
BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

pembahasannya secara sekaligus. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk melakukan analisis pengaturan peraturan perundang-undangan dan 

peraturan kebijakan kota Semarang, pelaksanaan dan pengawasan pijat bayi dan 

spa serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelayanan pijat 

bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah staf bidang Kesehatan Masyarakat 

Dinas Kesehatan Kota Semarang, staf bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, Ketua IBI Kota Semarang dan satu orang ahli hukum 

kesehatan. Sementara yang menjadi responden adalah lima bidan yang 

memberikan pelayanan pijat bayi dan spa di praktik mandiri bidan Kota 

Semarang. 

A. Pengaturan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan 

Kota Semarang tentang Pijat Bayi dan Spa oleh Bidan di Praktik Mandiri 

Bidan di Kota Semarang 

Peneliti mengkaji pengaturan peraturan perundang-undangan dan peraturan 

kebijakan pemerintah Kota Semarang tentang pijat bayi dan spa oleh bidan di 

praktik mandiri bidan berdasarkan beberapa hal di bawah ini: 

 

 



1. Dasar Pengaturan Pelayanan Pijat Bayi dan Spa 

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan “Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.  

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan lebih 

lanjut menegaskan bahwa: 

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk 

mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan 

berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. 

(2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam 

kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 

(delapan belas) tahun. 

(3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban 

bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan 

pemerintah daerah. 

 

Pasal-pasal di atas memberi penjelasan bahwa upaya kesehatan merupakan hak 

asasi yang dilindungi oleh negara. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan memberikan jaminan perlindungan tentang upaya 

pemeliharaan kesehatan bagi warga negaranya sejak bayi masih dalam 

kandungan. Upaya kesehatan kepada bayi dan anak yang dimaksudkan pada 

pasal di atas ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, sehat, 

cerdas dan juga untuk menurunkan angka kematian bayi. Upaya kesehatan 

anak dimulai sejak anak dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Hal ini 

menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, dan 

pemerintah. 

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber pertama yaitu Staf 

Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kota Semarang, beliau 



mengatakan, untuk peraturan pelayanan kebidanan, Dinas Kesehatan Kota 

Semarang mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 

2017. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 mencantumkan 

kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan anak khususnya 

pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak 

prasekolah, namun tidak mencantumkan upaya pijat bayi dan spa sebagai 

bagian dari pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang anak. Hal tersebut 

menyebabkan bagian SDK Dinas Kesehatan Kota Semarang tidak dapat 

memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPM PTSP) untuk mengeluarkan perizinan bagi bidan yang ingin 

membuka pelayanan pijat bayi dan spa, baik itu khusus pelayanan pijat bayi 

dan spa ataupun yang menyatu dengan pelayanan praktik mandiri bidan. 

Menurut SDK Dinas Kesehatan Kota Semarang, Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 28 Tahun 2017 tidak mengatur untuk pelayanan pijat bayi dan spa, 

namun mengatur untuk pelayanan praktik mandiri bidan bagi pelayanan 

kesehatan ibu dan anak
181

.  

Hasil wawancara dengan narasumber kedua, staf bidang kesehatan masyarakat 

Dinas Kesehatan Kota Semarang mengatakan bahwa Kota Semarang memang 

belum memiliki peraturan kebijakan mengenai pijat bayi dan spa. Tahun 2017 

Dinas Kesehatan Kota Semarang pernah mengadakan pertemuan konsultasi 

ahli kesehatan anak dengan tema Stimulasi Tumbuh Kembang Bayi dengan 

Tehnik Pijat Bayi dan Akupresur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh petugas 
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pelaksana kesehatan anak di klinik pratama dan praktik mandiri bidan, yang 

kebanyakannya jenis tenaga kesehatannya adalah bidan. Narasumber dalam 

pertemuan tersebut adalah dokter ahli kesehatan anak konsultan tumbuh 

kembang anak dan penggiat pelayanan pijat bayi dan spa dari Indonesian 

Holistic Care Association (IHCA). Pertemuan ini dilaksanakan dalam bentuk 

ceramah dan tanya jawab yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

tenaga kesehatan mengenai pertumbuhan dan perkembangan serta 

meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan mengenai pijat bayi. Berdasarkan 

hasil wawancara tersebut, narasumber mengatakan bahwa tema tersebut dipilih 

karena melihat kebutuhan dan perkembangan terkini yang terkait dengan tren 

dari penyebab kematian bayi. Walaupun upaya pijat bayi dan spa berkontribusi 

untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan bayi namun sampai saat ini 

belum ada prioritas untuk menjadi program unggulan di Dinas Kesehatan Kota 

Semarang
182

. 

Narasumber ketiga adalah Ketua IBI Kota Semarang. Berdasarkan hasil 

wawancara didapati informasi, pijat bayi merupakan bagian dari stimulasi 

tumbuh kembang bayi. Stimulasi tumbuh kembang bayi telah diatur di dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan. Pelayanan pijat bayi ini menyatu dengan 

pelayanan kesehatan anak di praktik mandiri bidan. Hal ini dikarenakan bidan 
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mempunyai tanggungjawab dan kewenangan salah satunya memberikan 

asuhan pada bayi dalam bentuk stimulasi tumbuh kembang bayi
183

. 

Hasil wawancara dengan responden, peneliti menemukan, tiga bidan 

berpendapat pelayanan pijat bayi dan spa untuk stimulasi tumbuh kembang 

bayi sudah termasuk dalam kewenangan bidan terkait pelayanan kesehatan 

anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
184

. Satu responden bidan 

mengatakan tidak tahu mengenai peraturan pelayanan pijat bayi dan spa, bidan 

tersebut hanya menjalankan pelayanan yang sudah ada di praktik mandiri 

bidan
185

. Satu responden lainnya mengatakan bahwa pijat bayi dan spa 

merupakan kewenangan terapis namun bila bidan sudah mengikuti pelatihan 

maka bidan boleh memberikan pelayanan pijat bayi dan spa. Responden ini 

tidak tahu persis bagaimana peraturan yang ada
186

.  

Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka terhadap peraturan perundang-

undangan dan kebijakan kota Semarang, peneliti mendapati bahwa memang 

belum ada peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan Kota 

Semarang yang mengatur pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri 

bidan. Pengaturan mengenai pelayanan pijat dan spa terdapat dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014, namun peraturan ini masih mengatur 

secara umum. 
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Pasal 28 H UUD 1945 dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan memberikan jaminan adanya hak bagi setiap warga negara 

termasuk bayi untuk mendapatkan upaya pemeliharaan kesehatan, oleh karena 

itu pengaturan pijat dan spa yang baru diatur secara umum juga perlu diatur 

secara khusus untuk bayi dan anak. 

2. Kriteria Klien Griya Spa Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa.  

Peraturan ini tidak menyebut secara khusus kriteria umur dari obyek yang 

dilayani, namun dari konsep pelayanan yang diuraikan pada bagian lampiran 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014, peneliti mendapati bahwa 

peraturan ini secara umum mengatur pelayanan kesehatan spa untuk dewasa. 

Orang yang dilayani dalam pelayanan ini disebut klien. 

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pelayanan kesehatan 

merupakan salah satu hak asasi warga negara Indonesia yang dilindungi oleh 

Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 menyatakan dengan jelas memberi hak bagi upaya kesehatan bayi. 

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional menyebutkan bahwa bayi dan anak termasuk dalam kelompok 

penduduk rentan. Hal tersebut menjadi dasar bahwa upaya kesehatan pijat dan 

spa bagi bayi perlu diatur. Hal ini akan memberi perlindungan hukum bagi bayi 

yang mendapat pelayanan, kemudian perlindungan hukum bagi tenaga 

kesehatan yang memberi pelayanan serta sarana yang memberikanpelayanan 

tersebut. 



Masing-masing praktik mandiri bidan memiliki jumlah kunjungan bayi yang 

bervariasi untuk pelayanan pijat bayi dan spa, seperti yang digambarkan dalam 

tabel di bawah ini. 

