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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan hidup 

sehat bagi setiap masyarakat, baik secara fisik maupun mental.  Untuk 

mencapai kesehatan yang bermutu dilakukan berbagai upaya pelayanan 

kesehatn oleh berbagai pihak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk 

mewujudkan keadaan sehat yang salah satunya melalui penyelengaraan 

pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut tidak 

lepas dari keterlibatan antara fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan pasien. 

Salah satu masalah kesehatan di Indonesia adalah tingginya Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) hal ini perlu 

mendapat perhatian dengan melaksanakan program perbaikan ini terutama 

oleh Kementrian Kesehatan melalui program kesehatan ibu dan anak. 

Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, Angka 

Kematian Ibu  (AKI) di Indonesia mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup 

dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 32 per 1000 kelahiran hidup. 

Melengkapi hal tersebut, data laporan dari daerah yang diterima Kementerian
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Kesehatan RI menunjukkan bahwa jumlah ibu yang meninggal karena 

kehamilan dan persalinan  tahun 2013 adalah sebanyak 5019 orang.  

Sedangkan jumlah bayi yang meninggal di Indonesia berdasarkan 

estimasi SDKI 2012 mencapai 160.681 anak. Selain itu, terdapat beberapa 

kondisi lainnya berdasarkan data SDKI tahun 2012, angka kelahiran pada usia 

remaja  juga masih tinggi yaitu sebesar 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 

tahun; dan kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi atau unmet need 

masih relatif tinggi, yaitu sebesar 8,5%.
1
  Data ini  mengindikasikan perlunya 

antisipasi pemerintah serta peran organisasi dalam perbaikan pelayanan 

kesehatan termasuk menyiapkan kemampuan tenaga kesehatan, khususnya 

bidan.  

Tenaga kesehatan adalah salah satu faktor terpenting dalam mendukung 

fungsi sistem  pelayanan  kesehatan. Dibutuhkan tenaga kesehatan yang 

kompeten dan berdedikasi dalam jumlah dan sebaran yang baik untuk dapat 

menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Peningkatan kualitas 

pendidikan  tenaga  kesehatan adalah langkah strategis untuk  meningkatkan  

ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas dan  memiliki kompetensi yang 

relevan untuk menjalankan sistem pelayanan kesehatan. Upaya untuk  

mendorong  percepatan  peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan 

tenaga  kesehatan adalah dengan meningkatkan kendali mutu lulusan 

pendidikan. 

                                                           
1
  SDKI, 2012, Laporan Pendahuluan Survey Demografi Indonesia 
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Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang ada dalam sistem 

kesehatan dan memiliki posisi strategis dalam penurunan Angka Kematian 

Ibu (AKI), Angka Kematian  Bayi (AKB) dan  pelayanan Keluarga 

Berencana (KB) dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, serta 

kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak. Bidan dalam 

memberikan pelayanan harus mampu menghadapi tuntutan yang terus 

berubah seiring  perkembangan masyarakat dan dinamika kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Survey tentang kinerja bidan (Tim Ikatan Bidan Indonesia (IBI) & 

Asosiasi Institusi Pendidikan  Kebidanan Indonesia, 2010) melalui 

pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa pada intinya masyarakat 

mengharapkan bidan yang ramah, terampil dan tanggap dibidangnya.
2
 

Berdasarkan hal tersebut, IBI beserta Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan 

(AIPKIND) sudah seharusnya membuat standar kompetensi bidan yang 

digunakan sebagai pedoman atau petunjuk dalam rangka pelaksanaan 

pendidikan kebidanan agar menghasilkan bidan yang berkompeten di 

bidangnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.  

Bidan dalam  menjalankan tugas profesinya, harus berdasarkan standar 

profesi yang dimilikinya. Praktik pelayanan kebidanan berpedoman pada 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 2007 

tentang Standar Profesi. Standar profesi ini terdiri dari Standar Kompetensi 

                                                           
2
  Anonim, “Draft Standar Kompetensi Bidan Indonesia (revisi November 2011)”, diakses dari 

http//www.academia.edu/7076253/18_4-Draft-Standar-Kompetensi-Bidan-2011, 20 Agustus 

2017. 
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Bidan, Standar Pendidikan, Standar Pendidikan Berkelanjutan Bidan, Standar 

Pelayanan Kebidanan, Standar Praktik Kebidanan, serta Kode Etik Bidan 

Indonesia yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap bidan.  

