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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak manusia lahir, kesehatan merupakan salah satu hak asasi yang sudah 

melekat pada manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

telah diatur mengenai hak atas pelayanan kesehatan masyarakat telah di jamin 

oleh negara. Dalam pasal 28H disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena 

itu, pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil dan merata kepada 

masyarakat. 

Derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat terwujud bila upaya 

pelayanan kesehatan diselenggarakan sendiri atau bersama-sama. Pelayanan 

kesehatan memiliki peran sangat penting untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 

perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat. Pemerintah wajib mendukung 

dan memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan terkait dengan fasilitas 

kesehatan, tenaga kesehatan dan pasien. Tanpa terkecuali pelayanan kesehatan ibu 

dan anak yang menjadi fokus pemerintah untuk menurunkan angka kesakitan dan 

kematiannya.  
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Dalam rangka mencapai target Sustanaible Development Goals (SDGs)  

pada tahun 2030, masing-masing tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya 

membutuhkan komitmen dan konsisten untuk meningkatkan peran profesinya. 

Saat ini, bidan berada di garis paling depan yang bersentuhan secara langsung 

dalam memberikan pelayanan kesehatan reporoduksi dan kesehatan ibu dan bayi 

baru lahir. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai target ketiga SDGs, bidan 

memiliki peran yang strategis dalam memberikan pelayanan kehidupan yang 

sehat dan sejahtera, khususnya pada kesehatan ibu dan bayi. Sehingga tidak hanya 

sekedar program-program kesehatan yang handal, tetapi juga sumber daya para 

bidan menjadi suatu hal yang sangat perlu diperhatikan. Dukungan untuk 

meningkatkan kualitas diri bidan sangatlah penting karena hal tersebut dapat 

menghasilkan skill output yang berimplikasi pada kualitas pelayanan kebidanan 

yang diberikan kepada masyarakat.  

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sesuai Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 

72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional menyatakan  tujuh sub sistem 

pengelolaan kesehatan. Salah satu strategi dan program prioritas pemerintah 

dalam bidang kesehatan yaitu tentang penelitian dan pengembangan (LITBANG) 

kesehatan meliputi prokreasi pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di 

Indonesia. Khususnya dalam pelayanan kebidanan diperlukan pengembangan 

ilmu kebidanan terkait kompetensi tambahan yang sesuai dengan evidence based 

medicine serta kebutuhan pasien saat ini.  
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Sebuah tim yang terdiri dari para bidan yang terpelajar, berlisensi dan dilatih 

sesuai dengan standar internasional, dan bekerja dalam sebuah lingkungan yang 

didukung oleh peraturan-peraturan dan praktik-praktik yang memberdayakan 

dalam suatu contineum of care pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu 

dan bayi baru lahir, dapat secara signifikan berkontribusi kepada penurunan angka 

kematian ibu dan bayi baru lahir di seluruh Indonesia. Namun demikian, dalam 

suatu lingkungan yang politik dan peraturannya tidak cukup jelas dan kualitas 

layanan adalah isu utama, bidan di Indonesia menghadapi tantangan dan 

hambatan besar yang akan berdampak negatif bagi perkembangan para bidan 

sebagai satu kelompok profesional yang otonom.
1
 

Pengembangan profesi bidan dengan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan haruslah berlandaskan pada pelayanan yang sudah terbukti aman, 

baik secara ilmiah maupun penelitian klinis yang aman dan bermanfaat. Semakin 

meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan saat ini, 

tidak terlepas pula dari meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan 

kesehatan tersebut. Oleh karena itu, bidan sebagai profesi yang sering 

bersentuhan dengan lapisan masyarakat memiliki tantangan untuk selalu 

mengembangkan profesionalisme baik secara pengetahuan ataupun keterampilan 

tambahan lainnya. Salah satu bentuk pengembangan keterampilan yang sedang 

menjadi trending topik adalah persalinan Gentle birth.  

