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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian  

IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan organisasi 

profesi bidan yang terbentuk pada tahun 1987. Wilayah kerjanya meliputi 

seluruh bidan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana terbagi menjadi 

8 ranting dan 20 kelompok ranting. Setiap ranting membawahi anggota 

berdasarkan wilayah kerja Puskesmas yang terdiri dari 3-4 Puskesmas. 

Sedangkan untuk kelompok terbagi menjadi 19 kelompok ranting di 

Puskesmas dan 1 kelompok di Rumah Sakit. 

Kepengurusan IBI Cabang Kabupaten  Kotawaringin Timur  

mengacu pada Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga (AD-RT) 

Ikatan  Bidan Indonesia Masa Bakti 2013-2018. Adapun susunan 

organisasi IBI Pengurus Cabang (PC) terdiri dari :  

a. Ketua Pengurus Cabang  

b. Sekretaris  

1. Tata Usaha dan Rumah Tangga 

2. Hubungan Masyarakat dan Advokasi  

c. Wakil Ketua I  

1. Bidang Organisasi 

2. Bidang Hukum  

3. Bidang Pelayanan  
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d. Wakil Ketua II 

1. Bidang Pendidikan  

2. Bidang Pelatihan  

3. Bidang Pelayanan  

e. Bendahara  

1. Bidang Adminstrasi Keuangan  

2. Fund Raising (penggali dana)  

f. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) 

g. Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) 

h. Yayasan Buah Delima merupakan unit kegiatan dibawah 

koordinasi bendahara  

Setiap pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan 

yang dimiliki dalam organisasi. Adapun uraian tugas da tanggungjawab 

kepengurusan sebagai berikut : 

a. Ketua memimpin organisasi sesuai dengan ketentuan AD dan ART 

serta kebijakan yang ditentukan pengurus Pusat IBI melalui Pengurus 

Daerah (PD)  IBI, mengkoordinir seluruh kegiatan Cabang mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya serta bertanggung jawab 

penuh untuk kegiatan kedalam dan keluar organisasi, menentukan 

kebijakan umum, mengarahkan, membina dan mengevaluasi seuruh 

program Pengurus Cabang (PC), serta menyelenggarakan
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Musyawarah Cabang (Muscab), Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dan 

rapat-rapat. 

a. Sekretaris mempunyai peran dan tanggung jawab dalam 

menggkoordinir kegiatan Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga, 

Humas dan Advokasi, serta bekerjasama dengan Pengurus lainnya 

untuk kelancaran dan keberhasilan program IBI. 

b. Wakil Ketua I berperan dalam memberikan pengarahan, pembinaan 

dan pengawasan dalam pelaksanaan program kerja dibidang 

organisasi, hukum, penelitian dan pengembangan. 

c. Wakil Ketua II  bertanggung jawab dalam mengarahkan, membina 

dan mengawasi pelaksanaan program kerja pada bidang pendidikan 

dan pelatihan dan pelayanan. 

d. Bendahara mengkoordinir, mengarahkan membina dan mengawasa 

kegiatan bidang keuangan, bidang pengumpulan dana, serta 

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi sesuia 

ketetapan dan kebijakan pengurus harian. 

e. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) bertegusas memberikan 

pertimbangan dnegan pengelolaan organisasi ditingkat cabang. 

f. Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB)  bertugas merencanakan 

dan melakukan kegiatan sesuai dnegan kebijakan MPEB pusat, 

melaporkan hasil kegiatan dibidang tugasnya secara berkala, 

melakukan kegiatan berkenaan dengan etik dan kode etik bidan, serta 

melaksanakan pembinaan etik bidan. 
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Tabel 3.1 

Jumlah 

anggota 

(bidan) 

Bidan 

Praktik 

Mandiri 

Lain-lain 

(RS dan 

Puskesmas) 

Pendidikan 

D1 D3 D4 S2 

323 98 225 25 280 14 4 

Keterangan : Sumber data sekunder IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin 

Timur  

 

 

2. Hasil wawancara  

a. Narasumber (Pengurus IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin 

Timur) 

1) Ketua Pengurus IBI  

Ketua IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur 

mempunyai peran dan  tanggung jawab untuk melakukan 

sosialisasi  tentang peraturan terkait bidan, yaitu Permenkes Nomor 

28 Tahun 2017 tentang Izin dan Praktik Penyelenggaraan Praktik 

Bidan, dan melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap 

anggota IBI yang berpraktik memberikan pelayanan kebidanan, 

agar melakukan  tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

standar profesi bidan.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan ketua IBI mengatakan 

jumlah anggota IBI Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah  

323 anggota, dimana terdiri dari  98 bidan praktik mandiri, dan 225 

bidan yang  bekerja di Rumah Sakit, Puskesmas dan lainnya. Ketua 
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IBI  mengatakan struktur organisasi IBI Kabupaten Kotawaringin 

Timur terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Majelis 

Pertimbangan Etik, Majelis Pertimbangan Organisasi, Sekretaris, 

Bendahara dan Yayasan Buah Delima. 

Sosialisasi tentang peraturan tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan yang terbaru, yaitu Permenkes 

Nomor 28 tahun 2017 disosialisasikan pada pertemuan rapat rutin 

anggota IBI yang diselenggarakan dalam satu bulan sekali. Ketua 

IBI mengatakan Permenkes Nomor 28 tahun 2017, memuat lebih 

banyak peraturan terkait bidan desa yang sebelumnya tidak ada di 

Permenkes terdahulu yaitu Permenkes Nomor 1464 tahun 2010 

tentang Izin dan Peyelenggaraan Praktik Bidan. Peraturan terbaru 

tersebut mudah dipahami dan dimengerti karena tidak jauh  

berbeda dengan peraturan terdahulu. 

Secara keseluruhan bidan desa melaksanakan pelayanan 

kebidanan sesuai dengan prosedur dan kewenangannya. Ketua IBI 

mengatakan tidak ada peraturan internal organisasi yang dijadikan 

landasan pembinaan dan pengawasan bidan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan, peraturan yang digunakan adalah peraturan 

yag berlaku secara umum, seperti peraturan perundang-undangan.  

Ketua IBI menjelaskan bentuk pembinaan pada anggota 

antara lain pertemuan cabang, ranting dan kelompok, seminar 

pelatihan dan sosialisasi peraturan terbaru. Pembinaan yang 
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dilakukan secara berkala hanya pertemuan cabang dan ranting. 

Pembinaan lainnya tidak dilakukan secara berkala, namun 

dilakukan  ketika ada program dari Pengurus Pusat IBI dan juga 

PD IBI.  

Pengawasan yang dilakukan kepada anggota dilaksanakan 

melalui pertemuan setiap bulan yang diikuti oleh para pengurus 

cabang, ketua ranting dan ketua kelompok. Kemudian dari 

pertemuan cabang diteruskan ke pertemuan  ranting dan kelompok 

untuk diteruskan kepada para anggota IBI. Selain pertemuan 

cabang, ranting dan  kelompok, IBI juga melakukan pengawasan 

berupa program monitoring dan evaluasi oleh tim monev yang 

terbagi 8 ranting di Puskesmas. Program pengawasan tersebut 

dilakukan minimal satu tahun sekali.  

Terkait pengawasan kompetensi dilakukan oleh IBI ketika 

bidan melakukan perpanjangan masa berlaku STRB/SIPB, 5 tahun 

sekali dimana bidan akan membuat laporan fisik berupa logbook. 

Logbook tersebut berisikan data laporan kegiatan bidan selama 5 

(lima) tahun terakhir, salah satunya adalah laporan tentang asuhan 

kebidanan yang diberikan bidan. Laporan kegiatan yang dilakukan 

oleh bidan akan mendapatkan nilai Satuan Kredit Profesi (SKP), 

sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah, bidan 

membuat laporan asuhan kebidanan persalinanan sebanyak 12 (dua 

belas) asuhan kebidanan, maka bidan akan mendapat nilai 1 (satu) 
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SKP. Sedangkan untuk pengawasan terhadap kompetensi bidan 

yang ke-4 tentang asuhan persalinan dan kelahiran, pengawasan 

yang dilakukan yaitu pengawsan tetap dilakukan saat pengajuan 

STRB/SIPB, dimana bidan akan menyerahkan laporan asuhan 

kebidanan dalam bentuk logbook berisi data laporan asuhan 

kebidanan selama 5 tahun dan pengawasan tidak tetap dilakukan 

saat terjadi kasus dugaan malpraktik terkait persalinan dan 

kelahiran. 

