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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pengaturan kewenangan, kompetensi bidan dan standar pelayanan 

kesehatan yang harus dilaksanakan oleh bidan 

1. Pengaturan kewenangan bidan  

Peraturan yang mengatur kewenangan bidan sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan meliputi : 

a) Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal   23 Ayat 1 

bahwa tenaga kesehatan berwenang melakukan pelayanan Kesehatan dan 

Pasal   23 Ayat (5) penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus 

mendapatkan izin dari pemerintah. 

b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 62 

ayat (1) dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan kewenangan dan 

kompetensinya dan Pasal   65 ayat (1) dalam melakukan pelayanan 

kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan dari tenaga 

medis lainnya. 

c) Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal   18, bidan dalam memiliki 

kewenanganpelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan 

pelayanan kesehatan reproduksi &keluarga berencana. 
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d) Berdasarkan hasil temuan Pengaturan kewenangan bidan antara Undang-

undang dan Peraturan menteri kesehatan tidak ada kesenjangan. Peraruran 

menteri yang dibuat sesuai dengan amanat undang-undang. Dengan tidak 

adanya kesenjangan ini peraturan yang mengatur tentang kewenangan 

bidan cukup memadai dan dapat memberikan kepastian hukum, rasa 

keadilan dan manfaat bagi masyarakat. 

2. Pengaturan Kompetensi bidan  

Peraturan yang mengatur kompetensi bidan sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan meliputi : 

a) Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal   24 

ayat (1)menyebutkan bahwa tenaga kesehatan  dalam melaksanakan 

praktik harus memenuhi standar profesi. 

b) Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor 369 tahun 2007 tentang Standar 

Profesi Bidan, terdapat pada lampiran B tentang standar kompetensi 

bidan. 

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal   35 disebutkan tentang kompetensi lulusan. 

d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Ri Nomor 44 

Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal   5 Ayat 

(1) tentang standar kompetensi lulusan. 

e) Berdasarkan hasil temuan tidak adanya kesenjangan antara Pasal   –Pasal   

yang berkaitan dengan kompetensi, Kompetensi bidan juga didapatkan 

dari pendidikan dengan kriteria yang sesuai dengan standar. Sehingga 

jelas adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kompetensi bidan, 
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memberikan maaf bagi masyarakat dan memberikan rasa keadilan bagi 

bidan. 

3. Pengaturan Standar Pelayanan Kesehatan 

Peraturan yang mengatur standar pelyanan kesehatan bidan meliputi 

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal   14 , Urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten/Kota huruf (e) 

adalah penanganan bidang kesehatan. 

b) Peraturan pemerintah No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal  Pasal   6 ayat (3) jenis pelayanan dasar kesehatan daerah 

kabupaten/kota yang mengatur pelayanan kebidanan terdiri atas, 

Pelayanan kesehatan ibu, Pelayanan kesehtan ibu bersalinan, Pelayanan 

kesehtan bayi baru lahir dan balita dan Pelayanan kesehatan usia 

reproduktif. 

c) Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang mengatur pelayanan 

kebidanan pada lampiran terdiri dari Pelayanan kesehatan ibu, Pelayanan 

kesehtan ibu bersalinan, Pelayanan kesehtan bayi baru lahir dan balita 

dan Pelayanan kesehatan usia reproduktif. 

d) Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan. 

Ditemukan 2 hal  perbedaan pengaturan  standar pelayanan menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan Peraturan Menteri 
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Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan, yaitu :  

(1) BerdasarkanPeraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dimana pertolongan 

persalinan oleh bidan terbatas pada persalinan normal sedangkan  

menurut Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 

Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, pertolongan 

persalinan yang dapat diberikan oleh bidan  termasuk persalinan 

dengan komplikasi. 

(2) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidandimana pelayanan 

kebidanan oleh bidan dalam reproduksi terbatas hanya pada 

penyuluhan dan konseling sedangkan menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan,pelayanan kesehatan reproduksi oleh 

bidan termasuk  pemeriksaan IVA (inspeksi visual asam 

asetat).Dalam penelitian ini didapatkan bahwa peraturan yang lebih 

tinggi dibuat setelah peraturan dibawahmya, yaitu :  Peraturan 

Menteri Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dibuat lebih dulu 

dibandingkan dengan Peraturan pemerintah No 2 tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal. 

b. Pelaksanaan kewenangan, Kompetensi dan Standar Pelayanan bidan 

dalam memenuhi standar pelayanan kebidanan di Kabupaten Buleleng 
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1. Pelaksanaan Pemberian  kewenangan bidan sesuai dengan hasil penelitian 

mencapai 100 % pada bidan yang bekerja lebih dari tiga tahun dan bagi 

bidan yang bekerja sebelum tiga tahun hanya diberikan kewenangan 60,5 

%. Darihasil yang didapatkan,  ketentuan kewenangan yang sepenuhnya 

diberikan oleh pengguna alumni bidan tersebutdisebabkan karena bidan 

sudah memenuhi kriteria kelulusan dari Rumah Sakit  ataupun Bidan 

Praktik Mandiri sedangkan bagi bidan yang tidak diberikan kewenangan 

sepenuhnya disebabkan karena bidan dianggap belum memenuhi kriteria 

lulusan dan belum cakap dalam melaksanakan kewenangan bidan sesuai 

dengan asuhan kebidanan. 

