Obstetri Ginekologi

Indonesia (POGI) yang belum merekomendasikan metode ini, namun tidak

melarang. Bidan berhak melakukan metode persalinan alami apapun, perannya

harus didukung dan diperkuat. Beliau mengatakan apabila bidan berwenang

melakukan tindakan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri

Kesehatan, seharusnya ada Keputusan Menteri Kesehatan sebagai prosedur

teknis khusus untuk Gentle Birth.

Pernyataan berbeda disampaikan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam

wawancara penulis melalui telepon menyatakanIBI tidak merekomendasikan,



melalui surat edaran IBI yang sudah disosialisasikan, namun mengakui IBI

belum memiliki sanksi yang jelas bila ada bidan yang melakukan water birth

dalam gentle birth. Apabila ada bidan dan/atau dokter melakukan itu,

tanggungjawab berada pada yang bersangkutan, namun perbedaan pendapat

disampaikan oleh seorang bidan anggota divisi hukum IBI Provinsi Jawa Tengah

menyatakan “IBI tidak bisa melarang Gentle Birth sebelum ada kajian ilmiah

atau peraturan yang menyatakan metode tersebut dilarang”.

Perlindungan hukum merupakan bagian integral yang seharusnya menjadi

standar ukur untuk mencapai kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.22

Tenaga kesehatan dalam melakukan kewajibannya harus ada rasa aman dan

nyaman sehingga pelayanannya berkualitas dan harapan pasien dapat terpenuhi.

Berdasarkan pengamatan penulis di provinsi Jawa Tengah tersebar praktisi

gentle birth yang telah mengikuti pelatihan. Berdasarkan pengamatan peneliti

fasilitas yang melayani metode persalinan gentle birth adalah empat klinik

bersalin, empat Rumah Sakit (RS) Swasta dan tiga RS Pemerintah. Praktisi dan

penggiat Gentle Birth salah satunya adalah bidan Yessie Aprilia pemilik klinik

bersalin Bidan Kita yang aktif mengadakan kelas ibu hamil atau privat untuk

memberikan konseling persalinan alami, minimal trauma, menimal rasa nyeri dan

minimal intervensi medis.

22Endang Purwoastuti dan Elisabeth S.W, op.cit. hlm. 62



Pelaksanaan metode selalu ada pro dan kontra dalam pelaksanaannya, hal

ini didasarkan atas tidak semua metode yang efektif dan aman bebas dari risiko.23

Selama ini pelaksanaan metode persalinan gentle birth yaitu hypno-birthing,

pranic healing, spinning babies, water birth, lotus birth dipilih apabila pasien

mengajukan permintaan kepada bidan yang dipilihnya untuk menolong

persalinan. Bidan dalam menerima permintaan pasien tersebut memandang

permintaan itu sebagai hak pasien dalam menentukan dirinya sendiri. Terjadinya

ikatan antara bidan dan pasien dapat berisiko terhadap masalah hukum atas

kejadian diluar harapan dalam pelayanan hypno-birthing, pranic healing,

spinning babies, water birth dan lotus birth.24

Menurut peneliti pelaksanaan praktek pelayanan metode persalinan gentle

birth (Hypno-birthing, Pranic Healing, Spinning Babies, Water Birth, Lotus

Birth) di provinsi Jawa Tengah terdapat tiga permasalahan mendasar yaitu terkait

pertama jumlah bidan yang kompeten dan konsisten membantu ibu hamil

bersalin secara alami atau kesiapan bidan belum lengkap sehingga dikhawatirkan

terjadi ketidakseimbangan antara jumlah permintaan untuk gentle birth dengan

jumlah bidan yang siap membantu. Disatu sisi para praktisi gentle birth masih

merasa ragu untuk menerapkan metode ini. Gentle birth saat ini diminati dan

dibutuhkan masyarakat karena pelayanannya yang mengutamakan kenyamanan

pasien dalam proses persalinan. Seorang bidan dituntut untuk selalu

23Ibid, hlm. 66
24Ibid, hlm. 67



memperbaharui pengetahuannya atau up to date berdasarkan evidence based

medicine untuk mendukung pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat.

Disisi lain pasien jaman ini mulai sadar bahwa dirinya memiliki hak otonomi

dalam memilih, menentukan metode persalinan dan memilih tenaga kesehatan.

