
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bidan adalah salah satu jenis tenaga kesehatan yang diakui negara. Hal ini 

tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan dimana profesi bidan dicantumkan sebagai salah satu dari 12 jenis 

tenaga kesehatan yang diuraikan dalam undang-undang. Pengertian bidan menurut 

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan: 

Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program 

pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang 

diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan 

untuk melakukan praktik Kebidanan. 

Sebagai salah satu bagian dari tenaga kesehatan, bidan memerlukan 

kewenangan dari negara untuk melakukan upaya kesehatan. Pernyataan tersebut 

dimuat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang 

menjelaskan tentang definisi tenaga kesehatan: 

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.  

Kemudian dipertegas pada Pasal 61 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Kebidanan yang mengatakan: 

Bidan dalam menjalankan praktik Kebidanan berkewajiban: 

a. Memberikan Pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, 

kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan 

profesi, standar prosedur operasional 

 



Kewenangan profesi bidan kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 18 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan 

kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007 tentang Standar 

Profesi Bidan, menjelaskan pula tentang ruang lingkup pelayanan kebidanan, 

yaitu: 

Pelayanan Kebidanan berfokus pada upaya pencegahan, promosi kesehatan, 

pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, 

melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan atau bantuan lain 

jika diperlukan, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan.  

Isi dari pasal-pasal di atas, jelaslah bahwa ada pengaturan yang dilakukan oleh 

negara mengenai batasan kewenangan dan ruang lingkup pelayanan profesi bidan 

dalam melakukan praktik kebidanan (asuhan kebidanan) di tengah-tengah 

masyarakat.  

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. Penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah 

negara hukum haruslah didasarkan pada kewenangan yang diperoleh dari undang-

undang
1
. Hal ini dikarenakan adanya asas legalitas yang merupakan salah satu 

asas yang penting dalam sebuah negara hukum (rechtsstaat)
2
. 

                                                           
1
 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 

Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa, hlm. 136 
2
 Ni’matul Huda, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 86 



Pengertian asas legalitas dalam hukum administrasi negara adalah setiap 

perbuatan admisitrasi negara harus berdasarkan hukum
3

. Azas legalitas ini 

merupakan dasar legitimasi dari tindakan pemerintah kepada rakyat dan 

merupakan jaminan untuk perlindungan atas hak-hak rakyat
4
. Negara memberikan 

dan mengatur kewenangan bidan. Kewenangan yang tercantum dalam peraturan  

merupakan sebuah legitimasi bagi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan 

di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan usaha negara untuk melindungi 

hak-hak rakyat.  

Di Kota Semarang saat ini marak bermunculan pelayanan pijat bayi dan spa. 

Sebagian pelayanan pijat bayi dan spa menyatu dalam Praktik Mandiri Bidan 

(PMB) namun sebagian lagi ada yang berdiri sendiri dengan istilah yang 

umumnya disebut mom and baby spa atau mom, kids and baby care atau salon 

kids and baby spa. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan setidaknya 

12 tempat baby spa di Kota Semarang, dari 12 tempat tersebut 9 tempat pelayanan 

baby spa and massage dilakukan oleh bidan, 3 tempat dilakukan oleh terapis. 

Jumlah praktik mandiri bidan yang memberikan pelayanan baby spa and 

massage, baik Ikatan Bidan Indonesia (IBI) maupun Dinas Kesehatan Kota 

Semarang tidak memiliki data tersebut. 

Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan,  Dr.dr.Ina 

Rosalina M.Kes, dalam suatu konferensi pers Gerakan Pijat Bayi Nasional 
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menjelaskan bahwa pijat bayi merupakan salah satu program Kementerian 

Kesehatan yang saat ini sedang gencar digalakkan di wilayah desa maupun kota. 

Kementerian Kesehatan sendiri juga sudah melakukan penelitian terhadap 

manfaat dari pijat bayi ini. Hasil dari penelitian dinyatakan bahwa pijat bayi dapat 

mencegah bayi stunting yang saat ini sedang menjadi salah satu program nasional 

dari Kementerian Kesehatan. 

