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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur di dalam 

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "Setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.” 

 
Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau 

secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah, dan mencembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan peroorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat 

guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
1
 Dalam hal ini 

pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi karena pelayanan kesehatan 

merupakan wujud pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak antara lain 

fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan pasien itu sendiri. 

 

Tenaga kesehatan merupakan pelaksana pelayanan kesehatan yang 

memiliki peran utama untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga 

kesehatan juga sebagai pemberi jasa layanan kesehatan kepada pasien sesuai 

dengan kewenangan profesinya untuk melakukan upaya kesehatan yang 

 
 

 
1 Dainty Maternity,Ratna dewi dkk, 2017, Asuhan Kebidanan Komunitas, Yogyakarta: ANDI, 
hlm. 6
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optimal. Tenaga kesehatan sendiri terbagi menjadi tenaga medis dan non 

medis. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan non medis yang sesuai 

dengan kompetensi dan kewenangannya memberikan pelayanan kebidanan 

yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Disebutkan dalam 

Pasal 18 Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan bahwa “Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan 

memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan 

kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana”. 

 
Menurut R.Wiyono dalam bukunya A.Latif kewenangan adalah hak dan 

kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.
2
 Dengan demikian yang 

dimaksud kewenangan yang ada pada bidan merupakan hak dalam melakukan 

pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki yang memang 

ditujukan untuk kesejahteraan keluarga terutama ibu dan anak yang diharapkan 

mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang optimal. 

 

Dalam Pasal 15 butir 1 Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin 

Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan disebutkan bahwa “Bidan dapat 

menjalankan Praktik Kebidanan secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan”. Jika bidan menjalankan praktik kebidanan secara 

mandiri yaitu berupa bidan praktik mandiri (BPM) maka yang bersangkutan 

harus mempunyai kualifikasi agar mendapatkan lisensi untuk menjalankan 

praktiknya. Pemerintah melalui Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang 

 
 

2 Abdul Latif, 2014, Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidanan Korupsi, Jakarta: Prenadan 
Medis Grup, hlm. 295
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Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan disebutkan bahwa untuk 

menyelenggarakan praktik mandiri, Bidan wajib memiliki persyaratan khusus 

antara lain “Pendidikan minimal Diploma III kebidanan, terdaftar melalui Surat 

Tanda Register Bidan (STRB), memiliki Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB), 

mempunyai tempat praktik yang secara sah dan legal digunakan untuk 

menjalankan praktik kebidanan mandiri sesuai dengan kewenangan dan 

kompetensi bidan.” 

 
Bidan praktik mandiri merupakan bentuk pelayanan kesehatan di bidang 

kesehatan dasar yang secara sah melakukan pelayanan kebidanan secara 

mandiri sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya dalam memberikan 

asuhan kebidanan.
3
 Bidan praktik mandiri mempunyai tanggung jawab yang 

lebih besar karena semua layanan kebidanan sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab bidan tersebut.
4
 Bidan praktik mandiri merupakan bentuk pelayanan 

kesehatan dasar jadi apabila di temukan kasus-kasus abnormal maka di lakukan 

layanan kebidanan kolaborasi dan rujukan pada tingkat pelayanan kesehatan 

yang lebih tinggi. 

 

Asuhan kebidanan yang diberikan pada layanan bidan praktik mandiri 

salah satunya meliputi pelayanan antenatal care yaitu merupakan pelayanan 

yang diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap ibu hamil untuk memelihara 

kehamilannya, dengan tujuan mengantarkan ibu hamil agar dapat bersalin 

dengan sehat dan memperoleh bayi yang sehat, deteksi dan antisipasi dini 

 
 

 
3 Helen Varney, 2007, Buku Ajar Asuhan Kebidanan, Jakarta: EGC, hlm. 126.

  

4 Endang Purwoastuti dan Elizabeth P, 2017, Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan, Yogyakarta: 
Pustaka baru Press, hlm. 11
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kelainan kehamilan dan kelainana janin.
5
 Oleh karena itu ibu hamil diharuskan 

 

memeriksakan diri secara berkala minimal empat kali, yaitu satu kali 

 

trimester pertama (1-12 minggu) satu kali trimester kedua (13-24 minggu), 

kemudian dua kali trimester ketiga (25-38 minggu).
6 

 
Dalam kebijakan program pelayanan asuhan antenatal care yang 

 

bertujuan guna mendeteksi dini masalah kehamilan dan janin sesuai standar, 

 

berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan 

 

Minimal Bidang Kesehatan dijelasakan bahwa : 

 

Pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil 

dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu : a) Timbang berat badan dan ukur 

tinggi badan; b) Ukur tekanan darah; c) Nilai status gizi (Ukur Lingkar 

Lengan Atas/LILA) d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri); e) 

Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f) Skrining 

status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila 

diperlukan; g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama 

kehamilan; h) Tes laboratorium; i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai 

kewenangan; j) Temu wicara (konseling). 

