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ABSTRAK 

Rosulina, Lavia. 2017. Perlindungan Hukum Pasien di Bidan Praktik Mandiri 

Kabupaten Brebes Berdasarkan Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010. Skripsi, 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dr. Dewi 

Sulistianingsih, SH.,M.H dan Windiahsari S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Bidan Praktik Mandiri 

 

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip 

nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan 

sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing 

bangsa bagi pembangunan nasional. Penyelenggaraan layanan kesehatan oleh 

bidan pada BPM (Bidan Praktik Mandiri) sering menimbulkan kerugian pada 

pasien baik kerugian materil maupun kerugian immateril. Upaya hukum yang 

dilakukan oleh bidan merupakan bentuk tanggungjawab kepada pasien yang 

mengalami kerugian. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang 

diberikan kepada pasien yang mengalami kerugian. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam 

menangani kasus kerugian materil pasien. Manfaat teoritis penelitian memberikan 

sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum 

khususnya hukum kesehatan. Manfaat lain adalah memberikan acuan agar lebih 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa bidan dalam 

menjalankan praktiknya dalam menangani pasien terdapat beberapa yang tidak 

sesuai dengan kewenangannya namun bidan selalu mengutamakan hak-hak pasien 

sebagai bentuk perlindungan hukum jika terjadi kelalaian atau kerugian pada 

pasien. Penerapan Health Seeking Behaviour hubungan antara pasien sebagai 

penerima layanan dan bidan sebagai pemberi layanan kesehatan. Teori peran juga 

masuk kedalam penelitian mengenai Peran Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan organisasi 

profesi yang bergerak di bidang kesehatan, mengawasi penyelenggaraan praktik 

yang dilakukan oleh bidan serta mengayomi profesi bidan dengan bentuk tetap 

memberikan perlindungan hukum kepada bidan yang melakukan kelalaian atau 

kerugian kepada pasien dan juga memberikan perlindungan hukum kepada pasien. 

Kesimpulannya bidan yang melakukan kelalaian memberikan upaya 

hukum terhadap pasien sebagai bentuk tanggung jawab. Dinas Kesehatan dan IBI 

menurut Teori Peran zasebagai aktor yang memiliki peran untuk memberikan 

pembinaan, pengawasan dan sanksi kepada bidan dan kegiatan praktiknya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Program layanan kesehatan yang ditujukkan kepada masyarakat 

merupakan satu tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesehatan 

masyarakatnya. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan 

berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, 

serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan 

nasional. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan layanan 

kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan selalu menjadi 

perhatian pemerintah.  

Pasal 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan menyebutkan 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. 

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan, Tenaga Kesehatan di kelompokkan menjadi beberapa 

kelompok salah satunya adalah tenaga kebidanan. 



2 
 

Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan 

kebidanan yang diakui dan mendapatkan lisensi untuk melaksanakan 

praktek kebidanan
 
(Heni P.W dan Asmar Y.Z 2005: 3). Aspek hukum dan 

landasan hukum pada praktik kebidanan terdapat pada Permenkes 

1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Bidan. 

Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas 

pelayanan kesehatan. Bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan 

wajib memiliki Surat Izin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah 

bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi 

persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan 

bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik 

Bidan selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan 

kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan 

praktik bidan mandiri. 

Layanan Bidan Pratik Mandiri berfokus terhadap kesehatan ibu dan 

anak. Bidan Praktik Mandiri yang selanjutnya disingkat BPM merupakan 

layanan kesehatan yang memberikan layanan meliputi pelayanan 

kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan 

reproduksi perempuan dan keluarga berencana. 

Bidan dan pasien mempunyai hubungan medis maupun hubungan 

hukum yang baik. Hubungan medik dan hubungan hukum yang dilakukan 

oleh bidan dan pasien merupakan suatu hubungan yang obyeknya adalah 
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pemeliharaan kesehatan Ibu dan Anak-anak serta pelayanan kesehatan 

pada khususnya. Pelaksanaan hubungan antara keduanya selalu diatur 

dengan peraturan-peraturan agar terjadi keharmonisan dalam 

melaksanakan hubungan, seperti halnya hubungan tanpa peraturan akan 

menyebabkan kesemrawutan dan kesimpangsiuran (Wila Chandrawila 

2001: 1). Hubungan antara bidan dan pasien juga merupakan hubungan 

subjek hukum yang diatur oleh kaidah-kaidah Hukum Perdata yang 

mengatur hak dan kewajiban para pihak.  

Layanan kesehatan yang di lakukan oleh bidan pada BPM sering 

menimbulkan kerugian pada pasien baik kerugian materil maupun 

kerugian immateril. Contoh kerugian materil pasien adalah terjadinya 

kelalaian yang dilakukan oleh bidan. Kerugian immateril yang di rasakan 

oleh pasien salah satu contohnya adalah kurangnya informasi yang di 

sampaikan oleh bidan mengenai penyampaian layanan kesehatan yang di 

berikan sehingga pasien mengalami kebingungan dalam mendapatkan 

layanan kesehatan yang di berikan oleh bidan. 

