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RINGKASAN

Pencapaian penurunan AKI di masing-masing daerah belum merata. 

Jumlah kematian di Kota Surabaya mengalami penurunan, sedangkan di 

Kabupaten Klaten belum adekuat. Upaya pencegahan kematian ibu dapat 

dilakukan dengan pelayanan pranikah untuk mempersiapkan kehamilan antenatal 

untuk memonitor kesehatan ibu hamil yang mencakup pencegahan primer, 

sekunder dan tersier. Keberhasilan upaya pencegahan kematian ibu memerlukan 

keterlibatan komponen manajemen yang terdiri dari input, proses, output dan 

outcome.

Masalah pada penelitian ini adalah masing-masing daerah mempunyai 

kebijakan masing-masing dalam pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu 

sehingga terjadi variasi dalam pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu dan 

pencapaiannya seperti antara pencapaian di Kota Surabaya yang cenderung 

meningkat dan di Kabupaten Klaten yang belum adekuat. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya 

pencegahan kematian ibu di Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara 

mendalam dengan panduan wawancara. Informan pada penelitian ini sebanyak 22 

orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor input berupa SDM yaitu 

peran bidan yang sudah acuan diantaranya imunisasi TT, pemeriksaan ANC, 

pemeriksaan nifas dan kunjungan nifas; peran bidan yang belum sesuai acuan

diantaranya kunjungan rumah dan pemberian KIE prakonsepsi; jumlah bidan yang 

belum sesuai acuan yaitu di Kabupaten Klaten masih kekurangan bidan desa dan 

di Kota Surabaya masih kekurangan bidan di puskesmas rawat inap; peran dokter 

spesialis obsgyn yang sudah sesuai acuan yaitu konsultan rujukan dan pengkajian 

kasus AMP; peran dokter spesialis obsgyn di Kota Surabaya yang sudah sesuai 

acuan yaitu pemeriksaan USG dan pembinaan ke puskesmas; peran dokter 

spesialis obgsyn yang belum sesuai acuan di Kabupaten Klaten yaitu pembinaan 

ke puskesmas; keberadaan dokter spesialis obsgyn di Kota Surabaya sudah sesuai 

acuan yaitu melakukan kunjungan berkala, sedangkan di Kabupaten Klaten belum 

sesuai acuan. Faktor input berupa sumber daya material/logistik yaitu ketersediaan 

SDM material/logistik yang sesuai acuan diantaranya ketersediaan alat 

penanganan kegawatdaruratan, alat pemeriksaan ANC dan Fe; ketersediaan obat 

yang belum sesuai acuan di Kota Surabaya yaitu kekurangan obat uterotonika dan 

di Kabupaten Klaten yaitu kekurangan obat MgSO4. Faktor input berupa sumber 

pembiayaan yang sudah sesuai acuan yaitu pembiayaan sendiri untuk pasien 

umum dan JKN untuk pasien yang memiliki kartu JKN; sumber pembiayaan yang 

sudah sesuai acuan di Kota Surabaya yaitu JKN untuk peningkatan pengetahuan 

SDM kesehatan dan APBD untuk jasa kader, sedangkan di Kabupaten Klaten 

belum ada. Faktor input berupa kebijakan yang sudah sesuai acuan yaitu 

pelaksanaan program ANC terpadu; kebijakan di Kota Surabaya memiliki 

kebijakan daerah dan sudah sesuai acuan yaitu JKN dan pelaksanaan PENAKIB; 

kebijakan di Kabupaten Klaten yang belum sesuai acuan yaitu JKN dan belum ada 

standar kebijakan daerah mengenai kesehatan ibu dan anak. Faktor proses berupa 

pencegahan primer yang sudah sesuai acuan yaitu pelaksanaan kelas ibu hamil, 
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P4K, pemberian KIE ibu hamil, pemberian tablet Fe; pelaksanaan yang belum 

sesuai standar yaitu pelayanan pranikah. Faktor proses berupa pencegahan 

sekunder yang sudah sesuai acuan yaitu pelaksanaan deteksi dini dengan KSPR, 

pemeriksaan lab dan pemeriksaan ANC serta pelaksanaan rujukan dini terencana; 

pelaksanaan pencegahan sekunder di Kota Surabaya yang sesuai dengan standar 

daerah yaitu deteksi dini preeklampsia dengan pemeriksaan MAP, ROT, BMI; 

hambatan rujukan di Kota Surabaya yaitu persetujuan keluarga dan pengetahuan 

ibu hamil yang kurang; hambatan rujukan di Kabupaten Klaten yaitu persetujuan 

keluarga dan keterbatasan biaya. Faktor proses berupa pencegahan tersier yang 

sudah sesuai acuan yaitu kunjungan nifas dan pemeriksaan nifas.

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu AKI di Kota Surabaya mengalami 

penurunan karena pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di Kota Surabaya 

sudah banyak yang sesuai sesuai acuan, sedangkan di Kabupaten Klaten belum 

adekuat karena pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di Kabupaten Klaten 

masih banyak yang belum sesuai acuan.

Kata kunci : SDM, sumber daya logistik/material, sumber pembiayaan, kebijakan, 

proses, upaya pencegahan kematian ibu.
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ABSTRACT

The decrease maternal mortality rate in very area have not been evenly 

distributed. While the number of deaths in Surabaya is decreasing, in Klaten it is 

not adequate. Efforts to prevent maternal mortality can be done by pre-marital 

health service to for pregnancy preparation, during pregnancy to monitor antenatal 

maternal health including.

The problem in this research is each region has their respective policies in 

the implementation of maternal mortality prevention, which cause variations in 

the implementation of maternal mortality prevention and result. The aim of this 

study was to identify the factors that affect the implementation of maternal 

mortality prevention in Klaten and Surabaya.

Method used in this study was qualitative descriptive method. Data 

collection technique used in this study was in-depth interview with an interview 

guide. Informants in this study as many as 22 people.

The results of this study indicated that input factors such as human 

resource including midwifes role that not met applicable standard including home 

visits and provision of preconception IEC; the under standard number of 

midwives in which Klaten was still lack of rural community midwives and 

inpatient public health centers midwife shortage in Surabaya; the role of obsgyn

Surabaya that consistent with standard were ultrasound and clinic development;

the role of obsgyn that not met corresponding standard in Klaten was public 

health centers development; Obsgyn Surabaya had been appropriate with 

applicable standard by making regular visits, whereas in Klaten did not met the 

standard yet. Input factors such as material/logistics resources, drug availability 

that had not been standardized in Surabaya including uterotonic drug shortages 

and MgSO 4 shortage in Klaten. Input factors such as fund resources that had been 

standardized in Surabaya were JKN to increase the knowledge of health 

professional human resources and local government budget for cadre fee, whereas 

in Klaten it was not available yet. Input factors such as policies, Surabaya had

regional policies that was PENAKIB; policy in the Klaten that not in accordance 

with standard was JKN and there was no regional policies. Process factors such as 

primary prevention that was not in accordance with standard was premarital 

health service; implementation of secondary prevention in Surabaya in accordance 

with local standards were early detection of preeclampsia by MAP, ROT, BMI

measurement; barriers to referral in Surabaya were family consent and the lack of 

knowledge of pregnant women; barriers to referral in Klaten were family consent 

and fund limitations; tertiary prevention that was in accordance with standard

were postnatal visits and examination.

In conclusion, midvifes and obsgyn role, drug availability, fund resources, 

policies and barriers to referral that affect the implementation of maternal 

mortality prevention in Klaten and Surabaya.

Keywords: human resources, logistics resources/materials, fund resources, 

policies, processes, prevention of maternal mortality.
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APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

UNICEF : United Nations International Children’s Emergency Fund

ANC : Ante Natal Care

IBI : Ikatan Bidan Indonesia

DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta

PNS : Pegawai Negeri Sipil

KB : Keluarga Berencana

MTBS : Manajemen Terpadu Balita Sakit

AMP : Audit Maternal Perinatal

USG : Ultrasonografi

TFU : Tinggi Fundus Uteri

Caten : Calon Penganten

NST : Non Stress Test

RB : Ruang Bersalin

JKN : Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

SDM : Sumber Daya Manusia

KIS : Kartu Indonesia Sehat

PKD : Pos Kesehatan Desa

HIV : Human Immunodeficiency Virus

AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome

IMS : Infeksi Menular Seksual

PENAKIB : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

ROT : Roll Over Test
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MAP : Mean Arteri Pressure

BMI : Body Mass Index

PMTCT : Prevention of Mother to Child Transmission

KSPR : Kartu Skor Poedji Rochjati

COC : Continue of Care

SMS : Short Message Service

IDI : Ikatan Dokter Indonesia
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angka Kematian Ibu di Indonesia tahun 2012 sebesar 359/100.000 

kelahiran hidup belum mencapai target MDGs yaitu menurunkan AKI hingga 

102/100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut cenderung naik dibandingkan 

tahun 2007 sebesar 228/100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2013). 

Masing-masing daerah kabupaten/kota pencapaian penurunan AKI belum 

merata. Beberapa daerah turun signifikan namun daerah yang lain belum 

menunjukkan penurunan adekuat. Salah satu contoh daerah yang turun 

signifikan adalah Kota Surabaya. Jumlah kematian ibu di Kota Surabaya 

mengalami penurunan dari tahun 2012 sejumlah 60 orang, tahun 2013 

sejumlah 49 orang dan tahun 2014 sejumlah 39 orang (Dinkes Kota Surabaya, 

2015). Salah satu contoh daerah yang belum adekuat adalah Kabupaten Klaten 

dengan jumlah kematian ibu tahun 2012 sejumlah 19 orang, tahun 2013 

sejumlah 21 orang dan tahun 2014 sejumlah 20 orang (Dinkes Kabupaten 

Klaten, 2015).

Upaya pencegahan kematian ibu dapat dilakukan dengan pelayanan 

pranikah untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan pelayanan antenatal

untuk memonitor kesehatan ibu hamil dan bayinya, sehingga bila terdapat 

permasalahan dapat diketahui secepatnya dan diatasi sedini mungkin serta 

dipersiapkan rujukan yang sudah terencana (Kemenkes, 2013). Standar yang 

mengatur tentang pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di Indonesia 
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diantaranya Pedoman Pelayanan ANC Terpadu, Standar Kompetensi Bidan, 

Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas mampu PONED, Pelayanan Kesehatan 

pada Jaminan Kesehatan Nasional, dan Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil

(Kemenkes, 2013). Upaya pencegahan tersebut mencakup tiga tingkatan yaitu 

pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier 

(Notoatmodjo, 2007).

Upaya pencegahan primer kematian ibu dilakukan melalui lima

program yaitu pelayanan pranikah, Program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi (P4K), pemberian Fe, KIE dan kelas ibu hamil. 

Pelayanan pranikah meliputi pemberian KIE prakonsepsi dan imunisasi TT 

sebanyak dua kali dengan interval waktu minimal 4 minggu. P4K berorientasi 

pada pentingnya upaya-upaya dalam periode kehamilan dan persalinan dengan 

melakukan kelas ibu hamil dan KIE tanda bahaya kehamilan dan persalinan. 

Setiap ibu hamil harus mendapat tablet Fe minimal 90 tablet selama 

kehamilan sejak kontak pertama untuk mencegah anemia gizi besi (Kemenkes 

RI, 2013).

Upaya pencegahan sekunder kematian ibu dilakukan melalui dua 

program yaitu program peningkatan deteksi dini dan penanganan ibu hamil 

risiko tinggi melalui rujukan. Deteksi dini ibu hamil dengan menggunakan 

kartu skor Poedji Rochjati dilakukan untuk menemukan faktor risiko ibu hamil

agar tidak terjadi komplikasi yang dapat menyebabkan kematian ibu. Program 

pemerintah pada kasus komplikasi yaitu program menuju penjaminan 

terlaksananya rujukan efektif dengan tersedianya sistem rujukan yang mantap 

meliputi jejaring rujukan vertikal dan horizontal (Kemenkes RI, 2013).
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Upaya pencegahan tersier kematian ibu dilakukan melalui program 

rehabilitasi untuk mengurangi ketidakmampuan dan meningkatkan efisiensi 

hidupnya. Penerapan di lapangan dilakukan dengan pelayanan kesehatan ibu 

nifas. Pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar pada ibu mulai 6 jam 

dampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan. Pelayanan yang 

diberikan antara lain pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan involusi uterus, 

pemeriksaan lokhia, pemeriksaan payudara dan pemberian kapsul vitamin A 

(Kemenkes RI, 2010).

Keberhasilan upaya pencegahan kematian ibu memerlukan keterlibatan 

komponen manajemen yang terdiri dari input, proses, output dan outcome 

secara optimal. Komponen input terdiri dari sumber daya manusia, sumber 

daya material/logistik, sumber pembiayaan dan kebijakan. Komponen proses 

terdiri dari pencegahan primer, sekunder dan tersier. Komponen output terdiri 

dari cakupan K4, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas 

kesehatan dan cakupan penanganan komplikasi obstetri. Komponen outcome 

terdiri dari angka kematian ibu (Muninjaya, 2011). Masing-masing daerah 

kabupaten/kota di Indonesia mempunyai kebijakan masing-masing dalam 

upaya pencegahan kematian ibu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga, seringkali terjadi variasi 

dalam pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu dan pencapaiannya seperti 

antara pencapaian di Kota Surabaya yang sudah cenderung meningkat dan di 

Kabupaten Klaten yang belum adekuat. Pada masing-masing pelaksanaan 

upaya pencegahan kematian tersebut, terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu sehingga dapat 
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diketahui usaha-usaha untuk peningkatan pelaksanaan upaya pencegahan 

kematian ibu. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di Kabupaten Klaten dan Kota 

Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah gambaran identifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di Kabupaten 

Klaten dan Kota surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di 

Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya.

1.3.2 Tujuan khusus

1) Mengidentifikasi faktor input berupa sumber daya manusia yang 

mempengaruhi pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di 

Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya.

2) Mengidentifikasi faktor input berupa sumber daya material/logistik 

yang mempengaruhi pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di 

Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya.
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3) Mengidentifikasi faktor input berupa sumber pembiayaan yang 

mempengaruhi pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di 

Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya.

4) Mengidentifikasi faktor input berupa kebijakan yang mempengaruhi 

pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di Kabupaten Klaten dan 

Kota Surabaya.

5) Mengidentifikasi faktor proses berupa pelaksanaan pencegahan primer 

yang mempengaruhi pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di 

Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya.

6) Mengidentifikasi faktor proses berupa pelaksanaan pencegahan 

sekunder yang mempengaruhi pelaksanaan upaya pencegahan 

kematian ibu di Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya.

7) Mengidentifikasi faktor proses berupa pelaksanaan pencegahan tersier 

yang mempengaruhi pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di 

Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu 

kebidanan sehingga dengan pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu 

dapat menurunkan AKI.
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1.4.2 Segi Praktis

1) Tenaga Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

bagi tenaga kesehatan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu khususnya daerah 

Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya sehingga dapat dijadikan 

referensi daerah lain dalam melakukan upaya pencegahan kematian 

ibu.

2) Institusi Pendidikan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dokumentasi 

institusi, bahan tambahan informasi bagi mahasiswa dan untuk acuan 

penelitian selanjutnya.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kematian Ibu

2.1.1 Definisi Kematian Ibu

Kematian maternal menurut batasan dari The Tenth Revision of The 

International Classification of Diseases (ICD-10) adalah kematian wanita 

yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya 

kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan 

oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat 

oleh kehamilan tersebut dan penanganannya, tetapi bukan kematian yang 

disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO, 2007).

2.1.2 Penyebab Kematian Ibu

Secara global, lima penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan, 

hipertensi dalam kehamilan, infeksi, partus lama dan abortus, kematian ibu 

di Indonesia tetap didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu 

perdarahan, hipertensi dalam kehamilan dan infeksi. Proporsi ketiga 

penyebab kematian ini telah berubah, dimana perdarahan dan infeksi 

semakin menurun sedangkan hipertensi dalam kehamilan proporsinya 

semakin meningkat, hampir 30% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2011 

disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan sedangkan kematian ibu akibat 

perdarahan sebesar 20% (Kemenkes RI, 2013).
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2.2 Upaya Pencegahan Kematian Ibu

2.2.1 Pencegahan Primer

Pencegahan primer adalah pencegahan dalam arti yang sebenarnya, 

ketika teridentifikasi faktor risiko di masyarakat. Pencegahan primer 

mencakup peningkatan kesehatan pada umumnya dan perlindungan khusus 

terhadap penyakit (Syafrudin, 2009). Pencegahan primer meliputi health 

promotion, health education, specific protection, dan environmental 

protection. Contoh kegiatan pencegahan primer yaitu KIE pranikah, 

imunisasi TT, P4K, KIE ibu hamil dan kelas ibu hamil.

Pelaksanaan KIE pranikah diatur dalam Permenkes No 97 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan 

Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Materi pemberian KIE 

untuk calon pengantin dan prakonsepsi meliputi:

1. Informasi pranikah : kesehatan reproduksi dan pendekatan siklus hidup, 

hak reproduksi, persiapan yang perlu dilakukan dalam persiapan 

pranikah, informasi lain yang diperlukan serta keadilan dan kesetaraan 

gender dalam pernikahan termasuk peran laki-laki dalam kesehatan.

2. Persiapan pranikah : persiapan fisik, persiapan gizi, status imunisasi TT 

dan menjaga kesehatan organ reproduksi.

Imunisasi tetanus toksoid merupakan tindakan pencegahan yang 

diperlukan untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan 

terhadap penyakit tetanus. Pemberian imunisasi TT bagi ibu hamil yang 

telah mendapatkan imunisasi TT 2 kali pada kehamilan sebelumnya atau 
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pada saat calon pengantin, maka imunisasi cukup diberikan 1 kali saja 

dengan dosis 0,5 cc pada lengan atas. Bila ibu hamil belum mendapatkan 

imunisasi atau ragu, maka perlu diberikan imunisasi TT sejak kunjungan 

pertama sebanyak 2 kali dengan interval minimal 1 bulan (Fauziah, 2012).

Program peningkatan pemahaman dan pelaksanaan program 

perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) di masyarakat:

1. Orientasi ulang bagi semua petugas kesehatan terkait mengenai konsep 

P4K sehingga semua petugas kesehatan mempunyai pemahaman yang 

tepat dan sama mengenai konsep P4K, termasuk maksud dan manfaat 

P4K dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

2. Melakukan orientasi kepada kader kesehatan dan masyarakat tentang 

tanda bahaya kehamilan dan persalinan serta peran mereka dalam P4K.

3. Mengaktifkan kembali kegiatan GSI di semua tingkatan (pusat, provinsi 

dan kabupaten).

4. Melakukan kelas ibu hamil dengan menggunakan buku KIA.

5. Mensosialisasikan tanda bahaya dan persalinan melalui media yang 

sesuai kepada setiap segmen masyarakat sesuai dengan budaya dan 

norma yang dapat diterima (Kemenkes RI, 2013).

KIE efektif dilakukan pada setiap kunjungan antenatal sebagai upaya 

pencegahan primer kematian ibu meliputi:

1. Kesehatan ibu

Setiap ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan kehamilannya secara 

rutin ke tenaga kesehatan dan menganjurkan ibu hamil agar beristirahat 

yang cukup selama kehamilannya (sekitar 9-10 jam per hari).
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2. Perilaku hidup bersih dan sehat

Setiap ibu hamil dianjurkan untuk menjaga kebersihan badan selama 

kehamilan misalnya mencuci tangan sebelum makan, mandi 2 kali 

sehari dengan menggunakan sabun, menggosok gigi setelah sarapan dan 

sebelum tidur serta melakukan olahraga ringan.

3. Tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas serta kesiapan 

menghadapi komplikasi

Setiap ibu hamil diperkenalkan mengenai tanda-tanda bahaya baik 

selama kehamilan, persalinan dan nifas. Mengenal tanda-tanda bahaya 

ini penting agar ibu hamil segera mencari pertolongan ke tenaga 

kesehatan.

4. Asupan gizi seimbang

Selama hamil, ibu dianjurkan untuk mendapatkan asupan makanan yang 

cukup dengan pola gizi yang seimbang karena hal ini penting untuk 

proses tumbuh kembang janin dan derajat kesehatan ibu misalnya ibu 

hamil disarankan minum tablet tambah darah secara rutin untuk 

mencegah anemia pada kehamilannya.

5. Peran suami/keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan

Setiap ibu hamil perlu mendapatkan dukungan dari keluarga terutama 

suami dalam kehamilannya. Suami, keluarga atau masyarakat perlu 

menyiapkan biaya persalinan, kebutuhan bayi, transportasi rujukan dan 

calon donor darah. Hal ini penting apabila terjadi komplikasi kehamilan, 

persalinan dan nifas agar segera dibawa ke fasilitas kesehatan 

(Kusmiyati, 2010)
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Kelas ibu hamil merupakan suatu kegiatan belajar kelompok bagi ibu 

hamil dalam bentuk tatap muka yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, perawatan 

kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi baru lahir, mitos, 

penyakit dan akta kelahiran. Di dalam kelas ibu hamil akan menciptakan 

interaksi, diskusi dan pertukaran pengalaman antara ibu hamil dengan ibu 

hamil dan antara ibu hamil dengan petugas kesehatan mengenai kesehatan

ibu dan anak (Kemenkes RI, 2010).

Pelaksanaan kelas ibu hamil seminggu sekali dengan sasaran sebaiknya 

ibu hamil usia kehamilan 4 s/d 36 minggu untuk mendapatkan materi-materi 

kelas ibu hamil. Khusus pelaksanaan senam ibu hamil sebaiknya peserta UK 

> 20 minggu, karena pada umur kehamilan ini kondisi ibu sudah kuat dan 

tidak takut terjadi keguguran serta efektif untuk melakukan senam hamil. 

Jumlah peserta kelas ibu hamil maksimal sebanyak sepuluh orang setiap 

kelas. Waktu pertemuan disesuaikan dengan kesiapan ibu-ibu, bisa 

dilakukan pada pagi atau sore dengan lama waktu pertemuan 120 menit 

termasuk senam hamil 15-20 menit (Kemenkes RI, 2010).

2.2.2 Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder menekankan pada diagnosis dini dan intervensi 

yang tepat untuk menghambat proses patologis sehingga memperpendek 

waktu sakit dan tingkat keparahan/keseriusan penyakit (Syafrudin, 2009). 

Pencegahan sekunder meliputi early detection and promptreatment, 

emergency care, acute dan critical care dan collaborate diagnosis and 
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treatment. Contoh pencegahan sekunder yaitu deteksi dini dan rujukan ibu 

risiko tinggi. 

Deteksi dini ibu hamil dengan menggunakan kartu skor Poedji Rochjati 

dilakukan untuk menemukan faktor risiko ibu hamil agar tidak terjadi 

komplikasi yang dapat menyebabkan kematian ibu. Program pemerintah 

pada kasus komplikasi yaitu program menuju penjaminan terlaksananya 

rujukan efektif dengan tersedianya sistem rujukan yang mantap meliputi 

jejaring rujukan vertikal dan horizontal (Kemenkes RI, 2013).

Deteksi dini adalah suatu mekanisme berupa pemberian informasi 

secara tepat waktu dan efektif, melalui institusi yang dipilih, agar 

masyarakat/individu di daerah rawan mampu mengambil tindakan 

menghindari atau mengurangi risiko dan mampu bersiap-siap untuk 

merespon secara efektif. Deteksi dini terhadap tanda bahaya kehamilan 

dilakukan minimal 4 kali selama ibu hamil atau dilakukan pada tiap 

trimester yaitu pada kunjungan pertama trimester pertama tanda bahaya 

yang harus diwaspadai adalah adanya anemia, penyakit keturunan, infeksi 

dan degeneratif, perdarahan (abortus, kehamilan ektopik terganggu, mola 

hidatidosa), hiperemesis gravidarum, kelainan genetik janin. Pada 

kunjungan ulang trimester kedua tanda bahaya yang harus diwaspadai yaitu 

perdarahan, preeklampsia/eklamsia, gangguan pertumbuhan janin. Pada 

kunjungan ulang trimester ketiga tanda bahaya yang harus diwaspadai yaitu 

kehamilan ganda dan perdarahan (plasenta previa atau solusio plasenta) 

(Rukiyah, 2011).
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Salah satu kelemahan pelayanan kesehatan adalah pelaksanaan rujukan 

yang kurang cepat dan tepat. Rujukan bukan suatu kekurangan, melainkan 

suatu tanggung jawab yang tinggi dan mendahulukan kebutuhan 

masyarakat. Masalah keterlambatan rujukan terutama terlambat mencapai 

fasilitas pelayanan kesehatan melatarbelakangi tingginya kematian ibu. 

Adanya sistim rujukan diharapkan dapat mencegah kematian ibu dan 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. Bidan sebagai 

tenaga kesehatan harus memiliki kesiapan untuk merujuk ibu dan bayi ke 

fasilitas kesehatan rujukan secara optimal dan tepat waktu (Syafrudin, 

2009).

2.2.3 Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier dilakukan pada kasus kecacatan atau 

ketidakmampuan atau tidak dapat diperbaiki. Rehabilitasi sebagai tujuan 

pencegahan tersier lebih dari upaya menghambat proses penyakitnya 

sendiri, yaitu mengembalikan individu pada tingkat berfungsi yang optimal 

dari ketidakmampuannya. Pencegahan tersier meliputi rehabilitasi, longterm 

care, dan care of the dying. Penerapan di lapangan dilakukan dengan 

pelayanan kesehatan ibu nifas. Pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar 

pada ibu mulai 6 jam dampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan. 

Pelayanan yang diberikan antara lain pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan 

involusi uterus, pemeriksaan lokhia, pemeriksaan payudara dan pemberian 

kapsul vitamin A (Kemenkes RI, 2010).
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2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Upaya Pencegahan 

Kematian Ibu

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam suatu organisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola 

dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi 

(Hariandja, 2002). Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu 

dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan memerlukan berbagai jenis 

tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan melaksanakan upaya 

kesehatan dengan paradigma sehat yakni yang lebih mengutamakan upaya 

peningkatan dan pemeliharaan kesehatan serta pencegahan penyakit 

(Mubarak, 2012). Data WHO tahun 2005 sampai satu dekade kedepan 

masih dibutuhkan 140 ribu bidan dan 27 ribu dokter untuk dilatih di bidang 

kebidanan untuk negara berkembang (Dogma, 2009). Gupta (2011) 

menyatakan hal yang serupa dari 68 negara berkembang yang diteliti 78% 

mengalami kekurangan tenaga kesehatan di bidang obstetri (Gupta, 2011). 

Jumlah tenaga kerja yang cukup belum tersedia mengakibatkan beban kerja 

meningkat, jam tunggu pasien meningkat dan sulitnya melakukan 

pencegahan infeksi karena jumlah pasien yang berlebihan.

Data Indonesia hanya sekitar dua pertiga rumah sakit dan puskesmas 

yang memiliki fasilitas emergensi obstetrik (PONED/PONEK). Jika dilihat 

dari segi sumber daya manusia, rata-rata puskesmas memiliki 2 dokter dan 

14 bidan. Ada puskesmas yang dalam setahun terakhir tidak pernah 

menolong persalinan, walaupun puskesmas tersebut berstatus sebagai 
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puskesmas perawatan (Kemenkes RI, 2012). Meskipun jumlah petugas 

kesehatan terlatih sudah ditambah, angka kematian ibu di Indonesia masih 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah bukan yang terpenting dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan (Titaley, 2010). Ada dua hal 

penting yang menjadi faktor pembeda hasil luarannya yaitu mengenai 

distribusi dan kualitas.

