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ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN DI KOMUNITAS 

 

Aspek Perlindungan Hukum 

1. Standar Pelayanan Kebidanan 

A. Standar Pelayanan Umum  

1. Persiapan untuk Kehidupan Keluarga Sehat 

2. Pencatatan dan Pelaporan 

B. Standar Pelayanan Antenatal 

1. Identifikasi Ibu Hamil 

2. Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal 

3. Palpasi Abdominal 

4. Pengelolaan Anemia dalam Kehamilan 

5. Pengelolaan Dini Hipertensi dalam Kehamilan 

6. Persiapan Persalinan 

    

C. Standar Pertolongan Persalinan 

1. Asuhan Persalinan Kala I 

2. Asuhan Persalinan Kala II yang Aman 

3. Penatalaksanaan Aktif Kala III 

4. Penanganan Kala II dengan Gawat Janin melalui Episiotomi 

D. Standar Pelayanan Nifas 

1. Perawatan Bayi Baru Lahir 

2. Penangnan pada dua jam pertama setelah bersalin 

3. Pelayanan bagi Ibu dan Bayi pada Masa Nifas 

E. Standar Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal 

1. Penanganan Perdarahan dalam Kehamilan pada Trimester III 

2. Penanganan Kegawatdaruratan pada Eklampsia 

3. Penanganan Kegawatdaruratan pada Partus Lama/Macet 

4. Pesalinan dengan menggunakan Vacuum Ekstraktor 
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5. Penanganan Kegawatdaruratan pada Retensio Plasenta 

6. Penanganan Perdarahan Postpartum Primer 

7. Penanganan Perdarahan Postpartum Sekunder 

8. Penanganan Sepsis Puerpuralis 

9. Penanganan Asfiksia Neonatorum 

 

2. Kode Etik Bidan 

Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai – nilai internal dan 

eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprhensif suatu profesi 

yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. 

Kode Etik Bidan Indonesia : 

a. Kewajiban Bidan terhadap klien dan masyarakat 

b. Kewajiban Bidan terhadap tugasnya 

c. Kewajiban Bidan terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lain 

d. Kewajiban Bidan terhadap profesinya 

e. Kewajiban Bidan terhadap diri sendiri 

f. Kewajiban Bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air 

Tanggung jawab berdasarkan hukum dikenal dengan gugatan perdata dan/atau 

tuntutan perdata. Tanggung jawab etika dikenal dengan tuntutan pertanggungjawaban 

dari Majelis Kode Etik Profesi. 

Dasar Hukum Bidan : 

a. P 32/1996 menyebutkan bahwa Bidan adalah Tenaga Kesehatan  

b. Kepmenkes RI No. 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan 

c. P 1 angka 6 UU Kesehatan No. 36/2009 

Peraturan pelaksanaan tugas Bidan: 

a. Kepmenkes RI No. 900/Menkes/SK/XI/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan 

b. Kepmenkes RI No. 836/Menkes/SK/VI/2005 tentang Pedoman Pengembangan 

Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan  

c. Kepmenkes RI No. 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan  

 

3. Standar Asuhan Kebidanan 

Kepmenkes No. 938/Menkes/SK/VIII/2007 

Acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yg dilakukan bidan sesuai 

wewenang dan ruang lingkup praktik berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan 
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Bidan memiliki posisi penting, dengan memberikan pelayanan kebidanan 

berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada pencegahan, promosi dengan 

berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan 

pelayanan kebidanan berkualitas diperlukan standar sebagai acuan dalam memberikan 

asuhan kepada klien di setiap tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

Standar Asuhan Kebidanan (6) 

Standar I : Pengkajian 

- Bidan mengumpulkan informasi yang akurat, relevan dan lengkap dari semua 

sumber yang berkaitan dengan kondisi klien 

- Kriteria;  

a. Data tepat, akurat, lengkap 

b. Terdiri dari : S (Biodata, keluhan utama, riwayat obstetri, riwayat kesehatan 

latar belakang sosial budaya) dan O (Pem Fisik, Psikologis, Penunjang) 

Standar II : Perumusan Diagnosa atau Masalah Kebidanan 

- Analisa data yang diperoleh dari pengkajian, menginterpretasikan secara akurat 

dan logis untuk menegakkan diagnosa dan masalah kebidanan yang tepat 

- Kriteria : 

a. Diagnosa sesuai dengan nomenclatur kebidanan 

b. Masalah dirumuskan sesuai kondisi klien 

c. Dapat diselesaikan dengan asuhan mandiri, kolaborasi, rujukan 

Standar III : Perencanaan  

- Perancanaan asuhan sesuai diagnosa dan masalah yang ditegakkan 

- Kriteria : 

a. Rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi klien; 

tindakan segera, antisipasi, dan asuhan komprehensif 

b. Melibatkan klien dan/atau keluarga 

c. Mempertimbangkan kondisi psikologi, sosial budaya 

d. Memilih tindakan yg aman sesuai kondisi dan kebutuhan berdasarkan evidence 

based dan memastikan asuhan bermanfaat untuk klien 

e. Mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yg berlaku, sumber daya dan 

fasilitas 

Standar IV : Implementasi 

- Melaksanakan rencana asuhan secara komprehensif, efektif, efesien dan aman 
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- Kriteria ; 

a. Memperhatikan keunikan klien sbg makhluk bio-psiko-sosial-spiritual-kultural 

b. Setiap tindakan harus mendapat persetujuan klien/keluarga 

c. Melaksanakan asuhan berdasar evidence based 

d. Melibatkan klien dalam setiap tindakan 

e. Menjaga privacy klien 

f. Melaksanakan prinsip pencegahan infeksi 

g. Mengikuti pertimbangan klien secara berkesinambungan 

h. Menggunakan sumber daya, sarana, fasilitas 

i. Melakukan tindakan sesuai standar 

j. Mencatat tindakan yagn dilakukan 

Standar V : Evaluasi 

- Evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektivan asuhan 

yang telah diberikan, sesuai dengan prubahan perkembangan kondisi klien 

- Kriteria 

a. Penilaian dilakukan segera setelah melksanakn asuhan sesuai kondisi klien 

b. Hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan 

c. Evaluasi dilakukan sesuai standar 

d. Hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai kondisi klien 

Standar VI : Pencatatan Asuhan Kebidanan 

- Pencatatan secara lengkap, akurat, singkat dan jelas mengenai keadaan/kejadian 

yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan 

- Kriteria ; 

a. Pencatatan pada formulir yang tersedia : Rekam Medis/Status, KMS, Buku KIA 

b. dilakukan segera setelah melakukan asuhan 

c. Ditulis dalam catatan perkembangan SOAP 

 

4. Registrasi Praktik Bidan 

Surat Ijin Bidan 

- Mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada MTKP 

(Majelis tenaga Kesehatan Propinsi Jawa Tengah) melalui Ketua Komite Bidan 

Daerah, tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan 

Ketua PD IBI Jawa Tengah.   
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- Kelengkapan registrasi;  

a. Foto Copy Legalisir Ijazah Bidan 

b. Surat Keterangan Sehat 

c. Foto Copy KTP 

d. Pas Foto berwarna 4x6 2 lembar, 3x4 2 lembar 

e. Form Permohonan SIB 

Surat Ijin Praktik Bidan 

- Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

- Kelengkapan : 

a. fotokopi SIB yang masih berlaku 

b. Fotokopi ijazah bidan 

c. Surat persetujuan atasan 

d. Surat keterangan sehat dari dokter 

e. Pas Foto berwarna 4x6 2 lembar 

f. Rekomendasi Organisasi Profesi (IBI) 

- Bidan sebagai pegawai tidak tetap tidak memerlukan SIPB  

 

5. Kewenangan Bidan di Komunitas 

Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna,  

Kewenangan Bidan dalam Pelayanan Kebidanan : 

a. Memberikan Imunisasi 

b. Memberikan suntikan pada penyulit 

kehamilan, persalinan, nifas 

c. Mengeluarkan placenta secara manual 

d. Bimbingan Senam Hamil 

e. Pengeluaran sisa jaringan konsepsi 

f. Episiotomi 

g. Penjahitan luka episiotomi dan luka ja;an lahir sampai derajat II 

h. Amniotomi pada pembukaan serviks > 4 cm 

i. Pemberian infus 

j. Pemberian suntikan im uterotonika, antibiotika, sedativa 

k. Kompresi bimanual 

l. Versi ekstraksi gemeli pada kelahiran bayi kedua dst 

m. Vacum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul 
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n. Pengendalian anemi 

o. Meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan ASI 

p. Resusitasi BBL dengan asfiksia 

q. Penanganan Hipotermi 

r. Pemberian minum dengan sonde/pipet 

s. Pemberian obat-obat terbatas, melalui lembaran permintaan obat 

t. Pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian 

Kewenangan Bidan dalam memberikan Pelayanan KB: 

a. Memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan, AKDR, AKBK, Kondom 

b. Memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi 

c. Melakukan pencabutan AKDR, AKBK tanpa penyulit 

d. Memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan 

kesehatan masyarakat. 

Kewenangan dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat : 

a. Pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak 

b. Memantau tumbuh kembang anak 

c. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas 

d. Melaksanakan deteksi dini, pertolongan pertama, merujuk dan memberikan 

penyuluhan IMS, penyalahgunaan NAPZA 
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PERAN BIDAN DI KOMUNITAS 

Pelayanan kebidanan komunitas memberikan pelayanan dimana bidan melakukan 

kunjungan ke pasien yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit 

bukan merupakan kebidanan komunitas karena pelayanan klinis (pasien 

mengunjungi/meminta pelayanan, pelayanan berorientasi pada pelayanan kuratif). 

