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PENDAHULUAN (1)

• Etika: sebuah refleksi kritis dan rasio-nal

mengenai nilai dan norma moral,  terwu-

jud dalam sikap dan pola perilaku hidup

manusia, baik secara pribadi maupun ke-

lompok

• Profesi: pekerjaan yang dilakukan

sebagai kegiatan pokok untuk

menghasilkan nafkah hidup dan

yang mengandalkan suatu keahlian



PENDAHULUAN (2)

• Profesional : ahli, mampu bertang-

gung  jawab, bekerja secara efisien

dan efektif, mengantisipasi masalah/   

dampak dari pekerjaannya

• Profesionalitas Bidan: kemam-

puan bidan untuk bertindak

secara profesional



Etika adalah refleksi kritis 

terhadap moralitas

• Etika tidak bermaksud untuk mem-

buat orang bertindak sesuai de-

ngan moralitas begitu saja

• Etika  bertindak sesuai dengan

moralitas

• Tindakan tersebut bukan diperintah

kan oleh moralitas (orang tua, guru,  

manajer dll) 

kesadaran kritis, rasional,                 

dapat dipertanggungjawabkan



MORALITY  UNIVERSAL

• Tell the truth

• Respect the privacy of others

• Protect confidential information

• Obtain consent before invading another person’s 

body 

• Be loyal to friends who return the loyalty 

• Do not kill

• Do not cause pain

• Do not incapacitate

• Do not cause offend 

• Do not deprive of goods

• Protect  and defend the right of others

• Prevent harm from occurrence to others

• Remove condition that will cause harm

• Help person with disability

• Rescue person in danger



NILAI MORAL

Setiap individu harus : 

 Berkata jujur

 Menjaga privasi orang lain

 Melindungi kerahasiaan informasi orang lain

 Meminta persetujuan sebelum menyentuh tubuh
orang lain 

 Harus loyal kepada orang yang telah berjasa

 Advokasi/memperjuangkan hak asasi manusia

 Mencegah bahaya/menjaga keamanan orang lain

 Membantu orang yang mengalami keterbatasan, 
dalam kondisi bahaya



NILAI MORAL

Setiap orang  dilarang :

 Membunuh

 Menyakiti orang lain

 Membuat orang lain tak

berdaya/kecacatan

 Membuat orang lain bermasalah

 Menghalangi orang lain hidup

layak, tenang
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BIDAN SEBAGAI PROFESI LUHUR

Profesi yang menempatkan

pengabdian kepada masyarakat

sebagai motivasi utamanya, 

meskipun profesi tersebut

dijalankan sebagai nafkah hidup
(Wiradharma, 2001)

Rela berkorban untuk menolong

orang lain (waktu, tenaga, 

pemikiran, materi dsbnya) 



• Bidan adalah profesi setua
hadirnya umat manusia di muka
bumi ini, 

• Donnison, 2004 dalam Jacob, et 
al: 2008:55 menyatakan bahwa 

”Midwifery was seen as a historic 
art and an ancient calling with 

sculptures and references made 
in ancient texts”. 

• Seller (1993) dalam bukunya 
”Midwifery” menuliskan bahwa 
:
”Midwifery is one of the oldest 

professions in the world. From 
the beginning of the human 
race, women have needed 

someone to assist them in the 
birthing process.”

TUGAS SUCIMU 
SEBAGAI 

PENYELAMAT 
SELURUH WANITA 

DI MAYAPADA 
(IBI)

BEKERJA DENGAN TULUS IKHLAS, 
MENGABDI MENGEMBAN AMANAT 

BANGSA

INGATLAH SUMPAH JABATAN KITA 
KEPADA TUHAN, YANG KITA 

IKRARKAN BERSAMA, SELALU 
JADIKAN PEGANGAN



Bidan adalah seorang perempuan

yang telah menyelesaikan program

pendidikan Kebidanan baik di dalam

negeri maupun di luar negeri yang

diakui secara sah oleh Pemerintah

Pusat dan telah memenuhi

persyaratan untuk melakukan praktik

Kebidanan.