Pijat bayi juga terbukti mendukung kehidupan 1000 hari pertama bagi bayi 

baru lahir, memberikan stimulus bagi motorik halus, menambah nafsu makan 

serta menambah berat badan anak. Pijat bayi yang dilakukan oleh ibu kepada 

anakpun dapat meningkatkan ikatan kasih sayang (bonding)antara ibu dan bayi 

yang akan berdampak baik bagi tumbuh kembang anak
5
. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diutarakan Dr.dr.Ina Rosalina M.Kes tersebut maka hal ini 

menunjukkan bahwa pijat bayi merupakan suatu bentuk upaya kesehatan, 

khususnya upaya kesehatan promotif dan preventif.  

Meskipun hasil penelitian pijat bayi telah menunjukkan bahwa pijat bayi 

memiliki pengaruh pada pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan anak, 

namun pelayanan pijat bayi dan spa belum diatur secara khusus dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menguraikan berbagai 

upaya kesehatan yang dilakukan kepada bayi, anak balita dan prasekolah: 
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Pelayanan kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui: 

a. pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan; 

b. pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun; 

c. pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 

(enam) bulan; 

d. pemberian imunisasi dasar lengkap bagi Bayi; 

e. pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan 

imunisasi campak pada anak usia 24 bulan; 

f. pemberian Vitamin A; 

g. upaya pola mengasuh anak; 

h. pemantauan pertumbuhan; 

i. pemantauan perkembangan; 

j. pemantauan gangguan tumbuh kembang; 

k. MTBS dan; 

l. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat 

waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu. 

 

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menguraikan wewenang bidan dalam 

pelayanan kesehatan anak, sebagai berikut: 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidan berwenang melakukan: 

a. pelayanan neonatal esensial 

b. penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

c. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah; dan 

d. konseling dan penyuluhan. 

 

Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 

menjelaskan tentang pemantauan dan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak 

prasekolah bahwa hal tersebut terdiri dari kegiatan penimbangan berat badan, 

pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini dan 

intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan 

Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP).  



KPSP merupakan instrumen yang terdiri dari beberapa kategori usia yang 

bertujuan melakukan deteksi penyimpangan dari empat sektor perkembangan 

yaitu motorik halus dan kasar, bahasa, personal sosial dan kemandirian yang dapat 

di lakukan di Puskesmas oleh tenaga kesehatan (umumnya oleh bidan) atau oleh 

petugas PAUD dan guru TK yang telah dilatih
6
. Kita dapat menggunakan KPSP 

untuk melakukan identifikasi apakah perkembangan anak menyimpang atau 

tidak
7
. 

Selanjutnya bila dirunut lagi kepada peraturan yang lebih bersifat teknis yaitu 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007 tentang Standar Profesi 

Bidan, didapati bahwa asuhan kebidanan pada bayi baru lahir diuraikan pada 

kompetensi ke enam, yang isinya adalah sebagai berikut: 

1. Membersihkan jalan nafas dan memelihara kelancaran pernafasan, dan 

merawat tali pusat. 

2. Menjaga kehangatan dan menghindari panas yang berlebihan. 

3. Menilai segera bayi baru lahir seperti nilai APGAR. 

4. Membersihkan badan bayi dan memberikan identitas. 

5. Melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus pada bayi baru lahir dan 

screening untuk menemukan adanya tanda kelainan-kelainan pada bayi 

baru lahir yang tidak memungkinkan untuk hidup. 

6. Mengatur posisi bayi pada waktu menyusu. 

7. Memberikan immunisasi pada bayi. 

8. Mengajarkan pada orang tua tentang tanda-tanda bahaya dan kapan harus 

membawa bayi untuk minta pertolongan medik. 

9. Melakukan tindakan pertolongan kegawatdaruratan pada bayi baru lahir, 

seperti: kesulitan bernafas/asphyksia, hypotermia, hypoglycemi. 

10. Memindahkan secara aman bayi baru lahir ke fasilitas ke gawatdaruratan 

apabila dimungkinkan. 

11. Mendokumentasikan temuan-temuan dan intervensi yang dilakukan. 
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Pada kompetensi asuhan bayi baru lahir terdapat juga keterampilan tambahan, 

yaitu: 

1. Melakukan penilaian masa gestasi. 

2. Mengajarkan pada orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan 

bayi yang normal dan asuhannya. 