Peran nyata bidan di komunitas adalah home visite dalam memberikan pelayanan 

ANC, INC, dan PNC. Peran bidan sebagai pelayanan, pendidik, pengelola dan peneliti 

dimana bidan harus mampu menggerakkan masyarakat agar mau menjaga kesehatan dan 

bidan harus mampu mengelola upaya-upaya masyarakat untuk meningkatkan kesehatan. 

Bidan sebagai pemberi asuhan professional membantu ibu untuk pengambilan 

keputusan dan menanggapi pilihan ibu. Salah satu factor yang mencerminkan wanita 

sebagai pusat asuhan diasumsikan dengan kepuasan terhadap asuhan kebidanan yaitu 

asuhan yang berkelanjutan (continuity of care). Prinsip pelayanan kebidanan di komunitas: 

1. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan yang didasarkan pada perhatian terhadap 

kehamilan sebagai suatu bagian penting dari kesehatan untuk bayi baru lahir sebagai 

suatu proses yang normal dan proses yang ditunggu-tunggu dalam kehidupan semua 

wanita. 

2. Informed consent, sebelum melakukan tindakan apapun berikan informasi kepada 

klien dan minta persetujuan klien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan 

terhadap dirinya. 

3. Informed choice, wanita yang mau melahirkan diberikan pilihan dalam mengambil 

keputusan tentang proses melahirkan. 

4. Bina hubungan baik dengan ibu yaitu dengan melakukan berbagai pendekatan sisi 

kehidupan. 

5. Berikan asuhan yang berkelanjutan. 

 

Kebidanan Komunitas dalam Standar Kompetensi Bidan (Kepmenkes No 

369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan) tercantum dalam Kompetensi ke-8; 

”Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi & komprehensif pada keluarga, 

kelompok & masyarakat sesuai dengan budaya setempat” 
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1. Pengetahuan Dasar 

a. Konsep & sasaran kebidanan komunitas 

b. Masalah kebidanan komunitas 

c. Pendekatan asuhan kebidanan pada keluarga, kelompok & masyarakat 

d. Strategi pelayanan kebidanan komunitas 

e. Ruang lingkup pelayanan kebidanan komunitas 

f. Upaya peningkatan & pemeliharaan kesehatan ibu dan anak dalam keluarga & 

masyarakat 

g. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu & anak 

h. Sistem pelayanan kesehatan ibu & anak 

2. Pengetahuan Tambahan 

a. Kepemimpinan untuk semua 

b. Pemasaran sosial 

c. Peran serta masyarakat 

d. Audit Maternal Perinatal 

e. Prilaku kesehatan masyarakat 

f. Program-program pemerintah yang terkait dengan kesehatan ibu & anak (safe 

mother hood & gerakan sayang ibu) 

3. Ketrampilan Dasar 

a. Melakukan pengelolaan pelayanan ibu hamil, nifas, laktasi, bayi, balita & KB di 

masyarakat 

b. Mengidentifikasi status kesehatan ibu & anak 

c. Melakukan pertolongan persalinan di rumah & polindes 

d. Mengelola Pondok Bersalin Desa (POLINDES) 

e. Melaksanakan kunjungan rumah pada ibu hamil, nifas & laktasi, bayi & balita 

f. Melakukan penggerakan & pembinaan peran serta masyarakat untuk 

mendukung upaya-upaya kesehatan ibu & anak 

g. Melaksanakan penyuluhan & konseling kesehatan 

h. Melaksanakan pencatatan & pelaporan 

4. Ketrampilan Tambahan 

a. Melakukan pemantauan KIA dengan menggunakan pemantauan wilayah 

setempat kesehatan ibu anak (PWS KIA) 
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b. Melaksanakan pelatihan & pembinaan dukun bayi 

c. Mengelola & memberikan obat-obatan sesuai dengan kewenangannya 

d. Menggunakan teknologi kebidanan tepat guna 

 

PERAN BIDAN 

1. Peran sebagai Pelaksana 

a. Tugas Mandiri 

1) Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan 

2) Memberikan pelayanan dasar pada remaja dan wanita pra nikah 

3) Memberikan asuhan pada klien selama kehamilan normal 

4) Memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa persalinan 

5) Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir 

6) Memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas 

7) Memberikan asuhan kebidanan pada WUS yang membutuhkan pelayanan KB 

8) Memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem 

reproduksi dalam masa klimakterium dan menopause 

9) Memberikan asuhan kebidanan pada bayi, balita dengan melibatkan keluarga 

b. Tugas Kolaborasi 

1) Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai 

fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga 

2) Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan 

pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yg memerlukan tindakan 

kolaborasi 

3) Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan 

resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yang 

memerlukan tindakan kolaborasi 

4) Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan resiko 

tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yang memerlukan 

tindakan kolaborasi 

5) Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan resiko tinggi 

dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yang memerlukan 

tindakan kolaborasi 
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6) Memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan resiko tinggi dan 

pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yg memerlukan tindakan 

kolaborasi 

c. Tugas Rujukan 

1) Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai 

dengan fungsi dan melibatkan klien 

2) Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada hamil 

dengan resiko tinggi dan kegawatdaruratan 

3) Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa 

persalinan dengan penyulit tertentu 

4) Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu 

dalam masa nifas dengan penyulit tertentu 

5) Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu 

dan kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan 

6) Memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan kelainan tertentu dan 

kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan 

2. Peran sebagai Pengelola 

a. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan untuk individu, keluarga, kelompok 

khusus dan masyarakat di wilayah kerja 

1). Mengkaji kebutuhan bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat 

terutama mengenai masalah kesehatan ibu dan anak 

2). Menyusun rencana kerja sesuai hasil pengkajian 

3). Mengelola kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kesehatan 

ibu, anak dan KB 

4). Mengkoordinasi, mengawasi dan membimbing kader, dukun bayi atau 

petugas kesehatan lain dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan 

anak serta KB 

5). Mengembangkan strategi untuk peningkatan kesehatan masyarakat 

6). Menggerakkan, mengembangkan kemampuan masyarakat dan memelihara 

kesehatannya dengan memanfaatkan potensi yang ada 

7). Mempertahankan, meningkatkan mutu dan keamanan praktek profesional 

meliputi pendidikan, pelatihan, magang dan kegiatan dalam kelompok 

profesi 

8). Mendokumentasikan seluruh kegiatan 
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b. Berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain 

1). Bersama tim puskesmas dan instansi lain bekerja sama memberi asuhan 

kepada klien dalam bentuk konsultasi rujukan dan tindak lanjut 

2). Membina hubungan baik dengan dukun, kader kesehatan dan masyarakat 

3). Melaksanakan pelatihan, mebimbing dukun bayi, kader dan petugas 

kesehatan lain 

4). Memberikan asuhan kepada klien rujukan dari dukun bayi 

5). Membina kegiatan di wilayah yang berkaitan dengan kesehatan 

3. Peran sebagai Pendidik 

a. Memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat tetntang penanggulangan masalah kesehatan 

khususnya yang berhubungan dengan pihak terkait kesehatan ibu dan anak serta 

keluraga berencana 

1). Mengkaji kebutuhan pendidikan dan penyuluhan kesehatan masyarakat 

2). Menyusun rencana penyuluhan kesehatan masyarakat 

3). Menyiapkan alat dan bahan pendidikan dan penyuluhan 

4). Melaksanakan program/rencana penyuluhan kesehatan masyarakat sesuai 

rencana jangka pendek dan panjang  

5). Mendokumentasikan semua hasil kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat 

b. Melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan dan perawat di tempat 

kerjanya. 

1). Mengkaji kebutuhan dan bimbingan sesuai hasil pengkajian 

2). Menyusun rencana latihan dan bimbingan 

3). Menyiapkan alat audiovisual dan bahan untuk pelatihan 

4). Melaksanakan pelatihan dukun dan kader kesehatan 

5). Membimbing siswa bidan dan perawat dalam lingkup kerja 

6). Menilai hasil latihan dan bimbingan 

7). Menggunakan hasil evaluais untuk meningkatkan program bimbingan 

8). Mendokumentasikan semua hasil kegiatan secara lengkap dan sistematis 

4. Peran sebagai Peneliti 

Melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan secara 

mandiri maupun kelompok; 

1). Mengidentifikasi kebutuhan 
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2). Menyusun rencana kerja 

3). Melaksanakan investigasi sesuai rencana 

4). Mengolah dan menginterpretasikan data hasil intervensi 

5). Menyusun laporan dan tindak lanjut 

6). Memaafaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan dan mengembangkan 

program kerja atau pelayanan kesehatan 

 

TANGGUNG JAWAB BIDAN DI KOMUNITAS 

1. Melaksanakan kegiatan Puskesmas berdasarkan urutan prioritas masalah sesuai dengan 

kewenangan bidan 

2. Menggerakkan dan membina masyarakat berperilaku sehat 

 

FUNGSI BIDAN DI WILAYAH KERJA 

1. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (asuhan kehamilan, persalinan, 

nifas, bayi, balita, KB serta pengayoman medis kontrasepsi) 

