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BAB IV 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

A. Kesimpulan 

 

1. Pengaturan Tentang Penggunaan Ultrasonografi Pada Pelayanan 

Kebidanan 

 
a. Dasar Hukum 

 

Pengaturan tentang penggunaan ultrasonografi dituangkan dalam 

beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 

Ketenaganukliran, Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-

Undang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan 

Limbah Radioaktif, Peraturan Pemerintah Tentang Keselamatan Radiasi 

Pengion dan Keamanan Sumber radioaktif. Dari peraturan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pengaturan penyelenggaraan radiologi secara 

umum lebih pada penggunaan radiologi yang menggunakan radiasi 

pengion/ ketenaganukliran yang mempunyai bahaya radiasi yang tinggi, 

belum ada bentuk pengaturan mengenai penyelenggaraan ultrasonografi 

secara khusus. 

 
b. Bentuk Pengaturan Penggunaan Ultrasonografi Pada Bidan Praktik 

Mandiri 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk 

Penggunaan Ultrasonografi Pada Bidan Praktik Mandiri dituangkan dalam 

beberapa peraturan pelaksana, yaitu : 

 
1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Setiap ibu hamil mendapatkan 

pelayanan antenatal sesuai standar dengan kriteria pelayanan 10T, dan 

tidak disebutkan dalam memberikan pelayanan 10 T bidan dapat 

menggunakan ultrasonografi karena bidan tidak mempunyai 

kompetensi dalam menggunakan ultrasonografi hal ini akan berakibat 

fatal dalam melakukan diagnosis terhadap kehamilan. 

 
2) Permenkes Nomor 780 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Radiologi. Pelayanan radiologi yang merupakan pelayanan 

bersifat khusus karena pelaksananya adalah orang yang memiliki 

kualifikasi dan pelayanan ini dilakukan berdasarkan permintaan secara 

tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari dari dokter, dokter gigi, 

dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sementara bidan bukan 

termasuk di dalamnya. 

 
3) Permenkes Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan 

Radiografer. Radiografer lebih banyak didayagunakaan dalam upaya 

pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang, utamanya pelayanan 

kesehatan yang menggunakan peralatan/ sumber yang mengeluarkan 

radiasi pengion dan non pengion. Saat ini radiografer dalam 

menerapkan kompetensinya masih difokuskan pada pelayanan 
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radiologi, yaitu meliputi pelayanan kesehatan bidang radiodiagnostik, 

imejing, radioterapi dan kedokteran nuklir. Dalam hal ini profesi bidan 

bukan termasuk radiografer karena bidan tidak mempunyai kompetensi 

dan kewenangan dalam hal tersebut. 

 
4) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan. Tidak ada kewenangan bidan untuk melakukan 

pelayanan kebidanan antenatal care degan menggunakan ultrasonografi 

dalam hal ini apabila bidan menggunakan ultrasonografi dapat 

berakibat implikasi hukum karena melakukan pelayanan kebidanan 

diluar kewenangan bidan yang telah ditetapkan oleh peraturan. 

 

 

2. Pengawasan Terhadap Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik 

Mandiri Dalam Penggunaan Ultrasonografi Di Kabupaten Musi 

Rawas 

 
a. Lembaga pengawasan 

 

Lembaga terkait melakukan Pengawasan Terhadap Pelayanan 

Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri Dalam Penggunaan 

Ultrasonografi Di Kabupaten Musi Rawas dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan dan Organisasi Profesi IBI namun demikian tidak ada karena 

belum ada pengawasan secara khusus dalam penggunaan ultrasonografi 

melainkan lebih pada pengawasan mengenai validasi ijin praktek karena 

tidak ada aturan secara khusus mengenai penggunaan ultrasonografi. 
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b. Jenis pengawasan 

 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis pengawasan terhadap 

pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan 

ultrasonografi di Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan metode 

pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu 

mengenai validasi ijin praktek dan pengawasan tidak langsung yaitu 

mengenai laporan pelayanan kebidanan perbulan dari BPM pada 

puskesmas yang kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan serta 

kebijakan secara lisan yang dikeluarkan oleh IBI mengenai penggunaan 

ultrasonografi oleh bidan. 

 
c. Bentuk Pengawasan 

 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk pengawasan terhadap 

pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan 

ultrasonografi di Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan bentuk intern 

dan ekstern. Bentuk intern yaitu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

dan IBI kemudian bentuk ekstern tidak ada pengawasan diluar lembaga 

Dinas Kesehatan kabupaten Musi Rawas 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan 

Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri Dalalm 

Penggunaan Ultrasonografi Di Kabupaten Musi Rawas 

 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri 

Dalam Penggunaan Ultrasonografi Di Kabupaten Musi Rawas berupa faktor 
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yuridis, sosiologis dan faktor tekhnik. Dari beberapa faktor tersebut faktor 

penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang lebih besar yaitu, Belum 

ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pelayanan kesehatan 

dalam penggunaan ultrasonografi sehingga Dinas Kesehatan dan IBI belum 

dapat melakukan pengawasan terhadap pelayanan kebidanan dalam 

penggunaan ultrasonografi, Kurangnya pengetahuan pengurus IBI selaku 

lembaga yang bertugas mengawasi bidan praktik mandiri mengenai batasan 

pelayanan radiologi termasuk diantaranya pelayanan ultrasonografi yang 

dapat di lakukan pada pelayanan kesehatan. 

 
B. SARAN 

 

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas 

 

a. Mengingat pentingnya ultrasonografi dalam membantu menegakkan 

diagnosa dalam kehamilan maka perlunya membuat aturan kebijakan 

dalam penggunaan ultrasonografi dengan batasan-batasan kompetesi 

yang dimiliki oleh bidan 

 
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin kepada bidan 

praktik mandiri yang menggunakan ultrasonografi dengan 

mengundang narasumber pakar hukum, dokter SPOG maupun dokter 

spesialis radiologi. 

 
c. Sosialisasi mengenai ketentuan praktik bidan mandiri yang tepat 

dalam melakukan pelayanan kebidanan 
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d. Menyelenggarakan parenting class atau kelas ibu hamil agar ibu 

hamil dan kelurga lebih memahami kehamilannya dan mengerti 

penanganan pertama penyulit kehamilan 

 
2. Organisasi IBI 

 

a. Meningkatkan pemahaman tentang isi dari Permenkes Nomor 28 

Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan dan 

Permenkes Nomor 780 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Radiologi kepada anggota 

 
b. Melakukan pengawasan secara berjenjang mulai dari tingkat cabang, 

ranting dan kelompok yaitu dengan membentuk tim di masing-masing 

kelompok secara terjadwal dan berkala 

 
c. IBI mengusulkan penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

penggunaan ultrasonografi masuk dalam kurikulum pendidikan bidan 

dan pelatihan Midwifery Update (MU) sesuai dengan batas 

kewenangan yang diperbolehkan 

 
3. Bidan Praktek Mandiri 

 

a. Diharapkan mematuhi setiap peraturan yang berlaku dalam 

menjalankan profesinya pelayanan kebidanan pada praktek mandiri 

maupun pada fasilitas pelayanan kesehatan. 

 
b. Melakukan kerja sama dengan dr.SPOG terhadap pelayanan 

kebidanan pada bidan praktik mandiri dalam penggunaan 

ultrasonografi 


