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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan praktik pelayanan metode persalinan gentle birth di provinsi

Jawa Tengah

Terdapat empat klinik bersalin yang melakukan praktik pelayanan

metode persalinan gentle birth di provinsi Jawa Tengah dan sudah

berlangsung sejak tahun 2005. Jumlah praktisi yang sudah mengikuti

pelatihan kelima metode persalinan gentle birth di empat klinik tersebut

adalah 24 orang. Data menunjukkan dari bulan januari sampai November

tahun 2017 dari 630 total jumlah persalinan normal pervaginam di empat

lokasi penelitian sejumlah 369 ditolong dengan metode gentle birth dan

jumlah yang dirujuk ke Rumah Sakit 82 kasus. Administrasi perijinan

bidan yang melakukan praktik di empat klinik bersalin tersebut masih

aktif dan bidan-bidan melakukan SPO sesuai kondisi dan kebutuhan

pasien.

Gentle birth 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. Unsur legalitas dari praktik metode

persalinan gentle birth saat ini hanya berdasarkan evidence based

sehingga diperlukan peraturan spesifik yang mengatur metode gentle



birth dalam praktik kebidanan. Praktik pelayanan metode persalinan

gentle birth di provinsi Jawa Tengah tidak dapat dilarang karena surat

edaran yang tidak merekomendasikan tidak memiliki kekuatan kepastian

hukum sehingga bersifat tidak mengikat. 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 melanggar norma etik,

tidak melanggar norma kebiasaan dan tidak melanggar ketertiban umum.

2. Pengaturan hukum perlindungan bidan dalam praktik pelayanan metode

persalinan gentle birth di Indonesia

Peraturan perundang-undangan belum mencantumkan istilah metode

gentle birth namun praktik pelayanan metode-metode persalinan gentle

birth identik dengan asuhan saying ibu dan sayang bayi, continue support

bidan dan pelayanan kesehatan tradisional sehingga praktik yang

dilakukan bidan saat ini hanya mengacu pada aturan yang ada di UU

Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan kewenangan

bidan menolong persalinan normal, ijin dan penyelenggaraan praktik

bidan serta bentuk upaya penyelenggaraan kesehatan yang komprehensif

yaitu memadukan formulasi ilmu biomedis (kedokteran modern) dan

biokultural (kearifan lokal dan unsur budaya). PERGUB Provinsi Jawa

Tengah No. 17 Tahun 2016 mencantumkan kearifan lokal sebagai



pendekatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yaitu bahasa, kebudayaan

masyarakat, spiritual dan tradisi daerah.

Tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan-peraturan tersebut hanya

belum diatur secara spesifik terkait praktik metode gentle birth sebagai

pertolongan persalinan oleh bidan. Semua aturan hukum mewajibkan

kepada bidan dan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dan

bertanggungjawab dalam melakukan tugas sesuai kewenangan. Indikator-

indikator perlindungan hukum tenaga kesehatan secara preventif yang

sudah diselenggarakan adalah STRB, SIPB, Standar profesi Bidan,

Informed Consent dan Rekam Medis dibuat dengan jelas dan lengkap.

3. Kecukupan aturan hukum perlindungan bidan dalam praktik pelayanan

metode gentle birth di provinsi Jawa Tengah

Aturan hukum di Indonesia belum cukup memberikan perlindungan

hukum bagi bidan karena tidak mencantumkan secara spesifik tentang

praktik metode-metode  persalinan gentle birth sehingga dapat 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

administrasi perijinan bidan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi

adalah kepentingan politik kesehatan dan ekonomi.



B. Saran

1. Bidan praktisi gentle birth perlu mengutamakan aspek keselamatan ibu

dan bayi dalam setiap penyelenggaraan praktik. Menjalin kerjasama

dengan semua pemangku kepentingan. Melakukan SPO informed consent

dengan pasien langsung jika kesadaran pasien masih normal.

2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah perlu membina para praktisi dan

fasilitas kesehatan yang melakukan praktik pelayanan metode persalinan

gentle birth. Perlu dirumuskan peraturan yang secara spesifik mengatur

tentang metode-metode persalinan gentle birth.

3. Organisasi profesi IBI perlu menyatukan persepsi antara pengurus dan

seluruh anggota IBI terkait metode-metode persalinan gentle birth.

Membantu dan memotivasi penelitian untuk mengumpulkan bukti-bukti

ilmiah relevansi metode-metode persalinan gentle birth dapat

dipraktikkan di Indonesia. Perlu pengawasan yang nyata dan tegas dengan

merevitalisasi fungsi Majelis Pertimbangan Etika dan Disiplin Bidan

(MPEDB) dengan merubah mekanisme pemilihan anggota MPEB untuk

menjaga objektifitas dan kualitas pengawasan dan koreksi internal.

4. Klinik bersalin di provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan

pertolongan persalinan dengan metode gentle birth perlu kesamaan dalam

merumuskan prosedur pelayanan metode-metode komplementer terutama

metode persalinan gentle birth. Mengutamakan keselamatan ibu, bayi dan

tenaga kesehatan dalam setiap praktik pelayanan kepada masyarakat.