2. menggerakkan dan membina peran serta masyarakat 

3. membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader dan dukun bayi 

4. membina kelompok dasawisma di bidang kesehatan 

5. membina kerjasama lintas program dan lintas sektoral dan lembaga swadaya 

masyarakat 

6. melakukan rujukan medis 

7. mendeteksi secara dini adanya efeksamping kontrasepsi serta adanya penyakit lain 

 

KEGIATAN BIDAN DI KOMUNITAS 

1. Mengenal wilayah struktur kemasyarakatan dan komposisi penduduk serta sistem 

pemerintahan desa 

2. Mengumpulkan dan menganalisis data serta mengidentifikasi masalah kesehatan untuk 

merencanakan penanggulangan 

3. Menggerakkan peran serta masyarakat 

4. Memberikan bimbingan teknis kepada kader dan memberikan pelayanan langsung 

pada setiap kegiatan posyandu 
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5. Melaksanaan pembinaan anak pra sekolah 

6. Memberikan pertolongan persalinan 

7. Memberikan pertolongan pertama pada orang sakit, kecelakaan dan kedaruratan 

8. Melaksanakan kunjungan rumah 

9. Melatih dan membina dukun bayi 

10. Melatih dan membina dasa wisma dalam bidang kesehatan 

11. Menggerakkan masyarakat dalam pengumpulan dana kesehatan 

12. Mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan 

13. Bekerja sama dengan staf puskesmas dan tenaga sector lain 

14. Menghadiri rapat staf pada lokakarya mini di puskesmas 

15. Melaksanakan usaha kesehatan sekolah pada desa binaan 

16. merujuk penderita kelainan jiwa 

 

BIDAN PRAKTIK MANDIRI 

Bidan Praktik Mandiri merupakan institusi pelayanan kesehatan secara mandiri yang 

memberi asuhan dalam lingkup praktek kebidanan. Praktek kebidanan adalah penerapan 

ilmu kebidanan dalam memberi pelayanan atau asuhan kebidanan kepada klien dengan 

pendekatan manajemen kebidanan. 

Pelayanan rawat jalan di klinik mandiri diselenggarakan oleh klinik mandiri tanpa 

hubungan organisasi dengan rumah sakit, ada 2 macam yaitu : 

1. Klinik Mandiri Institusi; Poliklinik, BKIA, Puskesmas 

2. Klinik Mandiri Sederhana; Praktik Bidan, Praktek Dokter 

 

Kewenangan Bidan   

(Kepmenkes RI No. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan) 

Bidan dalam mejalankan praktiknya berwenang memberikan pelayanan :  

1. Pelayanan Kebidanan  

a. Pelayanan kepada Ibu; pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa 

nifas, menyusui dan masa antara (periode interval) 

1) Penyuluhan dan Konseling 
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2) Pemeriksaan Fisik 

3) Pelayanan Antenatal pada kehamilan Normal 

4) Pertolongan pada Kehamilan Abnormal; Ab. Iminens, HG I, PER, AR 

5) Pertolongan Persalinan Normal  

6) Pertolongan Persalinan Abnormal; Sungsang, Partus Macet kepala di dasar 

panggul, KPD tanpa infeksi, Perdarahan PP, Laserasi jalan lahir, Distosia krn 

inersia uteri primer, post term dan pre term  

7) Pelayanan Ibu Nifas Normal 

8) Pelayanan Ibu Nifas Abnormal; retensio plasenta, renjatan, infeksi ringan 

9) Pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi; keputihan, perdarahan 

tidak teratur, penundaan haid  

b. Pelayanan kepada Anak; masa Bayi Baru Lahir, Bayi, Balita, Pra Sekolah 

1) Pemeriksaan Bayi Baru Lahir 

2) Perawatan Tali Pusat 

3) Perawatan Bayi 

4) Resusitasi BBL 

5) Pemantauan Tumbuh Kembang Anak 

6) Pemberian Imunisasi 

7) Pemberian Penyuluhan 

Dalam keadaan tidak ada dokter yang berwenang, Bidan dapat memberikan 

pelayanan pengobatan penyakit ringan bagi Ibu dan Anak, sesuai pedoman MTBS 

(Manajemen Terpadu Balita Sakit). 

Bidan memiliki kewenangan : 

a. Memberikan Imunisasi 

b. Memberikan suntikan pada penyulit kehamilan, persalinan, nifas 

c. Mengeluarkan placenta secara manual 

d. Bimbingan Senam Hamil 

e. Pengeluaran sisa jaringan konsepsi 

f. Episiotomi 

g. Penjahitan luka episiotomi dan luka ja;an lahir sampai derajat II 

h. Amniotomi pada pembukaan serviks > 4 cm 

i. Pemberian infus 

j. Pemberian suntikan im uterotonika, antibiotika, sedativa 

k. Kompresi bimanual 
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l. Versi ekstraksi gemeli pada kelahiran bayi kedua dst 

m. Vacum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul 

n. Pengendalian anemi 

o. Meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan ASI 

p. Resusitasi BBL dengan asfiksia 

q. Penanganan Hipotermi 

r. Pemberian minum dengan sonde/pipet 

s. Pemberian obat-obat terbatas, melalui lembaran permintaan obat 

t. Pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian 

 

2. Pelayanan KB  

Bidan memiliki kewenangan : 

a. Memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan, AKDR, AKBK, Kondom 

b. Memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi 

c. Melakukan pencabutan AKDR, AKBK tanpa penyulit 

d. Memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan 

kesehatan masyarakat. 

 

3. Pelayanan Kesehatan Masyarakat  

 Bidan memiliki kewenangan : 

a. Pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak 

b. Memantau tumbuh kembang anak 

c. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas 

d. Melaksanakan deteksi dini, pertolongan pertama, merujuk dan memberikan 

penyuluhan IMS, penyalahgunaan NAPZA 
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UPAYA/PROGRAM PEMERINTAH YANG BERKAITAN  

DENGAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 

 

DESA SIAGA 

Definisi 

Desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan 

mengatasi masalah-masalah kesehatan (bencana dan kegawatsaruratan) secara mandiri. 

Tujuan 

a. Umum :  

Terwujudnya desa dengan masyarakat yang sehat, peduli dan tanggap terhadap 

masalah-masalah kesehatan 

b. Khusus : 

1) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya 

kesehatan dan melaksanakan PHBS 

2) Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong 

dirinya sendiri di bidang kesehatan 

3) Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap resiko 

dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan 

4) Meningkatnya kesehatan lingkungan desa 

Kriteria Desa Siaga : minimal memiliki 1 POSKESDES (Pos Kesehatan Desa) 

  

 

POLINDES 

Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM) yang merupakan wujud nyata bentuk peran serta masyarakat dalam 

POSKESDES

LAIN2WARUNG OBAT DESAPOSYANDU



17 | Zuly D. Ulfa_Asuhan Kebidanan Komunitas 

menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak 

lainnya, termasuk KB di desa. 

Polindes dikelola oleh pamong setempat, dalam hal ini kepala desa melalui Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pelayanan posyandu dilakukan oleh kader dan 

didukung oleh petugas puskesmas, sedang polindes dalam pelaksanaan pelayanannya 

sangat tergantung pada keberadaan bidan, karena pelayanan di Polindes merupakan 

pelayanan profesi kebidanan.  

Faktor pendukung tumbuh kembang Polindes antara lain :  

 dukungan pemerintah daerah setempat,  

 kerjasama lintas sektor dan lintas program (KIA & Promkes),  

 koordinasi yang baik antara puskesmas dengan Camat dan Kepala Desa,  

 kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,  

 keberadaan bidandesa serta ketrampilan dan keramahan bidan desa.  

Faktor penghambat tumbuh kembang Polindes antara lain  

 kesulitan mendapatkan lokasi yang strategis,  

 kesulitan menggali peran serta masyarakat,  

 bidantidak tinggal di desa,  

 budaya masyarakat melahirkan ditolong oleh dukun dan melahirkan dirumahnya 

sendiri. 

Indikator tingkat perkembangan Polindes yang mencakup beberapa hal :  

1. Fisik  

Tempat yang disediakan oleh masyarakat harus perlu memenuhi persyaratan: 

 Bangunan polindes tampak bersih,  

 Lingkungan yang sehat,  

 Mempunyai jumlah ruangan yang cukup untuk : pemeriksaan kehamilan dan 

pelayanan KIA, pertolongan persalinan. 

 Tempat pelayanan bersih dengan aliran udara/ventilasi yang baik terjamin. 

 Mempunyai perabotan dan alat-alat yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan. 

 Mempunyai sarana air bersih dan jamban yang memenuhi persyaratan kesehatan. 

2.Tempat tinggal bidan desa  

Keberadaan bidan di desa secara terus menerus (menetap) menentukan efektifivitas 

pelayanan. Untuk mempercepat tumbuh kembang Polindes bidan harus selalu 
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berada/tinggal di desa dan lebih banyak melayani masalah kesehatan masyarakat desa 

setempat.  

3. Pengelolaan polindes  

Pengelolaan Polindes yang baik akan menentukan kualitas pelayanan dan pemanfaatan 

pelayanan oleh masyarakat. Kriteria pengelolaan polindes yang baik misalnya 

keterlibatan masyarakat melalui wadah LPM dalam menentukan tarif pelayanan.  

4. Cakupan persalinan  

Tinggi rendahnya cakupan persalinan dipengaruhi banyak faktor, diantaranya 

ketersediaan sumberdaya kesehatan termasuk didalamnyakeberadaan polindes beserta 

tenaga profesionalnya. Tersedianya polindes dan bidan di suatu desa memberikan 

kemudahan untuk mendapatkan pelayanan KIA, khususnya dalam pertolongan 

persalinan, baik ditinjau dari segi jarak maupun dari segi pembiayaan.  

