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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan praktik pelayanan metode persalinan gentle birth di provinsi

Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah adalah lokasi yang dipilih dalam penelitian ini

karena merupakan salah satu barometer realisasi program pemerintah dalam

bidang kesehatan. 109 Berdasarkan pengamatan peneliti diantara tiga provinsi

yang terdapat praktik pelayanan pertolongan persalinan dengan metode gentle

birth yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Bali jumlah tempat dimana metode-

metode ini ditolong oleh bidan paling banyak di provinsi Jawa Tengah. Empat

klinik bersalin yang dipilih terletak di kabupaten Klaten, kabupaten Cilacap,

kabupaten Semarang dan kota Semarang. Pilihan tempat didasarkan pada

kriteria inklusi peneliti yaitu keempat klinik tersebut pernah melayani kelima

metode persalinan persalinan gentle birth yaitu hypnobirthing, pranic healing,

spinning babies, water birth dan lotus birth.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di klinik “BK” di kabupaten

Klaten praktik pelayanan metode persalinan gentle birth sudah berlangsung

sejak tahun 2005 diawali dari praktik metode hypnobirthing. Jumlah praktisi

yang sudah mengikuti pelatihan adalah empat orang tingkat basic, 1 orang

tingkat advance dan 1 orang sudah tingkat trainer. Semua bidan memiliki

109Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2016, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Jawa
Tengah: Humas dan Protokol Provinsi Jawa Tengah, hlm. 2



STRB, SIPB dan SIKB. Ruangan persalinan ditampilkan dengan konsep

tradisional namun representatif untuk tindakan. Gentle birth dijadikan visi

klinik karena didasarkan pada pemahaman bahwa karakter seorang anak,

prilakunya hingga sakitnya seseorang sangan tergantung dengan masa saat

anak tersebut didalam kandungan dan saat dilahirkan. Pandangan bahwa

perempuan hamil dan bersalin bukan mesin yang bisa diintervensi oleh

keinginan penolong melalui gente birth adalah konsep mengembalikan

keyakinan dan kepercayaan diri seorang perempuan bahwa tubuhnya dibentuk

sempurna oleh Tuhan. Beliau menyatakan metode persalinan gentle birth

tidak berbeda dengan asuhan persalinan normal (APN) fokusnya adalah

continue support yaitu pemberdayaan diri ibu bersalin basic life support.

Bidan gentle birth yang kompeten didasarkan pada sertivikat pelatihan-

pelatihan yang dia miliki. Setiap metode ada pelatihannya diselenggarakan

dengan satuan kredit point (SKP) dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pusat.

Pemberian SKP pada pelatihan dan seminar dirasakan sebuah dukungan IBI

untuk mempromosikan gentle birth ini kepada bidan-bidan di Indonesia.

Diakui bahwa terjadinya perbedaan reaksi IBI masing-masing daerah

karena pertama perbedaan pengetahuan masing-masing bidan, kedua

kepentingan masing-masing individu bidan (bisnis dan kompetisi), ketiga

adalah kepentingan politik masing-masing kepala daerah. Pusat kekhawatiran

organisasi profesi adalah keselamatan ibu dan bayi dan pada metode water

birthdan lotus birth.  Kajian penelitian sudah ada di Indonesia bahwa



persalinan dengan alami tidak menyebabkan komplikasi proses persalinan,

namun penelitian efektifitas dan faktor risiko belum berjalan karena ada

hambatan dari organisasi profesi. Perpaduan antara science (ilmu), art (seni)

dan spiritual adalah sebuah strategi untuk memberikan pelayanan

komprehensif. Kepuasan pasien menjadi target klinik bersalin “BK”.  Beliau

menyatakan pada bulan januari 2017 Ketua IBI Pusat berkunjung ke klinik

“BK” menyampaikan tujuan akan melakukan penelitian tentang metode-

metode persalinan gentle birth namun respon berbeda tampak dari IBI Daerah

dan Cabang yang tidak ikut hadir dalam kunjungan ketua IBI Pusat ke klinik

“BK”.

Hasil pengamatan peneliti terhadap prosedur operasional pelayanan

metode persalinan gentle birth ketika klien datang akan dilakukan pengkajian

umum dan pengkajian kesehatan secara lengkap kemudian akan dilakukan

pemeriksaat antropometri, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan laboratorium

sederhana yaitu cek haemoglobin dan reduksi protein urine apabila semua

hasil normal maka dilanjutkan dengan pemberian penjelasan tentang kondisi

proses persalinannya dan klien dipersilakan memilih metode-metode

persalinan gentle birth, setelah memilih metode selanjutnya klien akan

diberikan pelayanan sesuai pada tahapan persalinan yang sedang dialami.

Di klinik “BK” setiap metode persalinan ada SPOnya, pemantauan

dengan partograf tetap dilaksanakan sebagai standar untuk menentukan

keputusan bidan selanjutnya dalam pertolongan persalinan, pada saat Kala II



(waktu pengeluaran bayi) secara tehnik SPOnya mengikuti SPO APN dan

apabila terjadi kegawatdaruratan maka SPO kegawatdaruratan dilaksanakan.

SPO gentle birth tahun 2018 akan diajukan ke KEMENKUMHAM untuk

mendapatkan legitimasi secara hukum. Pendokumentasian setiap tindakan

selalu dicatat dalam rekam medis klien bersalin. Tantangan yang dialami saat

ini dalam praktik pelayanan metode persalinan gentle birth adalah belum ada

dukungan yang konsisten dari organisasi profesi IBI dan POGI disisi lain

respon masyarakat sangat antusias dan menerima. Hasil wawancara peneliti

dengan salah satu klien yang persalinannya ditolong dengan metode-metode

gentle birth ini didapatkan pernyataan  bahwa dirinya sangat bahagia dan

berencana persalinan kehamilan berikutnya akan memilih metode gentle birth

kembali.

Kabupaten Cilacap menjadi lokasi kedua yang dipilih peneliti untuk

melakukan wawancara dengan pimpinan klinik “IA” didapatkan penjelasan

bahwa praktik metode-metode persalinan gentle birth sudah berlangsung sejak

tahun 2011. Gentle birth dipilih sebagai visi klinik karena ingin memberikan

pandangan bahwa orang hamil dan bersalin tidak dikategorikan kondisi sakit.

Persalinan adalah proses yang sehat merupakan konsep berpikir dari tenaga

kesehatan di klinik tersebut. Semua tenaga kesehatan yang bekerja memiliki

STRB, SIPB yang masih aktif. Praktik pertolongan persalinan gentle birth

tetap berpedoman pada partograf  untuk menilai kemajuan proses persalinan

dan identifikasi tanda-tanda kegawatdaruratan. Berpedoman pada 60 langkah



asuhan persalinan normal (APN) pada pertolongan persalinan gentle birth

tidak semua langkah wajib dilakukan, beberapa langkah atau tindakan tersebut

adalah tindakan menahan perineum saat memimpin persalinan tidak

dilakukan, bidan memimpin ibu meneran tidak dilakukan karena klien akan

mengikuti ritme kontraksi sendiri (bidan hanya diam dan tenang), melahirkan

bahu dengan tarik curam keatas dan kebawah tidak dilakukan, pemberian

injeksi oksitosin pada management aktif kala III (MAK III) tidak wajib

dilakukan, apabila klien memilih lotus birth maka langkah jepit potong tali

pusat tidak dilakukan. Langkah yang tidak dilakukan karena konsep berpikir

persalinan adalah proses yang alami.

Langkah menahan otot perineum dengan telapak tangan pada saat

kepala bayi crowning adalah upaya untuk mengurangi risiko robekan jalan

lahir.110 Prinsip ini analog dengan kompres air hangat pada perineum atau

berendam air hangat selama proses Kala I (kala pembukaan). Berdasarkan

teori fisiologi kompres hangat akan menciptakan fase dilatasi pada otot

tersebut sehingga otot lentur dan hal ini sangat direkomendasikan sebagai

upaya untuk mengurangi robekan saat proses persalinan.111 Peneliti

perpendapat kekhawatiran terjadinya robekan karena langkah menahan

perineum tidak tilakukan pada metode gentle birth tidak berdasarkan bukti

110Guyton dan Hall, 1997, Buku Ajar Fisiologi Kedokteran, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC,
hlm. 215
111Ibid, hlm. 219



ilmiah yang kuat karena pada kenyataannya kejadian robekan jalan lahir pada

persalinan metode-metode gentle birth hanya robekan tingkat  1 dan 2.