PMB 

 
PMB A PMB B PMB C PMB D PMB E 

Jumlah rata-rata bayi 

yang dilayani dalam 1 

bulan 

30 bayi 2 bayi 60 bayi 12 bayi 10 bayi 

 

Gambar 1 Jumlah Rata-rata Kunjungan Pijat Bayi dan Spa dalam 1 Bulan 

 

 

Tabel di atas menunjukkan jumlah kunjungan rata-rata dalam satu bulan di 

tempat responden, yaitu PMB A 30 bayi, PMB B2 bayi, PMB C60 bayi, PMB 

D 12 bayi dan PMB E 10 bayi dalam sebulan. Mengingat kebutuhan akan 

pelayanan pijat bayi dan spa terus berkembang di tengah-tengah masyarakat, 

maka kurang efisien serta kurang efektif bila petugas administrasi negara hanya 

menunggu lembaga legislatif mengeluarkan peraturan untuk menjawab suatu 

kebutuhan yang diperlukan publik.  

Indonesia adalah negara hukum modern. Peran pemerintah untuk turut campur 

dalam pelayanan publik serta kebutuhan masyarakat terhadap berbagai 

peraturan akan terus berkembang. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya 

kekosongan peraturan bila pemerintah setempat tidak segera membuat suatu 

peraturan kebijakan. Akibatnya ada hak-hak masyarakat yang tidak terlindungi 

oleh hukum. 

Salah satu calon responden yang menolak untuk diteliti mengatakan, calon 

responden ini pernah ditegur karena memiliki pelayanan pijat bayi dan spa di 

dalam praktik mandiri bidan miliknya. Responden kemudian menanyakan 



bagaimana peraturan atau kebijakan yang seharusnya agar sebagai masyarakat 

umum bisa memiliki perizinan pijat bayi dan spa, pihak dinas kesehatan belum 

bisa memberi jawaban.  

Salah satu responden yang lain juga menyampaikan bahwa pelayanan pijat bayi 

dan spa ini sudah pernah dibicarakan dalam organisasi profesi dan Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, namun sampai sekarang belum ada 

kelanjutannya
187

. Hal ini dikonfirmasi oleh peneliti dan diakui oleh Dinas 

Kesehatan Kota Semarang bahwa memang pernah dibahas secara informal 

antara Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan IBI namun pihak Dinas 

Kesehatan Kota Semarang tidak dapat memberikan rekomendasi pelayanan 

yang tidak memiliki dasar hukum tertulisnya
188

.  

Menurut peneliti, hal ini menunjukkan bahwa di masyarakat sebenarnya ada 

sebuah kebutuhan terhadap regulasi tentang pelayanan pijat bayi dan spa yang 

perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Semarang dalam bentuk peraturan 

kebijakan Kota Semarang.  

Seperti yang dijelaskan oleh narasumber dari staf bidang Kesehatan 

Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang, bahwa tahun 2017 Dinas 

Kesehatan juga pernah melakukan pertemuan yang membahas tentang 

Stimulasi Tumbuh Kembang Bayi dengan Tehnik Pijat Bayi dan Akupresur. 

Tema ini dipilih karena  mempertimbangkan tentang tren yang sedang ada di 

masyarakat dan kaitannya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian 

bayi. Diangkatnya tema ini dalam acara tersebut karena pihak Dinas Kesehatan 
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menyadari bahwa ada manfaat dan kebutuhan akan pijat bayi untuk 

meningkatkan derajat kesehatan bayi dan anak. 

Berdasarkan teori instrumen yuridis pemerintahan, pemerintah Kota Semarang 

memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan kebijaksanaan atau 

diskresi (discreation/freies ermessen) yaitu kemerdekaan bertindak 

berdasarkan inisiatif pemerintah Kota Semarang dikarenakan kekosongan 

peraturan atau peraturan yang belum jelas atau peraturan penyelesaiannya 

belum ada dan di sisi lain saat ini masyarakat memang membutuhkan adanya 

kejelasan terhadap peraturan tersebut sebagai payung hukum dalam pemberian 

upaya kesehatan. 

Pemerintah Kota Semarang sebenarnya dapat lebih mengutamakan tujuan 

utamanya (doelmatigheid) yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum 

dari pada mencari kesesuaian pada hukum tertulis yang berlaku saat 

(rechmatigheid). Saat iniDinas Kesehatan Kota Semarang terpaku kepada asas 

legalitas dimana upaya-upaya kesehatan yang ada di masyarakat hanya diberi 

rekomendasi untuk perizinan bila ada landasan hukum yang tertulis.  

Berdasarkan Hukum Administrasi Negara dijelaskan bahwa yang menjadi 

sumber hukum tidak hanya peraturan perundang-undangan yang tertulis, 

namun juga terdapat sumber hukum yang tidak tertulis berupa asas-asas umum 

penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang kemudian menjadi dasar bagi 

peraturan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota/daerah. 

Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

mengatakan bahwa: 



Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi 

orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah. 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 belum mengatur secara 

khusus bagaimana aturan untuk pelayanan pijat bayi dan spa. Pemerintah 

dalam hal ini pemerintah Kota Semarang berarti punya tanggung jawab untuk 

menindaklanjuti pelayanan pijat bayi dan spa di Kota Semarang. 

3. Jenis Tenaga Kesehatan di Griya Spa Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 ini telah mengatur sumber 

daya manusia yang bekerja di Griya Spa. Lampiran Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 menyebutkan perawat atau fisiotherapi atau 

dokter sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di tempat pelayanan tersebut. 

Fungsi mereka bukan sebagai pemberi layanan, namun berperan sebagai 

konsultan kesehatan. Pemberi layanan dalam Griya Spa adalah seorang terapis. 

Tingkat pendidikan seorang terapis adalah setingkat SMA  dan Diploma I. 

Peraturan ini tidak menyebutkan bidan sebagai tenaga kesehatan yang bekerja 

di Griya Spa.  

Hasil wawancara dan pengamatan peneliti, pijat dan spa yang dilakukan oleh 

bidan di praktik mandiri adalah pijat dan spa kepada bayi, bukan kepada orang 

dewasa. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

mengatakan bahwa: 

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk 

mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan 

berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. 

 



Bidan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai tanggung jawab untuk 

menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Hal ini sebagaimana yang 

termuat dalam bagian latar belakang pendahuluan Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007, Kementerian Kesehatan menyatakan: 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting 

dan strategis terutama dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kesakitan dan Kematian Bayi (AKB). Bidan memberikan pelayanan 

kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek 

pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan 

masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk 

senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan 

dimanapun dia berada 

Berdasarkan peraturan di atas, peneliti melihat bahwa upaya kesehatan bayi 

dan anak tidak bisa dilepaskan dari peran bidan. Hal ini dikarenakan bidan 

diberi tanggung jawab oleh pemerintah untuk menurunkan angka kesakitan dan 

kematian bayi. Peraturan yang mengatur tentang kewenangan pelayanan 

kesehatan bayi dan anak juga banyak dikaitkan dengan profesi bidan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 belum mengatur tentang 

pelayanan pijat bayi dan spa dan juga tidak mengatur bidan sebagai salah satu 

tenaga kesehatan konsultan ataupun pemberi layanan di Griya Spa. 

4. Jenis Pijat dan Spa di Griya Sehat Griya Spa Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa. 

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 

mengatakan bahwa “Pelayanan Kesehatan SPA harus mengikuti prinsip dasar 

dan konsep penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA”. Kemudian Pasal 3 

ayat (2) dari peraturan yang sama, mengatakan “Prinsip dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pohon keilmuan pengobatan tradisional 



Indonesia yang meliputi pendekatan kosmologi, holistik dan kultural 

(biopsikososiokultural)”. 

Lampiran dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 menjelaskan 

tentang prinsip dasar dan konsep pelayanan kesehatan SPA. Sebagaimana 

dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 

2014 bahwa prinsip dasar pelayanan kesehatan SPA meliputi pendekatan 

kosmologi, holistik dan kultural (biopsikososiokultural). Pendekatan kosmologi 

adalah: 

Pendekatan kosmologi dalam Sistem Pengobatan Tradisional Indonesia 

memandang penyakit tidak saja pada apa yang menyebabkan sakit, melainkan 

bagaimana dan mengapa orang menjadi sakit. Pendekatan kosmologi 

memandang sehat sebagai rangkaian hubungan harmonis antara individu dan 

lingkungan. 