5. Sarana air bersih  

Polindes dianggap baik apabila telah tersedia air bersih yang dilengkapi dengan : MCK, 

tersedia sumber air (sumur, pompa, PAM, dll), dan dilengkapi dengan saluran 

pembuangan air limbah.  

6. Kemitraan bidan dan dukun bayi  

Kader masyarakat yang paling terkait dengan pelayanan di polindes adalah dukun bayi. 

Polindes dimanfaatkan pula sebagai sarana meningkatkan kemitraan bidan dan dukun 

bayi dalam pertolongan persalinan.  

7. Kegiatan KIE untuk kelompok sasaran  

KIE merupakan salah satu teknologi peningkatan peran serta masyarakat yang bertujuan 

mendorong masyarakat agar mau dan mampu memelihara dan melaksanakan hidup 

sehat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, melalui jalinan komunikasi, informasi 

dan edukasi yang bersifat praktis.  

8. Dana Sehat/JPKM  

Dana sehat sebagai wahana memandirikan masyarakat untuk hidup sehat. Suatu 

polindes dianggap baik bila masyarakat di desa binaannya telah terliput dana sehat, 

sehingga diharapkan kelestarian polindes dapat terjamin, kepastian untuk mendapatkan 

pelayanan yang berkualitas tak perlu dikhawatirkan lagi. Cakupan dana sehat dianggap 

baik bila telah mencapai 50 %.  
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POSYANDU 

Pengertian 

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan 

masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk 

masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan 

dan keluarga berencana  

Tujuan Penyelenggara Posyandu 

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu ( ibu Hamil, melahirkan 

dan nifas)  

2. Membudayakan NKKBS.  

3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan 

kesehatan dan KB Berta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat 

sehat sejahtera.  

4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan 

Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.  

Pengelola Posyandu.  

1. Penanggungjawab umum : Kades/Lurah 

2. Penggungjawab operasional : Tokoh Masyarakat  

3. Ketua Pelaksana : Ketua Tim Penggerak PKK  

4. Sekretaris : Ketua Pokja IV Kelurahan/desa  

5. Pelaksana: Kader PKK, yang dibantu Petugas KB-Kes (Puskesmas).  

Kegiatan Pokok Posyandu :  

1. KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) 

2. KB  (Keluarga Berencana) 

3. lmunisasi.  

4. Gizi.  

5. Penggulangan Diare.  

Pembentukan Posyandu  

a. Langkah – langkah pembentukan :  

1) Pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan.  

2) Survey mawas diri oleh kader PKK di bawah bimbingan teknis unsur kesehatan dan 

KB .  

3) Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survey mawas diri, sarana dan 

prasarana posyandu, biaya posyandu  
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4) Pemilihan kader Posyandu.  

5) Pelatihan kader Posyandu.  

6) Pembinaan.  

b. Kriteria pembentukan Posyandu.  

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar 

pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai, satu Posyandu 

melayani 100 balita.  

c. Kriteria kader Posyandu :  

1) Dapat membaca dan menulis.  

2) Berjiwa sosial dan mau bekerja secara relawan.  

3) Mengetahui adat istiadat serta kebiasaan masyarakat.  

4) Mempunyai waktu yang cukup.  

5) Bertempat tinggal di wilayah Posyandu.  

6) Berpenampilan ramah dan simpatik.  

7) Diterima masyarakat setempat.  

d. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu.  

1.  Posyandu dilaksanakan sebulan sekali yang ditentukan oleh Kader, Tim Penggerak PKK 

Desa/Kelurahan serta petugas kesehatan dari Puskesmas. Pelayanan dengan system 5 

meja yaitu :  

Meja I : Pendaftaran.  

Meja II : Penimbangan  

  

Meja III : Pengisian KMS  

Meja IV : Penyuluhan perorangan berdasarkan KMS.  
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Meja V : Pelayanan KB & Kes : 

 Imunisasi  

 Pemberian vitamin A Dosis Tinggi tiap bulan Februari dan Agustus.  

 Pembagian pil atau kondom  

 Pengobatan ringan.  

 Konsultasi KB-Kesehatan  

      2.  Sasaran Posyandu :  

 Bayi/Balita.  

 Ibu hamil/ibu menyusui.  

 WUS dan PUS.  

e. Peserta Posyandu mendapat pelayanan meliputi :  

1) Kesehatan ibu dan anak :  

a. Pemberian pil tambah darah (ibu hamil)  

b. Pemberian vitamin A dosis tinggi (bulan vitamin A pada Februari dan Agustus)  

c. PMT  

d. Imunisasi.  

e. Penimbangan balita rutin perbulan sebagai pemantau kesehatan melalui grafik 

pada KMS.  

2) Keluarga berencana, pembagian Pil KB dan Kondom.  

3) Pemberian Oralit dan pengobatan.  

4) Penyuluhan kesehatan lingkungan dan penyuluhan pribadi sesuai permasalahan, 

dilaksanakan oleh kader PKK melalui meja IV dengan materi dasar dari KMS baita 

dan ibu hamil.  

f. Dana.  

Dana pelaksanaan Posyandu berasal dari swadaya masyarakat melalui gotong royong 

dengan kegiatan jimpitan beras dan hasil potensi desa lainnya serta sumbangan dari 

donatur yang tidak mengikat yang dihimpunan melalui kegiatan Dana Sehat.  

 

Keberhasilan Posyandu tergambar melalui cakupan SKDN  

S : Semua balita di wilayah kerja Posyandu.  

K : Semua balita yang memiliki KMS.  

D : Balita yang ditimbang.  

N : Balita yang naik berat badannya.  
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Indikator Keberhasilan Posyandu berdasarkan :  

1 ) D / S : Baik/kurangnya peran serta masyarakat 

2) N / D : Berhasil tidaknyaProgram posyandu  

Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh Kader PKK sedangkan meja V merupakan 

meja pelayanan para medis (Jurim, Bides, Perawat clan Petugas KB)  

Sistem Informasi Posyandu (SIP)  

Sistem informasi Posyandu adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu bagi pengelola Posyandu. 

OLeh sebab itu Sistem Informasi Posyandu merupakan bagian penting dari pembinaan 

Posyandu secara keseluruhan. Mekanisme Operasional SIP :  

1) Pemerintah Desa/kelurahan bertanggung jawab atas tersediannya data dan informasi 

Posyandu.  

2) Pengumpul data dan informasi adalah Tim Penggerak PKK dengan menggunakan 

instrumen :  

a. Catatan ibu hamil, kelahiran /kematian dan nifas oleh ketua kelompok  Dasa Wisma 

(kader PKK)  

b. Register bayi dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d Desember.  

c. Register anak balita dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d Desember.  

d. Register WUS- PUS alam wilayah ketiga Posyandu bulan Januari s/d Desember.  

e. Register Ibu hamil dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d Desember.  

f. Data pengunjung petugas Posyandu, kelahiran dan kematian bayi dan kematian ibu 

hamil melahirkan dan nifas.  

g. Data hasil kegiatan Posyandu.  

Catatan :  

1. Instrumen/format SIP diatas oleh kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari 

petugas kesehatan/PLKB  

2. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam hal :  

a. Menghimpun data dan informasi dari seluruh Posyandu yang ada dalam 

wilayah desa/kelurahan.  

b. Menyimpulkan seluruh data dan informasi.  

c. Menyusun data dan informasi sebagai bahan pertemuan ditingkat kecamatan 

(Rakorbang).  

3.  Puskesmas, PPLKB, Kaurbang mengambil data dari desa untuk dianalisis dan 

kemudian menjadi bahan rakor Posyandu di tingkat kecamatan.  
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4.  Hasil analisis digunakan sebagai bahan menyusunan rencana pembinaan. Masalah-

masalah yang dapat diatasi oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan segera diambil 

langkah pemecahannya sedangkan yang tidak dapat dipecahkan dilaporkan ke 

tingkat Kabupaten/Kotamadya sebagai bahan Rakorbang Tingkat ll.  

Strata Posyandu  

a. Posyandu Pratama  :  

i. belum mantap.  

ii. kegiatan belum rutin.  

iii. kader terbatas.  

b. Posyandu Madya  :  

i. kegiatan lebih teratur  

ii. Jumlah kader 5 orang  

c. Posyandu Purnama  :  

i. kegiatan sudah teratur.  

ii. cakupan program/kegiatannya baik.  

iii. jumlah kader 5 orang  

iv. mempunyai program tambahan  

d. Posyandu Mandiri  :  

i. kegiatan secara terahir dan mantap  

ii. cakupan program/kegiatan baik.  

iii. memiliki Dana Sehat dan JPKM yang mantap.  

Revitalisasi Posyandu 

Sejak terjadinya krisis kegiatan Posyandu, untuk meningkatkan kegiatan Posyandu kembali 

diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/536/SJ tanggal 3 Maret 

1999 tentang Revitalisasi Posyandu, kemudian diperbarui dan disesuaikan dengan tuntutan 

perkembangan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 

411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu yang 

ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. 

Surat edaran tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan bersama dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat melalui Posyandu.  