Laporan penelitian di Amerika mengatakan posisi persalinan yang

dibakukan di RS itu tidak dilatarbelakangi studi ilmiah karena hal tersebut

dilakukan demi memudahkan dokter dalam memeriksa vagina pasien dan

menangani persalinan padahal posisi berbaringlah yang memicu sobek pada

vagina karena  pada posisi itu kontraksi akan mendorong bayi secara

horizontal dan menentang kekuatan gravitasi secara vertical.112

Memimpin persalinan dengan berteriak yang dimaksudkan untuk

memberikan semangat dalam gentle birth tidak dilakukan karena hal ini

dipercaya tidak memberikan efektifitas. Secara teori dinyatakan ibu secara

normal akan merasakan sensasi dorongan mengejan ketika pembukaan

lengkap (10 jari). Mengejan dengan memperhatikan ritme respon tubuh dan

mencari posisi yang nyaman sebagai mekanisme adaptasi tubuh ibu terhadap

pesan dari bayi terkait posisinya akan memudahkan bayi keluar.113Similarity

prinsip tersebut adalah konsep melahirkan mamalia pada umumnya adalah

menghindari tempat yang ramai, dan terang.114

Langkah tarik curam kebawah dan keatas untuk melahirkan bahu bayi

memiliki tujuan untuk membantu melahirkan bahu. Pada kondisi kepala bayi

112Lauren Dundes MHS, “The Evolution of Maternal Birthing”, 1987, American Jurnal of Public
Health, Volume 3 New York, hlm. 5
113Yesie Aprilia, op.cit, hlm 14
114Ibid, 5



sudah lahir secara fisiologi dia akan melakukan putar paksi sendiri untuk

beradaptasi dengan tubuhnya agar dapat melalui jalan lahir.115 Pada metode-

metode persalinan gentle birth langkah ini tidak dilakukan karena prinsip

bahwa ikatan batin tubuh ibu dan bayi akan membantu bayi untuk

menyesuaikan diri. Metode pranic healing akan sangat membantu dengan

kepercayaan ibu dan praktisi. Para praktisi gentle birth sudah melakukan

upaya preventif dengan metode optimalisasi posisi bayi dengan tehnik

spinning babies pada saat kala I Persalinan.

Langkah jepit potong tali pusat pada metode lotus birth adalah analog

dengan konsep menunda pemotongan tali pusat (delayed cord clamping) yang

bermanfaat untuk meningkatkan kadar hematokrit dalam darah, peningkatan

kadar hemohlobin dalam darah dan penurunan angka anemia dan ikterus pada

bayi. Kekhawatiran terkait infeksi yang akan terjadi karena proses

pembusukan plasenta pada metode lotus birth praktisi gentle birth membuat

program home visite pagi dan sore hari pada bayi lotus birth dan ibu pasca

bersalin. Dalam program home visite ini seorang bidan akan memandikan

bayi, memandikan plasenta, mengganti pembungkus plasenta, memperhatikan

kondisi tanda-tanda vital bayi dan memeriksa kondisi ibu pasca bersalin.

Dengan program ini diharapkan kondisi bayi dan ibu dapat dipantau dengan

cermat dan risiko infeksi dapat diminimalkan.

115Manuaba, op.cit, hlm. 59



Klinik “ND” di kabupaten Semarang menjadi lokasi ketiga yang

dipilih untuk wawancara dengan bidan “TI” didapatkan pernyataan praktik

metode-metode persalinan gentle birth sudah dilakukannya sejak tahun 2012

dengan visi klinik yaitu pelayanan dengan cinta dan perhatian. Bidan-bidan di

klinik ini dituntut untuk mengikuti pelatihan metode-metode persalinan gentle

birth yang bertujuan untuk memberikan motivasi untuk mengembangkan diri

menjadi bidan professional. Menurut responden bidan “TI” Professional

seorang bidan tidak dapat diukur hanya dengan lulus ujian kompetensi, karena

design ujian kompetensi hanya tes tulis sedangkan bidan dalam praktiknya

memerlukan keterampilan sikap dan prilaku nyata. Dalam praktik kebidanan

di klinik ini tidak semua klien dapat diberikan persetujuan untuk memilih

metode-metode gentle birthkarenakontraindikasi dan riwayat kesehatan klien

sangat dipertimbangkan untuk memutuskan metode yang akan diberikan.

Bidan di klinik ini akan selalu berkonsultasi dengan dokter spesialis

kebidanan dan penyakit kandungan terkait hal-hal kondisi klien secara

komprehensif. Hasil pengkajian bidan dan dokter akan dijadikan bahan

pertimbangan untuk menentukan metode yang boleh atau yang tidak boleh

diberikan kepada klien dalam persalinannya. Keterbatasan yang dialami

diklinik ini adalah klien yang menggunakan kartu JKN tidak dapat memilih

metode-metode persalinan gentle birth hal ini karena perbedaan bahan habis

pakai yang akan digunakan. Hasil pengamatan peneliti rekam medis dibuat

dengan sangat teliti tersimpan rapi, semua asuhan yang diberikan dicatat



dengan tulisan yang jelas. Diklink ini terdapat program home visitepada setiap

ibu pasca bersalin. Program ini berjalan ditujukan untuk memantau

perkembangan ibu dan bayi. Pelayanan lebih khusus diberikan pada ibu yang

memilih metode lotus birth setiap pagi dan sore hari akan ada bidan yang

berkunjung ke rumah klien memberikan pelayanan memandikan bayi,

membersihkan tali pusat dan plasentanya agar tidak bau, memantau kondisi

bayi dan ibu secara cermat sampai tali pusat bayi tersebut terputus alami

dengan plasenta.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu klien yang persalinannya

memilih metode-metode gentle birth di klinik “ND” didapatkan pernyataan

pengalaman persalinannya menjadi pengalaman yang tidak akan bisa

dilupakan karena kepercayaan diri dapat tumbuh untuk menjadi seorang ibu.

Tempat keempat adalah klinik “MR” dalam wawancara dengan bidan

“BA” didapatkan hasil praktik metode-metode persalinan gentle birth sudah

dilakukan sejak tahun 2015 dengan visi klinik “Mendampingi dengan

Sepenuh Hati”  karena hal ini dipandang sangat penting pada jaman saat ini.

Pelayanan metode persalinan gentle birth ini dilakukan dengan tetap

berpedoman pada SPO Asuhan Persalinan Normal dan mengikuti SPO dari

setiap metode. Hasil pengamatan peneliti terhadap rekam medis diklinik

tersebut semua asuhan dan tindakan pertolongan persalinan dicatat dengan

jelas dan rapi. Penampilan ruangan persalinan sangat indah dengan warna-

warni dinding dilengkapi televisi dan aroma terapi yang harum. STR dan



SIPB dan sertivikat pelatihan para bidan dipajang didinding dan statusnya

masih berlaku.

Gambaran permintaan masyarakat memilih metode-metode gentle

birth di provinsi Jawa Tengah  menjelaskan bahwa metode tersebut semakin

digemari dan manfaat yang positif dapat dirasakan.

Tabel 3.1. jumlah pertolongan persalinan oleh bidan dengan kelima metode gentle
birth di empat klinik bersalin di Provinsi Jawa Tengah
No Kode Klinik Jumlah pertolongan persalinan oleh bidan dengan

kelima metode gentle birth
2014 2015 2016

1 “BK” 7 Orang 14 Orang 10 Orang
2 “IA” 5 Orang 9 Orang 11 Orang
3 “ND” 3 Orang 12 Orang 20 Orang
4 “MR” 4 Orang 4 Orang 8 Orang
Sumber: Hasil wawancara Peneliti

Menurut peneliti tidak bisa ditolak bahwa masyarakat kini semakin

sadar dan bisa belajar banyak dari media atau fasilitas yang ada untuk

mendapatkan informasi dan pengetahuan. Gentle birth menjadi sebuah

peluang bagi profesi bidan untuk tampil lebih elegan dihadapan masyarakat

dan memenuhi harapan masyarakat yaitu pendampingan yang penuh kasih

dalam persalinan. Diperlukan strategi untuk penguatan peran bidan diera saat

ini salah satunya adalah revitalisasi fungsi organisasi profesi baik berbentuk

motivasi moral ataupun produk kebijakan. Hal ini sejalan dengan hasil

wawancara peneliti dengan Ketua IBI Kota Semaran: “IBI saatnya akan

membuka diri dan bersinergi dengan anggota para praktisi gentle birth”.



Perbandingan jumlah persalinan yang ditolong dengan metode-metode

gentle birth dengan tanpa menggunakan metode gentle birth di empat klinik

bersalin di Jawa Tengah disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 perbandingan Perbandingan jumlah persalinan yang ditolong
dengan metode-metode gentle birth dan tanpa menggunakan metode gentle
birthBulan Januari-November 2017

No Kode
Klinik

Total
persalinan

Ditolong
dengan
metode
gentle
birth

Ditolong
tanpa

metode
gentle
birth

Kejadian
emergency
gentle birth

Rujukan ke Rumah Sakit
(RS)

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Hidup Gravida Mati
1 “BK” 71 100 65 91,5 - - 6 8,5 6 SC G1=2

G2=3
G3=1

0

2 “IA” 119 100 82 68,9 21 17,6 16 13,5 4 VE
12 SC

G1=5
G2=11
G5=1

0

3 “ND” 214 100 149 69,6 48 22,5 17 7,9 4
Induksi
13 SC

G1=4
G2=7
G3=3
G4=3

0

4 “MR” 226 100 63 27,8 120 53,1 43 19,1 6
Induksi
3 VE
34 SC

G1=11
G2=24
G3=2
G4=4
G5=2

0

Total 630 100 359 56,9 189 30 82 13,1 - 0
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis dari Rekam Medis diempat Klinik

Peneliti mendapatkan data dari membaca rekam medis diempat klinik di

Provinsi Jawa Tengah dan dari tabel diatas dapat dipahami bahwa dari 630

jumlah persalinan 56,9% ditolong dengan metode gentle birth. Kejadian

emergency pada metode persalinan gentle birth berjumlah 13,1% yang dapat

ditangani dengan rujukan tepat waktu ke RS. Berdasarkan jumlah pasien



rujukan dapat disimpulkan bahwa kehamilan multi gravida (kehamilan lebih

dari satu) lebih banyak dirujuk dibandingkan primi gravida (hamil pertama).