 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini, 

 

untuk mendeteksi atau mendiagnosis masalah antenatal care digunakan alat 

 

ultrasonografi 

 

Ultrasonografi (USG) adalah alat pemeriksaan dengan menggunakan 

 

ultrasound  (gelombang  suara)  yang  dipancarkan  oleh  transduser,  sehingga 

 

mendapatkan gambaran yang jelas hampir semua bagian tubuh, kecuali bagian 
 

tubuh yang dipenuhi udara atau ditutupi tulang.
7
 Manfaat penggunaan 

 
 
 

 
5 Dainty Maternity,Ratna dewi dkk, Op.Cit, hlm. 244

  

6 Wagiyo, dan Putrono, 2016, Asuhan Keperawatan Antenatal, Intranatal, dan Bayi Baru Lahir 
Fisiologis dan Patologis, Yogyakarta: ANDI, hlm 79

  
7 Puspita yulianda,2014,Panduan Cepat Mendapatkan Buah Hati, Yogyakarta: Stiletto Book, 
hlm 15
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ultrasonografi antara lain guna melihat besar dan usia kehamilan, aktifitas 

janin, kelainan, cairan ketuban dan letak plasenta, serta keadaan plasenta.
8 

 
Dengan kemajuan teknologi saat ini, aplikasi dan manfaat alat 

ultrasonografi telah demikian luasnya dianggap cukup akurat dan efektif untuk 

mengetahui kelainan patologis pada organ yang diperiksa. Karena kepraktisan 

dan keakuratannya maka ultrasonografi banyak dipergunakan untuk membantu 

penegakkan diagnosa pasien. 

 
Dalam menegakkan diagnosa potensial atau masalah kebidanan yang 

diantaranya mencakup kondisi, masalah, penyebab dan prediksi terhadap 

kondisi pasiennya, Bidan harus memiliki kemampuan berfikir secara kritis dan 

pengetahuan keprofesian.
9
 Salah satunya dalam hal penggunaan ultrasonografi 

dalam pelayanan kebidanan, dengan adanya Bidan yang melakukan 

pemeriksaan atenatal care dengan menggunakan ultrasonografi dapat dengan 

praktis dan mudah mengetahui berbagai risiko dan komplikasi hamil sehingga 

ibu hamil dapat diarahkan untuk melakukan rujukan ke pelayanan kesehatan 

yang lebih tinggi dengan demikian diharapkan angka kematian ibu dan anak 

dapat diturunkan secara bermakna. 

 
Pada Kepmenkes Nomor 369 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi 

Bidan, Kompetensi ke-3 yaitu Asuhan Dan Konseling Selama Kehamilan 

dijelaskan bahwa: “Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk 

mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini, 

pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu”. 

 
 

8 Wagiyo, dan Putrono, op.cit hlm 79
  

9
 M.Wildan dan Aziz AH, 2008, Dokumentasi kebidanan, Jakarta: Salemba medika, hlm 35

 



6 
 
 
 
 
 
 
 

Pada umumnya penggunaan ultrasonografi untuk pemeriksaan kehamilan 

dilakukan oleh tenaga medis yaitu seorang dokter yang sudah mempunyai 

sertifikat kompetensi dalam bidang ultrasonografi yang dikeluarkan 

perkumpulan profesi. Selain dokter spesialis kebidanan dan kandungan lebih 

kompeten dalam menggunakan alat ultrasonografi ini kolegium dokter spesialis 

kebidanan dan kandungan memperlakukan standar yang sangat ketat untuk 

para anggotanya, untuk melakukan kursus dan pendidikan ultrasonografi yang 

berkesinambungan. Agar hasil pemeriksaan ultrasonografi bagi ibu hamil 

terukur accountable dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

 
Apabila pemeriksaan ultrasonografi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 

non medis seperti bidan yang tidak kompeten dalam hal ini rentan terjadi 

misinterprestasi terhadap tampilan gambar yang dihasilkan mesin ultrasonografi, 

karena interprestasinya tidak didasari oleh ilmu pengetahuan dan kompetensi yang 

baik hal ini dikhawatirkan apabila salah dalam menyimpulkan gambaran 

sonografis bisa berakibat salah memanajemen pasien. 

 
Seperti kasus yang dikutip dari Metrotvnews.com pada Ny.R di jakarta 

Timur bahwa dari hasil pemeriksaan ultrasonografi yang dilakukan oleh bidan 

“S” menyatakan bahwa Ny.R hamil kembar namun setelah melewati proses 

kelahiran dengan operasi caesar ternyata hanya ada satu bayi yang dilahirkan. 

Dari kasus tersebut menyatakan bahwa tidak kompetensinya bidan 
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melakukan pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan ultrasonografi 

sehingga salah dalam memberikan diagnosa .
10 

 
Dalam Pasal 3 Permenkes Nomor 780 Tahun 2008 tentang 

 

Penyelengaraan Pelayanan Radiologi, disebutkan bahwa : 

 

Pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas 
pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang meliputi :  
a. Rumah Sakit; 

b. Pusat Kesehatan Masyarakat (hanya untuk penggunaan USG); 

c. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan perawatan;  
d. Balai Pengobatan Paru-Paru (BP4) /Balai Kesehatan Paru Masyarakat 

(BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM);  
e. Praktik Perorangan dokter atau praktik perorangan dokter 

spesialis/praktik dokter berkelompok dokter atau praktik 
berkelompok dokter spesialis;  

f. Praktik Perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi 
spesialis/praktik dokter berkelompok dokter gigi atau praktik 
berkelompok dokter gigi spesialis;  

g. Balai Besar Laboratorium Kesehatan/Balai Laboratorium Kesehatan;  
h. Sarana Kesehatan Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (clinic 

medical check up);  
i. Laboratorium Kesehatan Swasta; 

j. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan Menteri. 