Revitalisasi Posyandu ini dititik beratkan pada strategi pendekatan upaya kesehatan 

bersumber daya masyarakat dengan akses kepada modal social budaya masyarakat yang 

didasarkan atas nilai-nilai tradisi gotong royong menuju kemandirian dan keswadayaan 
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masyarakat. Ada 6 point dalam surat edaran tersebut untuk meningkatkan kegiatan 

Posyandu dan juga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yaitu : 

o Posyandu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan 

status gizi masyarakat. 

o Posyandu mampu berperan sebagai wadah pelayanan kesehatan dasar berbasis 

masyarakat. 

o Pelaksanaan Posyandu perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan 

serta secara aktif sesuai dengan kemampuannya. 

o Posyandu perlu dilanjutkan sebagai upaya investasi pembangunan sumber daya 

manusia yang dilaksanakan secara merata. 

o Pemerintah daerah untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya 

dengan melibatkan peran masyarakat (LSM, ormas, sektor swasta, dunia usaha, 

lembaga/negara donor dll). 

o Pedoman ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan revitalisasi 

Posyandu yang secara teknis masing-masing daerah dapat menyesuaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 | Zuly D. Ulfa_Asuhan Kebidanan Komunitas 

 

MANAJERIAL PELAYANAN KONTRASEPSI DAN RUJUKANNYA 

 

MANAJERIAL PELAYANAN KONTRASEPSI DI MASYARAKAT 

1. Rujukan Kasus  

a. Fasilitas Pelayanan yang Merujuk 

Fasilitas pelayanan kontrasepsi di komunitas dapat merujuk kasus ke fasilitas 

pelayanan yang lebih mampu, setelah proses pemeriksaan, diperoleh hasil sebagai 

berikut; 

1) Berdasarkan pemeriksaan penunjang diagnostik kasus tersebut tidak dapat 

diatasi 

2) Perlu pemeriksaan penunjang diagnostik yang lebih lengkap dengan 

memerlukan kedatangan penderita yang bersangkutan 

3) Setelah dirawat dan diobati ternyata penderita masih memerlukan perawatan 

dan pengobatan ke fasilitas pelayanan yang lebih mampu. 

b. Fasilitas Pelayanan yang Menerima Rujukan 

1) Setelah melakukan pemeriksaan penunjang diagnostik, dapat mengirimkan 

kembali penderita ke fasilitas pelayanan yang merujuk untuk pembinaan lebih 

lanjut 

2) Setelah melakukan perawatan dan pengobatan, dapat mengirimkan kembali 

penderita ke fasilitas pelayanan yang merujuk untuk pembinaan lebih lanjut. 

2. Rujukan Kemampuan dan Ketrampilan 

a. Fasilitas Pelayanan yang Merujuk 

1) Melakukan konsultasi  

2) Mengirimkan tenaga untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 

3) Mengusahakan kunjungan tenaga dari fasilitas pelayanan 

b. Fasilitas Pelayanan yang Menerima Rujukan 

1) Memberi informasi 

2) Memberi latihan pada tenaga yang dikirimkan 

3) Memberikan kunjungan tenaga yang diperlukan oleh fasilitas pelayanan yang 

merujuk  

3. Pencatatan dan Pelaporan Rujukan 

a. Fasilitas Pelayanan yang Merujuk 

1) Mencatat penderita yang dirujuk dalam register klinik 
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2) Membuat surat pengiriman penderita 

3) Melaporkan jumlah penderita yang dirujuk dalam laporan bulanan klinik 

b. Fasilitas Pelayanan yang Menerima Rujukan 

1) Membuat tanda terima penderita 

2) Mencatat penderita dalam register 

3) Memberikan informasi kepada fasilitas pelayanan yang merujuk jika penderita 

yang dirujuk tidak perlu perawatan, pengobatan atu pembinaan lanjutan dari 

fasilitas pelayanan yang merujuk 

4) Membuat surat pengiriman kembali serta memberikan informasi jika penderita 

yang dirujuk perlu perawatan, pengobatan atau pembinaan lanjutan dari 

fasilitas pelayanan yang merujuk 

5) Membuat surat pengiriman kembali dan memberikan informasi tentang 

perawatan dan pengobatan, jika penderita memerlukan pembinaan lanjutan di 

fasilitas pelayanan yang merujuk 

4. Pengelolaan Bantuan Biaya Penanggulangan Komplikasi, Kegagalan dan Biaya Rujukan 

a. Bantuan Biaya 

1) Efek samping dengan memberikan obat-obatan efek samping secara gratis 

2) Kasus kegagalan IUD, implant dan kontap dengan persalinan normal 

mendapatkan bantuan biaya sesuai peraturan daerah setempat dengan 

ketentuan rumah sakit pemerintah kelas 3. 

3) Komplikasi/kasus kegagalan IUD, implan dan kontap yang dimaksud, misalnya: 

a) Infeksi berat yang memerlukan perawatan 

b) Perdarahan berat yang memerlukan perawatan 

c) Tindakan pemeriksaan rontgen dan laboratorium untuk membantu 

membuat diagnosis 

d) Komplikasi yang memerlukan tindakan operasi 

Besarnya biaya penanggulangan komplikasi disesuaikan dengan peraturan 

daerah dengan ketentuan tarif RS pemerintah kelas 3 termasuk biaya obat-

obatan yang terpakai 

4) Kasus komplikasi/kegagalan yang memerlukan rujukan 

- Bantuan transport bagi Peserta KB yang mengalami komplikasi/kegagalan 

dan harus dirujuk, ditanggung sesuai dengan peraturan yang ada  

- Kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan dapat dilayani di semua 

fasilitas pelayanan, tidak dibatasi domisili peserta KB yang bersangkutan 
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5) Peserta KB yang mengalami kegagalan/komplikasi dan mencari jasa pelayanan 

ke instansi atau fasilitas pelayanan swasta yang tidak ditunjuk (Dokter/RB/RS 

swasta) dianggap cukup mampu menanggulangi dengan kemampuan sendiri.  

b. Prosedur 

1) Efek Samping 

- Pengadaan obat-obatan efek samping di tingkat propinsi antar BKKBN 

dengan unit pelaksana 

- Distribusi melalui BKKBN Kabupaten/Kodya,  

- Alokasi pada masing-masing fasilitas pelayanan KB dibicarakan bersama 

Unit Pelaksana Kabupaten/Kodya yang bersangkutan 

2) Komplikasi dan kegagalan 

- Bantuan biaya komplikasi diambil dari BKKBN Kabupaten/Kota oleh 

Fasilitas Pelayanan (Rumah Sakit, Puskesmas) 

- Dalam keadaan khusus, oleh pasien atau suami/istri pasien atau orang lain 

yang diberi kuasa secara tertulis 

- Pengambilan bantuan biaya penanggulangan kegagalan/komplikasi dengan 

menyerahkan tanda bukti pembayaran, biaya kegagalan/komplikasi,surat 

keterangan tempat pemasangan kontrasepsi, surat pernyataan pasien sudah 

mendapat perawatn dan pengobatan dan sudah/belum membayar. 

- RS/Puskesmas dapat mengajukan uang muka ke BKKBN Kab/Kota. 

 

 

SISTEM RUJUKAN  

1. Definisi; sistem jaringan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya 

penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang timbul, baik vertikal 

maupun horizontal, secara rasional kepada yang lebih mampu. 

2. Tujuan; agar pasien mendapatkan pertolongan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang 

lebih mampu sehingga jiwanya dapat terselamatkan, untuk menurunkan AKI dan AKB. 

 

3. Jenis Rujukan 

a. Rujukan Medik 

Berkaitan dengan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan pasien, 

rujukan pengetahuan dan bahan pemeriksaan; 
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1) Konsultasi penderita untuk diagnosis, pengobatan, tindakan operatif, dll 

(Transfer of Patient) 

2) Pengiriman bahan untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap (Transfer 

of Specimen) 

3) Mendatangkan atau mengirimkan tenaga yang lebih kompeten untuk 

meningkatkan mutu pelayanan pengobatan setempat (Transfer of 

Knowledge/Personel) 

b. Rujukan Kesehatan  

Berkaitan dengan upaya pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan kesehatan 

(promotif), melipti teknologi, sarana dan operasional; 

1) KLB atau terjangkit penyakit menular 

2) Terjadinya kelaparan dalam masyarakat 

3) Terjadinya keracunan masal 

4) Masalah lain yang menyangkut kesehatan masyarakat umum 

4. Tingkat Rujukan 

a. Pelayanan Dasar; RS kelas D, Puskesmas Rawat Inap, Rumah Bersalin 

b. Pelayanan Spesialistik; RS Kelas C, RS Kabupaten, RS Swasta, RS Propinsi 

c. Pelayanan Superspesialistis; RS Kelas A, RS Kelas B pendidikan non pemerintah atau 

swasta 

Tipe Rumah Sakit 

1. Rumah Sakit Tipe A, rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran 

spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah ditetapkan sebagai rujukan tertinggi 

(Top Referral Hospital) disebut rumah sakit pusat. 

2. Rumah Sakit Tipe B, rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran 

spesialis dan subspesialis terbatas. Rumah sakit ini didirikan disetiap Ibukota propinsi 

yang menampung pelayanan rujukan di rumah sakit kabupaten. 

3. Rumah Sakit Tipe C, rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokeran 

spesialis terbatas. Rumah sakit ini didirikan ibukota Kabupaten (Regency hospital) 

yang menampung pelayanan rujukan dari puskesmas. 