(UU RI no 4 ttg Kebidanan)
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SABAR, PENUH PERHATIAN, 

CINTA, MERABA MENYENTUH, 

MENDENGARKAN, PENUH 

PENGERTIAN, MENCIUM, 

MENYEDIAKAN WAKTU       

MENDAMPINGI PEREMPUAN DAN 

KELUARGANYA, MEMILIKI 

PENGETAHUAN, SIKAP DAN 

KETERAMPILAN PRAKTIK 

KEBIDANAN

(Bryar 1995) 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020rRBDdKQlcAFF.jzbkF;_ylu=X3oDMTEyaWdtM3NlBHBvcwMzBHNlYwNzcgR2dGlkA0kxMTBfMTMxBHlpc2ZyAzE-/SIG=1iam164fm/EXP=1245206097/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?ei=UTF-8&p=mother+and+child&h=277&rurl=http://www.flickr.com/photos/aniruddh_dodiya/2481053089/&imgurl=static.flickr.com/2075/2481053089_47987d2891.jpg&back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=mother+and+child&ei=utf-8&fr=yfp-t-203&fr2=sg-gac&oid=c3c429b3965deaa0&w=260&size=46k&name=Mother+n+Child&no=3&tt=572288&sigr=11obcs6jl&sigi=11gpp59im&sigb=1301h9tua&fusr=Aniruddh+D
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GAMBARAN BIDAN PROFESIONAL

S  Sensible Bidan  mampu menjelaskan tentang apa yang 
terjadi dalam situasi tertentu, dan mengambil 
keputusan utk bertindak dengan tepat 

A Able   
Thinking

Bidan mampu menangani masalah kebidanan,   
baik kehamilan, kelahiran normal maupun
abnormal serta komplikasi, baik sendiri maupun
bersama dengan dokter ahli/Spesialis Obstetri
Ginekologi dan ahli lainnya yang terkait

F Forward Bidan selalu  berpikir  kedepan, mampu 
mengantisipasi masalah, dan siap mengambil 
tindakan yang cepat dan tepat 

E Effective Untuk menjamin keselamatan, bidan berpraktek
secara efektif, efisien bagi perempuan/ibu, bayi
dan siapa saja yang membutuhkan asuhan



PERAN BIDAN 

( UU KEBIDANAN no 4 2019)

. 

PENYULUH, 

KONSELOR

PENGELOLA 

PELAYANAN
PENELITI

PENGGERAK 

PSM,

PEMBERDAYAAN

Bentuk 

Layanan 

Mandiri, 

Kolaborasi,

Rujukan

PENDIDIK 

PEMBIMBING, 

FASILITATOR

Bentuk Layanan : Mandiri (Promotif & Preventif), 

Kolaborasi, Rujukan

PEMBERI 

LAYANAN
Pemberi Informasi, 

Deteksi Dini, 

Pertolongan, 

Memperjuangkan 

hak, Dukungan, 

Bimbingan



NILAI MORAL – KODE ETIK BIDAN

NILAI MORAL PROFESI BIDAN

1. Autonomi  

Menghormati hak pasien

2. Beneficence  Demi 

untuk kebaikan pasien

3. Non maleficence  Tidak 

mencelakakan/  

memperburuk keadaan 

pasien)