3. Membantu orang tua dan keluarga untuk memperoleh sumber daya yang 

tersedia di masyarakat. 

4. Memberi dukungan kepada orang tua selama masa berdukacita sebagai 

akibat bayi dengan cacat bawaan, keguguran atau kematian bayi. 

5. Memberikan dukungan kepada orang tua selama bayinya dalam 

perjalanan rujukan diakibatkan ke fasilitas perawatan ke gawatdaruratan. 

6. Memberi dukungan kepada orang tua dengan kelahiran ganda 

 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007 tentang Standar Profesi 

Bidan mencantumkan asuhan bayi dan balita pada kompetensi ke tujuh, yang 

isinya adalah: 

1. Melaksanakan pemantauan dan menstimulasi tumbuh kembang bayi dan 

anak. 

2. Melaksanakan penyuluhan pada orang tua tentang pencegahan bahaya-

bahaya pada bayi dan anak sesuai dengan usia. 

3. Melaksanakan pemberian imunisasi pada bayi dan anak. 

4. Mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan pada bayi dan anak yang 

terfokus pada gejala. 

5. Melakukan pemeriksaan fisik yang berfokus. 

6. Mengidentifikasi penyakit berdasarkan data dan pemeriksaan fisik. 

7. Melakukan pengobatan sesuai dengan kewenangan, kolaborasi atau 

merujuk dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan bayi dan anak. 

8. Menjelaskan kepada orang tua tentang tindakan yag dilakukan. 

9. Melakukan pemeriksaan secara berkala pada bayi dan anak sesuai dengan 

standar yang berlaku. 

10. Melaksanakan penyuluhan pada orang tua tentang pemeliharaan bayi 

tepat sesuai keadaan bayi dan anak yang mengalami cidera dari 

kecelakaan. 

11. Mendokumentasikan temuan-temuan dan intervensi yang dilakukan. 

 



Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diuraikan di atas, peneliti melihat 

belum ada acuan peraturan perundang-undangan yang jelas untuk pelayanan pijat 

bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan Kota Semarang. Bidan harus 

memiliki kewenangan dan kompetensi yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk melakukan upaya kesehatan. Hal ini sebagai bentuk 

legitimasi terhadap upaya kesehatan yang diberikan bidan di tengah-tengah 

masyarakat. 

Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional, mengemukakan bahwa salah satu keterampilan pelayanan 

kesehatan tradisional diberikan denganteknik pijat. Pelayanan spa diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Spa, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan spa juga termasuk dalam pelayanan 

kesehatan tradisional. Pernyataan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

Pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari Sistem Kesehatan 

Nasional dimana pelayanan kesehatan SPA merupakan salah satu jenis 

pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan 

ramuan dengan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran 

dan jiwa; 

Saat ini pijat telah dikenal sebagai sebuah bentuk terapi yang paling tua di 

dunia
8
. Seni pijat ini sudah dipraktikkan secara turun-temurun dalam budaya umat 

manusia
9
. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan disebutkan bahwa salah satu upaya kesehatan diselenggarakan melalui 

kegiatan pelayanan kesehatan tradisional. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 
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2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional kemudian mencantumkan pelayanan 

kesehatan tradisional menjadi bagian dari sistem kesehatan nasional.  

Dijelaskan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 

Sistem Kesehatan Nasional bahwa kearifan lokal merupakan salah satu dasar dari 

sistem kesehatan nasional. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan kemudian menetapkan salah satu jenis tenaga 

kesehatan yang ada di Indonesia yaitu tenaga kesehatan tradisional. Hal ini 

menjawab ketentuan yang diatur pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan tradisional didukung 

oleh sumber daya kesehatan. 

Terkait dengan peraturan pelayanan kesehatan tradisional yang mengatur 

tentang pijat dan spa, peraturan-peraturan tersebut sejauh ini memang masih 

mengatur pelayanan pijat dan spa untuk orang dewasa, belum mengatur pijat dan 

spa untuk bayi dan balita. Dengan maraknya pelayanan pijat bayi dan spa yang 

dilakukan oleh bidan saat ini, apakah ini sama artinya bidan telah memasuki ranah 

pelayanan kesehatan tradisional?  