 

Berdasarkan  peraturan  tersebut  Bidan  praktik  mandiri  tidak  termasuk 

 

subyek yang dapat menyelenggarakan pelayanan radiologi ultrasonografi. 

 

Bagitu pula pada pendidikan kebidanan tidak ada kurikulum yang diajarkan 

 

untuk melakukan pelayanan kebidanan dengan menggunakan ultrasonografi 

 

Selain itu menggunakan ultrasonografi sudah seharusnya ditangani oleh tenaga 

 

yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dibuktikan dengan 

 

sertifikat kompetensi yang merupakan bukti seseorang telah memenuhi 

 

persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya.  
 
 
 

 
10 http://news.metrotvnews.com/metro/ybD1DlRk-dibantu-bidan-raudiah-pernah-jalani-usg-tak-
resmi-di-rshj, dikutip tanggal 28 Mei 2018 

http://news.metrotvnews.com/metro/ybD1DlRk-dibantu-bidan-raudiah-pernah-jalani-usg-tak-resmi-di-rshj
http://news.metrotvnews.com/metro/ybD1DlRk-dibantu-bidan-raudiah-pernah-jalani-usg-tak-resmi-di-rshj
http://news.metrotvnews.com/metro/ybD1DlRk-dibantu-bidan-raudiah-pernah-jalani-usg-tak-resmi-di-rshj
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Sertifikat kompetensi merupakan bukti seseorang telah memenuhi 

 

persyaratan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi pendidikan tambahan 

 

tenaga profesi yang diperoleh dari kegiatan pendidikan formal atau pendidikan 

 

berkelanjutan maupun lembaga pendidikan non formal yang akreditasinya 

ditentukan oleh profesi kesehatan dengan tujuan melindungi masyarakat 

pengguna jasa profesi, meningkatkan mutu pelayanan dan pemerataan 

perluasan jangkauan pelayanan.
11 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 

 

2016 menyatakan bahwa : 

 

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten dalam 
Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah 

6.357,17 Km
2
, terdiri dari 14 kecamatan, Jumlah penduduk Kabupaten 

Musi Rawas pada tahun 2016 sebanyak 407.375 jiwa yang terdiri dari 
laki-laki sebanyak 210.067 jiwa dan perempuan sebanyak 197.308 jiwa. 
Sarana kesehatan di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Puskesmas 
Rawat Inap 12 Unit, Puskesmas non Rawat Inap 7 Unit, Puskesmas 
Pembantu 92 unit, Poskesdes 117 unit, Rumah Sakit 2 unit. Jumlah 
sumber daya manusia kesehatan selain di Rumah Sakit Umum dr. Sobirin 
dan Rumah Sakit Muara Beliti sebanyak 503 orang. Jumlah bidan 

sebanyak 529 orang dan 35 bidan yang memiliki BPM.
12 

 

Dari data tersebut tidak ada data bidan praktik mandiri yang 

 

menggunakan ultrasonografi namun pada praktiknya ada ditemukan beberapa 

 

bidan praktik mandiri yang menggunakan ultrasonografi dalam memberikan 

 

pelayanan kebidanan di Kabupaten Musi Rawas dan dengan sertifikat pelatihan 

 

ultrasonografi yang dikeluarkan bukan dari organisasi profesi yang berwenang 

 

mengeluarkan  sertifikat  kompetensi  melainkan  hanya  dari perusahaan  yang 

 

mengeluarkan  alat  ultrasonografi  tersebut  dengan  keterangan  bahwa  bidan  

 
11 Mufdlillah,Asri hidayat dan Ima K,2012,Konsep Kebidanan, Yogyakarta:Nuha Medika ,hlm.271

 
 

12
 Profil Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas
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tersebut telah berhasil dengan baik mengikuti pelatihan penggunaan 

ultrasonografi dasar kebidanan dan tidak ada penjelasan bahwa jenis 

kompetensi apa saja yang telah didapatkan selama pelatihan. 

 
Kondisi seperti ini jelas menjadi permasalahan bahwa bidan dalam 

menggunakan ultrasonografi tersebut seperti menggunakan alat elektronik pada 

umumnya padahal ultrasonografi tersebut merupakan bagian dari alat 

kesehatan. Sedangkan dalam menggunakan alat kesehatan ada aturannya siapa 

yang berwenang untuk menggunakannya dan bagaimana cara 

menggunakannya. 

 
Menurut Hazel dalam penelitiannya yang berjudul “Midwife 

sonographer activity in the UK” menjelaskan bahwa ultrasonografi (USG) 

telah digunakan dalam kebidanan sejak tahun 1950 dan menjadi hal yang biasa 

di tahun 1980 beliau juga mengatakan Jika lebih banyak bidan yang berlatih 

menggunakan ultrasonografi ini bisa menjadi cara untuk meningkatkan 

pelayanan USG bagi wanita hamil dan perawatan berkesinambungan yang 

lebih baik. Kemudian pada tahun 1992, Dewan Pusat Kerajaan Inggris 

mengakui ultrasonografi dalam ruang lingkup praktik kebidanan menunjukkan 

bukti bahwa wanita hamil akan menerima pelayanan yang lebih baik, lebih 

responsif jika bidan yang melakukan pencitraan ultrasonografi.
13 

 
Berdasarkan Hasil Kongres Bidan XV Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pada 

tanggal 10-16 November 2013 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, diputuskan 

bahwa bidan boleh menggunakan ultrasonografi sesuai dengan batas 

 