Contoh kasus yang terjadi meninggalnya pasien setelah berobat ke 

bidan dan meminum obat dari bidan tersebut. Awalnya pasien (korban) 

mengalami sesak nafas dan berobat ke salah satu bidan di desa Pebatan 

Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, namun setengah jam setelah 

meminum obat dari bidan tersebut pasien (korban) mengalami memar di 

tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia (BregasNews, Berobat Ke Bidan, 
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Setengah Jam Setelah Minum Obat, Tarjuki Meninggal Dunia: Sabtu, 17 

Desember 2016).  

Kasus lain adalah tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Brebes 

yang di sebabkan salah satu faktornya adalah kekeliruan para bidan dalam 

meningkatkan kesehatan para ibu hamil dan kurang waspadanya bidan 

dalam mengawasi pasien bersalin. Kasus ini terjadi ketika bayi lahir 

dengan kondisi sehat kemudian menyuruh ibu dari bayi tersebut untuk 

melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang dilakukan dengan cara bayi 

di posisi tengkurap diatas badan ibu sambil menyusu ibunya dengan di 

tutupi kain agar bayi merasa hangat lalu pada saat pasien menyusui 

bayinya bidan meninggalkan pasien dan kurang mengawasinya sehingga 

pada waktu bidan tersebut datang begitu bayi diangkat bayi tidak bernafas. 

Kasus dalam dunia kesehatan tidak semua terjadi karena kelalaian 

tenaga kesehatan, terjadinya kelalaian juga dapat terjadi disebabkan oleh 

kelalaian pasien. Contoh kasus adalah pasien berobat ke bidan dengan 

keluhan flu, demam, namun pada saat berobat pasien tidak memberitahu 

bidan bahwa ia memiliki alergi obat antibiotik. Bidan memberikan obat 

sesuai dengan resep namun pada saat meminum obat tersebut pasien 

mengalami gatal-gatal. Setelah melalui proses mediasi akhirnya pasien 

mengaku bahwa kelalaian tersebut pada dirinya karena tidak memberi tahu 

bidan ia memiliki alergi obat.  

Pasien dapat menggugat haknya terhadap tanggung jawab hukum dari 

bidan apabila berbuat kelalaian. Bidan tidak dapat berdalih perbuatan 
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kelalaian dilakukan tidak disengaja sebab kelalaian tersebut menimbulkan 

kerugian pada pasien sehingga pasien dapat menggugat ganti rugi. Bidan 

dalam menjalankan profesi kesehatan mereka tidak saja bertanggung 

jawab terhadap pasien (professional responsibility) tetapi juga bertanggung 

jawab di bidang hukum (legal responsibility) terhadap pelayanan yang di 

berikan (Soerjono Soekanto 1987: 35) 

Pada dasarnya ketentuan tentang pengaturan perlindungan hukum bagi 

pasien terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut : Tiap 

perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut”. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyebutkan 

perlindungan terhadap pasien, yaitu pada pasal 55 yang berisi ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau 

kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan 

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 

Selain pasien, bidan juga mempunyai hak untuk melindungi 

hak nya sebagai penyedia jasa atau tenaga kesehatan dalam 

menanggapi gugatan atau complain pasien terhadapnya 

 

. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab bidan terhadap 

pasien. 

2. Mengenai kewenangan bidan dalam menjalankan praktik mandiri. 

3. Mengenai perlindungan hukum bagi bidan. 

4. Mengenai hak dan kewajiban pasien. 

5. Mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien jika 

terjadi kerugian terhadap pasien. 

6. Mengenai perlindungan hukum bagi pasien. 

7. Profesionalitas profesi bidan dalam pelayanan kesehatan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut.  

Penelitian ini mempunyai fokus pada: 

1. Perlindungan hukum pada pasien pelayanan kesehatan Bidan 

Praktik Mandiri (BPM) apabila mengalami kerugian. 

2. Upaya hukum yang harus ditempuh pasien yang mengalami 

kerugian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh bidan. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum pasien yang mengalami kerugian 

pada pelayanan kesehatan Bidan Praktik Mandiri Kecamatan 

Larangan Kabupaten Brebes? 

2. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia 

(IBI) menangani kasus tersebut? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan 

yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan dalam 

praktik mandiri kepada masyarakat sebagai pasien. 