Hasil terkait pembinaan dan pengawasan yang  dilakukan IBI 

akan dilakukan  evaluasi secara menyeluruh dan hasil evaluasi 

akan diteruskan kepada PD IBI Kalimantan Tengah dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun faktor-faktor 

yang menjadi kendala saat melakukan pengawasan, ketua IBI 

mengatakan kendala yang banyak dihadapi adalah masalah  

pembagian waktu  untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini 

dikarenakan kesibukan masing-masing pengurus dan anggota, serta 

letak geografis bidan di desa yang tidak mempunyai jalur akses 

yang tidak mudah dilalui, baik darat maupun air.  

Terkait upaya peningkatan standar kompetensi bidan 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan  melalui 

seminar  kesehatan dan pelatihan-pelatihan, salah satunya adalah 

pelatihan  Asuhan Persalinan  Normal (APN). Namun di 

Kabupaten Kotawaringin Timur ketua IBI mengatakan belum 
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pernah menyelenggarakan pelatihan APN dikarenakan beberapa 

faktor seperti tidak adanya anggaran dana untuk mengadakan 

kegiatan serta belum adanya Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP) 

di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga pihak IBI 

merekomendasikan anggotanya untuk mengikuti pelatihan APN di 

luar daerah. 

2) Wakil Ketua I Bidang Hukum 

Wakil ketua I bagian organisasi dan hukum mempunyai 

peran dan tanggung jawab yang meliputi pengurusan Surat Tanda 

Registrasi Bidan (STRB), Surat Ijin Praktik (SIPB), dan Kartu 

Tanda Anggota (KTA). Segala hal terkait perijinan akan menjadi 

tanggung jawab wakil ketua I. Terkait Permenkes Nomor 28 Tahun 

2017 tentang Izin dan  Penyelenggaraan  Praktik Bidan, wakil 

ketua I  mengatakan  peraturan baru yang menggantikan 

Permenkes Tahun 2010 sama-sama membahas tentang izin dan 

penyelenggaraan Praktik Bidan namun pada permenkes terbaru 

lebih banyak terdapat Pasal sehingga lebih lengkap dalam 

mengatur perijinan.  

Narasumber mengatakan peraturan tersebut sudah 

tersosialiasi melalui pertemuan bulanan. Peraturan ini masih 

tergolong sangat baru, sehingga pastinya membutuhkan waktu 

untuk menyesuaikan dengan peraturan lama mengingat Pasal 

dalam Permenkes ini lebih banyak dari yang sebelumnya. 
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Peraturan tersebut sudah cukup mengatur  tentang  pengawasan 

dan pembinaan, terutama untuk bidang hukum. Hal ini bisa dilihat 

dari sanksi yang diberikan kepada bidan yang melakukan 

kesalahan pelanggaran terhadap peraturan penyelenggaraan 

praktik. Sanksi tersebut mulai dari sanksi ringan berupa teguran 

tertulis atau lisan sampai sanksi berat yaitu pencabutan SIPB 

selamanya. 

Narasumber berpendapat bahwa peraturan tersebut mudah 

dipahami dan dimengerti oleh anggota profesi  karena isinya tidak 

jauh berbeda dengan  peraturan  sebelumnya. Terkait pelanggaran 

yang dilakukan oleh anggota, narasumber mengatakan bahwa 

pernah terjadi di lingkungan IBI Cabang Kotawaringin Timur 

tentang pelanggaran  pelayanan kebidanan. Karena dunia kesehatan 

ini erat sekali dengan dunia hukum dan sedikit saja pelanggaran 

bisa berdampak pada jerat hukum bagi anggota profesi. Saat 

terdapat kasus yang dianggap malpraktek tentu yang pertama 

dilakukan adalah mencari tahu kebenaran atau kejadian 

sesungguhnya apakah murni pelanggaran atau bukan. Ketika kita 

tahu bahwa  kasus tersebut adalah sebuah pelanggaranpun maka 

kami dari anggota profesi senantiasa melindungi anggota kami 

dengan mengadakan mediasi, bertemu dengan keluarga pasien 

untuk menemukan solusi terbaik tanpa harus kejalur hukum. 

Kendatipun demikian  sanksi bagi anggota tersebut tentu ada untuk 



49 
 

 
 

dampak jera agar lebih berhati-hati dalam melakukan pelayanan 

kebidanan. Sanksinya tentu berbeda tergantung berat atau 

ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh bidan tersebut. Sanksi 

teguran lisan maupun tertulis bagi bidan yang melakukan 

pelanggaran ringan dan sanksi pencabutan ijin praktek jika 

pelanggaran sudah sangat berat dan tidak dapat diterima lagi.  

Salah satu pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten 

Kotawaringin Timur adalah penyalahgunaan SIPB milik orang 

lain. Diketahui bidan yang bersangkutan menggunakan SIPB milik 

seorang bidan yang sudah meninggal untuk menjalankan praktik 

mandiri bidan. Hal ini tentu saja sebuah tindakan pelanggaran, 

wakil ketua I mengatakan pihak pengurus IBI melalui Majelis 

Pembelaan Anggota (MPA) dan MPEB akan melakukan penilaian 

apakah bidan tersebut benar-benar  melakukan kesalahan. Apabila 

menurut penilaian MPA dan  aMPEB kesalahan atau  kelalaian 

tersebut terjadi  karena  kesalahan  bidan dan melanggar kode etik, 

maka MPEB memberikan sanksi teguran, diberitahu tentang 

penyimpangan yang telah dilakukan dan tidak boleh praktek 

selama beberapa saat.  

Bentuk pengawasan oleh wakil ketua I bidang hukum yaitu 

dengan pertemuan rutin yang diadakan setiap satu bulan sekali 

melalui laporan evaluasi dari setiap bidan. Terkait pengawasan 
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kompetensi bidan, hanya dilakukan dalam satu tahun sekali ketika 

melakukan perpanjangan SIPB dan STRB.  

Terkait respon  para anggota terhadap pembinaan dan 

pengawasan oleh wakil ketua I bidang hukum, wakil ketua I 

mengatakan anggota menyambut baik, sejauh ini belum ada 

keluhan apapun ,para anggota merasa senang karena dengan hal ini 

anggota akan senantiasa terlindungi dari jerat hukum dan mampu 

menjalankan praktik kebidanan secara kompeten dan profesional. 

Kendala selama menjabat sebagai wakil ketua I bidang 

hukum dalam pengawasan kepada bidan, bagi wakil ketua I tidak 

terdapat kendala yang berarti. Karena sejauh ini segala kasus yang 

ada masih bisa ditangani tanpa harus keranah hukum. Dan anggota 

IBI disini sangatlah komunikatif sehingga melancarkan segala 

program yang telah direncanakan. 

3) Wakil  Ketua II Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pelayanan 

Wakil Ketua II membidangi pendidikan pelatihan dan 

pelayanan yang mempunyai tugas antara lain mengadakan kegiatan 

seperti seminar kesehatan, dan pelatihan kompetensi yang bekerja 

sama dengan Dinas Kesehatan dan BKKBN. Selama bertugas 

Bidan I bekerja sama dengan baik dengan anggota bidan lainnya 

dan menjalin komunikasi dengan baik antar anggota terkait 

pelatihan dan pelayanan kesehatan. 
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Narasumber menjelaskan tentang mekanisme 

pertanggungjawaban  wakil ketua II bidang pelayanan kepada 

ketua IBI. Narasumber mengatakan pertanggungjawaban tersebut 

dilakukan setiap satu bulan sekali melalui rapat evaluasi bersama 

dengan seluruh anggota IBI lainnya, atau  ketika ada rapat 

dadakan. Dalam rapat tersebut wakil ketua II  menjelaskan  tentang 

pelaksanaan program terkait pendidikan, pelatihan dan pelayanan 

yang telah berjalan apakah sudah sesuai atau masih perlu 

ditingkatkan lagi. Terkait Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Izin dan Penyelenggaraan praktik Bidan, wakil ketua II 

mengatakan Permenkes tersebut sudah merangkum keseluruhan 

wewenang bidan dengan baik. Kewenangan tersebut meliputi 

pelayanan  kesehatan ibu  (pemeriksaan kehamilan/antenatal care, 

ibu nifas, ibu menyusui, dan konseling), pelayanan  kesehatan anak 

(bayi baru lahir, bayi, balita dan anak pra sekolah), dan pelayanan 

kesehatan reproduksi (penyuluhan kontrasepsi dan pelayanan 

kontrasepsi pil dan kondom). Untuk wilayah ini peraturan tersebut 

sudah tersosialiasi dengan baik diawali rapat oleh pengurus IBI, 

kemudian setiap anggota mengaplikasikan di lapangan tempat 

mereka bekerja dan melayani pasien. Karena banyaknya bidan di 

wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, IBI tidak memiliki 

banyak waktu untuk terjun ke lapangan langsung dan 
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mengobservasi satu persatu bidan desa tentang pelaksanaan 

permenkes tersebut. 