                                                           
1
 Jennifer Joy Midelton, 2014, Laporan Konsultasi Kebidanan, Jakarta: UNFPA Indonesia, hlm. 3 
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Gentle birth adalah metode persalinan yang tenang, lembut, santun dan 

memanfaatkan semua unsur alami dalam tubuh seorang manusia.
2
 Pendidik dalam 

hal ini bidan dapat membantu ibu hamil belajar tentang proses kehidupan, desain 

kehamilan dan proses kehamilan dan proses persalinan, cara terbaik untuk 

memelihara kesehatan yang baik, serta sikap positif dan penuh harapan. Ketika 

seorang ibu hamil memiliki waktu untuk mempersiapkan diri secara emosional, 

akan lebih mudah baginya untuk menyerah pada kekuatan tubuhnya secara alami 

dalam proses melahirkan.
3
  

Beberapa program persalinan dengan metode gentle birth yaitu hypno-

birthting, pranic healing, water birth dan lotus birth. Hypno-birthing merupakan 

salah satu teknik otohipnosis (self hypnosis), yaitu upaya alami menanamkan niat 

positif/sugesti ke jiwa/pikiran bawah sadar dalam menjalani masa kehamilan dan 

persiapan persalinan.
4
 Pranic healing adalah ilmu kuno dan seni penyembuhan 

yang memanfaatkan prana atau ki atau energi kehidupan untuk menyembuhkan 

seluruh tubuh fisik.
5
 Metode water birth, dimana ibu hamil bersalin dalam 

rendaman air hangat.
6
 Lotus birth adalah metode melahirkan tanpa memotong tali 

                                                           
2
 Yessie Aprilia, Brenda Ritchmond, 2011, Gentle Birth Melahirkan Nyaman Tanpa Rasa Sakit. 

Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 219 
3
 Ibid, hlm. 222 

4
 Lanny Kuswandi, 2011, Keajaiban Hypno-Birthing, Jakarta: Pustaka Bunda, hlm. 7 

5 Master Choa Kok Sui, 2011, Miracles Through Pranic Healing, Phillipines: Institute for Inner 

Studies Publishing Foundation, hlm. 2 

https://books.google.co.id/books?id=UA6CDwAAQBAJ&pg=PT4&dq=Master+Choa+Kok+Sui,+201

1,+Miracles+Through+Pranic+Healing&hl=jv&sa=X&ved=0ahUKEwi3g8SY3arjAhVJFHIKHfjUBh

MQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Master%20Choa%20Kok%20Sui%2C%202011%2C%20Miracles%2

0Through%20Pranic%20Healing&f=false diakses pada tanggal 10 Januari 2019  
6
 Yessie Aprilia, Brenda Ritchmond, Op.Cit, hlm. 227 

https://books.google.co.id/books?id=UA6CDwAAQBAJ&pg=PT4&dq=Master+Choa+Kok+Sui,+2011,+Miracles+Through+Pranic+Healing&hl=jv&sa=X&ved=0ahUKEwi3g8SY3arjAhVJFHIKHfjUBhMQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Master%20Choa%20Kok%20Sui%2C%202011%2C%20Miracles%20Through%20Pranic%20Healing&f=false
https://books.google.co.id/books?id=UA6CDwAAQBAJ&pg=PT4&dq=Master+Choa+Kok+Sui,+2011,+Miracles+Through+Pranic+Healing&hl=jv&sa=X&ved=0ahUKEwi3g8SY3arjAhVJFHIKHfjUBhMQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Master%20Choa%20Kok%20Sui%2C%202011%2C%20Miracles%20Through%20Pranic%20Healing&f=false
https://books.google.co.id/books?id=UA6CDwAAQBAJ&pg=PT4&dq=Master+Choa+Kok+Sui,+2011,+Miracles+Through+Pranic+Healing&hl=jv&sa=X&ved=0ahUKEwi3g8SY3arjAhVJFHIKHfjUBhMQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Master%20Choa%20Kok%20Sui%2C%202011%2C%20Miracles%20Through%20Pranic%20Healing&f=false
https://books.google.co.id/books?id=UA6CDwAAQBAJ&pg=PT4&dq=Master+Choa+Kok+Sui,+2011,+Miracles+Through+Pranic+Healing&hl=jv&sa=X&ved=0ahUKEwi3g8SY3arjAhVJFHIKHfjUBhMQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Master%20Choa%20Kok%20Sui%2C%202011%2C%20Miracles%20Through%20Pranic%20Healing&f=false
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pusat setelah bayi lahir dan membiarkan tali pusat keluar secara utuh kemudian 