Pendekatan holistik dijelaskan sebagai berikut: 

Pendekatan holistik memandang penyakit disebabkan oleh ketidaseimbangan 

antara fisik, emosional, spiritual, sosial dan lingkungan. Dengan demikian 

pelayanan yang dibutuhkan setiap individu bersifat spesifik, yang mengarah 

pada penyebab penyakit dan tidak hanya sekedar mengatasi gejala. Pendekatan 

holistik memandang sehat adalah keseimbangan antara fisik, emosional, 

spiritual, sosial dan lingkungan. 

Pendekatan kultural (biopsikososiokultural) adalah:  

Kebutuhan biologis setiap individu sangat berkaitan erat dengan keadaan sosial 

budayanya. Hal tersebut berpengaruh terhadap kepribadian, nilai, kepercayaan, 

perilaku, dan kemampuan individu sehingga akan diperoleh kecerdasan dalam 

perilaku hidup sehat. 

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 mengatakan 

bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan spa di Indonesia memperhatikan 

budaya Indonesia agar ada ciri khas dalam pelayanan kesehatan tradisional ini. 



Konsep pelayanan spa yang diatur mencantumkan jenis pijatan daerah, seperti 

pijatan jawa, pijatan bali dan juga ada pijatan dari negara lain. 

Teknik memijat yang diatur dalam peraturan ini juga memiliki lima gerakan 

dasar pijat yaitu mengusap, menekan dengan gerakan memutar, meremas dan 

mencubit, menepuk serta menggetarkan (menggunakan alat). 

Pelayanan spa di Griya Spa juga bisa dikombinasikan dengan ramuan untuk 

lulur, scrub, boreh, masker badan, ramuan perawatan kulit wajah, rambut, 

tangan dan kaki. Selain itu juga ada terapi aroma dan terapi hidro. Terapi 

aroma menggunakan minyak-minyak atsiri lokal untuk relaksasi yang telah 

terdaftar pada Badan POM. Terapi air merupakan perawatan berendam pada  

bath tub. 

Pijat dan spa yang dilakukan bidan kepada bayi di praktik mandiri bidan  

memiliki persamaan dan perbedaan dari pijat yang dilakukan kepada orang 

dewasa di Griya Spa. Berdasarkan teori pijat bayi dan pengamatan di lapangan, 

pijat pada bayi dilakukan dengan cara diusap dengan penekanan yang minimal. 

Secara keseluruhan pijatan pada bayi lebih banyak berupa usapan. Pijat yang 

diberikan pada orang dewasa di Griya Spa setidaknya memiliki lima gerakan 

dasar yaitu mengusap, menekan dengan gerakan memutar, meremas dan 

mencubit, menepuk serta menggetarkan.  

Pijat bayi bertujuan untuk melakukan stimulasi tumbuh kembang bayi. Pijat 

bayi tidak jelas memperlihatkan asal daerah dari model pemijatannya. Hal ini 

dikarenakan pemijatan pada bayi lebih kepada gerakan usapan. Pijat yang 



diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 memiliki ciri 

khas asal budaya daerah asalnya, termasuk pijatan dari negara lain. 

Pelayanan spa kesehatan bayi dilakukan dengan bayi berendam di kolam 

menggunakan ban di leher. Air di kolam tidak diberi campuran aroma terapi. 

Bayi juga tidak dilakukan perawatan kulit ataupun rambut seperti pada 

pelayanan spa yang tercantum di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 

2014. Bayi yang dilakukan pemijatan dan spa oleh bidan selalu diajak 

berbicara. Bayi bila menangis diberi mainan yang berwarna-warni atau 

didekatkan ke ibunya untuk menyusui. Proses pijat dan spa bayi juga ada yang 

sambil diiringi musik.   

Peneliti menyimpulkan bahwa ada perbedaan tujuan pada pemijatan dan spa 

pada bayi dengan pemijatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 8 Tahun 2014. Pemijatan pada bayi lebih ditujukan untuk memberi 

stimulasi bagi tumbuh kembang bayi sementara pemijatan yang dimaksud pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 lebih bertujuan pada 

pemanfaatan warisan budaya untuk kesehatan pada konsep sehat-sakit. Sampai 

saat ini pijat dan spa belum diatur dalam perundang-undangan sebagai bagian 

dari upaya stimulasi tumbuh dan kembang bayi. 

5. Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Pijat dan Spa Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 

Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 mengatur bahwa 

penyelenggara pelayanan kesehatan spa harus memiliki perizinan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan, saat ini 



perizinan sudah melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu. Pihak Dinas Kesehatan yang mengerluarkan rekomendasinya
189

. 

Pemberi layanan memiliki persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Hal 

ini tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 

2014, yaitu: 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

b. Fotokopi akta pendirian badan usaha 

c. Fotokopi STPT dan/atau SIP tenaga yang akan memberikan pelayanan 

d. Fotokopi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah 

setempat 

e. Fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh 

peraturan pemerintah daerah masing-masing 

f. Fotokopi profil griya spa yang meliputi pengorganisasian, lokasi dan 

klasifikasi Griya Spa; dan 

g. Mengisi daftar assasment yang disediakan 

 

 

Hasil wawancara dengan responden, lima bidan menjawab tidak ada aturan 

khusus atau syarat administrasi tertentu yang mereka lakukan untuk 

menyelenggarakan pelayanan pijat bayi dan spa. Hal ini dikarenakan belum 

ada aturankhusus untuk pelayanan ini di praktik mandiri bidan. 

Peraturan pijat dan spa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 

2014 salah satunya mengatur tentang aturan penyelenggaraan pijat dan spa. 

Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 menjelaskan 

adanya syarat bagi pemberi layanan dan sarana prasarana pelayanan pijat dan 

spa. Penyelenggara harus menyertakan syarat foto kopi KTP, STPT, SIP dari 

pemberi layanan di griya spa tersebut. Penyelenggara juga harus menyiapkan 

foto kopi dokumen lingkungan, izin lokasi dan profil griya spa yang hendak 
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dibuka. STPT dan SIP berkaitan dengan kompetensi pemberi layanan. Hal ini 

akan memberi dampak pada mutu pelayanan kepada klien.  

Pijat bayi dan spa belum memiliki aturan yang mengatur, sehingga 

penyelenggaraannya saat ini belum memiliki acuan yang jelas. Pengaturan 

mengenai pijat bayi dan spa akan memberi dampak pada mutu pelayanan yang 

diberikan kepada bayi. 

B. Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Pijat Bayi dan Spa oleh Bidan di 

Praktik Mandiri Bidan Kota Semarang  

1. Wawancara dengan Narasumber 

a. Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bidang Sumber Daya Kesehatan 

Dinas kesehatan Kota Semarang didapati bahwa Dinas Kesehatan Kota 

Semarang tidak mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan pijat 

bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan. Hal tersebut dikarenakan 

pelayanan pijat bayi dan spa tidak termasuk dalam ranah tugas dan 

tanggungjawab bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kota Semarang. Dengan 

kata lain pelayanan pijat bayi dan spa yang dilakukan oleh bidan di praktik 

mandiri bidan tidak ada monitor dan evaluasinya. 

Monitor dan evaluasi yang dilakukan kepada bidan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Semarang hanya sebatas ranah tugas dan tanggung jawab bidan yang terdapat 

dalam Peratuan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 saja. Pengawas akan 

mengingatkan bidan bila melihat adanya pelayanan yang menyimpang, bahwa 

perizinan praktik mandiri bidan yang diberikan sebatas kewenangan yang 



tertuang dalam Peratuan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017. Pembinaan 

anggota kemudian dilakukan oleh organisasi profesi.  

Terkait dengan kepemilikan sertifikat pelatihan pijat bayi dan spa oleh bidan 

yang memberikan pelayanan pijat bayi dan spa, menurut staf bidang Sumber 

Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang, hal tersebut tidak 

berpengaruh kepada rekomendasi dan pemberian izin untuk pelayanan tersebut. 