Hal lain yang juga menjadi permasalahan adalah adanya pengaturan 

konsekuensi mengenai tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris, dimana berdasarkan peraturan yang ada, pijat dan spa 

tergolong dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris. Konsekuensi seorang 

tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris 

tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 



tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menyatakan “Dalam hal penyehat 

tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan, 

harus melepas profesi sebagai tenaga kesehatan.” 

Pasal tersebut menegaskan bahwa penyehat tradisional yang merupakan tenaga 

kesehatan memiliki konsekuensi yaitu tenaga kesehatan tersebut harus melepas 

profesinya sebagai tenaga kesehatan. Jika mengacu pada peraturan di atas, apakah 

bidan yang memberikan pelayanan pijat bayi dan spa juga harus dikenai 

konsekuensi melepas profesinya sebagai tenaga kesehatan?  

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Peneliti mengambil beberapa penelitian sebagai pembanding. Penelitian pertama 

oleh Lilik Mardiana dan Eko Martini, tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian 

di bidang kesehatan. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pijat bayi terhadap 

kuantitas tidur bayi usia 3-6 bulan di Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang 

Kabupaten Lamongan, didapati dalam penelitian ini bahwa ada pengaruh 

signifikan pijat bayi terhadap kuantitas tidur bayi. Penelitian ini memberikan 

saran yaitu perlunya peran tenaga kesehatan untuk mengembangkan promosi serta 

edukasi mengenai pijat bayi kepada masyarakat, dalam hal ini orang tua untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur bayi
10

 . 

Penelitian kedua oleh Gita Kostania, tahun 2015. Penelitian ini adalah 

penelitian di bidang kesehatan. Penelitian ini adalah tentang pelaksanaan 
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pelayanan kebidanan komplementer pada bidan praktik mandiri di Kabupaten 

Klaten. Hasil penelitian ini  didapati bahwa 80, 8% responden bidan menjalankan 

praktik pijat yang diantaranya adalah jenis pijat bayi 81%
11

. 

Penelitian ketiga adalah oleh Muhammad Arie Budiman, tahun 2014. 

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum yang meneliti tentang bidan 

yang menjalankan fungsi di luar kewenangan sehingga merugikan pasien. Hasil 

penelitian ini didapati bahwa bidan mempunyai kewenangan dalam melayani 

persalinan ibu dan anak yang dilahirkan dimana dalam suatu daerah belum 

terdapat dokter dan dalam keadaan darurat demi penyelamatan nyawa seseorang 

atau pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, maka bidan dapat melakukan 

pelayanan kesehatan di luar kewenangannya. 

Bidan yang menjalankan praktiknya pada daerah yang tidak terdapat dokter, 

dalam rangka menjalankan tugas dari pemerintah, bidan dapat melakukan 

pelayanan kesehatan di luar kewenangannya. Implikasi bidan yang melaksanakan 

profesi di luar wewenangnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dari 

sisi hukum pidana atas kelalaian yang mengakibatkan matinya orang seperti 

dalam Pasal 359, Pasal 36 KUHP, dari sisi hukum perdata dapat dituntut ganti 

rugi seperti yang tercantum dalam Pasal 1367 B.W serta pencabutan izin praktik 

dari sisi hukum administrasi
12

.  
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Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa penelitian yang akan diteliti kali ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dua penelitian sebelumnya merupakan 

penelitian di bidang kesehatan yang membahas pengaruh pijat bayi bagi kesehatan 

dan pelaksanaan pelayanan kebidanan komplementer pada praktik mandiri bidan. 

Penelitian ketiga adalah penelitian di bidang hukum yang meneliti tentang 

pelaksanaan praktik di luar kewenangan bidan. Penelitian yang akan dilakukan 

kali ini bertujuan untuk meneliti pelaksanaan pengawasan pijat bayi dan spa oleh 

bidan di praktik mandiri bidan Kota Semarang,yang akan dikaji melalui 

pendekatan ilmu hukum kesehatan terkait dengan pengaturan, pelaksanaan dan 

pengawasannya.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini akan dilakukan kepada bidan 

yang memberikan pelayanan pijat bayi dan spa di tempat praktik mandiri bidan 

wilayah Kota Semarang. Peneliti memberi judul pada penelitian ini pelaksanaan 

pengawasan pijat bayi dan spa oleh bidan dipraktik mandiri bidan Kota Semarang. 