Kesimpulan kelengkapan berkas praktik bidan dari empat tempat

penelitian disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Kelengkapan berkas praktik bidan

Indikator/
Tempat STR SIPB SPO RM

Sertivikat
pelatihan

para
praktisi

STRTKT
dan

SIPTKT
Jumlah
praktisi

Klinik
“BK”

Ada Ada Ada Ada Ada Ada 6 orang

Klinik
“IA”

Ada Ada Ada Ada Ada Ada 4 orang

Klinik
“ND”

Ada Ada Ada Ada Ada Ada 12
orang

Klinik
“MR”

Ada Ada Ada Ada Ada Tidak ada 2 orang

Sumber: Hasil Penelitian Penulis

Praktik metode-metode gentle birth di Indonesia saat ini masih belum

jelas karena adanya surat edaran organisasi IBI tentang tidak

merekomendasikan. Menurut pendapat ahli hukum “EW” surat edaran

tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Unsur legalitas menjadi

hal yang harus dipenuhi dalam setiap praktik pelayanan kebidanan.

Menurut peneliti situasi dan kondisi bahwa metode-metode persalinan

gentle birth ini mulai diminati masyarakat dan respon masyarakat sangat

antusias harus dikaji dari beberapa dimensi diantaranya adalah nilai etik dan

moral secara universal dari praktik ini. Nilai etika berasal dari kesadaran

dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Prinsip nilai-nilai dalam etika



adalah tidak merugikan, bertujuan baik, memenuhi aspek kerahasiaan,

keadilan dan setia pada kebutuhan pelayanan yang diberikan.116 Wujudnyata

praktik gentle birth ini memenuhi prinsip tidak merugikan adalah rasa nyaman

dan aman yang dirasakan klien karena pendampingan setiap waktu selama

proses persalinan inilah bentuk asuhan sayang ibu yang riil actiondan

pendampingan yang diberikan adalah pendampingan aktif contohnya

melakukan yoga, spinning babies (rebozo, sheking) massage perineum,

dukungan spiritual dengan musik relaksasi bernuansa spiritual, bahkan

menghadirkan pendeta atau orang spiritual untuk berdoa bersama.

Pemenuhan aspek tujuan baik diwujudkan dengan pengakajian pasien

bersalin yang lengkap dan komperhensif  termasuk faktor risiko, skala risiko,

perhatian pada indikasi dan kontraindikasi pada setiap metode persalinan yang

akan dipilih. Ekspektasi klien terhadap dirinya sendiri harus disesuaikan

dengan situasi dan kondisi pada saat memasuki proses persalinan, terkait hal

ini bidan praktisi gentle birth akan memberikan penjelasan tentang

relevansinya suatu metode dapat dilaksanakan. Skrining faktor risiko sangat

dilakukan ketat sebagai upaya keselamatan ibu dan bayi. Komunikasi

terapeutik dengan memperhatikan keyakinan pasien terhadap dirinya sendiri,

kebiasaan yang dialami keluarga pasien dalam menghadapi proses persalinan,

kondisi psikologi ibu dan keluarga sangat dipertimbangkan dalam

memberikan informasi dan edukasi (KIE).

116Cecep Triwibowo, op.cit, hlm. 4



Memenuhi aspek kerahasiaan diwujudnyatakan dengan ruangan

bersalin yang memenuhi aspek privasi yaitu satu pasien dan/atau  satu metode

satu ruangan bersalin. Aspek kerahasiaan juga diwujudkan dengan rekam

medis klien bersalin hanya dapat diakses oleh dokter, bidan, pasien dan suami

pasien.  Hal ini sesuai dengan lafal sumpah bidan nomor empat yaitu: “bahwa

saya sebagai bidan, tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia

yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali diminta pihak pengadilan untuk

keperluan kesaksian”117

Seorang perempuan yang sedang bersalin memiliki hak untuk

mendapatkan pelayanan yang aman bagi dirinya dan bayinya. Seorang anak

yang dilahirkan dengan cara gentle birth adalah wujud dari pemenuhan hak

anak untuk meminimalkan pengalaman trauma pada sel-sel tubuh bayi dan ibu

yang merekam makna dari sebuah cinta. Hak anak tidak mendapatkan trauma

saat dia dilahirkan menjadi hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia

adalah hak yang melekat pada kehidupan manusia sejak manusia tersebut

didalam kandungan ibunya dan selanjutnya saat dia dilahirkan hingga

sepanjang daur hidupnya. Apabila hak perempuan untuk bersalin alami,

minimal trauma, minimal intervensi medis terpenuhi hal ini menciptakan

terpenuhinya HAM seorang perempuan dan anak. Kebahagiaan yang menjadi

tujuan dari filosofi metode-metode persalinan gentle birth menciptakan

117Ikatan Bidan Indonesia Pusat, 2006, Sumpah, Etika dan Kode Etik Kebidanan, Jakarta: Pengurus
Pusat Ikatan Bidan Indonesia, hlm. 1



terpenuhinya unsur keadilan karena menurut Jeremy Bentham adalah tindakan

yang terbaik yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak

mungkin orang. Menurut penulis kemanfaatan menjadi indikator utama untuk

menciptakan keadilan.

Keadilan sangat terkait dengan sumpah bidan kedua yaitu “bahwa saya

sebagai bidan, dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak akan

membedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama”.

Prinsip keadilan dalam pelayanan persalinan gentle birth diwujudnyatakan

dengan selalu memberikan informed choice (pilihan alternatif) metode

persalinan. Terkait dengan keterjangkauan pada pasien pengguna kartu JKN

program pelayanan persalinan gentle birth ini belum bisa mengakomodirnya.

Dengan kata lain belum bisa terpenuhi karena faktor ketidakseimbangan

antara bahan habis pakai (BHP) yang digunakan saat pertolongan persalinan

dengan metode-metode gentle birth, jumlah tenaga kesehatan praktisi

memberikan pelayanan tidak sebanding dengan nominal yang dibayarkan

pihak BPJS kepada bidan gentle birth. Pendapat peneliti ini didasarkan pada

hasil wawancara dengan salah satu praktisi gentle birth“ pengguna kartu JKN

belum bisa kami fasilitasi memilih metode persalinan gentle birth”.

Kesetiaan dalam pelayanan dipenuhi dengan memberikan pelayanan

mindfull dan aware yaitu berorientasi pada keyakinan diri ibu dan

perhatiannya dipusatkan tanpa penghakiman dan awareness adalah kesadaran



penuh terhadap respon tubuh.118 Bentuk hal tersebut terkait dengan sumpah

bidan pertama “bahwa saya sebagai bidan, akan melaksanakan tugas saya

sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh

tanggungjawab dan kesungguhan”.

Memahami suatu pandangan bahwa suatu peristiwa konkret yang tidak

diatur dalam Undang-undang mungkin masih dapat dicari hukum atau

peraturannya dengan jalan penalaran argumentum per analogia.119 Peneliti

ingin menyampaikan persamaan (similarity) konsep persalinan gentle birth

dengan kebudayaan dan adat yang ada di Indonesia yaitu persalinan alami

tercatat dalam sejarah kebudayaan bangsa. Peneliti ingin menganalogikan

gentle birth ini dengan persalinan di Indonesia timur yaitu papua terdapat adat

dan kebiasaan bahwa perempuan bersalin harus mencari tempat sunyi.