Hal ini disebabkan kewenangan pelayanan pijat bayi dan spa belum diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan 

bidan. Bidan bisa saja memiliki kompetensi namun untuk bisa memberikan 

pelayanan bidan harus memiliki kewenangan
190

. 

Tanggapan staf Sumber Daya Kesehatan Kota Semarang mengenai Pasal 30 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 mengenai konsekuensi bidan 

harus melepas profesi sebagai tenaga kesehatan karena memberikan pelayanan 

kesehatan tradisional empiris (pijat dan spa), staf Dinas Kesehatan Kota 

Semarang mengatakan hal tersebut harus sejalan dengan konsekuensi yang 

terdapat dalam aturan tersebut
191

. 

b. Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Hasil wawancara dengan staf bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 

Kota Semarang mengenai pelaksanaan serta pengawasan pijat bayi dan spa, 

mengatakan bahwa bila tidak ada peraturannya maka tidak dapat dilakukan 

monitor evaluasinya, dengan kata lain tidak ada kendali terhadap pelayanan 

pijat bayi dan spa yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. 
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Staf bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang cukup 

kaget dan mengatakan belum pernah mendengar tentang Pasal 30 Peraturan 

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014192. 

c. Ketua IBI Kota Semarang menyampaikan dalam wawancaranya dengan 

peneliti bahwa bidan tidak diperkenankan untuk membuka praktik khusus 

untuk pijat bayi dan spa, karena kewenangan tersebut milik terapis. Bila bidan 

hendak membuka pelayanan tersebut harus ada tenaga terapis sebagai 

penanggungjawabnya. Terkait dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 

103 Tahun 2014 ketua IBI Kota Semarang menanggapi bahwa memang tempat 

yang hanya khusus untuk pijat bayi dan spa bukan merupakan praktik mandiri 

bidan namun itu sudah bagian dari terapis.IBI Kota Semarang melakukan 

himbauan bagi anggotanya pada setiap pertemuan agar bidan bekerja sesuai 

dengan kewenangan.   

2. Wawancara dengan responden  

Hasil wawancara dengan responden terkait pelaksanaan dan pengawasan pijat 

bayi spa didapati hasil sebagai berikut: 

a. Lima responden mengatakan bahwa untuk menambah menu pelayanan  pijat 

bayi dan spa dalam praktik mandiri bidan tidak ada izin khusus atau ketentuan 

khusus baik dari Dinas Kesehatan Kota Semarang maupun dari organisasi 

profesi. 

b. Lima responden mengatakan bahwa pengawasan praktik mandiri bidan dari 

Dinas Kesehatan Kota Semarang pada umumnya dilakukan pada saat akan 
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memperpanjang Surat Izin Praktik Bidan. Pengawasan dapat dilakukan 

bersama dengan organisasi profesi. Pada umumnya, walaupun pihak dinas 

kesehatan melihat ada pelayanan pijat bayi dan spa di dalam praktik mandiri 

bidan, pihak dinas kesehatan tidak memasuki area pelayanan tersebut. Pihak 

Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pengawasan berfokus untuk ranah 

praktik mandiri bidan saja. 

c. Tiga responden yang pernah mengikuti pelatihan pijat bayi dan spa, oleh 

karena itu tiga responden ini memiliki sertifikat pelatihan pijat bayi dan spa. 

Satu responden hanya mengikuti seminar dan pelatihan pijat bayi, sehingga 

tidak memiiki sertifikat untuk spa bayi. Satu responden lainnya belum pernah 

mengikuti pelatihan pijat bayi dan spa, responden tersebut diajarkan langsung 

oleh pemilik praktik mandiri bidan yang pernah mengikuti pelatihan pijat bayi 

dan spa, sehingga responden ini belum memiliki sertifikat. 

d. Satu responden memberikan informed consent secara lisan dan tulisan, satu 

responden lainnya tidak melakukan informed consent baik lisan maupun tulisan 

dan tiga responden lainnya melakukan nformed consent secara lisan. 

e. Lima responden tidak memiliki acuan standar operasional prosedur yang 

tersedia di tempat praktiknya. Tiga responden ini memberikan pelayanan pijat 

bayi dan spa berdasarkan apa yang dipelajari dalam pelatihan pijat bayi dan 

spa. Tiga responden ini memiliki modul pelatihan namun tidak membuatnya 

menjadi bentuk standar operasional prosedur di tempat praktik mandiri masing-

masing. Satu responden tidak memiliki standar operasional prosedur, 

pelaksanaan pelayanan pijat bayi dan spa dilakukan berdasarkan hasil latihan 



dengan pemilik tempat praktik mandiri bidan. Responden ini juga memiliki 

modul pelatihan namun standar operasional prosedur pelayanan pijat bayi dan 

spa tidak tersedia di tempat praktik mandiri tersebut. Satu responden 

melakukan pelayanan pijat bayi berdasarkan hasil seminar dan pelatihan pijat 

bayi, untuk pelaksanaan spa bayi responden ini belajar dari pemilik tempat 

praktik mandiri bidan tersebut dan juga dari melihat utube. 

f. Lima responden mengakui bahwa belum pernah mendengar mengenai Pasal 30 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional. Lima responden mengatakan pijat bayi dan spa yang dilakukan 

oleh bidan memiliki sisi positif yang tidak didapat bila dilakukan oleh penyehat 

tradisional. Sisi positif tersebut diantaranya penyuluhan kesehatan terkait 

tumbuh kembang bayi, informasi mengenai makanan pengganti ASI, 

pelaksanaan imunisasi yang dapat diberikan pada kunjungan yang sama, 

penyuluhan kesehatan bagi ibu dimasa nifas dan menyusui dan lain-lain. 

3. Observasipelaksanaan pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan 

Kota Semarang 

Peneliti melakukan observasi pelaksanaan pelayanan pijat bayi dan spa pada 

tiga responden, dari hasil observasitersebut peneliti mendapati: 

a. Observasi pertama. 

Responden pertama belum pernah mengikuti pelatihan. Keterampilan pijat bayi 

dan spa didapat dari latihan dengan bidan pemilik tempat praktik mandiri 

bidan. Responden ini belum memiliki sertifikat pelatihan. Pengetahuan tentang 

pijat bayi dan spa didapat dari membaca modul secara pribadi. Responden 



pertama telah memberikan pelayanan sekitar satu tahun.Usia bayi yang 

dilayani sekitar lima bulan, berat badan bayi lima koma satu kilogram.  

Bayi sebelumnya sudah pernah dipijat di tempat lain oleh bidan. Bayi mulai 

dipijat umur satu bulan. Bayi datang dengan orang tuanya. Pertama datang ke 

tempat praktik bayi ke ruang pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan oleh bidan. 

Bayi ditimbang berat badannya, dilakukan pengukuran panjang badan, 

pengukuran lingkar kepala dan pengukuran suhu tubuh serta pemeriksaan 

kemampuan bayi mengangkat kepala. Ibu bayi diberi penjelasan tentang 

gambaran pelaksanaan pijat bayi dan renang. Informed consent dilakukan 

secara lisan. 

Tempat pelaksanaan pijat bayi dan renang berada di tempat khusus dan 

terpisah dari ruang pelayanan lainnya. Jendela ruangan tertutup rapat, suhu 

ruangan adalah suhu kamar, tidak terdapat pengukur suhu ruangan. Ruangan 

cukup bersih, didesain untuk ruangan anak, berwarna-warni. Kolam renang 

berupa kolam renang mobile (bisa dilipat bila ada pelayanan homecare), air 

untuk renang telah disiapkan. Tempat untuk pijat berupa matras, kondisi 

bersih. 

Tahap pertama adalah tahap pemijatan. Bayi dipijat dimulai dari kaki, 

kemudian perut, dilanjutkan di daerah dada, tangan. Kemudian bayi 

ditengkurapkan, pijatan dilakukan di daerah punggung. Bagian terakhir adalah 

bagian wajah. Selama pemijatan bayi cukup tenang. Sesekali bayi menangis, 

bila bayi menangis maka bayi disusukan ke ibunya atau diberi mainan. Sambil 



bayi disusukan bayi tetap dapat dipijat oleh bidan di daerah tubuh yang 

memungkinkan untuk dipijat (bisa menyesuaikan). 

