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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian dari 

pembangunan nasional, pemerintah sebagai institusi tertinggi yang 

bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan harus pula memenuhi 

kewajiban dalam penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Kesehatan 

merupakan kebutuan manusia yang paling utama dan menjadi prioritas yang 

mendasar bagi kehidupan. Pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan 

melibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia. 

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang 

tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus 

ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, 

sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan 

pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan 

dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi kesehatan.  

Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam menunjang kesehatan 

masyarakat. Maju atau mundurnya dunia medis akan sangat ditentukan oleh 

dua keberhasilan dari pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini dokter, 

bidan, perawat dan orang-orang berkompeten di bidang ini. Kerja profesional 
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dalam pelayanan kesehatan harus memperhatikan etika profesi tenaga kerja 

yang bersangkutan. Apabila para pekerja medis bekerja secara profesional 

yaitu sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan muncul rasa percaya 

pasien dan menyerahkan sepenuhnya kepada tenaga medis tersebut. 

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah 

Indonesia yang bertujuan untuk membatasi jumlah kelahiran guna 

menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Tidak hanya itu, pemerintah 

merumuskan program KB sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran 

serta masyarakat melalui pembatasan usia perkawinan, pengaturan jarak 

kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan 

keluarga.  

Di Kabupaten Banyumas misalnya, bentuk kepedulian terhadap 

kesejahteraan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten 

Banyumas dipimpin oleh Bupati Achmad Husein mengadakan adanya 

Kampung KB (Keluarga Berencana) di setiap kecamatan yang ada di wilayah 

Kabupaten Banyumas. Dengan diadakannya kampung KB di wilayah 

Kabupaten Banyumas diharapkan menjadi motivasi semua elemen untuk 

bersama-sama menjadikan keluarga yang lebih sejahtera di kemudian hari 

melalui program KB dan program lain yang terkait dengan peningkatan 

keluarga sejahtera. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model 

miniatur pelaksanaan total program Kependudukan Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh yang melibatkan seluruh 

bidang dan mitra kerja instansi terkait sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah, 
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serta dilaksanakan di lingkungan terendah. Kampung KB dikelola dan 

diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Dalam hal ini dilaksanakan 

guna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, untuk 

memperoleh pelayanan total program KB (Suprianto, 2016. Kabupaten 

Banyumas Memiliki Kampung KB, 

(http://www.rri.co.id/purwokerto/post/berita/295838/banyumas/kabupaten 

banyumas_memiliki_kampung_kb.html).  

Peningkatan dan perluasan pelayanan  KB (Keluarga Berencana) 

merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian 

ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh ibu. Banyak 

ibu harus menentukan pilihan kontrasepsi yang sulit, tidak hanya karena 

terbatasnya jumlah metode yang tersedia tetapi juga karena metode-metode 

tertentu mungkin tidak dapat diterima sehubungan dengan kebijakan nasional 

KB, kesehatan individual dan seksualitas wanita atau biaya untuk 

memperoleh kontrasepsi. 

Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang 

Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga menyebutkan 

bahwa: 

“Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, 

dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi 

perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk 

mewujudkan keluarga yang berkualitas.” 

 

Pelayanan Keluarga Berencana yang merupakan salah satu di dalam 

paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial perlu mendapatkan perhatian 

yang serius, karena dengan mutu Keluarga Berencana berkualitas diharapkan 

Perlindungan Hukum Pasien..., Sinta Dwi Rahmawati,  Fakultas Hukum UMP, 2017

http://www.rri.co.id/purwokerto/post/berita/295838/banyumas/kabupaten%20banyumas_memiliki_kampung_kb.html
http://www.rri.co.id/purwokerto/post/berita/295838/banyumas/kabupaten%20banyumas_memiliki_kampung_kb.html


 

4 
 

akan dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Dengan telah 

berubahnya paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan 

pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas 

menjadi pendekatan yang berfokus pada kesehatan reproduksi serta hak 

reproduksi. Maka pelayanan Keluarga Berencana harus berkualitas serta 

memperhatikan hak-hak dari pasien/masyarakat dalam memilih metode 

kontrasepsi yang diinginkan. Sebenarnya ada cara yang baik dalam pemilihan 

alat kontrasepsi bagi ibu. Sebelumnya ibu mencari informasi terlebih dahulu 

tentang cara-cara berKB (Keluarga Berencana) berdasarkan informasi yang 

lengkap, akurat, dan benar. Untuk itu dalam memutuskan suatu cara 

kontrasepsi sebaiknya mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi yang 

rasional, efektif, dan efisien (http:/psikis.bkkbn.go.id/gemapri/articles.php). 

Program kontrasepsi yang digalakkan dan efektif adalah Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan IUD merupakan salah satu 

metode unggulan. MKJP IUD (Intra-Uterine Device) dinilai metode 

kontrasepsi yang efektif  dari segi kegunaan dan biaya dengan tingkat 

keberhasilan yang cukup bagus (BKKBN, 2012: Semarang). Namun pada 

kenyataannya masih banyak wanita yang mengalami kesulitan dalam 

menentukan alat kontrasepsi yang sesuai untuk dirinya. Banyak aspek yang 

harus dipertimbangkan yang meliputi derajat status kesehatan, kemungkinan 

munculnya efek samping, kemungkinan kegagalan atau kehamilan yang tidak 

dikehendaki, jumlah kisaran keluarga yang diharapkan, persetujuan dari 
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suami atau istri, nilai-nilai budaya, lingkungan serta keluarga dan lain 

sebagainya. 