Bidan memiliki sembilan (9) standar kompetensi yang  di atur dalam 

Kepmenkes Nomor 369 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan, antara 

lain adalah kompetensi ke-1 (pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu 

sosial, kesehatan masyarat dan etik), kompetensi ke-2 (pra konsepsi, Keluarga 

Berencana, dan ginekologi), kompetensi ke-3 (asuhan dan konseling 

kehamilan), kompetensi ke-4 (asuhan persalinan dan kelahiran), kompetensi 

ke-5 (asuhan pada ibu nifas dan menyusui), kompentensi ke-6 (asuhan pada 

bayi baru lahir), kompetensi ke-7 (asuhan pada bayi dan balita), kompetensi 

ke-8 (kebidanan  komunitas), dan kompetensi ke-9 (asuhan pada ibu/wanita 

dengan gangguan reproduksi). Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mempunyai 

kewenangan untuk memberikan sertifikasi dan uji kompetensi terhadap bidan 

pemula (bidan baru  lulus DIII dan SI) sehingga mempunyai kompetensi yang 

dapat dipertanggugjawabkan terhadap publik, serta IBI memberikan 

rekomendasi kepada  Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dalam pemberian izin 

praktik bidan. 

IBI bertanggung jawab untuk mendorong tumbuhnya sikap 

profesionalisme bidan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terutama 

dengan  pemerintah. IBI berperan aktif dalam  berbagai upaya yang 

diprogramkan pemerintah baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah 

sampai ke tingkat ranting. Semua keterlibatan IBI dalam kegiatan tersebut 
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diupayakan untuk meningkatkan kualitas hidup anak bangsa dan sekaligus 

meningkatkan kualitas bidan sebagai pelayan masyarakat, khususnya 

pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam siklus kehidupannya.  

Di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2016 terjadi peningkatan 

jumlah kematian ibu sebanyak 254  (0,254 %) dalam 100.000 kelahiran hidup 

dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 167 (0,167%) dalam 

100.000 kelahiran hidup, terjadi peningkatan angka kematian ibu sebanyak 

0,087 % dalam 100.000 angka kelahiran hidup. 
3
 

Penyebab terjadinya angka kematian ibu tinggi yaitu  pernikahan dini,  

sistem rujukan, skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat pasien 

harus mengikuti alur rujukan sesuai aturan dan menyebabkan pasien 

terlambat ditangani, budaya,  peran  pemerintah daerah, serta kualitas 

pelayanan  kesehatan yang  meliputi tempat fasilitas  pelayanan kesehatan, 

jarak pelayanan kesehatan, peran sektor swasta serta partisipasi masyarakat, 

dan sumber daya  manusia (SDM) yang  kompeten. Pelayanan kesehatan 

yang seharusnya ditangani oleh dokter, bidan dan perawat kenyataannya 60% 

hanya dikerjakan oleh bidan sendiri.
4
  Oleh karena itu bidan yang bertugas di 

pelayanan kesehatan dituntut memberikan pelayanan  secara paripurna sesuai 

kompetensi dan kewenangannya. 

Hasil pra survei yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai 

salah satu pengurus IBI didapatkan hasil bahwa bidan yang berpraktek di 

                                                           
3
  Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur, 2017, Profil Kesehatan  Kotawaringin  Timur,  

Kotawaringin Timur : Dinas Kesehatan Kotim                  
4
  Ellise Dwi Ratnasari, Penyebab Kematian Ibu Melahirkan Versi AIPI, 

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180329175510-255-286923/6-penyebab-

kematian-ibu-melahirkan-versi-aipi, diakses tanggal 17 Mei 2018 
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Kabupaten Kotawaringin Timur banyak bidan belum memiliki STR (Surat 

Tanda Regristrasi), SIPB (Surat Ijin Praktek Bidan) dan belum mengikuti 

pelatihan APN (Asuhan Persalina Normal). Asuhan persalinan normal salah 

satu kriteria wajib yang harus dimiliki oleh bidan agar mampu disebut 

kompeten. 

Untuk menjamin dan meningkatkan mutu  pelayanan  kebidanan yang 

sesuai dengan standar  profesi bidan, maka perlu ditingkatkan pengawasan 

dalam praktik  pelayanan kebidanan. Dalam hal peningkatan mutu ini tentu 

diperlukan pengawasan dan pembinaan oleh berbagai pihak. Salah satu pihak 

tersebut yaitu IBI sebagai pengontrol bagi anggotanya dan menjaga mutu 

profesionalisme guna memberi perlindungan bagi masyarakat sebagai 

penerima jasa dan bidan sendiri sebagai pemberi jasa pelayanan. 