Petugas tampak mahir dan tenang melakukannya. Pijatan yang dilakukan 

merupakan sentuhan lembut. Keluarga juga tampak senang melihat respon bayi 

selama pemijatan dan spa. Selama pelayanan bayi diajak bicara oleh bidan dan 

ibunya. Sesekali ibu juga bicara dengan bidan mengkonsultasikan tentang 

perkembangan bayi kepada bidan. Pemijatan dilakukan sekitar 20 menit. 

Setelah pemijatan bayi dilakukan gym/senam sebagai pemanasan sebelum 

renang. Pemanasan dilakukan sekitar lima menit. Setelah pemanasan bayi 

kemudian dipersiapkan untuk renang, bayi dipasang pelampung berupa ban 

yang diletakkan di leher. Ban pelampung terbuat dari bahan plastik yang cukup 

lembut untuk kulit bayi. Air di kolam telah diatur kehangatannya, tidak 

dilakukan pengukuran suhu air, air cukup diraba suam-suam kuku kemudian 

ibu bayi diminta untuk menyocokkan dengan air mandi bayi biasanya.  

Sebelum bayi berenang, bayi dilakukan penyesuaian dengan air. Kaki bayi 

diperkenalkan dengan air dengan cara, sambil digendong kaki bayi dikenakan 

ke air. Bila bayi tenang baru secara pelan-pelan bayi diturunkan ke dalam 

kolam. Bayi kemudian berenang sekitar 20 menit. Di dalam kolam bayi, ada 

bola-bola mainan warna-warni ukuran sedang terbuat dari bahan plastik. 

Selama renang/spa bayi aktif, tampak tenang dan senang, sekali-kali menangis 

namun bila diberi mainan bayi kemudian tenang.  

Setelah 20 menit, bayi kemudian diangkat dari kolam dilepas pelampungnya 

dan dimandikan. Setelah dimandikan, bayi dikeringkan dan dipakaikan baju 



kembali. Bayi juga diberikan imunisasi sesuai dengan jadwal dan permintaan 

ibunya. Bayi tidak begitu rewel saat dilakukan penyuntikan dan setelah 

penyuntikan. Selesai imunisasi bayi diberi minum dan pulang. 

b. Observasi kedua 

Responden kedua telah mengikuti pelatihan khusus pijat bayi dan spa sejak di 

bangku kuliah. Hal tersebut diwajibkan dari institusi pendidikan responden. 

Responden telah memberi pelayanan sekitar empat tahun. Bayi yang diberi 

pelayanan berusia tujuh bulan. Bayi sebelumnya sudah pernah dipijat di dukun 

bayi, namun ibu bayi merasa tidak cocok,dengan alasan ilmu yang diperoleh 

dukun bayi hanya dari turun temurun. Ibu bayi lebih tenang bila bayinya dipijat 

oleh bidan karena bidan adalah tenaga kesehatan. Bayi dan orangtuanya sampai 

ke tempat praktik bidan, bayi dan orangtuanya langsung masuk ke ruang pijat 

bayi dan spa. Bayi tidak dilakukan penimbangan, tidak dilakukan pengukuran 

tinggi badan, tidak dilakukan pengukuran lingkar kepala, tidak dilakukan 

pengukuran suhu.  

Pada saat peneliti menanyakan ke responden kedua, responden menjawab 

karena bayi sudah berusia tujuh bulan berat bayi pasti telah cukup dan sudah 

dapat mengangakat kepala. Responden tidak melakukan pengukuran suhu 

tubuh bayi karena responden merasa dengan perabaan kulitnya responden telah 

cukup peka dengan kondisi bayi. 

Ruangan pijat bayi dan spa adalah ruangan khusus dan terpisah dari tempat 

pelayanan yang lain. Ruangan bersih dan cukup hangat. Ruangan 

disettingdengan dekorasi untuk anak, ada mainan dan berwarna-warni. Air dan 



kolam telah disiapkan. Di dalam ruangan tidak terdapat pengukur suhu 

ruangan. 

Tahap pertama pelaksanaan pijat bayi dan spa adalah tindakan pemijatan. 

Pemijatan dilakukan di matras. Pemijatan dilakukan dari kaki, kemudian perut, 

dada, dan tangan. Setelah itu bayi ditengkurapkan dan pemijatan dilakukan di 

daerah punggung. Bagian terakhir adalah wajah. Bayi sempat menangis. Bayi 

saat menangis diberi mainan atau disusui ke ibunya. Pemijatan tetap dilakukan 

disesuaikan pada bagian tubuh yang memungkinkan dengan kondisi bayi yang 

sedang disusui. Pemijatan dilakukan dengan usapan yang lembut pada bayi. 

Bayi dilakukan senam/gym sekitar lima menit setalah pemijatan selesai. Setelah 

itu bayi baru berenang/spa. Air kolam adalah air dengan kondisi suam-suam 

kuku. Responden kedua tidak melakukan pengukuran pada suhu air, ibu bayi 

juga tidak terlibat dalam meraba suhu air. Bayi dipasang pelampung ban di 

leher bayi. Bahan pelampung cukup lembut untuk kulit bayi. Kemudian bayi 

digendong dan diperkenalkan dengan air. Kaki bayi dikenakan ke air. Bayi 

tampak tenang setelah itu baru bayi diturunkan ke kolam.  

Selama renang bayi tampak aktif dan senang. Di dalam kolam terdapat banyak 

bola mainan berukuran sedang terbuat dari bahan plastik berwarna-warni. 

Selama pemijatan dan renang bayi diajak ngobrol oleh ibu dan bidannya. Ibu 

juga sesekali bertanya tentang pertumbuhan bayi, cara membuat makanan 

pendamping ASI, tentang manfaat pijat bayi kepada responden kedua. Setelah 

20 menit bayi selesai berenang kemudian bayi dimandikan. Setelah dimandikan 

bayi dikeringkan dan dipakaikan baju.  



c. Observasi ke tiga 

Responden sudah pernah mengikuti pelatihan pijat bayi, namun belum pernah 

mengikuti pelatihan spa bagi bayi. Pengetahuan dan keterampilan spa bayi 

didapat dari latihan dengan pemiliki tempat praktik dan belajar dari utube. 

Responden ketiga telah memberikan pelayanan pijta bayi sekitar empat tahun. 

Bayi yang akan diberi pelayanan pijat berusia empat setengah bulan. Bayi 

sudah pernah dipijat oleh dukun bayi namun ibu memilih pindah pijat dengan 

bidan karena lebih yakin bila bayinya dipijat oleh tenaga kesehatan. Pada saat 

bayi datang bayi hanya dilakukan penimbangan berat badan. 

Ruangan tempat pemijatan bersih, rapi dan suhu ruangan cukup hangat. Air 

kolam telah dipersiapkan, responden tidak melakukan pengukuran suhu air dan 

tidak melibatkan orang tua untuk meraba kehangatan air. Tahap pertama pijat 

bayi dan spa adalah senam/gym. Senam ini dilakukan sekitar lima menit. 

Setelah senam bayi dipersiapkan untuk renang. Bayi dipasang ring ban 

pelampung di leher. Bayi kemudian diperkenalkan ke air. Setelah kaki bayi 

dikenakan ke air dan bayi tampak tenang bayi kemudian diturunkan ke kolam.  

Bayi berenang selama 20 menit. Namun pada sepuluh menit kedua bayi diganti 

pelampungnya menggunakan pelampung yang kaitannya di dada. Alasannya 

adalah agar leher bayi lebih relaks dengan pergantian posisi ring pelampung 

tersebut. Selama renang bayi tampak tenang dan aktif. Sesekali menangis 

namun setelah bayi diberi mainan bayi tenang kembali. Ibu dan keluarga aktif 

mengajak bayi berbicara dan bermain. 



Setelah selesai berenang bayi kemudian dikeringkan, disusui oleh ibunya. 

Setelah bayi disusui oleh ibunya bayi disendawakan dan dilanjutkan dengan 

pemijatan. Pemijatan dimulai dari area dada, kemudian perut, tangan dan kaki. 