 
13 Hazel Edwards, 2009, Midwife sonographer activity in the UK. Evidence Based Midwifery
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kompetensi kebidanan. Hasil pemeriksaan ultrasonografi tidak diperbolehkan 

untuk mendiagnosa, tetapi hanya untuk memastikan posisi janin dan bidan 

hanya diperbolehkan mengunakan ultrasonografi (USG) 2D. Pernyataan IBI 

tersebut belum diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang 

memberikan payung hukum bagi bidan dalam menggunakan ultrasonografi.
14 

 

 

Penelitian tentang penggunaan ultrasonografi pada pelayanan bidan 

praktik mandiri pernah dilakukan oleh Dwi Erna Widayanti. Dalam penelitian 

tersebut mengkaji dari aspek perlindungan hukum yaitu tentang “Perlindungan 

Hukum Terhadap Bidan Praktik Mandiri Dalam Penggunaan Ultrasonografi Di 

Kabupaten Wonosobo.” Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah 

perlindungan hukum bidan dalam penggunaan ultrasonografi pada pelayanan 

bidan praktik mandiri serta bagaimana peran IBI dalam memberikan 

perlindungan hukum.
15

 Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti pada Bidan Praktik Mandiri sebagai obyek penelitian dari prespektif 

hukum kesehatan. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan Dwi 

Erna Widayanti adalah perlindungan hukum terhadap bidan yang 

menggunakan ultrasonografi sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu 

pengawasan dan pembinaan dinas kesehatan dan IBI terhadap pelayanan 

kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan ultrasonografi. 

 
 
 

 
14 Pelatihan USG, “Legalitas dan Dukungan”, www.pelatihanusg.com, , diakses pada tanggal 13 Maret 
2018

  

15 Dwi Erna Widayanti,2015,Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Praktik Mandiri Dalam 
Penggunaan Ultrasonografi Di Kabupaten Wonosobo, Yogyakarta, Tesis Program Studi Magister 
Kesehatan Universitas Gajah Mada
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Penelitian tentang penggunaan ultrasonografi pada pelayanan bidan 

praktik mandiri pernah dilakukan juga oleh Gusti Ayu Utami, tetapi dalam 

penelitian yang dilakukan Gusti Ayu Dian yaitu meneliti Restriksi 

Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Dalam Hal Penggunaan Ultrasonografi 

Oleh Bidan Praktik Mandiri.
16

 Penelitian dilakukan untuk menganalisis 

ketentuan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Radiologi bersifat restriktif (membatasi) atau masih terbuka bagi 

tenaga kesehatan lain. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti pelayanan kebidanan dalam penggunaan ultrasonografi dari persfektif 

hukum. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan Gusti Ayu Utami 

adalah batasan bidan dalam penggunaan ultrasonografi dan penelitian yang 

saya lakukan lebih pada prespektif hukum kesehatan yaitu tentang pengawasan 

terhadap pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan 

ultrasonografi. 

 
Penelitian tentang pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pada 

bidan praktik mandiri pernah dilakukan oleh Mahmuda Khusnul Khotimah. 

Dalam penelitian tersebut mengkaji dari aspek hukum kesehatan yaitu tentang 

“Peran IBI Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bidan 

Praktik Mandiri Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien”.
17

 Penelitian tersebut 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran IBI dalam pengawasan terhadap 

 

 
16 Gusti Ayu Utami, 2017,Restriksi Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Dalam Hal Penggunaan 
Ultrasonografi (USG) Oleh Bidan Praktik Mandiri, Surakarta, Tesis program studi Magister Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum UNS Surakarta

  

17 Mahmuda Khusnul Khotimah, 2016, Peran IBI Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan 
Kewenangan Bidan Praktik Mandiri Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Semarang, Tesis Program 
Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata
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pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi peran IBI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan 

kewenangan Bidan Praktik. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti dari presfektif hukum kesehatan yaitu pengawasan terhadap 

pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri. Sedangkan perbedaannya, 

pada penelitian yang dilakukan Mahmuda Khusnul Khotimah adalah mengenai 

pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri untuk 

mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien dan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pengawasan terhadap pelayanan 

kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan ultrasonografi. 

 
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada pelaksanaan 

pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan 

ultrasonografi di kabupaten Musi Rawas terdapat tiga hal yang menjadi 

permasalahan yaitu: 

 
1. ketepatan bidan dalam pemeriksaan ultrasonografi, seperti yang diketahui 

bahwa bidan tidak mempunyai kompetensi khusus dalam melakukan 

ultrasonografi melainkan hanya mengikuti pelatihan penggunaan alat 

ultrasonografi sekitar 3-4 hari saja, di khawatirkan bidan tidak 

memahaminya dan hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan diagnosa 

dan memberikan intervensi pada pasien. 

 
2. Dipertayakan apakah penggunaan ultrasonografi tersebut untuk menentukan 

diagnosis atau hanya mengikuti kemajuan teknologi dan tuntutan 

masyarakat yang sebenarnya bidan tidak berwenang melakukan hal tersebut. 
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3. Hal ini menunjukkan bahwa bidan melakukan pelayanan kebidanan dengan 

menggunakan ultrasonografi termasuk tindakan ilegal karena tidak adanya 

peraturan yang menyatakan bahwa bidan boleh menggunakan 

ultrasonografi, dan tidak ada kompetensi bidan dalam menggunakan 

ultrasonografi. Sehingga bagaimanakah pengawasan dan tindak lanjut dari 

lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan pada 

pelayanan kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi. 