Bentuk pembinaan oleh wakil ketua II bidang pelayanan 

adalah membina bidan desa untuk rutin mengikuti seminar 

pendidikan dan pelatihan untuk meningatkan ilmu pengetahuan 

dan kompetensi yang dimiliki sehingga nantinya mampu 

melakukan pelayanan kebidanan dengan baik. Pembinaan ini 

dilakukan rutin, saat rapat anggota IBI. Saat rapat bidan desa 

dibina untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dengan mengikuti 

seminar dan pelatihan terkini sehingga bidan desa mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. 

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh wakil ketua II, 

pengawasan dilakukan tidak tentu, terkadang pengawasan 

dilakukan secara dadakan oleh pengurus IBI dan untuk 

pengawasan rutin dilakukan sebulan sekali dalam rapat melalui 

laporan dari seluruh bidan desa yang ada. Sejauh ini respon para 

anggota terhadap pembinaan dan pengawasan oleh wakil ketua II 

sangat baik. Para anggota sering memberi masukan untuk kinerja 

pengurus IBI. Kendala selama menjabat sebagai wakil ketua II 

bidang pelayanan dalam melakukan pengawasan adalah jumlah 

bidan desa banyak sehingga kadang tidak mampu mengawasi dan 

mengobservasi setiap saat dan satu persatu bidan tersebut. 
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4) Bagian Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) 

Bagian majelis pertimbangan etik bidan memiliki peran dan 

tanggung jawab sebagai badan perlindungan hukum terhadap bidan 

sehubungan dengan adanya tuntuan dari klien akibat pelayanan 

yang diberikan dan tidak melakukan indikasi penyimpangan 

hukum.  Sehingga tugas dari majelis pertimbangan etik bidan 

adalah memberikan perlindungan yang seimbang dan obyektif 

kepada bidan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. 

Narasumber mengatakan saat ini pasien lebih kritis sehingga 

terjadi sedikit masalah atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan berhubungan dengan tindakan yang dilakukan maka 

pasien akan masalah tersebut ke jalur hukum karena pasien 

menganggap itu sebagai malpraktek, padahal mungkin saja itu 

hanya efek samping dari tindakan atau kesalahan kecil yang tidak 

disengaja. Sehingga sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan 

hendaknya memiliki payung hukum agar terhindar dari kasus 

hukum yang dapat merusak citra profesi.  

Salah satu  pelanggaran yang  pernah terjadi pada bidan desa 

adalah ketika pasien menghubungi bidan desa yang bertugas di 

waktu malam hari, namun bidan desa menolak untuk berkunjung 

ke rumah pasien untuk melakukan pemeriksaan serta pengobatan 

dengan alasan sudah terlalu malam dan jarak serta kondisi rumah 

pasien yang cukup jauh, serta bidan menganggap pasien bukan 
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dalam keadaan kondisi darurat. Narasumber mengatakan hal 

tersebut jelas termasuk pelanggaran etik dan sikap yang tidak 

profesional seorang tenaga kesehatan yang harusnya mengayomi 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam 

keadaan apapun kecuali hal diluar wewenangnya.  

Mengenai peraturan terbaru tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan yang  terbaru yaitu Permenkes 

Nomor 28 Tahun 2017, Bagian MPEB sudah mengetahui adanya 

peraturan terbaru dan sudah mulai menerapkan peraturan tersebut. 

Bagian MPEB mengatakan isi dari Permenkes ini tidak jauh 

berbeda dari Permenkes Tahun 2010, masih membahas 

kewenangan bidan dalam menyelenggarakan praktik kebidanan. 

Pertanggungjawaban mejelis pertimbangan etik bidan kepada ketua 

IBI menurut bagian MPEB dilakukan saat rapat IBI yang rutin 

diadakan setiap 1 bulan sekali maupun rapat dadakan jika terdapat 

kasus yang sedang dihadapi oleh anggota profesi, sehingga 

pertanggungjawaban ini tidak selalu 1 kali dalam sebulan, namun 

bisa lebih dari itu sesuai dengan kondisi yang terdapat di lapangan. 

Narasumber juga menjelaskan bentuk pembinaan oleh 

majelis pertimbangan etik bidan antara lain: membina para bidan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan menjalankan pelayanan 

sesuai dengan standar profesi, melakukan observasi lapangan 

terkait penyimpangan yang terjadi, membuat pertimbangan bila 
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terdapat kasus-kasus dalam praktik kebidanan dan membina bidan 

agar lebih memahami hukum kesehatan. Sejauh ini pelaksanaan 

pembinaan ini dilaksanakan setidaknya sekali dalam sebulan dan 

bisa lebih jika terdapat kasus kebidanan. 

Bentuk pengawasan oleh majelis pertimbangan etik bidan 

adalah melalui supervisi lapangan terkait pelaksanaan praktik 

kebidanan  yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan namun 

untuk hari biasanya dilakukan secara dadakan sehingga MPEB 

mengetahui kinerja bidan secara alami. Respon para anggota 

terhadap pembinaan dan pengawasan oleh majelis pertimbangan 

etik bidan sangatlah baik karena para anggota (bidan) merasa 

mendapat perlindungan hukum dari profesi dan lebih berhati-hati 

dalam melakukan tindakan kebidanan demi meningkatkan kualitas 

pelayanan dan memberikan kepuasan bagi pasien. 

Kendala selama menjabat sebagai majelis pertimbangan etik 

bidan dalam pengawasan kepada bidan di desa tentu ada, 

mengingat dunia kesehatan ini penuh dengan resiko, penuh dengan 

tantangan untuk memberikan pelayanan yang paripurna. Kendala 

yang dihadapi adalah tidak semua bidan memahami bahwa 

lingkungan kebidanan ini sangat erat kaitannya dengan hukum 

sehingga tidak semua bidan desa menaati prosedur dan 

kewenangannya. Masih terdapat bidan desa yang kurang 

memperhatikan hal tersebut, sehingga tercipta penyimpangan 
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dalam kewenangan yang menimbulkan tindakan malpraktek. 

Namun bagi MPEB hal ini tidak menjadi kendala yang besar 

karena IBI sebagai payung hukum sehingga bidan memiliki 

perlindungan dalam menjalankan praktik kebidanan. 

5) Sekretaris IBI 

Sekretaris IBI mempunyai tugas, wewenang dan tanggung 

jawab untuk mengkoordinir sekretariat dan umum serta 

kekerjasama dengan anggota Pengurus lainya untuk kelancaran 

keberhasilan program IBI. Narasumber menceritakan  bahwa 

peraturan terbaru Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin 

dan Penyelenggaraan Praktik Bidan sudah tersosialisasikan ke 

anggota ketika pertemuan rapat cabang.  

Pertemuan  rapat cabang yang diadakan setiap satu bulan 

sekali, dimanfaatkan sebagai wadah berkumpul untuk menggali 

informasi tentang  masalah atau  kasus yang terjadi kepada anggota 

bidan di wilayah kerja praktik masing-masing. Dalam pertemuan 

tersebut narasumber menceritakan para pengurus IBI akan 

melakukan  pengawasan secara tidak langsung kepada anggota dan 

sekaligus memberikan pembinaan terhadap situasi yang di alami 

oleh anggotanya. Terkait penilaian kompetensi  narasumber 

mengatakan hal tersebut hanya dilakukan ketika melakukan 

pengajuan STRB ataupun SIPB.  
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Narasumber menjelaskan kondisi struktur kepengurusan IBI 

Cabang Kotawaringin Timur yang masih kurang optimal, dimana 

sebagian pengurus inti organisasi IBI belum bisa menjalankan 

peran, tugas dan tanggung jawabnya secara penuh. Narasumber 

juga menjelaskan hal tersebut terjadi karena kesibukan masing-

masing pengurus IBI yang memiliki tempat kerja yang berbeda-

beda dan mempunyai tanggung jawab lain yang lebih banyak 

dalam  pekerjaannya. Situasi tersebut mengakibatkan proses kerja 

dalam kepengurusan IBI menjadi terganggu dan  terkadang menjadi 

terabaikan  oleh beberapa pihak pengurus IBI itu sendiri.  

