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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Pengaturan Tentang Peran Bidan dalam Manajemen Terpadu 

Balita Sakit (MTBS) pada Puskesmas di Wilayah Kabupaten 

Kulon Progo 

Pengaturan peran bidan dalam pelaksanaan MTBS 

menggunakan dasar Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya 

Kesehatan Anak, terdapat pada Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3). Pada 

ketentuan tersebut ditetapkan bahwa MTBS harus dilaksanakan oleh 

bidan dan perawat terlatih yang secara legal dibuktikan dengan 

kepemilikan sertifikat MTBS. Pada penyelenggaraannya harus 

dibawah supervisi atau pengawasan dari dokter yang telah diberikan 

pelatihan MTBS. Guna mendukung ketentuan upaya kesehatan anak 

maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan ketentuan 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Ketentuan tersebut 

menetapkan bahwa: pelayanan kesehatan dasar harus memenuhi 

cakupan pelayanan anak balita sebesar 95% dan cakupan balita gizi 

buruk mendapatkan perawatan 100%. Agar cakupan pelayanan 
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kesehatan dasar tersebut terpenuhi maka bidan sebagai ujung tombak 

pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas harus memenuhi 

kompetensi berupa : 

a. Kepemilikan Surat Izin Praktik Bidan  

Diatur dalam berbagai ketentuan peraturan, diantaranya : pada 

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Pasal 

5 ayat (1) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan. Inti dari ketentuan tersebut 

adalah bidan sebagai tenaga kesehatan harus memiliki Surat Izin 

Praktik dalam menjalankan tugasnya. 

 Memenuhi kualifikasi kepemilikan sertifikat kompetensi MTBS 

Diatur dalam berbagai ketentuan peraturan, diantaranya : pada 

Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan, Pasal 26 

ayat (1) Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Pasal 25 ayat 

(2) Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan 

Anak. Inti dari seluruh ketentuan tersebut adalah bidan sebagai 

tenaga kesehatan berwenang melaksanakan pelayanan sesuai 

dengan kompetensinya. Kompetensi pada bidang pelayanan 

MTBS dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat MTBS 

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan SOP (Standar Operasional 

Prosedur)  

Ketentuannya terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,Pasal 58 ayat (1) 
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huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan dan Pasal 28 huruf g Permenkes Nomor 28 Tahun 

2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Inti dari 

seluruh ketentuan tersebut adalah bidan sebagai tenaga 

kesehatan wajib mematuhi standar profesi, standar pelayanan 

dan standar prosedur operasional termasuk pada standar 

prosedur pelayanan MTBS. 

2. Pelaksanaan Peran Bidan dalam Pemenuhan Hak Anak Melalui 

Pelayanan MTBS pada Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo 

Pelaksanaan peran bidan dalam pemenuhan hak anak atas 

kesehatan melalui pelayanan MTBS di Puskesmas Galur, Puskesmas 

Panjatan dan Puskesmas Samigaluh didapatkan kesimpulan bahwa 

tidak semua bidan memiliki persyaratan formal untuk menjalankan 

tugasnya sebagai  bidan. Hal tersebut antara lain: seluruh bidan 

berjumlah enam orang sebagai pelaksana MTBS memiliki surat izin 

praktik, namun hanya dua orang bidan yang memiliki sertifikat 

kompetensi MTBS. 

Pelaksanaan pelayanan MTBS dilakukan oleh bidan pada bayi 

muda dan balita usia 2-56 bulan melalui tahapan penilaian kondisi 

bayi dan balita, pengobatan, konseling bagi ibu dan keluarga, dan 

pelayanan tindak lanjut. Rangkaian tahapan tersebut harus melalui 

supervisi dokter terlatih, pada penelitian diketahui bahwa seluruh 
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dokter di tiga Puskesmas wilayah Kabupaten Kulon Progo tidak 

mengikuti pelatihan MTBS dan tidak melakukan supervisi.  

Pelaksanaan pelayanan harus sesuai dengan SOP diantaranya 

berupa pemberian informasi (konseling) kepada orang tua dan 

keluarga pasien dan pemberian informasi kunjungan ulang. Namun 

ternyata dalam implementasinya tahapan tersebut tidak dilaksanakan. 