 
Dari persoalan tersebut penggunaan ultrasonografi yang dilakukan oleh 

bidan yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan. tetapi 

pada praktiknya ada beberapa bidan yang melakukannya, maka menarik untuk 

dilakukan penelitian mengenai hal ini terutama dari aspek pengawasan. 

Ditinjau dari masih adanya bidan praktik mandiri yang menggunakan 

ultrasonografi dalam pelayanan kebidanan, bagaimanakah proses pemberian 

izin praktik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, bagaimanakah proses 

pengawasan yang di lakukan Dinas Kesehatan terhadap bidan praktik mandiri, 

dan bagaimanakah peran IBI dalam pengawasan dan pembinaan terhadap 

bidan. 

 
Kondisi seperti ini mengharapkan tujuan pengawasan yang dilakukan 

dapat memberikan perlindungan kepada pasien yang dilayani dan bidan yang 

melayani. Seperti perlindungan preventif supaya bidan tidak melakukan 

kegiatan pelayanan kesehatan menggunakan alat kesehatan secara tidak benar 

menurut ketentuan perundang-undangan. 
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Dari uraian di atas menimbulkan persoalan bahwa penggunaaan 

ultrasonografi yang dilakukan oleh bidan praktik mandiri yang menurut 

ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan tetapi ada beberapa bidan 

praktik mandiri yang melakukannya, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengawasan Terhadap Pelayanan 

 
Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri Dalam Penggunaan 

Ultrasonografi Studi Kasus Di Kabupaten Musi Rawas”. 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

 
1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan ultrasonografi dalam pelayanan 

kebidanan pada bidan praktik mandiri di Kabupaten Musi Rawas? 

 
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap pelayanan kebidanan pada bidan 

praktik mandiri dalam penggunaan ultrasonografi di Kabupaten Musi 

Rawas? 

 
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan 

pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri dalalm penggunaan 

ultrasonografi di Kabupaten Musi Rawas? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

 

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan yang akan 

dicapai pada penelitian, yaitu sebagai berikut : 

 
1. Untuk mendapatkan gambaran pengaturan penggunaan ultrasonografi 

dalam pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri di Kabupaten Musi 

Rawas 

 
2. Untuk mendapatkan gambaran pengawasan terhadap pelayanan kebidanan 

pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan ultrasonografi di Kabupaten 

Musi Rawas 

 
3. Untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan pengawasan pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri 

dalam penggunaan ultrasonografi di Kabupaten Musi Rawas 

 
D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat Akademis 

 
Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah khasanah pustaka 

bidang hukum kesehatan khususnya hukum kebidanan serta dapat dijadikan 

sebagai bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya. 

 
Manfaat Praktis 

 

1. Dinas Kesehatan 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Musi Rawas sebagai lembaga yang bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan 

dalam penggunaan ultrasonografi yang seharusnya digunakan sesuai 
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dengan kompetensi dan wewenang masing-masing profesi tenaga 

kesehatan. 

 
2. Organisasi Profesi IBI 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

organisasi profesi bidan (IBI) dalam pengawasan dan pembinaan terhadap 

pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan 

ultrasonografi sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mewujudkan 

perlindungan hukum bagi pasien, sehingga IBI dapat menjadi organisasi 

profesi yang kuat bagi para bidan. 

 
3. Bidan 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada bidan 

tentang evaluasi program pelaksanaan pelayanan kebidanan pada bidan 

praktik mandiri dalam penggunaan ultrasonografi agar bidan lebih 

memahami antara peraturan hukum yang berlaku dengan kompetensi bidan 

praktik mandiri sehingga pelayanan kebidanan yang komprehensif dan 

memenuhi harapan masyarakat dapat tercapai. 

 
4. Masyaakat 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan untuk 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pelayanan kebidanan 

bahwa pemeriksaan kehamilan menggunakan ultrasonografi bukan 

kewenangan bidan. Hal ini diungkapkan guna meningkatkan keselamatan 

pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang 

dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. 
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E. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

1. Kerangka Konsep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Upaya Pelayanan 
 

kesehatan 
 

Permenkes Nomor 39  
Tahun 2016 

 
 

Pelayanan Kesehatan 

 

UUD 1945 

Pasal 28H ayat (1) 
 

Undang-undang Nomor 

36 Tahun 2009 
 
 
 
 

 

Tenaga Kesehatan  Fasilitas Pelayanan 

Undang-undang  Kesehatan 
Nomor  Permenkes Nomor 47 

36 Tahun 20014 
 

 
Tahun 2016   

   

 

 

Pelayanan Kebidanan 
 

Antenatal Care 
 

Permenkes Nomor 
 

Nomor 97 Tahun 
 

2014 

 

 

Bidan 

Permenkes Nomor 28 

Tahun 2017 tentang 

Izin Dan 

Penyelenggaraan 

Praktik Bidan 
 
 
 

Penyelengaraan  
Pelayanan Radiologi 

Permenkes Nomor 

780 Tahun 2008 
 
 

 

Penggunaan Ultrasonografi  
Pada Bidan Praktik Mandiri 

 
 
 
 

 

Bidan Praktik 

Mandiri 

 
 

 

Pengawasan 
 

Di Kabupaten Musi Rawas 
 

 
Gambar 1.1. Kerangka Konsep 
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2. Kerangka Teori 

 