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan penulis, didapatkan 

beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan peran IBI dalam 

pengawasan terhadap kompetensi bidan. Penelitian oleh Sunty Apriliyanty  

dengan judul Peran Organisasi Profesi Bidan (IBI Dalam Pengawasan Bidan 

Praktik Mandiri di Kabupaten Demak.
5
 

Hasil dari penelitian oleh Sunty Aprliyanty tersebut bahwa IBI sebagai 

salah satu unsur pengawas yang  mendapatkan atribusi dari Permenkes 

1464/2010, belum dapat melakukan secara optimal baik ditinjau dari fungsi 

                                                           
5
  Sunty Aprliianty, “Peran Organisasi Profesi Bidan (IBI) Dalam Pengawasan Bidan 

Praktik Mandiri di Kabupaten Demak, Tesis : Program Studi Magister Hukum Kesehatan, 

Fakultas Pascasarjana  Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan), 

tahun 2012 
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organisasi, segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, 

maupun dari segi saat/waktu dilaksanakannya pengawasan. 

Sedangkan pada penelitian Mahmudah Khusnul Khotimah dengan judul 

“Peran IBI Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kewenangan Bidan Praktik 

Mandiri dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien”.
6
 Menyatakan bahwa peran 

IBI dalam pengawasan belum optimal dikarenakan beberapa faktor. Faktor 

tersebut meliputi,faktor yuridis, faktor sosiologis dan faktor teknis. 

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitia yang dilakukan 

penulis adalah tentang kajian hukum kesehatan yang membahas tentang  

Peran IBI dalam pengawasan bidan. Adapun perbedaannya, peneltian yang 

dilakukan oleh Sunty Apriliyanty dilakukan pada tahun dengan objek 

peneltian bidan praktik mandiri dan pada penelitian Mahmudah Khusnul 

Khotimah  dilakukan pada tahun 2016 dengan objek penelitian kewenangan 

bidan praktik mandiri dan perlindungan hukum bagi pasien. Sedangkan 

penulis meneliti mengenai peran atau upaya yang dilakukan IBI sebagai 

subyek, dan kompetensi bidan sebagai objek, peneltiian ini dilakukan pada 

tahun 2017. 

Berdasarkan  uraian di atas bahwa pengawasan organisasi profesi 

khususnya IBI sangat penting, terutama terhadap kompetensi seorang bidan 

dalam memberikan praktik pelayanan kebidanan ke masyarakat. Oleh karena 

itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti  “Peran IBI Dalam Pengawasan 

                                                           
6
  Makhmudah Khusnul Khotimah, “Peran IBI Dalam Pengawasan Pelaksanaan 

Kewenangan Bidan Praktik Mandiri dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien”, Tesis : 

Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Pascasarjana  Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan), tahun 2012 
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Terhadap Kompetensi Bidan untuk Mewujudkan Bidan Yang Profesional 

(Studi Kasus di IBI Cabang Kotawaringin Timur)”. 

B. Pembatasan Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kotawaringin untuk 

mendapatkan gambaran tentang peran IBI dalam pengawasan terhadap 

kompetensi bidan. Penelitian ini dibatasi  khususnya pada kompetensi bidan 

tentang asuhan pada persalinan dan kelahiran pada bidan yang ditempatkan di 

desa. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan  peran IBI dalam  pengawasan terhadap 

kompetensi bidan dalam mewujudkan bidan yang  profesional ? 

2. Bagaimana peran IBI dalam melaksanakan pengawasan terhadap 

kompetensi bidan untuk mewujudkan bidan yang  profesional ? 