Bayi kemudian ditengkurapkan dan dilanjutkan pemijatan. Bagian terakhir 

adalah bagian wajah. Pemijatan berlangsung sekitar 10-15 menit. Setelah 

pemijatan bayi diberi pakaian kembali. 

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

Kota Semarang 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Spa mengatur tentang syarat dan perizinan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan spa di Griya Spa. Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 mengatur persyaratan 

administrasi dan persyaratan teknis penyelenggaraan pelayanan tersebut. 

Peraturan tersebut mencantumkan syarat foto kopi KTP, foto kopi akta 

pendirian badan usaha, foto kopi STPT dan/atau SIP tenaga pemberi layanan, 

rekomendasi dari asosiasi, foto kopi sertifikat/ ijazah kompetensi, surat 

pengantar dari puskesmas, foto kopi dokumen lingkungan, izin lokasi dan 

profil griya spa. Persyaratan teknis lainnya termasuk persyaratan air, sarana 

dan prasarana. Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian akan 

diverifikasi.Proses ini juga dapat melibatkan asosiasi spa. 

Proses persyaratan dan perizinan tersebut merupakan bagian dari upaya 

pengawasan pemerintah terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

masyarakat. Pengawasan memiliki beberapa motif, diantaranya untuk menjaga 



kualitas, memberikan perlindungan hukum serta perlindungan kepentingan 

warga negara. 

Adanya peraturan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan spa memberi 

jaminan bahwa kualitas pelayanan terus dijaga, adanya perlindungan hukum 

bagi penerima pelayanan, pemberi pelayanan serta fasilitas pemberi layanan. 

Pijat bayi dan spa belum memiliki peraturan yang mengatur, sehingga belum 

ada ketentuan untuk kualitas pelayanan, perlindungan hukum dan perlindungan 

bagi kepentingan warga. 

Terkait dengan konsekuensi Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 

2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional bila dikaitkan dengan bidan 

yang melakukan pelayanan pijat bayi dan spa, maka pendapat peneliti bidan 

yang melakukan pijat bayi dan spa tidak dapat otomatis dikatakan penyehat 

tradisional karena dalam pelaksanaannya seorang penyehat tradisional harus 

memiliki STPT, anggota dari asosiasi spa dan bekerja dalam sebuah kode etik 

penyehat tradisional.  

Bidan dalam praktiknya tidak memiliki STPT, tidak tergabung dalam asosiasi 

penyehat tradisional, dan tidak bekerja berdasarkan kode etik penyehat 

tradisional, dengan demikian bidan yang melakukan pijat bayi dan spa tidak 

dapat dikatakan penyehat tradisional. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 

103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional tidak dapat 

dikenakan kepada bidan yang memberikan pelayanan pijat bayi dan spa di 

tempat praktiknya.  



Pelayanan pijat bayi dan spa belum termuat secara jelas sebagai bagian dalam 

upaya stimulasi tumbuh kembang bayi dan anak sebagaimana yang termuat 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan maupun 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017. Bidan yang 

melakukan pelayanan pijat bayi dan spa di tempat praktiknya dapat dikatakan 

melakukan pelayanan di luar kewenangan yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan oleh staf Sumber Daya 

Kesehatan Dinas Kota Semarang bahwa rekomendasi untuk izin yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017. 

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 

mengatakan bahwa “Bidan dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, harus sesuai dengan 

kompetensi dan kewenangannya.” Kemudian Pasal 28 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan mengatakan: 

Bidan yang menjalankan Praktik Kebidanan di tempat praktik yang tidak 

sesuai dengan SIPB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan 

sanksi administratif berupa: 

a.teguran tertulis 

b.penghentian sementara kegiatan; atau 

c.pencabutan izin 

 

Berdasarkan uraian di atas maka bidan yang memberikan pelayanan pijat bayi 

dan spa di tempat praktik mandiri kebidanan yang tidak sesuai dengan 

SIPBnya maka dapat dikenakan sanksi administratif. 

 



5. Pengawasan pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik mandiri bidan Kota 

Semarang: 

Dinas Kesehatan Kota Semarang mengetahui bahwa ada pelayanan pijat bayi 

dan spa yang dilakukan di praktik mandiri bidan. Pihak Dinas Kesehatan Kota 

Semarang tidak menganggap bahwa pelayanan pijat bayi dan spa tersebut 

bagian dari tugas pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Semarang didasarkan pada kewenangan bidan yang termuat 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017. Staff bidang 

Sumber Daya Kesehatan mengatakan mereka berhati-hati dalam memberikan 

teguran karena ada resiko pihak yang ditegur akan melakukan penuntutan bila 

merasa tidak terima dengan teguran atau tindakan dari Dinas Kesehatan. 

Salah satu fungsi manajemen pemerintah adalah fungsi sebagai pengawas.  

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 

mengatakan bahwa “Pengawasan di bidang kesehatan adalah kegiatan 

mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di 

bidang kesehatan”. Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 

2018 mengatakan bahwa “Tenaga Pengawas Kesehatan diangkat dan 

ditugaskan dalam jabatan fungsional Tenaga Pengawas Kesehatan sesuai 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan”. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan di bidang kesehatan merupakan 

upaya mengawasi dan mengegakkan peraturan perundang-undangan. Tanpa 

pengawasan maka tidak dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan 

diterapkan di masyarakat atau tidak. Selain itu tenaga pengawas juga telah 



diangkat dan ditugaskan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya ada 

pendelegasian dari wakil rakyat kepadatenaga pengawas bidang kesehatan 

untuk mengawasi pelaksanaan upaya kesehatan di masyarakat. Salah satu 

tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan 

pelayanan yang sesuai dengan haknya. 

Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 juga mengatakan 

bahwa tenaga pengawas kesehatan diberi wewenang memasuki tempat yang 

diduga digunakan untuk kegiatan terkait dengan sumberdaya kesehatan serta 

upaya kesehatan. Selain itu dalam peraturan perundang-undangan juga diatur 

bahwa tenaga pengawas kesehatan harus membawa kartu tanda pengenal, surat 

perintah dari satuan unit dan memiliki prosedur administrasi bila di lapangan 

ditemukan adanya pelanggaran. 

Hal ini menegaskan bahwa ada kewenangan yang diberikan oleh negara kepada 

tenaga pengawas di bidang kesehatan memasuki sarana yang diduga 

dipakaiuntuk kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya kesehatan dan upaya 

kesehatan.Tindakan pengawasan yang dilakukan sesuai prosedur dan sesuai 

peraturan perundang-undanganmendapatkan perlindungan hukum dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Praktik mandiri bidan adalah sarana yang dipakai oleh tenaga kesehatan dan 

untuk upaya kesehatan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018, tenaga pengawas 

memiliki legalitas untuk memasuki area pelayanan pijat bayi dan spa di tempat 

praktik tersebut. 



Ada hak dan kepentingan warga yang perlu dilindungi pada pelayanan pijat 

bayi dan spa yang diselenggarakan di praktik mandiri bidan. Hal ini menjadi 

salah satu alasan perlunya dilakukan pengawasan pada praktik mandiri bidan 

tersebut. Tenaga pengawas dapat melakukan pengawasan secara langsung 

maupun tidak langsung. Pengawas melakukan pengawasan langsung saat 

mendatangi tempat praktik mandiri bidan tersebut. Pengawas dapat 

memperoleh informasi langsung dari pemberi layanan terkait tenaga pelaksana, 

sarana prasarana, prosedur pelaksanaan dan dapat pula menggali informasi dari 

ibu bayi yang menerima pelayanan tersebut. 

Pengawas juga dapat mengawasi secara tidak langsung melalui laporan dari 

petugas pengawas lainnya, berita atau artikel media massa, laporan pekerjaan 

baik yang berkala maupun insidentil. Informasi yang didapat dari pengawasan 

tersebut dapat menjadi sumber kajian oleh Dinas Kesehatan dalam membuat 

peraturan kebijakan bagi pelayanan pijat bayi dan spa di Kota Semarang. Hal 

tersebut terkait dengan fungsi pemerintah mengatur berbagai kegiatan dalam 

masyarakat agar tertata dengan baik serta melayani masyarakat agar 

menghasilkan keadilan untuk masyarakat. 