Pelayanan kesehatan (health care services) merupakan salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik 

perorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan yang 

bertujuan untuk memperoleh derajat kesehatan yang baik dan kualitas 

kehidupan yang baik pula.
18 

 
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu tujuan agar terwujudnya 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya karena merupakan 

tujuan dari pembangunan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan salah 

satunya ada pelayanan kebidanan yang merupakan bagian integral dari 

pelayanan kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga 

dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas. Pelayanan kebidanan 

merupakan pelayanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangan 

yang diberikannya dengan maksud meningkatkan kesehatan ibu dan anak 

dalam rangka tercapainnya keluarga berkualitas, bahagia, sejahtera.
19 

 
Pada pelayanan kebidanan, seorang bidan berwenang dalam 

memberikan asuhan pelayanan kebidanan salah satunya ada pelayanan 

kesehatan pada ibu hamil yaitu pelayanan antenatal care. Antenatal care 

adalah pelayanan yang di berikan oleh tenaga kesehatan terhadap ibu hamil 

untuk memelihara kehamilannya. Tujuannya untuk mengantarkan ibu hamil 

agar dapat bersalin dengan sehat dan memperoleh bayi yang sehat, deteksi 

dan antisipasi dini kelainan kehamilan, serta deteksi dan antisipasi dini 

  
18 Machli Riyadi dan Lidia Widia,2017,Etika dan Hukum Kebidanan, Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 
79

 

19
 Efrida Yanti, Nuriah A dan Nelly K, 2015, Konsep Kebidanan, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 13
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kelainan janin. Kunjungan antenatal care adalah kunjungan ibu hamil ke 

bidan atau dokter sedini mungkin semenjak wanita merasa dirinya hamil 

untuk mendapatkan pelayanan/asuhan antenatal.
20 

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan 

yang diakui Pemerintah dan Organisasi Profesi di Wilayah Negara Republik 

Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, 

sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik 

kebidanan.
21 

 
Praktik kebidanan mandiri merupakan praktik yang diberikan oleh 

profesi bidan yang berdiri sendiri sesuai dengan kewenangannya.
22

 Dalam 

melaksanankan praktik kebidanan mandiri seorang bidan harus memegang 

prinsip kepatuhan terhadap aturan dan hukum, etika profesi, profesionalisme 

dan keahlian, orientasi pelayanan dan tanggung jawab sosial, 

memperhatikan kesinambungan usaha, sinergi dan kerjasama, 

pengembangan bertahap, memisahkan usaha dengan pribadi.
23 

 
Ultrasonografi/Ultrasound adalah suatu alat untuk memeriksa organ 

dalam atau jaringan tubuh manusia dengan menggunakan gelombang bunyi 

berfrekuensi sangat tinggi. Gelombang tersebut berada di atas daya tangkap 

pendengaran manusia, karna frekuensi bunyinya lebih dari 20.000 siklus per 

detik (20 KHz). Gelombang bunyi ini dibuat sedemikian rupa sehingga 

mempunyai efisiensi dan intensitas yang tinggi dalam menembus benda 

 
 

20
 Dainty Maternity,Ratna dewi dkk, 2017, Asuhan Kebidanan Komunitas, Op.Cit, hlm. 244

  
21

 Ibid, hlm.89
  

22
 Ilah Sursilah, 2010, Manajemen Bidan Praktik Mandiri, Yogyakarta: Deepublish, hlm.8

  
23 Ibid, hlm.9
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padat maupun cair, sehingga dapat diperoleh bayangan organ dalam tubuh 

atau jaringan tubuh pada layar monitor.
24

 Adapun kegunaan ultrasonografi 

(USG) dalam pemeriksaan kehamilan yaitu untuk mengetahui : Posisi janin 

dalam rahim, Keterangan tentang plasenta, air ketuban, dan jenis kelamin 

janin, Anatomi janin normal-abnormal dan kelainan kongenital, Pergerakan 

janin dalam rahim.
25

 Dalam penggunaan alat kesehatan perlu adanya 

prosedur pemakaian dan pengawasan guna meminimalisir kegagalan dan 

penyalahgunaan dalam pemakaian alat tersebut. 

 

Pengawasan merupakan suatu kegiatan menilai suatu pelaksanaan 

tugas yang secara nyata, sedangkan tujuan dari pengawasan hanya terbatas 

pada pencocokkan apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sudah sesuai 

dengan tolok ukur/ standar yang telah ditetapkan dan disepakati 

sebelumnya.
26

 Tanpa pengawasan, atau jika pengawasan yang dilaksanakan 

lemah, berbagai penyalahgunaan wewenang akan terjadi. Secara garis besar 

proses pengawasan terdiri dari, penetapan standar, pengukuran tampilan 

kerja, dan pelaksanaan tindakan perbaikan. Sedangkan dasar-dasar 

pengawasan terdiri dari 4 (empat) macam yaitu pengawasan internal, 

pengawasan eksternal, pengawasan preventif, dan pengawasan represif.
27 

 
 
 
 
 

 
24

 P.E.S. Palmer, 2001, Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG, Jakarta: EGC, hlm. 3
  

25 Ida Bagus Gde Manuaba, 2001, Kapita Selekta Penatalaksanaan Rutin Obstetri Ginekologi Dan Kb, 
Jakarta: EGC, hlm. 360

 

26 Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah Dan Peradilan
 

 
27

 Diana halim koentjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, Bogor : Ghalia Indonesia
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F. METODE PENELITIAN 