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran IBI dalam pengawasan 

kompetensi bidan dalam mewujudkan bidan yang  profesional  ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran peran IBI dalam 

pengawasan terhadap kompetensi bidan dalam mewujudkan bidan yang 

profesional. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengaturan terkait peran IBI 

dalam pengawasan terhadap  kompetensi bidan dalam mewujudkan 

bidan yang  profesional. 

b. Untuk mendapatkan gambaran peran IBI dalam pelaksanaan 

pengawasan terhadap  kompetensi bidan untuk mewujudkan bidan 

yang profesional. 

c. Untuk mendapat gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi peran 

IBI dalam pengawasan terhadap kompetensi bidan untuk mewujudkan 

bidan profesional. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan 

bagi institusi pendidikan, menambah keilmuan tentang hukum kebidanan, 

serta dapat menjadi bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi IBI 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

dalam merumuskan aspek-aspek peran organisasi profesi bidan (IBI) 

dalam pengawasan terhadap kompetensi bidan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 
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b. Bagi Bidan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada 

bidan tentang evaluasi pelaksanaan praktik bidan agar lebih 

memahami antara peraturan yang berlaku dengan kompetensi bidan.  

c. Bagi Dinas Kesehatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada 

Dinas Kesehatan agar dapat meningkatkan kompetensi dalam 

melaksanakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang 

bermutu. 
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F. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang Undang 

Dasar 1945 

Undang Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan  

Permenkes No 43 Tahun 

2016  tentang Standar 

Pelayanan Minimal   

Permenkes No 28 Tahun 

2017 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik 

Bidan 

Undang Undang Nomor 

36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan 

Kemenkes No. 369/ Menkes/ 

SK/ III/ 2007 tentang 

Standar Profesi Bidan 

 

Pengawasan Oleh 

Organisasi Profesi (IBI) 

Dinas 

Kesehatan   

Profesional Kompetensi Bidan 

Bidan 
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2. Kerangka Teori 

Maurice Duverger, berpendapat bahwa Istilah “peran” (role) adalah 

pelaku didalam  masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang 

aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor 

profesional.
7
  

Menurut Maurice Duverger, bahwa “Peranan adalah untuk 

membuat garis batas antara masyarakat dan individu. Dalam batas 

peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu.
8
 

Organisasi profesi adalah tempat berhimpunnya tenaga kesehatan 

seprofesi.
9
 Organisasi bidan di Indonesia adalah Ikatan Bidan Indonesia, 

yang lebih dikenal dengan singkatan IBI, adalah organisasi yang  

berbentuk kesatuan, bersifat nasional, berasaskan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945. IBI merupakan organisasi profesi kesehatan yang 

menjadi wadah persatuan dari kesatuan para bidan. 

Menurut Sarwoto dalam buku Victor  M. Situmorang dan Jusuf 

Juhir, pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar 

pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan 

atau hasil yang dikehendaki.
10

 

Selanjutnya S.P Siagan memberikan definisi pengawasan sebagai 

proses pengamatan atas pelaksanaan yang mencakup semua kegiatan 

                                                           
7
  Maurice Duverger, 2014, Sosiologi Politik, Cetakan Ke-15, Terjemahan Daniel Dhakidae, 

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 103 
8
  Ibid 

9
  Masrudi Muchtar, 2016, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan  Perspektif Profesi Bidan 

Dalam Pelayanan Kesehatan, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, hlm. 104 
10

  Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1993, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Jakarta 

: PT. Rineka Cipta, hlm.19 
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organisasi dengan tujuan menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 

berlangsung dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat 

sebelumnya.
11

   

Bidan  adalah  seseorang yang telah lulus dari pendidikan 

kebidanan yang di akui oleh negara, serta terkualifikasi untuk didaftar 

(register) dan  memiliki izin yang sah (lisensi) dari pemerintah untuk 

menjalankan praktik kebidanan. 
12

  

Kompetensi bidan adalah seperangkat tindakan cerdas yang 

dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap penuh tanggung jawab 

yang dimiliki oleh seorang bidan dalam melakukan berbagai praktik 

spesifik yang saling terkait sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagai bidan. 
13

 

Untuk mencapai kompetensi diperlukan suatu pedoman atau 

sebuah standar kompetensi yang ditetapkan oleh suatu organisasi profesi. 

Kompetensi bidan di Indonesia dirumuskan oleh profesi dan stake holder 

yang terkait dan ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat menjawab 

semua kebutuhan masyarakat. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan  dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, 

yaitu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian 

                                                           
11

  Ibid 
12

  Masrudi Muchtar, Op.Cit hlm. 10 
13

   Ibid, hlm. 24 
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melalui pendekatan ilmu-ilmu  sosial dengan meneliti data sekunder, yang 

kemudian melakukan penelitian di lapangan, serta membahas seluruh 

aspek-aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu. 
14

 

Faktor  yuridis adalah seperangkat aturan-aturan yang bersangkutan 

dengan hukum kesehatan atau kebidanan, yang merupakan bagian dari 

ilmu hukum dan bersangkutan dengan penelitian ini, peraturan yang 

terkait dalam penelitian ini adalah Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 

28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 

Faktor sosiologis adalah peran IBI dalam pengawasan terhadap 

kompetensi bidan di desa untuk mewujudkan  bidan  profesional. Adapun 

penelitian ini berupaya melihat fakta yang terjadi di lapangan mengenai 

pelaksanaan pengawasan terhadap kompetensi bidan, dimana  peran IBI 

untuk mengawasi dan berperan serta meningkatkan pelaksanaan tersebut 

untuk mewujudkan bidan berkompeten dan profesional. 