Interpretasi sosial budaya orang hatam dan suku Sough di papua tentang

persalinan didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan mereka secara turun

temurun contohnya proses persalinan biasanya dalam kondisi jongkok karena

bayi akan mudah keluar, diberikan ramuan tradisional dengan mantra

(supranatural) dan alam (rasionalistik) persalinan akan ditolong oleh dukun

perempuan (Naredi Yan Segren).120 Posisi tidak di atas tempat tidur atau bed

memiliki kemiripan dengan tehnik spinning babies. Di Papua budaya

118Yesie Aprilia, 2017, Bebas Takut Hamil dan Melahirkan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.
17
119Sudikno Mertokusumo, op.cit, hlm. 56
120 A.E. Dumatubun,: “Kebudayaan, Kesehatan Orang Papua dalam Perspektif Antropologi
Kesehatan”, 2002, Jurnal Antropologi Papua Universitas Cendrawasih, Volume 1, No 1, Tahun 2002,
ISSN 1693-2099, hlm. 11



melahirkan di pinggir sungai dilakukan diwilayah Arfark. Di kepulauan

Tanimbar Maluku terdapat kebiasaan masyarakat persalinan di pinggir sungai

yang masih berlangsung saat ini. Mereka memandang persalinan sangat

didukung oleh alam, kehidupan di pinggir sungai mereka memiliki

kepercayaan bahwa air mengalir dapat mempermudah proses kelahiran

bayi.121

Hasil penelitian di Australia didalam sebuah buku Gentle Birth Gentle

Mothering menyatakan pada tahun 1995 dilakukan konferensi Water Birth

Internasional pertama yang menyajikan hasil penelitian bahwa air hangat

memberikan pengaruh baik terhadap bayi sehingga proses kala II dapat

berlangsung lebih cepat. Satu rekomendasinya adalah suhu air 35 derajat

celcius sampai 37 derajat celcius adalah waktu yang tepat dan baik untuk bayi

lahir.122Evidence basedgentle birth di Melbourne tahun 2005 menyatakan:

“The Only justivication for practices that restrict a woman’s autonomy, her

freedom of choice, or her access to her baby, would be clear evidence that

these restrictive practices do more good than harm. Birth is beginning of life,

the beginning of mothering, and of fathering too. We all deserve a good

beginning”. 123

121Jusach Eddy Hosio, “Papua Barat dalam Realitas Politik NKRI”, Kompas, Jakarta: Maret 2009, hlm.
6
122Sarah J Buckley, 2006, Gentle Birth, Gentle Mothering, Australia: One Moon Press Brisbane

Australia, hlm. 45
123Ibid, hlm. 12



Bidan Elena Tonetti aktivis gentle birth dari Rusia menjelaskan bahwa

persalinan merupakan moment terpenting dalam kehidupan manusia karena

pada saat bayi lahir terjadi proses limbic Imprinting yaitu terjadinya proses

perekaman memori yang mendasari pemahamannya terhadap cinta.124 R.D

Laing ahli psikologi dari Skotlandia dalam bukunya The Facts of Life

menjelaskan jika proses persalinan terjadi dalam kondisi penuh trauma maka

pemahaman tersebut akan direkam sebagai pemahaman tentang rasanya cinta

yang dibawa seumur hidupnya. Jika terjadi persalinan yang ramah jiwa dan

penuh kehangatan atau disebut gentle birthdemikianlah cinta akan terekam.

Bayi gentle birth akan tumbuh berdasarkan kasih dan akan diwarisi secara

fisik, mental dan spiritual sampai dewasa.125 Persalinan harus dipandang

sebagai respon alami dari tubuh itulah kunci metode persalinan gentle birth.

Di Amerika praktik metode-metode persalinan gentle birth dilakukan

dengan persiapan ibu dan pendamping persalinan (suami dan/atau keluarga).

Persiapan pikiran ibu, kondisi fisik dan  jiwa atau roh adalah bagian penting

untuk mewujudkan persalinan gentle birth. Pada intinya seorang perempuan

hamil tidak boleh pasrah akan dirinya dalam proses persalinan. Optimalisasi

posisi bayi menjadi dasar persiapan untuk proses persalinan yang alami dan

berjalan lancar. Persalinan alami sangat didukung oleh kondisi anatomi tubuh

khususnya panggu ibu. Evaluasi derajat kenormalan panggu meliputi bentuk

124Yesie Aprilia, op.cit, hlm.97
125Ibid



panggul menjadi dasar pertimbangan untuk memperbaiki fisik ibu. Karena

anatomi panggul ibu, kondisi otot-otot panggul harus dipelajari untuk

membantu bayi mengambil posisi yang efektif. Posisi dalam persalinan

menjadi hal prinsip dalam persalinan gentle birth.126

Menurut penjelasan kepala bidang sumber daya kesehatan (SDK)

DINKES Jawa Tengah konsep gentle birth ini memiliki kesamaan

(similarity) dengan program bapak Gubernur “Jateng Gayeng Nginceng

Wong Meteng” yaitu sebuah program dimana ibu hamil akan didampingi

oleh satu tenaga bidan sampai periode nifas (42 hari pasca persalinan).

Beliau juga menyatakan pemerintah selalu mendukung perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan. Beliau menyatakan kebijakan

tentang metode persalinan gentle birth ini pada dasarnya pemerintah akan

melihan respon masyarakat dan kebutuhan masyarakat karena sebuah

produk hukum dibentuk untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan

dengan teori  yang memandang hukum yang menyesuaikan diri terhadap

perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat juga dianut oleh Hugo

Sinszheimer dalam tulisannya: “Wancer er tusschen recht en level

tegenstelingen betaan, dank men er steeds krachten in bewegingon deze op

te haften. Dan begin teen tijdperk, waarin nieuw recht onstaat...” artinya

perubahan hukum memang senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya

kesenjangan antara keadaan, peristiwa serta hubungan didalam masyarakat

126Blandine Calais-Germain, op.cit, hlm. 108



dengan hukum yang mengaturnya. Penekanan penjelasan tersebut adalah

hukum senantiasa menunggu terjadinya perubahan kebutuhan masyarakat,

barulah kemudian juga ikut berubah demi menyesuaikan diri dengan

perubahan kebutuhan masyarakat itu.127

Hasil penelitian juga menyatakan pernyataan ketua IBI Jawa Tengah

tidak sejalan dengan pernyataan salah satu pengurus IBI Kota Semarang.

Ketua IBI Provinsi menyatakan metode persalinan gentle birth belum bisa

diakui organisasi karena potensi negatif yang ditimbulkan belum dapat

dikendalikan dengan hasil kajian yang mendukung. AKI di provinsi Jawa

Tengah masih tinggi sehingga pemerintah masih memusatkan perhatian pada

program penurunan angka kematian ibu. IBI tidak mau mengambil risiko

yang besar untuk memberikan bidan-bidan melakukan praktik pelayanan

metode persalinan gentle birth. Kepentingan PEMDA adalah prioritas IBI

sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol dan monitoring. Salah

satu pengurus IBI Kota Semarang dalam wawancara dengan peneliti

manyatakan surat edaran tidak direkomendasikan itu ada karena organisasi

profesi terkait belum siap secara komprehensif meliputi jumlah bidan yang

kompeten untuk melakukan praktek tersebut. Praktik gentle birth tidak dapat

dilarang karena itu salah satu alternatif metode persalinan asuhan sayang ibu

dan sayang bayi. Menurut peneliti ketidaksamaan pernyataan ini berpotensi

terjadi kesenjangan dan konflik kepentingan antar anggota IBI. Adapun

127Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Op.cit, hlm. 205



faktor-faktor perbedaan pendapat ini adalah pertama pengetahuannya tentang

gentle birth yang berbeda, issu sosial yang mempengaruhi cara pandangnya,

rekan-rekan yang berbeda dan kepentingan individu responden masih

berorientasi pada keuntungan aktualisasi diri. Mengutip pendapat dari

Sudikno Mertokusumo bahwa dimana ada interaksi antara manusia diperlukan

perlindungan kepentingan dan berisiko memunculkan pertentangan atau

konflik.128 Manusia didalam komunitasnya memerlukan perlindungan

kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya

pedoman atau peraturan yang menentukan tingkah laku seseorang agar tidak

merugikan orang lain dan dirinya sendiri.129

Berdasarkan hasil wawancara peran dan fungsi organisasi IBI

dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IBI

Daerah Provinsi Jawa Tengah (AD-ART-IBI-JATENG). Pembinaan

pengawasan dilakukan TIM dari DINKES Provinsi dan IBI Provinsi, fungsi

monitoring evaluasi dilakukan oleh DINKES Kabupaten/Kota bersama IBI

Cabang Kabupaten/Kota, wujudnyata reward adalah bidan delima dan

pemberian sanksi merupakan kewenangan yang mengeluarkan ijin praktik

bidan yaitu DINKES Kabupaten/Kota setempat. Monitoring dan evaluasi

seharusnya dilakukan Majelis Pertimbangan Etika dan Disiplin Bidan

(MPEDB) namun menurut peneliti monitoring terhadap bidan tidak

128Sudikno Mertokusumo,op.cit, hlm. 3
129Ibid, hlm 4



berlangsung dengan objektif. Faktor predisposisi terjadinya unsur objektif

tidak terpenuhi penulis ingin menyampaikan bahwa sistem pemilihan anggota

MPEDB yang mensyaratkan umur dan lama keanggotaan menciptakan

kelemahan fungsi MPEDB. Rasionalisasi tentang, umur, pengalaman dan

pendidikan seseorang mempengaruhi profesionalisme dan profesionalisme

mempengaruhi pola berpikir objektif dalam menilai sesuatu hal atau peristiwa.

Konsep rasionalisasi tersebut pada kenyataannya tidak selalu terjadi.

Perkembangan praktik kebidanan dalam era saat ini menuntut fungsi kontrol

organisasi berlangsung dengan objektif dan adil sehingga hak bidan

mendapatkan rasa aman dapat terwujud. Sejalan dengan hal tersebut loyalitas

anggota bidan terhadap organisasi akan terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara dan sumber pustaka peneliti berpendapat

praktik metode-metode persalinan gentle birth di provinsi Jawa Tengah tidak

bisa dilarang hal ini didasarkan pada pendapat suatu peristiwa konkret yang

sama sekali tidak diatur dalam undang-undang maka jawabannya tidak

semudah “dilarang” atau “dibolehkan” tetapi tergantung perbuatan

sebagaiperistiwa konkret tersebut bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban

umum atau tidak. Harus ditemukan alasan untuk apa hal tersebut dilarang.130

Praktik metode-metode gentle birth memiliki manfaat yang diakui dengan

adanya evidence based dan teori fisiologi, memenuhi unsur keadilan, tidak

ada tindakan invasif medis, tidak melanggar norma kesusilaan, tidak

130Sudikno Mertokusumo, op.cit, hlm 56



melanggar norma etik, tidak melanggar norma kebiasaan dan tidak melanggar

ketertiban umum.

