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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran bidan puskesmas dalam 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan 

reproduksi dalam kegiatan PIK-KRR untuk meningkatkan pengetahuan serta 

perilaku seksual remaja di SMK Widyapraja Kabupaten Semarang dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang 

telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

bidan mempunyai kewenangan yaitu melakukan pembinaan peran serta di 

bidang kesehatan remaja. 

2. Peraturan yang mengatur tentang kesehatan reproduksi remaja terdapat 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi, yang diperkuat dengan PMK Nomor 28 Tahun 2017 dan 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan. Akan tetapi peneliti menemukan  dilapangan bidan tidak 

mengetahui tentang adanya peraturan tersebut,sehingga peran bidan dalam 

pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 
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Hal itu juga disebabkan karena ketua IBI tidak melakukan atau tidak 

memberikan informasi secara redundancy/pengulangan. 

3. Peran bidan puskesmas dalam menjalankan praktik PKPR (Pelayanan 

Kesehatan Peduli Remaja) terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, 

tetapi di SMK Widyapraja bidan tidak melaksanakan perannya dalam 

menjalankan praktik sesuai dengan peraturan tersebut. Hal itu dikarenakan 

di SMK Widyapraja belum mempunyai program PKPR yang terkoordinasi 

dengan Dinas Kesehatan tentang program tentang pelayanan kesehatan 

reproduksi remaja. Dalam organisasi IBI tidak ada sosialisasi sehingga 

dalam kegiatan penyuluhan, tidak ada konseling maupun informasi tentang 

kesehatan reproduksi secara kontinyu dan berkesinambungan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 

a. Meningkatkan perhatiannya terhadap kesehatan reproduksi khususnya bagi 

remaja dengan aktif menggali masalah yang terjadi dilapangan misalnya 

melalui survey atau penyuluhan berkala sehingga diperoleh data 

permasalahan yang harus segera tangani. 

b. Meningkatkan komunikasi, partisipasi serta berkontribusinya dengan 

Dinas Kesehatan dan BKKN terkait dengan penyusunan program kerja 

yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.  
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c. Meningkatkan penyampaiaan informasi program kerja yang telah 

dilimpahkan, melakukan sosialisasi serta pelatihan tentang peran bidan 

khususnya dalam mewujudkan hak kesehatan reproduksi remaja, seperti 

memberikan edukasi, pelatihan berkajenjang yang berkesinambungan serta 

pemeriksaan dan konseling medis pada remaja putri.  

d. Lebih aktif memberikan instruksi dan koordinasi kepada jajaran bidan 

yang ada dalam naungannya untuk lebih aktif melakukan tugas dan 

perannya khususnya dalam menjaga kesehatan reproduksi pada remaja.  

2. Bagi Organisasi Profesi IBI 

a. Menyusun program, menetapkan tenaga kesehatan pelaksana, menyusun 

“tool” memonitoring untuk pengawasan, melakukan evaluasi secara 

berkala serta menyusun program lanjutan berdasarkan hasil evaluasi yang 

dilakukan sehingga pelaksanaan kegiatan PIK-KRR yang dilaksanakan 

oleh bidan kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten 

Semarang dapat dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan 

dengan tujuan untuk mewujudkan hak kesehatan reproduksi remaja.  

b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi para bidan sebagai tenaga 

pelaksana dilapangan terkait dengan kegiatan Pusat Informasi Konseling 

Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) secara kontinyu dan 

berkesinambungan. 

c. Melakukan identifikasi bidan yang belum terdaftar sebagai anggota IBI 

dan meningkatkan keterlibatan semua bidan yang ada diwilayahnya 
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untuk aktif dalam program kerja Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten 

Semarang. 

3. Bagi BKKBN 

Menyediakan anggaran pendanaan untuk melakukan upaya peningkatan 

pengetahuan dan perilaku seksual remaja maka BKKBN harus selalu 

memberikan dukungan. Misalnya dukungan dana karena program ini sangat 

penting untuk masa depan bangsa agar remaja tidak terjerumus dalam 

perilaku seksual menyimpang ataupun seks bebas. 

4. Bagi Dinas Pendidikan 

a. Menyediakan dan meningkatkan kualitas guru bimbingan dan konseling 

(BK) yang ada sekolah  

b. Hendaknya melakukan evaluasi dan berbagai pelatihan bagi guru BK 

terhadap proses kinerjanya agar dapat lebih meningkatkan kualitas 

konselor dalam kegiatan bimbingan dan konseling. 

c. Meningkatkan kepedulian dan perhatian Dinas Pendidikan terhadap 

program kegiatan PIK KRR di sekolah, terutama menyangkut hal-hal 

yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

kepala sekolah yang berkaitan dengan program kegiatan PIK KRR di 

sekolah karena PP 61 tahun 2014 bukan hanya bagi instansi kesehatan 

atau tenaga kesehatan. 

5. Bagi Kepala Puskesmas  

a. Membuat program kerjasama dan jadwal pelaksanaan dengan pihak 

sekolah terkait dengan program kegiatan PIK KRR di sekolah. 
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b. Melakukan pendelegasian program kegiatan PIK KRR yang efisien 

kepada tenaga kesehatan yang dimiliki dan memantau peran bidan 

puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja 

sehingga pelaksanaannya dapat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

6. Bagi Kepala Sekolah SMK Widyapraja 

a. Menjalin kerjasama yang harmonis dan meningkatkan kerjasama dengan 

wakasek kesiswaan dan guru BK untuk menyusun jadwal kegiatan PIK 

KRR termasuk penyuluhan kesehatan, konseling dan pemeriksaan hingga 

pelayanan klinik bagi siswa tanpa menganggu kurikulum pendidikan.  

b. Kepala sekolah harus meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait yaitu 

BKKBN, Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat untuk dapat 

memasukkan jadwal kegiatan penyuluhan sebagai salah satu program 

kerja dari dinas terkait.  

c. Kepala sekolah  harus lebih aktif menjalin kerja sama dengan pihak 

puskesmas setempat dalam menyusun program pelaksanaan kegiatan 

PIK-KRR khususnya penyuluhan sehingga pelaksanaannya dapat 

teralisasi tanpa harus mengganggu kegiatan belajar mengajar. 

d. Meningkatkan peran serta guru BK dalam program kegiatan PIK-KRR 

dengan melibatkan dan meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan, 

hingga evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 

 

 




