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LESTARI PUJI ASTUTI, S.SiT

ASPEK LEGAL PELAYANAN KEBIDANAN

• Pengertian

Aspek legal adalah aspek/ faktor 
yang membuat pelayanan 
kebidanan menjadi legal dimata 
hukum

• Tujuan

memberikan jaminan keamanan 
bagi pasien atau tenaga 
kesehatan yang menolong

ASPEK LEGAL PELAYANAN KEBIDANAN

• Latar belakang
1. UUD 1945

upaya pembangunan nasional yaitu 
pembangunan di segala bidang

2. UU No. 23 Tahun 1992 tentang 
kesehatan
Tujuan dari pembangunan kesehatan
adalah meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap WNI melalui upaya
promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif sbg upaya peningkatan
SDM yang berkualitas

ASPEK LEGAL PELAYANAN KEBIDANAN

• Latar belakang
1. Bidan erat hubungannya 

dengan penyiapan SDM
2. Visi Pembangunan 

kesehatan Indonesia 2010 
adalah derajat kesehatan yg 
optimal dengan straegi 
Paradigma sehat, 
Profesionalisme, JPKM, dan 
desentralisasis

LEGISLASI

• Adl proses pembuatan UU
atau penyempurnaan
perangkat hukum yg sudah
ada melalui serangkaian
Sertifikasi ( pengaturan
kompetensi), Registrasi (
Pengaturan kewenangan), dan
Lisensi ( pengaturan
penyelenggaraan
kewenangan)

LEGISLASI

• Peran legislasi :

1. Menjamin perlindungan pd
masyarakat pengguna jasa
profesi dan profesi sendiri

2. Legislasi sangat berperan
dlm pemberian pelayanan
profesional
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LEGISLASI

• Bidan profesional :

1. Mandiri

2. Peningkatan kompetensi

3. Praktek berdasarkan
evidence based practic

4. Penggunaan berbagai
sumber informasi

SERTIFIKASI

• Adl dokumen penguasaan
kompetensi tertentu melalui
kegiatan pendidikan formal
maupun non formal

• Tujuan umum :
1. melindungi masyarakat

pengguna jasa profesi
2. meningkatkan mutu

pelayanan
3. pemerataan dan perluasan

jangkauan pelayanan

SERTIFIKASI

• Tujuan khusus :
1. menyatakan kemampuan pengetahuan,

ketrampilan dan perilaku ( kompetensi)
tenaga profesi

2. menetapkan kualifikasi & lingkup
kompetensi

3. menyatakn pengetahuan, ketrampilan
dan perilaku. (kompetensi) pendidikan
tambahan tenaga profesi

4. menetapkan kualifikasi, tingkat &
lingkup pendidikan tambahan tenaga
profesi

5. memenuhi syarat utk mendapat nomor
registrasi

REGISTRASI

• Adl sebuah proses dimana
seorang tenaga profesi harus
mendaftarkan dirinya pd suatu
badan t3 scr periodik guna
mendapatkan kewenangan
dan hak utk melakukan
tindakan profesionalnya
setelah memenuhi syarat2 t3
yg ditetapkan oleh badan tsb

REGISTRASI

• Tujuan Umum :
melindungi masyarakat dari mutu
pelayanan profesi

• Tujuan khusus :
1. me↗kan kemampuan tenaga p

rofesi dlm mengadopsi
kemajuan IPTEK yg ber pesat

2. me ↗kan mekanisme yg
obyektif & komprehensif dlm
penyelesaian kasus mal praktik

3. mendata jumlah & ketegori
melakukan praktik

LISENSI

• Adl proses adm yg dilakukan
oleh pemerintah atau yg
berwenang berupa SIP yg
diberikan kpd tenaga profesi
yg telah teregistrasi utk
pelayanan mandiri
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LISENSI

• Tujuan umum :

melindungi masyarakat dari
pelayanan profesi

• Tujuan khusus :

1. memberikan kejelasan
batas wewenang

2. menetapkan sarana &
prasarana

OTONOMI DLM PELY KEBIDANAN

• Bidan memilki hak otonomi &
mandiri utk bertindak scr
profesional yg dilandasi
kemampuan berpikir logis &
sistematis serta bertindak
sesuai standar profesi dan
etika profesi

OTONOMI DLM PELY KEBIDANAN
• Dasar otonomi pely keb :

1. Kepmenkes 900/ Menkes/ SK/ VII/2002
ttg registrasi & praktek bidan

2. Standar Pelayanan Kebidanan
3. UU Kesehatan No. 32/ Tahun 1996 tentang

kesehatan
4. PP No. 32/Tahun 1996 tentang tenaga

kesehatan
5. Kepmenkes 1277/ Menkes/SK/XI/2001

tentang organisasi dan tata kerja Depkes
6. UU No 22/1999 ttg Otonomi daerah
7. UU No 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
8. UU ttg aborsi, adopsi, bayi tabung, dan

transplantasi

ISSUE ETIK DALAM PELY KEBIDANAN

• Isu adl masalah pokok yg
berkembang di masy atau suatu lingk
yg blm tentu benar, serta
membutuhkan pembuktian

• Isu adl topik yg menarik utk
didiskusikan & sesuatu yg
memungkinkan setiap org mpy
pendapat. Pendapat yg muncul akan
bervariasi, isu muncul dikarenakan
adanya perbedaan nilai dan
kepercayaan