Kekhawatiran organisasi profesi terhadap aspek keamanan pasien,

keselamatan ibu dan bayi terhadap dua metode gentle birth yaitu water birth

dan lotus birth menurut para praktisi hal ini sudah dilakukan upaya-upaya

preventif. Upaya keamanan praktik water birth terkait pencegahan infeksi di

Indonesia adalah air yang digunakan adalah air mineral (aqua gallon) yang

sudah melalui proses sterilisasi dan penyesuaian PH air, kolam yang

digunakan adalah bentuk non permanen dan ditambah filtrasi dengan plastik

steril. Prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah tidak semua ibu hamil

dapat memilih metode water birth. Pemantauan kemajuan persalinan pada

metode water birth dilakukan sangat ketat memakai partograf dan denyut

jantung bayi sehingga jika terjadi tanda-tanda kegawat daruratan dapat

dimanagement dengan rujukan tepat waktu. Water birth aman jika dilakukan

oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memperhatikan unsur-unsur

standar pelayanan sesuai SPO dari pelatihan.  Upaya pencegahan infeksi pada

metode lotus birth adalah tempat plasenta selalu steril diganti oleh bidan

setiap kali mandi plasenta dicuci dan tali pusat dibersihkan dengan alkohol

70%. Bidan akan melakukan home visit kerumah bayi pagi dan sore hari

untuk memandikan bayi, mengganti pembungkus plasenta dengan

pembungkus yang sudah disterilisasi, memantau ketat perkembangan bayi dan



memeriksa kondisi ibu pasca bersalin. Aspek keamanan selalu menjadi

prioritas dalam praktik metode-metode persalinan gentle birth.

Peneliti mendapatkan data dari ketua pembina gentle birth Indonesia

bahwa jumlah kejadian kasus pada metode-metode Persalinan gentle birth di

Indonesia dari tahun 2005-2017 sebanyak 3 kejadian. Kejadian pertama

adalah tahun 2011 di Jakarta dengan metode Water birthdengan diagnosa

kasus kematian bayi baru lahir akibat asfiksia dan ditangani oleh MKDKI.

Kejadian kedua adalah tahun 2014 di Jakarta dengan metode Water

birthdengan diagnosa kasus kematian neonatus akibat infeksi neonatorum dan

ditangani oleh MKDKI. Kejadian ketiga adalah tahun 2016 di Jakarta dengan

metode Water birth dengan diagnosa kasus Kematian neonatus akibat asfiksia

(Bayi mengalami distosia bahu) dan ditangani oleh MKDKI. Peneliti

menyajikan jumlah kasus di Indonesia terkait dengan metode-metode gentle

birth sebagai gambaran bahwa angka kematian ibu (AKI) tidak pernah terjadi.

B. Aturan hukum perlindungan bidan di Indonesia dalam praktik

pelayanan pertolongan persalinan

Bidan sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam mewujudkan

program nasional khususnya terkait pelayanan pertolongan persalinan

dilindungi oleh Negara. Pasal 28D UUD Tahun 1945 menyebutkan: “Setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Dalam bidang kesehatan

segala bentuk upaya yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan hidup warga



Negara pemerintah harus mengayomi dan memberikan perlindungan hukum.

Hak pasien atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang

diberikan Negara. Pasal 5 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

menyebutkan:

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses
atas sumber daya di bidang kesehatan.

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi
dirinya.

Pasal 23 menegaskan:

Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan
kesehatan.Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang
keahlian yang dimiliki.

Hak setiap warga Negara dalam pelayanan kesehatan diwujudnyatakan dalam

bentuk informed choice. pasien dapat memilih metode yang dia inginkan,

memilih tenaga kesehatan yang diyakininya dapat membantunya sesuai

dengan kewenangan tenaga kesehatan tersebut. Contohnya: bidan memiliki

kewenangan menolong persalinan normal dan upaya untuk mewujudnyatakan

persalinan normal bidan harus memberikan dukungan dalam bentuk

pelayanan alternatif atau pelayanan pendukung (komplementer) berdasarkan

kajian ilmiah evidence based midwifery update. Metode gentle birth identik

dengan pelayanan kesehatan tradisional dan merupakan sebuah upaya

mewujudkan kesehatan yang adil. Menurut peneliti perpaduan antara teori



medis kedokteran modern (biomedis) dan ilmu biokultural yaitu energy tubuh,

ramuan dan aroma terapi, pendekatan kebudayaan (bahasa, adat, keyakinan)

akan membentuk kesadaran tentang konsep sehat hal ini adalah bentuk

penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensip. Keadilan dalam gentle

birth adalah semua manusia tersusun dari unsure fisik, pikiran dan jiwa.

Ketiga unsur tersebut diseimbangkan. Terkait dengan hal tersebut pasal 48

UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan:

“(1) Penyelenggaraan  upaya  kesehatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal

47 dilaksanakan melalui kegiatan: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan

kesehatan tradisional; ...”

Mewujudkan penyelenggaraan kesehatan yang berhasil guna dan tepat guna

diperlukan sinergisitas seluruh pemangku kepentingan salah satunya adalah

pemerintah daerah. Hal ini tercantum pada pasal 49 yaitu: “(1) Pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan

upaya kesehatan. (2)  Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan

fungsi  sosial,  nilai,  dan  norma  agama,  sosial  budaya, moral, dan etika

profesi.”

Pasal 57 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

menyatakan: “Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: (1)

memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai

dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur

Operasional;” Standar profesi dan standar pelayanan profesi dibuat oleh



organisasi profesi dan standar prosedur operasional dibuat oleh fasilitas

kesehatan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana fasilitas

kesehatan tersebut berada. Standar adalah ukuran atau parameter yang

digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati

dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Standar profesi

kebidanan merupakan suatu acuan atau pedoman bagi bidan dalam melakukan

praktik pelayanan kebidanannya.131

Pasal 75 UU 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan:

“Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan

pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.”. Peraturan yang spesifik dan teknis akan membantu tenaga

kesehatan dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan

yang nyaman dan aman. Indikator nyaman adalah kepuasan pasien dan

indikator aman adalah adanya bukti-bukti ilmiah dalam setiap metode yang

dilakukan bidan.

Pasal 30 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

menjelaskan kembali:

(1) Pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan mutu dan karier tenaga kesehatan

(2) Pengembangan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta
kesinambungan dalam menjalankan praktik

131Endang Purwoastuti dan Elisabeth SW, op.cit, hlm. 35



Bentuk pengembangan seperti pelatihan telah difasilitasi organisasi

profesi IBI melalui pemberian Satuan Kredit Point (SKP). Berdasarkan hasil

wawancara untuk mekanisme permohonan SKP akan dilihat terlebih dahulu

pemenuhan kriterianya meliputi jumlah jam seminar, pemateri dan topik.

Apabila topiknya sesuai dengan visi dan misi IBI maka akan diberikan jumlah

SKP sebagai bentuk dukungan organisasi profesi terhadap pengembangan

keprofesian baik dari akademisi maupun para praktisi.

Tenaga kesehatan dalam menjalankan kewenangannya memiliki

kewajiban yang harus dilaksanakan hal ini dinyatakan dalam pasal 58UU

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah:

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar

Profesi, Standar Pelayanan Profesi,Standar Prosedur
Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan
Penerima PelayananKesehatan;

b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan
Kesehatan atau keluarganya atas tindakanyang akan
diberikan;

c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan
Kesehatan;

d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang
pemeriksaan, asuhan, dan tindakanyang dilakukan; dan

e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga
Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan
kewenangan yang sesuai.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf d hanya berlaku bagi TenagaKesehatan yang melakukan
pelayanan kesehatan perseorangan.



Perwujudan dari implementasi kewajiban tenaga kesehatan yang

tercantum dalam pasal 58 adalah SPO dilaksanakan dengan disiplin dan

kecermatan menggali kasus sesuai kebutuhan pasien, informed consent,

informed choice dan rekam medis yang harus dibuat dengan jelas, teliti dan

bertanggungjawab. Menurut peneliti kebutuhan pasien sangat tergantung

dengan situasi dan kondisinya apabila SPO adalah sebuah alur maka

seyogyanya sah-sah saja apabila beberapa alur ditiadakan untuk mengurangi

intervensi yang tidak diperlukan. Pasal 60 UU 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan menyatakan:

Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:
a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
b. meningkatkan Kompetensi;
c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;
d. mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan

pribadi atau kelompok; dan melakukan kendali mutu pelayanan
dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

Selanjutnya dalam Pasal 61dinyatakan:

Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan
pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus
melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan
Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil.

