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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang  

Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 

2014; 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. Tenaga 

Kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat 

mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 

sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif 

secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan 

umum. 

Setiap tindakan medik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan 

harus mendapatkan izin dari pasien, namun bentuk persetujuan tersebut 

tidak harus tertulis. Hanya untuk tindakan yang berisiko tinggi saja yang 

memerlukan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak 

memberikan persetujuan. Persetujuan tersebut harus selalu berdasarkan 

atas informasi yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dan merupakan 

kehendak bebas dari pasien.  

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi 

Bidan dalam menjalankan tugas profesinya. Menurut Lampiran SKB IDI 

Nomor 319/P/BA./88 dan Permenkes Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 

tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam 

memberikan informasi kepada pasien/keluarganya, kehadiran seorang 

perawat/paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting. Didasarkan 
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peraturan-peraturan tersebut, dalam menentukan Tindakan Medik yang 

akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap pasien, harus ada 

informed consent. (persetujuan yang didasarkan atas informasi atau 

penjelasan), yang di Indonesia di terjemahkan sebagai persetujuan 

Tindakan Medik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, persetujuan Tindakan 

Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga 

terdekat setelah penjelasan secara lengkap mengenai Tindakan Kedokteran 

atau Kedokteran Gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Dimana 

informed consent memberikan perlindungan kepada pasien terhadap 

Tindakan Dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medis tidak 

ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya 

serta memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu 

kegagalan dan bersifat negatif, dan pada setiap tindakan medis melekat 

suatu resiko. 

Konferensi kependudukan dan pembangunan atau International 

Conference on Population and Development (ICPD) 1994 di Kairo 

disepakati bersama tentang “Program Aksi Pembangunan Kependudukan 

Kairo Tahun 1994”. ICPD 1994 disebutkan bahwa kebijakan keluarga 

berancana (selanjutnya disingkat KB) secara global dikaitkan dengan hak-

hak reproduksi, yang menjadi bagian dari hak asasi manusia yang bersifat 

universal (Wilopo, 2010). Hak-hak reproduksi yang paling pokok ialah 

hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan akan 

melahirkan, berapa jumlah anak dan jarak anak yang dilahirkan, dan upaya 

untuk mewujudkan hak-hak tersebut melalui pemakaian KB. Program KB 

mengharapkan seluruh kehamilan menjadi dikehendaki dan direncanakan 

oleh setiap keluarga. Kehamilan yang dikendaki dan direncanakan adalah 

merupakan awal untuk menjadikan keluarga yang sehat dan sejahtera. 

Penggunaan kontrasepsi erat kaitannya dengan pengetahuan yang 

dimiliki oleh ibu postpartum. Pengetahuan tersebut berpengaruh kepada 

pemakaian metode kontrasepsi yang tepat dan efektif. Hal ini dibuktikan 
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oleh penelitian yang dilakukan oleh Basri (2009) menyebutkan bahwa 

pemberian konseling pada periode postpartum dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu serta mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi dalam 

12 minggu pertama setelah melahirkan. Saeed et al. (2008) melakukan 

penelitian di Pakistan dan didapatkan hasil bahwa kelompok yang 

mendapatkan konseling lebih tinggi menggunakan kontrasepsi 

dibandingkan dengan kelompok yang tidak konseling setelah 8-12 minggu 

postpartum. Jenis kontrasepsi yang digunakan pada kelompok konseling 

terdiri dari pil, injeksi, Intra Uterine Contraception Devices (IUCD), 

kondom dan tubektomi. Sedangkan pada kelompok tidak konseling lebih 

banyak menggunakan kontrasepsi senggama terputus, kondom serta masih 

terdapat yang tidak menggunakan kontrasepsi. 

Salah satu indikator utama dari kualitas pelayanan KB adalah 

pemberian konseling yang berkualitas kepada ibu postpartum sebagai 

calon akseptor KB yang menghasilkan informed choice, hal tersebut hanya 

dapat diperoleh melalui konseling yang baik, lengkap dan dapat 

menggunakan media komunikasi serta pemberian informasi standar. 

Adapun informasi standar tersebut adalah: informasi tentang 

kontraindikasi, risiko dan manfaat dari masing-masing alat/cara/metode 

kontrasepsi, informasi tentang cara menggunakan kontrasepsi dan efek 

samping yang mungkin timbul serta bagaimana cara mengatasi efek 

samping tersebut dan informasi tentang apa yang dapat klien harapkan dari 

pelayanan petugas KB, seperti nasehat, dukungan, ketersediaan dan 

rujukan ke tempat pelayanan lainnya jika diperlukan. Setiap pelayanan 

profesi yang diberikan apapun itu jenisnya, harus selalu memberi 

kesempatan untuk memilih (informed choice) dan memberikan persetujuan 

(informed consent). Dalam pelayanan KB hal ini tetap berlaku karena 

tenaga 6 kesehatan harus menjelaskan keuntungan dan kerugian setiap 

jenis alat kontrasepsi dengan jujur dan netral, tidak memaksakan suatu 

metode kontrasepsi tertentu. Mengingat bahwa belum ada satu metode 

kontrasepsi yang aman dan efektif 100% maka dengan melakukan 
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informed choice dan informed consent selain merupakan perlindungan 

bagi tenaga kesehatan sebagai provider juga membantu dampak rasa aman 

dan nyaman bagi pasien sebagai penerima jasa.  