 

b. Responden  (Bidan yang bertugas di Desa) 

a. Responden ( Bidan yang bertugas di Desa) 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 10 bidan 

yang bertugas di desa yang tersebar di wilayah Kabupaten 

Kotawaringin Timur, yang terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan 

wilayah geografis di Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan 

hasil wawancara sebanyak 10 orang bidan desa, 6 diantaranya tidak 

mengetahui adanya peraturan terbaru yaitu Permenkes Nomor 28 

Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelnggaraan Praktik Bidan dan 

mereka mengatakan belum pernah mendapatkan sosialiasai tentang 

peraturan tersebut dari IBI wilayah Kabupaten Kotawaringin 

Timur, dan 4 bidan desa lainnya mengatakan telah mendapatkan 
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sosialisasi tentang peraturan terbaru tersebut. Bidan desa yang telah 

mendapatkan sosialisasi tentang peraturan terbaru tersebut 

mengatakan belum membaca secara keseluruhan serta kurang 

memahami  isi dari peraturan Permenkes Nomor 28 tahun 2017 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.  

Selain itu dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, 

10 dari bidan desa terdapat 1 bidan yang masa berlaku STRB nya 

sudah habis dan baru akan melakukan perpanjangan, dan 9 

diantaranya masih mempunyai masa aktif yang panjang.  STRB 

berfungsi sebagai aspek legal praktik bagi seorang tenaga medis, 

dan tanpa STRB seorang tenaga kesehatan yang menjalankan 

praktik pelayanan kesehatan dianggap melanggar hukum dan tidak 

profesional. Salah satu syarat dari ketentuan terbaru tentang 

perpanjangan STRB  adalah telah mengikuti pelatihan Asuhan 

Persalinan Normal (APN).  Dimana pelatihan APN adalah salah 

satu cara bidan untuk meningkatkan pengetahuan serta 

kompetensinya sebagai seorang tenaga kesehatan. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti, 8 dari bidan desa belum 

pernah mengikuti pelatihan APN. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti juga ditemukan 

1 bidan dari 10 bidan desa membuka pelayanan praktik mandiri 

bidan, namun ketika di wawancarai apakah bidan desa mempunyai 

SIPB kedua untuk Praktik Mandiri Bidan, bidan tersebut 
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mengatakan hanya memiliki satu SIPB, yaitu SIPB di puskesmas. 

Berdasarkan peraturan terbaru yaitu Permenkes Nomor 28 Tahun 

2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, bidan desa 

yang ingin membuka pratik mandiri bidan dapat mengajukan 

permohonan SIPB kedua dan mengikuti ketentuan peraturan yang 

telah ditetapkan di Permenkes tersbut sebagai syarat mendirikan 

tempat pelayanan praktik mandiri bidan. 

Sedangkan pengawasan dan pembinaan oleh IBI Cabang 

Kabupaten Kotawaringin Timur belum maksimal. Berdasarkan 

hasil wawancara dari seluruh bidan yang diwawancarai, mereka 

mengatakan kegiatan pengawasan ataupun pembinaan dilakukan 

ketika pertemuan yang dilakukan di masing-masing kelompok 

ranting setiap 1 bulan sekali. Rincian kegiatan pertemuan tersebut 

terdiri arisan kelompok serta diskusi tentang kasus-kasus ataupun 

masalah yang terjadi di masing-masing tempat bertugas. Pelatihan 

yang diberikan kepada bidan desa meliputi pelatihan Contraceptive 

Technology Update (CTU), pelatihan kelas ibu hamil dan kelas ibu 

balita, pelatihan cara pengisian Buku KIA, Pelatihan Konseling 

Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Kegiatan pelatihan 

tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang bekerja sama 

dengan IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun 

pembinaan dalam bentuk seminar hanya dilakukan ketika kegiatan 

Hari Ulang Tahun IBI. Terkait pengawasan terhadap kompetensi 
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bidan yang ke-4 yaitu asuhan persalinan kelahiran, bidan 

mengatakan pengawasan yang dilakukan oleh IBI terkait 

kompetensi tersebut hanya dilakukan ketika melakukan 

perpanjangan SIPB dan STRB, yaitu dengan mengumpulkan 

berbagai jenis laporan asuhan kebidanan yang kemudian dikoreksi 

oleh IBI dan setelah melalui prosedur pengajuan tersebut dan 

dinyatakan terkualifikasi sesuai syarat bidan akan mendapatkan 

rekomendasi ijin praktik.  

Dalam menjalankan praktiknya bidan juga melakukan 

pelaporan yang ditujukan ke puskesmas setempat dengan tembusan 

dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan 

dilakukan sebulan sekali, adapun data yang dilaporkan yaitu : 

mengenai jumlah ibu hamil yang dilayani, jumlah persalinan, 

jumlah persalinan abnormal, jumlah kelahiran (lahir hidup dan 

mati), jumlah ibu yang dirujuk dan kelainannya, jumlah ibu hamil 

meninggal yang dilayani, jumlah bayi yang baru lahir yang 

dilayani dan pelayanan yang dilakukan, jumlah ibu nifas yang 

dilayani, jumlah pasien yang mendapat pelayanan kontrasepsi dan 

sejenisnya. Bidan desa menceritakan bahwa pengawasan terhadap 

kompetensi atau penilaian keterampilan bidan dalam hal asuhan 

persalinan dan kelahiran juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

secara rutin setiap 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu dalam program 

Audit Maternal dan Perinatal (AMP), dimana bidan yang hadir 
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akan melaporakan hasil kegiatan pelayanan terkait kesehatan Ibu 

dan Anak serta akan dilakukan evaluasi dari hasil audit tersebut. 

Sedangkan pelaporan kepada IBI dilakukan secara langsung dalam  

pertemuan rapat PC IBI. Adapun laporan secara tertulis dilakukan 

pada saat perpanjangan masa berlaku STRB/SIPB.   

 

B. PEMBAHASAN  

1. Pengaturan Peran IBI dalam Pengawasan terhadap Kompetensi 

Bidan dalam Mewujudkan Bidan yang  Profesional 

a. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945  adalah untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 

perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka diselenggarakan upaya pembangunan yang adil dan 

merata  sebagai suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, 

salah satunya adalah pembangunan kesehatan. 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai salah 

satu dasat kesejahteraan yang wajib diwujudkan sesuai dengan 

tujuan pembangunan kesehatan Indonesia, seperti yang tertera 
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dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 28H ayat satu (1) 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

disebutkan bahwa : 

 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertemat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan.**)” 

 

Berdasarkan uraian di atas, UUD 1945 mengatur adanya hak 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak tersebut 

dapat dipenuhi melalui pengembangan pelayanan kesehatan yang 

bermutu oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Pemerintah bertanggungjawab dalam mewujudkan derajat 

kesehatan setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat tanpa 

terkecuali. Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan 

disebutkan bahwa : 

“Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan 

terjangkau oleh masyarakat.  

 

Pasal 16 yaitu Pemerintah bertanggung jawab atas 

ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata 

bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya. Serta Pasal 21 ayat (1) yaitu : 

“Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga 
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kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan.” 

  

Hal ini membuktikan bahwa agar dapat terlaksanakannya 

pelayanan kesehatan yang mencakup keseluruhan masyarakat, 

diperlukan pendayagunaan dan sebaran tenaga kesehatan yang 

merata sehingga memberikan kemudahan pada masyarakat untuk  

memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pemerintah bertanggung 

jawab atas pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan agar 

dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan 

efisien kepada masyarakat. 

Adapun dalam  hal mutu tenaga kesehatan diatur pada Pasal 

22 ayat (1) telah dijelaskan bahwa : “Tenaga kesehatan harus 

memiliki kualifikasi minimum". Pasal 23 ayat (3) juga 

mengamanatkan dalam memberikan pelayanan, tenaga kesehatan 

wajib memiliki izin dari pemerintah.  

Pada Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa tenaga kesehatan 

sebagimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan 

kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, 

standar pelayaanan, dan standar prosedur operasional. Dalam Pasal 

24 ayat (2) menjelaskan  bahwa  ketentuan mengenai kode etik dan 

standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 

organisasi profesi.  
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3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dimana setiap 

idividu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta 

teknologi, dalam penyelenggaraan upaya kesehatan diperlukan 

sumber daya kesehatan, salah satunya adalah tenaga kesehtaan 

yang berkualitas dan dengan penyebaran yang merata. 

Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan Pasal 50 ayat (1) 

dijelaskan bahwa :  

“Tenaga Kesehatan harus membentuk Organisasi Profesi 

sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi 

Tenaga Kesehatan” 

 

Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan bertujuan  

untuk meningkatkan kualitas dari Tenaga Kesehatan sesuai dengan 

kompetensinya dan diharapkan menjadi faktor pendukung dalam  

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat 

Indonesia. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan 

dilakukan melalui koordinasi dari pemerintah dan Organisasi 

Profesi dalam peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan serta 

legislasi yang meliputi sertifikasi dengan tahap Uji Kompetensi, 

Registrasi, perizinan dari pemerintah, dan hak-hak Tenaga 

Kesehatan.  
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Registrasi tersebut telah tertera dalam Pasal 44 ayat (1) yaitu 

“Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib 

memiliki STR”. Dan untuk perizinan telah tertera pada Pasal 46 

yaitu: 

“(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di 

bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam bentuk SIP. 

(3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 

oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas 

rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di 

kabupaten/kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan 

praktiknya. 

(4) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Tenaga Kesehatan harus memiliki STR yang 

masih berlaku; Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 

dan tempat praktik.” 

 

Kemudian pada Pasal 80 dijelaskan bahwa : 

 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan 

dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dengan 

melibatkan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan 

Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya”.  

 

Organisasi profesi memiliki peran penting dalam 

penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah 

terkait dengan STR dan SIP. Organisasi profesi tenaga kesehatan 

salah satunya adalah IBI. Organisasi profesi mempunyai 

kewenangan dalam memberikan rekomendasi ijin praktik tenaga 

kesehatan kepada Dinas Kesehatan. Organisasi profesi juga 

merupakan mitra pemerintah dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan.  

Selain itu dalam Pasal 81 ayat (1) ditegaskan bahwa : 
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 “(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 80 diarahkan untuk: 

a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh Tenaga Kesehatan; 

b. Melindungi Penerima Pelayanan Kesehatan dan 

masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga 

Kesehatan; dan 

c. Memberikan kepastian bagi masyarakat dan Tenaga 

Kesehatan. 

 

IBI merupakan wadah perkumpulan untuk bidan mempunyai 

peran dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan. Adapun yang menjadi peran dari IBI yaitu 

memberikan kegiatan dan pelatihan terhadap bidan-bidan dan juga 

memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/kota dalam pemberian izin praktik bidan apabila telah 

terjadi pelanggaran.  

4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Standar Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan 

Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan konkuren 

(bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. 

Hal tersebut tertera dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan 

bahwa : 

“(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (2) meliputi : 

a. Pendidikan  

b. Kesehatan  

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
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e. Ketentraman dan ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat  

f. Sosial” 

 

Karena kondisi kemampuan sumber daya pemerintahan 

daerah di Indonesia tidak sama dalam menyelnggarakan keenam 

urusan tersebut, oleh karena itu pelaksanaan urusan tersebut diatur 

dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan 

pelayanan tersebut bagi seluruh masyarakat. SPM mempunyai dua 

fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan 

publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi 

masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah 

di bidang pelayanan publik bidang kesehatan. 

SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang menjadi urusan wajib oleh pemerintahan yang berhak 

didapat oleh setiap masyarakat secara minimal. Setiap masyarakat 

mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 

masing-masing dengan memanfaatkan seluruh potensi yang 

dimiliki. Sedangkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

mempunyai kewajiban menjamin agar setiap masyarakat bisa 

menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa 

kendala dari pihak manapun. 

Pasal 2 ayat (1) Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Standar Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah 
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Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan 

sesuai SPM Bidang Kesehatan”. kemudian diperjelas dengan ayat  

(2) yaitu : 

“SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi :  

a) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal 

sesuai standar;  

b) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 

sesuai standar;  

c) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan 

sesuai standar;  

d) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar;  

e) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar;  

f) Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;  

g) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;  

h) Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar;  

i) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar;  

j) Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;  

k) Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB 

sesuai standar; dan  

l) Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien 

TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, 

dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) 

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.” 

 

Penyusunan peraturan terkait SPM ini adalah langkah awal 

dalam melakukan implementasi SPM secara nasional. Beberapa 

langkah yang perlu dilakukan kemudian adalah mapping 

kemampuan kabupaten/kota dalam pencapaian target-target SPM, 

pendanaan dan yang juga tidak kalah penting adalah hal-hal yang 

terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan 
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pengawasan terhadap upaya-upaya pencapaian target-target SPM 

akan dilakukan secara terkoordinir antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten 

Kotawaringin Timur dibantu oleh organisasi profesi dalam hal ini 

adalah IBI dalam pembinaan dan pengawasan bidan. 

b. Bentuk Pengaturan  

1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

Bidan dijadikan sebagai profesi yang menjadi ujung 

tombak utama dalam penanggulangan kematian ibu dan anak 

untuk pembangunan kesehatan. Bidan berupaya dalam 

memberikan pemeliharaan kesehatan yang komperehensif 

kepada ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi dan 

balita khususnya. 

Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan harus sudah 

teregister atau terdaftar serta mempunyai izin yang sah dari 

pemerintah. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang  Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan. 

Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap Bidan harus 

memiliki STRB untuk dapat melakukan praktik 

keprofesiannya” kemudian ayat (2) yaitu “STRB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Bidan memiliki 
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sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. Tidak hanya STR tetapi bidan yang 

berpraktek di desa wajib memiliki SIPB hal ini sesuai dengan 

Pasal 5  ayat (1) yaitu “Bidan yang menjalankan praktik 

keprofesiannya wajib memiliki SIPB.” Dan ayat (2) SIPB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bidan 

yang telah memiliki STRB.  

Pada Pasal 15 menjelaskan bahwa : “Bidan dapat 

menjalankan Praktik Kebidanan secara mandiri dan/atau 

bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.” Pasal 16 ayat (1) 

memperjelas bahwa bidan yang berpraktik di fasilitas 

pelayanan kesehatan berupa Puskesmas meliputi : bidan yang 

melakukan praktik kebidanannya di puskesmas dan Bidan 

desa. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa bidan desa yang 

dimaksud merupakan bidan yang memiliki 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.  

Pasal 17 dijelaskan bahwa :  

“Bidan desa dapat mengajukan Permohonan SIPB kedua 

berupa Praktik Mandiri Bidna, selama memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(1) dan mengikuti ketentuan:  
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a. lokasi Prakitk Mandiri Bidan yang diajukan, berada 

pada satu desa/kelurahahn sesuai dengan tempat 

tinggal dan penugasan dari Pemerintah Daerah; 

b. memiliki tempat Praktik Mandiri Bidan tersendiri 

yang tidak bergabung dengan tempat praktik Bidan 

desa; dan 

c. waktu Praktik Mandiri Bidan yang diajukan, tidak 

bersamaan dengan waktu pelayanan praktik Bidan 

desa.” 

 

Berdasarkan peraturan tersebut dapat diartikan Bidan 

desa yang mendirikan Praktik Mandiri Bidan wajib memiliki  

SIPB kedua dan memenuhi persyaratan serta ketentuan 

peraturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 1 

(satu) orang bidan desa yang mendirikan Praktik Mandiri 

Bidan namun tidak mempunyai SIPB kedua.  

Pasal 18 menyebutkan bahwa : 

“Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan 

memiliki kewenangan untuk memberikan:  

d. pelayanan kesehatan ibu;  

e. pelayanan kesehatan anak; dan  

f. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana.  

 

Pasal 19 menegaskan bahwa : 

“(1)  Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 huruf a diberikan pada masa sebelum hamil, 

masa hamil, masa persalinan, masa nifas, masa 

menyusui, dan masa antara dua kehamilan.   

 (2)  yaitu “Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pelayanan:  

a. konseling pada masa sebelum hamil;  

b. antenatal pada kehamilan normal;  

c. persalinan normal;  

d. ibu nifas normal;  

e. ibu menyusui; dan  

f. konseling pada masa antara dua kehamilan.  
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Bidan harus melaksanakan pelayanan terbaik di lapangan 

sesuai dengan kewenangannya.  Pihak pemerintah dalam hal ini 

Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan IBI selaku organisasi 

profesi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan 

serta pembinaan kepada bidan yang melaksanakan praktik 

kebidanan .  

Pada Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan, Pasal 46 menyebutkan bahwa : 

 “(1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan/atau 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan praktik bidan sesuai dengan 

kewenangan masing-masing. 

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Menteri, Dinas Kesehatan 

Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat 

mengikutsertakan organisasi profesi.” 