Peneliti juga mendapati informasi adanya bidan yang ditegur secara lisan oleh 

Dinas Kesehatan Kota Semarang karena melakukan pelayan pijat bayi dan spa 

di praktik mandiri bidan. Teguran secara lisan termasuk dalam upaya 

penegakkan hukum, sama halnya dengan upaya pengawasan. Wawancara 

dengan Ketua IBI juga didapati bahwa IBI pernah menegur secara lisan 

anggotanya yang melakukan hal yang sama. Berdasarkan hal tersebut Dinas 



Kesehatan berarti sudah melakukan tindakan pengawasan terhadap bidan yang 

memberikan pelayanan pijat bayi dan spa di tempat praktiknya. IBI juga 

melakukan pembinaan kepada anggotanya. Pengawasan dapat dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan, organisasi profesi, oleh masyarakat bahkan oleh anggota 

legislatif. 

6. Wawancara dengan Ahli Hukum Kesehatan 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu ahli hukum kesehatan. 

Beliau menjelaskan di dalam hukum berlaku adagium hukum, dimana bila 

tidak diatur tidak boleh, berarti itu boleh. Peraturan itu tegas karena peraturan 

itu harus mengatur. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Spa mengatur untuk orang dewasa, maka peraturan 

tersebut mengikat untuk orang dewasa, tidak bisa mengikat untuk bayi. Namun 

bila Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 mengatakan bahwa tenaga 

kesehatan tidak boleh melakukan pelayanan kesehatan tradisonal empiris, 

maka berarti tenaga kesehatan tidak boleh melakukan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris. Dalam hal ini berlaku asas kepastian hukum. Menurut 

pendapat ahli hukum kesehatan ini, seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 

103 Tahun 2014 ini salah. Tenaga kesehatan seharusnya boleh melakukan 

upaya kesehatan dengan cara tradisional. Intinya yang spesialis boleh 

melakukan yang umum, namun yang umum tidak boleh melakukan yang 

spesialis. Hal ini disebabkan adanya prinsip kehati-hatian yang harus 

diperhatikan dalam tindakan pelayanan kesehatan. Namun bila hukum 



mengatakan tidak boleh, berarti tenaga kesehatan tidak boleh melakukannya. 

Warga negara harus mentaati karena berlaku prinsip kepastian hukum193. 

C. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelayanan Pijat Bayi 

oleh Bidan di Praktik Mandiri Bidan Kota Semarang 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat 

pelayanan pijat bayi dan spa dilakukan oleh bidan di praktik mandiri bidan Kota 

Semarang, sebagai berikut: 

1. Faktor yang Mendukung Pelayanan Pijat Bayi oleh Bidan di Praktik Mandiri 

Bidan Kota Semarang 

a. Faktor Yuridis. 

1) Kewenangan dan Kompetensi Bidan 

Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 

mengatakan bahwa bidan berwenang untuk: 

h. melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita dan anak pra 

sekolah serta deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, 

dan rujukan; dan 

 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007, pada kompetensi 

keenam dijelaskan seorang bidan harus memiliki pengetahuan tentang 

kebutuhan dasar bayi berupa bonding&attachment, pengetahuan tentang 

tumbuh kembang yang normal pada bayi baru lahir usia 1 bulan dan memiliki 

keterampilan tambahan untuk mengajarkan orang tua tentang pertumbuhan dan 

perkembangan bayi normal dan asuhannya. 
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007, pada kompetensi  

ketujuh menjelaskan bahwa bidan harus memiliki pengetahuan dasar tentang 

pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak normal serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya serta kebutuhan fisik dan psikososial anak. Kemudian bidan 

harus memiliki keterampilan pemantauan dan menstimulasi tumbuh kembang 

bayi dan anak. 

Pijat bayi dan spa merupakan upaya kesehatan yang memberikan setidaknya 

tiga pemenuhan kebutuhan untuk bayi, yaitu kebutuhan fisik-biologis, 

kebutuhan emosi kasih sayang (bonding&attachment) dan kebutuhan stimulasi 

yang berguna merangsang semua sistem motorik dan sensorik bayi yang 

bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi. Hal ini berkaitan dengan kompetensi 

dan kewenangan seorang bidan. 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007 juga menjelaskan 

bahwa bidan memiliki posisi strategis dalam upaya menurunkan angka 

kesakitan dan kematian pada bayi dan anak. Hal ini didukung pula dengan 

kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada bidan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak. 

2) Pendidikan Bidan 

Bidan merupakan tenaga kesehatan professional yang standar minimal 

pendidikannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan dari 

pengaturan ini adalah untuk meningkatkan mutu dari pelayanan yang diberikan 

bidan. Salah satu ibu bayi yang berprofesi sebagai guru mengatakan bahwa 



dirinya sudah pernah memijatkan bayinya ke dukun bayi namun merasa kurang 

cocok. Ibu lebih memilih bidan yang sudah memiliki ilmu melalui pendidikan 

formal. Peneliti melihat bahwa dalam hal ini ibu juga memperhatikan prinsip 

kehati-hatian dalam pelayanan yang diterima bagi bayinya. Salah satu 

responden juga mengatakan bahwa masih ada beberapa dukun bayi yang 

kadang dalam pelayanannya masih mengaitkan bayi menangis dengan hal-hal 

tahayul. Saat bayi dipijat dan bayi banyak menangis dukun bayi tersebut tetap 

melanjutkan pijatannya dan mengatakan bayi menangis karena ada gangguan 

roh jahat. Hal ini berbeda dengan pijat bayi yang dilakukan oleh bidan, bila 

bayi yang sedang dipijat menangis bayi akan digendong ke ibunya untuk 

disusui atau bayi diajak bermain dulu. Bila bayi sudah tidak menangis bayi 

baru dilanjutkan untuk dipijat
194

. Bidan memiliki dasar ilmu dalam 

pelayanannya kepada bayi. 

b. Faktor Sosiologis 

Ibu dan keluarga mengenal bidan bukan hanya sejak menerima pelayanan pijat 

bayi dan spa.Ibu dan keluarga kemungkinan sudah mengenal bidan tersebut 

sejak ibu memeriksakan kehamilan atau pada saat menerima pelayanan 

persalinan di bidan tersebut.Ibu-ibu yang telah didampingi persalinannya oleh 

bidan tentunya akan lebih nyaman melanjutkan perawatan bayinya kepada 

bidan yang telah menolong persalinannya. Proses persalinan yang telah 

berlangsung menimbulkan kedekatan antara ibu dan bidan. Hal ini berkaitan 

dengan pelayanan bidan yang merupakan pelayanan berkesinambungan antara 
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ibu dan bayi. Bidan biasa hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai penyedia 

pelayanan bagi kesehatan ibu dan anak. Kedekatan relasi ini memberikan rasa 

percaya dan kenyamanan untuk melanjutkan pelayanan kesehatan yang 

lainnya. 

c. Faktor Teknis. 

1) Orang tua dan bayi yang datang menerima pelayanan pijat bayi dan spa, tidak 

hanya datang untuk pelayanan tersebut. Bayi juga dapat sekaligus mendapatkan 

pelayanan imunisasi, timbang berat badan, panjang badan, lingkar kepala 

(pemantauan tumbuh kembang lainnya) di tempat praktik bidan tersebut. Hal 

ini membuat ibu menjadi lebih efektif dari segi waktu. Salah satu ibu yang 

bayinya diberi pelayanan pijat bayi mengatakan bahwa sebenarnya ibu tersebut 

sudah mengetahui cara memijat bayi karena pernah diajarkan di rumah sakit 

tempat ibu melahirkan. Ibu tersebut juga kadang sudah melakukan pijat bayi 

sendiri di rumah. Ibu membawa bayinya untuk pijat ke bidan karena ibu ingin 

sekalian anaknya diperiksa berat badan bayinya. Ibu yang lain juga melakukan 

hal yang sama, selain bayinya diberikan pijatan dan spa, bayi juga sekalian 

diberikan imunisasi sesuai jadwalnya.  