4. Justice   Adil, Tidak 

membeda-bedakan, 

5. Veracity     Kebenaran

6. Fidelity    Tepat janji, 

Kesetiaan

7. Confidentiality   Menjaga 

kerahasiaan

PRINSIP KODE ETIK BIDAN
a. Menghargai otonomi

kebebasan menjalankan

profesinya

b. Melakukan tindakan yang 

benar dan dapat

dipertanggungjawabkan scr

profesional

c. Mencegah tindakan yang dpt

merugikan

d. Memperlakukan manusia

secara adil, tidak

diskriminatif

e. Menjelaskan dengan benar

f. Menepati janji yang telah

disepakati

g. Menjaga kerahasiaan



INTERPROFESIONAL 

COLLABORATION

Kerja- sama  
Tim 

Dokter gigi

Nilai Etik

Peran 
Profesi

Komunikasi 
antar profesi

Kesling

Masalah 
Individu 

Komunitas

Perawat

Bidan

Nutrisionis

Teknik 
Sipil

Ahli Demo-
grafi

Fisioterapi
s

Pekerja 
Sosial

Apoteker

Analis

Lain-lain



KODE ETIK 

• Hubungan bidan dengan dirinya sendiri

• Hubungan bidan dengan profesinya

• Hubungan bidan dengan bidan

• Hubungan bidan dengan profesi lain

• Hubungan bidan dengan klien

• Hubungan bidan dengan masyarakat

• Hubungan bidan dengan negara
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7 (TUJUH) PRINSIP MORAL KEUTAMAAN

1. Duty of Fidelity (Kewajiban mentaati)  taat janji, 

loyal dan tidak berbohong

2. Duty of Beneficence (Kewajiban

menguntungkan) kewajiban membantu orang 

lain

3. Duty of non-maleficence  tidak membahayakan

4. Duty of Justice ( Kewajiban berlaku adil )  tidak

diskriminasi

5. Duty of Reparation  kewajiban utk mengganti

6. Duty of Gratitude (Kewajiban berterimakasih) 

tk kpd orang tua, orang yang pernah berjasa 

loyal

7. Duty of Self-improvement (Kewajiban utk

meningkatkan diri) 

(Jones, 1994) 



TEORI ETIKA (JONES, 2000)

BERGANTUNG KEPADA

• AGENT : VIRTUE

• ACTS : DEONTOLOGI

• ENDS : TELEOLOGICAL

• CONSEQUENCES : CONSEQUENTIALIST

(UTILITARIAN)



TEORI BERDASARKAN 

“AGENT”

 Berdasarkan virtue (nilai

keutamaan)

 Jujur, baik hati, ramah, welas-asih, 

perhatian, dll

 Empathy, 

kepedulian,perhatian,keramahan, 

kemanusiaan, saling mempercayai, itikad

baik, dll

 Bukan sekedar menjalankan kewajiban

dan peraturan, melainkan juga

“bagaimana bersikap”



MENJADI BIDAN SBG  PROFESI LUHUR  

YANG PROFESIONAL DAN  BERETIKA

TANGGUNGJAWAB:

a. Pelaksanaan tindakan & 

hasil

b. Dampak

MENGIKUTI 

PERKEMBANGAN ILMU 

DAN TEKNOLOGI

KOMPETEN 

( MAMPU MENGATASI 

MASALAH SECARA 

TUNTAS)

NIAT BAIK, BAIK HATI, 

TULUS IKHLAS, RELA 

BERKORBAN, JUJUR,, 

RAMAH, PERHATIAN, 

SALING PERCAYA, ADIL, 

MENGHARGAI PERBEDAAN

MEMPRIORITASKAN 

KEUNTUNGAN PASIEN, 

TIDAK MEMBAHAYAKAN & 

MEMINIMALISIR RISIKO

MENJAGA RAHASIA 

JABATAN

MEMANFAATKAN BUDAYA 

LOKAL YANG 

MENGUNTUNGKAN 

KESEHATAN

MENJAGA OTONOMI 

PROFESI



• Sombong

• Tamak

• Penyalahgunaan 

kekuasaan/kewenangan

• Konflik kepentingan

• Tidak sungguh- sungguh

• Bekerja tergesa-gesa

TANTANGAN MENJAGA 

PROFESIONALITAS  



UPAYA MEMPERTAHANKAN 

PROFESIONALITAS BIDAN

 Selalu menjaga dan meningkatkan

kompetensi

 Komitmen, Tepat Janji

 Berlaku jujur, adil, benar

 Berdasarkan keilmuan dan

kebenaran

 Menghargai hak dan martabat

manusia

 Selalu menjaga/meningkatkan

kesehatan diri



Lafal Sumpah/Janji Bidan
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya :

 Akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan sejalan 
dengan profesi kebidanan

 Akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan 
dan kesehatan tanpa membedakan agama, pangkat, suku 
dan bangsa

 Akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan 
 Akan membela hak dan menghargai tradisi budaya dan 

spiritual pasien yang dilayani
 Tidak akan menceriterakan kepada siapapun dan menjaga

segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya 
kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian

 Akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan 
kesetiakawanan dengan teman sejawat

 Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran 
profesi dengan terus menerus mengembangkan ilmu 
kebidanan
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SOSBUD, AGAMA, KEPERCAYAAN

TINDAKAN MEDIS/KEBIDANAN

Bayi Tabung

Skrining Bayi, Aborsi

Donor Sperma, Donor ASI

Penelitian menggunakan klien

Transfusi darah, 

Penggunaan ALOKON

Adopsi Anak

Larangan & Penggunaan budaya

Seksio Sesaria, Episiotomi.

Mulai masuk Kamar Bersalin.

Penggunaan USG, VE, FE

Imunisasi, Obat-obat/Tindakan  

profilaktis
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PEMECAHAN MASALAH

1. Berkaitan dg IPTEK : biasanya sudah ada 
landasan hukumnya & peraturannya, yg 
memberikan batas wewenang dlm tindakan 
cari landasan hukum dan peraturannya

2.   Berkaitan dg Sos-Bud, Agama,Kepercayaan :

Merup hal yang sensitif, menyangkut perasaan 
 perlu advokasi & konseling yang tepat

3.  Berkaitan dg Tind.Medis/Intervensi Askeb : 
memerlukan informed choice & informed 
Concent



PENCEGAHAN KONFLIK ETIK

1.Informed Concent

2.Negosiasi

3.Persuasi

4.Komite Etik 

29
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Pasal 31

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis; atau

b. kehamilan akibat perkosaan.

(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan

paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari

pertama haid terakhir.

Indikasi Kedaruratan Medis

Pasal 32

(1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (1) huruf a meliputi:

a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu

dan/atau

b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin,

termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau

cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga

menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

(2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

PERATURAN PEMERINTAH  NO 61 TH 2014 

TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI



Tanggung Jawab Profesional Bidan
(ICM, Prague, 2014)

a. Bidan wajib menyimpan kerahasiaan informasi klien untuk melindungi

hak privasi, dan memberikan informasi kecuali jika diamanatkan oleh

hukum.

b. Bidan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya, dan bertang

gung jawab atas hasil terkait tindakan bidan terhadap perempuan yang

dilayani nya.

c. Bidan dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pelayanan ji-

ka bertentangan dengan prinsip moralnya; namun, suara hati personal

hendaknya tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan pelayan-

an kesehatan esensial

d. Bidan yang berkeberatan terhadap permintaan layanan yang diberikan

wajib merujuk perempuan ke penyedia lain di mana layanan tersebut

tersedia.

e. Bidan memahami konsekuensi etis dan pelanggaran hak asasi manusia

terhadap kesehatan perempuan dan bayi, dan akan berusaha utk meng=

hapuskan pelanggaran.

f. Bidan berpartisipasi dalam pengembangan dan implementasi kebijakan

kesehatan untuk mempromosikan kesehatan semua perempuan dan ke-

luarganya



TUJUAN PELAYANAN KEBIDANAN

meningkatkan kesehatan 

ibu dan anak dalam 

rangka tercapainya 

keluarga berkualitas, 

bahagia dan sejahtera

menjaga kesehatan ibu 

agar dapat hamil dan 

melahirkan dengan aman 

dan sehat & mampu 

mengasuh anaknya 

menjaga kesehatan anak 

agar  dapat bertumbuh dan 

berkembang dengan sehat, 

cerdas, produktif
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Teori-teori Pembuatan Keputusan Etik

1. Utilitarianisme

o Tindakan utilitarianisme dinilai berdasarkan 
kebahagiaan yang didapatkan, keuntungan atau 
kebaikan, semakin dinilai benar/tepat, 
mengutamakan efisiensi dari tindakan. 

o Aturan utilitarianisme, menilai suatu tindakan 
menurut aturan moral, aturan yang baik yang 
menghasilkan kebaikan,suatu tindakan dikatakan 
benar jika berada dibawah aturan yang benar.