2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analistis. 

Bersifat deskriptif analitis yaitu  memaparkan gambaran yang secara rinci, 

sistematis, menyeluruh, serta menganalisis dengan mencari sebab akibat 

suatu hal.
15

 Dalam penelitian ini adalah  menggambarkan bagaimana 

peran IBI dalam pengawasan terhadap kompetensi dalam mewujudkan 

bidan yang profesional. 

 

                                                           
14

  Agnes Widanti, et al, 2015,  Petunjuk  Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis, Semarang: 

Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7. 
15

  Ibid, hlm . 8 
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3. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang daoat berupa orang 

organisasi atay barang yang akan diteliti. Adapun objek penelitian dalam 

tulisan ini adalah peran IBI dalam pengawasan kompetensi bidan. 

4. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu 

penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam tulisan ini dilakukan di 

wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. 

5. Variabel dan Definisi Operasional 

a. Unsur pertama dari  peneitian ini  yang  merupakan variabel bebas 

(independent) adalah  merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat (dependent). 
16

 

Adapun definisi operasional dari unsur pertama diuraikan 

sebagai berikut : 

1) Peran (role) adalah pelaku didalam  masyarakat dimana dia 

hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan 

beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.
17

  

2) Pengawasan adalah  usaha serta tindakan dalam upaya 

mengetahui sejauh mana pelaksananaan tugas yang 

dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yan hendak 

dicapai. 
18

 

                                                           
16

  Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta : PT. Rineka 

Cipta, hlm. 104 
17

  Maurice Duverger, Op.Cit, hlm 103 
18

  Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir,Op.Cit, hlm.21 
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3) Organisasi profesi bidan adalah  Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 

yang beranggotakan seluruh bidan di Indonesia.  

b. Unsur kedua dari penelitian ini yang merupakan variabel terikat 

(dependent) merupakan  variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
19

 Dalam penelitian ini 

variabel  terikatnya adalah kompetensi bidan desa. Adapun definisi 

operasional pada unsur kedua diuraikan sebagai berikut : 

2) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang 

Tenaga Kesehatan Pasal 1 butir ke-5 dijelaskan kompetensi 

adalah kemampuan yang dimiliki tenaga kesehatan berdasarkan 

ilmu pengetahuan keterampilan dan sikap profesional untuk 

dapat  menjalankan praktik. 

3) Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 16 ayat (2) dijelaskan 

bahwa bidan desa merupakan Bidan yang memiliki Surat ijin 

Praktik Bidan (SIPB) di puskesmas, dan bertempat tinggal serta 

mendapatkan penugasan untuk melaksanakan Praktik Kebidanan 

dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah 

kerja puskesmas yang bersangkutan.  

4) Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah 
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tedaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, 

kolaborasi atau rujukan.
20

 

6. Jenis Data 

a. Data primer  

Data primer dengan mencari data lewat pengamatan langsung oleh 

peneliti sendiri khusus dalam rangka menjawab permasalahan 

penelitian dan tujuan penelitian.
21

 Data primer dalam penelitian ini 

adalah peran IBI dalam pengawasan terhadap kompetensi bidan untuk 

mewujudkan bidan yang profesional.  

b. Data sekunder  

Data sekunder berupa adalah data yang didapat oleh peneliti, dan telah 

diolah oleh orang lain sebelumnya.
22

 Adapun data sekunder dalam 

ilmu  hukum sumber data sekunder dapat dikategorikan menjadi :  

1) Bahan hukum  primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan 

pengathuan ilmiah yang baru atau mutakhir. Bahan hukum primer 

antara lain :  

a) Undang-Undang 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 43 Tahun 2016 Tentang 

Standar Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan.  
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e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang 

Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

f) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007 

Tentang Standar Profesi Bidan  

2) Bahan Hukum  sekunder, yaitu bahan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan  hukum  primer.
23

 Bahan 

hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari : 

b) Buku Tentang Ilmu Kebidanan; 

c) Buku tentang Hukum Admiistrasi Negara; 

d) Buku tentang Dasar-Dasar Administrasi; 

e) Buku tentang Hukum Kesehatan  

f) Buku tentang Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga IBI. 