2) Selama bayi diberi pelayanan pijat bayi dan spa, ibu juga dapat sekalian 

mengkonsultasikan keadaan bayinya, tumbuh kembang bayinya serta 

konsultasi tentang kondisi ibunya yang masih dalam masa menyusui. Salah 

satu responden yang diteliti mengatakan, momen-momen tersebut adalah 

momen yang efektif memberikan penyuluhan kesehatan bagi ibu karena 

kondisinya lebih tenang dan tersedia waktu yang cukup panjang untuk 



menjawab pertanyaan ibu bayi tersebut dengan lebih rinci.Hal ini memberi 

manfaat bagi ibu karena banyak pengetahuan tentang pendidikan kesehatan 

yang dapat diterima oleh ibu sambil bayinya dipijat dan dilakukan spa
195

. Peran 

komunikasi, informasi dan edukasi serta konseling ini juga bermanfaat bagi ibu 

terkait pemberdayaan dirinya untuk mengambil keputusan bagi kesehatan 

dirinya dan keluarganya. Hal ini seperti yang dicantumkan dalam salah satu 

falsafah kebidanan terkait pemberdayaan perempuan dalam pengambilan 

keputusan sehubungan dengan kesehatannya dan keluarganya. 

3) Manfaat pijat bayi dan spa bagi tumbuh kembang bayi  

Pijat bayi dan spa merupakan salah satu upaya untuk memberikan stimulasi 

pada tumbuh kembang anak.  Pijat bayi dan spa memberikan stimulus 

setidaknya pada tiga alat indera, yaitu indera peraba, indera penglihatan dan 

indera pendengaran. Menurut teori pijat bayi, stimulus yang terbaik bagi 

tumbuh kembang bayi ialah stimulus yang melibatkan beberapa indera 

sekaligus. Selama proses pemijatan dan spa, bayi tidak hanya dipijat (stimulus 

pada indera peraba) namun bayi juga diajak berbicara (stimulus pada indera 

pendengaran) dan diajak bermain dengan mainan yang bisa berbunyi dan 

berwarna-warni (stimulus pada indera pendengaran dan pengelihatan). 

Disamping itu pijat bayi dan spa juga bisa sambil diiringi musik. Selain 

mendapatkan stimulus bagi perkembangan bayi, bayi dan orangtua juga bisa 

mendapatkan kedekatan emosional.  
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Berdasarkan teori mekanisme dasar pijat dari hasil penelitian Field (1990), 

dikatakan bahwa pijatan akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

anak, serta aktivitas nervus vagus yang mempengaruhi terserapnya makanan 

dalam tubuh bayi dan meningkatkan volume air susu ibu. Hasil penelitian dari 

Prof. T. Field dan Scafidi (1986 dan 1990) mendapati bahwa 20 bayi prematur 

dengan berat badan rata-rata 1280gr dengan lama rawat di NICU 20 hari 

sebelum intervensi, yang dipijat selama 3x15 menit selama 10 hari 

mendapatkan kenaikan berat badan 25 gr/ hari dan 17 gr/hari pada kelompok 

yang dipijat dan kelompok kontrol secara berturut-turut
196

. Hasil penelitian dari 

Tri Sasmi Irva, Oswati Hasanah dan Rismadefi Woferst menemukan bahwa 

adanya peningkatan yang signifikan antara median berat badan bayi sebelum 

dan sesudah diberikan intervensi terapi piijat bayi. Penelitian ini dilakukan 

pada 17 bayi pada kelompok eksperimen dan 17 bayi pada kelompok kontrol, 

dilakukan pada bayi dengan usia 1-3 bulan, pijatan dilakukan pagi dan sore 

selama 15 menit selama dua minggu
197

.  

Hasil penelitian Isy Royhanati, Gretta Oktavia Maharani Putri dan Hernika Sari 

menemukan bahwa ada korelasi positif dan signifikan anatara frekuensi baby 

spa dengan kualitas tidur dengan menyusu, dengan kategori sedang sampai 

dengan kuat. Penelitian ini dilakukan pada bayi yang berusia tiga sampai enam 

bulan. Bayi dilakukan pijat, gym dan renang empat kali sebulan oleh bidan 
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dengan durasi 30-35 menit
198

. Manfaat dari pijat bayi dan spa tersebut menjadi 

faktor yang mendukung bagi peningkatan derajat kesehatan anak dan 

mendukung tanggung jawab bidan terkait dengan upaya menurunkan angka 

kesakitan dan kematian bayi. 

4) Manfaat bonding attachment dari pijat dan spa bayi 

Pijatan yang dilakukan pada bayi adalah pijatan dengan usapan yang lembut 

yang dilakukan di seluruh tubuh bayi. Pada saat ibu melakukan pijatan kepada 

bayinya, ada rasa percaya diri yang timbul dalam diri ibu tersebut terkait 

perannya sebagai ibu. Pijat bayi dapat mendekatkan hubungan orang tua 

dengan bayinya. Sentuhan dari orang tua memberi rasa nyaman pada bayi 

sehingga membantu menciptakan ikatan yang kuat antara orang tua dan bayi. 

Salah satu kompetensi bidan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 

Tahun 2007 memiliki pengetahuan tentang bonding attachment, melalui pijat 

bayi ini bidan dapat mengajarkan pada ibu bayi melakukan pijat bayi di rumah 

oleh orang tua bayi sehingga terjalin bonding attachment antara orang tua dan 

bayi. 

5) Bidan yang memberikan pelayanan pijat bayi dan spa memiliki tempat khusus 

di praktik mandiri tersebut untuk pelayanan pijat bayi dan spa. Tempat tersebut 

biasa didekorasi sesuai dengan karateristik anak. Tempat tersebut dilengkapi 

area untuk pemijatan dan area untuk kolam spa. Selain itu terdapat pula sarana 

pemanas air untuk ketersediaan air hangat. 
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2. Faktor yang MenghambatPelayanan Pijat Bayi dan Spa oleh Bidan di Tempat 

Praktik Mandiri Bidan: 

a. Faktor Yuridis 

Kewenangan dan kompetensi bidan terkait dengan pemantauan dan stimulasi 

tumbuh kembang bayi disatu sisi juga menjadi faktor yang menghambat. Hal 

ini dikarenakan pijat dan spa bayi belum termasuk sebagi bagian dari upaya 

stimulasi tumbuh kembang pada bayi dan anak yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 

Tahun 2017 memberi penjelasan lebih lanjut bahwa kegiatan pemantauan 

tumbuh kembang yang dimaksud adalah kegiatan penimbangan berat badan, 

pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan dan stimulasi intervensi 

dini penyimpangan tumbuh kembang sesuai yang tercantum dalam Kuesioner 

Pra Skrining Perkembangan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan 

Anak juga tidak menyebutkan pijat bayi dan spa sebagai bagian dari stimulasi 

tumbuh kembang bayi dan anak. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Tumbuh Kembang Anak dan 

Gangguan Tumbuh Kembang Anak mencantumkan adanya terapi manual 

melaui pemijatan bagi kelainan motorik. Terapi pemijatan ini tidak ditujukan 

untuk memperbaiki kelainan motorik namun hanya untuk menenangkan bayi, 

membuat otot relaksasi, menaikkan berat badan dan meningkatkan 

kepercayaan diri ibu dalam mengasuh anak. Pada Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 66 Tahun 2014 ini pelayanan tumbuh kembang yang diberikan bidan 



kepada bayi diperuntukkan bagi bidan yang bekerja di fasilitas klinik tumbuh 

kembang anak. 

b. Faktor Teknis 

1)  Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Kurangnya inisiatif dari pihak dinas kesehatan untuk menjadikan pijat bayi dan 

spa ini sebagai bahan masukan untuk kemudian dicarikan penyelesaiannya 

melalui pendekatan hukum, khususnya hukum kesehatan. 

2) Belum tersedianya standar operasional untuk pelayanan pijat bayi dan spa oleh 

bidan di praktik mandiri bidan. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang 

mengatur terkait penyelenggaraan pijat bayi dan spa oleh bidan di praktik 

mandiri bidan, sehingga tidak dapat ditemukan standar pelayanan yang resmi 

untuk dijadikan acuan membuat standar prosedur operasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