Menurut peneliti perwujudan dari bentuk tanggung jawab tenaga

kesehatan adalah praktek harus ada kajian ilmiahnya atau hasil penelitian

yang menyatakan metode tersebut aman dan bermanfaat. Pelayanan

kesehatan juga harus diselenggarakan dengan prinsip kemanfaatan dan

kenyamanan sebagai bentuk pengendalian mutu dan salah satu indikatornya



adalah kepuasan pasien. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

bidan Yesie Aprilia seorang penggiat gentle birth dan trainerbidan metode-

metode persalinan gentle birth saat ini sudah ada kajian ilmiahnya dan akan

dilengkapi dengan penelitian di tahun 2018. Angka kepuasan pasien juga

dapat dilihat melalui postingan klien pasca bersalin yang memilih metode

persalinan gentle birth.

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 290 Tahun 2008

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan: “Semua tindakan

kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat

persetujuan”. Dipertegas kembali dalam pasal Pasal 3“Setiap tindakan

kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan

tertulis yang harus ditandatangani oleh yang berhak memberikan

persetujuan”. Informed consent merupakan salah satu bentuk preventif

dalam melindungi tenaga kesehatan dan pasien sehinggadalam memberikan

informed consent ketrampilan komunikasi sangat dibutuhkan karena tenaga

kesehatan harus menjelaskan secara detail tentang kondisi pasien, tindakan

yang akan diberikan, risiko atas tindakan dan manfaat tindakan dilakukan

termasuk alternatif tindakan. Tenaga kesehatan harus jujur dan

menjelaskan secara menyeluruh tanpa melebih-lebihkan dan tanpa

mengurangi. Bentuk informed consent harus jelas dan memudahkan pasien

dan keluarganya memahami isi informed consent tersebut. Informed

consent harus diketahui pasien apabila pasien masih memiliki kesadaran



dan kemampuan untuk mendengar penjelasan terkait tindakan yang akan

dilakukan kepadanya. Berdasarkan pengamatan peneliti pada empat klinik

bersalin di Jawa Tengah saat ini informed consent masih cenderung

disampaikan dan ditandatangani dengan suami atau perderajatan keluarga

pasien, kekeliruan ini harus diperbaiki dalam pelayanan kesehatan dimana

diusahakan penjelasan disampaikan dihadapan pasien langsung.

Dalam melaksanakan  praktik kebidanannyadalam Pasal 29

PERMENKES No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan

Praktik Bidan,  Bidan memiliki hak:

a. memperoleh  perlindungan hukum  sepanjang melaksanakan
pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan,
dan standar prosedur operasional;

b. memperoleh  informasi yang lengkap dan benar dari pasien
dan/atau keluarganya;

c. melaksanakan  tugas sesuai dengan  kompetensi dan
kewenangan; dan

d. menerima imbalan jasa profesi.

Menurut peneliti disiplin diri adalah dasar untuk membentuk proteksi

diri terhadap gugatan atau sengketa yang disampaikan pasien terkait

pelayanan kesehatan yang diberikan. Bidan dalam menjalankan

kewajibannya memiliki hak sesuai kebutuhan sebagai warga Negara,

sebagai perpanjangtanganan pemerintah dan sebagai individu yang utuh.

Wujudnyata dari IBI untuk memberikan perlindungan salah satunya adalah

kegiatan Audit berkala. Berdasarkan pengamatan peneliti audit di Jawa

Tengah hanya dilakukan ketika ada kasus sehingga inkonsistensi SPO



masih berpeluang dilakukan. Dalam Pasal 3 PERMENKES No. 28 Tahun

2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dinyatakan: “Setiap

Bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan praktik

keprofesiannya.”. Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) didapat setelah

seorang lulusan pendidikan bidan mengikuti ujian kompetensi yang

diselenggarakan kementerian kesehatan. STRB adalah syarat untuk

mengajukan permohonan Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) seperti yang

tercantum dalam Pasal 5 “Bidan yang menjalankan praktik keprofesiannya

wajib memiliki SIPB.SIPB  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada Bidan yang telah memiliki STRB”. Dalam Pasal 18

dinyatakan:

Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki
kewenangan untuk memberikan:
e. pelayanan kesehatan ibu;
f. pelayanan kesehatan anak; dan
g. pelayanan  kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga

berencana.

Ujian kompetensi yang dilakukan secara tertulis memunculkan pendapat

bidan kompeten tidak hanya bisa terpenuhi dengan hanya melalui ujian

tulis. Pendapat ini disampaikan oleh responden Bidan “TI” yang

menyatakan tidak setuju jika indikator kompetensi hanya dilihat melalui

ujian tulis yang diselenggarakan saat ini karena kompetensi terkait dengan

praktik, sikap dan prilaku. Terkait dengan pelayanan kesehatan ibu yang

menjadi kewenangan bidan dalam pasal 19 dinyatakan:



...

(3)Dalam memberikan pelayanan  kesehatan ibu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bidan berwenang melakukan:
a. episiotomi;
b. pertolongan persalinan normal;
c. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
d. penanganan  kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan

perujukan;
e. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
f. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
g. fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini dan promosi air

susu ibu eksklusif;
h. pemberian  uterotonika pada manajemen aktif kala tiga

dan postpartum;
i. penyuluhan dan konseling;
j. bimbingan pada kelompok ibu hamil; dan
k. pemberian  surat keterangan  kehamilan dan kelahiran.

Menurut peneliti kewenangan bidan adalah bentuk hak bidan untuk

melakukan sesuatu. Pelayanan kesehatan ibu yang komprehensif adalah

sepanjang daur kehidupan perempuan mulai dari prapernikahan, pasangan

usia subur, kehamilan, persalinan, masa antara, kontrasepsi sampai lansia.

Bidan memiliki peran yaitu melakukan edukasi, melakukan motivator,

advokator dan fasilitator dan memiliki fungsi pelaksana, pengelola,

pendidik dan peneliti. Dalam mewujudnyatakan persalinan normal kepada

pasien bidan dituntut melakukan edukasi atau pembelajaran kepada

pasangan suami istri agar siap melalui proses persalinan normal tersebut.

Pemberdayaan suami menjadi suami siaga merupakahn salah satu bentuk

implementasi fungsi advokator seorang bidan. Bimbingan tidak hanya

untuk ibu hamil namun juga bimbingan pada suami dan keluarganya.



Terdapat delapan kunci mewujudkan persalinan gentle birth yaitu:

knowledge, mindfulness and awareness, healing trauma, breathe, relax

mind, mind baby and body balance, movement and gravity during

pregnancy and labor dan gentle birth support, partner and provider.132

Bidan adalah provider kesehatan, peran dan fungsi bidan menjadi salah

satu kunci mewujudkan persalinan gentle birth.

Kewajiban bidan diatur sebagai upaya untuk menjelaskan kedudukan

bidan sebagai tenaga kesehatan. Ruang lingkup praktik kebidanan

bertujuan untuk memberikan batasan yang tegas dalam praktik kebidanan

mandiri, kolaborasi dan rujukan. Kewajiban bidan harus dilaksanakan

dengan penuh dedikasi dan memenuhi aspek tanggungjawab dan

tanggunggugat. Dalam Pasal 28 mencantumkan kewajiban bidan dalam

melaksanakan praktik kebidanannya. Item-item dalam pasal 28 menjadi

indikator dalam hasil pengamatan peneliti.

Indikator berdasarkan pasal 28 adalah menghormati hak pasien,

memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan

yang dibutuhkan, merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak

dapat ditangani dengan tepat waktu, meminta persetujuan tindakan yang

akan dilakukan, menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan, melakukan pencatatan  asuhan

kebidanan  dan pelayanan lainnya yang diberikan secara sistematis,

132Yesie Aprilia, op.cit, hlm 9



mematuhi  standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur

operasional, melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan  Praktik

Kebidanan  termasuk pelaporan kelahiran dan kematian, pemberian surat

rujukan dan  surat keterangan kelahiran, meningkatkan mutu pelayanan

profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya

dan pemberian surat rujukan dan  surat keterangan kelahiran. Semua

indikator tersebut harus dilakukan bidan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat.

Hasil pengamatan dan wawancara peneliti pada empat lokasi

penelitian semua telah melakukan hal-hal yang tercantum dalam pasal 28

tersebut. Pasal  72 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan:

Setiap orang berhak:
a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang

sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan
dengan pasangan yang sah.

b. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari
diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati
nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia
sesuai dengan norma agama.

Dalam situasi pelayanan kesehatan reproduksi bidan harus mampu

memfasilitasi keinginan dan harapan pasien termasuk hak pasien dalam

memilih metode persalinan alami. Peran bidan sangat dituntut professional

dan berorientasi pada penurunan angka kesakitan dan kematian ibu seperti

yang tercantum dalam Pasal 126 menyatakan “Upaya kesehatan ibu harus



ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan

generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kesakitan dan

kematian ibu”.