2. Kompetensi bidan dari 60 responden, 57 orang bidan memiliki 

kompetensi baik dan tiga orang memiliki kompetensi cukup. Kompetensi 

bidan yang hampir mencapai 100 % ini di karenakan adanya ketentuan 

dari institusi pendidikan bahwa calon bidan sebelum diluluskan dari 

institusi pendidikan harus lulus dalam tahapan Uji tahap I, Uji tahap II 

dan uji tahap III, setelah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi, bidan 

juga harus melakukan Uji Komptensi yang dilaksanakan secara Nasional 

untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Bidan dalam menjalankan 

praktik kebidanan. Dalam pelaksanaannya dilapangan Dinas Kesehatan 

dan Organisasi Profesi melakukan upaya peningkatan kompetensi melalui 

pelatihan dan seminar terkait kebidanan. 

3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kebidanan oleh 30 bidan yang bekerja 

diatas tiga tahun mencapai 100 % dan dari 30 bidan yang bekerja 

dibawah tiga tahun sebagian besar pelaksanaannya 90 % dan ada 
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duabidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan sebanyak 50 %. 

Idealnya pelaksanaan kebidanan dilakukan 100 % untuk mencapai derajat 

kesehatan ibu dan anak tetapi bagi bidan yang belum bekerja diatas tahun 

tidak diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan meskipun dari hasil 

penelitian kompetensi mereka mencapai 100 %. Hal ini disebabkan 

karena bidan tidak diberikan kewenangan secara penuh sehingga bidan 

ragu dalam menjalankan pelayanan kebidanan sesuai standar.  

c. Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam 

memenuhi standar pelayanan kesehatan di Kabupaten Buleleng 

1. Hambatan Formatif 

BerdasarkanPeraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin 

dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dimana pertolongan persalinan oleh bidan 

terbatas pada persalinan normal sedangkan  menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan, pertolongan persalinan yang dapat diberikan oleh bidan  

termasuk persalinan dengan komplikasi, sehingga pada pelaksanaannya bidan 

mengalami kesulitan sehingga tidak adanya kepastian hukum dan keadilan 

bagi bidan dalam memenuhi standar pelayanan kebidanan. 

2. Hambatan Teknis 

Bidan yang sudah memliki Surat Tanda Registrasi Bidan seharusnya dapat 

menjalankan keprofesiannya dan cakap dalam menjalankan pelayanan kebidanan 

sesuai kewenangannya.. Tetapi pada pelaksanaanya bidan yang bekerja kurang 

dari tiga tahun di Rumah Sakit ataupun di BPM tidak berikan kewenangan penuh 

dan dianggap belum berpengalaman dalam memberikan pelayanan kebidanan.  
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B. SARAN 

Dengan adanya hasil penelitian ini, maka saran yang penulis sampaikan yaitu : 

a. Untuk Pemerintah Pusat 

1) Adanya konsistensi peraturan antara menteri kesehatan dan pendidikan 

terkait peraturan kewenangan, kompetensi dan Standar pelayanan 

kebidanan 

2) Dalam membuat kebijakan kurikulum menteri kesehatan melakukan 

harmonisasi dengan menteri pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan 

stake holder 

3) Kementerian kesehatan dalam membuat kebijakan, tetap mengikuti kaidah 

kebijakan sebelumnya agar adanya harmonisasi peraturan yang baru 

dengan peraturan yang lama 

4) Kementerian harus melakukan harmonisasi antara pendayagunaan bidan 

dengan pendelegasian pelayanan 

b. Untuk Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng    

perlu mensosialisaikan secara terus-menerus tentang peraturan yang terkait 

dengan kewenangan bidan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

c. Untuk Organisasi Profesi IBI 

1) Organisasi profesi memberikan masukan berupa rekomendasi kepada 

Pemerintah Pusatdalam hal ini Menteri Kesehatan untuk melakukan 

peninjauan ulang atas Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan  Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal 
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Bidang Kesehatan yang saling bertentangan atau tumpang tindih dan harus 

diganti sesuai dengan kompetensi bidan. IBI di daerah memberikan usulan 

kepada IBI Pusat untuk menyusun kode etik dan evaluasi perundang-

undangan yang berkaitan dengan kompetensi, kewenangan dan standar 

pelayanan kebidanan. 

2) Sementara menunggu adanya revisi dari Menteri Kesehatan, maka IBI 

Kabupaten Buleleng melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah 

yaitu Dinas Kesehatan, lembaga pendidikan kebidanan lainnya dan stake 

holder dalam menyusun kurikulum sesuai dengan kewenangan, 

kompetensi dan standar pelayanan kebidanan. Sehingga tidak adanya 

pertentangan atau tumpang tindih antara kewenangan, kompetensi dan 

standar pelayanan kebidanan. 

b) Untuk Lembaga Pendidikan Kebidanan 

1) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri 

Kesehatan untuk melakukan peninjauan ulang atsa peraturan Menteri 

Kesehatan  Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan dengan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 Tahun 

2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang saling 

bertentangan dan harus disesuikan dengan kewenangan dan kompetensi 

bidan berdasarkan kode etik kebidanan.  

2) Lembaga pendidikan bekerja sama dengan organisasi profesi IBI dan Stake 

Holder untuk membenahi kurikulum sesuai dengan kompetensi dan 

kewenangan bidan serta menyiapkan lulusan pendidikan bidan agar dapat 

memenuhi standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. 