Pengawasan dan Evaluasi pelayanan MTBS dilaksanakan secara 

internal oleh bidan koordinator masing-masing Puskesmas. 

Pengawasan eksternal dilaksanakan melalui adanya akreditasi 

Puskesmas yang diselenggarakan oleh komite akreditasi. Namun 

demikian pengawasan dan evaluasi tidak dilaksanakan secara berkala. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Bidan 

dalam Pemenuhan Hak Anak Melalui Pelayanan MTBS pada 

Puskesmas 

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran bidan dalam 

pemenuhan hak anak melalui MTBS antara lain: 

a. Pasal 25 ayat (2) Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang 

Upaya Kesehatan Anak menetapkan pelayanan MTBS harus 

diberikan oleh bidan terlatih. Namun pada implementasinya 

terdapat empat dari enam orang bidan yang tidak mengikuti 

pelatihan MTBS.  

b. Pasal 25 ayat (3) Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang 

Upaya Kesehatan Anak menetapkan bahwa pelaksanaan MTBS 
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harus dibawah supervisi dokter terlatih. Namun pada 

implementasinya seluruh dokter di Puskesmas wilayah 

Kabupaten Kulon Progo tidak mengikuti pelatihan MTBS dan 

tidak melakukan supervisi. 

c. Pasal 28 huruf g Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin 

dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menetapkan bidan wajib 

melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan dan standar 

prosedur operasional. Namun pada implementasinya pelayanan 

MTBS di Puskesmas Galur, Panjatan dan Samigaluh tidak 

dilaksanakan sesuai dengan SPO, dibuktikan dengan tidak 

dilakukannya pemberian konseling pada ibu sebagai salah satu 

langkah dalam prosedur. 

d. Pasal 54 ayat (2)  Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang 

Upaya Kesehatan Anak menetapkan bahwa Pemerintah melalui 

Dinas Kesehatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan 

psling sedikit dua kali dalam setahun. Namun implementasinya 

Pembinaan dan pengawasan pelayanan MTBS tidak 

dilaksanakan secara berkala. 

B. SARAN 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, sebagai penanggung 

jawab pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo 

melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan 

Pasal 54 ayat (2)  Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya 
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Kesehatan Anak  berbunyi: Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas 

Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayahnya 

melalui koordinasi, advokasi, monitoring dan evaluasi. Kemudian pada 

ayat (3) disebutkan: pembinaan dan pengawasan dilakukan paling 

sedikit dua kali dalam setahun. Sehingga diharapkan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kulon Progo mematuhi dan melaksanakan ketentuan 

tersebut agar program MTBS berjalan dengan baik. 

2. Bagi Puskesmas 

a. Membuat peraturan khusus terkait prosedur pelaksanaan MTBS di 

Puskesmas. 

b. Program terpadu Puskesmas lebih dijalankan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan bayi dan balita. 

c. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan MTBS 

sehingga pelayanan berjalan efektif dan efisien. 

d. Pihak Puskesmas melalui bidan koordinator melaksanakan 

monitoring dan evaluasi kepada bagian pelayanan KIA secara 

berkala sehingga ada peningkatan kinerja bidan pelaksana MTBS. 

3. Bagi Bidan Pelaksana MTBS 

a. Mengikuti pelatihan MTBS yang bersertifikat bagi bidan yang 

belum mengikuti pelatihan sehingga memenuhi syarat kompetensi 

untuk melaksanakan pelayanan MTBS. 

b. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP dan pedoman 

pelaksanaan MTBS sehingga kegiatan konseling dan pelayanan 
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tindak lanjut tidak terlewat dan dapat meningkatkan derajat 

kesehatan bayi dan balita. 

4. Bagi Dokter Puskesmas 

a. Mengikuti pelatihan MTBS yang bersertifikat sehingga memenuhi 

syarat kompetensi sebagai supervisor pelayanan MTBS. 

b. Melaksanakan supervisi terhadap pelayanan MTBS yang 

diselenggarakan oleh bidan, sehingga meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan anak. 

5. Bagi Masyarakat 

Mendukung pelaksanaan MTBS dengan aktif mengikuti posyandu 

untuk pemantauan tumbuh kembang bayi dan deteksi dini penyakit, 

serta membawa anak berobat ke Puskesmas apabila sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