Dilihat dari kulaitas hanya 40% dari bidan di pusat perkotaan dan 51% 

bidan desa lulus kurang dari tiga tahun yang lulus melewati penilaian 

mengenai pencegahan infeksi, penanganan perdarahan dengan manual 

plasenta dan bimanual kompresi, penggunaan partograf dan resusitasi bayi 

baru lahir. Kualitas bidan yang bekerja di lapangan dipengaruhi banyak hal. 

Bermula dari lulusan yang akan bekerja di masyarakat. Pada awal program 

desa karena pemerintah mengejar jumlah maka pemerintah tidak melakukan 

seleksi ketat terhadap bidan-bidan yang mau dipekerjakan di lapangan. 

Lulusan SMA atau perawat mendapatkan pelatihan satu tahun mengenai 

kebidanan kemudian bisa mendaftarkan diri sebagai bidan desa. Mereka 

tidak lewat suatu ujian kompetensi sehingga tidak ada standardisasi antar 

lulusan. Pada saat bidan-bidan bekerja di lapangan, mereka jarang 

mendapatkan supervisi ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan setelah 

bekerja (Shankar, 2008).

Kualitas petugas kesehatan tidak hanya dilihat dari kemampuan mereka 

untuk melakukan penanganan klinis suatu kasus namun juga bagaimana 

mereka memperlakukan pasien. Penelitian di Kenya menunjukkan banyak 

wanita hamil yang memilih untuk melahirkan di pusat pelayanan milik 
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swasta atau di rumah karena perlakuan yang tidak menyenangkan oleh 

petugas milik pemerintah (Essendi, 2010). Martin (1997) menyebutkan tiga 

hal yang menurut pasien penting dimiliki oleh petugas kesehatan yang baik 

yaitu competence, concern dan communication (Martin, 1997). Dokter atau 

bidan yang jarang mendapat tuntutan adalah yang perhatian, mudah 

dihubungi dan menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan pasien.

Jumlah pegawai yang memadai ternyata tidak cukup untuk memberikan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pegawai terdistribusi dengan baik 

dan termotivasi untuk kerja mempengaruhi kualitas pelayanan. Pemberian 

pelatihan dan pengawasan kepada petugas dipercaya mampu meningkatkan 

kualitas.

Petugas kesehatan dapat pula menjadi masalah bagi pasien diantaranya 

adalah kelalaian atau penyediaan pelayanan di bawah standar (mereka tahu 

apa yang harus dilakukan namun tidak mampu melakukannya), honest error

(kesalahan penanganan pasien), kurangnya pelatihan yang sesuai (tidak tahu 

harus berbuat apa). Masalah terbesar yang sering dilakukan para petugas 

kesehatan termasuk tidak mampu mengenali masalah klinik dari suatu 

penyakit, terlambat atau tidak melakukan rujukan sama sekali, tidak 

mengikuti protokol standar, kurangnya pemantauan yang memadai bagi 

pasien. Faktor kelalaian, malas dan kurang perhatian merupakan masalah 

yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh sikap sesorang di rumah, di 

masyarakat sekolah atau tempat kerja. Masalah sosial dan lingkungan juga 

mempengaruhi bagaimana petugas kesehatan berhubungan dengan 

pekerjaan dan pasien (Dogma, 2009).
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2.3.2 Sumber Daya Material/Logistik

Sumber daya material/logistik meliputi fasilitas alat dan obat. Menurut 

Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2014, fasilitas pelayanan kesehatan 

adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun 

rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemeritah daerah dan 

masyarakat. Secara sederhana fasilitas adalah suatu sarana fisik yang dapat 

memproses suatu masukan (input) menuju keluaran (output) yang 

diinginkan (Purnama, 2015).

Dara penelitian di Indonesia pada 100 pusat kesehatan PONED maupun 

PONEK di 20 kabupaten dari 10 provinsi menunjukkan bahwa daftar obat 

yang diharapkan tersedia di fasilitas kesehatan, hanya lidokain yang tersedia 

di semua rumah sakit. Oksitosin tersedia di hampir seluruh rumah sakit, 

sementara puskesmas belum seluruhnya menyediakan. Magnesium sulfat 

(MgSO4) untuk tata laksana preeklampsia/eklamsia tersedia hanya di 

sebagian kecil puskesmas. Kalsium glukonas sebagai antidotum MgSO4 dan 

antibiotika belum banyak puskesmas yang menyediakannya. Obat dan alat 

medis lain juga masih belum lengkap tersedia di puskesmas (Kemenkes RI, 

2012).

Minimnya obat dan peralatan yang tersedia di pusat pelayanan 

kesehatan tentu saja mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan. Masalah 

kurang logistik berimbas juga pada kepercayaan diri petugas untuk 

memberikan pelayanan karena seringnya mendapatkan keluhan dari 

masyarakat (Penfold, 2013).
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Peran puskesmas masih belum maksimal sebagai fasilitas yang 

melaksanakan pendeteksian dini tanda-tanda komplikasi agar bergegas 

merujuk pasien ke rumah sakit. Petugas kesehatan sering harus mencari cara 

alternatif lain supaya tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan walaupun 

dengan minimnya alat dan bahan yang ada. Kurangnya peralatan dan obat-

obatan di pusat pelayanan yang lebih tinggi membuat bidan atau perawat 

yang bekerja di wilayah terpencil seringkali enggan untuk merujuk pasien 

ke rumah sakit (Bossyns, 2004).

Faktor material/logistik sering mengganggu dalam memberikan 

pelayanan yang berkualitas ke pasien juga berefek terhadap moralitas 

kepercayaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. 

Manajemen ketersediaan obat yang cukup rumit bisa dilihat dari manajemen 

penyediaan MgSO4 untuk penanganan kejang pada wanita hamil dengan 

preeklampsia/eklamsia di Zambia. Pertama berhubungan dengan legalitas 

pengadaan obat tersebut. Kedua berhubungan dengan masalah pembelian 

dan distribusi obat. Ketiga pusat pelayanan kesehatan harus mampu 

menggunakannya. Faktor ketiga ini dipengaruhi oleh kemampuan pelayanan 

kesehatan untuk melakukan diagnosa penyakit, alat untuk memberikan obat 

dan pengawasan pemberian obat (Ridge, 2010).

Faktor material/logistik ada tidaknya alat yang berfungsi dan 

terkaliberasi serta tersedianya obat dan alat transportasi untuk merujuk 

pasien mempengaruhi kinerja petugas. Hal ini menjadi salah satu alasan 

kualitas pelayanan di tingkat bawah diangap lebih rendah.
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2.3.3 Sumber Pembiayaan

Menurut undang-undang no 36 tahun 2009 sumber pembiayaan 

kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat/swasta 

dan sumber lain. Sumber dana dari pemerintah  yaitu APBN. Sumber dana 

dari pemerintah daerah yaitu APBD. Sumber dana dari masyarakat/swasta 

yaitu pemberian dari masyarakat itu sendiri dengan se ikhlasnya ataupun 

seperti badan penyelenggara asuransi. Sedangkan sumber lain yaitu bantuan 

biaya dari luar negeri.

1. Pemerintah (APBN)

Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur besaran 

anggaran kesehatan pusat adalah 5% dari APBN diluar gaji.

2. Pemerintah Daerah (APBD)

Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa 

salah satu sumber dana pada sektor kesehatan yaitu dari APBD Provinsi 

dan kabupaten/Kota, yang mana untuk sektor kesehatan dikeluarkan 

dana sebesar 10% di luar gaji.

3. Masyarakat/swasta

Sumber dana dari anggaran masyarakat/swasta yaitu dapat berasal dari 

individual ataupun perusahaan. Sistim ini mengharapkan agar 

masyarakat berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan 

maupun pemanfaatannya.  Kesehatan oleh masyarakat/swasta dapat 

dirincikan pengeluaran rumah tangga untuk pembiayaan 

pelayanan/operasional, pembiayaan perusahaan untuk para karyawan, 

dan pembiayaan melalui asuransi kesehatan.
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4. Bantuan Luar Negeri

Sumber pembiayaan kesehatan, khususnya untuk penatalaksanaan 

penyakit-penyakit tertentu cukup sering diperoleh dari bantuan biaya 

pihak lain, misalnya oleh organisasi sosial ataupun pemerintah negara 

lain antara lain berasal dari WHO, UNICEF serta pinjaman luar negri.

Sumber pembiayaan pelayanan dan peningkatan SDM kesehatan juga 

diatur dalam Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Manfaat pelayanan 

kebidanan dalam JKN yaitu:

1. Pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan 

dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, pengukuran lingkar lengan 

atas, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan denyut jantung janin, 

pemeriksaan posisi janin, pemeriksaan Hb, pemeriksaan golongan darah, 

tes celup glukoprotein urin, imunisasi, pemberian suplemen besi dan 

asam folat, dan konseling serta mengonsultasikan ke dokter pada 

trimester pertama atau sedini mungkin

2. Pemeriksaan ANC sesuai standar diberikan dalam bentuk paket minimal 

4 (empat) kali pemeriksaan.

3. Pemeriksaan PNC sesuai standar diberikan dalam bentuk paket minimal 

3 (tiga) kali kunjungan ibu.

4. Pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai 

kompetensi dan kewenangannya.

5. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat 

pertama.
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2.3.4 Kebijakan 

Kebijakan merupakan suatu keputusan atau langkah yang diambil oleh 

organisasi untuk dapat mencapai output ataupun tujuan yang diinginkan dan 

dengan terpenuhinya elemen input yang baik akan sangat membantu 

berjalannya sebuah proses untuk mencapai output yang telah direncanakan 

(Purnama, 2015). Kebijakan adalah suatu kecermatan, ketelitian dan 

langkah yang diambil untuk mengatasi suatu masalah. Kebijakan kesehatan 

merupakan transformasi dari kebijakan publik ketika pedoman yang 

diterapkan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

(Ayuningtyas, 2014).

Kebijakan nasional yang ada juga didukung dengan kebijakan daerah 

atau desentralisasi. Kebijakan desentralisasi ditemukan bukan saja 

memberikan kewenangan pelayanan kesehatan tetapi juga menuntut 

kreativitas penyusunan kebijakan kesehatan. Tiap kabupaten ternyata 

mampu membuat kebijakan kesehatan yang menurunkan angka kematian 

ibu dan bayi. Di setiap daerah, ditemukan inovasi kebijakan yang mengarah 

pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi (Saputra, 2013).

Komitmen pemerintah daerah sangat bervariasi antara daerah satu dan 

lainnya karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat teknis maupun 

politisi. Berbagai bentuk produk hukum telah diterbitkan, sejalan dengan 

dibuatnya berbagai kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah, bahkan 

sampai ke tingkat desa dengan tujuan untuk membuat program yang tepat 

sasaran dan mendukung kerjasama lintas sektor dalam koordinasi program 

(Sriprihastuti, 2015).
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2.3.5 Faktor Proses

Faktor proses yang berhubungan dengan pencegahan kematian ibu 

yaitu pelaksanaan pencegahan primer, sekunder dan tersier kematian ibu. 

Faktor proses pendaftaran pasien yang berbelit menjadi kendala masyarakat 

untuk melakukan persalinan di pelayanan kesehatan. Pasien harus 

melakukan antri yang panjang di bagian pendaftaran dan masyarakat harus 

membayar deposit uang sebelum pasien ditangani. Proses pendaftaran 

pasien, dimana pasien harus menunjukkan bukti perawatan ANC kepada 

petugas dan deposit uang sangat merugikan pasien, terutama pasien baru 

rujukan yang tidak tahu prosedur pelayanan kesehatan (Essendi, 2010).

Dalam faktor proses terdapat siklus perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi. Pada pelaksanaan perlu diperhatikan hal 

penyampaian secara jelas tujuan dan cara pelaksanaan kegiatan, antisipasi 

masalah yang mungkin timbul, penentuan mekanisme dan cara pemantauan 

kegiatan (Wijono, 2008).
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BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan:

: yang diteliti

: yang tidak diteliti

Pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu mencakup empat komponen 

yaitu input meliputi sumber daya manusia, sumber daya material/logistik, 

sumber pembiayaan dan kebijakan; proses meliputi pencegahan primer, 

pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier; output meliputi cakupan K4, 

cakupan persalinan nakes di faskes, cakupan komplikasi kebidanan yang 

tertangani; outcome meliputi angka kematian ibu. Faktor sumber daya 

manusia yang berperan dalam pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu 
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program KIA terkait dengan pelayanan tenaga kesehatan yang sesuai standar 

(Zulhadi, 2013).

Faktor sumber daya material/logistik yang berperan dalam pelaksanaan 

upaya pencegahan kematian ibu yaitu fasilitas alat dan obat-obatan. 

Terlengkapinya sumber daya material/logistik yang akan digunakan dalam 

memberikan pelayanan, maka pelayanan akan dapat diberikan dengan 

maksimal (Purnama, 2015).

Faktor sumber pembiayaan dalam pelaksanaan upaya pencegahan 

kematian ibu berasal dari biaya sendiri, APBD dan JKN. Anggaran yang 

memadai sangat diperlukan untuk pelaksanaan program pelayanan kesehatan 

karena salah satu faktor yang mempengaruhi masih tingginya kematian di 

Indonesia adalah sektor kesehatan dan kecilnya kewenangan pemerintah 

menyebabkan kurangnya dana (Waang, 2012).

Faktor kebijakan dalam pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu yaitu 

kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Setiap kabupaten mampu membuat 

kebijakan yang mengarah pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan ibu dan 

bayi sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi (Saputra, 

2013).

Faktor proses pencegahan primer kematian ibu diantaranya yaitu 

pelaksanaan kelas ibu hamil, pelayanan pranikah, P4K, pemberian tablet Fe  

dan KIE ibu hamil. Proses pemberian KIE terkandung unsur informasi dan 

informasi itu sendiri mempunyai unsur edukasi dan peran petugas kesehatan 

adalah sebagai media dalam menyampaikan KIE tersebut agar dapat 
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menggerakkan ibu untuk melakukan tindakan upaya pencegahan kematian ibu

(Namirah, 2012).

Faktor proses pencegahan sekunder kematian ibu diantaranya yaitu deteksi 

dini dan rujukan. Kunci dari penurunan angka kematian dan kecacatan akibat 

preeklampsia sangat ditentukan oleh pengenalan tanda bahaya dan adanya 

deteksi dini (Marniyati, 2016). Rujukan dini terencana merupakan rujukan ibu 

resiko tinggi yang disiapkan/direncanakan jauh sebelum hari persalinan oleh 

tenaga kesehatan, ibu hamil dan keluarga untuk pencegahan proaktif 

antisipatif terhadap prediksi penyulit persalinan, kesiapan mental, biaya, 

transportasi dan persalinan aman ibu dan bayi selamat (Kemenkes, 2014).

Faktor proses pencegahan tersier kematian ibu yaitu kunjungan nifas. 

Kunjungan nifas yang dilakukan sesuai standar maka masa nifas akan berjalan 

baik karena apabila terdapat komplikasi pada ibu nifas dapat terdeteksi dengan 

baik (Hasanah, 2014).
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BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu masalah penelitian dari 

sudut pandang populasi yang terlibat dan efektif digunakan untuk memperoleh 

informasi yang spesifik mengenai nilai, opini, perilaku dan konteks sosial 

menurut keterangan populasi (Saryono dan Anggraeni, 2013).

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya 

pencegahan kematian ibu di Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya.

4.2 Populasi dan Sampel

4.6.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok individu atau subjek yang memiliki 

karakteristik yang sama yang akan diteliti (Imron, 2010). Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Klaten dan 

Kota Surabaya.
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4.6.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian 

(Imron, 2010). Sampel pada penelitian ini adalah 11 tenaga kesehatan di 

Kabupaten Klaten dan 11 tenaga kesehatan di Kota Surabaya. Informan 

tenaga kesehatan dalam penelitian ini adalah bidan yang bekerja di 

puskesmas, kepala puskesmas, penanggung jawab program KIA di dinas 

kesehatan, dan dokter spesialis obsgyn.

4.6.3 Teknik Pengambilan Sampel

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi sehingga dapat 

mewakili populasi yang ada (Nursalam, 2013). Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). 

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya pada 

bulan April-Mei 2016.

4.4 Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian tidak dioperasionalkan. Definisi operasional pada 

penelitian kualitatif tidak diperlukan karena tidak mengukur variabel. Variabel 

yang ada dijadikan sebagai panduan awal dan jika ternyata kenyataannya di 

lapangan berbeda, maka variabel dapat berubah (Saryono dan Anggraeni, 

2013).
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Tabel 4.1 Variabel dan Definisi Variabel

Macam Variabel Definisi 

Sumber Daya 

Manusia

Tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan 

melaksanakan upaya pelayanan kesehatan

Sumber Daya 

Material/Logistik

Fasilitas alat dan obat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan

Sumber 

Pembiayaan

Dana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 

pelayanan kesehatan

Kebijakan dan 

SOP

Langkah yang diambil untuk melaksanakan upaya 

pelayanan kesehatan

Pencegahan 

Primer

Pelayanan kesehatan berupa KIE pranikah, imunisasi 

TT, P4K, KIE ibu hamil dan kelas ibu hamil

Pencegahan 

Sekunder

Pelayanan kesehatan berupa deteksi dini dan rujukan 

pasien

Pencegahan 

Tersier

Rehabilitasi pasien berupa pelayanan kesehatan ibu 

nifas

4.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pendekatan kepada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara dengan jenis wawancara semi terstruktur. Pada 

pelaksanaannya peneliti dibantu dengan pedoman pengumpulan data yaitu 

panduan wawancara. Pedoman ini membantu peneliti melakukan 

pengumpulan data secara efisien.. Peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah 

terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek lebih lanjut. 

Dengan demikian jawaban yang diperoleh peneliti meliputi semua variabel, 

dengan keterangan yang lengkap (Arikunto, 2013).

Pengumpulan data dilakukan setelah peneliti mengajukan permohonan ijin 

kepada Kepala Puskesmas yang dijadikan sampel penelitian dengan 

persetujuan pembimbing penelitian, pihak pendidikan Program Studi 

Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 
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Bakesbangpolinmas dan Dinas Kesehatan. Setelah mendapat persetujuan dari 

pihak terkait, peneliti melakukan penelitian dengan mendatangi satu persatu 

informan untuk diwawancarai. Sehingga data yang didapatkan berupa data 

primer yang merupakan jawaban langsung dari informan dari hasil 

wawancara.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah peneliti 

sendiri. Peneliti adalah key instrument atau alat peneliti utama. Disamping 

peneliti sebagai intrumen utama, instrumen lain yang digunakan untuk 

membantu instrumen utama antara lain buku catatan, perekam suara dan

kamera. Walaupun digunakan alat perekam suara, peneliti tetap memegang 

peranan utama sebagai alat penelitian (Prastowo, 2011).

4.6 Analisis Data

Proses analisa data pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti langsung 

setelah mengumpulkan data dari informan. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan langkah-langkah yang digambarkan dalam skema berikut :

Gambar 4.1 Teknik analisis data (Saryono dan Anggraeni, 2013)

Membaca transkrip 

secara berulang-ulang

Mengintegrasikan hasil analisis ke dalam 

bentuk deskriptif

Merumuskan tema

Mengelompokan kategori dalam subtema

Membuat kategori-kategori

Mengelompokan kata-kata kunci
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Populasi

Seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Klaten dan di Kota Surabaya

      Sampel

11 tenaga kesehatan di Kabupaten Klaten dan 11 tenaga kesehatan di Kota surabaya

Teknik Purposive Sampling

Peneliti mencatat data yang diperoleh, yaitu hasil wawancara dengan 

informan mengenai pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu. Transkripsi 

dilakukan dengan cara mengubah dari rekaman suara menjadi sebuah teks 

narasi berisi pernyataan informan. Selanjutnya peneliti membaca hasil 

transkrip secara berulang-ulang sebanyak 4-5 kali dari semua hasil wawancara 

agar peneliti lebih memahami pernyataan-pernyataan informan tentang 

pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu. 

Membaca transkrip berulang-ulang juga bertujuan untuk menentukan kata 

kunci dari setiap penyataan informan, yang kemudian diberi garis bawah pada 

penyataan yang penting agar bisa dikelompokan. Setelah itu, peneliti 

menentukan arti setiap pernyataan yang penting dari semua informan dan 

pernyataan yang mempengaruhi pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu.

Kemudian peneliti melakukan pengelompokan data ke dalam berbagai 

kategori untuk selanjutnya dipahami secara utuh dan menentukan tema-tema 

utama yang muncul. Peneliti mengintegrasikan hasil secara keseluruhan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya pencegahan kematian 

ibu di Kabupaten Klaten dengan Kota Surabaya ke dalam bentuk deskriptif 

naratif.

4.7 Kerangka Operasional
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Pengumpulan data : wawancara 

Analisis data 

Interpretasi Data : Penyusunan laporan penelitian 

Penyajian data hasil penelitian

Laporan penelitian

Gambar 4.2 Kerangka Operasional Penelitian

4.8 Validitas

Menurut Moleong (2014), terdapat empat kriteria untuk memperoleh 

keabsahan data dalam studi kualitatif, yaitu dengan derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability).

Credibility merupakan kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari 

data dan informasi yang dikumpulkan. Credibility hasil penelitian ini dapat 

diperoleh dengan triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
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Kriteria transferability digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa 

hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat ditransfer ke 

subyek lain yang memiliki tipologi yang sama.

Dependability merupakan suatu kestabilan data atau proses 

penelitian untuk menjamin keabsahan hasil penelitian. Dependability

mengacu pada konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, 

dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk 

menarik kesimpulan. Teknik terbaik yang digunakan adalah dependability 

audit dengan meminta auditor independen atau pembimbing untuk 

mereview/mengaudit keseluruhan aktifasi peneliti.

Confirmability merupakan kriteria untuk menilai mutu tidaknya hasil 

peneitian. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan 

orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan 

tujuan agar hasil dapat lebih objektif (Saryono dan Anggraeni, 2013).

4.9 Ethical Clearance

Menurut Moleong (2014), agar studi alamiah benar-benar dapat 

terjadi dan peneliti tidak mendapat masalah etik maka ada beberapa yang 

harus dipersiapkan oleh peneliti antara lain yaitu:

1. Meminta ijin kepada penguasa setempat dimana penelitian akan 

dilaksanakan sekaligus memberikan penjelasan tentang maksud dan 

tujuan penelitian.

2. Menempatkan orang-orang yang diteliti bukan sebagai “objek” 

melainkan orang yang derajatnya sama dengan peneliti.
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3. Peneliti merekrut informan terlebih dahulu, memberikan informed 

consent, yaitu memberi tahu secara jujur maksud dan tujuan terkait 

dengan tujuan penelitian pada sampel sejelas-jelasnya.

4. Selama pengambilan data peneliti memberi kenyamanan kepada 

informan dengan mengambil tempat wawancara sesuai dengan 

keinginan informan.
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BAB 5

HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah dengan luas wilayah 655,56 km
2
. Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 

kecamatan, 391 Desa dan 10 Kelurahan. Batas daerah Kabupaten Klaten 

adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali.

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo.

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY).

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY).

Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten ada 34 puskesmas dan 

10 rumah sakit. Puskesmas rawat inap sejumlah 10 puskesmas dan puskesmas 

rawat jalan sejumlah 24 puskesmas.

Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dengan luas 

wilayah 333,063 km
2
. Kota Surabaya terbagi dalam 31 kecamatan dan 163 

kelurahan. Batas daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Madura.

Sebelah Timur : Selat Madura.

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo.

Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.
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Sarana pelayanan kesehatan di Kota Surabaya ada 62 puskesmas dan 58 

rumah sakit. Puskesmas rawat inap sejumlah 16 puskesmas dan puskesmas 

rawat jalan sejumlah 46 puskesmas.

5.2 Gambaran Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini adalah bidan, kepala puskesmas, dinas 

kesehatan dan dokter spesialis obsgyn. Informan berusia antara 25 tahun 

sampai 61 tahun dengan tingkat pendidikan D3 sampai S3. Karakteristik 

informan yang peneliti dapatkan antara lain nama, pekerjaan, usia, lama kerja 

dan pendidikan terakhir. Karakteristik informan yang peneliti dapatkan 

sebagai berikut:

Tabel 5.1 Karakteristik Informan Kota Surabaya

No
Kode 

Informan
Pekerjaan

Usia

(tahun)

Lama Kerja

(tahun) 
Pendidikan

1. B1P1 Bidan 27 5 D3 Kebidanan

2. B2P1 Bidan 29 8 D3 Kebidanan

3. B1P2 Bidan 38 10 D3 Kebidanan

4. B2P2 Bidan 37 13 D3 Kebidanan

5. B1P3 Bidan 53 31 D4 Kebidanan

6. B2P3 Bidan 25 3 D3 Kebidanan

7. KP1
Kepala 

Puskesmas
59 34 S2 Kesehatan

8. KP2
Kepala 

Puskesmas
59 32 Dokter gigi

9. KP3
Kepala 

Puskesmas
56 26 Dokter

10. DK
PNS Dinas 

Kesehatan
42 14 S2 Kesehatan

11. DO Dokter Obsgyn 61 34
S3 Teknologi 

Pembelajaran
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Tabel 5.2 Karakteristik Informan Kabupaten Klaten

No
Kode 

Informan
Pekerjaan

Usia

(tahun)

Lama Kerja

(tahun)
Pendidikan

1. B1P1K Bidan 43 24 D4 Kebidanan

2. B2P1K Bidan 36 9 D3 Kebidanan

3. B1P2K Bidan 39 20 D3 Kebidanan

4. B2P2K Bidan 46 25 D3 Kebidanan

5. B1P3K Bidan 50 31 D3 Kebidanan

6. B2P3K Bidan 41 19 D3 Kebidanan

7. KP1K
Kepala 

Puskesmas
54 27 Dokter

8. KP2K
Kepala 

Puskesmas
48 24

S1 Kesehatan 

Masyarakat

9. KP3K
Kepala 

Puskesmas
51 23 Dokter

10. DKK
PNS Dinas 

Kesehatan
47 26 S2 Kesehatan

11. DOK Dokter Obsgyn 58 32 S2 Kesehatan

5.3 Input Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kematian Ibu

Input pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu antara lain sumber 

daya manusia, sumber daya material/logistik, sumber pembiayaan dan 

kebijakan dalam melaksanakan upaya pencegahan kematian ibu. Sumber daya 

manusia meliputi peran bidan, jumlah bidan, peran dokter spesialis obsgyn 

dan keberadaan obsgyn di puskesmas. Sumber daya material/logistik meliputi 

ketersediaan alat dan obat. Sumber pembiayaan meliputi JKN, biaya sendiri 

dan APBD. Kebijakan meliputi program ANC Terpadu, JKN dan Kebijakan 

Daerah bidang kesehatan.