Masalah KB dan kesehatan wanita merupakan tanggung jawab 

bersama pasangan suami-isteri, maka informed consent dalam ber-KB 

tidak hanya ditujukan pada kaum ibu atau wanita, tapi pasangannya yaitu 

Suami harus memberikan persetujuannya untuk pemakaian KB, tidak 

terkecuali pil KB. 

Allport (1954), seperti yang dikutip dari Notoatmodjo (2003), 

menjelaskan bahwa persepsi terdiri dari 3 komponen pokok yaitu :  

1. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek 

2. Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek 

3. Kecendrungan untuk bertindak (trend to behave). 

Ketiga komponen diatas secara bersama–sama membentuk sikap 

yang utuh (total attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini 

pengetahuan berpikir, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. 

Decision Theory (Janis, 1985, dikutip dari Bart, 1994), menganggap 

bahwa pasien sebagai seorang pengambil keputusan. Hal ini juga 

tercermin dalam Conflict theory dari Janin & Mann (1997) yang dikutip 

dari Bart (1994), bahwa pasienlah yang harus memutuskan apakah mereka 

akan melakukan suatu Tindakan Medis dan oleh Petugas Kesehatan 

memberi tahu mengenai prosedur, risiko, dan efektifitas sehingga mereka 

bisa mengambil keputusan yang tepat. 

Persepsi pasien terhadap penggunaan kontrasepsi khususnya pil KB 

sangat ditentukan oleh ketiga aspek yang disebutkan diatas yang diberikan 

oleh tenaga kesehatan. 

 Berdasarkan hasil pre-survey oleh peneliti didapatkan bahwa di 

Puskesmas Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Indonesia merupakan 

puskesmas yang besar dan lengkap apabila dibandingkan dengan 

puskesmas di daerah lain. Untuk perizinan untuk pengambilan sample, 
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sudah mendapatkan izin sehingga penelitian berjalan lebih mudah dan 

lancar. 

Keluarga dalam Islam harus bersifat lestari karena ia dibangun 

lewat suatu akad pernikahan yang merupakan sebuah perjanjian yang kuat 

(mitsqan ghalidzan) (Q.S An-Nisaa:21). Al-Qur‟an mengingatkan, seorang 

suami harus mempergauli istrinya dengan baik dan jika terjadi perselisihan 

salam kehidupan keluarga maka suami harus bersabar karena boleh jadi 

ketidaksenangan suami pada hal-hal tertentu pada diri istri terdapat 

kebajikan dibalik itu (Q.S An-Nisaa:19). Sebaliknya, istri juga harus 

menghormati suami dan menjaga kehormatannya. Islam memang 

membolehkan cerai (Thalaq), tetapi itu hanya menjadi “pintu darurat” 

yang baru dilalui pada situasi dimana mempertahankan keutuhan rumah 

tangga ternyata membawa mudharat bagi kedua belah pihak. 

Dalam Islam pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak 

keperdataan biasa, tetapi memounyai nilai ibadah. Oleh karena itu, 

berkeluarga (nikah) adalah jalan terhormat yang disyariatkan Allah untuk 

menyalurkan kebutuhan biologis, dengan karunia Allah. 

Di dalam Al-Qur‟an tidak ada satu ayatpun yang secara eksplisit 

menjelaskan bahwa mengatur jarak kelahiran adalah haram, akan tetapi 

membunuh bayi khususnya bayi perempuan yang telah terjadi di masa-

masa jahiliyah adalah haram; sebab apa yang mereka lakukan adalah 

sangat jelas yaitu membunuh anak manusia (perempuan) yang sempurna. 

Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur‟an surat An-Nahl ayat 58. 

Di dalam Al-Qur‟an banyak ayat-ayat yang melarang membunuh 

anak karena takut miskin, karena sesungguhnya Allah telah menjamin 

rizki baik bagi anak maupun orangtuanya sebagaimana tercantum dalam 

Al-Qur‟an surat Al-An‟am ayat 151. 

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak 

keturunan, namun islam mengutamakan pada ketuurunan yang baik, salih 

dan berguna bagi umat manusia dan mampu menjadi suri tauladan untuk 

membawa manusia kepada taqwa. Islam tidak menginginkan umat dengan 
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jumlah yang banyak tetapi lemah, bodoh, pemalas, sakit-sakitan, melarat, 

terlunta-lunta dan bergantung pada bantuan orang lain. 