4. Rumah Sakit Tipe D, rumah sakit yang bersifat transisi, memberikan pelayanan 

kedokteran umum dan gigi. Rumah sakit ini menampung rujukan  dari puskesmas. 

5. Rumah Sakit Tipe E, rumah sakit khusus (spesial hospital) yang menyelenggarakan 

satu macam pelayan kesehatan kedokteran, misal; rumah sakit kusta, mata, paru, 

jantung, kanker, ibu dan anak. 
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Jenjang Rujukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jalur Rujukan 

a. Dari Kader 

Dapat langsung merujuk ke; 

1) Puskesmas Pembantu 

2) Pondok Bersalin/Bidan Di Desa 

3) Puskesmas/Puskesmas dengan Rawat Inap 

4) Rumah Sakit Pemerintah/Swasta 

 

b. Dari Posyandu 

Dapat langsung merujuk ke; 

1) Puskesmas Pembantu 

2) Pondok Bersalin/Bidan Di Desa 

3) Puskesmas/Puskesmas dengan Rawat Inap 

4) Rumah Sakit Pemerintah/Swasta 

c. Dari PuskesmasPembantu 

Rumah Sakit Tipe A 

Rumah Sakit Tipe B 

Rumah Sakit Tipe C/D 

Puskesmas Rawat Inap 

Puskesmas/BP/RB/BKIA Swasta 

Puskesmas Pembantu/Bidan Desa 

Posyandu/Kader/Dukun Bayi 
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Dapat langsung merujuk ke Rumah Sakit Tipe D/C atau Rumah Sakit Swasta 

d. Dari Pondok Bersalin/Bidan di Desa 

Dapat langsung merujuk ke Rumah Sakit Tipe D/C atau Rumah Sakit Swasta 

Pada rujukan penderita gawat darurat, batas wilayah dapat diabaikan sedang 

penderita yang tidak termasuk gawat darurat dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

rujukan sesuai hirarki. 

6. Mekanisme Rujukan 

a. Menentukan kegawatdaruratan penderita 

1) Tingkat Kader 

2) Tingkat Bidan Di Desa, Puskesmas Pembantu, Puskesmas 

b. Menentukan tempat tujuan rujukan 

c. Memberi informasi kepada penderita dan keluarga 

d. Mengirimkan informasi pada tempat rujukan yang dituju 

1) Memberitahukan bahwa akan mengirim penderita 

2) Meminta petunjuk apa yang perlu dilakukan untuk persiapan dan perjalanan 

3) Meminta petunjuk penanganan untuk penderita bila penderita tidak mungkin 

dikirim 

e. Persiapan penderita 

1) Infus, Obat-obatan 

2) Surat Rujukan 

3) Pendamping 

f. Pengiriman penderita 

g. Tindak Lanjut penderita 

1) Bagi penderita yang telah dikembalikan dan memerlukan tindak lanjut, lakukan 

tindakan sesuai saran 

2) Bagi penderita yang memerlukan tindak lanjut tapi tidak melapor, lakukan 

kunjungan rumah  

 

 

 

 

 

 

 



31 | Zuly D. Ulfa_Asuhan Kebidanan Komunitas 

 

STRATEGI PELAYANAN KEBIDANAN KOMUNITAS 

 

Setiap petugas kesehatan yang bekerja di masyarakat perlu memahami keadaan masyarakat 

yang dilayaninya keadaan, budaya dan tradisi setempat sangat menentukan cara 

pendekatan yang harus ditempuh. Pendekatan yang akan digunakan oleh bidan di 

komunitas harus memperhatikan strategi pelayanan kebidanan, tugas dan tanggung jawab 

bidan serta aspek perlindungan hukum bagi bidan di Komunitas. 

        

A. PENDEKATAN EDUKATIF DALAM PERAN SERTA MASYARAKAT. 

Pelayanan kebidanan komunitas dikembangkan berawal dari pola hidup masyarakat 

yang tidak lepas dari faktor lingkungan, adat istiadat, ekonomi, sosial budaya dll. 

Sebagian masalah komunitas merupakan hasil perilaku masyarakat sehingga perlu 

melibatkan masyarakat secara aktif. Keberadaan kader kesehatan dari masyarakat 

sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri masyarakat terhadap kemampuan 

yang mereka miliki. 

1. Definisi  

a. Secara umum  

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan terarah 

dengan partisipasi aktif individu, kelompok, masyarakat secara keseluruhan untuk 

memecahkan masalah yang dirasakan masyarakat dengan mempertimbangkan 

faktor sosial, ekonomi dan budaya setempat. 

b. Secara khusus 

Merupakan model dari pelaksanaan organisasi dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi masyarakat dengan pendekatan pokok yaitu : 

1). Pemecahan masalah dan proses pemecahan masalah tersebut. 

2). Pengembangan provider merupakan bagian dari proses pengembangan 

2. Tujuan pendekatan edukatif 

a. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang merupakan masalah 

kebidanan komunitas. 

b. Mengembangkan kemampuan masyarakat, hal ini berbeda dengan memecahkan 

masalah yang dihadapi atas dasar swadaya sebatas kemampuan. 

3. Strategi dasar pendekatan edukatif 

a. Mengembangkan provider 
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Provider adalah sector-sektor yang bertanggung jawab secara teknis terhadap 

program-program yang dikembangkan dalam pengembangan kemampuan 

masyarakat untuk dapat memecahkan masalahnya sendisi secara swadaya dan 

gotong royong. 

Perlu adanya kesamaan persepsi dan sikap mental positif terhadap pendekatan 

yang ditempuh serta sepakat untuk mensukseskan. 

Langkah-langkah pengembangan provider 

1). Pendekatan terhadap pemuka atau pejabat masyarakat. 

Bertujuan untuk mendapat dukungan, sehingga dapat menentukan kebijakan 

nasional atau regional. Bentuknya pertemuan perorangan, dalam kelompok 

kecil, pernyataan beberapa pejabat yang berpengaruh. 

Langkah-langkah pendekatan 

o Non formal untuk penjagaan lahan 

o Formal dengan surat resmi 

o Tatap muka antara provider dengan tokoh masyarakat 

o Kunjungan rumah menjelaskan maksud dan tujuan pengumpulan data 

o Pertemuan provider dengan tokoh masyarakat untuk menetapkan 

kebijakan alternative pemecahan masalah 

o Menjalin hubungan social dengan menghadiri upacara agama, 

perkawinan, kematian, dll 

2). Pendekatan terhadap pelaksana dari sektor diberbagai tingkat administrasi 

sampai dengan tingkat desa. 

Tujuan yang akan dicapai adalah adanya kesepahaman, memberi dukungan 

dan merumuskan kebijakan serta pola pelaksanaan secara makro. Pertemuan 

berbentuk lokakarya, seminar, raker, musyawarah. 

3). Pengumpulan data oleh sektor kecamatan/desa 

Merupakan pengenalan situasi dan masalah menurut pandangan 

petugas/provider. Macam data yang dikumpulkan meliputi data umum , 

data khusus dan data perilaku. 

b. Pengembangan masyarakat 

Pengembangan masyarakat adalah menghimpun tenaga masyarakat untuk 

mampu dan mau mengatasi masalahnya sendiri secara swadaya sebatas 

kemampuan. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk 

menentukan masalah, merecanakan alternatif, melaksanakan dan menilai usaha 
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pemecahan masalah yang dilaksanakan. Langkah–langkahnya meliputi 

pendekatan tingkat desa, survei mawas diri, perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian serta pemantapan dan pembinaan 

1). Pendekatan tingkat desa dilakukan dengan cara : 

a. Pertemuan tersendiri dengan tokoh masyarakat. 

b. Menumpang pada pertemuan lain seperti Musyawarah Masyarakat Desa 

maupun pertemuan tingkat dusun / lingkungan. 

2). Pengumpulan data untuk mencari kebutuhan yang real dan kebutuhan yang 

diinginkan masyarakat/felt needs dalam rangka Survey Mawas Diri/SMD 

3). Penyajian data pada waktu MMD yang berisi : analisa situasi secara singkat, 

analisa data, permasalahan, penyebab terjadinya masalah. 

4). Komitmen bersama dari hasil kesepakatan MMM dalam suatu kebijakan 

alternative pemecahan untuk ; perencanaan kegiatan, perencanaan 

pelaksanaan, dan perencanaan evaluasi. 

5). Sosial budaya, ekonomi dalam kesehatan wanita antara lain pelayanan 

kesehatan tidak terjangkau, pengetahuan yang rendah untuk mengenal 

tanda dan gejala dari berbagai komplikasi terkait dengan kehamilan, 

persalinan dan nifas. 

 

B. PELAYANAN YANG BERORIENTASI PADA KEBUTUHAN MASYARAKAT. 

Proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tentukan prioritas 

dari kebutuhan tersebut serta mengembangkan keyakinan masyarakat untuk berusaha 

memenuhi kebutuhan sesuai skala prioritas berdasarkan atas sumber – sumber yang ada 

di masyarakat sendiri maupun berasal dari luar secara gotong royong, terdiri dari 3 

aspek penting meliputi proses, masyarakat dan memfungsikan masyarakat. 

Jenis pendekatan : 

1. Specifict Content Approach 

Yaitu pendekatan perorangan atau kelompok yang merasakan masalah melalui 

proposal program kepada instansi yang berwenang.  

Contoh : pengasapan pada kasus DBD 

2. General Content Objective Approach 

Yaitu pendekatan dengan mengkoordinasikan berbagai upaya dalam bidang 

kesehatan dalam wadah tertentu.  