 

1. Metode Pendekatan 

 

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis, pada studi sosial hukum tidak dapat dikonsepkan sebagai suatu 

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

yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.
28 

 
Pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan 

memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur 

institusional hukum.
29

 Pada penelitian yuridis sosiologis, maka yang diteliti 

pada awalnya adalah data skunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian 

data primer dilapangan atau di masyarakat. Penelitian ini menggunakan 

metode logika induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus 

untuk kemudian digeneralisasi menjadi ketentuan umum.
30 

 
Pendekatan yuridis dalam penelitian ini maksudnya akan meneliti 

tentang asas-asas hukum, norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan kebidanan 

pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan ultrasonografi. Pendekatan 

sosiologis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan terhadap 

pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan 

ultrasonografi di Kabupaten Musi Rawas. 

 
 
 

 
28 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 
Pustaka, hlm 34.

 

29
 Sunggono Bambang, 2007, Metode Penelitian Hukum, jakarta: PT Grafindo Persada, hlm. 73

  

30 Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 123
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2. Spesifikasi Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. penelitian deskriptif analitik 

adalah menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum atau peristiwa 

hukum atau karakteristik gejala hukum atau frekuensi adanya hubungan 

(kaitan antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang 

lainnya).
31

 Kemudian melakukan analisis terhadap hubungan hukum 

tersebut. 

 
Dalam penelitian ini yaitu mengkaji pengawasan terhadap pelayanan 

kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan ultrasonografi di 

Kabupaten Musi Rawas, ketentuan peraturannya, pelaksanaan dilapangan 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaanya. Kemudian 

dibahas dan dianalisis berdasarkan ilmu dan teori-teori, serta pendapat 

peneliti sendiri untuk kemudian menyimpulkannya. Pada penelitian 

deskriptif analitik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif. 

 
3. Definisi Operasional 

 

Definisi operasional merupakan pemberian arti dari konsep-konsep 

yang dipakai dalam penelitian,
32

 atau penjelasan tentang variabel cara 

pengumpulannya
33

 yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional 

dari variabel adalah : 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Endang Wahyati dkk, 2015, Buku Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis, Semarang: Prorgam 
Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, hlm. 8

 

32
 Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial Dan Hukum, Granit, hlm. 37

  
33

 Buku Petunjuk penulisan 2015, Op.Cit. hlm.8
 



23 
 
 
 

 

a. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan yang diberikan oleh bidan sesuai 

dengan kewenangan yang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan ibu 

dan anak. 

 
b. Bidan praktik mandiri adalah seorang bidan yang mendirikan praktik 

untuk melakukan pelayanan kebidanan yang di sahkan oleh profesi bidan 

dan berdiri sendiri sesuai dengan kewenangannya. 

 
c. Penggunaan ultrasonografi dalam kehamilan adalah suatu alat untuk 

memeriksa kehamilan dengan melihat langsung keadaan dan 

perkembangan janin yang ada di dalam rahim guna deteksi dini terhadap 

kehamilan 

 
d. Pengawasan adalah langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan 

guna mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam 

pelaksanaan program/pekerjaan. 

 
4. Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder : 

 
a. Data Primer 

 

Data primer adalah adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk 

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
34 

 
 
 
 
 
 
 

 
34

 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Grafika, hlm. 106
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Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara 

mendalam dengan narasumber dan responden. Narasumber yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 
a) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas 

 
b) Kasi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas 

 
c) Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Musi Rawas 

 
d) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 

 

Responden yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

 

a) Bidan yang melakukan pelayanan kebidanan menggunakan 

ultrasonografi di enam Bidan Praktik Mandiri di Kabupaten Musi 

Rawas 

 
b) Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care) 

sebanyak satu orang tiap BPM sehingga total responden ibu hamil 

enam orang 

 
b. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari 

literatur yang dalam penggunaanya data tersebut biasanya dikutip.
35

 

Adapun data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi : 

1) Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 

 
 
 
 

 
35 Rianto Adi, 2015, Aspek Hukum Dalam Penelitian, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm, 12
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terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
36 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

 
b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

 

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

 

Kesehatan 

 

d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780 Tahun 2008 tentang 

Penyelengaraan Pelayanan Radiologi 

 
e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual 

 
f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Permenkes Nomor 39 

Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Program 

Indonesia Sehat Degan Pendekatan Keluarga 

 
g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

 
h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin 

Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

 
2) Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

 
 

 
36 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 141
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hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas 

putusan pengadilan.
37

 Adapun bahan hukum sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 
a) Kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah buku tentang 

teori hukum, buku tentang hukum administrasi negara, aspek hukum 

pengawasan melekat, buku tentang metodologi penelitian hukum, 

buku tentang etika dan hukum kesehatan, etikolegal dalam praktik 

kebidanan, buku tentang konsep kebidanan, buku tentang manajemen 

bidan praktik mandiri, buku tentang asuhan kebidanan komunitas, 

buku tentang asuhan kebidanan kehamilan, buku tentang panduan 

pemeriksaan diagnostik USG. 

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

ilmiah, tentang perlindungan hukum terhadap bidan praktik mandiri 

dalam penggunaan ultrasonografi di Kabupaten Wonosobo, dan 

restriksi penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam hal 

penggunaan ultrasonografi (USG) oleh bidan praktik mandiri. 