Untuk mewujudkan keluarga atau anak-anak yang berkualitas, 

perlu perencanaan yang matang, setiap keluarga (orang tua atau suami 

istri) harus dapat memperhitungkan terhadap anak yang mungkin lahir, 

karena kehadiran anak atau manusia baru memerlukan banyak kebutuhan 

antara lain makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan 

sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Hasyr:18. 

Selain itu juga setiap keluarga harus mengatur jarak kelahiran, hal 

itu mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan perkembangan jiwa 

anak. Apabila jarak kelahiran terlalu dekat, sang ibu tidak mempunyai 

kesempatan untuk merawat kesehatan dirinya, menata rumah tangganya, 

juga sang ibu tidak mempunyai peluang mencurahkan kasih sayang 

terhadap anak, sehingga sang anak kurang kasih sayang dan air susu 

ibunya. 

KB menjadi salah satu isu kontroversial dalam diskursus pemikiran 

Islam modern. Ada sejumlah persoalan yang muncul terkait dengan 

masalah islam dan KB, mulai dari masalah hukum ber KB, makna KB 

apakah pengaturan keturunan (tanzim an-nasl) atau pembatasan keturunan 

(tahdid an-nasl), motivasi ber KB, persoalan alat kontrasepsi (cara kerja 

dan cara penggunaannya), KB dan hak reproduksi perempuan, hingga 

masalah kebijakan demografi Negara dengan berbagai dampaknya. KB 

sendiri kini bukan lagi sebatas persoalan suatu negara, tetapi sudah 

menjadi persoalan dunia internasional.  

 

1.2.   Perumusan Masalah 

1.2.1. Penggunaan kontrasepsi erat kaitannya dengan pengetahuan yang 

dimiliki oleh ibu postpartum. Pengetahuan tersebut berpengaruh 

kepada pemakaian metode kontrasepsi yang tepat dan efektif. Hal ini 

dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Basri (2009) 

menyebutkan bahwa pemberian konseling pada periode postpartum 
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dapat meningkatkan pengetahuan ibu serta mempengaruhi 

penggunaan alat kontrasepsi dalam 12 minggu pertama setelah 

melahirkan. Saeed et al. (2008). 

1.2.2. Sering kali penggunaan pil KB tidak disertai dengan pengetahuan 

yang memadai, sehingga banyak kesalahan dalam praktiknya. Obat 

pil KB juga dijual bebas di apotek-apotek sehingga dapat diperoleh 

dengan mudah oleh masyarakat. Kemudahan akses ini, menjadikan 

konsumsi obat pil KB tidak terkontrol oleh karena itu peran Tenaga 

Kesehatan dalam memberikan pengetahuan atau informed consent 

dalam pemakaian obat pil KB ini sangat diperlukan. 

1.2.3. Informed consent memberikan perlindungan kepada pasien terhadap 

tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medis 

tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan 

pasiennya serta memberi perlindungan hukum kepada dokter 

terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, dan pada setiap 

tindakan medis melekat suatu resiko. 

 

1.3.   Pertanyaan Masalah 

Apakah pasien memahami informed consent mengenai pil KB yang 

diberikan oleh Petugas Kesehatan? 

 

1.4.   Tujuan Penelitian 

1.4.1.  Tujuan umum 

Mengetahui persepsi pasien terhadap informed consent tentang pil 

KB yang diberikan oleh Petugas Kesehatan di puskesmas. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1.4.2.1. Mengetahui pelaksanaan informed consent pada pelayanan 

pemberian kontrasepsi pil KB oleh Tenaga Kesehatan di 

Puskesmas. 

1.4.2.2. Mengetahui bentuk informed consent pada tindakan 

pemberian pil KB di   puskesmas oleh Tenaga Kesehatan 
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1.4.2.3. Mengetahui seberapa luas informed consent yang perlu 

diberikan dalam memenuhi persepsi pasien. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian 

1.5.1.  Memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh pemberian informed 

consent terhadap pengetahuan dan penggunaan alat kontrasepsi yaitu 

pil KB pada pasien serta faktor lain yang dapat berpengaruh. 

1.5.2.  Memberikan masukan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan 

petugas kesehatan akan pentingnya pemberian konseling kontrasepsi 

pada pasien. 

1.5.3. Memberikan sumbangan untuk memperkaya pengetahuan tentang 

informed consent bagi ilmu pengetahuan. 

1.5.4. Memberikan pertimbangan untuk Puskesmas agar meningkatkan 

mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. 

1.5.5. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, daya 

analisis dan kemampuan dalam mengaplikasikan metodologi 

penelitian. 

 
 
 
 
 
 