2. Menganalisa perlindungan hukum yang di berikan oleh pasien. 

3. Menganalisa upaya hukum di tempuh oleh pasien dan upaya 

hukum bidan sebagai bentuk tanggungjawab . 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum 

kesehatan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Bidan 

Sebagai acuan bidan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap pasien sebagai penerima layanan 

kesehatan. 

b. Bagi pasien dan Masyarakat 

Memberikan pengetahuan kepada pasien dan masyarakat 

tentang perlindungan hukum bagi pasien dan upaya hukum 

yang dapat dilakukan oleh bidan dalam pelayanan kesehatan. 

c. Bagi Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 

Memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan dan Ikatan 

Bidan Indonesia agar mengawasi dan mengevaluasi praktik 

bidan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang telah 

ditetapkan. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup bab 

yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian ini terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas 

Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan kelulusan, 

lembar pernyataan orisinalitas, pernyataan publikasi karya ilmiah, 

untuk kepentingan akademis, lembar motto dan persembahan, kata 
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pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian Pokok Skripsi 

Bagian pokok terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu Pendahuluan, 

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan serta 

Penutup. 

a). Bab I berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

b) Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi penjabaran pengertian-

pengertian dan telaah pustaka berdasarkan teori yang relevan untuk 

digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian. 

c). Bab III Metode Penelitian berisikan metode penelotian, sumber 

data, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. 

d). Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas 

deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian. 

e). Bab V Penutup. Bab ini membahas mengenai simpulan dan 

saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan acuan atau pedoman pada penelitian yang akan di teliti, 

peneliti menggunakan referensi penelitian terdahulu sebagai berikut: 

NO Nama Peneliti dan 

Tahun Terbit 

Judul Hasil Penelitian 

1. Maya Ruhtiani : 2012 Perlindungan Hukum 

Pasien Sebagai 

Konsumen Jasa dalam 

Pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Tasikmalaya 

Perlindungan hukum terhadap pasien 

baik, RSUD Tasikmalaya menjamin 

perlindungan hukum pasiennya. 

Faktor internal dan eksternal 

penunjang perlindungan hukum 

pasien yang diberikan RSUD adalah 

informasi, komunikasi, peran 

dokter/tenaga kesehatan, Sumber 

daya manusia, kesadaran hukum 

dokter/tenaga kesehatan, motivasi 

pasien,  kepatuhan pasien.   Faktor 

internal dan eksternal penghambat 

perlindungan konsumen adalah 

fasilitas dokter/tenaga kesehatan, 

fasilitas pengaduan kurang 

memadai, lingkungan kerja, 

komunikasi yang kurang, sikap 

pesimis 

2. Cahayaningrum Fauziah 

: 2015 

Perlindungan hukum 

terhadap pasien BPJS 

Kesehatan di Rumah 

Sakit Hasanah Graha 

Afiah Depok 

RS Hasanah Graha Afiah Depok 

mengutamakan keselamatan pasien 

dimana pasien BPJS Kesehatan 

dilindungi dari hak-hak mereka 

sesuai dengan peraturan Menteri 

Kesehatan BPJS Kesehatan. RS 

Hasanah Graha Afiah Depok telah 

melakukan tanggungjawab dalam 

melaksanakan kewajibannya dengan 

melindungi hak pasien BPJS 

Kesehatan. 
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3. Satiya Ami As’Ari : 

2011 

Perlindungan hukum 

terhadap pengguna jasa 

pelayanan bidan praktik 

di Kabupaten 

Tasikmalaya 

berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang 

Perlindungan 

Konsumen 

Bidan yang melakukan praktik baik 

di fasilitas pelayanan kesehatan 

maupun praktik mandiri  telah 

memenuhi persyaratan. Pasien yang 

mengalami kerugian dapat 

mengajukan tuntutan pembayaran 

kompensasi, ganti kerugian dan/atau 

jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian dan/atau tidak 

sebagaimana mestinya, sepanjang 

bidan bertindak diluar standard 

profesi dan kewenangannya 
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2.2. Tinjauan Teori 

2.2.1. Teori Perilaku Kesehatan 

Perilaku adalah suatu aktifitas dari manusia itu sendiri, perilaku yang 

ada pada individu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi akibat dari adanya 

rangsang yang mengenai individu tersebut (Soekidjo Notoatmodjo 1997: 

118). Perilaku dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perilaku pasif dan 

aktif. Perilaku Pasif adalah respon internal, yaitu yang terjadi dalam diri 

manusia dan yang tidak secara langsung dapat terlihat orang lain, artinya 

seseorang yang memiliki pengetahuan positif untuk mendukung hidup sehat 

tetapi ia belum melakukannya secara kongkrit. Perilaku aktif adalah 

perilaku yang dapat diamati secara langsung (melakukan tindakan), 

misalnya: seseorang yang tahu bahwa menjaga ebersihan amat penting bagi 

kesehatannya ia sendiri melaksanakan dengan baik serta dapat 

menganjurkan pada orang lain untu berbuat serupa. 

Perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang/organisme terhadap 

stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan 

kesehatan, makanan, serta lingkungan.Dalam hal pelayanan kesehatan, 

perilaku kesehatan dibagi menjadi 2 yaitu perilaku masyarakat yang dilayani 

atau menerima pelayanan dan perilaku pemberi layanan atau petugas 

kesehatan yang melayani. 
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Dimensi perilaku kesehatan dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Healthy Behavior, yaitu perilaku orang sehat untuk mencegah 

penyakit dan meningkatkan kesehatan. Perilaku ini disebut 

juga perilaku preventif yaitu tindakan atau upaya untuk 

mencega dari sakit dan masalah kesehatan yang lain, perilaku 

promotif yaitu tindakan atau kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya. 