 
3) Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bahan-bahan yang dapat memberikan informasi terkait bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, 

Kamus Kedokteran, ensiklopedia. 

 
 
 
 
 

 
37

 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Op.Cit hlm. 141
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5. 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.
38

 Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara 

langsung antara peneliti dengan responden dan narasumber untuk 

mendapatkan informasi. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian responden adalah 

penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian,
39

 

sedangkan pengertian narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui 

secara jelas atau menjadi sumber) informasi yang disebut informan.
40

 

Dalam wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau 

tanya jawab dilakukan secara bebas terpimpin, sehingga peneliti 

mendapatkan data yang dibutuhkan,
41

 terkait data pengawasan terhadap 

pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan 

ultrasonografi di Kabupaten Musi Rawas. 

 

6. Metode Sampling 

 

Tekhnik dan/atau cara penentuan sampel dalam penelitian ini adalah 

Non Probability Sampling, yaitu tekhnik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

 
 

38
 Satori dan Suyanto, 2013, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfa Beta, hlm. 23

  

39 https://kbbi.web.id/responden, diakses pada tanggal  26 April 2018  
40 https://kbbi.web.id/narasumber, diakses pada tanggal  26 April 2018  41

 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Op.Cit, hlm. 161
 

https://kbbi.web.id/responden
https://kbbi.web.id/narasumber
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Jenis Non Probability Sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Purposive Sampling. Tekhnik Purposive Sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti 

sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya.
42

 Penggunaan Purposive Sampling pada penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu menghemat biaya, 

mempercepat pelaksanaan penelitian, menghemat tenaga, memperluas 

lingkup penelitian, dan memperoleh hasil yang akurat.
43 

 
Purposive Sampling ditetapkan berdasarkan data dari 35 BPM yang 

ada di empat belas kecamatan di Kabupaten Musi Rawas terdapat 8 tempat 

praktik yang menggunakan ultrasonografi (USG) yaitu yaitu 1 BPM dan 2 

Klinik di Kecamatan Tugumulyo, 1 BPM di Kecamatan Sumberharta, 1 

BPM dan 1 Klinik di Kecamatan Purwodadi, 1 BPM Kecamatan Terawas, 1 

BPM Kecamatan Megang sakti dan 1 BPM Kecamatan Muara Kelingi. 

 
Dari 9 tempat praktik tersebut yang menggunakan ultrasonografi, 

yaitu 6 diantaranya berstatus BPM dan 3 diantaranya sudah berganti status 

menjadi klinik. Maka sampel dalam penelitian ini adalah 6 BPM yang 

menggunakan ultrasonografi di Kabupaten Musi Rawas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hlm. 57

 

43
 Ibid, hlm. 51
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7. Metode Penyajian Data 

 

Pada metode penyajian data, setelah data primer dan data sekunder 

diperoleh, kemudian diperiksa kembali untuk mengetahui apakah data yang 

didapatkan tersebut sudah sesuai dengan fakta yang ada sehingga 

kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan, untuk kemudian dapat 

dilakukan pengolahan data dengan pendekatan kualitatif. Hasil pengolahan 

data disusun secara sistematis kemudian disajikan dalam bentuk teks 

kalimat. Dalam penelitian ini data pengawasan terhadap pelayanan 

kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan ultrasonografi di 

Kabupaten Musi Rawas, akan disajikan dalam bentuk teks kalimat atau 

narasi dilengkapi dengan pendukung lainnya. 

 
8. Metode Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis 

kualitatif adalah analisi yang tidak didasarkan pada perhitungan atau angka 

atau kuantitas. Analisi ini dilakukan untuk membangun pengetahuan 

melalui pemahaman suatu fenomena dan penemuan unsur-unsur yang belum 

ada dalam teori yang berlaku.
44 

 
Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui 

pengawasan terhadap pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri 

dalam penggunaan ultrasonografi. Peneliti menganalisis data primer yang 

diperoleh melalui wawancara dengan responden, kemudian dihubungkan 

dengan data sekunder. Setelah analisi data selesai, makan hasil analisis data 

 
 
 

44
 Endang Wahyati dkk, Buku Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis, Op.Cit, hlm 10

 



30 
 
 
 

 

tersebut akan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil tersebut kemudian ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian. 

 
G. Rencana Penyajian Tesis 

 

Rencana penyajian tesis berisi tentang sistematika penulisan tesis 

sehingga mampu menggambarkan alur dari penelitian. Rencana penyajian tesis 

terdiri atas empat BAB yaitu : 

 
Bab 1 pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. 

 
Bab II tinjauan pustaka memuat teori-teori tentang pelayanan kebidanan, 

bidan praktik mandiri, penggunaan ultrasonografi dalam pelayanan kesehatan, 

aspek hukum pengawasa terhadap pelayanan kesehatan, serta peraturan-

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian. 

 
Bab III hasil penelitian dan pembahasan memuat hasil bahwa tidak ada 

peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan utrasonografi, 

tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam hal ini Dinas 

Kesehatan dan IBI terhadap pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri 

dalam penggunaan ultrasonografi di Kabupaten Musi Rawas, terdapat beberapa 

faktor yaitu faktor yuridis, sosiologis dan teknik terhadap pelaksanaan 

pengawasan terhadap pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam 

penggunaan ultrasoografi di Kabupaten Musi Rawas. 

 
Bab IV penutup bagian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran dari temuan dalam penelitian, daftar pustaka dan lampiran. 