Contoh : posyandu meliputi KIA, imunisasi, gizi, KIE dsb. 



34 | Zuly D. Ulfa_Asuhan Kebidanan Komunitas 

3. Proses Objective Approach 

Yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada proses yang dilaksanakan 

masyarakat sebagai pengambil prakarsa kemudian dikembangkan sendiri sesuai 

kemampuan.  

Contoh : kader 

Bidan berperan dalam memberikan dukungan pada wanita untuk memperoleh status 

yang sama di masyarakat untuk memilih dan memutuskan perawatan kesehatan 

dirinya. Asuhan hendaknya women center care (berpusat pada wanita), dimana 

fokusnya mencakup seluruh aspek kehidupan yang memandang wanita sebagai 

manusia yang utuh, membutuhkan pemenuhan kebutuhan biologi, psikologi, social, 

spiritual dan cultural selama hidupnya. Bidan harus mempunyai pengetahuan yang 

luas dalam segala aspek yaitu kehamilan, persalinan, nifas, KB, serta kesehatan 

reproduksi dalam pasangan usia subur karena bidan adalah partner dari seorang 

wanita dalam menghadapi berbagai pengalaman hidupnya. 

Model asuhannya adalah wanita sebagai figure sentral pada proses asuhan karena 

wanita yang mengerti kebutuhannya sendiri sedangkan bidan adalah pemberi asuhan 

professional yang membantu ibu untuk pengambilan keputusan dan menanggapi 

pilihan ibu. Salah satu factor yang mencerminkan wanita sebagai pusat asuhan 

diasumsikan dengan kepuasan terhadap asuhan kebidanan yaitu factor asuhan yang 

berkelanjutan (continuity of care). 

Prinsip pelayanan kebidanan di komunitas : 

1. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan yang didasarkan pada perhatian terhadap 

kehamilan sebagai suatu bagian penting dari kesehatan untuk bayi baru lahir 

sebagai suatu proses yang normal dan proses yang ditunggu-tunggu dalam 

kehidupan semua wanita. 

2. Informed consent, sebelum melakukan tindakan apapun berikan informasi kepada 

klien dan minta persetujuan klien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan 

terhadap dirinya. 

3. Informed choice, wanita yang mau melahirkan diberikan pilihan dalam mengambil 

keputusan tentang proses melahirkan. 

4. Bina hubungan baik dengan ibu yaitu dengan melakukan berbagai pendekatan sisi 

kehidupan. 

5. Berikan asuhan yang berkelanjutan. 
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        Pelayanan kebidanan komunitas memberikan pelayanan dimana bidan 

melakukan kunjungan ke pasien yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. Rumah sakit bukan merupakan kebidanan komunitas karena pelayanan 

klinis (pasien mengunjungi/meminta pelayanan, pelayanan berorientasi pada 

pelayanan kuratif). 

 

 

C. MENGGUNAKAN ATAU MEMANFAATKAN FASILITAS DAN POTENSI YANG ADA 

DI MASYARAKAT. 

Fasilitas dan potensi yang ada di masyarakat yaitu sumber daya alam atau potensi 

desa, dan sumber daya manusia/kader kesehatan. Bidan dalam memberikan pelayanan 

kepada ibu dan anak di masyarakat perlu memperhatikan factor lingkungan antara 

lain: 

1. Lingkungan Sosial 

              Masyarakat yang berada di dalam komunitas memiliki ikatan social, 

budaya. Dukun penolong persalinan sangat dekat dengan masyarakat terutama di 

kalangan keluarga di desa oleh karena menggunakan pendekatan social budaya 

sewaktu memberi pelayanan. Bidan dalam memberikan pelayanan kepada ibu 

hamil dan bersalin diupayakan tidak bertentangan dengan kebiasaan, adat istiadat, 

kepercayaan dan agama di masyarakat. Oleh karena itu peran serta masyarakat 

memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, anak balita, 

keluarga serta keluarga berencana. Peran serta masyarakat ini selalu digerakkan dan 

ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan. 

              Kondisi tingkat pendidikan dan ekonomi menentukan tingkat partispasinya 

di dalam turut serta berperan meningkatkan kesehatan masyarakat. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan masyarakat semakin meningkat perhatian tersebut, menimbulkan 

peningkatan tuntutan masyarakat. 

              Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bersama masyarakat 

menentukan arah upaya kesehatan yang dilakukan kepada masyarakat. Pelayanan 

kebidanan komuniti perlu mendapat dukungan politik dari organisasi swasta 

ataupun pemerintah terutama mendukung adanya undang-undang dan 

pelaksanaanya. 
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2. Lingkungan flora fauna 

              Kebutuhan gizi manusia tergantung kepada keberadaan flora dan fauna. 

Masyarakat dianjurkan melakukan penghijauan. Pemanfaatan pekarangan dengan 

tanaman bergizi dan berkhasiat akan mendukung terwujudnya kesehatan keluarga. 

Peternakan juga mendukung kondisi gizi manusia. Bidan yang bekerja di komunitas 

memperhatikan pengaruh flora dan fauna ini. Pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dan 

hewan ternak disampaikan melalui penyuluhan kesehatan merupakan bantuan 

bidan kepada masyarakat terutama pada kaum ibu. Kerjasama dengan petugas gizi 

dan pertanian diperlukan di dalam peningkatan gizi masyarakat. 

 

Masalah kesehatan pada umumnya disebabkan rendahnya status sosial – ekonomi yang 

akibatkan ketidaktahuan dan ketidakmampuan memelihara diri sendiri (self care) 

sehingga apabila berlangsung terus akan berdampak pada status kesehatan keluarga 

dan masyarakat juga produktivitasnya. 

1. Definisi 

a. Usaha membantu manusia mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu 

menumbuhkan kemampuan orang, berkomunikasi dan menguasai lingkungan 

fisiknya. 

b. Pengembangna manusia yang tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi 

dan kemampuan manusia mengontrol lingkungannya. 

2. Langkah - langkah 

a. Ciptakan kondisi agar potensi setempat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan 

b. Tingkatkan mutu potensi yang ada 

c. Usahakan kelangsungan kegiatan yang sudah ada. 

d. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

3. Prinsip - prinsip dalam mengembangkan masyarakat 

a. Program ditentukan oleh atau bersama masyarakat. 

b. Program disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. 

c. Pelaksanaan kegiatan harus ada bimbingan, pengarahan, dan dorongan agar dari 

satu kegiatan dapat dihasilkan kegiatan lainnya. 

d. Petugas harus bersedia mendampingi dengan mengambil fungsi sebagai 

katalisator untuk mempercepat proses. 
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4. Bentuk - bentuk program masyarakat 

a. Program intensif yaitu pengembangan masyarakat melalui koordinasi dengan 

dinas terkait/kerjasama lintas sektoral. 

b. Program adaptif yaitu pengembangan masyarakat hanya ditugaskan pada salah 

satu instansi/departemen yang bersangkutan saja secara khusus untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut/kerjasama lintas program 

c. Program proyek yaitu pengembangan masyarakat dalam bentuk usaha – usaha 

terbatas di wilayah tertentu dan program disesuaikan dengan kebutuhan wilayah 

tersebut. 

 

Hasil pengamatan, pengalaman lapangan sampai peningkatan cakupan program yang 

di kaji secara sistematik, semuanya membuktikan bahwa peran serta masyarakat amat 

menentukan terhadap keberhasilan, kemandirian dan keseimbangan pembangunan 

kesehatan. Peran serta masyarakat di wujudkan dalam bentuk upaya kesehatan 

bersumber daya masyarakat (UKBM) yang jenisnya sangat  banyak diantaranya: 

 

A.   POSYANDU (Pos pelayanan terpadu) 

Posyandu merupakan jens UKBM yang paling memasyarakat dewasa. Posyandu 

meliputi 5 program prioritas ( KB, KIA, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan diare). 

Tiap posyandu rata-rata mempunyai 5 orang kader 

 

B.   DANA SEHAT 

Dana  sehat merupakan bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota 

masyarakat yang belum di jangkau oleh asuransi kesehatan seperti ASKES dan 

asuransi kesehatan swasta lainnya. Dana sehat berpotensi sebagai wahana 

memandirikan masyarakat yang pada gilirannya mampu melestarikannya LKBM 

setempat. Oleh karena itu dana sehat harus di kembangkan keseluruh 

wilayah/kelompok sehingga semua penduduk terliput oleh dana sehat atau bentuk 

JPKM lainnya 

 

 C.  Pos UKK(pos upaya kesehatan kerja) 

Pos upaya kesehatan kerja (pos UKK) bentuk operasional PHC di lingkungan 

pekerja, merupakan wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan 

pekerja yang terencana, teratur dan berkesinambungan yang di selenggarakan oleh 
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masyarakat pekerja atau kelompok pekerja yang memiliki jenis kegiatan usaha 

yang sama dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja.  

Dengan demikian dalam implementasinya selalu  mencangkup 3 pilar PHC yaitu 

aspek kerjasama lintas sector, pos UKK merupakan wahana kerjasama sektor 

kesehatan, tenaga kerj, pertanian, perindustrian dan lain-lain dalam pembinaan 

pekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya, aspek partisipasi masyarakat, pos UKK 

merupakan wujud peran serta masyarakat pekerja, pengusaha, organisasi pekerja, 

organisasi pengusaha dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi pos 

UKK merupakan salah satu bentuk UKBM bagi kelompok pekerja, baik pekerja 

formal maupun informal. 