Menurut Tafif selaku kepala Petugas Lapangan Keluarga Berencana 

(PLKB) Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas (hasil wawancara pada 

tanggal 8 Mei 2017 pukul 11.00 WIB), dinyatakan bahwa penggunaan alat 

kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP) dengan IUD di  Kabupaten Banyumas meningkat mulai tahun 2014. 

Adapun rincian peserta KB berjumlah 248.138, salah satunya adalah 

penggunaan alat kontrasepsi IUD sebanyak 32.908 akseptor. Pemakaian 

dengan alat kontrasepsi IUD di Puskesmas Pekuncen misalnya, pemakaian 

dengan IUD ini merupakan metode yang paling diminati oleh para ibu 

dibandingkan dengan cara berKB/Keluarga Berencana dengan alat 

kontrasepsi suntik, implant, dan pil. Alasannya karena pemakaian alat 

kontrasepsi ini dapat dikatakan mempunyai nilai kegagalan yang lebih 

sedikit, dari segi biaya penggunaan dengan alat kontrasepsi IUD ini juga lebih 

terjangkau dibandingkan dengan alat kontrasepsi lainnya, selain itu metode 

dengan alat kontrasepsi IUD ini cukup efektif tidak menimbulkan 

kekhawatiran pada si ibu (pasien) karena tidak perlu melakukan pengecekan 

berkali-kali tetapi hanya perlu melakukan pengecekan satu tahun sekali ke 

Bidan yang memasangkan IUD. Meskipun demikian tetapi tidak menutup 

kemungkinan adanya kasus kegagalan yang terjadi pada pasien sebagai 

konsumen pengguna kontrasepsi IUD . 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu bidan Puskesmas 

Pekuncen Kabupaten Banyumas (pada tanggal 28 April 2017 pukul 10.00 

WIB) menyatakan bahwa di desa Krajan Rt 03 Rw 04 Kecamatan Pekuncen, 

yang terjadi pada Luluah (23 tahun) di mana saat sesudah 40 hari melahirkan 

anak pertamanya dia memasang alat kontrasepsi IUD di Puskesmas Pekuncen 

oleh Bidan, tetapi dia mengalami adanya kegagalan kontrasepsi IUD yang 

mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar rencana dan sepengetahuan 

Luluah dan suaminya. Dengan riwayat pemakaian sesuai prosedur yaitu 

pemakaian IUD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Namun pada waktu 

pemakaian terhitung beberapa bulan, Luluah merasakan efek samping tidak 

seperti biasanya yaitu keterlambatan datang bulan, lalu ia memeriksakan ke 

petugas pelayananan kesehatan, dalam hal ini bidan. Setelah dilakukan 

pemeriksaan ternyata Luluah mengalami kehamilan dengan usia kehamilan 

pada saat itu 7 (tujuh) minggu.   

Kasus kegagalan dalam penggunaan alat kontrasepsi IUD seperti yang 

dialami oleh Luluah, secara otomatis bidan sebagai pelaksana pemberian 

pelayanan terkait pemasangan alat kontrasepsi IUD kepada pasien, serta Unit 

Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PP, 

PA, KB) juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab mengingat dalam hal ini 

pasien mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang tercantum pada Pasal 

56 s.d Pasal 58. 
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Tenaga kesehatan yang berperan dalam hal pelayanan program 

Keluarga Berencana adalah bidan, dimana tercantum pada Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang 

Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 9 huruf c menyebutkan bahwa 

bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan 

kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.  

Bidan adalah seseorang yang telah menjalani program pendidikan 

bidan, yang telah diakui oleh negara tempat ia tinggal, dan telah berhasil 

menyelesaikan studi terkait kebidanan serta memenuhi persyaratan untuk 

terdaftar dan/atau memiliki izin formal untuk praktik bidan Bidan juga 

berperan sebagai konselor KB, di mana dapat diketahui masih banyak 

perempuan mengalami kesulitan di dalam menentukan pilihan jenis alat 

kontrasepsi. Hal ini tidak hanya karena keterbatasan metode yang tersedia, 

melainkan juga oleh ketidaktahuan mereka tentang persyaratan dan keamanan 

kontrasepsi tersebut. ( Soepardan dan Suryani, 2007: 2-4).  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Pasien 

Sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Bidan Dalam Hal Pemakaian Alat 

Kontrasepsi IUD Di Puskesmas Pekuncen Kabupaten Banyumas”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat diambil suatu 

perumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien sebagai 

pengguna jasa bidan dalam hal pemakaian alat kontrasepsi IUD (Intra-

Uterine Devices) di Puskesmas Pekuncen Kabupaten Banyumas 

berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? 

2. Bagaimana tanggung jawab bidan Puskesmas Pekuncen terhadap pasien 

terkait kegagalan berKB dalam pemakaian alat kontrasepsi IUD?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien 

pengguna jasa pelayanan bidan di Puskesmas Pekuncen dalam hal 

pemakaian alat kontrasepsi IUD berdasarkan Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab bidan Puskesmas Pekuncen 

terhadap pasien terkait kegagalan berKB dalam pemakaiaan alat 

kontrasepsi IUD. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perlindungan 

Konsumen. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

pasien agar lebih aktif dan kritis dalam menggunakan jasa pelayanan bidan 

dalam hal pemasangan alat kontrasepsi IUD, serta dapat digunakan sebagai 

bahan referensi dengan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan guna untuk penulisan skripsi yang menyangkut hukum 

perlindungan. 
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