B. Perumusan Masalah 

Mengacu kepada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dikaji, yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan Kota 

Semarang tentang pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan ? 

2. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan praktik pijat bayi dan spa oleh bidan 

di praktik mandiri bidan Kota Semarang ?  



3. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pijat 

bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan Kota Semarang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan danperaturan kebijakan 

Kota Semarang tentang pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan praktik pijat bayi dan spa oleh 

bidan di praktik mandiri bidan Kota Semarang. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pijat bayi 

dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan Kota Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan usulan kepada organisasi 

profesi bidan/ IBI dan Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait peraturan 

perundang-undangan dan peraturan kebijakan Kota Semarang 

terhadappelaksanaan serta pengawasan pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik 

mandiri bidan Kota Semarang. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi, referensi 

pembanding dan pemahaman khususnya mengenai peraturan perundang-

undangan dan peraturan kebijakan Kota Semarang tentangpelaksanaan serta 



pengawasan pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan Kota 

Semarang. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan hukum yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

tujuan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (socio legal 

approach). Pendekatan yuridis sosiologis akan menerangkan bagaimana 

penerapan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, asas dan teori 

hukum yang terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan pijat bayi oleh bidan 

di praktik mandiri bidan Kota Semarang. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dan 

menjawab rumusan masalah adalah penelitian deskriptif analitik. Penelitian 

deskriptif analitik menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum atau 

peristiwa hukum atau karakteristik gejala hukum atau frekuensi adanya 

hubungan (kaitan) antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan 

yang lain. Peneltian ini menggambarkan tentang bagaimana pengaturan 

perundang-undangan dan peraturan kebijakan pemerintah Kota Semarang 

terkait pijat bayi dan spa, pelaksanaannya, pengawasan dan faktor-faktor yang 

mendukung serta menghambat pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri 

bidan Kota Semarang. 

 



3. Jenis Data 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan 

dengan pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan Kota Semarang. 

Elemen-elemen penelitian adalah: 

a. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan Kota Semarang 

tentang pelayanan pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan.  

b. Pelaksanaan pelayanan pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan 

Kota Semarang. Peneliti mengamati dan mencatat alur pelayanan sejak pasien 

datang, mendapatkan pelayanan sampai pasien pulang. 

c. Pengawasan pelayanan pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan 

Kota Semarang. Peneliti mewawancarai bidan yang memberikan pelayanan 

kemudian dikonfirmasi kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

d. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pijat bayi 

dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan Kota Semarang. Faktor-faktor 

tersebut diperoleh dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan 

pearaturan kebijakan Kota Semarang serta melalui observasi di lapangan. 

Berdasarkan objek penelitian di atas, maka data yang digunakan dalam 

peneltian ini adalah: 

 

 

 

 



a. Data primer  

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama
13

. Data 

primer diperoleh melalui wawancara mendalam dari responden dan 

narasumberserta melaui hasil observasi lapangan. Narasumber yang 

diwawancara dalam penelitian ini adalah staf bidang Sumber Daya Kesehatan 

dan staf bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang, ketua 

organisasi Ikatan Bidan Indonesia Kota Semarang dan ahli hukum kesehatan 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Responden dalam penelitian ini 

adalah bidan yang memberi pelayanan pijat bayi dan spa di praktik mandiri 

bidan Kota Semarang yang berjumlah 5 orang. 

b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang dibagi menjadi 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
14

. Bahan hukum yang 

digunakan untuk memperoleh jawaban dalam penelitian ini, adalah: 

1) Bahan hukum primer, yaitu; 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 

c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan 
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e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional 

h) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional 

i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Spa 

j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya 

Kesehatan Anak 

k) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan 

Tumbuh Kembang Anak dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak 

l) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Empiris 

m) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktek Bidan 

n) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di 

Bidang Kesehatan 

o) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007 tentang Standar 

Profesi Bidan 

 

 



2) Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberi penjelasan tentang bahan-

bahan hukum primer di atas yaitu buku-buku tentang hukum administrasi 

negara, hasil penelitian tesis atau jurnal hukum kesehatan. 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum penunjang yang memberi pengertian tentang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, yaitu leaflet. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan cara studi pustaka, wawancara mendalam dan observasi. 

a. Studi pustaka 

Peneliti melakukan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder. Data 

sekunder ini diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun 

bahan hukum tersier yang terkait dengan pelaksanaan pijat bayi dan spa oleh 

bidan di praktik mandiri bidan Kota Semarang. 

b. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer. Wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara mendalam dan terstruktur secara langsung antara 

peneliti dan narasumber
15

. Peneliti menyiapkan panduan wawancara yang telah 

ditentukan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. 

Pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terbuka.  
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c. Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah observasi biasa dengan keterlibatan pasif dari 

peneliti
16

. Observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan 

pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan Kota Semarang dan hal-

hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

pelayanan tersebut. Peneliti akan mengamati sejak bayi datang bersama 

orangtuanya ke praktik mandiri bidan, saat bayi menerima pelayanan pijat dan 

spa oleh bidan dan sampai bayi selesai menerima pelayanan tersebut. 

Observasi dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. 

5. Metode Sampling 

Metode sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. 

Wawancara terhadap narasumberditekankan pada individu yang benar-benar 

ahli tentang pokok permasalahan, dalam hal ini adalah pimpinan organisasi 

profesi bidan (IBI) Kota Semarang, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 

dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang 

dan ahli hukum kesehatan dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Kemudian dalam pemilihan responden ditekankan kepada sampel yang 

representatif
17

. Responden dalam penelitian ini adalah bidan yang memberikan 

pelayanan pijat bayi dan spa di tempat praktik mandiri bidan Kota Semarang 

yang berjumlah 5 orang. 
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6. Metode Analisis Data 

Penelitian menggunakan metode analisis data kualitatif. Langkah-langkah 

analisis data dalam penelitian ini adalah; 

a. Pengumpulan data 

Data primer diperoleh melalui observasi ke lapangan serta wawancara 

mendalam kepada responden dan narasumber. Wawancara tersebut direkam 

kemudian dibuat transkripnya. Data sekunder dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan melalui kajian pustaka. 

b. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan melalui pengelompokan data yang sesuai dengan topik 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. 

c. Penyajian data 

Data yang telah direduksi kemudian dikelompokkan agar dapat disajikan. Data 

disajikan secara sistematis dalam bentuk kalimat. Data disusun dalam bentuk 

matriks berdasarkan rumusan masalah penelitian. Matriks diuraikan secara 

deskriptif melalui narasi sehingga diperoleh gambaran tentang pelaksanaan 

maupun pengawasan pijat bayi dan spa oleh bidan di tempat praktik mandiri 

bidan Kota Semarang. 

d. Analisis data  

Analisis dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan Kota Semarang 

mengenai pelaksanaan maupun pengawasan pijat bayi dan spa serta faktor-



faktor yang mendukung dan menghambat. Peneliti menganalisis data dengan 

peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang 

terkait, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Kesimpulan tersebut 

menjadi jawaban dari permasalahan penelitian ini. 

F. Penyajian Tesis 

Penyajian tesis dibuat secara sistematis dan naratif dari bab per bab, sebagai 

berikut: 

BAB I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan 

mengenai pelaksanaan pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan 

Kota Semarang, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian yang sesuai dan 

penyajian tesis. 

BAB II berisi tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori 

yang menunjang penelitian seperti teori kewenangan, kompetensi, instrumen 

yuridis pemerintahan, profesi bidan, pelayanan kesehatan tradisional, 

pelayanan pijat bayi, pelayanan kesehatan spa dan teori pemerintahan. 

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan. Semua data yang diperoleh 

diuraikan baik dari studi pustaka, hasil wawancara serta observasi. Pembahasan 

yang dimaksud yaitu uraian hasil penelitian mengenai pengaturan perundang-

undangan dan peraturan kebijakan Kota Semarang terkaitpelaksanaan dan 

pengawasanpijat bayi dan spa,serta faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat pelaksanaan pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri 

bidan Kota Semarang. 



BAB IV merupakan bab simpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari 

seluruh hasil penelitian yang diperoleh. Saran merupakan sumbang pikir dari 

peneliti kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang dan organisasi profesi IBI 

Kota Semarang. Bagian terakhir disertakan daftar pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