2. Health Seeking Behavior, yaitu perilaku orang sakit untuk 

memperoleh kesembuhan dan pemulihan kesehatannya. 

Perilaku ini disebut juga perilaku kuratif dan rehabilitative. 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat 

antara lain: 

1. Faktor makanan dan minuman terdiri dari kebiasaan makan 

pagi, pemilihan jenis makanan jumlah makanan dan 

minuman kebersihan makanan. 

2. Faktor terhadap kebersihan diri sendiri terdiri dari mandi 

membersihkan mulut dan gigi, membersihkan tangan dan 

kaki, kebersihan pakaian. 

3. Faktor perilaku terhadap kebersihan lingkungan terdiri dari 

kebersihan kamar, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan 

rumah, kebersihan lingkungan sekolah. 
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4. Faktor perilaku terhadap sakit dan penyakit terdiri dari 

pemeliharaan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, 

rencana pengobatan dan pemilihan kesehatan. 

5. Faktor keseimbangan antara kegiatan istirahat dan olahraga 

terdiri dari banyaknya waktu istirahat, aktivitas di rumah dan 

olahraga teratur. 

2.2.2 Teori Perlindungan Hukum 

Munculnya teori ini adalah bersumber dari teori hukum alam atau 

aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. 

Perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto 

Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan 

cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

kepentingannya tersebut. Salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah 

untuk memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Maka 

dari itu perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam 

bentuk adanya kepastian hukum (Satjipto Rahardjo 1983: 121). 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono 2004: 3) sedangkan 

menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-
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kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan 

hukum sebagai salah satu hal yang melindungi subyek-subyek hukum 

melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan 

menjadi 2 yaitu (Muchsin 2003: 14) : 

1. Perlindungan hukum preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan 

untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan 

untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-

rambu atau batasan untuk melakukan suatu kewajiban. 

2. Perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir 

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan 

yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah 

dilakukan suatu pelanggaran. 

2.2.3 Teori Peran 

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, 

psikologi, dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, 

orientasi maupun disiplin ilmu. Peran diartikan pada karakterisasi yang 

disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, 

yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang 
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dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial 

(Niah Mufidin 2017 : 22). Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam 

teori peran dalam empat golongan, yaitu (Sarlito 2015: 215) : 

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. 

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. 

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku. 

4. Kaitan antara orang dan perilaku. 

Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi 

dalam dua golongan yaitu aktor dan target. Aktor atau perilaku adalah orang 

yang sdang berprilaku menuruti suatu peran tertentu, sedangkan target 

(sasaran) atau orang lain adalah orang yang mempunyai hubungan dengan 

aktor dan perilakunya. Sedangkan Biddle dan Thomas membagi lima 

indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut: 

1. Harapan tentang peran (expectation)  

2. Norma 

3. Wujud perilaku dalam peran (performance) 

4. Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction) 

Kedudukan dan perilaku orang dalam peran adalah sekumpulan orang 

yang secara bersama-sama diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok 

yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang 

sama-sama mereka perbuat dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka 

bersama. Ada tiga faktor yang mendasari  penempatan seseorang dalam 

posisi tertentu (Sarlito 2015 : 222-223) yaitu: 
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1. Sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku 

bangsa, usia, atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak 

sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin 

sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu. 

2. Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), 

olahragawan atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi 

sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. 

Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini 

dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, 

sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif. 

3. Reaksi orang terhadap mereka. 

Biddle dan Thomas juga mengemukakan kaitan (hubungan) yang 

dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya 

adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. 

Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak 

dibicarakan. Kriterian untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut diatas 

diantaranya yaitu (Sarlito 2015 : 226-229) : 

a. Kriteria kesamaan 

1. Diferensiasi (Diferentiation) yaitu seperti norma untuk 

anggota suatu kelompok sosial tertentu sangat berbeda 

dari norma-norma untuk orang-orang yang bukan anggota 

kelompok itu. 
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2. Konsensus (consensus) yaitu kaitan antara perilaku-

perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal 

tertentu. Jenis-jenis konsensus antara  lain: 

a. Konsensus tetang preskripsi yang overt, berupa 

konsensus tentang norma. 

b. Konsensus teng preskripsi yang kovert, berupa harapan-

harapan tertentu 

c. Konsensus tentang penilaian yang overt berupa 

konsensus tentang nilai. 

Disensus merupakan kaitan antara perilaku-perilaku yang ditandai 

oleh tidak adanya persamaan pandangan. Disensus merupakan kebalikan 

dari konsensus. Ada dua bentuk disensus menurut Biddle dan Thomas, 

yaitu: 

a. Disensus yang tidak terpolarisasi, yaitu ada beberapa 

pendapat yang berbeda-beda 

b. Disensus yang terpolarisasi, yaitu ada dua pendapat 

yang saling bertentangan. Disensus yang terpolarisasi 

ini disebut juga konflik. 