2. Deontologi

o memprioritaskan “tugas” atau “kewajiban”, tanpa 
mengindahkan konsekuensinya, dimanapun 
tempatnya dan kemampuan yang dimilikinya 



PEDOMAN MELAYANI PASIEN

• Menggali informasi tentang riwayat kesehatan 

pasien dengan cara yang sebaik-baiknya

• Selalu melakukan pemeriksaan fisik pasien

• Memanfaatkan alat bantu diagnostik yang ada

• Merumuskan masalah pasien

• Merencanakan asuhan sesuai kondisi pasien

• Selalu membuat catatan/dokumentasi asuhan 

dengan jelas, rapih, mudah diakses

• Memanfaatkan sumber-sumber informasi yang 

ada

• Memantau,meningkatkan kesehatan pasien

• Rela menerima tanggung jawab sosiual dan 

professional sebagai “Pemimpin” dan “Bidan”

• Senantiasa memelihara kemampuan profesional

34
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KOMUNIKASI YANG PENTING 

DILAKUKAN

• Memberi salam dan perkenalkan diri Anda

• Menyebut nama seseorang dengan benar

• Lakukan kontak mata

• Tidak merendahkan harkat dan martabat 

manusia

• Membudayakan perilaku positif

• Gunakan tehnik mendengar aktif, tidak 

menyela/memotong pembicaraan

• Menunjukkan perhatian dg mendengar dan 

mencoba mengerti apa yang telah dikatakan 

oleh orang lain dengan bahasa verbal maupun 

non verbal

• Menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang 

ingin diketahuinya

• Memberi penjelasan dengan bahasa yang 

mudah dimengerti dan ringkas



HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN  

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN PASIEN

1. Dengan segala upaya selalu berusaha menjaga 

keamanan pasien dan keluarganya

2. Mengutamakan kepentingan pasien dari kepentingan 

pribadi

3. Menjamin kerahasiaan pasien baik dalam 

pemeriksaan maupun informasi tentang pasien. 

Ketika memeriksa pasien harus dalam ruangan 

tertutup, tidak mengijinkan orang yang tidak 

berkepentingan berada dalam ruang pemeriksaan

4. Bidan harus selalu mendampingi pasien, pasien 

harus selalu ditemani, tidak diperkenankan 

meninggalkan pasien sendiri 

5. Pasien harus selau diberi penjelasan dan mengetahui 

orang yang melakukan pemeriksaan pada dirinya,  

pemeriksa harus memperkenalakan nama dan  

statusnya atau kedudukan pemeriksa, perlu diberi 

penjelasan atasan langsung dari pemeriksa. 

Khususnya jika di RS/Institusi yang banyak 

petugas/mahasiswa
36



Standar Operating Procedure

1. Melakukan Anamnesis : identitas, masalah /keluhan yang 

dirasakan, riwayat kesehatan atau penyakit (jika sedang sakit). 

Riwayat penyakit yang lalu, riwayat haid, riwayat kehamilan, 

persalinan serta riwayat penggunaan kontrasepsi

2. Membimbing atau meminta pasien untuk membuka pakaian

dalammya dengan sopan dan santun

3. Melakukan pemeriksaan fisik dengan sopan dan santun, lege arts

tanpa menimbulkan  ketidak nyamanan pasien

4. Sebelum melakukan pemeriksaan vagina dalam dan inspekulo, 

payudara 

a.  Jelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan dengan cara yang baik.