dibiarkan mongering dan terputus alami.
7
 Gentle birth membawa terobosan baru 

bagi profesi bidan untuk dapat memberikan pelayanan kebidanan yang 

komprehensif melalui asuhan sayang ibu dan anak dimana asuhan sayang ibu 

merupakan asuhan yang menghargai budaya, kepercayaan dan keinginan ibu 

selama proses kehamilan dan persalinan berlangsung.  

Ketua Asosiasi Water Birth Indonesia mengatakan bahwa proses persalinan 

sangat berhubungan dengan rasa nyeri dan yang menjadi permasalahannya ialah 

banyak ibu yang tidak tahan terhadap rasa nyeri tersebut sehingga gentle birth 

merupakan salah satu alternatif yang harus diperjuangkan untuk mengatasi hal 

tersebut.
8
  

Gentle birth merupakan salah satu desain pengkombinasian antara 

pelayanan kesehatan konvensional dan pelayanan kesehatan tradisional 

komplementer. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisonal 

Integrasi yaitu: Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk 

pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional 

dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai 

pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu.  

                                                           
7
 Ibid, hlm. 269 

8
 Ni Luh Dina Pariani, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Bidan dalam Praktik Pelayanan Metode 

Persalinan Gentle Birth di Provinsi Jawa Tengah”, Tesis Magister Hukum Kesehatan, UNIKA: 

Semarang, hlm.10 



6 
 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional yaitu: ”Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 

adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan 

biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara 

ilmiah”. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan: 

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kesehatan 

tradisional dengan menggunakan ilmu biokultural dan ilmu biomedis 

yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. 

(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dapat menggunakan 

suatu cara pengobatan/perawatan atau kombinasi cara 

pengobatan/perawatan dalam satu kesatuan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Komplementer. 

 

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional disebutkan bahwa kesehatan tradisional 

komplementer dibagi menjadi 2 cara yaitu pengobatan atau perawatan dalam 

bentuk keterampilan dan/atau ramuan. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) 

dijelaskan lebih rinci bahwa pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang 

menggunakan keterampilan dilakukan dengan menggunakan teknik manual, 

terapi energy,  dan/atau terapi olah pikir.  

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di rumah sakit 

dan puskesmas diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisonal Integrasi. Dalam 

pasal tersebut diatur mengenai keanggotaan pelaksana pelayanan yang meliputi 

dokter, tenaga kesehatan tradisional profesi. Perbedaan aturan yang ditemukan 
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dalam pelaksanaan pelayanan tradisional integrasi di rumah sakit yaitu bila tenaga 

kesehatan tradisional profesi belum tersedia maka, tim dapat digantikan oleh 

dokter yang memiliki kompetensi teknik terapi tradisional komplementer 

sedangkan di puskesmas keanggotaan tim dapat digantikan oleh tenaga kesehatan 

tradisional vokasi.  

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam 

pengembangan ilmu kesehatan sehingga keberadaan pelayanan kesehatan 

tradisional menjadi pelengkap layanan kesehatan konvensional haruslah 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Gentle birth merupakan sebuah 

peluang yang memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para 

praktisinya. Pro dan kontra oleh organisasi profesi POGI, IBI Pusat dan IBI 

Daerah Provinsi membawa akibat pada para praktisi sehingga di lapangan masih 

banyak praktisi yang ragu untuk mengembangkan metode ini sebagai salah satu 

pelayanan kebidanan  yang dapat mereka terapkan. 