Gentle birth adalah sebuah cara pandang tentang persalinan sebagai

proses yang lembut, nyaman aman dan minimal trauma. Sajian atau desain

dari pelayanan kebidanan dengan pelayanan kesehatan tradisional integrasi

sangat sesuai dengan masyarakat Indonesia dengan kepercayaan terhadap

mitos yang tinggi. Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang

komprehensip dan holistik adalah mengkombinasikan pelayanan medis dan

pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Hal ini dinyatakan dalam

Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No 103/2014 tentang Pelayanan

Komplementer yaitu: “Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis

dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya

terbukti secara ilmiah”. Pasal 10 menyatakan:

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b
merupakan pelayanan kesehatan tradisional dengan
menggunakan ilmu biokultural dan ilmu biomedis yang
manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dapat
menggunakan satu cara pengobatan/perawatan atau
kombinasi cara pengobatan/perawatan dalam satu kesatuan
Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

(3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.



(4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang
memenuhi kriteria tertentu dapat diintegrasikan pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:
a. mengikuti kaidah-kaidah ilmiah;
b. tidak membahayakan kesehatan pasien/klien;
c. tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien/klien;
d. memiliki potensi promotif, preventif, kuratif,

rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup
pasien/klien secara fisik, mental, dan sosial; dan

e. dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.

Pasal 11 menyatakan: “Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

dilakukan dengan cara pengobatan/perawatan dengan menggunakan:

a.keterampilan; dan/atau b.ramuan.”. Keterampilan bidan adalah modal untuk

memberikan pelayanan kesehatan tradisional. Pelatihan merupakan sarana

untuk melatih keterampilan bidan. Hypno-birthing menggunakan tehnik

autohypnosis yaitu terapi olah pikir. Pranic healing menggunakan terapi prana

atau energi, Spinning babies menggunakan teknik manual, Water birth

menggunakan teknik manual, terapi energi dan terapi olah pikir dan Lotus

birth menggunakan teknik manual. Hal ini dijelaskan pada pasal 12

menyatakan:

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang
menggunakan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a dilakukan dengan menggunakan:
a. teknik manual;
b. terapi energi; dan/atau terapi olah pikir.

Keberadaan pelayanan kesehatan tradisional ditengah-tengah masyarakat

Indonesia merupakan pelengkap pelayanan kesehatan dalam rangka



mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan sinergisitas sehingga

tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.133 Kehidupan masyarakat

Indonesia dengan adat istiadatnya tidak dapat mengesampingkan pengobatan

tradisional, disatu sisi hal ini menurut peneliti pada beberapa terapi hanya

memberikan efek plasebo (penanganan palsu yang bertujuan memberikan efek

pengharapan) hal ini mempengaruhi kekuatan kepercayaan masyarakat.

Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 17 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah

menyatakan:

Guna  mencapai  tujuan  penyelenggaraan  kesehatan  ibu  dan
anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4  dilaksanakan
melalui upaya-upaya
sebagai berikut:
a. peningkatan  pelayanan  kesehatan  ibu  dan  anak  yang

sesuai  dengan standar oleh penyelenggara pelayanan
kesehatan;

b. peningkatan    peran  serta seluruh  pemangku  kepentingan
meliputi instansi  terkait,  organisasi  profesi,  organisasi
kemasyarakatan  dan masyarakat dalam upaya kesehatan ibu
dan anak

Pasal 2 PERMENKES RI No. 43 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan menyatakan: “Standar pelayanan persalinan

normal mengikuti acuan asuhan persalinan  normal yang tercantum  dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan

KesehatanMasa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan,  dan Masa Sesudah

133Soekidjo Notoatmodjo, op.cit, hlm. 195



Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan

Kesehatan Seksual”. Persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari

Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan. Pasal 3

menyatakan:

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan
pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.

(2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

a) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal
sesuai standar;

b) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
sesuai standar;

c) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan
sesuai standar;

Pelayanan sesuai standar sangat terkait dengan keselamatan pasien. Dalam

PERMENKES RI No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien pada pasal

1 menyatakan:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Keselamatan Pasien adalah suatu sistem  yang membuat

asuhan pasien lebih aman,  meliputi asesmen risiko,
identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan
analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak
lanjutnya, serta implementasi solusi untukmeminimalkan
timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang
disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu
tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya
diambil.



Pasal 5 PERMENKES RI No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

menyatakan:

...
(4) Standar Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a meliputi standar:
a. hak pasien;
b. pendidikan bagi pasien dan keluarga;
c. Keselamatan Pasien dalam kesinambungan

pelayanan;
d. penggunaan metode peningkatan kinerja untuk

melakukan evaluasi dan peningkatan Keselamatan
Pasien;

e. peran kepemimpinan dalam meningkatkan
Keselamatan Pasien;

f. pendidikan bagi staf tentang Keselamatan Pasien;
dan

g. komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk
mencapai Keselamatan Pasien.

Dalam pasal 3 Permenkes RI No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

menyatakan:

(1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus
melaksanakan PPI

(2) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui penerapan:
a. prinsip kewaspadaan  standar  dan berdasarkan

transmisi;
b. penggunaan antimikroba secara bijak; dan
c. bundles.

(3) Bundles sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
merupakan sekumpulan praktik berbasis bukti sahih
yang menghasilkan perbaikan keluaran poses pelayanan
kesehatan bila dilakukan secara kolektif dan konsisten



Kepmenkes RI No. 369 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Bidan

dalam  kompetensi ke lima menyatakan: “Bidan wajib memberikan

kenyamanan pada pasien”. Kepmenkes RI No. 938 Tahun 2007 Tentang

Standar Asuhan Kebidanan dinyatakan: “Standar Asuhan Kebidanan

adalah suatu acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan

yang akan dilakukan oleh bidan harus sesuai dengan wewenang dan ruang

lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Dimulai dari

pengkajian, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan,

implementasi, evaluasi dan melakukan pencatatan asuhan kebidanan.”.

Di jawa tengah asuhan sayang ibu dan bayi diwujudnyatakan dengan

Peraturan Gubernur (PERGUB) nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak melalui program “Jateng

Gayeng Nginceng Wong Meteng”.  PERGUB tersebut memberikan ruang

kearifan lokal digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Diklarifikasi oleh kepala SDK DINKES Jawa Tengah bahwa kearifan lokal

yang dimaksud adalah pendekatan budaya, bahasa dan peran serta

masyarakat untuk memantau dan mendampingi ibu hamil yang ada

diwilayahnya. Bentuk sinergitas gentle birth dengan local wisdom yang

dimiliki provinsi Jawa Tengah adalah mengaktifkan peran serta masyarakat

seperti dukun yang melakukan pijat-pijat untuk merangsang kontraksi hal

ini similarity dengan spinning babies. Secara fisiologi pijatan pada titik-

titik sel saraf oksitosin akan keluar untuk menciptakan kontraksi rahim.



Gentle birth tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan ibu dan

bayi hal ini dibuktikan dengan pengkajian yang dilakukan sebelum klien

memiih metode-metode persalinan gentle birth sangat rinci. Praktik

pelayanan gentle birth memegang prinsip pemberdayaan diri ibu dan

pemberdayaan keluarga hal ini sejalan dengan program Jateng Gayeng

Nginceng Wong Meteng dimana keluarga berperan aktif dalam proses

persalinan. Kebudayaan berkomunikasi masyarakat Jawa Tengah yang

santun dan intonasi suara yang rendah juga sejalan dengan praktik relaksasi

dalam hypnobirthing dimana intonasi dan pemilihan kata sangat

diperhatikan. Secara ilmiah bounding attachment atau ikatan kepercayaan

antara tenaga kesehatan dan klien adalah kunci keberhasilan pelayanan. Hal

ini sejalan dengan yang dilakukan pada praktik pranic healing dalam

membuka cakra tubuh seseorang harus dibangun kepercayaan terlebih

dahulu. Patofisiologis tubuh manusia menjelaskan bahwa ada dua respon

tubuh saat menerima stimulus yaitu faso kontriksi dan faso dilatasi. Ketika

tubuh menunjukkan fase kontriksi maka jaringan tubuh akan kaku atau

tegang dan fase dilatasi jaringan tubuh akan tampak rileks dan lentur.134

Kompres hangat membentuk fase dilatasi dan kompres dingin membentuk

fase kontriksi, hal inilah yang mendasari pada saat ibu merasakan kontraksi

rahim diberikan kompres dingin di punggung dan pinggang.

134Guyton dan Hall, op.cit,  hlm. 120



C. Kecukupan aturan hukum perlindungan bidan dalam praktik pelayanan

metode gentle birth di provinsi Jawa Tengah

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai dengan

bidang keahlian yang dimiliki dan kewenangan tenaga kesehatan. Upaya

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan apabila tenaga

kesehatan tersebut telah memenuhi persyaratan dan perijinan yang diatur

dalam perundang-undangan.135

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta

pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku

di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.136

Perlindungan hukum ditemukan dalam pengertian kepastian hukum, dua

unsur penting tersebut yaitu adanya peraturan konkrit yang mengatur dan

kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Berdasarkan hasil wawancara

dengan responden sebagai ahli hukum, perlindungan hukum akan terwujud

apabila hal tersebut legalitasnya ada. Legalitas dimaksud adalah legalitas

normatif yaitu apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan

itulah yang legal dan selain yang tersebut di peraturan tidak dapat disebut

legal. Menurut peneliti dalam konteks praktik metode persalinan gentle birth

bukan merupakan peristiwa illegal walaupun belum ada peraturan yang

135Moh. Hatta,op.cit, hlm. 230
136Philipus M. Hadjon, op.cit, hlm. 205.



menyebut spesifik metode ini. Peneliti berpendapat gentle birth ini identik

dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer integrasi yaitu

memadukan ilmu biomedis dan biokultural. Pelayanan kesehatan tradisional

tercantum jelas dalam pasal 48 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

menyatakan:

“(1) Penyelenggaraan  upaya  kesehatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal

47 dilaksanakan melalui kegiatan: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan

kesehatan tradisional; ...”