DILARANG melakukan pemeriksaan dengan “terburu-buru”

b.  Lakukan tindakan a dan antisepsis dengan baik

c.   Langkah-langkah pemeriksaan dilakukan secara sistematis

sesuai keperluan

d.   Setelah selesai pemeriksaan bersihkan dan rapihkan kembali 

pasien

e.    Jelaskan hasil pemeriksaan seperlunya, kepala pasien

f.     Bila saat pemeriksaan, ditemukan kelainan, cara

menginformasikan harus bijaksana, tidak boleh tergesa-gesa.

g.  Jika diperlukan pemeriksaan tambahan apalagi tindakan

invasif, pasien dijelaskan tentang maksud dan tujuan serta cara

pemeriksaan tersebut dilakukan
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PEDOMAN TANGGUNG JAWAB PADA PROSES PERSALINAN
1. Penolong memberikan bantuan secara tepat dan optimal

2. Bantu pasien untuk dapat menggunakan tenaga dan kemampuannya sehingga 
proses kelahiran secara spontan, untuk meminimalisir tindakan intervensi yang 
tidak diperlukan

3. Bantu pasien untuk mendapat tempat istirahat yang nyaman,  makanan dan 
minuman yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya agar proses 
persalinan dan kelahiran berjalan lancar

4. Berikan penjelasan tentang perkembangan proses persalinan yang sedang 
berlangsung dengan bahasa yang mudah dimengerti pasien, harapan yang dapat 
harus dikerjakan pasien.

5. Berikan rasa aman, tidak membiarkan pasien sendirian terutama ketika kesakitan, 

– terangkan bahwa rasa sakit akan hilang setelah persalinan selesai

– terangkan keunggulan dan kelemahan jika harus diberi obat penghilang rasa 
rakit

– terangkan bahwa persalinan dan kelahiran merupakan proses yang dinamis, 
perubahan dapat terjadi mendadak, dan rencana tindakan/asuhan dapat 
berubah secara cepat  oleh sebab itu pentingnya pengawasan yang ketat, 
pentingnya kerjasama antara petugas dan pasien

– Perdengarkan atau jelaskan  bunyi jantung janin untuk menambah keyakinan 
pasien akan dirinya

– Hati-hati setiap percakapan yang terjadi di dalam ruang bersalin karena dapat 
didengarkan oleh pasien dan dapat di tafsirkan berbeda

– Peran suami /keluarga sangat penting, jika memungkinkan dapat diminta 
berada disamping pasien, jika tidak, dipersilakan menunggu di ruang tunggu
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6. Hendaknya ruangan/sarana, obat-obatan yang dibutuhkan telah 

tersedia dengan baik, cepat dijangkau dan petugas yang 

berwenang dan kompeten selalu siap siaga di ruang bersalin, 

karena persalinan adalah proses yang paling berisiko. Hanya 

dengan alasan yang sangat penting dapat meninggalkan ruang 

bersalin. 

7. Jika persalinan terpaksa diakhir dengan tindakan ataupun alat, 

sedapat mungkin berilah keterangan/penjelasan kepada pasien 

dan keluarganya. Hanya pada keadaan darurat hal ini dapat 

diabaikan, namun setelah selesai diberitahukan segera. 

8. Bila jalan lahir harus dijahit lakukan dengan legal arts dan hati-

hati, berikan obat penghilang rasa sakit, bekerja denga cepat 

dan benar

9. Setelah selesai, beritahukan pasien dan tinggalkan pasien dalam 

keadaan bersih dan rapih. Bersihkan tubuh pasien secepatnya 

dang anti pakaiannya dengan pakaian yang pantas. 

10. Jika pasien dalam keadaan tidak sadar, misalnya pasca 

pemberian anestesi, bantulah pasien untuk pulih dengan cara 

yang baik, tutupkanlah pakaiannya dengan cara yang baik dan 

rapih dan cegah dari cedera akibat pengangkutan yang kasar 

dan tidak benar.

11. Pemindahan pasien dan atau bayinya adalah tanggung jawab 

penolong. Lakukan sesuai dengan tatacara yang benar dan SOP 

yang berlaku. Identifikasi pasien dan bayinya harus dilakukan 

dengan cara yang benar.
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