Permasalahan yang kedua adalah belum ada regulasi yang mencantumkan

persalinan alami. Kebijakan yang ada saat ini hanya mencantumkan kewenangan

bidan menolong persalinan normal yang dirangkum sebagai Asuhan Persalinan

Normal (APN). Pro dan kontra devinisi normal dan alami menjadi penyebab

inkonsistensi organisasi profesi dalam mendukung konsep metode persalinan

gentle birth ini. Kebutuhan anggota semestinya dikaji dengan ilmiah karena disisi

lain masyarakat mulai teliti mengamati peran bidan dalam pelayanan kesehatan.

Menurut peneliti Gentle birth adalah sebuah peluang dengan berbagai tantangan

yang harus dihadapi bidan praktisi. Sampai saat ini metode persalinan gentle

birth tidak dilarang dilakukan bidan. Pro kontra IBI Pusat dengan IBI Daerah

Provinsi dengan IBI Cabang membawa akibat pada para praktisi yang merasa

tidak dilindungi dalam memberikan pelayanan kebidanan holistik gentle birth.

Permasalahan ketiga adalah ketidakseragaman sikap pemerintah daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap upaya penguatan peran bidan.

Hal-hal tersebut yang mendasari peneliti tertarik untuk menganalisis

“Perlindungan Hukum bagi Bidan dalam Praktik Pelayanan Metode Persalinan

Gentle Birth di Provinsi Jawa Tengah”.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul rumusan masalah

yaitu:

1. Bagaimanakah praktik pelayanan metode persalinan gentle birth di Provinsi

Jawa Tengah?

2. Bagaimanakah pengaturan hukum perlindungan bidan dalam praktik

pelayanan metode persalinan gentle birth di Indonesia?

3. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang praktik

pelayanan metode persalinan gentle birth dalam pelaksanaannya sudah

cukup memberikan perlindungan bidan di provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka dapat ditentukan tujuan yang

hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi praktik pelayanan metode persalinan

gentle birth di Provinsi Jawa Tengah

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaturan hukum perlindungan

bidan dalam praktik pelayanan metode persalinan gentle birth di Indonesia

3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kucukupan pengaturan hukum

perlindungan bidan dalampraktik pelayanan metode persalinan gentle birth

di provinsi Jawa Tengah



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan  uraian di atas, maka dapat ditentukan manfaat yang hendak

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran pada

bidan untuk mendapatkan perlindungan bidan dalam praktik pelayanan

metode persalinan gentle birth yang dikaji atas dasar hak dan kewajiban

bidan dalam upaya mewujudkan pelayanan kebidanan berdasarkan bukti

ilmiah dan hasil penilian atau evidence based medicine practice.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu bahan tambahan

referensi utamanya dalam peningkatan pengetahuan tentang perlindungan

bidan dalam praktek pelayanan metode persalinan gentle birth yang dikaji

atas dasar hak dan kewajiban bidan dalam upaya mewujudkan pelayanan

kebidanan berdasarkan bukti ilmiah dan hasil penilian atau evidence based

medicine practice sehingga pelayanan kebidanan yang komprehensif dan

memenuhi harapan masyarakat dapat tercapai.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis

yaitu pada studi sosial hukum tidak dapat dikonsepsikan sebagai suatu gejala



normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang

dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.25

Faktor yuridis dalam penelitian ini adalah semua peraturan yang

berkaitan dengan perlindungan hukum bidan, sedangkan faktor

sosiologisnya adalah pelaksanaan praktek pelayanan kebidanan dengan

metode persalinan gentlebirth (hypno-birthing, pranic healing, spinning

babies, water birth, lotus birth).

Penelitian hukum sosiologis, maka yang diteliti awalnya adalah data

sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data

primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.26 Penelitian yang akan

dilakukan diawali dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundangan

dan kajian pustaka mengenai perlindungan hukum bagi bidan dalam praktek

pelayanan metode persalinan gentle birth (hypno-birthing, pranic healing,

spinning babies, water birth, lotus birth). Setelah semua peraturan

perundangan dan kajian pustaka dikumpulkan, maka selanjutnya peneliti

akan melakukan kajian terhadap fenomena yang ada di masyarakat yaitu

dengan melakukan wawancara mendalam kepada responden (Ibu pasca

bersalin yang saat persalinannya memilih metode gentle birth dan Bidan

yang melakukan praktek metode persalinan gentle birth) dan narasumber

(Organisasi profesi Bidan, Organisasi Persatuan Dokter Obstetri Ginekologi

25 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia
Pustaka, hlm 34.
26 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 52.