Pelayanan kesehatan tradisional dapat dijadikan salah satu upaya

penyelenggaraan kesehatan komprehensif paripurna. Berdasarkan hal tersebut

menurut peneliti legalitas metode persalinan gentle birth telah terpenuhi.

Hypno-birthing menggunakan tehnik autohypnosis yaitu terapi olah pikir.

Pranic healing menggunakan terapi prana atau energi, Spinning babies

menggunakan teknik manual, Water birth menggunakan teknik manual, terapi

energi dan terapi olah pikir dan Lotus birth menggunakan teknik manual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua IBI Provinsi Jawa Tengah

dinyatakan bahwa saat ini peraturan yang spesifik mengatur tentang pelayanan

komplementer kebidanan belum ada sehingga untuk pencegahannya IBI

mengeluarkan surat edaran tidak merekomendasikan metode-metode gentle

birthyang bertujuan mencegah kematian ibu dan bayi karena kajian terhadap

aspek keamanan metode tersebut belum cukup.



Gentle birth adalah sebuah konsep dengan metode-metode alami. Dalam

metode-metode tersebut tidak ada tindakan invasif seperti memotong organ.

Tindakan invasif adalah tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi

keutuhan jaringan tubuh pasien.137 Tindakan menyakiti manusia seperti

memukul, meremas atau memberikan jaminan tidak ada dalam SPO gentle

birth sehingga peneliti berpendapat penolakan terhadap metode gentle birth

tidak berdasarkan bukti ilmiah. Niat negatif tidak ada pada diri praktisi karena

sudah diangkat sumpah profesi. Metode gentle birth tidak dapat dikategorikan

malpraktik karena bidan berwenang menolong persalinan normal. Pengurus

IBI pusat tahun 2018 akan melakukan kajian tentang metode-metode

persalinan gentle birth ini sehingga diharapkan dapat memperjelas bukti

ilmiah metode tersebut.

Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah penyebab belum ada

peraturan spesifik terkait metode-metode persalinan alami karena belum ada

desakan kebutuhan public atau masyarakat “Pemerintah dalam hal ini sangat

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan untuk NAKES, Pemerintah

mengeluarkan kebijakan adalah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat”.

Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa hukum menyesuaikan

diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena hukum berfungsi

untuk mengatasi konflik kepentingan warga masyarakat. Pandangan tersebut

dikemukakan oleh Watson “The growth and evolution of the law is lagerly

137Dorland, 2011, Kamus Kedokteran Dorland Edisi 28, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC



determined by an out-onomous legal tradition which exist and operates

outsides the sphere of societal needs.” Devinisi tersebut menjelaskan

pertumbuhan dan evolusi hukum secara luas ditentukan oleh suatu tradisi

hukum yang otonom yang ada dan beroporasi di luar ruang lingkup kebutuhan

sosial.138

Kedua adalah perlindungan hukum berbentuk represif. Perlindungan

hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi

sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.139 Berdasarkan hasil

wawancara dengan organisasi profesi IBI didapatkan informasi bahwa saat ini

IBI belum memiliki kebijakan untuk sanksi terkait bidan bidan yang

melakukan metode-metode persalinan gentle birth namun apabila terjadi

angka kematian ibu maka akan dilakukan audit terhadap bidan tersebut dan

apabila didapatkan hasil akibat kelalaian melakukan pertolongan persalinan

yang tidak sesuai standar maka sanksi akan diberikan melalui mekanisme IBI

Cabang Kabupaten/Kota setempat dan DINKES.

Perlindungan hukum memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan

hak asasi manusia karena dalam melakukan perlindungan HAM selalu

dilandasi dengan hukum, sebaliknya dalam konteks negara hukum,

138Achmad Ali dan Wiwie Heryani, op.cit, hlm. 205
139Titon Slamet Kurnia, 2007, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia,
Bandung: PT. Alumni, hlm 32.



pemerintah wajib melakukan penegakkan dan perlindungan HAM kepada

masing masing individu atau warga negaranya.140

Pelaksanaan perlindungan hukum dalam bidang pelayanan kesehatan

peneliti merangkum beberapa indikator yaitu pertama perijinan sebagai bidan

yang ditandai dengan kelengkapan berkas STR dan SIPB, kedua standar

pelayanan yaitu kepemilikan SPO, informed consent, Rekam Medis,

Sertivikat pelatihan dan STRTKT dan SIPTKT, ketiga adalah standar profesi

bidan. Dari indikator-indikator tersebut STRTKT dan SIPTKT belum

dimiliki oleh bidan yang melakukan pelayanan metode komplementer.

Peneliti berpendapat aturan hukum yang ada saat ini di Indonesia belum

cukup memberikan perlindungan hukum bagi bidan dalam praktik pelayanan

metode gentle birth karena untuk mendapat perlindungan harus terpenuhi

unsur kepastian hukum yaitu metode tersebut tercantum diperaturan

perundang-undangan yang ada. Menurut narasumber ahli hukum kondisi ini

disebut sebagai ketertinggalan produk hukum. Ketertinggalan produk hukum

terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan

kesehatan berkembang sangat pesat. Perlindungan hukum bidan di Jawa

Tengah yang berjalan pada praktisi gentle birth yang ada saat ini hanya aspek

perijinan bidan secara umum.

Faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan bidan dalam

praktik pelayanan metode persalinan gentle birth di Jawa Tengah adalah

140 Muladi, op.cit, hlm. 219.



kepentingan politik dan ekonomi atau bisnis. Hal ini juga disampaikan oleh

trainer penggiat gentle birth bahwa faktor internal organisasi IBI

mempengaruhi ketidakpastian sikap IBI pada praktisi gentle birth, disatu sisi

gentle birth adalah peluang bidan namun disisi lain peluang ini menjadi

tantangan dan hambatan karena tidak semua bidan dapat mengikuti pelatihan

dan kompeten. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)

menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan daerah sehingga

ketika segala bentuk upaya akan diprioritaskan untuk mencapai target

penurunan AKI maka tenaga kesehatan dituntut mengikuti standar yang

ditetapkan pemerintah. Politik sangat berpengaruh pada produk hukum atau

kebijakan yang dikeluarkan. Produk hukum dapat bersifat responsif dapat

bersifat ortodoks. Berdasarkan pada argumentasi bahwa hukum adalah produk

politik jika ingin membangun produk hukum yang responsif harus dipenuhi

unsur demokrasi.141 Demokrasi dapat dipenuhi dengan melibatkan para

praktisi bidan bidan dalam penyusunan kebijakan yang seharusnya didahului

internal profesi. IBI seyogyanya merangkul dan mendampingi pendapat-

pendapat praktisi gentle birth dan tidak mengacuhkannya. Kesenjangan antara

organisasi profesi dan anggota harus dipersempit untuk meminimalkan faktor

kepentingan organisasi profesi lainnya dapat mempengaruhi kebijakan IBI.

Tatanan kehidupan sosial profesi kebidanan seharusnya dijaga dalam keadaan

seimbang, tertib, damai dan aman. Apabila terjadi gangguan pada

141Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 380



keseimbangan tatanan masyarakat haruslah dipulihkan kekeadaan semula

(restitution in integrum).142

Faktor kedua adalah bisnis atau ekonomi. Ekonomi bersumber dari teori

sentimen menggantikan teori humanis tentang hakekat individu dimana

kepentingan dirinya sendiri selalu mendahului kepentingan masyarakat.

Penilaian terkait moral tidak diprioritaskan, inilah disebut teori pengaruh

ekonomi dalam teori hukum kritis.143 Menjadi rahasia umum pelayanan

kebidanan terdapat unsur desakan ekonomi seperti target pendapatan fasilitas

kesehatan yang mempengaruhi terhambatannya metode gentle birth dilakukan

contohnya pada menentukan kategori pasien berisiko, keputusan rujukan,

keputusan tindakan operasi caesaria (SC) sehingga pasien (ibu hamil) yang

semestinya masih bisa diupayakan untuk bersalin pervaginam diarahkan ke

SC. Pelayanan prima menjadi tujuan semua fasilitas kesehatan di Indonesia.

Melaksanakan SPO hanya salah satu indikator pelayanan prima di Indonesia.

Indikator lainnya adalah pasien selamat, aman dan kepuasan pelangganan.

142Sudikno Mertokusumo, op.cit, hlm. 4
143Ian Ward, 2014, Pengantar Teori Hukum Kritis, Bandung: Nusa Media, hlm. 192


