
 
 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran IBI dalam pengawasan 

terhadap kompetensi bidan untuk mewujudkan bidan yang profesional (studi 

kasus di IBI cabang Kabupaten Kotawaringin Timur) telah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan, namun demikian peran IBI yang telah 

dilakukan masih sangat kurang, karena adanya berbagai kendala, baik kendala 

yuridis maupun teknis. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Pengaturan Peran IBI Dalam Pengawasan Terhadap Kompetensi Bidan  

a. Dasar hukum pengawasan oleh IBI terhadap kompetensi meliputi 

berbagai ketentuan yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 

tentang Standar Pelayanan Minimal. Masing-masing ketentuan pada 

dasarnya wewajibkan pemerintah dengan bertangung jawab dan 

memberi kepastian kepada setiap orang agar bisa memperoleh hak 

untuk hidup sehat dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

bermutu oleh tenaga kesehatan yang bekompeten dan profesional 

sesuai standar profesinya. Pemerintah dalam melaksanakan upaya 



 
 

 
 

kesehatan yang bermutu dan aman bagi penerima pelayanan, wajib 

melibatkan Organisasi Profesi dalam melaksanakan upaya kesehatan.  

b. Bentuk pengaturan pengawasan oleh IBI secara umum diatur dalam 

Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan. Adapun pengaturan terkait pengawasan terhadap 

kompetensi oleh IBI meliputi : STRB/SIPB, kewenangan bidan, 

pembinaan dan pengawasan. Selain Permenkes Izin dan 

Penyelenggaraan Pratik Bidan, terdapat  Kepmenkes Nomor 369 

Tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan. Dalam pengaturan tersebut 

mengatur tentang standar kompetensi bidan, yang dijadikan acuan 

bidan dalam melaksanaka praktik kebidanan. Namun pengaturan 

khsusus terkait peran IBI dalam melakukan pengawasan terhadap 

kompetensi bidan belum ada.  

c. Tujuan pengaturan pengawasan terhadap kompetensi oleh IBI adalah 

untuk melaksanakan amanat  Undang-Undang, sebagai bentuk 

perlindungan kepada penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat 

atas tindakan yang dilakukan oleh bidan serta memberikan kepastian 

hukum bagi masyarakat dan bidan, sebagai acuan bagi Bidan agar 

memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu  sesuai kompetensi 

dan kewenangan, serta sebagai pedoman pelaksanaan praktik 

kebidanan yang profesional. 

 



 
 

 
 

b. Peran IBI Dalam Melaksanakan Penagawasan Terhadap Kompetensi 

Bidan  

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan peran yang dilakukan oleh 

IBI selaku Organisasi Profesi merupakan peran imperatif, dimana IBI 

mempunyai kewajiban yang tidak boleh tidak dilaksanakan dalam 

mengatur serta mengawasi anggota bidan. Adapun pengawasan yang 

dilakukan oleh IBI diuraikan sebagai berikut :  

a. Jenis pengawasan yang dilakukan oleh IBI Cabang Kabupaten 

Kotawaringin Timur adalah pengawasan intern, yaitu pengawasan 

yang ditinjau dari segi kedudukan yang melaksanakan pengawasan. 

Pengawasan tersebut berupa pertemya rapat organisasi, pelatihan, 

seminar serta sosialisasi peraturan terbaru. Selain itu terdapat 

pengawasan preventif yaitu pengawsan yang dilakukan sebeum 

dikeluarkannya stuatu keputusan/ketetapan pemerintah. Adapun 

bentuk pengawsan preventif yang dilakukan oleh IBI adalah 

melakukan penilaian kemapuan keilmuan dan kompetensi bidan, 

penilaian kompetensi bidan dilakukan ketika bidan melakukan 

permohonan penguan untuk STRB/SIPB. Berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan peran IBI belum sesuai fungsinya. 

b. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh IBI, melalui 3 tahapan 

yang meliputi penetapan standar pengawasan, melakukan 

pemeriksaan/pengawasan, serta melakukan tahap akhir pengawasan 

seperti melakukan tindak lanjut pengawasan.  