Sejak satu tahun terakhir ini kabupaten Semarang menjadi salah satu 

kabupaten yang aktif mengadakan pelatihan metode gentle birth bagi tenaga 

kesehatan khususnya bidan dan dokter spesialis kandungan. Antusias yang cukup 

besar dari peserta pelatihan dan minat pasangan suami istri yang menginginkan 

metode ini saat persalinan memberikan dampak pada salah satu universitas swasta 

yang ada di kabupaten tersebut. Kini, universitas swasta tersebut telah 

mengembangkan kurikulum pelayanan kebidanan komplementer dalam mata 

perkuliahan program studi kebidanan yang ada.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Dina Pariani tahun 2018 yang 

berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Praktik Pelayanan Metode 

Persalinan Gentle Birth di Provinsi Jawa Tengah” dimana penelitian ini dilakukan 

di empat klinik yang tersebar di Jawa Tengah yaitu di Kota Semarang, Kabupaten 

Semarang, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Klaten sebagai klinik yang 

menyediakan layanan metode persalinan gentle birth. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, banyak pasangan suami istri yang berminat memilih metode persalinan 

gentle birth. Namun, keterbatasan yang dialami di klinik yaitu klien yang 

menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional tidak dapat memilih metode-metode 

persalinan ini karena ada perbedaan bahan habis pakai yang digunakan.
9
 Dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh ditemukan bahwa belum ada 

perlidungan hukum bagi bidan dalam praktik persalinan dengan metode gentle 

birth. 

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas, dalam penelitian ini 

penulis ingin membahas tentang bagaimana legitimasi pelayanan persalinan 

dengan metode gentle birth bagi bidan sebagai pelayanan kesehatan tradisional 

integrasi dan bagaimana pelindungan hukumnya bagi bidan. Berdasarkan 

problematika di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Legitimasi 

Pelayanan Persalinan dengan Metode Gentle Birth oleh Bidan sebagai Pelayanan  

Kesehatan Tradisional Integrasi”. 

 

                                                           
9
 Ibid, hlm.8 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti 

dalam penulisan ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana legitimasi pelayanan persalinan dengan metode gentle birth oleh 

bidan sebagai pelayanan kesehatan tradisional integrasi di Kabupaten 

Semarang ? 

2. Bagaimana pelindungan hukum bagi bidan dalam pelayanan persalinan 

dengan metode gentle birth sebagai pelayanan kesehatan tradisional integrasi 

di Kabupaten Semarang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis legitimasi pelayanan persalinan dengan 

metode gentle birth oleh bidan sebagai pelayanan kesehatan tradisional 

integrasi di Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelindungan hukum bagi bidan dalam 

pelayanan persalinan dengan metode gentle birth sebagai pelayanan kesehatan 

tradisional integrasi di Kabupaten Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi 

pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi hukum kesehatan dalam 

kaitannya legitimasi pelayanan persalinan dengan metode gentle birth oleh 

bidan sebagai pelayanan  kesehatan tradisional integratif. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis diharapkan dapat memberi informasi dan masukan bagi 

pemerintah tentang legitimasi pelayanan persalinan dengan metode gentle 

birth oleh bidan sebagai pelayanan kesehatan tradisional integratif dalam 

upaya mewujudkan pelayanan kebidanan berdasarkan bukti ilmiah sehingga 

pelayanan kebidanan yang komprehensif dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 
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E. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu 

pada studi sosial hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif 

yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan 

secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.
10

 

Faktor yuridis dalam penelitian ini ialah semua peraturan yang berkaitan 

dengan pelayanan kesehatan tradisional integrasi terkait dengan legitimasi 

persalinan dengan metode gentle birth, sedangkan faktor sosiologisnya adalah 

pelaksanaan praktek pelayanan kebidanan dengan persalinan dengan metode 

gentle birth.  Adapun faktor sosial yang mendorong munculnya metode gentle 

birth ini yaitu karena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap 

pelayanan kebidanan yang komprehensif. Metode gentle birth diharapkan 

dapat memberikan banyak manfaat untuk meminimalisir trauma atau 

kesakitan yang dimulai dari masa kehamilan hingga pasca persalinan.  