(POGI) Provinsi Jawa Tengah, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah).

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian eksplanatoris yaitu

menjelaskan gejala-gejala hukum yang sudah ada berdasarkan pengetahuan

dan pengertian yang ada untuk menguji kebenaran suatu hipotesis,

menerangkan sebab-akibat diantara berbagai variabel.27 Dasar pertimbangan

peneliti menggunakan spesifikasi penelitian eksplanatoris adalah terdapat

gejala hukum dimana praktek metode persalinan gentle birth ini sudah

dilakukan tenaga kesehatan namun belum ada peraturan spesifik yang

mengatur tentang hal tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan dikuatkan

dengan data sekunder. Data primer adalah data yang belum diolah dan

diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.28 Data

primer diperoleh melalui  wawancara mendalam kepada responden serta

narasumber yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil wawancara

tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik hasil kesimpulan dari

27Endang Wahyati, Trihoni Nalesti Dewi dan Hermawan Pancasiwi, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan
Penelitian dan Tesis, Semarang: Fakultas Pasca Sarjana UNIKA Soegijapranata, hlm. 8

28Hasan M. Iqbal, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: Ghalia
Indonesia, hlm 82



penelitian yang akan dilakukan, sedangkan data sekunder adalah data yang

diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari

sumber-sumber yang telah ada.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan

ini terdiri dari berbagai bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam usulan penelitian ini,

meliputi :

a) Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945

b) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

c) UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

d) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan

Kesehatan Tradisional

e) Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran

f) Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan

Praktik Bidan

g) Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan

yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

h) Permenkes RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien



i) Permenkes RI Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan

dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

j) Kepmenkes RI Nomor 369 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi

Bidan.

k) Kepmenkes RI Nomor 938 Tahun 2007 Tentang Standar Asuhan

Kebidanan.

l) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah

b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian

ini antara lain:

a) Kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah buku

tentang metodologi penelitian hukum kesehatan, perlindungan

hukum bagi tenaga kesehatan.

b) Hasil ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian, berupa jurnal

ilmiah, tentang perlindungan hukum bagi bidan dalam melakukan

praktik kebidanan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diharapkan memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,



pada penelitian ini akan digunakan bahan hukum tersier berupa kamus

hukum dan kamus kedokteran.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam yang

merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang

telah digali dari sumber data secara langsung melalui teknik percakapan dan

tanya jawab.29 Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode yang digunakan

adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan

mempelajari, serta memahami data yang berupa teks otoritatif

(peraturan perundang-undangan, kebijakan publik), literatur atau buku

teks, jurnal, artikel, kamus dan lainnya yang bersifat publik maupun

privat yang terdapat kaitannya dengan permasalahan yang akan

dibahas yaitu perlindungan hukum bagi bidan dalam praktek pelayanan

metode persalinan gentle birth (hypno-birthing, pranic healing,

spinning babies, water birth, lotus birth) di provinsi Jawa Tengah.

2. Studi lapangan

Studi lapangan yaitu cara mengumpulkan data primer yang

dilakukan secara langsung pada objek penelitian dengan cara

29 Satori dan Suyanto, 2013, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfa Beta, hlm. 23



wawancara mendalam dimana peneliti menggunakan panduan

wawancara yang berisi beberapa pertanyaan pokok yang akan digali

kebenarannya dan melakukan observasi terhadap praktek pelayanan

dengan metode persalinan gentle birth (hypno-birthing, pranic healing,

spinning babies, water birth, lotus birth) oleh bidan kepada ibu hamil

yang memilih metode tersebut.

Teknik dan/atau cara penentuan responden dalam penelitian ini

adalah Non Probability Sampling, yaitu teknik yang tidak memberikan

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis Non Probability

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive

Sampling. Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel

yang dilakukan dengan memilih satuan sampling atas dasar

pertimbangan sekelompok pakar di bidang ilmu yang sedang diteliti.