3) Bahan hukum  tersier,  yaitu   bahan berisi  informasi tentang bahan 

hukum primer dan sekunder.
24

 Misalnya Bibliografi, Kamus, 

Eksilopedia, Glossary.  

7. Metode Pengumpulan Data  

Adapun metode pengumpulan data terdiri dari : 

a) Studi pustaka. Studi  pustaka  dilakukan untuk mencari bahan-bahan 

atau data sekunder berupa : teks otoritatif (peraturan perundang-

undangan, kebijakan  publik), buku teks, dokumen, jurnal, kamus, 

artikel ilmiah, ensiklopedia dan lainnya. Tentunya kesemuanya 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu peran IBI 

                                                           
23

  Ibid 
24

  Ibid 



19 
 

 
 

dalam pengawasan terhadap kompetensi bidan untuk mewujudkan 

bidan profesional. 

b) Studi lapangan. Studi lapangan dilakukan untuk mencari bahan-bahan  

atau data primer. Adapun  yang digunakan untuk memperoleh data 

primer melalui wawancara. Wawancara adalah  suatu metode yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan dara, dimana peneliti 

mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seseorang 

saasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap berhadapan 

muka (face to face).
25

 

8. Metode Sampling 

Metode sampling dalam penelitian ini menggunakan tehnik 

purposive sampling. Pengambilan sampel purposive didasarkan pada 

suatu pertimbangan tertentu yang dtentukan peneliti sendiri, berdasarkan 

ciri dan sifat populasi yang sudah diketahui terlebih dahulu.
26

 Sampel 

yang digunakan dalam peneltian tehnik purposive sampling adalah berupa 

narasumber.  

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari ketua IBI, wakil ketua 

I bidan hukum, wakil ketua II bidang pelayanan, wakil ketua I bidang 

hukum, wakil ketua II bidang pelayanan, majelis etik pertimbangan bidan 

dan bidan desa. 

Adapun narasumber untuk bidan yang bertugas di desa berjumlah 

10, dimana terbagi menjadi 3 bagian berdasar wilayah geografis di 
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Kabupaten Kotawaringin Timur. Wilayah tersebut terdiri wilayah dekat 

kota kabupaten, wilayah tengah dan wilayah terluar kabupaten. Bidan 

yang bertugas di desa, di wilayah dekat kota terdiri dari 4 orang bidan 

dalam 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Seranau dan Kecamatan Mentawa 

Baru Ketapang. Bidan yang bertugas di desa yang berada di wilayah 

tengah kabupaten terdiri dari  3 bidan dalam 2 kecamatan yaitu 

Kecamatan Kotabesi dan Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Bidan di desa 

yang berada di wilayah kabupaten terluar terdiri dari 3 orang bidan dalam 

2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Pulau Hanaut.  

9. Metode Analisis Data  

1. Analisa Data  

Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan untuk membentuk 

pengetahuan melalui pemahaman suatu kejadian (understanding) dan 

penemuan (discovery) unsur-unsur yang belum ada dalam teori yang 

berlaku. 
27

 

Adapun analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan  untuk 

menjawab permasalahan bagaimana pengaturan peran IBI, dan 

bagaimana peran IBI dalam  pengawasan  terhadap kompetensi bidan, 

dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran IBI dalam 

pengawasan terhadap kompetensi bidan. 
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H. Penyajian Tesis  

Rencana penyajian tesis memuat rancangan sistematika penulisan tesis 

yang terdiiri dari empat  BAB, sebagai berikut :  

BAB I pendahuluan  terdiri latar belakang, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  kerangka pemikiran, 

metode penelitian, serta penyajian tesis. 

BAB II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari peran, organisasi profesu, 

bidan, kompetensi bidan, profesional, pemerintah dan oleh pemerintah, dan 

perlindungan hukum. 

BAB III Hasil Penelitian dan  Pembahasan, yang mencakup pengaturan 

peran IBI dalam pengawasan, peran IBI dalam melaksanakan  pengawasan, 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran IBI dalam pengawasan terhadap 

kompetensi bidan.  

BAB IV Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

Bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.. 