Kegiatan spesifik yang menjadi cirri pokok Pos UKK adalah sebagai berikut: 

o Adanya komunikasi , informasi, edukasi dan motivasi tentang ergonomic, 

pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kebugaraan, 

penanggulangan ystress hipertensi, bahaya merokok, pencegahan penyakit 

menular, keracunan makanan dan pokok bahasan lain yang terkait dengan 

kesehatan kerja. 

o Kegiatan yang bersifat lintas sektor, dengan peran masing-masing sesuai dengan 

profesi dan fungsi sektor yang bersangkutan.. 

o Pelayanan dasar kesehatan kerja yang antara lain meliputi: P3K, P3P, 

Pemantauan, Penggunaan alat pelindung dan upaya penyehatan lingkungan 

kerja. 

  

D.   SBH (Satuan karya bakti Husada) 

SBH merupakan bentuk partisipasi generasi muda khususnya pramuka dalam 

bidang kesehatan. Unit SBH ini ada di tingkat kabupaten (kwartir cabang), dan 

kecamatan (kwartir ranting). 

Selain saka bhakti Husada, saat ini telah berkembang pula beberapa upaya 

kesehatan meliputi: 

o Upaya kesehatan remaja yaitu kelompok remaja yang ikut berkiprah dalam 

pembangunan kesehatan dalam bentuk-bentuk pelatihan, lomba poster, 

pidato karikatur dan program kesehatan lainnya. 

o Upaya kesehatan pesantren yaitu kelompok santri yang ikut berkiprah dalam 

pembangunan kesehatan dengan wilayah kerja pesantren, berupa 

penyelenggaraan Pos Kesehatan pesantren. 
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o Karang Taruna Husada yaitu kelompok karang taruna yang 

menyelenggarakan kegiatan berwawasan kesehatan seperti “Remaja Darling” 

(remaja sadar lingkungan), “Remadi” (Remaja anti diare), remaja Husada, 

Remaja bebas rokok, dll 

  

E.  POLINDES (Pondok Bersalin Desa) 

Polindes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam 

menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan 

anak lainnya, termasuk KB di desa. 

Polindes hanya dapat di rintis hanya di desa yang telah mempunyai bidan yang 

tinggal di desa tersebut. Sebagai bentuk peran serta masyarakat, polindes seperti 

halnya posyandu, di kelola oleh pamong setempat dalam hal ini kepala desa 

melalui LKMD. Namun berbeda dengan posyandu yang pelaksanaan 

pelayanannya dilakukan oleh kader dan di dukung oleh petugas puskesmas, 

polindes dalam pelaksanaan pelayanannya sangat tergantung pada keberadaan 

bidan. Hal ini karena pelayanan di polindes merupakan pelayanan profesi 

kebidanan. 

 

Kader masyarakat yang paling terkait dengan pelayanan di polindes adalah 

dukun bayi. Karena itu di polindes dimanfaatkan pula sebagai sarana untuk 

meningkatkan kemitraan bidan dan dukun bayi dalam pertolongan persalinan. 

Kader posyandu dapat pula berperan di polindes seperti perannya dalam 

melaksanakan posyandu, yaitu dalam penggerakkan sasaran dan penyuluhan. 

Selain itu bila memungkinkan kegiatan posyandu dapat dilaksanakan pada 

tempat yang sama dengan polindes. 

Pengembangan polindes merupakan upaya untuk mengatasi kesenjangan: 

o Kesenjangan geografis dalam memperoleh pertolongan persalinan yang aman 

dan bersih.  

o Kesenjangan informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, serta perilaku hidup 

sehat pada umumnya.  

o Kesenjangan social budaya antara petugas kesehatan dan masyarakat yang 

dilayani 

o Kesenjangan ekonomi dalam mendapatkan pelayanan kebidanan professional.  

o Kesenjangan dalam memperoleh Pelayanan rujukan.  
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F.  POSKESTREN (pos kesehatan pesantren) 

Poskestren merupakan wujud partisipasi masyarakat pondok pesantren dalam 

bidang kesehatan. Biasanya dalam poskestren ini muncul beberapa kegiatan antara 

lain: 

o Pos obat pondok pesantren (POP) 

o Santri Husada (kader kesehatan di kalangan perpustakaan santri). 

o Pusat informasi kesehatan berupa kesehatan dan ceramah kesehatan secara 

berkala, bekerjasama dengan puskesmas setempat. 

o Upaya kesehatan lingkungan di sekitar pondok pesantren. 

  

G.   LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 

Kebijakan yang di tempuh adalah sebagai berikut: 

o Meningkatkan peran serata masyarakat termasuk swasta pada semua tingkat. 

o Membina kepemimpinan yang berorientasi kesehatan dalam setiap organisasi 

masyarakat. 

o Memberikan kemapuan, kekuatan dan kesempatan yang lebih besar kepada 

organisasi kemasyarakatan untuk berkiprah dalam pembangunan kesehatan 

dengan kemampuan sendiri 

o Meningkatkan kepeduliaan LSM terhadap upaya pemerataan pelayanan 

kesehatan 

 

Penggunaan potensi yang ada di lingkungan masyarakat  

KADER DESA 

Kader Desa adalah Tenaga sukarela yang terdidik dan terlatih dalam bidang tertentu, 

yang tumbuh ditengah - tengah masyarakat dan merasa berkewajiban untuk 

melaksanakan, meningkatkan, dan membina kesejahteraan masyarakat dengan rasa 

iklas tanpa pamrih dan didasari panggilan untuk melaksanakan tugas - tugas 

kemanusiaan. 

Kader desa adalah wakil dari masyarakat yang akan merumuskan segala hal yang 

menjadi kebutuhan dari masyarakat dan melakukan usaha - usaha untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Kader desa akan menjadi “agent of change” yang akan membawa 

norma - norma baru yang sesuai dengan nilai tradisional mereka dan yang akan 
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menggali segi - segi positif yang ada pada norma - norma tradisional masyarakat 

mereka. 

Beberapa cara / langkah - langkah untuk mengoptimalkan potensi kader desa antara 

lain : 

1). Jangan terlalu ketat membuat pembatasan - pembatasan 

2). Pembinaan kader desa harus dilakukan secara positif dan berkesinambungan, 

3). Menumbuhkan dan mengembangkan sistem yang dapat menunjang peran kader 

desa. 

Keuntungan yang diperoleh Masyarakat dengan adanya Kader adalah : 

1). Meningkatkan kualitas kemampuan hingga menumbuhkan pemimpin dan 

kepemimpinan baru dalam masyarakat, 

2). Masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan atau fasilitas yang disediakan dengan 

lebih optimal, 

3). Keterlibatan masyarakat dalam program menjadi lebih besar sehingga ikut 

berperan secara aktif dalam menyusun tujuan - tujuan yang ingin dicapai. 
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LATIHAN 

 

 

LATIHAN 1 

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas ! 

1. Berdasarkan Kepmenkes RI No. 900/Menkes/SK/VII/2002, Bidan dalam menjalankan 

praktiknya berwenang memberikan pelayanan.  

Sebutkan kewenangan Bidan pelayanan :      

a. Pelayanan kepada Ibu   

b. Pelayanan kepada Anak    

c. Pelayanan KB      

d. Pelayanan Kesehatan Masyarakat    

 

2. Sebutkan jenis penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatus, yang diatur 

dalam Standar Pelayanan Kebidanan !       

  

3. Kepmenkes No. 938/Menkes/SK/VIII/2007, menjelaskan 6 standar sebagai acuan 

dalam memberikan asuhan kepada klien di setiap tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. 

Kriteria standar II, meliputi ...        

4. Fasilitas pelayanan kontrasepsi di komunitas dapat merujuk kasus ke fasilitas pelayanan 

yang lebih mampu, setelah proses pemeriksaan, diperoleh hasil ...    

5. Jelaskan mekanisme rujukan dalam pelayanan kebidanan di komunitas !  
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LATIHAN 2 

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas ! 

1. Jelaskan tugas Bidan dalam memberikan asuhan kebidanan komunitas pada lansia ! 

2. Jelaskan peran Bidan sebagai pengelola dalam lingkup kebidanan komunitas! Beri contoh ! 

3. Jelaskan strategi dasar pendekatan edukatif dalam pelayanan kebidanan komunitas !  

4. Sebutkan 3 pendekatan pada pelayanan yang berioentasi kebutuhan masyarakat ! Beri 

contoh! 

5. Sebutkan peran Bidan dalam upaya pengembangan Desa Siaga ! 

 

 

 

LATIHAN 3 

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas ! 

1. Jelaskan peran bidan di komunitas sebagai pelaksana !   

2. Jelaskan kegiatan bidan di komunitas pada pengelolaan kehamilan !  

3. Beri contoh pendokumentasian di komunitas pada pelayanan kesehatan anak ! 

4. Lakukan analisa dan prioritas masalah komunitas berdasarkan kasus berikut! 

Hasil pendataan di suatu dukuh pada tahun 2011, sebagai berikut : 

a. terdapat 4 dari 9 ibu hamil, yang tidak memeriksakan kehamilan secara rutin ke 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

b. Tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi kurang sebanyak 38 

jiwa (jumlah remaja 71) 

c. Diantara 58 balita, terdapat 9 anak dengan status gizi kurang 
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