3.Konflik peran, berdasarkan adanya disensus yang 

terpolarisasi yang menyangkut peran, yaitu suatu hal yang 

sangat menarik perhatian ahli-ahli psikologi sosial dan 

sosiologi. Ada dua macam konflik peran yaitu konflik 

antarperan dan konflik dalam peran. 
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4. Keseragaman, yaitu kaitan dua orang lebih memiliki peran 

yang sama 

5. Spesialisasi, yaitu kaitan orang dan perilaku dalam satu 

kelompok dibedakan menurut posisi dan peran yang 

diharapkan dari mereka. 

6. Konsistensi, yaitu kaitan antara perilaku dengan perilaku 

sebelumnya yang saling menyambung. Lawan dari 

konsistensi adalah inkonsistensi. 

b. Derajat saling ketergantungan 

Kaitannya adalah suatu hubungan orang-perilaku akan 

mempengaruhi, menyebabkan, atau menghambat hubungan orang 

perilaku yang lain. 

c, Gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan 

terbagi menjadi tiga yaitu (Sarlito 2015 : 230) : 

1. Konformitas 

2. Penyesuaian 

3. kecermatan 

2.3 Tinjauan Konseptual  

2.3.1 Tinjauan Tentang Hukum Kesehatan 

2.3.1.1 Pengertian Kesehatan dan Hukum Kesehatan 

Berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-undang  Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental,spiritual maupun sosial yang memungkiinkan setiap orang untuk 
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hidup produktf secara sosial dan ekonomis. Sumber daya kesehatan 

diperlukan seseorang untuk mewujudkan empat aspek dalam ksehatan agar 

terciptanya derajat kesehatan seseorang. Menurut Undang-undang Nomor 

36 Tahun 2009 sumber daya kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, 

perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas 

pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah , 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

Sedangkan Hukum Kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-

undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan 

sarana medik (CST Kansil 1991: 1). Hukum Kesehatan juga dikemukakan 

oleh PERHUKI, ialah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung 

dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan 

kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai 

penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan 

kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, 

ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum 

lainnya (Amir Amri 1997: 10). Dari pengertian hukum kesehatan diatas 

dapat disimpulkan bahwa hukum kesehatan adalah aturan yang mengatur 

tentang kesehatan dalam hal pelayanan medik sebagai bentuk perlindungan 

kepada tenaga kesehatan dan masyarakat (pasien). 

Pengertian lain tentang hukum kesehatan adalah peraturan perundang-

undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan (merupakan ketentuan 
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hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan 

kesehatan) (Cecep Triwibowo 2014: 13). 

Hukum kesehatan mengatur dua kepentingan berbeda yaitu: 

1. Penerima pelayanan, yang harus diatur hak dan kewajiban, 

baik perorangan,  kelompok atau masyarakat. 

2. Penyelenggara pelayanan, organisasi dan sarana-prasarana 

pelayanan, yang juga harus diatur hak dan kewajibannya 

(Soekidjo: 46). 

2.3.1.2 Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Kesehatan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, orang atau masyarakat menjadi subjek hukum di bidang 

kesehatan, undang-undang ini mengatur hak-hak masyarakat sebagai 

berikut: (1)Setiap orang berhak atas kesehatan, (2)Setiap orang mempunyai 

hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang 

kesehatan, (3)Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, (4)Setiap orang berhak 

secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan 

kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, (5)Setiap orang berhak 

mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, 

(6)Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang 

kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, (7)Setiap orang berhak 

memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan 

dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga 
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kesehatan. Selain itu masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam bidang 

kesehatan diantaranya meliputi: (1)Setiap orang berkewajiban ikut 

mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya, (2)Setiap orang berkewajiban 

menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang 

sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, (3)Setiap orang berkewajiban 

berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan 

memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya, (4)Setiap orang 

berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain 

yang menjadi tanggung jawabnya, (5)Setiap orang berkewajiban turut serta 

dalam program jaminan kesehatan nasional. 

2.3.1.3 Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan 

Kesehatan termasuk salah satu lingkup pelayanan  pelayanan publik 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Oleh sebab itu, 

khusus pada pelayanan publik ini kewajiban dan tanggung jawab 

pemerintah adalah terjaminnya: 

1. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik 

maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya. 

2. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan 

merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya. 
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3. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas 

pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya. 

4. Pemberdayaan dan mendorong peran aktif  masyarakat dalam 

segala bentuk upaya kesehatan. 

5. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, 

efisien dan terjangkau. 

6. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem 

jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. 