 

Peran IBI selaku organisasi profesi adalah membina 

pengetahuan dan keterampilan anggota dalam profesi kebidanan, 

terutama dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta 

kesejahteraan keluarga. IBI bekerja membantu pemerintah dalam 

pembangunan nasional, terutama dalam meningkatakan derajat 

kesehatan masyarakat. IBI mempunyai kewenangan untuk 

memberiksan rekomendasi bidan kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten/kota dalam pemberian ijin praktik bidan apabila telah 

terjadi pelanggaran.  
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2) Kepmenkes Nomor 369 Tahun 2007 Tentang Standar 

Profesi Bidan 

Untuk menjamin kualitas pelayanan kebidanan maka 

diperlukan suatu standar profesi sebagai acuan untuk melaukan 

segala tindakan dan asuhan yang diberikan dalam seluruh aspek 

pengabdian profesinya kepada inidvidu, kelaurga dan 

masyarakat. 

Standar profesi bidan diatur dalam Kepmenkes Nomor 369 

Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Bidan. Dalam Kepmenkes 

Standar Profesi Bidan mengatur tentang standar kompetensi 

bidan.  Adapun standar kompetensi yang wajib dimiliki/dikuasai 

oleh bidan berdasarkan Kepmenkes tersebut, sebagai berikut : 

1. Kompetensi ke-1 (Pengetahuan dan Keterampilan dari 

ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik) 

2. Kompetensi ke-2  (Pra Konsepsi, KB, dan Ginekologi) 

3. Kompetensi ke-3 (Asuhan dan Konseling Selama 

Kehamilan  

4. Kompetensi ke-4 (Asuhan Selama Persalinan dan 

Kelahiran 

5. Kompetensi ke-5 (Asuhan Pada Ibu Nifas dan Menyusui 

6. Kompetensi ke-6 (Asuhan Pada Bayi Baru Lahir)  

7. Kompetensi ke-7 (Asuhan Pada Bayi dan Balita)  

8. Kompetensi ke-8 (Kebidanan Komunitas) 
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9. Kompetensi ke-9 (Asuhan Pada Ibu/Wanita Dengan 

Gangguan Reproduksi) 

Standar kompetensi bidan adalah rumusan suatu 

kemampuan bidan yang di landasai oleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Sedangkan kompetensi bidan adalah 

kempuan bidan untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan 

yang di landasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.  

Bidan dituntut melakukan pelayanan kebidanan sesuai 

dengan kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya, agar 

dapat memberikan pelayanan kesehatan yang aman serta efisien 

bagi masyarakat.  Bidan juga harus mampu mengembangkan 

diri dengan mengikut perkembangan ilmu untuk memberikan 

pelayanan yang berkualitas tinggi sesuai kompetensi yang 

dimilikinya. 

c. Tujuan Pengaturan  

Adapun tujuan diadakan pengaturan tentang pengawasan oleh 

organisasi profesi IBI terhadap angotanya yaitu : 

1) Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 

Dalam rangka untuk melindugi masyarakat, setiap tenaga 

kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib 

memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Bidan menjadi salah satu tenaga kesehatan yang 

memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan 
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kebidanan sesuai dnegan bidang keahlian yang dimiliki.  

Berdasarkan hal tersebut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Izin dan Penyelenggaraaan Praktik Bidan dibentuk untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  

Peraturan Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dibentuk  

agar bidan sebagai tenaga kesehatan yang memiliki ruang lingkup 

kerja di bagian kesehatan ibu dan anak khsusunya bisa memberikan 

pelayanan kesehatan sesuai ketentuan dan kewenangan yang 

dimilikinya serta dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan yang maksimal dan profesional sesuai standar 

profesi bidan.  Peraturan tersebut juga dibentuk agar bidan dapat 

mematuhi kode etik kebidanan dan bertanggung jawab atas segala 

izin dan penyelenggaraan praktik kebidanan yang diberikan. 

Bidan dalam menjalankan praktiknya perlu mendapatkan 

pengawasan serta pembinaan dari  IBI selaku Organisasi Profesi 

yang menaungi bidan. IBI bertanggung jawab untuk melakukan 

pengawasan sesuai amanat peraturan yang tertera dalam Permenkes 

Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 46. Organisasi 

Profesi melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap 

anggotanya agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, 

melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas 
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tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. 

2) Sebagai pedoman pelaksanaan Praktik Kebidanan yang 

profesional 

Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan pada poin 

menimbang huruf a diuraikan bahwa “tenaga kesehatan memiliki 

peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayaanan 

kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat 

mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi 

pembagunan sumber daya manusia yang produktif secaara sosial 

dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Kemudian dalam poin menimbang huruf c diuraikan bahwa 

“penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral 

yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus 

harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan 

berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, 

pengawasan dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya 

kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta 
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sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kesehatan”.  

Dengan adanya peraturan serta tujuan peraturan tersebut 

bidan bisa lebih maksimal melakukan praktik pelayanan 

kebidanan. sehingga dalam melakukan praktiknya, bidan terlepas 

dari pelanggaran dan bisa memberikan pelayanan kebidanan yang 

profesional sesuai kompetensinya. 

Peraturan teknis pengawasan dalam Permenkes tentang Izin 

dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dapat menjadi acuan bagi 

organisasi profesi serta Pemerintah. Sehingga bisa memenuhi hak 

dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, dalam 

memeratakan pelayanan kesehatan yang maksimal dan untuk 

memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada bidan 

dan masyarakat sebagai penerima layanan kesehataen, serta 

pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait pendayagunaan, 

pembinaan dan penagwasan mutu tenaga kesehatan. 

 

2. Peran IBI dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Kompetensi 

Bidan untuk Mewujudkan Bidan yang  Profesional 

IBI merupakan organisasi profesi dari bidan yang mempunyai peran 

tugas dan tanggung jawab terhadap anggotanya. IBI mempunyai peran 

penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, peningkatan 

pembinaan terhadap anggota berkaitan dengan peningkatan kompetensi, 
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profesionalisme dan aspek hukum. Untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kebidanan yang kompeten dan profesional, IBI mempunyai peran 

pengawasan terhadap segala macam tidakan yang dilakukan oleh 

anggotanya.  Adapun bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap 

kompetensi bidan yang dilakukan oleh IBI Cabang Kabupaten 

Kotawaringin Timur sebagai berikut : 

a. Jenis Pengawasan kompetensi oleh IBI 

Jenis pengawasan yang dilakukan oleh IBI Cabang Kabupaten 

Kotawaringin Timur  adalah pengawasan intern. Pengawasan intern 

termasuk jenis pengawasan yang ditinjau dari segi kedudukan/organ 

yang melaksanakan pengawasan. Adapun pengawasan intern 

merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara 

organisator/sturktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan 

itu sendiri.  Berdasarkan hasil penelitian pengawasan yang dilakukan 

oleh IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur berupa pertemuan 

rapat organisasi, pelatihan, seminar serta sosialisasi peraturan terbaru. 

Jenis pengawasan  dari saat/waktu dilaksanakannya, 

pengawasan yang dilakukan oleh IBI Cabang Kabupaten 

Kotawaringin Timur merupakan pengawasan peventif/pengawasan 

apriori. Pengawasan preventif/apriori yaitu pengawasan yang 

dilakukan sebelum, dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan 

pemerintah. IBI mempunyai peran dan tanggung jawab dalam 

meningkatkan mutu pendidikan bidan, meningkatkan mutu  
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pelayanan, peningkatan advokasi kepada pemerintah untuk 

mendukung pengembangan profesi bidan  serta monitoring dan 

evauasi  pasca pelatihan yang berkesinambungan, dan peningkatan 

pembinaan terhadap anggota berkaitan dengan peningkatan 

kompentensi, profesionaisme dan aspek hukum. 

Adapun bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh IBI 

Cabang  Kabupaten  Kotawaringin Timur dilakukan dengan melihat 

pencatatan dan pelaporan, dimana diketahui dari hasil pengawasan 

tersebut terdapat bidan yang memiliki izin praktik yang sudah tidak 

aktif, serta terdapat bidan yang menggunakan SIPB milik orang lain. 

Tindak pengawasan preventif lainnya terkait kompetensi bidan IBI 

melakukan penilaian kemampuan keilmuan dan kompetensi. Penilaian 

kompetensi bidan dilakukan ketika dalam proses pengajuan untuk 

STRB/SIPB.  IBI juga memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pemberian ijin praktik bidan 

apabila telah terjadi pelanggaran. Selain itu, kepatuhan terhadap kode 

etik profesi bidan dilakukan melalui rapat pertemuan cabang, ranting 

dan kelompok, serta mengawasi pelaksanaan pelayanan kebidanan 

melalui kegiatan pelatihan dan seminar. 