5.3.1 Peran Bidan

Tabel 5.3 Peran Bidan di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

Pelayanan 

prakonsepsi

“Termasuk juga pranikah, pranikah pun mereka harus 

punya konsultasi untuk pemberian imunisasi yang 

namanya tetanus toksoid, TT, nah seperti itu ya tentang 

gizi dan persiapan hamil” (KP2)
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Pelayanan 

antenatal

“Perannya, peran bidan, disini mbak, di dinas kesehatan 

kota Surabaya, dari tadi saya bilang di puskesmas 

pastinya ada ANC terpadu 10T, bidan kan yang 

melakukan” (B2P2)

Pelayanan 

nifas

“Urut, mulai dari pemeriksaan fisiknya ya kan, tensi, ASI, 

kemudian turun ke bagian perut, rahimnya, terus apa 

namanya keluarannya tadi apa saja, kontraksinya, kayak 

gitu. Terus mungkin juga selain pemeriksaan fisik juga 

obat yang diberikan” (B2P1)

Pelayanan 

komunitas

“Kunjungan ibu hamil resti, seperti itu, untuk deteksi dini 

kayak gitu” (B2P1)

“Home care untuk mendampingi yang bersalin postpartum 

atau nifas sampai dengan KB nya itu termasuk ke bayi nya 

juga pendampingan untuk COC, continuity of care” 

(B1P3)

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa peran bidan puskesmas di Kota 

Surabaya yaitu pelayanan prakonsepsi, pelayanan antenatal, pelayanan 

nifas dan pelayanan komunitas. Pada pelayanan prakonsepsi bidan 

melakukan pemberian KIE gizi dan kehamilan serta imunisasi TT pada 

calon pengantin. Pada pelayanan antenatal bidan melakukan pemeriksaan 

ANC terpadu dengan menggunakan prinsip 10T. Pada pelayanan nifas 

bidan melakukan pemeriksaan nifas. Pada pelayanan komunitas bidan 

melakukan kunjungan rumah ANC pada ibu hamil resti dan nifas.

Tabel 5.4 Peran Bidan di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

Pelayanan 

prakonsepsi

“Begitu ada caten datang buat surat surat surat ke KIA 

itu di KIA sudah di cek untuk urinnya, di KIA kita akan 

konseling mulai ya nanti TT nya harus dua kali kemudian 

juga tentang bagaimana dia nanti menjadi seorang ibu 

agar siap, jadi sebelum dia hamil termasuk gizi juga” 

(B1P2K)

Pelayanan 

antenatal

“Kedua juga pelayanan, Alhamdulillah di puskesmas 

sudah ada ANC terpadu jadi kita lebih manteb dalam 

memberikan pelayanan pada ibu hamil dengan 10T” 

(B1P2K)
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Pelayanan 

nifas

“Kita bisa melakukan evaluasinya dengan pengeluaran 

lokheanya kemudian juga lukanya” (B1P2K)

Pelayanan 

komunitas

“Yo paling endak tetep saya kunjungi meskipun satu kali” 

(B2P3K)

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa peran bidan puskesmas di 

Kabupaten Klaten yaitu pelayanan prakonsepsi, pelayanan antenatal, 

pelayanan nifas dan pelayanan komunitas. Pada pelayanan prakonsepsi 

bidan melakukan pemberian KIE gizi dan persiapan kehamilan serta 

imunisasi TT pada calon pengantin. Pada pelayanan antenatal bidan 

melakukan pemeriksaan ANC terpadu dengan menggunakan prinsip 10T. 

Pada pelayanan nifas bidan melakukan pemeriksaan nifas. Pada pelayanan 

komunitas bidan melakukan kunjungan rumah ANC pada ibu hamil satu 

kali.

Peran bidan puskesmas di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten 

memiliki persamaan yaitu pemberian KIE prakonsepsi, imunisasi TT, 

pemeriksaan ANC terpadu, pemeriksaan nifas, kunjungan ANC dan 

kunjungan nifas. Perbedaannya kunjungan rumah ANC yang dilakukan di 

Kota Surabaya dilakukan hanya pada ibu hamil resti sedangkan di 

Kabupaten Klaten dilakukan satu kali.

5.3.2 Kecukupan Jumlah Bidan

Tabel 5.5 Kecukupan Jumlah Bidan di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

Kurang

”Untuk jumlah bidannya memang kurang ya apalagi ini ada 

rawat inap bersalin saya disini punya dengan anu ya ada 

rawat inap saya punya ada bidannya kita sekitar 7 ada 7 

bidan. Rawat jalan dan rawat inap itu hanya 7 bidan. 2 

bidan kelurahan, kita punya 2 pembantu bidan yang kita 

taruh di ruang bersalin ya itu kalau nurut jumlahnya ya 

kurang mbak” (B1P2)
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Cukup

“Kalau di puskesmas ya sudah cukup, KIA, KB, MTBS sama 

veka. Ya kalau di puskesmas sini ya sudah pas bidannya. 

Sudah sesuai” (B2P3)

“Kalau kuantitas kalau di puskesmas sudah cukup sesuai 

dengan apa yang diatur ditentukan oleh permenkes untuk 

jumlah unit jumlah tenaga itu sudah jadi termasuk kalau 

ketenagaan di KIA, KB, termasuk juga puskesmas pembantu, 

pos kesehatan kelurahan itu sudah cukup” (B1P3)

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa masih ada puskesmas di Kota 

Surabaya yang kekurangan jumlah bidan tetapi ada juga puskesmas yang 

sudah tercukupi jumlah bidannya. Puskesmas yang mengalami kekurangan 

jumlah bidan yaitu di rawat inap bersalin. Puskesmas yang cukup jumlah 

bidannya yaitu bidan kelurahan dan bidan di puskesmas rawat jalan sudah 

sesuai dengan beban kerja dan pembagian tanggungjawab seperti bidan 

penanggungjawab KIA, KB, MTBS.

Tabel 5.6 Kecukupan Jumlah Bidan di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

Kurang

“Kalau jumlah kita memang masih kurang bidan desa. Ada 

desa yang masih kosong di ampu oleh bidan induk ada yang 

di ampu bidan desa lainnya itu kan mungkin sekitar seputar 

10 sampai 15 lah” (DKK)

Cukup

“Kalau kuantitas sudah cukup, baik di veka maupun di 

rawat jalan sudah cukup” (KP3K)

“Kalau kuantitas jumlah sudah mencukupi, hampir semua 

desa sudah ada bidannya” (B2P2K)

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa masih ada puskesmas di Kabupaten 

Klaten yang kekurangan jumlah bidan tetapi ada juga puskesmas yang 

sudah tercukupi jumlah bidan. Puskesmas yang kekurangan jumlah bidan 

yaitu kekurangan bidan desa, masih ada beberapa desa yang kosong dan

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR ...SKRIPSI ROHMATU SANGADAH

http://www.nitropdf.com/


40

diampu oleh bidan induk. Puskesmas yang tercukupi jumlah bidannya 

yaitu di puskesmas rawat inap dan rawat jalan.

Jumlah bidan puskesmas di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten 

memiliki persamaan yaitu masih ada puskesmas yang kekurangan jumlah 

bidan dan ada puskesmas yang sudah tercukupi jumlah bidannya. 

Puskesmas yang mengalami kekurangan jumlah bidan di Kota Surabaya 

yaitu di rawat inap bersalin, sedangkan di Klaten yaitu kekurangan bidan 

desa.

5.3.3 Peran Dokter Spesialis Obsgyn

Tabel 5.7 Peran Dokter Spesialis Obsgyn di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

Pembinaan

“Nah dari rumah sakit itu mendampingi puskesmas 

khususnya dokter SpOG nya untuk memberikan 

pengetahuan kalau ditempat kita puskesmas Rabu minggu 

pertama. Nanti satu dokter itu memantau 4 puskesmas. 

Dokter obsgyn nya Soewandi untuk wilayah utara ya, kan 

wilayah utara itu kan banyak ada 5 dokter obsgyn. Nah, 

satu dokter obsgyn itu di tempat keliling dimana-mana ya 

dalam rangka itu tadi, upaya penurunan itu, penambahan 

pengetahuan untuk kita bagaimana caranya, bagaimana 

mengenali permasalahan ibu hamil” (B1P3)

Konsultan 

rujukan

“Ya perannya sangat besar mbak, kalau setiap kali ada 

kasus patologi selalu kita konsultasikan terutama yang 

untuk persalinan atau inpartu selalu kita konsultasikan 

sama obsgyn. Terus kemudian yang di rawat jalan juga 

seperti itu, kalau kita ketemu patol kadang kita 

konsultasikan sama obsgyn. Obsgyn kebetulan disini 

seminggu datangnya dua kali” (B1P2)

Pemeriksaan 

USG

“Perannya sangat besar, terutama disini karena disini 

ada dokter obsgyn ya, setiap hari kamis beliau ada. 

Setiap pasien yang datang diwajibkan paling tidak sekali 

di usg jadi kita tahu persis bagaimana kondisi dalam 

kandungan” (KP3)

Pengakajian 

AMP

“Terus mereka audit kan selalu berperan, terus 

pembinaan ke puskesmas juga” (DK)
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Tabel 5.7 menunjukkan bahwa peran dokter spesialis obsgyn di 

puskesmas Kota Surabaya yaitu melakukan pembinaan, konsultan rujukan, 

pemeriksaan USG dan pengkajian AMP. Pembinaan dokter spesialis 

obsgyn di puskesmas dengan memberikan tambahan pengetahuan tentang 

permasalahan ibu hamil. Peran dokter spesialis obsgyn sebagai konsultan 

rujukan dalam kasus persalinan dan kasus patologi di rawat jalan. Peran 

dokter spesialis obsgyn dalam melakukan pemeriksaan USG bertujuan

untuk mengetahui kondisi kandungan ibu hamil. 

Tabel 5.8 Peran Dokter Spesialis Obsgyn di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

Pengkajian 

AMP

“O itu sudah ada waktu ada AMP, Audit Maternal 

Perinatal. Ya itu memang sudah terjadwal rutin dari dinas 

kesehatan untuk ya kita mengkaji bersama kasus yang ada, 

dokter obsgyn maupun dokter spesialis anak” (B1P1K)

“Kalau AMP kemarin kan juga ada 1 obsgyn yang ditunjuk 

untuk memimpin. Kalau USG dokter umum dr I, kan juga 

punya sertifikat” (B1P3K)

Konsultasi

“Kita kalau sebenarnya di klaten ini sudah baik karena 

dokter obsgyn nya banyak, kita juga bisa konsultasi 

sewaktu-waktu” (DKK)

Belum ada 

pembinaan

“Mungkin yang perlu kita pikirkan pembinaan ke 

puskesmas selama ini belum ada mungkin akan lebih baik 

dokter obsgyn atau dokter anak  itu pembinaan ke 

puskesmas mengalokasikan waktu misalnya pembinaan di 

puskesmas PONED A PONED B bisa menjadi tempat 

rujukan atau hanya sekedar konsultasi itu kan memberikan 

transfer knowledge, refresh” (DKK)

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa peran dokter spesialis obsgyn di 

puskesmas Kabupaten Klaten yaitu melakukan mengkaji AMP dan 

konsultasi. Peran dokter spesialis obsgyn mengkaji kasus AMP yang ada 

bersama dinas kesehatan dan dokter spesialis anak. Dokter spesialis 

obsgyn juga berperan dalam konsultasi. Peran dokter spesialis obsgyn 
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yang belum ada di Kabupaten Klaten yaitu pembinaan ke puskesmas 

dengan mengalokasikan waktu untuk memberikan transfer knowledge atau 

refresh.

Peran dokter spesialis obgsyn di Kota Surabaya dan Kabupaten 

Klaten memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu peran 

dokter spesialis obsgyn sebagai konsultan rujukan dan pengkajian AMP. 

Perbedaannya yaitu peran dokter spesialis obsgyn di Kota Surabaya 

melakukan pembinaan ke puskesmas dan pemeriksaan USG, sedangkan di 

Kabupaten Klaten belum ada pembinaan dokter spesialis obgsyn ke 

puskesmas untuk memberikan transfer knowledge atau refresh, 

pemeriksaan USG dilakukan oleh dokter umum yang sudah memiliki 

sertifikat kompetensi.

5.3.4 Keberadaan Dokter Spesialis Obsgyn

Tabel 5.9 Keberadaan Dokter Spesialis Obsgyn di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

Kurang

“Memang kita punya 6 hari dalam 1 minggu. Beliaunya itu 3 

puskesmas mbak, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Contoh hari ini, ada 

pasien hari ini, postpartum 9 hari TFU nya setinggi pusat, 

keras, hanya bisa konsul mbak, misalkan beliaunya stay disini 

cantik kan, di USG. Kurang mbak, kurang kalau saya” 

(B2P2)

Cukup

“Ya kepengennya sih setiap hari ya mbak tapi kan ya nggak 

mungkin lah ya dan obsgyn di Surabaya kan ndak banyak jadi 

ya dibagi-bagi. Ya cukuplah saya rasa” (B1P2)

“Kita sudah punya dokter Sp OG yang tiap bulan melakukan 

pembinaan ke puskesmas” (B1P3)

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa masih ada puskesmas yang 

kekurangan dokter spesialis obsgyn tetapi ada juga puskesmas yang sudah 

cukup dengan adanya dokter spesialis obsgyn yang datang setiap bulan. 
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Puskesmas yang masih kekurangan dokter spesialis obsgyn karena dokter 

spesialis obsgyn hanya datang saat pemeriksaan USG dan konsultasi saja 

belum sepenuhnya jaga di puskesmas.

Tabel 5.10 Keberadaan Dokter Spesialis Obsgyn di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

Kurang

“Akan lebih bagus apalagi ada dokter obsgyn yang bisa 

turun ke puskesmas puskesmas untuk memberikan seperti 

tadi mungkin MoU kerjasama pembinaan dan sebagainya, 

karena selama ini kan dokter obsgyn lebih lebih jadwalnya 

lebih banyak di rumah sakit ya” (B2P2K) 

“Untuk kuantitas, sebenarnya kalau bisa itu paling endak 

tiap sekawedanan itu ada 1 gitu nggih sehingga tidak 

terlalu jauh untuk melakukan konsultasi atau rujukan” 

(KP2K)

Cukup
“Kita kalau sebenarnya di klaten ini sudah baik karena 

dokter obsgyn nya banyak” (DKK)

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa di Kabupaten Klaten sudah cukup 

banyak dokter spesialis obsgyn. Namun, belum ada dokter spesialis 

obsgyn yang turun ke puskesmas melakukan pembinaan. Selama ini dokter 

spesialis obsgyn lebih banyak berperan di rumah sakit saja. Harapannya 

setiap satu kawedanan ada satu dokter spesialis obsgyn sehingga 

memudahkan dalam melakukan konsultasi atau rujukan.

Keberadaan dokter spesialis obsgyn di puskesmas Kota Surabaya 

menurut informan masih kurang karena dokter spesialis obsgyn hanya 

datang saat pemeriksaan USG dan konsultasi saja belum sepenuhnya jaga 

di puskesmas. Sedangkan di Kabupaten Klaten keberadaan dokter spesialis 

obsgyn masih kurang karena belum ada yang turun ke puskesmas

melakukan pembinaan.
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5.3.5 Ketersediaan Alat

Tabel 5.11 Ketersediaan Alat di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

Alat 

emergency

“Tabung oksigen sudah ada, infus sudah ada, anafilatik 

syok juga sudah ada” (B2P1)

“Untuk puskesmas kita alat-alat ya sudah lumayan 

tersedia kayak NST itu sudah di puskesmas, untuk 

penghangat bayi, untuk tindakan emergency juga ada” 

(B1P2)

Alat 

pemeriksaan 

ANC

“Semua alat-alat ANC kaya dopler itu juga sudah ada 

kemudian meja ginec itu ada, semua metode kontrasepsi 

juga sudah ada” (B2P1)

“Doppler ada, timbangan ada” (KP1)

“Kalibrasi alat itu setahun sekali” (KP3)

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa ketersediaan alat emergency dan 

pemeriksaan ANC Kota Surabaya sudah tersedia dan sudah dikalibrasi 

secara rutin setahun sekali. Alat emergency yang tersedia diantaranya alat 

tindakan, tabung oksigen, infus, penghangat bayi dan NST. Alat 

pemeriksaan ANC yang tersedia diantaranya doppler dan timbangan. 

Tabel 5.12 Ketersediaan Alat di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

Alat 

emergency

“Disamping itu kita juga siap sedia alat-alat emergency 

dek, sewaktu-waktu jadi untuk kita obat alat kita akan ada, 

komplit nggih emergency nya komplit kemudian ada infus 

dan sebagainya untuk jagani kalau sewaktu-waktu kita 

akan merujuk tapi dengan alat yang komplit ada 

oksigennya ada infusnya” (B1P2K)

Alat 

pemeriksaan 

ANC

“Saya masih punya doppler lagi, itu kan juga dari 

pemerintah tapi kan saya punya doppler lagi, doppler 

sendiri” (B1P3K) 

“Untuk alat-alatnya ya saya melihat karena yang praktik 

disini adalah sudah bidan delima saya kira sudah sesuai 

standar” (B1P1K)

“Kondisinya ya semua bagus mbak, kalau disini ditera 

rutin mbak setahun sekali” (B2P2K)
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Tabel 5.12 menunjukkan bahwa ketersediaan alat emergency dan 

pemeriksaan ANC di puskesmas Kabupaten Klaten sudah tersedia dan 

sudah terkalibrasi secara rutin setahun sekali. Alat emergency yang 

tersedia diantaranya alat tindakan, tabung oksigen dan infus. Alat 

pemeriksaan ANC yang tersedia diantaranya doppler.

Berdasarkan wawancara, didapat hasil bahwa ketersediaan alat alat

emergency dan pemeriksaan ANC di puskesmas Kota Surabaya dan 

Kabupaten Klaten sudah tersedia. Alat tersebut sudah terkalibrasi secara 

rutin setahun sekali.

5.3.6 Ketersediaan Obat-obatan

Tabel 5.13 Ketersediaan Obat-obatan di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

Obat 

emergency

“Kalau obat-obatan itu memang sih sempat yang kemarin-

kemarin itu kurang artinya khususnya obat-obatan yang di 

unit persalinan, Uterotonika” (B1P3)

“Kalau MgSO4 yang punya RB ada” (B2P2)

Obat rutin

“Selama ini nggak pernah kekurangan Fe, Kalk, B complek. 

Nggak pernah mbak” (B2P2)

“Cukup. Kita pengadaan obat sekarang ini dari dana JKN” 

(KP2)

Tabel 5.13 menunjukkan ketersediaan obat emergency dan obat rutin 

di puskesmas Kota Surabaya. Ketersediaan obat emergency yang kurang 

yaitu uterotonika dan yang sudah tersedia yaitu MgSO4. Ketersediaan obat 

rutin selalu tersedia diantaranya Fe, kalk, vitamin dan MgSO4. 

Tabel 5.14 Ketersediaan Obat-obatan di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

Obat 

emergency

“Kalau MgSO4 itu malah tidak ada mbak, adanya hanya 

untuk rutin ANC kalau obat-obatan” (B2P1K)

Obat rutin “Obat-obatan selama ini cukup nggih, dropping dari 
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gudang farmasi untuk Fe untuk obat-obatan yang lain saya 

rasa hampir nggak pernah ada kekurangan” (KP2K)

Tabel 5.14 menunjukkan ketersediaan obat emergency dan obat rutin 

di puskesmas Kabupaten Klaten. Ketersediaan obat emergency yang 

kurang yaitu MgSO4. Ketersediaan obat rutin yaitu Fe selalu tersedia.

Berdasarkan wawancara, ketersediaan obat rutin di puskesmas Kota 

Surabaya dan Kabupaten Klaten sudah lengkap. Obat emergency yang 

kurang di salah satu puskesmas di Kota Surabaya yaitu uterotonika, 

sedangkan di Kabupaten Klaten yaitu MgSO4.

5.3.7 Pembiayaan Pelayanan

Tabel 5.15 Pembiayaan Pelayanan di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

Biaya 

sendiri

“Kalau yang umum kan memang ada ini ada perda nya dan 

kita memang pasien membayar. Kalau umum kita sesuaikan 

sama perda” (B1P2)

APBD

“Trus juga gak hanya dari dinkes nya aja, dari PKK 

kotanya juga ada kader yang khusus resti ibu hamil juga 

dapat transport” (B2P1)

JKN

“Pembiayaan sih sebenarnya sudah ndak masalah ya kan 

sudah ada BPJS sekarang sudah tercover. Masalah yang 

menyertai ibu hamil, ibu melahirkan kan sudah tercover 

sama BPJS jadi tidak ada masalah dengan pembiayaan” 

(B2P3)

“Ada dana JKN sekarang untuk peningkatan SDM, besok ya 

tentang segala macem ya, bagaimana anak, macem-macem 

lah, yang pernah itu juga dari kelainan gigi dengan 

preeklampsia. Kita saat ini yang bisa didanai itu 1 bulan 1 

kali, kita memanggil narasumber dari luar untuk menambah 

pengetahuan itu” (KP1)

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa pembiayaan pelayanan di Kota 

Surabaya berasal dari biaya sendiri, APBD dan JKN. Pembiayaan 

pelayanan biaya sendiri berasal dari pasien umum dan disesuaikan perda. 
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Pembiayaan pelayanan dari APBD untuk pemberian jasa kader. 

Pembiayaan pelayanan dari JKN untuk pelayanan ibu hamil dan 

peningkatan SDM kesehatan. 

Tabel 5.16 Pembiayaan Pelayanan di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

Biaya 

sendiri

“Kalau di puskesmas kan kita hanya retribusi ya dan sangat, 

saya rasa sangat terjangkau ya, sangat murah untuk di 

kabupaten klaten dibandingkan dengan beberapa wilayah 

dadi sekitar mungkin masih termasuk ringan ya, retribusi 

hanya 3500 sehingga sangat terjangkau” (KP2K)

APBD

“Ndak ada. Kalau dari dinas nggak ada, dari pemda juga 

kayaknya nggak ada. Pemda itu adanya revipos, revipos itu 

kan untuk posyandu, kalau yang untuk kader sendiri kan 

nggak dipihaki” (DKK)

JKN

“Proses pelayanan kan semua yang di PKD PKD, pustu 

pustu, puskesmas puskesmas, kalau dia pakai kartu 

jamkesmas, askes atau KIS dia kan gratis” (B1P3K)

Tabel 5.16 menunjukkan bahwa pembiayaan pelayanan di Kabupaten 

Klaten berasal dari biaya sendiri dan JKN. Pembiayaan pelayanan biaya 

sendiri untuk pasien umum dengan membayar biaya retribusi sebesar Rp 

3.500,00. Pembiayaan pelayanan dari JKN untuk pelayanan di PKD, pustu 

dan puskesmas dengan menggunakan kartu jamkesmas, askes atau KIS.

Sedangkan untuk jasa kader tidak ada karena tidak didukung oleh dana 

APBD.

Berdasarkan wawancara, terdapat perbedaan dan persamaan dalam 

pembiayan pelayanan di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten. 

Persamaannya yaitu pembiayaan pelayanan berasal dari biaya sendiri  

untuk pasien umum dan JKN untuk pelayanan. Perbedaannya yaitu 

pembiayaan di Kota Surabaya ada jasa kader dari APBD dan dana JKN 

untuk peningkatan SDM kesehatan. 
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5.3.8 Pelaksanaan Kebijakan

Tabel 5.17 Pelaksanaan Kebijakan di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

ANC

terpadu

“ANC terpadu itu kan sesuai kemenkes 2010 itu ada 10T, 

terpadu itu dalam artian mulai pemeriksaan ya sampai 

dengan pemeriksaan-pemeriksaan dengan terkait, unit terkait 

disini ya laboratorium, unit gigi dengan dokter umum dengan 

dokter spesialis itu dia harus melakukan terpadu tersebut. 

Kalau dengan dokter umum tentunya ya skrining untuk 

kesehatan, kesehatan utama jantung dan paru ya karena 

banyak ibu hamil dengan apa kematian ibu hamil itu ada 

penyebabnya dari jantung ada juga dari paru kan begitu. Jadi 

juga dengan unit gigi juga karena juga angka kematian tinggi 

juga ada yang disebabkan karena infeksi ya infeksi salah 

satunya juga dari rongga mulut. Nah itu maka skrining untuk 

gigi tersebut. Juga kalau laboratorium dari apa, nah 

laboratorium disitu ada pemeriksaan-pemeriksaan yang 

mungkin terskrining dengan pemeriksaan seperti HIV AIDS, 

hepatitis, ya IMS, itu semua sudah terpantau ya” (B1P3)

PENAK

IB

“Penakib jadi, kebijakan itu kita dimasing-masing kecamatan 

itu kan sudah ada tim nya, tim penakib, itu artinya apa sudah 

berbagi peran, tugas, jadi kalau ada apa-apa, kita tinggal 

lakukakan koordinasi menyelesaikan sesuai peran masing-

masing” (KP3)

“Penakib, nah ya penakib itu sudah ada sejak 2-3 tahun yang 

lalu itu juga dinas kesehatan kerjasama juga dengan 

pemerintah kota, kayak gitu. Itu salah satu langkahnya dan 

mungkin adanya kader pendampingan ibu hamil resti itu juga 

efek samping dari penakib itu tadi” (B2P1)

JKN

“Kebijakan pemerintah yaitu satu pemerintah telah 

menganggarkan dalam BOK tadi karena 40% dana dari BOK 

itu untuk kesehatan ibu dan anak, yang kedua melalui BPJS 

ya ada dana operasional yang harus kita sisihkan untuk usaha 

kesehatan masyarakat, UKM melalui penyuluhan, melalui 

JKN lalu juga melalui apa ya pelatihan seminar, itu dari JKN 

ya dari APBD yang dikelola oleh DKK sendiri tentunya”

(KP2)

Tabel 5.17 menunjukkan bahwa pelaksanaan program di Kota 

Surabaya diantara ANC terpadu, PENAKIB dan JKN. Program ANC 

terpadu merupakan program pemeriksaan kehamilan dengan melibatkan 

unit gigi, unit gizi, unit laboratorium, dokter umum dan dokter spesialis di 
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puskesmas. Program PENAKIB merupakan kerjasama antara kecamatan, 

kelurahan dan puskesmas dalam pendampingan ibu hamil resti. Program 

JKN merupakan kebijakan pemerintah yang telah menganggarkan dana 

operasional untuk kesehatan ibu dan anak dan usaha kesehatan masyarakat 

serta untuk biaya pelatihan/seminar.

Tabel 5.18 Pelaksanaan Kebijakan di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

ANC 

terpadu

“Dengan ANC terpadu itu diharapkan dari awal hamil itu si 

ibu sudah tahu kalau ada sesuatu yang beresiko terhadap dia 

karena apa dalam ANC terpadu itu si ibu akan berinteraksi 

dengan bidan, dengan dokter umum, dokter gigi, kemudian 

cek laborat juga meliputi gula kemudian Hb sama golongan 

darah, nah itu yang wajib untuk ANC terpadu di puskesmas” 

(B1P2K)

JKN

“BPJS kan untuk ibunya saja, kalau bayinya bayar. Kalau 

untuk periksa hamilnya di puskesmas ndak bayar, dari lab 

Hb, golongan darah, HIV, HbSAg gratis mbak ndak bayar” 

(B1P3K)

Tabel 5.18 menunjukkan bahwa pelaksanaan program di Kabupaten 

Klaten diantaranya ANC terpadu dan JKN. Program ANC terpadu 

merupakan pemeriksaan ANC ibu hamil dengan bidan, dokter umum, 

dokter gigi, dan laboratorium. Program JKN merupakan salah satu 

kebijakan pemerintah untuk pelayanan kehamilan.