Fasilitaspelayanan kesehatan yang menyelenggarakan praktek metode

persalinan gentle birth (hypno-birthing, pranic healing, spinning

babies, water birth, lotus birth) tersebar di wilayah Provinsi Jawa

Tengah. Penelitian ini akan dilakukan di empat Klinik Bersalin di

provinsi Jawa Tengah. Responden yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu:

a) Bidan yang melakukan praktik pelayanan metode gentle

birth(hypno-birthing, pranic healing, spinning babies, water birth,



lotus birth) di empat klinik bersalin di provinsi Jawa Tengah

sehingga total responden tenaga kesehatan 4 orang.

b) Ibu pasca bersalin yang saat persalinannya memilih metode gentle

birth (hypno-birthing, pranic healing, spinning babies, water

birth, lotus birth) sebanyak 1 orang tiap fasilitas kesehatan

sehingga total responden ibu pasca bersalin 4 orang.

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Tengah selaku wakil kementerian kesehatan yang

menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi kebijakan

b) Ketua Ikatan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (POGI)

Provinsi Jawa Tengah

c) Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Provinsi Jawa

Tengah

d) Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Daerah Jawa Tengah

e) Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Semarang

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data

primer dan sekunder. Penelitian kualitatif digunakan untuk membantu

interpretasi hubungan antara ubahan-ubahan dan untuk membantu



menjelaskan faktor-faktor yang mendasari hubungan yang terbangun dengan

penelusuran dari dalam.30 Langkah analisis  yang dilakukan adalah:

1. Pengumpulan data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam

terhadap responden dan narasumber yang telah ditentukan, data hasil

wawancara tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk narasi.

Data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier selanjutnya akan dikumpulkan

menjadi satu dalam kajian kepustakaan.31

2. Penyajian Data

Data yang telah diperoleh kemudian diperiksa, diteliti apakah sudah

sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya, setelah proses pengolahan data selesai, data disusun

secara sistematis dan disajikan dalam bentuk teks (texstular), penyajian

data dalam bentuk kalimat. Metode kualitatif pada penelitian yang akan

dilakukan bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah

yang kemudian akan dibangun oleh peneliti berupa pola-pola umum.

30Julia, Brannen, 2004, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Samarinda: Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari bersama Pustaka Pelajar, hlm. 85

31J. R. Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Grasindo, hal 121.



F. Penyajian Tesis

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, pembatasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran

(kerangka konsep dan kerangka teori), metode penelitian, penyajian tesis

yang memuat sistematika penulisan tesis dan jadwal penelitian.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini diuraikan mengenai tinjauan teori

perlindungan hukum tenaga kesehatan, profesi bidan dan metode Persalinan

GentleBirth yang meliputi hypnobirthing, pranic healing, spinning babies,

water birth dan lotus birth.

c. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil melalui wawancara mendalam kepada

narasumber dan responden yang telah dilakukan menggunakan daftar

pertanyaan terhadap bidan yang melakukan praktek metode persalinan gentle

birthdan hasil penelitian disajikan secara narasi. Pembahasan diuraikan

mengenai ketentuan hukum tentang perlindungan hukum bagi bidan dalam

praktek pelayanan metode persalinan gentle birth yang meliputi hypno-

birthing, pranic healing, spinning babies, water birth dan lotus birth,

pelaksanaan praktek metode persalinan gentle birth dan sejauh mana

peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang praktik pelayanan



metode persalinan Gentle Birth dalam pelaksanaannya sudah mampu

memberikan perlindungan bidan di provinsi Jawa Tengah.

d. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan

masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan juga disampaikan saran yang

merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi penulis tentang

perlindungan hukum bagi bidan dalam praktek pelayanan metode persalinan

gentle birth yang meliputi hypno-birthing, pranic healing, spinning babies,

water birth dan lotus birth serta dilengkapi dengan daftar pustaka yang

dipergunakan dalam penelitian ini.



G. Kerangka Konsep

Undang-Undang Dasar RI tahun 1945
UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
Permenkes No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
Permenkes RI No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan
Permenkes RI No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
Permenkes RI No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan  Praktik Bidan
Kepmenkes RI No. 369 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan.
Kepmenkes RI No. 938 Tahun 2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah

Perlindungan Hukum Bidan Praktisi
Gentle Birth

Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Bidan

Keadilan Kepastian hukumKemanfaatan

Gambar 1.1. Kerangka Konsep
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