Berdasarkan hasil penelitian,  bentuk pengawasan preventif 

yang telah dilakukan oleh IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur 

kepada anggotanya masih sangat kurang, dan belum mencerminkan 

pengendalian mutu peningkatan kompetensi dan profesionalisme, 
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salah satunya adalah dalam penilaian kompetensi ketika pengajuan 

STRB/SIPB. Berdasarkan wawancara dari bidan, dikatakan 

pembuatan  data laporan logbook untuk laporan asuhan kebidanan 

khususnya, bidan hanya menuliskan laporan asuhan dengan memilih 

data secara bebas, dan bidan juga mengatakan hal tersebut hanya 

sebagai formalitas untuk syarat perpanjangan STRB. Hal ini tentu 

menjadikan logbook tidak bisa dijadikan alat untuk pengawasan 

terhadap kompetensi bidan. Berdasarkasn hal tersebut 

menggambarkan bahwa peran IBI sebagai pengawas masih sangat 

kurang, jika dilihat bedasarkan fungsi dan peran tanggung jawab IBI 

kepada anggotanya sebenarnya adalah sebagai pembina dan pengawas 

bagi anggotanya, meningkatkan atau mempertahankan mutu 

porfesionalisme serta pengendali bagi anggotanya untuk mewujudkan 

bidan yang kompeten dan profesional, namun dalam penelitian peran 

tersebut masih belum mencerminkan peran IBI sesuai tujuannya.  

b. Mekanisme Pengawasan Kompetensi Bidan oleh IBI  

Berdasarkan hasil penelitian, IBI dalam melakukan pengawasan 

melaui beberapa tahapan sebagai berikut :  

1) Penetapan standar pengawasan 

IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan 

pengawasan berdasarkan pada standar profesi bidan, Permenkes 

Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 
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Bidan. Sedangkan dalam AD-ART masa bakti 2013-2018 tidak 

dicantumkan tentang standar pengawasan.  

2) Melakukan pemeriksaan/pengawasan  

IBI melakukan pemeriksaan/pengawasan kepada bidan, 

melalui pertemuan rapat yang dilakukan setiap satu bulan sekali, 

kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut IBI ialah 

mendiskusikan tentang masalah atau kasus-kasus pelayanan yang  

yang dihadapi oleh para bidan di masing-masing tempat bertugas 

Dalam rapat tersebut, para anggota diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan keluhan atau masalah yang dihadapi bidan selama 

berpraktek, yang kemudian masalah tersebut akan dibahas dalam  

rapat untuk mencari solusi. Dalam pertemuan tersebut IBI juga 

akan melakukan evaluasi kerja praktik bidan berdasarkan aduan 

dari masyarakat.  

Terkait penilaian kompetensi bidan, IBI akan melakukan 

pemeriksaan administratif dan teknis, yang hanya dilakukan  

dalam lima tahun sekali. Pengawasan  tersebut dilakukan ketika 

bidan mengajukan permohonan perpanjangan SIPB dan STRB.  

IBI akan melakukan validasi dan verifikasi keabsahan data dan 

bukti fisik berupa logbook. Logbook tersebut berisikan data 

laporan kegiatan bidan selama 5 (lima) tahun terakhir, salah 

satunya adalah laporan tentang asuhan kebidanan yang diberikan 

bidan. Laporan kegiatan yang dilakukan oleh bidan akan 
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mendapatkan nilai Satuan Kredit Profesi (SKP), sesuai ketentuan 

yang berlaku. Salah satu contohnya adalah, bidan membuat 

laporan asuhan kebidanan persalinanan sebanyak 12 (dua belas) 

asuhan kebidanan, maka bidan akan mendapat nilai 1 (satu) SKP. 

Sedangkan untuk pengawasan terhadap kompetensi bidan yang 

ke-4 tentang asuhan persalinan dan kelahiran, dilakukan saat 

terjadi kasus dugaan malpraktik terkait persalinan dan kelahiran. 

Kemudian IBI akan membuatkan rekomendasi. Jika 

ditemukan pelanggaran IBI melaui MPEB akan melakukan 

penilaian terhadap bidan, apakah bidan benar-benar melakukan 

kesalahan attau kelalaian. Apabila bidan terbukti melakukan 

pelanggaran maka MPEB akan memutuskan sanksi  berdasarkan 

tingkat pealnggaran dan memberikan rekomendasi kepada Kepala 

Dinas Kesehatan dalam pemberian izin praktik bidan apabila telah 

terjadi pelanggaran. Sedangkan penilaian  pelatihan dan seminar 

dilakukan ketika ada program dari Pengurus Pusat dan Pengurus 

Daerah.  

3) Tahap akhir pengawasan  

Setelah dilakukan evaluasi terhadap temuan ketika 

pengawasan maka akan dilanjutkan dengan melakukan tindak 

lanjut terhadap hasil temuan tersebut. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan dan jika ditemukan adanya pelanggaran, IBI Cabang 

Kabupaten Kotawringin Timur akan memberikan sanksi lisan 
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ataupun  tertulis tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan 

oleh bidan. IBI juga akan memberikan rekomendasi kepada 

Kepala Dinas Kesehatan dalam pemberian izin praktik  apabila 

telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh bidan.  

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kasus pelanggaran 

penyalahgunaan SIPB orang lain oleh bidan. Adapun tindak lanjut 

dari hasil temuan tersebut IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin 

Timur, melalui MPEB melakukan penilaian terlebih dahulu 

terhadap kasus pelanggaran tersebt, apakah bidan benar-benar 

melakukan kesalahan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan bidan 

dinyatakan melakukan pelanggaran, IBI melakukan tindak lanjut 

dengan membei sanksi teguran, dengan diberitahu tentang 

penyimpangan yang telah dilakukan dan tidak boleh praktik 

selama 3 bulan.  

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sanksi  yang 

diberikan oleh IBI kepada bidan yang melakukan pelanggaran 

penyalahgunaan SIPB milik orang lain, hanya dengan sanksi tidak 

boleh berpraktik dengan waktu yang telah ditentukan oleh IBI. 

Dalam perspektif hukum, pelanggaran yang dilakukan oleh bidan 

atas penyalahgunaan SIPB milik orang lain, merupakan sebuah 

kasus penipuan. Hal tersebut sudah tidak lagi menjadi wewenang 

IBI, namun IBI wajib meneruskan kasus pelanggaran tersebut 

kepada pihak yang berwajib, yaitu ke kepolisian untuk 
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menindaklanjuti kasus pelanggaran tersebut. Jika bidan 

melakukan pelanggaran tersebut dan hanya diberikan sanksi yang 

ringan, tentu hal tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap 

bidan. 

c. Ruang Lingkup Pengawasan  

Sebagaimana diketahui ruang lingkup pengawasan IBI meliputi 

penilaian kompetensi bidan, pendidikan bidan, pelaksanaan praktik 

kebidanan, kepatuhan terhadap kode etik profesi. Salah satunya adalah 

pengawasan terhadap kompetensi bidan. Penilaian kompetensi 

dilakukan ketika akan perpanjangan SIPB dan STRB saja yang 

meliputi pemberian rekomendasi ijin praktik dan penilaian kode etik 

profesi. Adapun pendidikan bidan dilakukan melalui kegiatan 

pelatihan dan seminar.  Untuk pelaksanaan praktik kebidanan IBI 

melakukan pengawasan dengan melihat hasil pelaporan dan 

pencatatan oleh bidan berdasarkan wewenang yang dimiliki bidan 

dalam memberikan pelayanan. Pengawasan kepatuhan terhadap kode 

etik profesi, dilakukan melalui pertemuan rapat dimana pelaporan 

terkait masalah bidan didiskusikan dalam pertemuan tersebut.   

Berdasarkan hasil penelitian, lingkup pengawasan kepada bidan 

desa hanya dilakukan sebagian saja yang meliputi penilaian 

kompetensi dan kepatuhan terhadap kode etik profesi.  Diketahui dari 

hasil penelitian dilapangan dari seluruh bidan yang diwawancarai 

tidak semua bidan memiliki STRB/SIPB yang aktif.  
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Pasal 2 Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan disebutkan bahwa ”Dalam 

menjalankan Praktik Kebidanan, Bidan paling rendah memiliki 

kualifikasi jenjang pendidikan diploma tiga kebidanan”. Hasil 

penelitian didapatkan bahwa tidak seluruh bidan memiliki jenjang 

pendidikan minimal diploma III, masih ada sekitar 21 bidan yang 

memiliki pendidikan diploma I, hal ini tidak sesuai dengan peraturan.  