Berdasarkan wawancara, terdapat perbedaan dan persamaan dalam 

pelaksanaan program di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten. 

Persamaannya yaitu adanya pelaksanaan program ANC terpadu dan JKN

untuk pelayanan. Perbedaannya yaitu adanya pelaksanaan program 

penakib di Kota Surabaya sedangkan di Klaten belum ada.
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5.4 Proses Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kematian Ibu

Proses pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu yaitu pencegahan 

primer, sekunder dan tersier. Pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan 

rujukan. Pada proses rujukan juga mengkaji hambatan rujukan.

5.4.1 Pencegahan Primer

Tabel 5.19 Pencegahan Primer Kematian Ibu di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

Kelas ibu 

hamil

“Kita sudah membentuk kelas paling tidak kita tiga kali 

pertemuan dan biasanya itu untuk pertemuan berikutnya 

kita janjian sama ibu hamilnya karena kalau misalnya kita 

tentukan belum tentu ibu hamilnya bisa, iya paling tidak 

satu kelas itu bener-bener bisa mengikuti pertemuan 

pertama kedua sampai ketiga. Jadi harus berurutan, jadi 

nggak bolong-bolong mbak makanya itu kita janjian satu 

kelas itu tempatnya sama waktunya itu” (B1P2)

Pelayanan 

pranikah

“Termasuk juga pranikah, pranikah pun mereka harus 

punya konsultasi untuk pemberian imunisasi yang namanya 

tetanus toksoid, TT, nah seperti itu ya tentang gizi dan 

persiapan hamil” (KP2)

P4K

“P4K nya kader posyandu bersama bidan kelurahan keliling 

untuk P4K, stiker itu dengan ada stiker P4K mungkin ada 

penandaaan untuk resiko rendah, resiko tinggi dan resiko 

sangat tinggi” (B1P3)

KIE ibu 

hamil

“Sudah juga mbak, setiap ibu hamil yang datang kan setelah 

diperiksa di analisa ya, ya di berikan KIE sesuai 

kebutuhannya apa. Misal ya misal kenaikan berat badan 

bumilnya kura ya kita KIE mengenai makanan yang 

dikonsumsi. Ya gitu gitu mbak” (B2P2)

Pemberian 

tablet Fe

“Tablet Fe, tablet Fe yang berkunjung kesini ya. Yang tidak 

berkunjung kesini otomatis tidak diberi kalau dia periksa. 

Kalau tidak periksa mungkin dilaksanakan di posyandu 

balita, dirujuk oleh kader posyandu ke tempatnya posyandu 

untuk diberikan Fe” (B1P3)

“Pemberian tablet Fe sudah pasti diberi kecuali pada ibu 

hamil yang mual. Jadi ibu hamil yang mual tidak dikasih Fe, 

tapi dikasih obat mual. Nanti kalau mualnya sudah berhenti 

baru dikasih Fe sampai dia melahirkan” (B2P3)

Tabel 5.19 menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya pencegahan 

primer di Kota Surabaya diantara nya dengan pelaksanaan kelas ibu hamil, 
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pelayanan pranikah, P4K, KIE ibu hamil, pemberian tablet Fe. 

Pelaksanaan kelas ibu hamil dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan. 

Pelayanan pranikah dilaksanakan dalam bentuk konsultasi gizi dan 

persiapan kehamilan serta pemberian imunisasi TT. Pelaksanaan P4K 

dilakukan oleh bidan kelurahan bersama kader untuk penandaan ibu hamil

beresiko. Pelaksanaan KIE ibu hamil dilakukan setiap kunjungan sesuai 

dengan kebutuhan ibu hamil. Pemberian tablet Fe dilakukan di puskesmas 

dan posyandu serta tidak diberikan pada ibu hamil yang masih mual.

Tabel 5.20 Pencegahan Primer Kematian Ibu di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

Kelas 

ibu 

hamil

“Pelaksanaan disini pelaksanaannya per desa dek, satu kali 

kelas 3 kali pertemuan. Kelas ibu hamil itu kita 

melaksanakannya 1 kelas itu 10 ibu hamil, jadi kita ambil 

kelas, kelas 1 gitu ya, itu terdiri dari 10 ibu hamil itu 

melakukan 3 kali pertemuan mau dilaksanakan 1 bulan 1 

bulan 1 bulan atau mungkin 3 hari berturut-turut tergantung 

kemampuan dari si bidan untuk mengampu kelas ibu 

hamilnya masing-masing yang penting selama kelas itu dia 

mengadakan 3 kali pertemuan, jadi 3 kali materi. Setelah itu 

dia akan dinyatakan lulus, kemudian ganti lagi kelas lagi 

kalau cuma desa saya, desa saya itu ibu hamilnya antara 10 

sampai 12. Saya ambilnya satu kelas nanti bulan pertama 

pertemuan pertama bulan besok kedua bulan besoknya lagi 

ketiga. Habis itu lulus kemudian ada lagi ibu hamil baru nanti 

akan kita kumpulkan jadi satu kelas lagi, nanti kita melakukan 

3 bulan pertemuan lagi. Itu yang namanya kelas ibu hamil, 

disitu kita melakukan pertemuan pertama itu tentang 

kehamilan, kehamilan dan senam, senamnya akan kita bagi 3 

sesi senam pertama kemudian sesi kedua kita tentang 

persalinan kemudian tentang perawatan anak kemudian nifas, 

kemudian dilanjutkan senam kedua. Hla pertemuan ketiga itu 

tentang akta tentang bahaya nifas, KB, untuk pertemuan 

ketiga seperti itu, kemudian dilanjutkan senam rangkaian 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kemudian sudah 

dinyatakan lulus. Nah, disitu nanti ibu yang belum masuk 

kelas kita buat kelas lagi, begitu lagi seterusnya” (B1P2K)

Pelayana

n 

“Catennya itu kalau di desa ya, dari desa dia minta surat ke 

kelurahan baru ke puskesmas, di puskesmas mendaftar di 
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pranikah kasih surat, surat calon pengantin, di imunisasi, setelah 

diimunisasi dia dikonsulkan ke bagian gizi. Dari bagian gizi 

dia yang ngasih tahu ini kalau besok panjenengan hamil, 

penjenengan harus menyusui selama 6 bulan, selalu harus 

periksa rutin, makan yang bergizi, diberi contoh-contoh kalau 

disini” (B1P3K)

P4K

“Biasanya kita motivasi pada ibu dengan adanya stiker P4K 

itu jadi sebelum dia babaran itu awal hamil itu kita sudah 

memberikan stiker P4K pada si ibu hamil, disitu ada taksiran 

hari persalinan kemudian golongan darahnya apa, besok 

kalau misalnya terjadi pendarahan yang donor siapa terus 

punya kendaraan untuk rujukan tidak itu sudah tertulis di 

stiker P4K, disitu juga ada sopirnya besok kalau babaran kok 

delalah dirujuk pakai mobil ini kan sudah ditulis mobilnya 

milik pak ini nanti sopirnya sudah ada ditulis, jadi awal hamil 

itu si ibu sudah ada reng-rengan kalau terjadi sesuatu kalau 

ditunjuk dia sudah punya saya harus kemana, dia harus 

nunjuk ambulans nya atau mobilnya siapa sopirnya siapa, 

golongan darah nya itu sudah ada, dengan cara stiker P4K. 

Jadi kemungkinan yang baru digalakkan di klaten adalah 

aktif eee mengaktifkan penempelan stiker P4K pada rumah 

ibu hamil, jadi kalau pun si ibu hamil dalam kondisi sakit 

tidak bisa berpikir jernih disitu sudah ada di stiker P4K 

dimana tetangga nanti akan bisa tahu, O ya ibu ini pengennya 

dirujuk kesana naik mobil ini dan sudah punya tandon

golongan darah dari bapak siapa. Jadi mungkin peran stiker 

P4K mungkin ya yang perlu ditingkatkan. Kalau di klaten 

memang ini wajib bagi bidan desa untuk semua ibu hamilnya 

mendapat stiker P4K” (B1P2K)

KIE ibu 

hamil

“Ya menyesuaikan, yang pertama menyesuaikan umur 

kehamilan, yang kedua adalah menyesuaikan keluhan-

keluhan” (B1P1K)

Pemberi

an tablet 

Fe

“Kalau pemberian tablet Fe kalau disini rutin nggih dek, jadi 

dari puskesmas sudah ada tablet tambah darah kalau 

memang orang itu tidak mau tablet yang dari dinas dia bisa 

membeli di luar kita akan motivasi untuk meresepi dia, tapi 

kebanyakan untuk pemberian memang minimal hampir semua 

sudah 90 tablet semua” (B1P2K)

Tabel 5.20 menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya pencegahan 

primer di Kabupaten Klaten diantara nya dengan pelaksanaan kelas ibu 

hamil, pelayanan pranikah, P4K, KIE ibu hamil, pemberian tablet Fe. 

Pelaksanaan kelas ibu hamil dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan. 1 
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kelas ibu hamil terdiri dari 10 ibu hamil. Materi yang disampaikan dalam 

kelas ibu hamil diantaranya tentang kehamilan, persalinan, perawatan 

anak, nifas dan KB serta senam ibu hamil. Pelayanan pranikah 

dilaksanakan dengan pemberian imunisasi dan konsultasi ke unit gizi 

untuk persiapan kehamilan. Pelaksanaan P4K dilakukan oleh bidan desa 

dengan merencanakan persalinan ibu hamil seperti transportasi, pendonor, 

sopir, tempat bersalin dan taksiran hari persalinan. Pelaksanaan KIE ibu 

hamil menyesuaikan umur kehamilan dan keluhan ibu hamil. Pemberian 

tablet Fe dilakukan di puskesmas dan hampir semua sudah 90 tablet Fe.

Berdasarkan wawancara, terdapat persamaan dalam pelaksanaan 

pencegahan primer di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten. Pelaksanaan 

pencegahan primer tersebut diantaranya dengan pelaksanaan kelas ibu 

hamil, pelayanan pranikah, P4K, KIE ibu hamil, pemberian tablet Fe. 

Pelaksanaan kelas ibu hamil dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan. 

Pelayanan pranikah dilaksanakan dalam bentuk konsultasi dan pemberian

imunisasi. Pelaksanaan P4K dilakukan oleh bidan kelurahan/desa. 

Pelaksanaan KIE ibu hamil diberikan sesuai usia kehamilan dan sesuai

kebutuhan ibu hamil. Pemberian tablet Fe diberikan saat ibu hamil 

melakukan kunjungan ANC.

5.4.2 Pelaksanaan Deteksi Dini

Tabel 5.21 Pelaksanaan deteksi dini di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

KSPR

“Deteksi dini kita pastinya menggunakan KSPR terus itu apa 

dengan pemeriksaan, anamnesa ya standar lah mbak 

standar itu “ (B1P2)

MAP 

ROT BMI

“Skriningnya apalagi skrining tentang apa namanya itu 

yang sekarang itu lagi digalakkan bahwa ROT, MAP, BMI, 
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IMT, maka itu kita lakukan” (B1P3)

Lab

“Juga kalau laboratorium dari apa, nah laboratorium disitu 

ada pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin terskrining 

dengan pemeriksaan seperti HIV AIDS, hepatitis, ya IMS, itu 

semua sudah terpantau ya” (B1P3)

“Lab itu diantaranya cek hb, albumin, protein, kemudian 

apa itu PMTCT nya bagaimana” (B1P1)

ANC
“Deteksi dini itu sudah dilakukan, tentunya kan anc terpadu 

ada 10 langkah, 10 langkah sudah dilakukan semua” (KP3)

Tabel 5.21 menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dini di Kota 

Surabaya menggunakan KSPR, MAP, ROT, BMI, pemeriksaan 

laboratorium, dan pemeriksaan ANC. Pemeriksaan laboratorium untuk 

deteksi dini diantaranya pemeriksaan HIV AIDS, hepatitis, IMS, Hb, 

Albumin, Protein dan PMTCT. Pemeriksaan MAP, ROT, BMI untuk 

deteksi dini preeklampsia.

Tabel 5.22 Pelaksanaan deteksi dini di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

KSPR
“Deteksi dini sudah, kan kita pakai skor puji rohyati juga 

sudah” (DKK)

Lab

“Deteksi dini kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan dari 

Hb” (B1P3K)

“Laborat nya protein urin, HB, golongan darah, termasuk 

HIV AIDS itu kan lab” (B2P1K)

ANC

“Deteksi dini kan kita ada ANC terpadu yang di puskesmas, 

kalau yang dirumah tetap dikunjungi faktor resikonya apa” 

(B2P1K)

Tabel 5.22 menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dini di 

Kabupaten Klaten menggunakan KSPR, pemeriksaan laboratorium, dan 

pemeriksaan ANC. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan diantaranya 

pemeriksaan Hb, protein urin, golongan darah dan HIV AIDS.
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Berdasarkan wawancara, terdapat persamaan dan perbedaan dalam 

pelaksanaan deteksi dini di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten. 

Persamaannya yaitu pelaksanaan deteksi dini menggunakan KSPR, 

pemeriksaan laborat, dan pemeriksaan ANC. Perbedaannya yaitu 

pelaksanaan deteksi dini di Kota Surabaya juga menggunakan 

pemeriksaan MAP, ROT dan BMI untuk mendeteksi preeklampsia.

5.4.3 Pelaksanaan Rujukan

Tabel 5.23 Pelaksanaan Rujukan di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

Rujukan 

Dini 

Terencana

“Jadi kalau untuk rujukannya kita ada deteksi dini nya ya itu 

tadi kita dari awal sejak orang itu dateng mulai dari hamil 

K1 itu sudah kita rencanakan dipantau terus. Jadi 

setidaknya kalau dia butuh rujukan itu tidak mendadak. Jadi 

kita lebih ke arah biar rujukannya itu terencana apalagi 

sekarang kalau untuk pemberian rujukan itu difokuskan di 

puskesmas induk” (B2P1)

“Jadi kita usahakan sedini mungkin sejak K1 itu pasien 

sudah harus dirawat dengan baik maksudnya nanti dia itu 

kondisinya gimana, masuk KSPR skornya berapa, resiko 

tinggi, rendah, atau sangat tinggi” (B2P1)

Rujukan 

Berjen

jang

“Kalau proses rujukannya sih sudah lancar sih ya mbak ya. 

Rujukannya kita biasanya ke rumah sakit Soewandi, karena 

yang paling dekat kan rumah sakit Soewandi. Harusnya kan 

memang rujukannya berjenjang. Kalau dari apa itu dari sini 

yang paling dekat sama DKT, jadi dari DKT nanti kalau 

DKT tidak bisa ke Soewandi. Atau bisa langsung ke 

Soewandi juga bisa” (B1P1)

Tabel 5.23 menunjukkan bahwa pelaksanaan rujukan di Kota 

Surabaya menggunakan rujukan dini terencana dan rujukan berjenjang. 

Rujukan dini terencana dilakukan mulai dari deteksi dini ibu hamil pada 

awal kehamilan K1 kemudian menggolongkan tingkat resikonya dan 

merencanakan rujukan sesuai usia kehamilan. Rujukan berjenjang 
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dilakukan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit sesuai dengan tingkatan 

rumah sakit yang ditetapkan. 

Tabel 5.24 Pelaksanaan Rujukan di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

Rujukan 

Dini 

Terenca

na

“Misal gini ya dek misal si ibu umurnya sudah G1 umur lebih 

dari 36 kita akan motivasi untuk dia punya BPJS karena apa 

saran kita adalah dengan primi tua itu sebaiknya memang 

babarannya di rumah sakit. Nah, kita sebagai bidan harus 

pandai-pandai bagaimana agar si orang itu jelas 

kesehatannya dan dia mau untuk ke rumah sakit, jadi ke 

rumah sakit itu tidak harus yang menakutkan tapi untuk 

pencegahan” (B1P1K)

Rujukan 

Berjen

jang

“Kalau di pustu misalnya ada yang beresiko saya rujuk ke 

induk, kalau di induk dia masih dinyatakan normal kan masih 

ada bu dokter jadi kalau dia normal diobati disini dulu, kalau 

perlu dirujuk ya rujuk ke rumah sakit, ya kalau disini rumah 

sakitnya kalau gak rumah sakit P ya R atau T”(B1P3K)

Tabel 5.24 menunjukkan pelaksanaan rujukan di Kabupaten Klaten 

menggunakan rujukan dini terencana dan rujukan berjenjang. Rujukan dini 

terencana dilakukan mulai dari deteksi dini resiko ibu hamil pada awal 

kehamilan kemudian merencanakan rujukan ke rumah sakit. Rujukan 

berjenjang dilakukan rujukan dari pustu kemudian ke puskesmas 

selanjutnya dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan tingkatan rumah sakit 

yang ditetapkan. 

Berdasarkan wawancara, terdapat persamaan dalam pelaksanaan 

rujukan di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten. Persamaannya yaitu 

pelaksanaan rujukan menggunakan rujukan dini terencana dan rujukan 

berjenjang. Rujukan dini terencana dilakukan mulai dari deteksi dini awal 

kehamilan dan merencanakan rujukan. Rujukan berjenjang dilakukan 

rujukan dari puskesmas ke rumah sakit.
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5.4.4 Hambatan Rujukan

Tabel 5.25 Hambatan Rujukan di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

Hambatan 

pengetahu

an ibu

“Pengetahuan ibu yang kurang. Jadi ya mungkin cukup 

merasa ah enggak ah, cukup melahirkan di bidan saja 

padahal kasus-kasus tertentu diluar kompetensi bidan itu 

harus dirujuk. Nah itu kadang-kadang, yang pernah terjadi 

tu itu atau yang disebelah pinggiran itu masih ada dukun. 

Nah dukunnya masih tetap mencoba ya, tetap mencoba 

untuk menolong, setelah itu, setelah benar-benar gak

berhasil dan itu kan sudah lewat ya, sudah dalam resiko 

baru mungkin tanya ke bidan dan akhirnya terlambat untuk 

ke tempat pelayanan kesehatan sehingga ibu nya harusnya 

bisa ditangani” (KP1)

“Terus sing membuat opo penyulit itu mbak, yang membuat 

penyulit itu bener-bener lek menurutku yo, gak pinternya 

ibu.... Opo ya, ya nggak bilang bodo enggak, tapi gini hlo, 

nggak punya uang sudah ada KIS hlo, dia nggak mau 

menggunakan ini, ngerti maksudku, ngerti ya, ininya ibu hlo. 

Nggak punya ibu oke tapi dia punya KIS punya jamkesmas 

gratis, dia nggak mau menggunakan” (B2P2)

Hambatan 

persetuju

an 

keluarga

“Biasanya itu, masalah informed consent. Jadi kalau 

misalnya kita melakukan rujukan, rujukan yang eee apa ya, 

rujukan yang harus segera, segera dirujuk gitu ya. Kan 

kadang untuk memberikan persetujuan kan pasien tidak bisa 

langsung, dia masih menunggu persetujuan suami, suami 

masih persetujuan keluarga sehingga kita menghambat 

dalam proses menuju ke tempat rujukan. Itu kan juga kan 

apa... memperparah keadaan tho akhirnya, seperti itu” 

(B2P3)

Tabel 5.25 menunjukkan bahwa hambatan rujukan di Kota Surabaya 

ada 2 yaitu hambatan pengetahuan ibu hamil dan persetujuan keluarga. 

Pengetahuan ibu yang kurang diantaranya belum mengetahui tanda bahaya 

kehamilan yang membuat rujukan terlambat sampai ke fasilitas kesehatan. 

Persetujuan keluarga yang lama membuat rujukan dan penanganan 

terlambat. 
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Tabel 5.26 Hambatan Rujukan di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

Hambatan 

biaya

“Itu malah anu mbak, faktor ekonomi dari keluarga ibu, dia 

tidak punya jamkesmas, dia sosial ekonominya juga kurang, 

jadi dia mau kerumah sakitnya juga maju mundur, nanti 

biayanya dari mana, walaupun sudah ada BPJS itu kan ya 

tidak semua orang bisa tho mbak kalau satu rumah harus 

mendaftar 5 orang atau mungkin 4 orang kan untuk 

kedepannya juga panjang, jadi dia mau daftar BPJS nya 

juga ragu-ragu” (B2P2K)

Hambatan 

persetuju

an 

keluarga

“Faktor keluarga itu juga akan mendukung kalau suatu saat 

si ibu ini kalau suatu saat babaran bisa dirujuk dengan 

gampang karena itu permasalahan yang paling susah kalau 

pas hari H keluarganya nekad nggak mau dirujuk itu yang 

paling susah” (B1P2K)

Tabel 5.26 menunjukkan bahwa hambatan rujukan di Kabupaten 

Klaten ada 2 yaitu hambatan biaya dan persetujuan keluarga. Hambatan 

biaya misalnya ibu hamil yang tidak memiliki BPJS dan tidak mau 

mendaftar BPJS karena faktor sosial ekonomi. Hambatan persetujuan 

keluarga saat hari persalinan merupakan salah satu permasalahan yang 

paling susah.

Berdasarkan wawancara, terdapat persamaan dan perbedaan dalam 

hambatan rujukan di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten. Persamaan 

hambatan saat merujuk dikarenakan persetujuan keluarga. Perbedaannya 

yaitu hambatan rujukan di Kota Surabaya adanya hambatan pengetahuan 

ibu hamil yang kurang, sedangkan di Kabupaten Klaten adanya hambatan 

biaya karena faktor ekonomi.

5.4.5 Pelaksanaan Kunjungan Nifas

Tabel 5.27 Pelaksanaan Kunjungan Nifas di Kota Surabaya

Kategori Pernyataan Informan

Di “Kunjungan rumah, home care untuk mendampingi yang 
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rumah bersalin postpartum atau nifas sampai dengan KB nya itu 

termasuk ke bayi nya juga pendampingan untuk COC, 

continuity of care” (B1P3)

Di 

puskes

mas

“Urut, mulai dari pemeriksaan fisiknya ya kan, tensi, ASI,

kemudian turun ke bagian perut, rahimnya, terus apa 

namanya keluarannya tadi apa saja, kontraksinya, kayak gitu. 

Terus mungkin juga selain pemeriksaan fisik juga obat yang 

diberikan. Kita tanyakan, biasanya itu kalau dia melahirkan 

di rumah sakit dia sudah dapat obat penghilang nyeri, obat 

antibiotik, kemudian obat tambah darah dan vitamin. Cuman 

mungkin yang kadang miss itu vitamin A. Nah itu vitamin A 

itu selalu biasanya mungkin dari kita yang memberikan” 

(B2P1)

Tabel 5.27 menunjukkan bahwa pelaksanaan kunjungan nifas di Kota 

Surabaya di rumah dan di puskesmas. Kunjungan nifas di rumah dilakukan 

oleh bidan kelurahan secara continue of care. Kunjungan nifas di 

puskesmas dilakukan secara urut, mulai dari pemeriksaan fisik, tekanan 

darah, ASI, perut, pengeluaran rahim dan kontraksi serta pemberian 

vitamin A.

Tabel 5.28 Pelaksanaan Kunjungan Nifas di Kabupaten Klaten

Kategori Pernyataan Informan

Di rumah

“Ya itu kan memang kunjungannya 3 kali selama nifas, 

sudah dilaksanakan juga semua yang melahirkan di sarana 

kesehatan setelah pulang dikunjungi oleh pembina desa” 

(B1P1K)

Di puskes 

mas

“Sekalian kunjungan neonatal, biasanya kan kalau vit A 

terkadang belum dikasih ya itu kita laksanakan juga” 

(B2P1K)

“Kita bisa melakukan evaluasinya dengan pengeluaran 

lokheanya kemudian juga lukanya” (B1P2K)

Tabel 5.28 menunjukkan bahwa pelaksanaan kunjungan nifas di 

Kabupaten Klaten di rumah dan di puskesmas. Kunjungan nifas di rumah 

dilakukan oleh bidan desa sebanyak tiga kali. Kunjungan nifas di 
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puskesmas dilakukan evaluasi pengeluaran lokhea dan luka serta 

pemberian vitamin A.

Berdasarkan wawancara, terdapat persamaan dalam pelaksanaan 

kunjungan nifas di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten. Persamaannya 

yaitu pelaksanaan kunjungan nifas di rumah dilakukan oleh bidan

desa/kelurahan dan pelaksanaan kunjungan nifas di puskesmas dilakukan 

pemberian vitamin A.
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BAB 6

PEMBAHASAN

6.1 Faktor Input Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kematian Ibu

6.1.1 Sumber Daya Manusia

Bidan puskesmas merupakan salah satu SDM yang berperan dalam 

pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu. Beberapa standar yang 

mengatur tentang kompetensi bidan diantaranya Pedoman Pelayanan ANC 

Terpadu, Standar Kompetensi Bidan, Kepmenkes nomor 

369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Permenkes No 

1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

bidan dan Permenkes No 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Masa Sebelum Hamil. Berdasarkan standar kompetensi tersebut, peran 

bidan yang terkait dengan pencegahan kematian ibu diantaranya:

1. Pelayanan pra konsepsi : pemberian KIE dan imunisasi TT

2. Pelayanan antenatal : pemeriksaan ANC

3. Pelayanan nifas : pemeriksaan nifas

4. Pelayanan komunitas : kunjungan rumah ANC dan nifas

Peran bidan di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten yang sudah 

dilaksanakan sesuai dengan acuan tersebut diantaranya imunisasi TT, 

pemeriksaan ANC, pemeriksaan nifas, kunjungan nifas. Sebagian besar 

informan menyatakan bahwa bidan sudah melaksanakan perannya yaitu 

pemberian imunisasi TT pada caten, pemeriksaan ANC di puskesmas 

secara terpadu dengan menggunakan prinsip 10T, pemeriksaan nifas di 
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puskesmas dan kunjungan nifas ke rumah ibu nifas secara COC (Continue 

of Care).

Peran bidan di Kota Surabaya yang sudah dilaksanakan tetapi 

belum sesuai acuan diantaranya kunjungan rumah ANC dan pemberian 

KIE prakonsepsi. Sebagian besar informan menyatakan bahwa bidan di 

Kota Surabaya sudah melakukan kunjungan rumah sebanyak empat kali 

tetapi pelaksanaan kunjungan rumah hanya dilakukan pada ibu hamil resti 

saja, padahal menurut standar yang ada seharusnya dilakukan pada semua 

ibu hamil. Hal ini jika dilanjutkan akan berdampak pada ibu hamil resiko 

rendah menjadi kurang terpantau sehingga bisa menjadi resiko tinggi yang 

tidak terdeteksi dan akhirnya mengarah kepada kematian ibu. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Damayanti (2013) yang menyatakan bahwa ibu 

hamil yang tidak terdeteksi akan mengakibatkan komplikasi pada saat 

persalinan yang akan mengarah kepada kematian ibu dan janin

(Damayanti, 2013). Penyebab kunjungan rumah belum dilakukan pada 

semua ibu hamil kemungkinan karena bidan tidak sempat melakukan 

kunjungan rumah ANC sehingga cara untuk mengatasinya dengan 

mengirim SMS kepada ibu hamil agar datang periksa ke bidan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Anzasari (2015) yang menyatakan bahwa 

penggunaan SMS merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan 

kunjungan ibu hamil (Anzasari, 2015).