Pelaksanaan sistem jaminan sosial yang dimaksud ini 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.3.1.4 Problematik Hukum Kesehatan di Indonesia 

Salah satu problematik hukum kesehatan di Indonesia yang terjadi 

adalah kasus penyanderaan pasien oleh Rumah Sakit seperti yang dilansir 

oleh hukumonline.com bahwa kasus yang terjadi adalah pasien di sandera 

oleh rumah sakit karena tidak mampu melunasi biaya perawatan 

kesehatannya padahal berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai 

fungsi sosial salah satunya memberikan fasilitas pelayanan kesehatan pasien 

tidak mampu/miskin. Pasal 6 ayat (1) huruf b menerangkan bahwa 

pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menjamin 

pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau 

orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Serta di 
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jelaskan pada artikel tersebut bahwa penyanderaan yang ditanyakan tidak 

memenuhi unsur-unsur penyanderaan karena di dalam rumah sakit pasien 

masih diberikan makan dan minuman oleh pihak rumah sakit dan bebas 

melakukan aktifitas serta tidak termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia 

selama pihak rumah sakit tetap menghormati hak-hak pasien. 

2.3.2 Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan 

Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan merupakan dasar hukum bagi bidan dalam 

menjalankan profesinya sebagai tenaga medik dalam menjalankan praktik 

bidan mandiri maupun bekerja di pelayanan kesehatan pemerintah. 

Permenkes ini berisi tentang bidan dalam menjalankan tugasnya 

mempunyai batas dan wewenang. Pada Pasal 9 disebutkan bidan dalam 

menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan yang 

meliputi: 

a. Pelayanan kesehatan ibu 

b. Pelayanan kesehatan anak 

c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. 

Permenkes ini merupakan hasil penyelarasan kewenangan bidan 

dengan tugas Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

yang merata seperti yang tercantum pada bagian Menimbang. 
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2.3.3. Ruang Lingkup Bidan 

2.3.3.1. Pengertian Bidan 

Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan 

kebidanan yang diakui dan mendapatkan lisensi untuk melaksanakan 

praktek kebidanan (Heni 2005: 1). Pengertian lain tentang Bidan adalah 

seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan 

bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku. 

Bidan sebagai pelaksana memiliki 3 kategori tugas yaitu tugas 

mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan.Bidan mempunyai 

tugas mandiri sebagai pelaksana untuk memberikan asuhan kebidanan pada 

klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien/ keluarga dan 

memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir.Peran Bidan sebagai 

pengelola adalah bidan mengembangkan pelayanan dasar kesehatan 

terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, 

dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat/ klien. 

Peran Bidan sebagai pendidik adalah memberikan pendidikan dan 

penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat tentang 

penanggulangan yang berhubungan dengan pihak terkait dengan kesehatan 

ibu, anak dan Keluarga Berencana. 

Bidan dapat menjalankan praktik mandiri atau bekerja di fasilitas 

pelayanan kesehatan dengan berpendidikan minimal Diploma III (D III) 

Kebidanan. Bidan juga ada yang hanya menyelenggarakan praktik mandiri 
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saja tanpa bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Bidan yang 

bekerja di fasilitas kesehatan wajib memiliki SIKB (Surat Izin Kerja Bidan) 

dan bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB (Surat 

Izin Praktik Bidan). 

Untuk memperoleh SIKB/SIPB bidan harus mengajukan permohonan 

kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: 

a. Fotocopy STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku 

b. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat 

Izin Praktik 

c. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasislitas pelayanan 

kesehatan atau tempat praktik 

d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) 

lembar 

e. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau 

pejabat yang ditunjuk, dan 

f. Rekomendasi dari organisasi profesi 

2.3.3.2 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Bidan 

Bidan sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan 

kesehatan kepada pasien mempunyai hak sebagai berikut (Marmi 2014: 23): 

1. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 

2. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada 

setia tingkat jenjang pelayanan kesehatan. 
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3. Bidan berhak menolak keinginan pasien atau klien dan 

keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan 

kode etik profesi. 

4. Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya 

dicemarkan baik oleh pasien, keluarga, maupun profesi lain. 

5. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik 

melalui pendidikan maupun pelatihan. 

6. Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan 

jenjang karier dan jabatan yang sesuai. 

7. Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang 

sesuai. 

Selain hak, Bidan juga mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

1. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan 

hubungan hokum antara bidan tersebut dengan rumah sakit 

bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja 

2. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai 

dengan standard profesi dengan menghormati hak-hak pasien 

3. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter 

yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan 

kebutuhan pasien 

4. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk 

didampingi oleh suami atau keluarga 
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5. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk 

menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya 

6. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya 

tentang seorang pasien 

7. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang 

tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat 

timbul 

8. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informal consent) 

atas tindakan yang akan dilakukan 

9. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang 

diberikan. 

10. Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan 

menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal 

maupun non formal 

11. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak 

yang terkait secara timbale balik dalam memberikan asuhan 

kebidanan. 

Bidan memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Menjaga agar pengetahuannya tetap up to date, terus 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan kemahirannya 

agar bertambah luas serta mencakup semua aspek dari peran 

seorang bidan. 
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2. Mengenali batas-batas pengetahuan, keterampilan pribadinya 

dan tidak berupaya melampaui wewenangnya dalam praktek 

kliniknya. 