Penelitian ini dimulai dengan melakukan kajian terhadap peraturan 

perundangan dan kajian pustaka mengenai pelayanan kesehatan tradisional 

integrasi terkait dengan metode persalinan gentle birth. Setelah semua 

peraturan dan kajian pustaka dikumpulkan, maka selanjutnya penulis 

melakukan kajian terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu dengan 

                                                           
10

 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Pustaka, hlm. 34 
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cara melakukan wawancara mendalam kepada praktisi, pasien yang memilih 

metode persalinan gentle birth.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitik 

yaitu menggambarkan peristiwa hukum atau karakterisitik gejala hukum atau 

frekuensi adanya hubungan (kaitan) antara gejala hukum atau peristiwa 

hukum yang satu dengan yang lain.
11

 Dasar pertimbangan penulis 

menggunakan spesifikasi penelitian ini karena penulis ingin mendeskripsikan 

secara sistematis dan faktual gejala hukum terhadap pelaksanaan persalinan 

dengan metode persalinan gentle birth, kemudian dianalisis berdasarkan 

kajian pustaka dan peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan 

kesehatan tradisional integrasi. 

3. Objek Penelitian  

Dalam penelitian objek yang diteliti adalah objek yang dapat 

memberikan seluruh informasi terkait dengan judul penelitian. Unsur-unsur 

yang akan diteliti meliputi: 

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang; 

b. Organisasi profesi, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jawa Tengah; 

c. Bidan; 

d. Pasangan suami istri yang memilih metode gentle birth; 

                                                           
11

 Endang Wahyati, Trihoni Nalesti dan Hermawan Pancasiwi, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan 

Penelitian dan Tesis, Semarang: Fakultas Pasca Sarjana UNIKA Soegijapranata, hlm. 8 
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e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 

i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

k. Peraturan  Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional; 

l. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional; 

m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas 

Kesehatan Indonesia; 

n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran; 

o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 

p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Integrasi; 

q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban 

Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;  
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r. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; dan 

s. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang 

Standar Profesi Bidan. 

4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan 

observasi. Wawancara mendalam tentang pelaksanaan metode persalinan 

gentle birth ditinjau dari peraturan perundangan-perundangan tentang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional integrasi kepada 

narasumber yaitu salah satu staf bidang Promosi dan Kesehatan Keluarga 

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Responden dalam penelitian ini 

adalah bidan yang menjadi praktisi metode gentle birth dan bidan yang 

tidak menjadi praktisi serta pasien yang memilih metode gentle birth. 

Observasi  terhadap pelaksanaan metode persalinan gentle birth di 

kabupaten Semarang terkait dengan peraturan pelayanan kesehatan 

tradisional integrasi. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan dan internet. Penulis membedakan data sekunder 

menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat dalam usulan penelitian ini, 

meliputi: 

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan; 

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

g) Peraturan  Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional; 

h) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional; 
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i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas 

Kesehatan Indonesia; 

j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran; 

k) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 

l) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; 

m) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;  

n) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; 

dan 

o) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 

tentang Standar Profesi Bidan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Sumber hukum sekunder ialah sumber yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku tentang ilmu 

hukum, metodologi penelitian, metode persalinan gentle birth, 

pelayanan kesehatan tradisional integrasi dan hasil penelitian hukum 

kesehatan tentang perlindungan hukum bagi bidan dalam pelaksanaan 

metode persalinan gentle birth.  
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3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yang digunakan diharapkan dapat 

memberikan petunjuk serta pengertian dari bahan hukum primer dan 

sekunder melalui kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI). 

5. Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi lapangan dan 

studi kepustakaan, yaitu: 

a. Studi Lapangan 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data primer dimana metode 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik 

sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive  sampling  dimana 

penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan 

pada tujuan tertentu.
12

 Penelitian ini dilakukan di satu-satunya klinik 

bersalin di Kabupaten Semarang yang menyelenggarakan praktik 

pelayanan persalinan dengan metode gentle birth.  

Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan panduan 

wawancara yang berisi beberapa pertanyaan pokok kepada narasumber 

yaitu salah satu staf bidang Promosi dan Kesehatan Keluarga Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang, organisasi profesi IBI Provinsi Jawa 

Tengah dan responden yaitu bidan yang menjadi praktisi metode gentle 

                                                           
12

 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm. 51 
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birth dan pasien yang memilih metode gentle birth.  Jumlah responden ibu 

hamil trimester tiga yang di teliti berjumlah dua dan ibu postpartum yang 

memilih metode gentle birth sebagai metode persalinannya sebanyak satu 

orang.  

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan sampling 

responden yaitu: 

1) Ibu hamil trimester tiga yang memilih metode gentle birth. 

2) Ibu postpartum yang memilih metode gentle birth sebagai metode 

persalinannya. 

3) Ibu hamil yang tidak memiliki resiko tinggi kehamilan. 

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti melalui pengamatan. Pengamatan yang dilakukan yaitu 

pelaksananaan pelayanan metode persalinan gentle birth yang 

diberikan oleh bidan sebagai praktisi kepada pasien berdasarkan 

dengan peraturan perundangan pelayanan kesehatan tradisional 

integrasi.  

b. Studi Kepustakaan 

Adapun studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini meliputi 

peraturan perundangan, literatur atau buku teks, jurnal dan kamus hukum 

yang bersifat publik maupun privat yang ada kaitannya dengan 

permasalahan legalitas metode persalinan gentle birth ditinjau dari 

peraturan pelayanan kesehatan tradisional integrasi. 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dikembangkan 

dengan maksud hendak memberikan makna (making sense of) terhadap data, 

menafsirkan (interpreting), atau menstransformasikan (transforming) data ke 

dalam bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang 

bernuansakan proposisi-proposisi ilmiah (thesis) yang akhirnya sampai pada 

kesimpulan-kesimpulan final.
13

 Dalam penelitian ini, setelah data diperoleh 

maka selanjutnya disusun secara sistematis dan dilakukan analisis legitimasi 

dan pelindungan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan asas-asas, 

teori hukum, peraturan perundang-undangan dan metode penemuan hukum 

terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di Indonesia dan 

pelaksanaan persalinan dengan metode gentle birth kemudian hasil analisis 

data disajikan dalam bentuk deskriptif dan ditarik kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Burhan Bungin, 2003, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 39 
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F. Penyajian Tesis 

Adapun penyajian dari penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan pelaksanaan penelitian ini yaitu 

meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, sistematika penyajian tesis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab tinjauan pustaka ini diuraikan tinjauan teori dan peraturan perundang- 

undangan yang mendukung penelitian sebagai dasar untuk menganalisa rumusan 

masalah. Bab ini mencakup tinjauan pustaka mengenai legitimasi persalinan 

dengan metode gentle birth oleh bidan dan pelayanan kesehatan tradisional 

integrasi. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan apa yang 

telah dirumuskan yaitu tentang legitimasi pelayanan persalinan dengan metode 

gentle birth oleh bidan sebagai pelayanan kesehatan tradisional integrasi dan 

perlindungan hukum bagi bidan dalam pelayanan persalinan dengan metode 

gentle birth sebagai pelayanan kesehatan tradisional integrasi. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari analisis data dan 

saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan sumbangan bagi 
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Pemerintah mengenai legitimasi metode persalinan gentle birth untuk dijadikan 

salah satu pengembangan pelayanan kesehatan tradisional integrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