Peran bidan di Kabupaten Klaten yang sudah dilaksanakan tetapi 

belum sesuai acuan diantaranya kunjungan rumah ANC dan pemberian 

KIE prakonsepsi. Menurut beberapa informan, kunjungan rumah oleh 
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bidan pada semua ibu hamil hanya dilakukan sekali saja, padahal menurut 

standar yang ada seharusnya dilakukan empat kali. Hal ini jika dilanjutkan 

akan berdampak kurangnya pemantauan terhadap ibu hamil beresiko 

sehingga kunjungan rumah ANC penting dilakukan empat kali oleh bidan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Ekowati (2009) yang menyatakan bahwa 

ibu yang tidak pernah atau kurang dari empat kali pemeriksaan ANC 

mempunyai resiko kematian lebih besar daripada ibu yang memeriksakan 

ANC empat kali (Ekowati, 2009). Menurut salah satu informan bidan 

penyebab kunjungan rumah ANC yang belum dilakukan empat kali karena 

ibu hamil tidak mau dikunjungi oleh bidan dan untuk mengatasinya yaitu 

kerjasama dengan kader untuk meminta ibu hamil tersebut agar mau 

datang periksa ke bidan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sakinah (2015) 

yang menunjukkan adanya peningkatan kunjungan setelah mendapat 

intervensi berupa pemberdayaan kader (Sakinah, 2015).

Peran bidan di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten yang sudah 

dilaksanakan belum sesuai acuan selain kunjungan rumah yaitu pemberian 

KIE prakonsepsi. Menurut beberapa informan, pemberian KIE 

prakonsepsi kepada calon pengantin saat melakukan imunisasi TT yaitu 

KIE tentang gizi dan persiapan kehamilan. Padahal standar yang ada 

seharusnya materi pemberian KIE prakonsepsi meliputi kesehatan 

reproduksi dan pendekatan siklus hidup, hak reproduksi, persiapan fisik, 

keadilan dan kesetaraan gender termasuk peran laki-laki dalam kesehatan. 

Penyuluhan prakonsepsi ini sebaiknya dilaksanakan karena sangat penting 

dalam meningkatkan pengetahuan calon ibu hamil dan mempersiapkan 
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kehamilan agar tidak beresiko. Hal ini sejalan dengan penelitian Tahir 

(2014) yang menyatakan bahwa pentingnya penyuluhan prakonsepsi 

supaya wanita lebih berhati-hati dan menjaga kesehatannya selama masa 

prakonsepsi sampai masa kehamilan agar resiko semasa hamil dapat 

dikurangi (Tahir, 2014).

Bidan selain memiliki standar kompetensi juga memiliki standar 

kuantitas. Beberapa standar yang mengatur tentang kuantitas bidan 

diantaranya KMK no 81/MENKES/Sk/I/2004 tentang Pedoman 

Penyusunan SDM Kesehatan dan Permenkes RI No 572/Menkes/RI/1996 

tentang bidan desa. Berdasarkan standar tersebut, kuantitas bidan yaitu:

1. 10 bidan di puskesmas rawat inap

2. 4 Jumlah bidan di puskesmas rawat jalan

3. Satu bidan per desa/kelurahan dan harus berdomisili di desa binaan

Jumlah SDM bidan di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten yang 

sudah sesuai acuan yaitu jumlah bidan di puskesmas rawat jalan. Sebagian 

besar informan yang dinas di puskesmas rawat jalan menyatakan jumlah 

bidan di puskesmas rawat jalan sudah cukup yaitu minimal sebanyak 4 

bidan dan sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing yaitu bidan 

koordinator, bidan penanggungjawab KIA, bidan penanggungjawab KB 

dan bidan penanggungjawab MTBS.

Jumlah SDM bidan di Kota Surabaya yang sudah sesuai acuan yaitu 

bidan kelurahan. Beberapa informan menyatakan bahwa jumlah bidan 

kelurahan sudah cukup. Satu bidan kelurahan membina satu kelurahan dan 

sudah berdomisili di kelurahan binaan. Sedangkan jumlah SDM bidan di 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR ...SKRIPSI ROHMATU SANGADAH

http://www.nitropdf.com/


65

Kota Surabaya yang belum sesuai dengan acuan yaitu kurangnya jumlah 

bidan di puskesmas rawat inap. Kebutuhan bidan di puskesmas rawat inap 

sejumlah 10 bidan, sedangkan puskesmas di Kota Surabaya yang 

mengalami kekurangan bidan menurut informan yang bekerja di 

puskesmas tersebut hanya ada 7 bidan. Jika kekurangan bidan di rawat 

inap ini masih berlanjut akan berdampak pada kemungkinan adanya 

kekurangan penolong kegawatdaruratan yang dapat menyebabkan 

kematian ibu. Cara mengatasi kekurangan bidan tersebut dengan 

memanfaatkan tenaga magang. Hal ini sesuai dengan Pedoman 

Penyelenggaraan Puskesmas mampu PONED yang manyatakan bahwa 

melalui on the job training di puskesmas bersama tim inti mendukung

penyelenggaraan puskesmas (Kemenkes, 2014).

Jumlah SDM bidan di Kabupaten Klaten yang sudah sesuai acuan

yaitu jumlah bidan di puskesmas rawat inap. Beberapa informan 

menyebutkan bahwa jumlah bidan di puskesmas rawat inap sudah cukup. 

Puskesmas rawat inap di Kabupaten Klaten sudah tercukupi jumlah 

bidannya yaitu minimal 10 bidan. Sedangkan SDM bidan di Kabupaten 

Klaten yang belum sesuai acuan menurut beberapa informan yaitu 

kurangnya jumlah bidan desa dan bidan desa yang ada belum berdomisili 

di desa binaan. Desa yang tidak memiliki bidan desa bisa diampu oleh 

bidan desa lainnya sehingga satu bidan melayani dua desa. Jadi 

kekurangan jumlah bidan desa di Kabupaten Klaten bisa diatasi dengan 

pembagian tugas yang baik antar bidan lainnya. Sejalan dengan penelitian 

Waang (2012) yang menyatakan bahwa meskipun tenaga kesehatan yang 
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tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan pelayanan, namun adanya 

sistem pelayanan yang jelas seperti pembagian desa tanggung jawab 

dengan komitmen dan konsekuensi yang dibuat bersama bidan 

penanggungjawab, cakupan persalinan dapat meningkat dari tahun ke 

tahun (Waang, 2012).

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran bidan di Kota Surabaya 

dan Kabupaten Klaten belum maksimal dalam melakukan kunjungan 

rumah ANC pada ibu hamil dan pemberian KIE prakonsepsi. Jumlah 

bidan di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten juga masih perlu ditambah. 

Jumlah bidan di Kota Surabaya masih perlu penambahan di puskesmas 

rawat inap dan di Kabupaten Klaten masih perlu penambahan bidan desa 

yang berdomisili di desa binaan.

SDM kesehatan selain bidan yang berperan dalam pelaksanaan 

upaya pencegahan kematian ibu yaitu dokter spesialis obsgyn. Standar 

yang mengatur dokter spesialis obsgyn diantaranya Pedoman 

Penyelenggaraan Puskesmas mampu PONED dan Standar Kompetensi 

Dokter Indonesia. Berdasarkan standar kompetensi tersebut, peran dokter 

spesialis obsgyn yang berkaitan dengan pencegahan kematian ibu 

diantaranya:

1. Pembinaan SDM kesehatan di puskesmas

2. Konsultan rujukan 

3. Pemeriksaan USG

4. Pengkajian kasus AMP
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Peran dokter spesialis obgsyn di puskesmas Kota Surabaya dan 

Kabupaten Klaten yang sesuai acuan menurut sebagian besar informan

yaitu sebagai konsultan rujukan dan pengkajian kasus AMP. Adanya peran 

dokter spesialis obsgyn di puskesmas dapat membantu dalam menangani 

kasus rujukan sehingga mengurangi angka kematian ibu. Hal ini sejalan 

dengan Handriani (2014) yang menyatakan bahwa konsultasi dengan 

dokter spesialis bertujuan untuk mempercepat proses penanganan kasus 

rujukan (Handriani, 2014). Sedangkan peran dokter spesialis obsgyn 

dalam pengkajian kasus AMP diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang kasus kematian ibu sehingga tenaga kesehatan di puskesmas dapat 

mencegah kasus yang sama terulang lagi. Peran dokter spesialis obsgyn

tersebut sesuai dengan penelitian Yuwono (2012) yang menyatakan bahwa 

peran dokter spesialis obsgyn dan anak diharapkan memberikan bantuan 

teknis terhadap dinas kesehatan dalam upaya pelaksanaan program ibu dan 

anak diantaranya dengan memfasilitasi pelatihan dan reviewer AMP

(Yuwono, 2012).

Peran dokter spesialis obsgyn di puskesmas Kota Surabaya yang 

sesuai acuan menurut sebagian besar informan yaitu melakukan 

pemeriksaan USG dan pembinaan ke puskesmas. Pemeriksaan USG yang 

dilakukan oleh dokter spesialis obsgyn di Kota Surabaya bertujuan untuk 

mendeteksi adanya kelainan. Hal ini sesuai dengan penelitian Sugiharto 

(2011) yang menyatakan bahwa penggunaan metode skrining USG sangat 

penting untuk deteksi dini dalam mencegah terjadinya komplikasi 

kehamilan, sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi
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(Sugiharto, 2011). Pembinaan yang dilakukan oleh dokter spesialis obsgyn 

setiap bulan di puskesmas Kota Surabaya berupa pemberian transfer atau 

refresh knowledge. Pembinaan ini bermanfaat untuk meningkatkan 

pengetahuan SDM kesehatan di puskesmas. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Zulhadi (2013) yang menyebutkan bahwa rumah sakit 

kabupaten dengan dokter spesialis obgsyn dan anak mempunyai peran dan 

tanggung jawab yang sangat essential dalam melaksanakan pembinaan 

secara proaktif untuk pengembangan SDM kesehatan (Zulhadi, 2013).

Peran dokter spesialis obsgyn di puskesmas Kabupaten Klaten yang 

belum sesuai acuan yaitu pemeriksaan USG dan pembinaan ke puskesmas. 

Sebagian besar informan di Kabupaten Klaten menyatakan bahwa belum 

ada pembinaan dokter spesialis obsgyn ke puskesmas dan untuk 

pemeriksaan USG di puskesmas Kabupaten Klaten masih dilakukan oleh 

dokter umum. Namun demikian, dokter umum yang melakukan 

pemeriksaan USG sudah memiliki sertifikat kompetensi untuk melakukan 

USG. Hal ini sejalan dengan Standar Tenaga Kesehatan yang menyatakan 

bahwa pemeriksaan USG sudah seharusnya ditangani oleh tenaga yang 

mempunyai keahlian dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Kemudian, cara untuk mengadakan pembinaan dokter spesialis obsgyn ke 

puskesmas bisa dilakukan dengan advokasi yang dilakukan oleh dinas 

kesehatan kepada pihak rumah sakit agar dokter spesialis obsgyn mau 

melakukan pembinaan berupa transfer atau refresh konwledge. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Budiyono (2010) yang menyatakan bahwa 
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stakeholders memiliki keterkaitan tinggi dalam upaya advokasi

(Budiyono, 2010).

Dokter spesialis obsgyn selain memiliki standar kompetensi juga 

memiliki standar yang mengatur keberadaan dokter spesialis obsgyn di 

puskesmas. Beberapa standar yang mengatur tentang keberadaan dokter 

spesialis obsgyn di puskesmas diantaranya Pedoman Penyelenggaraan 

Puskesmas mampu PONED dan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. 

Berdasarkan standar tersebut, keberadaan dokter spesialis obsgyn di 

puskesmas yaitu berupa kunjungan berkala.

Keberadaan dokter spesialis obgsyn di puskesmas Kota Surabaya 

sudah sesuai acuan yaitu sudah melakukan kunjungan berkala. Sebagian 

besar informan menyatakan bahwa dokter spesialis obsgyn sudah 

melakukan kunjungan berkala yaitu datang setiap satu bulan sekali untuk 

melakukan pembinaan. Namun demikian, beberapa informan menyatakan 

keberadaan dokter spesialis obsgyn di puskesmas masih kurang karena 

hanya datang saat pemeriksaan USG dan konsultasi saja belum 

sepenuhnya jaga di puskesmas. Apabila dokter spesialis obsgyn hanya 

datang saat pemeriksaan USG saja, ketika ada kasus yang membutuhkan 

pemeriksaan USG segera tidak bisa langsung segera ditangani. Hal ini bisa 

diatasi dengan cara memberdayakan dokter umum di puskesmas untuk 

pelatihan USG sehingga jika sewaktu-waktu ada pasien yang 

membutuhkan pemeriksaan USG dapat segera ditangani. Sedangkan 

keberadaan dokter spesialis obsgyn yang tidak ada setiap saat dibutuhkan 
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untuk konsultasi bisa diatasi dengan konsultasi rujukan melalui telpon. Hal 

ini sejalan dengan Panduan Operasional Pelayanan Jejaring Sistim 

Rujukan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir yang menyatakan 

bahwa untuk efektivitas dan efisiensi rujukan dapat memanfaatkan sms, 

telpon dan email (Kemenkes, 2013).

Keberadaan dokter spesialis obsgyn di puskesmas Kabupaten 

Klaten yang belum sesuai acuan yaitu kunjungan berkala. Sebagian besar 

informan di Kabupaten Klaten menyatakan bahwa selama ini dokter 

spesialis obsgyn lebih banyak berada di rumah sakit, belum ada yang turun 

ke puskesmas baik untuk melakukan pembinaan maupun untuk 

pemeriksaan USG. Sama halnya dengan mengadakan pembinaan di 

puskesmas oleh dokter spesialis obgsyn, kunjungan berkala dokter 

spesialis obsgyn bisa diatasi dengan cara advokasi yang dilakukan oleh 

dinas kesehatan kepada organsisasi profesi IDI atau pihak rumah sakit. 

Cara advokasi ini sejalan dengan penelitian Zulhadi (2013) yang 

menyatakan bahwa keterlibatan dinas kesehatan sebagai pemimpin dalam 

pengelolaan jaringan KIA dan keterlibatan spesialis sebagai pemimpin 

klinis tingkat kabupaten diharapkan mempercepat penurunan angka 

kematian ibu dan bayi (Zulhadi, 2013).

6.1.2 Sumber Daya Material/Logistik

Sumber daya material/logistik dalam penelitian ini yaitu alat dan 

obat. Beberapa standar yang mengatur tentang alat dan obat diantaranya 

Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas mampu PONED dan Kepmenkes 
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No 1758/MENKES/SK/XII/2003 tentang Standar Pelayanan Kesehatan 

Kerja Dasar. Berdasarkan standar tersebut, ketersediaan alat dan obat yang 

berkaitan dengan pencegahan kematian ibu diantaranya:

1. Alat emergency : alat penanganan kegawatdaruratan

2. Alat pemeriksaan rutin : alat pemeriksaan ANC

3. Obat emergency : uterotonika dan MgSO4

4. Obat pemeriksaan rutin : Fe

Ketersediaan SDM material/logistik di Kota Surabaya dan 

Kabupaten Klaten yang sudah sesuai acuan yaitu ketersediaan alat 

penanganan kegawatdaruratan, alat pemeriksaan ANC dan Fe. Sebagian 

besar informan menyatakan bahwa alat yang tersedia di puskesmas sudah 

lengkap dan sudah dilakukan kalibrasi setiap setahun sekali. Ketersediaan 

alat sesuai acuan dengan kondisi baik dapat menunjang proses pelayanan 

yang sesuai acuan pula sehingga dapat meningkatkan cakupan antenatal.

Hal ini sejalan dengan Ariyanti (2010) yang menyatakan bahwa alat yang 

menunjang pelayanan antenatal sudah lengkap dan sesuai standar, jadi 

tidak alasan bagi bidan untuk tidak melakukan pelayanan antenatal yang 

berkualitas (Ariyanti, 2010).

Ketersediaan SDM material/logistik di Kota Surabaya yang belum 

sesuai acuan yaitu kekurangan obat uterotonika. Beberapa informan 

menyatakan bahwa puskesmas pernah mengalami kekurangan obat 

uterotonika. Apabila saat terjadi kegawatdaruratan puskesmas mengalami 

kekurangan obat uterotonika dapat menyebabkan kematian ibu. Sari 

(2014) menyatakan bahwa obat-obat emergency hendaknya selalu 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR ...SKRIPSI ROHMATU SANGADAH

http://www.nitropdf.com/


72

disediakan agar jika terjadi kegawatdaruratan dapat segara tertangani.

Kekurangan obat ini dapat diatasi dengan meminjam kepada bidan praktik 

mandiri atau membeli dulu obat tersebut ke apotik (Sari, 2014). Hal ini 

sejalan dengan penelitian Putra (2008) yang menyatakan bahwa untuk 

mengantisipasi kebutuhan darurat bidan biasanya ditanggulangi secara 

pribadi dengan meminjam pada sesama bidan atau membelinya di apotik 

terdekat (Putra, 2008).

SDM material/logistik di Kabupaten Klaten yang belum sesuai 

acuan yaitu kekurangan obat MgSO4. Beberapa informan menyatakan 

bahwa puskesmas pernah mengalami kekurangan obat MgSO4. 

Kekurangan MgSO4 di Kabupaten Klaten jika tidak segera diatasi dapat 

mengakibatkan resiko kematian bagi ibu bersalin yang mengalami 

preeklampsia. Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan (2007) yang 

menyatakan bahwa bidan sudah menyadari apabila obat yang dibutuhkan 

untuk kegawatdaruratan seperti MgSO4 tidak tersedia dan terjadi 

kegawatdaruratan akan mengakibatkan resiko kematian bagi ibu bersalin

(Setiawan, 2007). Sama halnya dengan di Kota Surabaya, kekurangan obat 

MgSO4 dapat diatasi dengan meminjam obat kepada bidan desa. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Putra (2008) yang menyatakan bahwa untuk 

mengantisipasi kebutuhan darurat bidan biasanya ditanggulangi secara 

pribadi dengan meminjam pada sesama bidan atau membelinya di apotik 

terdekat (Putra, 2008).
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6.1.3 Sumber Pembiayaan

Beberapa standar yang mengatur tentang pembiayaan puskesmas

diantaranya Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kepmenkes No 

836/MENKES/SK/VI/2005 tentang Pedoman Pengembangan Manajemen 

Kinerja Perawat dan Bidan dan Permenkes Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan standar 

tersebut, sumber pembiayaan untuk pelayanan yang terkait dengan 

pencegahan kematian ibu diantaranya:

1. JKN untuk pelayanan pasien yang memiliki kartu JKN dan 

peningkatan pengetahuan SDM kesehatan.

2. Biaya sendiri untuk pelayanan pasien umum.

3. APBD untuk jasa kader

Sumber pembiayaan di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten yang 

sudah sesuai acuan yaitu pembiayaan sendiri untuk pasien umum dan JKN 

untuk pasien yang memiliki kartu JKN. Menurut beberapa informan, 

pembiayaan pelayanan gratis untuk pasien JKN dan untuk pembiayaan 

pasien umum yaitu biaya mandiri sesuai dengan perda. Sebagian besar 

informan juga menyebutkan bahwa pasien umum tidak keberatan untuk 

membayar biaya pelayanan di puskesmas karena masih terjangkau.

Sumber pembiayaan di Kota Surabaya yang sudah sesuai acuan yaitu 

JKN untuk peningkatan pengetahuan SDM kesehatan dan APBD untuk 

jasa kader. Sebagian besar informan di Kota Surabaya menyatakan bahwa 
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setiap bulan sudah ada seminar untuk meningkatkan pengetahuan SDM 

kesehatan di puskesmas yang dibiayai dari dana JKN.  Peningkatan 

pengetahuan sangat diperlukan SDM kesehatan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan sehingga dapat lebih meningkatkan 

cakupan dan menurunkan angka kematian ibu. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Yatino (2015) yang menyatakan bahwa dengan mengikuti 

seminar/pelatihan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan dalam melaksanakan pekerjaanya dan kemampuan dalam 

mencapai target pekerjaan yang telah ditetapkan (Yatino, 2015).

Sumber pembiayaan untuk jasa kader di Kota Surabaya berasal dari 

APBD. Sebagian besar informan menyatakan bahwa kader di Kota 

Surabaya diberi honor dan uang transport dari dinas kesehatan dan PKK.

Adanya pemberian jasa kepada kader di Kota Surabaya dapat menambah 

kinerja kader dalam melaksanakan perannya sehingga cakupan KIA ibu 

hamil di Kota Surabaya mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa dengan imbalan yang 

semakin bertambah maka akan memacu seseorang untuk bekerja lebih giat

(Setiawan, 2007).

Sumber pembiayaan di Kabupaten Klaten yang belum sesuai acuan

yaitu JKN untuk peningkatan pengetahuan SDM kesehatan dan APBD 

untuk jasa kader. Pengalokasian JKN untuk peningkatan pengetahuan 

SDM kemungkinan dikarenakan kurangnya dukungan peran kepala 

puskesmas dalam melakukan perencanaan anggaran. Azwar (2010) 

menyatakan bahwa pelaksanaan suatu upaya kesehatan tidak akan 
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terlaksana jika tidak didukung suatu perencanaan yang baik (Azwar, 

2010). Cara mengatasi belum adanya anggaran JKN untuk peningkatan 

pengetahuan SDM kesehatan dengan cara mengeluarkan biaya pribadi 

untuk mengadakan seminar peningkatan pengetahuan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Paruntu (2015) yang menyatakan bahwa biaya untuk 

pengembangan SDM kesehatan ditanggung sendiri oleh tenaga kesehatan 

(Paruntu 2015). 

Sumber pembiayaan APBD untuk jasa kader di Kabupaten Klaten 

menurut sebagian besar informan belum ada, baik itu berupa uang 

transport maupun honor. Menurut beberapa informan, belum adanya 

pembiayaan APBD untuk jasa kader karena kurangnya dukungan dari 

pemerintah untuk mengalokasikan dana di bidang pelayanan kesehatan ibu 

dan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian Waang (2012) yang 

menyatakan bahwa sangat diperlukan anggaran yang memadai untuk 

pelaksanaan program pelayanan kesehatan karena salah satu faktor yang 

mempengaruhi masih tingginya kematian di Indonesia adalah sektor 

kesehatan dan kecilnya kewenangan pemerintah menyebabkan kurangnya 

dana (Waang, 2012). Cara untuk mengatasi belum adanya APBD untuk 

jasa kader yaitu kerjasama dengan pihak desa atau masyarakat untuk 

memberikan insentif uang kepada kader. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Wirapuspita (2013) yang menyatakan bahwa penting bagi pihak pengelola 

dan pembina posyandu baik tingkat kelurahan, kecamatan dan pemerintah 

kota untuk mempertimbangkan pemberian dan pengelolaan insentif uang 

kepada kader (Wirapuspita, 2013).
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6.1.4 Kebijakan 

Beberapa standar yang mengatur tentang kebijakan yang terkait 

dengan pencegahan kematian ibu diantaranya Pedoman Pelayanan ANC 

Terpadu, Permenkes No 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Permenkes No 

1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Bidan, Kepmenkes No 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan. Berdasarkan standar tersebut, 

beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan kematian ibu 

diantaranya:

1. Program ANC terpadu

2. Jaminan Kesehatan Nasional

3. Kebijakan daerah bidang kesehatan ibu dan anak

Kebijakan di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten yang sudah 

sesuai acuan yaitu pelaksanaan program ANC terpadu. Sebagian besar 

informan menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang sudah berjalan di 

puskesmas yaitu pelayanan ANC terpadu.

Kebijakan di Kota Surabaya yang sudah sesuai standar yaitu JKN 

dan memiliki kebijakan daerah dalam bidang kesehatan. Pelaksanaan 

program JKN sudah dijelaskan dalam sub bab sumber pembiayaan. 

Pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesehatan menurut sebagian 

besar informan yaitu pelaksanaan PENAKIB dan kebijakan inilah yang 

menyebabkan penurunan angka kematian ibu di Kota Surabaya . Program 

PENAKIB ini diperkuat dengan SK Wali Kota Surabaya No. 
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188.45/338.436.1.2/2012. Program PENAKIB menunjukkan adanya 

dukungan kerjasama lintas sektor yaitu puskesmas, kelurahan, kecamatan 

dan dinas kesehatan dalam melakukan pendampingan ibu hamil resti untuk 

meminimalisir kasus AKI-AKB. Pelaksanaan program PENAKIB ini 

sejalan dengan Yatino (2015) yang menyatakan bahwa kegiatan program 

kesehatan ibu dan anak tidak terlepas dari kerjasama lintas sektor maupun 

lintas program. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan lintas sektor 

dan lintas program diharapkan akan mempermudah dan memperlancar 

pekerjaan guna mencapai kinerja yang optimal (Yatino, 2015).

Kebijakan di Kabupaten Klaten belum sesuai acuan yaitu JKN dan 

sudah dijelaskan pada sub bab sumber pembiayaan. Sedangkan kebijakan 

di Kabupaten Klaten yang belum ada dalam standar yaitu belum memiliki 

kebijakan daerah dalam bidang kesehatan terutama yang berkaitan dengan 

kesehatan ibu dan anak. Belum adanya kebijakan daerah tentang kesehatan 

ibu menurut informan dari dinas kesehatan dikarenakan kurangnya 

dukungan pemerintah dan sulitnya membangun komitmen lintas sektor 

sehingga berpengaruh pada pelayanan kesehatan ibu. Hal ini berbeda 

dengan penelitian Saputra (2013) yang menyatakan bahwa tiap kabupaten 

mampu membuat kebijakan yang mengarah pada perbaikan sistem 

pelayanan kesehatan ibu dan bayi sehingga dapat menurunkan angka 

kematian ibu dan bayi (Saputra, 2013). Cara mengatasinya yaitu dengan 

cara advokasi baik dilakukan oleh dinas kesehatan maupun pihak 

puskesmas kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan tentang 

kesehatan ibu. Hal ini sejalan dengan penelitian Budiman (2011) yang 
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menyatakan bahwa advokasi pada pada level daerah perlu ditingkatkan 

misal dengan melakukan pertemuan agar mampu mendorong pemerintah 

daerah agar memberikan komitmen untuk pelaksanaan program 

(Budiman, 2011).

6.2 Faktor Proses Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kematian Ibu

6.2.1 Pencegahan Primer

Beberapa standar yang mengatur tentang pelaksanaan pencegahan 

primer diantaranya Pedoman Pelayanan ANC Terpadu, Standar 

Kompetensi Bidan, Kepmenkes nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang 

Standar Profesi Bidan, Permenkes No 1464/MENKES/PER/X/2010 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik bidan, Permenkes No 97 Tahun 

2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil. Berdasarkan 

standar tersebut, pelaksanaan pencegahan primer kematian ibu 

diantaranya:

1. Pelaksanaan kelas ibu hamil

2. Pelayanan pranikah

3. Pelaksanaan P4K

4. Pemberian KIE ibu hamil

5. Pemberian tablet Fe

Pelaksanaan pencegahan primer di Kota Surabaya dan Kabupaten 

Klaten yang sudah sesuai acuan yaitu pelaksanaan kelas ibu hamil, P4K, 

pemberian KIE ibu hamil, pemberian tablet Fe. Sebagian besar informan 

menyatakan bahwa pelaksanaan kelas ibu hamil dilaksanakan dalam tiga 
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kali pertemuan, pelaksanaan P4K dilakukan oleh bidan kelurahan/desa, 

pemberian KIE ibu hamil diberikan sesuai usia kehamilan dan sesuai 

kebutuhan ibu hamil, dan untuk pemberian tablet Fe diberikan saat ibu 

hamil melakukan kunjungan ANC.