3. Menerima tanggung jawab untuk mengambil keputusan serta 

konsekuensi dari keputusan tersebut. 

4. Berkomunikasi dengan pekerja kesehatan professional lainnya 

dengan rasa hormat dan martabat. 

5. Memelihara kerja sama yang baik dengan staf kesehatan dan 

rumah sakit pendukung untuk memastikan sistem perujukan 

yang optimal. 

6. Kegiatan membantu mutu, yang bisa mencakup penilaian 

sejawat, pendidikan yang berkesinambungan, kaji ulang kasus-

kasus dan audit maternal/perinatal. 

7. Bekerja sama dengan masyarakat dimana ia berpraktik 

meningkatkan akses mtu asuhan kesehatan. 

8. Menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan status wanita 

serta kondisi hidup mereka serta menghilangkan praktik-

praktik kultur/budaya yang sudah terbukti merugikan kaum 

wanita. 
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2.3.3.3 Kode Etik Bidan 

 Kode etik Bidan Indonesiapertama kali di susun pada tahun 1986 

dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 

1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam rapat kerja 

nasional IBI tahun 1999, kemudian disempurnakan dan disahkan pada 

kongres nasional IBI ke XII tahun 1989. Sebagai pedoman dalam 

berprilaku, kode etik bidan Indonesiaterdiri atas 7 bab, yang dibedakan atas 

tujuh bagian: 

a. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat 

b. Kewajiban bidan terhadap tugasnya 

c. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan 

lainnya 

d. Kewajiban bidan terhadap profesinya 

e. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri 

f. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air 

g. Penutup. 

2.3.3.4 Registrasi Praktik Bidan 

Setiap bidan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib 

memiliki SIKB dan bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki 

SIPB.SIKB adalah Surat Izin Kerja Bidan merupakan bukti tertulis yang 

diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di 

fasilitas pelayanan kesehatan.SIPB adalah Surat Izin Praktik Bidan 
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merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah 

memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri. 

2.3.3.5 Kewenangan Bidan Komunitas 

Menurut Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 bidan dalam 

menjalankan praktik berwenang memberikan pelayanan sebagai berikut: 

1. Pelayanan kesehatan ibu. 

Pelayanan kesehatan ibu diberikan ada masa pra hamil, 

kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui 

dan masa antara dua kehamilan yang meliputi: 

a. Pelayanan konseling pada masa pra hamil. 

b. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal. 

c. Pelayanan persalinan normal. 

d. Pelayanan ibu nifas normal. 

e. Pelayanan ibu menyusui. 

f. Pelayanan konseling pada masa antara dua 

kehamilan. 

2. Pelayanan kesehatan anak. 

Bidan dalam  memberikan pelayanan kesehatan anak 

diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan 

anak pra sekolah berwenang untuk: 

a. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk 

resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu 

dini, injeksi Vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir 
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pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali 

pusar. 

b. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan 

segera merujuk. 

c. Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan 

perujukan. 

d. Pemberian imunisasi rutin sesuai program 

pemerintah. 

e. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan 

anak pra sekolah. 

f. Pemberian konseling dan penyuluhan. 

g. Pemberian surat keterangan kelahiran. 

h. Pemberian surat keterangan kematian. 

3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. 

Wewenang bidan dalam memberikan pelayanan di 

komunitas yaitu: 

a. Meliputi kepada wanita 

b. Pelayanan kesehatan pada anaka 

c. Beberapa tindakan termasuk dalam kewenangan 

bidan. 

d. Memberikan pelayanan KB 

e. Pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian 
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f. Kewajiban bidan dalam menjalankan 

kewenangannya 

g. Pemberian uterotonika saat melakukan pertolongan 

persalinan 

h. Pelayanan dan pengobatan kelainan ginekologi 

ringan 

i. Penyediaan dan penyerahan obat-obatan. 

2.3.4. Ruang Lingkup Pasien 

2.3.4.1 Pengertian Pasien 

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik 

secara langsung maupun tidak langsung.Selain itu, pasien merupakan 

individu (orang) yang menggunakan jasa berupa layanan yang disediakan 

bagi masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Orang yang dimaksud 

adalah  orang yang menginginkan adanya pengobatan yang diberikan oleh 

tenaga kesehatan. 