Terkait hal tersebut, IBI Cabang Kotawaringin Timur sudah 

melakukan upaya untuk pendidikan berkelanjutan bagi bidan lulusan 

Diploma I. IBI telah bekerja sama dengan Pemda serta salah satu 

Institusi Kesehatan yang ada di Kotawaringin Timur untuk membuka 

kuliah kelas khusus untuk Bidan Diploma I. 

Jika dilihat dari pelaksanaan praktek kebidanan, hanya beberapa 

bidan yang mengikuti pelatihan APN. Pelatihan APN merupakan 

salah satu cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang 

bidan agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan 

profesional, serta pelatihan APN juga menjadi slaah satu syarat untuk 

pengajuan STRB. Kendalanya adalah IBI cabang Kotawaringin belum 

memiliki ijin untuk mengadakan pelatihan APN sehingga bidan harus 

keluar wilayah jika ingin mengikuti pelatihan APN. Dengan demikian, 

ruang lingkup pengawasan oleh IBI belum sepenuhnya optimal. 

 

 



86 
 

 
 

d. Tujuan Pengawasan Kompetensi Bidan oleh IBI 

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan pengawasan IBI Cabang 

Kabupaten Kotawaringin Timur adalah untuk mempetahankan dan 

menjaga mutu pelayanan kebidanan oleh bidan desa dan mewujudkan 

bidan yang profesional. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari 

pengawasan yaitu melakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya 

penyimpangan terhadap standar, mencegah, memgendalikan atau 

mengurangi serta menjaga mutu pelayanan kebidanan. Tanpa 

pengawasan atau jika pengawasan yang dilaksanakan masih kurang 

maksimal, maka akan memunculkan berbagai tindakan-tindakan 

pelayanan yang tidak kompeten dan profesional. 

Tujuan pengawasan oleh IBI juga merupakan bentuk dari 

kewajiban organisasi profesi dalam meningkatakan mutu pendidikan 

bidan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya 

pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta kesejahteraaan 

keluarga. Tujuan dilakukan pengawasan tersebut juga turut membantu 

pemerintah dalam upaya pembangunan nasional. 

Diketahui berdasarkan hasil penelitian, tujuan yang dilakukan 

oleh IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur belum tercapai, hal 

ini diketahui dengan bidan yang mempunyai STRB yang sudah tidak 

aktif, beberapa bidan belum pernah mengikut pelatihaan APN serta 

terdapat 1 (satu) orang bidan desa yang membuka praktik mandiri 

tanpa mengajukan SIPB kedua.  
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e. Tindak Lanjut Pengawasan  

Tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh IBI Cabang  

Kabupaten Kotawaringin Timur yang pertama adalah tindak lanjut 

pengawasan preventif. Adapun tindak lanjut pengawasan preventif 

yang dilakukan oleh IBI adalah memberikan  kegiatan  pembinaan dan  

pelatihan terhadap bidan-bidan dengan bekerja sama dengan 

Puskesmas/Rumah sakit wilayah tempat kerja bidan serta Dinas 

Kesehatan Kabupaten/kota dan lembaga kesehatan lainnya seperti 

BKKBN. Hal tersebut dilakukan oleh IBI untuk meningkatkan mutu 

pendidikan bidan serta peningkatan kompetensi bidan dan 

profesionalisme guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atau 

pelanggaran terkait pelayanan kebidanan.  

Tindak lanjut pengawasan kedua yang dilakukan oleh IBI adalah 

tindak lanjut pengawasan yang bersifat represif. Tindak lanjut represif 

yang dilakukan IBI yaitu memberikan sanksi teguran kepada bidan 

baik secara lisan maupun tertulis sesuai tigkat pelanggaran yang 

dilakukan. dari hasil penelitian ditemukan bidan yang melakukan 

pelanggaran kode etik.  

IBI melalui MPEB  wajib melakukan penilaian apakah bidan 

tersebut teah benar-benar melakukan kesalashan. Apabila menurut 

penilaian MPEB kesalahaan atau kelalaian tersebut terjadi karena 

kesengajaan dan tidak sesuai standar profesi, maka MPEB akan 

melakukan sidang dan memberikan sanksi teguran sesuai kesalahan 
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bidan tersebut. Terkait kasus malpraktik MPEB akan melakukan 

penilaian terhadap bidan, dan akan melakukan sidang yang kemudian 

akan memberikan keputusan dan sanksi setimpal karena sudah 

merugikan orang lain kepada bidan tersebut, dimana keputusan 

tersebut akan menjadi rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan 

apabila bidan telah melakukan pelanggaran.  

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran IBI dalam Pengawasan 

Kompetensi Bidan dalam Mewujudkan Bidan yang  Profesional 

Faktor yang mempengaruhi peran IBI dalam pengawasan terhadap 

kompetensi bidan untuk mewujudkan bidan yang professional antara lain: 

a. Faktor Yuridis 

Secara yuridis ketentuan yang mengatur tentang  peran IBI 

dalam melakukan pengawasan telah diatur dalam Permenkes Nomor 

28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 

Permenkes Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan merupakan 

peraturan yang bersifat umum dan abstrak sehingga hal-hal yang 

bersifat teknis terkait pengawasan dan pembinaan oleh Organisasi 

Profesi belum diatur dalam peraturan ini. Selain itu, pada Permenkes 

tersebut terkait temuan pelanggaran, IBI belum memiliki pedoman 

tentang penerapan sanksi Organisasi Profesi yang harus diberikan 

kepada anggotanya apabila terjadi pelanggaran, serta IBI belum 

memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam melakukan 

pengawasan. 
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Hal ini merupakan penghambat bagi pelaksanaan pengawasan 

oleh IBI dimana tidak ada acuan bentuk pengawasan yang spesifik 

agar organisasi profesi mampu menjalankan pengaturan lebih baik 

lagi.  Sehingga, diperlukan peraturan operasional selain Permenkes 

tersebut untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kompetensi bidan 

oleh IBI. 

 

b. Faktor Teknis 

Adapun kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan oleh IBI 

dijabarkan sebagai berikut : 

1) Sumber Daya Manusia  

Pelakasanaan pengawasan terhadap kompetensi bidan dapat 

terlaksana dengan baik jika tersedia tim khusus pengawasan. Pada 

proses kerja terdapat kendala dimana waktu untuk pengawasan oleh 

IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur, bahwa untuk 

pelaksanaan kegiatan IBI sudah terjadwal namun masih belum bisa 

dilaksanakan dengan tertib dikarenakan kesibukan masing-masing 

pengurus dan anggota yang memiliki tempat dan wakttu kerja yang 

berbeda-beda. Keterbatasan sumber daya manusia,  dimana 

semakin bertambah banyak anggota di IBI sehingga untuk 

melakukan kegiatan pengawasan/evaluasi keseluruhan anggota 

masih belum bisa dilakukan secara maksimal. 
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2) Geografis 

Secara Geografis Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 

luas wilayah 16.796km2. Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri 

dari17 wikayah kecamatan dengan 185 desa/kelurahan. Dengan 

kondisi geografis tersebut menjadi salah satu penghambat bagi IBI 

dalam melakukan pengawasan, khususnya pada bidan di desa yang 

memiliki lokasi yang jauh dan akses jalan yang harus dilalui 

dengan berganti jenis kendaraan dalam satu kali perjalanan. 

3) Sarana dan Prasana Pendukung  

Kendala yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi 

bidan, salah satunya adalah pengadaan kegiatan pelatihan APN 

untuk anggota bidan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Mengingat persyaratan terbaru untuk memiliki atau melakukan 

perpanjang STRB adalah telah mengikuti pelatihan APN.  

Diketahui di Kabupaten Kotawaringin Timur belum adanya 

pembentukan tim serta tempat Pusat Pelatihan Klinis Primer oleh 

Dinas Kesehatan untuk mewadahi penyelenggaraan pelatihan-

pelatihan terkait pelayanan kebidanan. Hal ini tentunya menjadi 

kendala bagi bidan untuk meningkatkan kompetensi da kualitas 

bidan, mengingat ilmu kebidanan harus terus diperbaharui dan 

meningkatkan kemampuan teknis agar dapat memberikan 

pelayanan kesehatan yang bermutu. 
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4) Sumber Dana 

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengurus IBI, hal 

tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran dana untuk  memenuhi 

seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaran upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.  Hal 

ini akan mempengaruhi terselenggaranya pengawasan. 

 