Pelaksanaan pencegahan primer di Kota Surabaya dan Kabupaten 

Klaten yang belum sesuai acuan yaitu pelayanan pranikah. Beberapa 

informan menyatakan bahwa pelayanan pranikah yang sudah dilakukan 

yaitu pemberian imunisasi TT, KIE gizi dan persiapan kehamilan. Padahal 

standar yang ada menyebutkan bahwa pelayanan pranikah berupa 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemberian imunisasi, 

suplementasi gizi dan konsultasi kesehatan. Pemeriksaan kesehatan pada 

pelayanan pranikah sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan 

pasangan calon pengantin dan mencegah penyakit atau kelainan yang 

mungkin timbul pada keturunan nantinya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Primanita (2009) yang menyatakan bahwa pemeriksaan 

kesehatan pranikah penting bagi pasangan agar terhindar dan mendeteksi 

penyakit secara dini (Primanita,2009).

6.2.2 Pencegahan Sekunder

Beberapa standar yang mengatur tentang pelaksanaan pencegahan 

sekunder diantaranya Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas mampu 

PONED, Standar Kompetensi Bidan, Permenkes No 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan 

Kepmenkes nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR ...SKRIPSI ROHMATU SANGADAH

http://www.nitropdf.com/


80

Bidan. Berdasarkan standar tersebut, pelaksanaan pencegahan sekunder 

kematian ibu diantaranya:

1. Deteksi dini : KSPR, pemeriksaan lab dan  pemeriksaan ANC

2. Rujukan dini terencana dan rujukan berjenjang

Pelaksanaan pencegahan sekunder di Kota Surabaya dan Kabupaten 

Klaten yang sudah sesuai acuan yaitu pelaksanaan deteksi dini dengan 

KSPR, pemeriksaan lab, dan pemeriksaan ANC serta pelaksanaan rujukan 

dini terencana dan berjenjang. Sebagian besar informan menyatakan 

bahwa deteksi dini resiko pada ibu hamil menggunakan KSPR; 

pemeriksaan lab yaitu cek Hb, albumin, protein, PMTCT, HIV AIDS, 

hepatitis, IMS; dan pemeriksaan ANC terpadu dengan menggunakan 

prinsip 10T, serta rujukan dini terencana sesuai dengan usia kehamilan dan 

berjenjang dari puskesmas ke rumah sakit yang sudah ditentukan.

Pelaksanaan pencegahan sekunder di Kota surabaya yang sudah 

sesuai dengan standar daerah yaitu deteksi dini preeklampsia-eklamsia 

menggunakan pemeriksaan MAP, ROT dan BMI. Sesuai dengan surat 

edaran dari Dinas Kesehatan Surabaya no 442/13424/436.6.3/2014 yang 

menyebutkan bahwa adanya rujukan dini berencana untuk yang berpotensi 

preeklampsia jika ada dua dari tiga tanda dari BMI, ROT dan MAP tesnya 

positif. Deteksi dini preeklampsia-eklamsia sangat penting mengingat 

preeklampsia sendiri merupakan penyebab terbanyak kematian ibu. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Marniyati (2016) yang menyatakan bahwa kunci 

dari penurunan angka kematian dan kecacatan akibat preeklampsia sangat 

ditentukan oleh pengenalan tanda bahaya dan adanya deteksi dini kejadian 
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preeklampsia (Marniyati, 2016). Sedangkan di Kabupaten Klaten belum 

ada standar daerah yang mengatur deteksi dini preeklampsia-eklampsia 

seperti yang ada di Kota Surabaya.

Pelaksanaan pencegahan sekunder di Kota Surabaya dan Kabupaten 

Klaten menurut informan sudah sesuai acuan. Namun demikian, 

pelaksanaan rujukan di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten terdapat 

beberapa hambatan.

Hambatan rujukan di Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten 

dikarenakan persetujuan keluarga. Menurut beberapa informan, hal ini 

terkait dengan keadaan ibu hamil yang bukan merupakan sumber 

penghasilan dalam keluarga sehingga dia membutuhkan dukungan 

finansial dari suami dan keluarganya. Kemungkinan lain, hal ini 

berhubungan dengan tradisi struktur keluarga pada beberapa komunitas. 

Banyak tradisi keluarga yang masih bergantung pada pendapat anggota 

keluarga yang lebih tua dan terutama yang telah memiliki pengalaman 

melahirkan dalam pembuatan keputusan untuk merujuk. Namirah (2012) 

juga menyatakan bahwa ibu cenderung mendengarkan dan melakukan apa 

yang disarankan oleh keluarga karena keluarga merupakan orang terdekat 

dan paling berpengaruh pada kehidupan ibu sehingga seorang ibu sangat 

membutuhkan dukungan dan perhatian keluarga (Namirah, 2012). Cara 

mengatasi hambatan rujukan terkait persetujuan keluarga yaitu dengan 

melakukan informed consent secara tertulis saat kehamilan awal yang 

isinya menyatakan bahwa dalam keadaan darurat wajib dilakukan tindakan 

rujukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Darmini (2014) yang 
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menyatakan bahwa sebuah informed consent secara tertulis diperlukan 

untuk tindakan gawat darurat terutama penyelamatan pasien dan untuk 

perlindungan hukum pemberi tindakan (Darmini, 2014).

Hambatan rujukan di Kota Surabaya tidak hanya berasal dari 

persetujuan keluarga saja tetapi menurut beberapa informan, hambatan 

rujukan juga karena pengetahuan ibu hamil yang kurang. Pengetahuan 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan. Secara umum, diketahui bahwa seseorang yang memiliki 

pengetahuan yang tinggi tentang suatu hal cenderung akan mengambil 

keputusan yang lebih tepat berkaitan dengan masalah tersebut 

dibandingkan dengan mereka yang pengetahuannya rendah. Cara 

mengatasi hambatan rujukan yang dikarenakan pengetahuan ibu yang 

kurang yaitu dengan meningkatkan pengetahuan ibu hamil dengan cara 

melakukan penyuluhan mengenai pencegahan kematian ibu. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Namirah (2012) yang manyatakan bahwa jika 

pengetahuan seseorang tentang pencegahan kematian ibu tinggi maka 

mereka cenderung melakukan upaya pencegahannya (Namirah, 2012). 

Hambatan rujukan di Kabupaten Klaten tidak hanya berasal dari 

persetujuan keluarga saja tetapi juga dikarenakan faktor ekonomi yaitu 

keterbatasan biaya. Menurut beberapa informan, ibu hamil yang tidak mau 

dirujuk disebabkan karena tidak mempunyai biaya dan tidak memiliki 

jaminan kesehatan. Biaya sangat diperlukan ketika ibu hamil harus dirujuk 

ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lengkap 

dalam menangani masalah yang dialami oleh ibu hamil. Cara mengatasi 
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keterbatasan biaya tersebut yaitu dengan pengaturan jarak kehamilan 

sehingga ibu hamil bisa mempersiapkan biaya kehamilan dan persalinan 

dengan matang, persiapan tabungan bersalin, meminjam saudara dan jalan 

terakhir yaitu menjual barang berharga yang dimiliki. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Zulhadi (2013) yang menyebutkan bahwa lebih dari 

separuh ibu-ibu yang dirujuk ke rumah sakit meminjam uang ataupun 

menjual lahan pertaniannya untuk biaya transport dan biaya pelayanan 

rumah sakit (Zulhadi, 2013).

6.2.3 Pencegahan Tersier

Beberapa standar yang mengatur tentang pelaksanaan pencegahan 

tersier diantaranya Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas mampu 

PONED, Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan 

Anak (PWS-KIA) dan Standar Kompetensi Bidan. Berdasarkan standar 

tersebut, pelaksanaan pencegahan tersier kematian ibu yaitu kunjungan ibu 

nifas. Pelayanan yang diberikan adalah pemeriksaan tekanan darah, nadi, 

respirasi, suhu, payudara tinggi fundus uteri, lokhia dan pengeluaran 

pervaginam lainnya. Selain pelayanan tersebut, juga diberikan anjuran ASI 

eksklusif 6 bulan dan pemberian vitamin A.

Pelaksanaan kunjungan nifas di Kota Surabaya dan Kabupaten 

Klaten sudah sesuai acuan yaitu kunjungan rumah nifas dan pemeriksaan 

nifas. Sebagian besar informan menyatakan bahwa pelaksanaan kunjungan 

rumah nifas dilakukan oleh bidan kelurahan/desa dan sudah dilakukan 

pemeriksaan pelayanan ibu nifas. Pemantauan pemeriksaan terhadap ibu 
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nifas diperlukan untuk deteksi dini komplikasi ibu nifas dengan 

melakukan kunjungan nifas sehingga mengurangi kematian ibu akibat 

komplikasi pada masa nifas (Kemenkes, 2010). Hal ini sejalan dengan 

penelitian Hasanah (2014) yang menyatakan bahwa kunjungan nifas yang 

dilakukan sesuai standar maka masa nifas akan berjalan baik karena 

apabila terdapat komplikasi pada ibu nifas dapat terdeteksi dengan baik 

(Hasanah, 2014).
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BAB 7

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tentang identifikasi faktor-

faktor yang memepengaruhi pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu di 

Kota Surabaya dan Kabupaten Klaten, dapat disimpulkan bahwa:

6.1.1 Faktor input berupa sumber daya manusia diantaranya peran bidan yang 

sudah sesuai acuan yaitu imunisasi TT, pemeriksaan ANC, pemeriksaan 

nifas dan kunjungan nifas; peran bidan yang belum sesuai acuan

diantaranya kunjungan rumah dan pemberian KIE prakonsepsi; jumlah

bidan yang sudah sesuai acuan yaitu bidan di puskesmas rawat jalan; 

jumlah bidan yang belum sesuai acuan yaitu di Kabupaten Klaten masih 

kekurangan bidan desa dan di Kota Surabaya masih kekurangan bidan di 

puskesmas rawat inap; peran dokter spesialis obsgyn yang sudah sesuai 

acuan yaitu konsultan rujukan dan pengkajian kasus AMP; peran dokter 

spesialis obsgyn di Kota Surabaya yang sudah sesuai acuan yaitu 

pemeriksaan USG dan pembinaan ke puskesmas; peran dokter spesialis 

obgsyn yang belum sesuai acuan di Kabupaten Klaten yaitu pembinaan ke 

puskesmas; keberadaan dokter spesialis obsgyn di Kota Surabaya sudah 

sesuai acuan yaitu melakukan kunjungan berkala, sedangkan di Kabupaten 

Klaten belum melakukan kunjungan berkala di puskesmas. 

6.1.2 Faktor input berupa sumber daya matereial/logistik diantaranya 

ketersediaan alat dan obat yang sesuai acuan yaitu ketersediaan alat 
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penanganan kegawatdaruratan, alat pemeriksaan ANC dan Fe; 

ketersediaan obat yang belum sesuai acuan di Kota Surabaya yaitu 

kekurangan obat uterotonika dan di Kabupaten Klaten yaitu kekurangan 

obat MgSO4. 

6.1.3 Faktor input berupa pembiayaan yang sudah sesuai acuan yaitu 

pembiayaan sendiri untuk pasien umum dan JKN untuk pasien yang 

memiliki kartu JKN; sumber pembiayaan yang sudah sesuai acuan di Kota 

Surabaya yaitu JKN untuk peningkatan pengetahuan SDM kesehatan; 

sumber pembiayaan yang belum sesuai acuan di Kabupaten Klaten yaitu 

belum ada JKN untuk peningkatan pengetahuan SDM kesehatan dan 

APBD untuk jasa kader. 

6.1.4 Faktor input berupa kebijakan yang sudah sesuai acuan yaitu pelaksanaan 

program ANC terpadu; kebijakan di Kota Surabaya yang sudah sesuai 

acuan yaitu JKN dan yang sudah sesuai standar daerah yaitu pelaksanaan 

PENAKIB; kebijakan di Kabupaten Klaten yang belum sesuai acuan yaitu 

JKN dan belum ada standar kebijakan daerah mengenai kesehatan ibu dan 

anak.

6.1.5 Faktor proses berupa pencegahan primer yang sudah sesuai acuan yaitu 

pelaksanaan kelas ibu hamil, P4K, pemberian KIE ibu hamil, pemberian 

tablet Fe; pelaksanaan pencegahan primer yang belum sesuai acuan yaitu 

pelayanan pranikah.

6.1.6 Faktor proses berupa proses pencegahan sekunder yang sudah sesuai acuan

yaitu pelaksanaan deteksi dini dengan KSPR, pemeriksaan lab dan 

pemeriksaan ANC serta pelaksanaan rujukan dini terencana; pelaksanaan 
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pencegahan sekunder di Kota Surabaya yang sesuai dengan standar daerah 

yaitu deteksi dini preeklampsia dengan pemeriksaan MAP, ROT, BMI; 

hambatan rujukan di Kota Surabaya yaitu persetujuan keluarga dan 

pengetahuan ibu hamil yang kurang; hambatan rujukan di Kabupaten 

Klaten yaitu persetujuan keluarga dan keterbatasan biaya.

6.1.7 Faktor proses berupa pencegahan tersier yang sudah sesuai acuan yaitu 

kunjungan nifas dan pemeriksaan nifas.

6.1.8 Angka kematian ibu di Kota Surabaya cenderung mengalami penurunan 

karena pelaksanaan pencegahan kematian ibu sudah banyak yang sesuai 

dengan acuan, sedangkan angka kematian ibu di Kabupaten Klaten belum 

adekuat karena pelaksanaan pencegahan kematian ibu masih banyak yang 

belum sesuai dengan acuan.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan yaitu bidan diharapkan melaksanakan perannya 

tetap sesuai standar, selalu mengingatkan ibu hamil untuk kunjungan 

rumah dengan mengirim sms, meningkatkan kerjasama dengan kader, 

meningkatkan kerjasama dengan bidan lain dalam pembagian tugas, 

meningkatkan kerjasama dengan bidan praktik mandiri di wilayah 

puskesmas dan selalu meningkatkan pengetahuan skill nya dengan 

mengikuti seminar atau pelatihan menggunakan biaya sendiri. Tenaga 

kesehatan lain selain bidan yaitu dokter spesialis obgsyn diharapkan 

menyediakan waktu atau menerima telpon setiap saat dibutuhkan untuk 
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konsultasi rujukan, khususnya dokter spesialis obsgyn di Kabupaten 

Klaten diharapkan melakukan kunjungan berkala dan pembinaan ke

puskesmas.

6.2.2 Bagi puskesmas

Kepala puskesmas diharapkan meningkatkan peran perencanaan 

anggaran untuk peningkatan pengetahuan SDM kesehatan, meningkatkan 

peran pemantauan terhadap ketersediaan obat sehingga tidak terjadi 

kekurangan, dan melakukan advokasi terhadap kelurahan, kecamatan dan 

pemerintah daerah untuk meningkatkan program pelayanan kesehatan ibu 

dan anak sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu.

6.2.3 Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah terutama di Kabupaten Klaten diharapkan 

mendukung pelaksanaan pelayanan terkait kesehatan ibu dan anak. Bentuk 

dukungan yang diberikan bisa dilakukan dengan membentuk satgas 

PENAKIB, pemberian jasa kepada kader, pemberian dana untuk 

peningkatan SDM kesehatan, dan menggerakkan lintas sektor untuk 

bekerja sama dalam melakukan pencegahan kematian ibu seeprti yang 

dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya.

6.2.4 Bagi Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 

diharapkan melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah untuk 

memberikan dukungan baik berupa alokasi dana APBD untuk jasa kader 

atau pembentukan kebijakan kesehatan ibu dan anak serta advokasi 

terhadap rumah sakit daerah atau organisasi profesi IDI untuk 
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menjadwalkan dokter spesialis obsgyn agar melakukan pembinaan dan 

kunjungan berkala ke puskesmas.

6.2.5 Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan melakukan kunjungan ANC secara rutin, 

meningkatkan pengetahuan mengenai pencegahan kematian ibu, mendaftar 

peserta JKN dan mempersiapkan kehamilan dan persalinan dengan cara 

mengatur jarak kehamilan dan mempersiapkan tabungan bersalin.

6.2.6 Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan ada penelitian lebih lanjut dengan analisis kuantitatif 

sehingga bisa diketahui faktor mana yang paling mendukung dalam 

pelaksanaan upaya pencegahan kematian ibu. 
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Lampiran 1. Jadual Kegiatan

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN/SKRIPSI 

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN FK UNAIR TH AJARAN 2015-2016

Keg ia ta n S e p - 1 5 O k t - 1 5 N o v - 1 5 D e s - 1 5 J a n - 1 5 F e b - 1 5 MAret-16 April-16 Mei-16 Juni-16 Juli-16
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. PERSIAPAN

a. Pengajuan lingkup peminatan 

skripsi

b. Penyerahan formulir permohonan 

penyusunan skripsi

c. Pembekalan pra skripsi

d. Proses pembimbingan dan 

penyusunan usulan penelitian

e. Penyerahan usulan penelitian ke 

penguji

f. Ujian usulan penelitian

g. Revisi usulan penelitian

2. PELAKSANAAN

a. Penelitian dan penyusunan skripsi 

dan artikel

b. Penyerahan artikel dan skripsi ke 

penguji

c. Seminar hasil

3. TAHAP AKHIR

a. Revisi skripsi dan pembuatan 

artikel

b. Penyerahan skripsi
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Lampiran 4. Lembar Permohonan Menjadi Responden

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

(INFORMATION FOR CONSENT)

Yth. Sdri Calon Responden

Di tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga semester VIII 

(delapan):

Nama : Rohmatu Sangadah

NIM : 011411223007

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Identifikasi Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Upaya Pencegahan Kematian Ibu di Kabupaten Klaten 

dan Kota Surabaya”. Untuk itu saya mohon kesediaan Saudari untuk menjadi 

responden dalam penelitian yang akan saya lakukan ini.

Penelitian ini semata-mata bertujuan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi responden. Saya sangat 

menghargai kesediaan Saudari untuk meluangkan waktu dalam pengisian 

kuisioner ini dan menandatangani lembaran persetujuan.

Atas kesediaan dan kerjasama Saudari menjadi responden, saya 

mengucapkan terimakasih.

Surabaya, April 2016

Responden Peneliti

...................................   Rohmatu Sangadah
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Lampiran 5. Lembar Persetujuan Menjadi Responden

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(INFORMED CONSENT)

Setelah dijelaskan maksud penelitian, maka saya bersedia menjadi 

responden dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Rohmatu Sangadah, 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bidan Fakultas Universitas Airlangga 

dengan judul “Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan 

Upaya Pencegahan Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya”. 

Informasi dan data yang saya berikan adalah jujur dan apa adanya sesuai dengan 

kenyataan, pengetahuan dan pengalaman saya.

Demikianlah persetujuan ini saya tanda tangani dengan sukarela dan tanpa 

ada paksaan dari pihak mana pun.

   Surabaya, April 2016

Saksi Responden

................................ ...................................
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Lampiran 6 Panduan Wawancara Mendalam

PANDUAN WAWANCARA

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PELAKSANAAN UPAYA PENCEGAHAN KEMATIAN IBU

Identitas Informan

1. Nama Informan :

2. Tempat Kerja :

3. Umur :

4. Lama Kerja :

5. Pendidikan :

Daftar Pertanyaan

1. Angka Kematian Ibu di Surabaya mengalami penurunan/di Kabupaten Klaten 

belum mengalami penurunan yang signifikan? menurut dokter/ibu hal apa 

yang membuat AKI Surabaya menurun/di Klaten belum menurun?

2. Apakah dokter/ibu mendengar ada kasus kematian ibu hamil dan melahirkan? 

Menurut ibu mengapa? Bagaimana kronologisnya? 

Sumber Daya Manusia

1. Bidan

a. Bagaimana peran bidan puskesmas sebagai SDM kesehatan dalam upaya 

pencegahan kematian ibu? Apa saja perannya?

b. Bagaimana kualitas bidan puskesmas sebagai SDM kesehatan dalam 

upaya pencegahan kematian ibu? Apa masih perlu ditingkatkan? 

c. Menurut ibu, bagaimana jumlah bidan di puskesmas saat ini? Apa sudah 

cukup? 

d. Apa saja hambatan bidan dalam melakukan upaya pencegahan kematian 

ibu? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut? 

2. Dokter Spesialis Obsgyn

a. Bagaimana peran dokter spesialis obsgyn sebagai SDM kesehatan dalam 

upaya pencegahan kematian ibu? Apa saja perannya? 
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b. Bagaimana jumlah dokter spesialis obsgyn sebagai SDM kesehatan dalam 

upaya pencegahan kematian ibu? Apa sudah cukup? 

c. Apa saja hambatan dokter spesialis obsgyn dalam melakukan upaya 

pencegahan kematian ibu? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?

3. Kepala Puskesmas

a. Bagaimana peran kepala puskesmas dalam upaya pencegahan kematian 

ibu? Apa saja perannya? Apa sudah maksimal?

b. Bagaimana peran kepala puskesmas dalam meningkatkan kualitas bidan

sebagai upaya pencegahan kematian ibu? Apa saja perannya? Apa sudah 

maksimal? 

c. Apa saja hambatan kepala puskesmas dalam melakukan upaya pecegahan 

kematian ibu? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut? 

4. Pemerintah (Dinkes)

a. Bagaimana peran dinas kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu? 

Apa saja? Apa sudah maksimal? 

b. Bagaimana peran dinas kesehatan dalam meningkatkan kualitas bidan dan 

dokter spesialis obsgyn? Apa saja? Apa sudah maksimal? 

c. Apa saja hambatan dinas kesehatan dalam melakukan upaya pencegahan 

kematian ibu? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut? 

Sumber Daya Material/Logistik

1. Fasilitas alat

a. Bagaimana ketersediaan fasilitas alat di puskesmas dalam upaya 

pencegahan kematian ibu? Apa saja fasilitas yang tersedia? Apa sudah 

sesuai dengan standar yang ada? 

b. Bagaimana kondisi fasilitas alat di puskesmas dalam upaya pencegahan 

kematian ibu? Apa perlu diperbaiki? Apa fasilitas yang ada sudah 

terkalibrasi secara rutin?

2. Obat

a. Bagaimana ketersediaan obat-obatan di puskesmas dalam upaya 

pencegahan kematian ibu? Apa saja obat yang tersedia? Apa sudah sesuai 

dengan standar yang ada? Jika belum, mengapa? Bagaimana solusinya?
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Sumber Daya Pembiayaan

1. Bagaimana peran sumber daya pembiayaan di puskesmas dalam upaya 

pencegahan kematian ibu? Apa saja? Apa sudah maksimal? Bagaimana peran 

sumber daya pembiayaan dalam meningkatkan sumber daya manusia sebagai 

upaya pencegahan kematian ibu? Apa saja? Apa sudah terlaksana? Jika belum, 

mengapa? Bagaimana solusinya?

2. Apa saja hambatan-hambatan pembiayaan dalam upaya pencegahan kematian 

ibu? Apa sudah teratasi? Jika belum, apa saja? Mengapa? Bagaimana 

solusinya? 

Kebijakan 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah berkaitan dengan upaya pencegahan 

kematian ibu di puskesmas? Apa saja kebijakan tersebut? Apa sudah 

terlaksana? Jika belum, apa saja yang belum terlaksana? Mengapa belum 

terlaksana? Bagaimana solusinya?

Proses

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan pemeriksaan antenatal di puskesmas dalam 

upaya pencegahan kematian ibu? Apa saja? Apa sudah maksimal? Jika belum, 

mengapa? Bagaimana solusinya?

2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan deteksi dini dan rujukan di puskesmas 

dalam upaya pencegahan kematian ibu? Apa sudah maksimal? Jika belum, 

mengapa? Bagaimana solusinya?

3. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kunjungan ibu nifas di puskesmas dalam 

upaya pencegahan kematian ibu? Apa sudah maksimal? Jika belum, mengapa? 

Bagaimana solusinya?
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Lampiran 7. Hasil Transkipsi

P : Peneliti
B1P1 : Bidan pertama puskesmas pertama

P : Jadi Bu fitri, selama bu fitri kerja di puskesmas ketabang ini, bagaimana peran... menurut ibu bagaimana peran 
bidan puskesmas sebagai sumber daya manusia kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B1P1 : Kalau di puskesmas, kalau dipuskesmas ini khususnya ini kan rawat jalan mbak, rawat jalan ini melayani tentang 

ibu hamil, jadi dari mulai kehamilan sudah discreening sejak awal faktor2 apa yang dimiliki ibu-ibu. Semua 
kehamilan sih memang beresiko tapi kan ada screeningnya. Jadi screening itu nanti menentukan seberapa jauh 

resiko itu ada di ibu tersebut. Melalui ANC terpadu juga iya kemudian sama screening ROT MAP dan 

sebagainya begitu.
P : Terus apa saja peran bidannya bu?

B1P1 : Dalam kegiatan itu tadi jadi dari ANC terpadu, ANC terpadu kan banyak ya. Dari... Jadi tidak hanya diperiksa di 

poli KIA saja kemudian dirujuk ke poli gizi juga iya, diperiksa dokternya juga, diperiksakan lab, diperiksakan 
giginya.

P : Apa peran di puskesmas ini menurut ibu sudah maksimal bu?

B1P1 : InsyaAllah sudah maksimal.
P : O ya.. E terus ini. E menurut ibu kualitas bidannya, kualitas bidan puskesmas ini dalam upaya pencegahan 

kematian ibu bagaimana ibu? Apa masih perlu ditingkatkan?

B1P1 : Kalau masih perlu ditingkatkan sih bisa melalui pelatihan-pelatihan. Soalnya tidak semuanya ikut pelatihan 
mbak tapi dari 1 yang ikut pelatihan bisa menularkan ke yang lainnya juga.

P : Apakah pelatihan selama ini sudah cukup untuk e.. untuk meningkatkan kualitas bidannya bu?

B1P1 : Cukup.
P : Cukup. Kemudian.. e ini kan menurut PPSDM itu kan standar jumlah bidannya itu 100 bidan per 100.000 

penduduk. Nah bagaimana menurut ibu jumlah bidan di puskesmas saat ini?

B1P1 : Kalau jumlah penduduknya kan 19.556. Dari jumlah penduduk situ bidan kelurahannya ada 2 kemudian bidan 
puskesmas 1 bidan pustunya 1. 

P : Berarti sudah cukup bu? 

B1P1 : kalau untuk apa itu untuk jumlah kecukupan bidan sudah cukup mbak
P : Apa sudah merata juga bu?

B1P1 : Sudah. Sudah merata juga.

P : Terus ini bu, apa saja hambatan bidan selama ini dalam melakukan upaya pencegahan kematian ibu?
B1P1 : Kalau hambatannya sih dilapangan ya kalau hambatannya ya. Kalau di dalam intern sendiri sih pada umumnya 

lancar. Cuman kalau dilapangan ya itu tadi kalau apa itu tadi kalau merujuk ada yang hambatan dari 

keluarganya ndak boleh dirujuk atau apa itu masih ada.
P : Terus untuk mengatasi hambatan tersebut bagaimana ibu?