2.3.4.2 Hak dan Kewajiban Pasien 

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit, hak pasien dijelaskan sebagai berikut: 

a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan 

yang berlaku di rumah sakit 

b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien 
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c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa 

diskriminasi 

d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai 

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional 

e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga 

pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi 

f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang 

didapatkan 

g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan 

keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit 

h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya 

kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik 

(SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit 

i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang di 

derita termasuk data-data medisnya 

j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara 

tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, 

risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis 

terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya 

pengobatan 

k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang 

akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit 

yang dideritanya 
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l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis 

m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang 

dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya 

n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama 

dalam perawatan di Rumah Sakit 

o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah 

Sakit terhadap dirinya 

p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai 

dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya 

q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah 

Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai 

dengan standar baik secara perdata maupun pidana 

r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai 

dengan standar pelayanan melalui media cetak dan 

elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Sedangkan kewajiban pasien menurut Permenkes Nomor 69 Tahun 

2014 sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit sebagai berikut: 

a. Mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit 

b. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara 

bertanggungjawab 
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c. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak 

Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di 

rumah sakit 

d. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat 

sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah 

kesehatannya 

e. Memberikan informasi mengenai kemampuan financial dan 

jaminan kesehatan yang dimilikinya 

f. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh 

Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien 

yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

g. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya 

untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh 

Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang 

diberikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi 

petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam 

rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya 

h. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 

2.3.4.3Perlindungan Hukum Pasien 

Perlindungan hukum pasien berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban 

pasien dan hak kewajiban tenaga kesehatan sehingga tercipta suatu 
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hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan sehingga 

menimbulkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien.Hubungan 

hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan timbul pada saat pasien 

menghubungi dokter untuk meminta bantuan terhadap kesehatannya karena 

tenaga kesehatan dianggap sebagai perantara yang dapat menyembuhkan 

penyakitnya. Dokter merasa mampu mengobati pasiennya dan pasien 

mendapatkan tindakan dari tenaga kesehatan yang merawatnya.Pasien yang 

awam tentang kesehatan percaya pada dokter, bidan atau tenaga kesehatan 

lainnya dalam menangani kesehatannya. Dokter, Bidan atau tenaga 

kesehatan lain dalam memberikan  pelayanan terhadap pasien harus dengan 

asas keadilan, artinya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap 

pasien tidak memandang status sosial dan ekonomi pasien, mengutamakan 

hak dan kenyamanan pasien. Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya 

juga harus memberikan informasi tentang penyakit yang diderita pasien 

secara benar dan jujur dengan tetap menjaga rahasia tentang penyakit yang 

diderita pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien juga tidak hanya 

diberikan oleh Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan saja, Dinas Kesehatan 

yang menaungi tentang masalah di bidang kesehatan juga wajib 

memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk tanggung jawab 

pemerintah terhadap pasien yang mengalami kelalaian yang disebabkan oleh 

tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Selain Dinas Kesehatan, 

organisasi profesi tenaga kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 

Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), 
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dll juga wajib memberikan perlindungan hukum terhadap pasien yang 

mengalami kelalaian pada pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi profesi yang menaungi 

tenaga kesehatan tersebut. 
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2.4 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir yang akan di bangun di gambarkan pada bagan di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak pasien terlindungi 

 

Praktik bidan sesuai dengan 

standar pelayanan Menurut 

peraturan dan ketentuan yang 

berlaku 

Yuridis Empiris 

Metode Pengumpulan Data dengan cara 

Wawancara Pasien, Bidan, Pihak Dinas 

Kesehatan dan Pihak Ikatan Bidan Indonesia 

Kabupaten Brebes, Observasi dan Dokumentasi 

Perlindungan Hukum 

UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan 

Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 

Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Bidan 

Perlindungan Hukum 

Pasien 

 

Tanggung jawab Bidan 

Pelaksanaan praktik bidan 

mandiri yang belum sesuai 

dengan standar pelayanan 

Pasien yang kurang 

dilindungi 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan 

hukum pasien di bidan praktik mandiri berdasarkan Permenkes 

1464/Menkes/Per/X/2010 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, bahwa bidan 

telah melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien namun dalam 

proses memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien bidan 

melakukan kelalaian. Teori Perlindungan hukum adalah teori yang 

menjelaskan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk 

bertindak dalam kepentingannya tersebut. Salah satu sifat dan 

tujuan dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan, 

pengayoman kepada masyarakat. 

2. Peran Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menurut 

teori peran adalah sebagai pemegang peran atau aktor dan pasien 

merupakan target. Dinas Kesehatan dan IBI merupakan instansi 

pemerintah dan organisasi profesi yang memberikan pembinaan 

dan pengawasan kepada bidan dan penyelenggaraan praktik 

mandiri yang dilakukan oleh bidan agar pelaksanaannya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Selain melakukan pembinaan dan 
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pengawasan, Dinas Kesehatan dan IBI juga memberikan 

perlindungan hukum bagi bidan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang kasus 

yang terjadi maka saran penulis adalah: 

b. Bidan 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien 

sesuai dengan kode etik bidan dan sesuai dengan kewenangannya. 

b. Pasien 

Pasien agar lebih cermat dan teliti dalam menentukan fasilitas 

pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. 

c. Dinas Kesehatan  

Dinas Kesehatan agar lebih meningkatkan pengawasan dan 

pembinaan terhadap pelaksanaan praktik mandiri yang dilakukan 

oleh bidan. 

d. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 

Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan bidan serta penerapan 

sanksi terhadap bidan yang melakukan kelalaian. 
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