 
 

 
 

c. Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh IBI meliputi 

penilaian kompetensi bidan, pendidikan bidan, pelaksanaan praktik 

bidan, kepatuhan terhadap kode etik profesi.  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 terdapat satu orang bidan 

memiliki STRB/SIPB yang sudah tidak aktif. 

d. Tujuan Pengawasan yang dilakukan oleh IBI adalah 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, serta untuk mewujudkan bidan yang profesional sebagai 

bentuk dari kewajiban organisasi profesi IBI. Namun berdasarkan 

hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan oleh masih sangat kurang 

sehingga tujuan dari pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya 

tercapai.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran IBI dalam pengawasan 

kompetensi bidan untuk mewujudkan  bidan  yang  profesional antara lain:  

a. Faktor yuridis yang mempengaruhi pengawasan oleh IBI, tidak adanya 

peraturan yang bersifat teknis terkait pengawasan oleh Organisasi 

Profesi, dan dalam Permenkes Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

terkait temuaan pelanggaran, IBI belum memiliki pedoman tentang 



 
 

 
 

penerapan sanksi Organisasi Profesi yang harus diberikan kepada 

anggotanya apabila terjadi pelanggaran.  Hal ini dapat mengahambat 

pelaksanaan dari pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan tidak 

dapat berjalan dengan optimal. 

b. Adapun faktor teknis, IBI belum mempunyai SOP dalam pengawasan 

dan pembinaan yang dilakukan terhadap kompetensi bidan. Selain itu , 

belum  terbentuknya tim khusus untuk melakukan pengawasan karena 

kurangnya sumber daya manusia, luas wilayah yang luas dan kondisi 

geografis yang sulit dilewati, sumber dana serta sarana dan pransana 

pendukung  yang terbatas juga dapat menjadi penghambat kegiatan 

pengawasan yang dilakukan. 

 

B. SARAN 

1. Bagi IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur 

Saran bagi IBI Cabang Kabupaten Kotawaringin Timur agar lebih 

meningkatkan kualitas tugas dan tanggungjawab dalam pengawasan 

terhadap kompetensi bidan, terutama bidan yang bertugas di desa antara 

lain : 

a. Mengusulkan peninjauan kembali tehadap Permenkes Nomor 28 

Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan terkait 

peran IBI dalam melakukan pengawasan terhadap kompetensi bidan. 

b. Membuat pedoman teknis untuk pengawasan dan pembinaan kepada 

anggota sehingga mempermudah pelaksanaan pengawasan tersebut. 



 
 

 
 

c. Melakukan sosialisasi pemahaman tentang isi dari Permenkes No 28 

Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan 

peraturan perundang-undangan terkait lainnya baik kepada pengurus 

IBI maupun para anggota, dengan mengundang ahli hukum kesehatan. 

d. Bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehtatan serta Perguruan 

Tinggi untuk mengadakan Seminar Kesehatan terkait pelaksanaan 

profesi bidan secara reguler. 

e. Mengajukan permohonan kepada  Dinas Kesehatan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk membentuk Pusat 

Pelatihan Klinis Primer (P2KP) di wilayah Kotawaringin Timur, agar 

bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan klinis terkait pelayanan 

kebidanan, salah satunya adalah pelatihan Asuhan Persalinan Normal 

(APN). 

f. Melakukan evaluasi kinerja organisasi dengan pengawasan dari 

pengawas mutu eksternal dengan mengundang Pengurus Daerah IBI 

sebagai pengawas untuk melakukan penilaian serta evaluasi organisasi 

Pengurus Cabang IBI di Kabupaten Kotawaringin Timur. 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur  

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik bidan 

melalui koordinasi yang  lebih intensif  dengan  IBI Cabang 

Kabupaten Kotawaringin Timur. 

b. Membentuk Pusat Pelatihan Klinis Primer untuk mewadahi 

kemampuan bidan, dengan menyelenggarakan pelatihan kebidanan 



 
 

 
 

seperti APN, KB dan pelatihan lainnya dengan tujuan meningkatkan 

kompetensi dan kualitas bidan agar mampu memberikan pelayanan 

yang bermutu dan diharapkan keberhasilan dari P2KP bisa menjadi 

salah satu indikator pengurangan jumlah kematian Ibu dan Bayi. 

c. Merumuskan pedoman teknis dalam pengawasan terhadap 

pelaksanaan profesi bidan. 

3. Bagi Bidan  

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ilmu kebidanan. 

b. Memperbarui perkembangan ilmu kebidanan dan peraturan terkait. 

c. Mematuhi  setiap  peraturan yang berlaku dalam menjalankan 

profesinya pelayanan kebidanan.  

d. Berperan aktif dalam program-program yang diselenggarakan oleh  

IBI Cabang  Kabupaten Kotawaringin Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