B1P1 : Kerjasama sama kader. Soalnya kalau tidak ada kader ndak ada yang menjembatani. Sama kader sama 

kelurahan.
P : Apa sudah teratasi hambatan tersebut bu?

B1P1 : Ya. Alhamdulillah teratasi.

P : Terus ini. Ibu kan bekerja di puskesmas. Menurut ibu, bagaimana peran dokter obsgyn dalam upaya pencegahan 
kematian ibu bu?

B1P1 : Disini ndak ada obsgyn. Maksudnya di obsgyn nya itu tah di faskes rujukan begitu?

P : Ya bu. Iya
B1P1 : Kalau selama ini sih kita merujuk semuanya teratasi kok mbak.

P : Berarti peran obsgyn sudah maksimal ya bu? Apa menurut ibu bagaimana ibu peran obsgyn selama ini?

B1P1 : Ya sudah maksimal. Ndak ada feedback kembalian bahwa apa itu bahwa ini tidak perlu dirujuk tapi memang 
perlu dirujuk.

P : Terus untuk kualitas dokter obsgyn sendiri menurut ibu bagaimana ibu?

B1P1 : Kualitasnya sudah bagus sih mbak. Kalau saya menentukan kualitasnya dokter obsgyn kan saya juga tidak tahu 
kerjanya mereka dirumah sakit mereka bagaimana. Cuman sejauh ini sih pasien yang saya rujuk juga 

kembalinya sehat walafiat.
P : Alhamdulillah ya bu ya. Terus apa masih perlu ditingkatkan bu kualitas dokter obsgyn?

B1P1 : peningkatan dokter obsgyn. Kayaknya saya juga tidak bisa menjawab ya. Karena saya juga tidak tahu kapasitas 

mereka. Yang tahu kapasitasnya kan paling tidak rumah sakit itu sendiri ya terhadap kualitas dokter obsgyn itu 
sendiri. Kalau dari kita sih pada umumnya sudah cukup. Sudah bagus.

P : O ya. Terus e untuk jumlah dokter spesialis obsgyn sendiri dalam upaya pencegahan menurut ibu bagaimana?

B1P1 : Selalu tertangani. Berarti kalau sudah tertangani gitu sudah cukup ndak?

P : o ya begitu ya bu, terus untuk pemerataan. Apa sudah merata ibu?
B1P1 : sudah kalau di surabaya kan banyak ya, banyak dokter obsgyn ya. Jadi rujukan dimanapun pasti ada dokternya.

P : O ya berarti di Surabaya sudah cukup dan merata ya bu ya?

B1P1 : Iya betul.
P : Terus ini menurut ibu hambatan dokter obsgyn dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana ibu?

B1P1 : Hambatannya apa ya. Wah saya juga tidak tahu hambatannya dokter obsgyn.

P : Terus peran kepala puskesmas. Disini dokter Finn, sebagai kepala puskesmas dalam upaya pencegahan ibu itu 
bagaimana bu peran beliau?

B1P1 : Dokter Finn sebagai kepala puskesmas itu apa itu mbak mengatur semuanya bahwa apa itu bahwa selalu 

mengingatkan bahwa apa itu selalu mengarahkan kepada kita kepada staf-stafnya, staff bidan kemudian sama 
dokter bahwa semua ibu hamil itu harus mendapatkan pelayanan ANC terpadu itu tadi.

P : Apaakah peran beliau sudah maksimal bu?

B1P1 : Sudah .
P : Terus e peran kepala puskesmas dalam upaya pencegahan. Kemudian peran kepala puskesmas dalam 

meningkatkan kinerja bidannya kualitas bidannya bagaimana bu?

B1P1 : Kualitas bidannya... kalau dokter Finn selalu sih memberi ijin kalau ada pelatihan atau apa selalu memberi ijin. 
Ndak itu ndak apa itu memperberat menyulitkan itu endak.

P : Apa sudah maksimal peran beliau dalam meningkatkan kualitas bidannya bu?

B1P1 : Menurut saya sudah kok.
P : Menurut ibu hambatan kepala puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana ibu?

B1P1 : Hambatannya mungkin dokter finn sebagai kepala sendiri kan meskipun apa itu meskipun mungkin ada anak 

buahnya belum menjalankan ANC terpadu ada, tapi sudah itu kok mbak sudah saling mengingatkan sendiri.
P : O ya. Berarti bagaimana mengatasi hambatan tersebut dengan bagaimana ibu?

B1P1 : Dengan selalu mengingatkan, kemudian teman sejawatnya juga mengingatkan.

P : Dengan cara tersebut apa sudah teratasi hambatan beliau bu?
B1P1 : Ya sebagian teratasi.

P : Kalau yang belum teratasi ini apa saja bu?

B1P1 : Kalau yang belum ya karena berbagai macam program yang dilaksanakan jadi kan memang tidak 100%
mendapatkan ANC terpadu.

P : kalau yang belum teratasi ini tetap bagaimana ibu?

B1P1 : Ya tetap terus diupayakan untuk selalu diingatkan untuk selalu kemudian pas waktu kunjungan berikutnya ANC 
terpadu bisa

P : kalau yang belum teratasi itu kira-kira kenapa ya bu? Kok belum teratasi maksudnya kok hambatan yang 

sebagian tadi bu belum teratasi mengapa ibu?
B1P1 : mengapa... bisa karena apa itu mbak sibuk program yang lainnya juga bisa. Lupa juga bisa.

P : berarti solusinya?

B1P1 : selalu mengingatkan.
P : Selama bu fitri kerja di puskesmas ini, peran dinas kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana 

ibu?

B1P1 : kalau dinas banyak ya programnya ya, banyak programnya dalam rangka mencegah kematian ibu itu tadi. Yang 
kemarin saja ada namanya PHBS KIBBLA, phbs kan macem-macem ya. Klo di kibbla ini kesehatan ibu bayi 

baru lahir dan anak. Jadi kalau phbs kibbla bagaimana caranya biar ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, 

kemudian anak, bayi baru lahir itu terhindar dari penyakit dan selamat.
P : selain phbs kibbla, apa saja bu peran dari dinas kesehatan?

B1P1 : pelatihan, mengadakan pelatihan untuk setiap bidan. Setiap bidan diberangkatkan pelatihan apa-apa untuk 

meningkatkan kualitasnya dengan programnya kelas ibu hamil kelas ibu balita.
P : pelatihan-pelatihan tadi pelatihan apa saja ya bu ya?

B1P1 : pelatihan apa saja ya... pelatihan kelas ibu hamil itu tadi, kemudian phbs kibbla itu tadi. PHBs kibbla ini nanti itu 

apa itu dilatih juga kadernya. Jadi tidak hanya dari petugasnya yang dilatih tapi juga kadernya dilatih.
P : pelatihan tadi sudah berjalan berapa kali terus apa sudah maksimal?

B1P1 : kalau menurut saya sih sudah maksimal, tapi untuk semua bidannnya memang tidak semua bidan dilatih jadi ada 
perwakilan.

P : berarti tidak semua bidan yang bekerja, kenapa ibu kok tidak semua bidan diadakan pelatihan?

B1P1 : sesuai anggaran kayaknya ya
P : berarti ini apa ya bu berbenturan dengan anggaran dana ya bu ya?
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B1P1 : iya, jadi kan paling tidak setiap puskesmas ada yang dilatih bisa menularkan ke yang lainnya yang belum dilatih 

dan programnya juga tetap jalan.

P : Mungkin ada menurut ibu solusi yang bermasalah dengan anggaran tadi bagaimana ibu?
B1P1 : Kalau solusinya sih itu ya mbak ya jadi kalau kita yang pelatihan-pelatihan apa itu wajib gitu kalau tidak 

ditanggung sama DKK bisa kita ikut sendiri

P : Jadi bayar sendiri begitu?
B1P1 : He em he em

P : terus ini, menurut ibu apa saja hambatan dari dinas kesehatan dala upaya pencegahan kematian ibu?

B1P1 : kalau hambatannya, hambatannya dari dinas ya mungkin ya itu tadi mbak meskipun sudah dilatih programnya 
belum berjalan maksimal, program yang direncanakan dari dinas belum berjalan maksimal biasanya karena apa 

itu program yang tidak berjalan maksimal waktu itu petugasnya yang dilatih pindah bisa. Kemudian itu bisa 

juga ternyata tidak mendapat dukungan
P : Maksudnya tidak mendapat dukungan ibu?

B1P1 : tidak mendapat dukungan maksudnya, maksudnya kayak sudah ada pelatihan mengenai DDTK kemudian karena 

keterbatasan ruangan dan tempat jadi tidak bisa dilaksanakan di puskesmas bisanya cuman diposyandu saja, itu 
juga termasuk hambatan.

P : o ya. Terus tadi kan ada beberapa program yang belum berjalan maksimal, itu tadi programnya apa saja bu yang 

belum berjalan maksimal?
B1P1 : yang belum berjalan maksimal itu tadi untuk pemeriksaan lab untuk ibu hamil. Jadi kan tidak 100% ibu hamil 

yang ada diwilayahnya kita itu periksa disini, kebanyakan periksanya di BPS atau rumah sakit nah itu tidak 

semuanya itu datang kesini itu untuk memeriksakan lab. Soalnya kan klo di bidan atau rumah sakit kan kadang 
ada yang diperiksa lab ada yang tidak. Jadi dari mereka ada yang sebagain kesini ada yang tidak mau kesini

P : Tapi dari puskesmas sendiri menyediakan fasilitas lab tersebut atau tidak bu?

B1P1 : Kalau dari puskesmas menyediakan fasilitas lab biasanya digabungkan pas waktu kelas hamil mbak. Jadi kalau 
di pustu sana memang tidak ada lab ya, jadi pas waktu dikumpulkan di waktu hari tertentu, kemudian itu ibu 

hamilnya didatangkan biasanya mereka mau, kalau cuma didatangkan tidak pakai periksa gitu kan gak ngantri, 

masalahnya mereka itu gak mau ngantrinya yang lama. Jadi mereka langsung diambil sampelnya bisa langsung 
pulang. Soalnya mereka ndak mau ngantri lama.

P : o mungkin ini ya hambatannnya dari pasien gak mau ngantri lama ya bu?

B1P1 : soalnya kan kalau terpadu kan memang lama ya mbak ya, dari KIA nya sndiri kemudian ada screening ibu 
hamilnya sendiri kan juga lama, kemudain ke poli gizi, kemudain ke lab, nanti biasanya klo ke poli umum dan

poli gigi sih kunjungan berikutnya

P : Kan tadi hambatan dinasnya seperti itu, terus bagaimana mengatasi hambatannya masalah program DDTK yang 
belum berjalan tadi, masalah ruangan, masalah tenaga bidan yang pindah itu mengatasinya bagaimana ibu?

B1P1 : mengatasinya ya mungkin nanti ada pelatihan lagi ya.

P : Terus ini, untuk sumber daya material ini, bagaimana menurut ibu ketersediaan fasilitas di puskesmas dalam 
upaya pencegahan kematian ibu?

B1P1 : Kalau fasilitasnya sih sudah sesuai standar ya, sesuai standar, kalau disini memang untuk sesuai standar rawat 

jalan sudah sesuai. Kalau perlu rujukan untuk USG dan sebagainya ya kita rujuk.
P : untuk fasilits yang tersedia ini apa saja ibu?

B1P1 : fasilitas yang tersedia disini kalau dari pemeriksaan hamilnya ya pemeriksaaan hamil standar kemudian sama 

lab, sudah.
P : Terus, e. Ini kondisinya fasilitas di puskesmas ini bagaimana ibu? Sarana dan prasarana nya?

B1P1 : Sarana dan prasarananya masih baik kok mbak. Ndak ada yang rusak. Doplernya juga masih bagus. Alat-alatnya 

juga masih bagus semuanya.
P : Apa perlu diperbaiki bu?

B1P1 : Endak. Kalau kita kalau apa itu, kalibrasi kan memang rutin setiap tahun. Kalau ada yang rusak pasti langsung 

pengajuan ke DKK dan responnya cepat kok.
P : Berarti tidak ada kendala dalam hal fasilitas kondisi dan tersedia ya bu ya?

B1P1 : Iya

P : Terus ini penggunaan fasilitas di puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu ini bagaimana ibu? 
Penggunaannya oleh tenaga kesehatananya, mungkin bidan atau mungkin tenaga lab, petugas labnya?

B1P1 : Sudah. Sudah sesuai prosedur juga. Sudah digunakan secara maksimal juga.
P : Berarti ini ya bu ya, sudah tersedia, sudah kondisinya bagus, terus penggunaannya sudah sesuai prosedur?

kemudian untuk ketersediaan obat-obatan di puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu ini bagaimana 

ibu?

B1P1 : Kalau obat-obatan itu sesuai dari DKK ya soalnya kan obatnya kan diambil dari GFK, dari DKK itu, sementara 

ini sudah ada sih mbak, cuman yang apa itu untuk pencegahan preeklampsia untuk aspilet itu belum ada, jadi 

masih sering kosong tapi kadang ada kadang endak.
P : Kenapa ibu kok bisa kosong itu?

B1P1 : Nah, saya juga kurang tau itu dari DKK nya.

P : O berarti nanti saya tanyakan ke dinas.
B1P1 : Kalau kosong gitu biasanya kita tawarkan kepada pasiennya kalau mau bisa beli diluar.

P : Solusinya seperti itu ya bu ya?

B1P1 : He em, Tapi tidak memaksa, kalau tablet tambah darah kemarin sempat kosong itu kita tawarkan kepada 
pasiennya itu beli diluar bisa.

P : Kan obat-obatan pencegah kematian ibu ini kan ada tablet tambah darah, kemudian ada MgSO4 ya aspilet itu, 

jadi untuk saat ini ketersediaannya cukup ya bu ya?
B1P1 : Kalau saat ini, kalau saat ini stoknya tablet tambah darah ada, kalsium ada, yang tidak ada aspilet.

P : Asam folat?

B1P1 : Asam folat kan ndak ada, asam folat kan sudah termasuk include nya tablet tambah darah
P : Bu fitri, kemudian ini bagaimana peran sumber daya pembiayaan dalam meningkatkan fasilitas yang tersdia 

sebagai upaya pencegahan kematian ibu?

B1P1 : Maksudnya pembiayaan itu apa itu mbak?
P : Mungkin ini fasilitasnya masih kurang, untuk biaya perawatan yang tersedia belum maksimal atau mungkin 

penyediaannya fasilitas yang kurang itu dalam pembiayaan masih kurang atau bagaimana ibu? Kalau untuk 

yang berkaitan dengan fasilitas?
B1P1 : Kalau dari fasilitas sih yang memenuhi itu dari DKK ya mbak ya, jadi kalau sarana dan prasarana itu dipenuhi 

oleh DKK. 

P : Kalau yang berkaitan dengan peningkatan SDM nya bagaimana ibu?
B1P1 : Ya ada pelatihan dari DKK dan dibiayai DKK. Ya kalau tidak didanai DKK ya kita pelatihan sendiri, kayak 

seminar itu kita pembiayaan sendiri. Jadi kalau di puskesmas ndak ada, dari DKK.

P : Kemudian tadi saya lihat fasilitas ambulance itu bagaimana ibu untuk pembiayaan ambulance nya?
B1P1 : Perawatan ambulance biayanya juga dari DKK mbak, itu pakai dana operasional, dana operasionalnya bukan 

dari DKK sih tapi dari APBD gitu dikasihkan ke puskemas untuk pemeliharaan sarana dan prasarana

P : Berarti yang mengelola dinas kemudian diberikan jatah sekian ke puskesmas
B1P1 : He em

P : Terus untuk hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pembiayaan, antara pembiayaan dan upaya pencegahan 

kematian ibu ini bagaimana ibu?
B1P1 : Hambatan pembiayaan ndak ada sih mbak

P : Berarti tidak ada hambatan dalam masalah pendanaan seperti itu?

B1P1 : Endak. Ndak ada
P : Kemudian ini untuk bagaimana ibu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upaya pencegahan kematian ibu 

di puskesmas?

B1P1 : Kalau kebijakan nya sih sudah bagus ya mbak ya, sudah banyak sekali kebijakannya untuk mencegah kematian 
ibu dan bayi, dimulai dari bidannnya sendiri, kemudian dari masyarakatnya, dari kadernya, dari kelurahan ada 

tim penakib itu juga ada. Tim penakib kan melalui kecamatan juga, kemudian kelurahan sama warga dan juga 

petugas dari puskesmas. Jadi menurut saya sih sudah bagus untuk kebijakannya.
P : Apa saja bu kebijakan pemerintah tersebut?

B1P1 : Itu tadi diantaranya penakib itu tadi ya, jadi ada di surabaya itu ada namanya satgas penakib. Itu ada yang 

membawahi dari kecamatan, jadi pemimpinnya dari pak camat, kemudian ada anggotanya tiap kelurahan, 
kemudian bersama dengan puskesmas dalam upaya menurunkan kematian ibu. Kalau disini memang belum ada 

angka kematian ibu, tapi paling tidak mempertahankan agar tidak itu, tidak ada kejadian angka kematian ibu.

P : Terus selain kebijakan penakib itu tadi, ada kebijakan lain gak bu?
B1P1 : Banyak, penakib kemudian apa itu, kibbla itu juga ada, kemudian kalau dari PKK itu ada pendataan ibu hamil 

mereka sendiri juga ada, kalau dari dinas ada kelas ibu hami, kelas ibu balita, kelas caten.

P : Apa semua kebiajkan-kebijkan tersebut sudah terlaksana ibu?
B1P1 : Kalau terlaksana, ada yang sudah ada yang belum, ada yang belum ada yang sudah.

P : Yang sudah apa saja? Yang belum apa saja bu?
B1P1 : Ya penakib, kemudian phbs itu sudah terlaksana semuanya. Kalau yang belum gitu biasanya karena terkendala 

itu mbak apa itu sama dana. Jadi kalau dulu itu kan pakai dana BOK ya, kan ada dana BOK. Nah kalau 

sekarang ini dana BOK itu lebih ketat lagi apa itu untuk penggunaanya, jadi masih belum terlaksana karena 
belum itu tadi untuk fix kegiatan yang didanai oleh BOK
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P : Maksudnya ketat itu bagaimana ibu?

B1P1 : Maksudnya ketat...

P : Mungkin ini prosedur untuk menurunkan dananya atau prosesnya lama?
B1P1 : Bukan, prosedurnya itu mbak, jadi kalau dulu semuanya bisa dibiayai oleh BOK, kalau tahun ini hanya beberapa 

saja yang bisa didanai.

P : Kenapa bu, kok hanya beberapa yang didanai?
B1P1 : Wah, saya juga tidak tahu

P : Programnya yang belum terlaksana tadi apa saja ibu?

B1P1 : Bukan belum terlaksana sih, tapi masih vakum. Sudah terlaksana tapi masih vakum sementara. Nanti kalau 
uangnya sudah cair baru bisa dilanjutkan lagi.

P : Apa saja ibu?

B1P1 : Kelas ibu hamil. Kelas balita..
P : Terus solusinya kira-kira bagaimana ibu? Menunggu dana cair atau bagaimana ibu?

B1P1 : Ho oh. Kalau kelas balita sih bisa digantikan pas waktu kita setiap kali BKB ya, kan ada BKB kalau di itu, kalau 

dikampung itu. Jadi kalau kelas ibu hamil ya ndak bisa. Kalau warganya swadaya sendiri untuk melaksanakan 
kelas ibu hamil ya gak papa mbak. Tapi karena disini itu sasarannya juga sedikit, ibu hamilnya juga sedikit jadi 

ya tidak ada swadaya dari masyarakat.

P : O ya bu fitri kemudian ini bagaimana pelaksanaan SOP puskesmas yang berkaitan dengan upaya pencegahan 
kematian ibu?

B1P1 : Kalau pelaksanaan SOP nya sih sudah maksimal ya mbak ya. Cuman kalau SOP nya nanti perlu ada perbaikan 

soalnya itu masih SOP lama
P : Tahun berapa ibu?

B1P1 : 2000 berapa ya, 2008 kayaknya atau 2009. ISO pertama kali itu 

P : Apa sudah maksimal ibu pelaksanaan SOP selama ini?
B1P1 : Ya sudah maksimal ya itu tadi perlu perbaikan untuk apa itu pelayanan yang terupdate.

P : Untuk SOP puskesmas yang berkaitan dengan upaya pencegahan itu kalau di puskesmas ini apa saja ibu?

B1P1 : SOP di puskesmas ini, SOP pemeriksaan kehamilan, terus habis itu SOP... kalau disini sih namanya bukan SOP 
ya, IKPK kalau jamannya ISO itu. Jadi ada Instruksi Kerja ada Prosedur Kerja. PK nya ya itu tadi PK 

pemeriksaan kehamilan. IK nya bagaimana cara memeriksa kehamilan ada yang bagaimana itu tensi, bagaimana 

itu mengukur apa mengukur apa itu sendiri sendiri. 
P : Kan tadi perlu diperbaharui, terus rencana dari pihak puskesmas bagaimana ibu?

B1P1 : He em. Akan segera diperbaharui karena akan ada akreditasi.

P : Berkaitan dengan pelaksanaan SOP. Kalau tenaga kerja di puskesmas ini bagaimana ibu? Sudah melaksanakan 
maksimal?

B1P1 : Sudah baik. Sudah.

P : Apakah ada sanksi jika tidak melakukan apa ya prosedur sesuai dengan standar?
B1P1 : Kalau sanksi sih endak mbak. Cuman paling mencatat di buku kesalahan, buku kejujuran

P : Tapi terlaksana tidak ibu buku kejujuran itu?

B1P1 : Terlaksana
P : Terus ini apa namanya, misalkan sudah nulis di buku kejujuran terus tindakan selanjutnya bagaimana?

B1P1 : Ada. Ada di buku kejujuran itu ada tindak lanjutnya apa, misalkan kalau apa itu, lupa, lupa membawa apa itu, 

pipetnya polio ke pustu. Nanti yang disini mengantar kesana, yang disana ngambil kesini. Saling mengingatkan 
aja sih mbak pemecahan masalahnya.

P : Saling mengingatkan antar tenaga kesehatan ya bu ya. Terus ini bu, kan pencegahan kematian ibu kan ada 

primer, sekunder, tersier. Nah, primer itu kan ada pemberian tablet Fe, kemudian ada kelas ibu hamil, kemudian 
ada KIE, konseling ibu hamil, kemudian ada imunisasi TT. Nah, untuk pelaksanaan program-program tersebut 

bagaimana ibu?

B1P1 : Sudah terlaksana. Dan sudah bagus.
P : Sudah bagus ya bu ya. Berarti tidak ada yang perlu diperbaiki, tidak ada yang perlu ditingkatkan lagi?

B1P1 : Kalau perlu ditingkatkan sih harus ditingkatkan terus menerus ya, karena memang ukuran bagus kan memang 

tidak 100%
P : Untuk kelas ibu hamilnya di puskesmas ini bagaimana ibu?

B1P1 : Belum. Ya tadi kalau tahun kemarin sih sudah terlaksana mbak, kalau tahun ini karena itu tadi karena terkendala 
sama dana BOK yang belum cair jadi tidak bisa

P : Kira-kira untuk tahun ini bisa berjalan lagi gak bu yang kelas ibu hamil?

B1P1 : Insyaallah bisa.

P : O ya. Itu tadi untuk pencegahan primer, kalau pencegahan sekunder kan ada deteksi dini dan rujukan, kemudian 

bagaimana pelaksanaan deteksi dini dan rujukan di puskesmas ini?

B1P1 : Kalau deteksi dini kita yang melakukan kemudian kalau ada permasalahan biasanya sama PJ KIAnya, kan ada 
dokter PJ KIA ya, dari dokter PJ KIA itu nanti kita konsulkan. Nanti kalau perlu dirujuk pasti kita rujuk.

P : Untuk deteksi dini di puskesmas ini menggunakan apa saja bu?

B1P1 : KSPR diantaranya nomor 1, kemudian MAP ROT, kemudian pemeriksaan lab, pemeriksaan lab yang disitu BMI
P : Cek Hb?

B1P1 : Lab itu diantaranya cek hb, albumin, protein, kemudian apa itu PITC nya bagaimana

P : Terus misalkan setelah terdeteksi begitu tindak lanjutnya bagaimana ibu?
B1P1 : Tindak lanjutnya sesuai dengan apa yang dialami oleh pasien, misalkan kalau pasien nya memang anemia 

kemudian sesuai derajad anemianya dilaksanakan apa, misalnya pemberian Fe apa dia perlu tambahan lainnya. 

Kalau ibunya KEK nanti ibu nya dapat bantuan dari apa itu PMT untuk bumil KEK, untuk susu, begitu.
P : Terus rujukannya bagaimana ibu?

B1P1 : Rujukannya selagi ada indikasi pasti kita rujuk.

P : Terus proses rujukannya bagaimana? Kemana? 
B1P1 : Kalau proses rujukannya sih sudah lancar sih ya mbak ya. Rujukannya kita biasanya ke rumah sakit Soewandi, 

karena yang paling dekat kan rumah sakit Soewandi. Harusnya kan memang rujukannya berjenjang. Kalau dari 

apa itu dari sini yang paling dekat sama DKT, jadi dari DKT nanti kalau DKT tidak bisa ke Soewandi. Atau 
bisa langsung ke Soewandi juga bisa.

P : Apa sudah maksimal pelaksanaan deteksi dini dan rujukan selama ini?

B1P1 : Sudah. Cuman belum 100% sih memang ya mbak ya kalau untuk deteksi dini.
P : Mengapa bu kok belum 100%?

B1P1 : Ya misalkan itu tadi, ibu hamilnya banyak yang... kan kalau di puskesmas kan meliputi wilayah yang dibina, jadi 

banyak yang ibu hamil yang tidak periksa kesini kemudian tidak datang kesini untuk periksa deteksi dini itu 
tadi. Sedangkan sini tidak ada BPS yang harus dibina, jadi mereka periksanya di BPS lain atau di dokter praktik 

swasta.

P : Terus bagaimana solusinya ibu?
B1P1 : Solusinya biasanya kunjungan rumah, tapi kalau lab ya ndak bisa, harus kesini, kalau untuk yang lain-lainnya 

deteksi dini kayak itu ngukur tensinya dan sebagainya itu bisa kunjungan rumah.

P : Untuk solusi tersebut apa sudah dijalankan ibu?
B1P1 : Sudah

P : Sudah maksimal ibu?

B1P1 : Sudah
P : Kemudian pencegahan tersier itu pemulihan itu termasuk salah satunya kunjungan ibu  nifas. Nah bagaimana 

pelaksanaan di puskesmas ini bu?

B1P1 : Kalau kunjungan ibu nifas, mereka kebanyakan kembali ke itu ya kembali ketempatnya mereka persalinan. 
Cuman paling kalau suruh kesini pas waktu sudah selapan, anaknya imunisasi itu baru mereka kesini tapi kalau 

kunjungan nifas setelah lahir biasanya kita melakukan kunjungan rumah

P : Apa sudah maksimal ibu pelaksanaan kunjungan nifas?
B1P1 : He em. Sudah.

P : Bu Fitri, ada sertifikasi untuk bidan ndak bu?

B1P1 : Kan kita memang wajib mempunyai sertifikat APN, kalau sertifikat lainnya kayak apa namanya sertifikat 
kegawatdaruratan atau CTU gitu biasanya ini sesuai peran maksudnya tanggung jawabnya masing-masing, 

misalnya bidan yang bertanggungjawab KB ya harus punya sertifikat CTU, bidan yang bertanggungjawab pada 

anak ya biasanya ikut pelatihan MTBS
P : Kalau untuk kader ada honor ndak bu fitri?