ISSUE ETIK DALAM PELY KEBIDANAN

• Etik adl cabang ilmu filsafat yg
mempelajari baik/ buruknya sikap
dan tindakan manusia

• Isu etik dlm pely keb adalah suatu
topik atau masalah pokok yg
berkembang di masy yg menyoroti
baik buruknya sikap dan tindakan
manusia dalam pelayanan
kebidanan

ISSUE MORAL

• Isu moral adalah suatu topik atau
masalah pokok yang menyangkut
sikap batin seseorang, yang terjadi
dlm kehidupan kita sehari - hari
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DILEMA & KONFLIK MORAL

• Dilema moral menurut Campbell adl
suatu keadaan dimana dihadapkan
pada 2 alternative pilihan, yg
kelihatannya sama atau hampir sama
dan membutuhkan pemecahan
masalah

• Dilema muncul krn terbentur pada
konflik moral, pertentangan batin/
pertentangan antara nilai – nilai yg
diyakini bidan dgn kenyataan yg ada

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

• Bentuk pengambilan keputusan
1. strategi pengambilan

keputusan yg dipengaruhi oleh
kebijakan organisasi atau
pimpinan, rencana masa
depan, rencana bisnis,dsb

2. cara kerja pengambilan
keputusan dengan proses
pengambilan

3. pengambilan keputusan individu
& profesi

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

• Pendekatan tradisional dlm pengambilan
keputusan
1. mengenal atau mengidentifikasi

masalah
2. menegaskan masalah dengan

menunjukkan hub antara masa lalu &
sekarang

3. memperjelas hasil prioritas yg ingin
dicapai

4. mempertimbangkan pilihan yg ada
5. mengevaluasi pilihan tersebut
6. memilih solusi & menerapkan/

melaksanakannya

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

• Faktor yg mempengaruhi
pengambilan keputusan
1. fisik
2. emosional
3. rasional
4. praktik
5. interpersonal
6. struktural

MASALAH – MASALAH ETIK MORAL

• Masalah etik moral yg mungkin terjadi
dlm praktik kebidanan
1. persetujuan dalam proses

melahirkan
2. memilih atau mengambil keputusan

dalam persalinan
3. Pelaksanaan USG dlm kehamilan
4. Kegagalan dlm proses persalinan
5. Konsep normal pelayanan kebidanan
6. Bidan dan pendidikan sex

MASALAH – MASALAH ETIK MORAL

• Langkah – langkah penyelesaian

1. Bidan harus memenuhi
kewajiban dalam pekerjaan

2. Rekomendasi

3. Dalam memberikan suatu
pelayanan hrs sesuai dgn
asuhan
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INFORMED CHOICE

• Adl membuat pilihan setelah mendapat
penjelasan tentang alternatif asuhan
yang akan dialaminya

• Perbedaan choice dan concent
pilihan/choice penting dari sudut
pandang klien sbg penerima jasa asuhan
kebidanan, yg memberikan gambaran
pemahamana masalah yg sesungguhnya
& merupakan aspek otonomi pribadi
menentukan pilihannya sendiri

INFORMED CHOICE

• Perbedaan choice dan consent

persetujuan/consent penting dari
sudut pandang bidan, karena
berkaitan dengan aspek hukum
untuk semua prosedur yang akan
dilakukan bidan

INFORMED CHOICE

• Hak – hak pasien :
1. hak untuk memperoleh informasi
2. hak untuk bertanya
3. hak untuk dilayani secara

pribadi
4. hak untuk menyatakan

pandangannya
5. hak untuk memutuskan secara

bebas

INFORMED CHOICE

• Petunjuk berkomunikasi sebelum memberikan
informed choice :
1. dengarkan keluhan & ungkapan

perasaan pasien

2. mencoba memahami apa yang
diungkapkan pasien

3. jawab setiap pertanyaan dengan sabar
4. beri penjelasan secara singkat
5. gunakan istilah umum & sederhana
6. tunjukkan isyarat atau komunikasi

nonverbal

INFORMED CONSENT

• Prinsip dasar Informed consent :
adapun penjelasan yang akan disampaikan
harus berkisar pada 5 hal pokok, antara lain :
1. penjelasan tentang tujuan tindakan

medik yang akan dilakukan
2. penjelasan tentang tata cara tindakan

yang akan dilakukan
3. penjelasan tentang resiko yang mungkin

atau yang akan dihadapi
4. penjelasan tentang tindakan medik

alternatif dan resiko dari masing –
masing tindakan

5. penjelasan tentang prognosis apabila
tindakan tsb dilakukan atau tidak
dilakukan

INFORMED CONSENT

• Informed bukan sekedar formulir
persetujuan yang di dapat dari
pasien, juga bukan sekedar tanda
tangan pihak keluarga, namun
mrpkn proses komunikasi. Inti dari
proses informed consent adl
kesepakatan antara tenaga
kesehatan dan klien, sedangkan
formulir hanya merupakan
pendokumentasian hasil
kesepakatan.
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INFORMED CONSENT

• Informed consent harus dilakukan
setiap kali akan melakukan tindakan
medis, sekecil apapun tindakan
tersebut. Menurut Depkes (2002),
informed consent dibagi 2 bentuk :
1. Implied consent yaitu persetujuan

yg dinyatakan scr tidak
langsung.

2. Express consent yaitu persetujuan
yang dinyatakan dalam bentuk
secara verbal