B1P1 : Adanya uang transport mbak, klo honor sepertinya tidak ada

B1P2 : Bidan pertama puskesmas kedua

P : Selamat siang bu aulia. Nah ini kan angka kematian di Surabaya ini kan mengalami penurunan. Nah menurut ibu 
ini hal apa yang membuat AKI di Surabaya bisa menurun ibu?

B1P2 : Ya kalau menurut saya ya mbak, penurunan AKI ya, AKI di Surabaya itu salah satunya ANC, ANC yang teratur 
terus kemudian apa ya meningkatkan kunjungan rumah terutama ibu-ibu hamil yang resiko tinggi apalagi di 

puskesmas kan punya bikel ya. Nah bidan kelurahan jadi paling tidak bidan kelurahan bekerjasama sama kader 

untuk memantau penduduk wilayahnya terutama yang ibu hamil itu terutama yang resiko tinggi tapi ya tidak 
menutup kemungkinan ya yang resiko rendah juga dipantau. Terus kemudian bekerjasama sama kader kayak 
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misalnya ada kader pendampingan terutama untuk ibu hamil resiko tinggi. Terus kemudian melakukan rujukan 

dini berencana itu juga mungkin salah satu untuk penurunan.

P : O ya terus ini mungkin akhir-akhir ini bu aulia mendengar kasus kematian ibu hamil dan melahirkan? Kira-kira 
sebabnya mengapa ya bu ya?

B1P2 : Beberapa ya mbak ya ada yang karena preeklampsia kemudian karena HPP itu apalagi akhir-akhir ini yang saya 

tahu kemungkinan besar itu untuk ini preeklampsia ya mbak. Ada sih yang ini, tapi HPP jarang ya tapi 
kebanyakan ini preeklampsia, HPP juga sudah mulai ini gak sebanyak seperti dulu ya.

P : Itu penyebab yang karena medisnya ya bu ya, kalau yang disebabkan karena mungkin dari SDM nya atau 

mungkin dari fasilitasnya atau mungkin dari SOP dan kebijakannya itu bagaimana ibu? Maksdnya kematian ibu 
yang mungkin dipengaruhi oleh SDMnya atau mungkin sarana prasarananya atau mungkin kebijakannya seperti 

itu ibu?

B1P2 : Kalau untuk SDMnya ini mbak biasanya itu ada beberapa juga yang nggak ANC ya mbak ya, nggak ANC sama 
sekali. Pernah ada kasus juga nggak ANC sama sekali terus kemudian kebetulan tempatnya juga apa di luar kota 

jadi sering karena mertuanya di sini di Surabaya sini jadi dia bolak-balik ke Surabaya dan sering ke madura, 

kebetulan orang madura. Nggak ANC sama sekali ternyata begitu lahir di dukun. Nah itu, kalau dari SDM 
seperti itu. Jadi nggak ini nggak kontak dengan tenaga kesehatan ya tiba-tiba di dukun.

P : Itu solusinya bagaimana ibu kalau ada kasus seperti itu?

B1P2 : Ya ini kita tingkatkan lagi mbak untuk pemantauannya, untuk kunjungan rumahnya itu lebih kita tingkatkan lagi. 
Jadi ya itu tadi ya kerjasama sama kader terutama yang punya wilayah bianaan untuk lebih ditingkatkan lagi 

agar ee ini bisa apa sih, apa ya cakupan untuk ibu hamilnya biar bisa maksimal jadi nggak ada yang terlewatkan 

untuk ibu-ibu hamil. Apalagi kalau di Surabaya kan banyak yang musiman mbak. Jadi kadang jangankan kita 
ya tetangga sebelah aja nggak tahu kalau disitu ada ibu hamil. Banyak yang seperti itu tapi bagaimanapun kita 

berupaya untuk memaksimalkan ya pemantauan untuk ibu hamil khususnya yang bumil resti itu, jadi biar nggak 

ada lagi yang apa terlewat ya. Ada bumil resti tapi kita tidak tahu, ya itu, jadi ya benar-benar kita tingkatkan 
terutama untuk bidan ini ya bidan puskesmas kita juga punya bidan kelurahan ya ditingkatkan kerjasama sama 

kader yang diwilayah masing-masing wilayahnya.

P : Dengan mungkin peran serta kader dan peningkatan bidannya itu, masalah tersebut apa sudah teratasi ibu selama 
ini?

B1P2 : Ya paling ndak banyak sekali membantu mbak. Ya memang 100% ya kita memaksimalkan lah.

P : Terus ini menurut bu aulia ini bagaimana peran bidan dalam upaya pencegahan kematian ibu?
B1P2 : Ya peran bidannya sangat besar ya, maksudnya ibu, yang berhubungan dengan ibu hamil ya. Ya perannya sangat 

besar.

P : Bisa disebutkan contohnya ibu?
B1P2 : Ya perannya ini bisa memantau dengan pantauan bidan ya mbak ya, jadi bisa apa ya, dengan pantauan bidan kita 

bisa menjaring ibu-ibu hamil terutama ibu hamil resti untuk dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi 

adanya komplikasi. Kalau misalnya ada bumil resti selama belum tidak bisa ditangani oleh puskesmas bisa kita 
lakukan rujukan dini terencana. Jadi nggak sampai terlambat, itu, salah satunya seperti itu.

P : Menurut bu aulia apa peran bidan selama ini sudah maksimal ibu dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B1P2 : Ya kembali lagi sama individunya tapi kalau saya rasa untuk rata-rata yang di surabaya ini ya sudah maksimal ya 
mbak ya memang kita juga pastilah punya keterbatasan cuman bagaimana kita untuk eee apa bekerja 

semaksimal mungkin ya saya rasa sih kita sudah maksimal cuman ya itu tadi kalau misalnya kita mungkin ada 

keterbatasan ya, keterbatasan tenaga mungkin mbakm waktu juga ya, cuman bagaimanapun ya kita tetep 
upayakan untuk maksimal.

P : Terus berkaitan kuantitas dan kualitas bidannya sebagai SDM kesehatan ibu, bagaimana menurut ibu dalam 

upaya pencegahan kematian ibu?
B1P2 : Kalau khususnya di banyu urip ya di puskesmas banyu urip ini untuk jumlah bidannya memang kurang ya 

apalagi ini ada rawat inap bersalin saya disini punya dengan anu ya ada rawat inap saya punya ada bidannya 

kita sekitar 7 ada 7 bidan. Rawat jalan dan rawat inap itu hanya 7 bidan. 2 bidan kelurahan, kita punya 2 
pembantu bidan yang kita taruh di ruang bersalin ya itu kalau nurut jumlahnya ya kurang mbak dan itu juga ada 

1 pustu. Jadi 1 induk 1 pustu dengan 7 bidan, 2 bidan kelurahan dan 2 pembantu bidan. Untuk jumlahnya 

kurang ya.
P : Ya itu untuk kuantitas, kalau untuk kualitasnya ibu bagaimana? Apa masih perlu ditingkatkan ibu?

B1P2 : O ya pasti mbak. Kalau untuk apa sih keterampilan bidan bagaimanapun ndak ada yang ini ya, kita selalu kurang 
ya mbak apalagi ilmu juga selalu update yang terbaru. Jadi ya bagaimanapun kita yo selalu meningkatkan 

kualitas atau mutu dari bidan tersebut meskipun kita sudah apa bidan sudah merasa senior tapi kalau ada ilmu 

yang baru kan kita harus terus ini update ilmunya. Apalagi disini ada beberapa bidan yang baru itu belum ini 
belum apa mengikuti semua pelatihan. Jadi ya pastilah harus di tingkatkan.

P : Terus untuk hambatannya ibu, menurut ibu apa saja hambatan bidan dalam melakukan upaya pencegahan 

kematian ibu?

B1P2 : Hambatannya ya pasti karena kondisi tenaga ya mbak, jumlah kita ya yang kurang. Jadi kita kalau membuat 
jadwal itu selalu bingung untuk mengatur jadwalnya. Terus kemudian apa tadi hambatan ya, hambatan juga ini 

mbak kita disini kebetulan puskesmas PONED. Memang puskesmas rujukan tapi dengan sumber daya manusia 

nya kita yang segitu terus kemudian kita memaksimalkan untuk ini ya kebetulan kita ada apa dokter kandungan, 
jadi kita mamaksimalkan untuk apa itu konsul sama dokter kandungan. Terus juga disini hambatannya mbak 

kalau misalnya dari luar, dari luar wilayah yang terutama tidak pernah ANC di puskesmas itu yang pertama atau 

pernah apalagi ya, yang khususnya itu yang nggak pernah ANC di meskipun BPS ya kita kan juga rujukan 
untuk puskesmas yang nggak punya bersalin mbak. Jadi kalau misalnya rujukan yang dari puskesmas sudah 

tahu ya bagaimana ini apa pemeriksaan apa kayak misalnya pemeriksaan lab, jadi kan kalau ada pemeriksaan 

lab kita juga tahu bagaimana hasil lab nya terus untuk apa konseling paling tidak ibu hamil pernah untuk USG 
jadi kita lebih jelas. Itu untuk kalau dari puskesmas lain masih apa ya masih bisa lah kita apa enaklah mbak ya. 

Jadi kita tahu riwayatnya. Cuman kalau sudah tidak pernah ANC atau misalnya sudah tidak pernah ANC atau 

dari luar dateng tidak membawa buku otomatis kita tidak tahu riwayatnya. Kemudian atau rujukan yang itu 
mbak. Rujukan yang terlambat. Jadi rujukannya tidak rujukan secara dini terencana tapi tiba-tiba kesini sudah 

dengan resiko tinggi sudah pembukaan, his sudah sering, pembukaannya sudah banyak. Nah itu yang 

menghambat kita. Jadi kadang-kadang datang dengan kondisi ibu yang sudah jelek itu jadi kita juga kesulitan 
karena kan kita dinas paling ndak untuk jaga paling ndak 2 orang, kadang juga dengan datangnya pasien yang 

sudah patol sudah kondisinya sudah jelek, disini juga ada pasien itu juga kadang

P : Pernah kejadian yang disini bu?
B1P2 : Pernah mbak. 

P : Terus gimana itu bu?

B1P2 : Ya itu kesulitan kalau bidan dan pembantu bidan, kalau bidan bidan kadang masih bisa ya, kadang bingung yang 
berangkat itu kadang pembantu bidan ya kalau nggak mbrojol di jalan terus kalau bidannya keluar untuk ini 

untuk apa itu untuk ngrujuk hla sedangkan disini ada inpartu, kadang suka bingung.

P : Solusinya bagaimana itu bu kalau ada kejadian seperti itu?
B1P2 : Ya kita telfon ke rumah sakit yang dituju untuk rujukan kita kasih tahu kondisinya kita disini biasanya kita apa 

memberitahukan bahwa terpaksa disini memang adanya ini bukan bidan jadi kadang disana bisa nerima itu, tapi 

ya nggak sering sih mbak cuman ya memang kan cuma dua orang.
P : Itu bikin deg-deg’an itu bu kalau ada kejadian

B1P2 : Ya mesti lah mbak itu tadi. Apalagi malem ya, disini ambulans juga belum 24 jam karena kebetulan sopirnya 

cuma satu, jadi kita harus koordinasi dengan taksi. Nah malem kan tidak seperti ini tidak seperti apa kalau pagi 
atau sore gitu, atau ini juga mbak, mungkin kurangnya apa itu mbak, kurang telitinya bisa juga, kadang patol 

tetapi ini kerjasama mungkin ya, kerjasama antar bidan karena maksudnya gini kerjasama antar bidan itu kalau 

sudah tahu patol itu harus segera dirujuk kadang menunggu, menunggu umur kehamilan tertentu ternyata ada 
beberapa pasien itu ada yang tidak ini tidak disiplin untuk kontrol jadi misalnya sudah di ini kan memang gak 

semua kan, kan ada beberapa patol yang nunggu untuk umur kehamilan tertentu mbak. Jadi kita nggak umur 

kehamilan kecil kita rujuk. Jadi kita tunggu. Kadang sudah kita KIE sudah kita janjian untuk datang kesini 
untuk kita berikan rujukan tapi pasiennya nggak dateng itu yang juga menghambat. Sudah di KIE, karena pasien 

disini itu rata-rata datang sendiri tidak sama suami jadi nanti dia konsultasikan dulu sama keluarga sama suami 

atau juga pasien yang sudah mau dirujuk sudah mau berangkat tapi masih konsultasi sama orang tua sama 
keluarga apalagi mbak kalau misalnya yang pasien non BPJS pasien umum ujung-ujungnya bermasalah soal 

biaya. Makanya kalau misalnya waktu ANC kita kan musti gembar-gemborkan soal ini BPJS gitu. Kadang 

dateng sudah kehamilan besar hampir aterm untuk ngurus BPJS masih belum sempet dateng-dateng udah 
inpartu begitu dirujuk kebingungan untuk ininya karena kan di rumah sakit biayanya nggak sedikit.

P : Ya itu untuk permasalahan pasien ya 

B1P2 : Cerita yang disini ya mbak ya 
P : Ya ini kan yang terjadi dilapangan ibu

B1P2 : Ya banyak sih tapi ya salah satunya itu ceritanya

P : Ya terus untuk obsgyn ibu. Bagaimana peran obsgyn dalam upaya pencegahan kematian ibu menurut bu aulia 
bagaimana?

B1P2 : Ya perannya sangat besar mbak, kalau setiap kali ada kasus patologi selalu kita konsultasikan terutama yang 
untuk persalinan atau inpartu selalu kita konsultasikan sama obsgyn. Terus kemudian yang di rawat jalan juga 

seperti itu, kalau kita ketemu patol kadang kita konsultasikan sama obsgyn. Obsgyn kebetulan disini seminggu 

datangnya dua kali
P : Kamis dan jumat ya bu?
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B1P2 : Kamis dan jumat betul, jadi kita konsultasikan.

P : Tapi kalau misalkan ada persalinan yang gawat itu bisa konsultasi lewat telfon itu apa bisa?

B1P2 : Bisa konsultsi lewat telfon tapi memang obsgynnya nggak datang. Nah disitu kan obsgyn bisa menentukan 
memang diterapi disini atau harus dirujuk begitu.

P : Terus untuk kuantitas dan kualitas obsgynnya bagaimana menurut bu aulia dalam upaya pencegahan kematian 

ibu?
B1P2 : Kalau untuk kuantitasnya ya untuk ini semua sama ya mbak, satu minggu memang untuk dua kali ya 

kedatangannya tapi untuk on call telfon ya saya rasa ya karena memang obsgyn satu kan gak cuma 1 puskesmas 

yang ditangani ada beberapa puskesmas. Jadi kita harus berbagi dengan puskesmas yang lain dan obsgyn juga 
mulai pagi sampai siang kan disini. Jadi seperti sama jam pegawai yang lain, full, jadi ya gimana

P : Jadi sudah cukup atau belum bu?

B1P2 : Ya kepengennya sih setiap hari ya mbak tapi kan ya nggak mungkin lah ya dan obsgyn di Surabaya kan ndak 
banyak jadi ya dibagi-bagi. Ya cukuplah saya rasa.

P : Terus untuk hambatan obsgyn dalam upaya pencegahan kematian ibu menurut bu aulia bagaimana/

B1P2 : Kalau hambatan sih ndak banyak kayak bidan ya mbak. Kalau hambatan apa ya, selama disini Alhamdulillah 
ndak ini ndak ada hambatan yang berarti gitu, kecuali yang kita ya yang menangani sendiri, kalau obsgyn kan 

hanya on call kalau memang setiap hari nya konsul.

P : Terus untuk kepala puskesmas, bagaimana peran kepala puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu?
B1P2 : O ya besar banget mbak. Kebetulan dokter teny ya kepala puskesmasnya kami. Sebagai kepala puskesmas sangat 

mendukung sekali untuk itu jadi ya beliau selalu ini hampir ya seringlah mbak begitu datang, kebetulan kita 

depan ya, depan dekat parkir jadi dokter teny sering kesini untuk menanyakan bagaimana pasien di ruang 
bersalin, bagaimana kita kalau ketemu beliau selalu curhat kadang dengan pasien yang begini yang begitu. 

Kalau misalnya kita curhatin soal pasien patol ya beliau ini sih care banget ya mbak dengan kalau misalnya ini 

kalau masalah biaya, ya masalah biaya. Bahkan ada pasien dengan patol dia habis melahirkan ternyata gagal KB 
hamil lagi tapi dia harus menggendong bayinya harus dengan berjualan beliau langsung antusias padahal waktu 

belum ada BPJS ya beliau dokter teny langsung spontan ngomong bagaimana kalau kita bantuin contohnya itu 

salah satu contohnya ya. Memang kebetulan dokter teny untuk ini ya jiwa sosialnya tinggi banget mbak, untuk 
kita laporin itu langsung spontan bagaimana kalau kita ini difasilitasilah mbak, difasilitasi untuk ke rumah sakit 

dari segi transportasi bahkan dokter teny menawarkan bagaimana kalau bolehlah kalau kesana kesulitan ya 

bolehlah kita fasilitasi dengan ambulans kayak gitu. Terus pasien yang tidak mampu ya ini dibantu.
P : Ya itu tadi untuk kepala puskesmas dalam pelayanan ya bu ya. Kalau misalkan peran kepala puskesmas dalam 

meningkatkan SDM nya bagaimana ibu?

B1P2 : Ya ini, kebetulan ini mbak dokter teny itu selalu memberikan ke kita kalau misalnya contohnya ada seminar gitu 
ya mbak, kalau untuk pelatihan kan memang kita semua dari dinas ya. Kalau untuk seminar ya jadi semua SDM 

nya itu ya baik kayak bidan, dokter maupun perawat itu kalau misalkan ada seminar itu selalu dianjurkan untuk 

mengikuti. Jadi paling endak update ilmu ya mbak ya, itu, terus kemudian kebetulan kalau ada ini mbak ada 
kegiatan yang bisa seminar dilakukan di puskesmas itu apa sih berupaya gitu hlo mbak, apa sih, mengadakan 

seminar yang ada dipuskesmas. Jadi semua pegawai itu bisa ikut. Kebetulan ini mbak kita sebulan satu kali ada 

seminar jadi topiknya ganti-ganti gitu untuk nakes yang di puskesmas. Itu salah satu upaya nya
P : Sudah mulai berjalan ibu?

B1P2 : Sudah sudah 

P : Terus untuk hambatannya ibu, hambatan kepala puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana 
ibu?

B1P2 : Hambatan untuk pencegahan apa ya mungkin gak ada mbak.

P : Ya itu tadi untuk kepala puskesmas. Kemudian untuk dinkesnya, bagaimana peran dinas kesehatan dalam upaya 
pencegahan kematian ibu bagaimana ibu?

B1P2 : Banyak sekali. Ya banyak sekali, benar-benar difasilitasi mbak. Pelatihan itu ya banyak.

P : Sudah maksimal ibu peran dinas kesehatan?
B1P2 : Ya bisa dikatakan begitu untuk sumber daya manusianya, memang kan kita gak bisa langsung dalam satu untuk 

semua kan mbak secara bergantian kepada puskesmas-puskesmas yang di Surabaya, biasanya itu apa sih, 

puskesmas dapat ini tadi nanti ya akhirnya semua dapat gantian. Jadi beberapa puskesmas dulu yang 
diberangkatkan nanti gantian akhirnya puskesmas se Surabaya bisa dapat giliran, cuman waktunya ya ndak 

mungkin ya kalau satu waktu gitu.
P : Itu peran dinas, kemudian untuk failitasnya ibu, bagaimana ketersediaan sarana prasarana dalam upaya 

pencegahan kematian ibu?

B1P2 : Saya rasa sih untuk sekarang ya sarana prasarana yang ada di puskesmas sudah lumayan bagus ya mbak nggak 
kayak dulu. Cuman ya bagaimana pun ya tetep puskesmas kan masih ada keterbatasan baik SDM maupun alat-

alatnya tapi ya kalau saya rasa untuk apa ya ininya puskesmas, statusnya puskesmas saya rasa sih sudah 

maksimal lah. Cuman ada beberapa yang dari ya mungkin dialami puskesmas yang lain ya alat-alat yang 

mungkin rusak ya alatnya.
P : Contohnya apa itu bu?

B1P2 : Ya ada beberapa sih memang puskesmas satu dengan yang lain beda ya. Ini kebetulan disini itu alatnya yang 

rusak itu inkubator tapi Alhamdulillah inkubatornya kami rusak itu kan memang kalau yang rusak kan kita 
kembalikan ke dinas itu kita dapat ganti infant warmer. Jadi untuk puskesmas kita alat-alat ya sudah lumayan 

tersedia kayak NST itu sudah di puskesmas, untuk penghangat bayi, untuk tindakan emergency juga ada.

P : Itu untuk ketersediaan, terus untuk kondisi nya bagaimana ibu?
B1P2 : Masih bagus, cuman ya itu tadi ada alat saya yang di puskesmas yang kebetulan rusak.

P : Terus untuk kalibrasi alatnya bagaimana ibu?

B1P2 : Ya ini sudah rutin kok mbak, untuk berapa kali nanti saya konfirmasikan lagi, yang pasti ini kok mbak secara 
kontinyu, biasanya yang bagian untuk alat-alat itu ke poli-poli untuk waktunya kalibrasi kan ada tanggal kapan 

itu dikalibrasi.

P : Terus tadi fasilitasnya ada kondisinya baik kemudian untuk penggunaannya bagaimana ibu penggunaan alat-
alatnya? 

B1P2 : Penggunaan alatnya ya ini memang sih untuk penggunaan alat itu tidak ada pelatihan khusus mbak. Jadi kalau 

misalnya ada pengiriman barang itu kita diajarin ya memang kita sosialisasikan sama teman-teman, memang 
ada yang hambatannya waktu penerimaan barang itu pada sore hari mungkin yang nerima bidan 1 orang kadang 

kita lupa itu jadi kadang kita tanya-tanya ke puskesmas yang lain. Jadi ya itulah kita awal-awal kesulitan untuk 

penggunaan alatnya tapi ya Alhamdulillah setelah itu sudah bisa menggunakannya.
P : Terus untuk ketersediaan obat-obatan ibu bagaimana ketersediaan obat-obatan dalam upaya pencegahan 

kematian ibu? Kan ada Fe, kemudian MgSO4, aspilet seperti itu bagaimana ibu?

B1P2 : Itu ada.
P : Berarti tidak ada eee maksudnya selalu ada ya bu ya?

B1P2 : Dulu sih pernah mbak. Pernah untuk kita kebetulan di persalinan kosong untuk oksitosinnya tapi itu sudah tahun 

yang lampau, cuman Alhamdulillah untuk sekarang sih selalu ada selalu tersedia. Jadi kalau misalnya nggak ada 
kita selalu ngomong sama apotekernya untuk selalu ini apa itu pengajuan barang-barang itu karena ada yang di 

puskesmas itu bisa menggunakan contoh infus set ya mbak, kalau disini cukup dengan infus set tapi rumah sakit 

mintanya blood set. Contoh seperti itu, tapi itu sudah dulu memang kita dapatnya infus set tapi Alhamdulillah 
sekarang sudah dapat yang blood set itu.

P : Terus untuk sumber pembiayaan ibu, bagaimana peran sumber pembiayaan dalam upaya pencegahan kematian 

ibu?
B1P2 : Kalau pembiayaan kita semua dari dinas mbak.

P : Berarti gratis ya bu ya?

B1P2 : Iya, untuk pelayanan dan obat-obatan kan dari dinas terutama untuk yang BPJS ya gratis semuanya kecuali kalau 
yang umum kan memang ada ini ada perda nya dan kita memang pasien membayar. Kalau umum kita sesuaikan 

sama perda

P : Terus untuk pembiayaan peningkatan SDM nya ibu? Seperti tadi pelatihan, seminarnya itu tadi.
B1P2 : Kalau untuk pelatihan dari dinas mbak, iya gratis juga. Kalau seminar dari sendiri karena kan kebutuhan setiap 

orang beda-beda.

P : Terus untuk kebijakannya ibu, bagaimana kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upaya pencegahan 
kematian ibu? Seperti program-program dari pemerintah terkait dengan upaya pencegahan kematian ibu.

B1P2 : Ya sudah inilah mbak sudah mencakup kebijakan program-programnya semua terutama yang kami terima ya 

sudah sesuai sama pencegahan kematian. Soalnya kita banyak sekali.
P : Salah satu programnya apa ibu?

B1P2 : Programnya pendampingan ibu hamil resti, nah itu salah satu programnya

P : Berarti sudah terlaksana baik ya bu ya?
B1P2 : Iya

P : Terus untuk pelaksanaan SOP ibu, bagaimana pelaksanaan SOP puskesmas dalam upaya pencegahan kematian 

ibu?
B1P2 : Ya kalau kita melaksanakan SOP ya ini lah sesuai standarisasi itu apa ya mbak, kalau kita melakukan sesuai 

SOP ya kita bisa maksimal untuk melakukan tindakan.
P : Kalau misalkan tidak melakukan SOP apa ada sanksi ibu?

B1P2 : Kalau sanksi sebenarnya ya sanksi ada mbak, sanksi kan banyak bisa lisan bisa tertulis kalau tidak sesuai.

P : Terus untuk pelaksanaanya ibu kan pencegahan kematian ibu kan ada primer, nah primer itu kan ada pemberian 
tablet Fe, kelas ibu hamil, P4K, terus KIE ibu hamil, nah itu pelaksanannya bagaimana ibu?
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B1P2 : Ya kalau yang pemberian Fe ya sudah jelas ya mbak selalu kita berikan ke ibu hamil, kelas ibu hamil juga kita 

disini ada kelas ibu hamil.

P : Setiap kapan ibu?
B1P2 : Gini dulu kita upayakan untuk satu bulan satu kali, satu bulan satu kali itu satu kelas ibu hamil maksimal ada 10 

mbak tapi kadang gak sampai 10, maksimalnya kita 10 tapi kebanyakan dibawah 10 itu satu kelas itu ada 3 kali 

pertemuan. Jadi dulu itu kalau misalnya 1 minggu 1 kali kita upayakan dulu mbak. Jadi 1 bulan itu kita bisa 
punya 1 kelas dan kita kebetulan ada 2 kelurahan, kelurahan banyu urip sama kupang krajan. Nah waktu dulu 

kita pelaksanaannya di puskesmas jadi kita gantian bulan ini banyu urip bulan besok kupang krajan itu, terus 

kemudian kita sekarang pelaksanaannya di kelurahan masing masing gitu. Nah kebetulan ini karena kita dengan 
kondisi gini ya mbak itu kita tidak setiap bulan memang. Kita upayakan juga nggak apa semaksimal mungkin 

lah, paling ndak gak terlalu jauh. Ya kita upayakan kalau bisa dua bulan sekali ya kita kerjakan.

P : Terkait SDM nya tadi ya bu ya?
B1P2 : Iya betul, karena kita sudah membentuk kelas paling tidak kita tiga kali pertemuan dan biasanya itu untuk 

pertemuan berikutnya kita janjian sama ibu hamilnya karena kalau misalnya kita tentukan belum tentu ibu 

hamilnya bisa, iya paling tidak satu kelas itu bener-bener bisa mengikuti pertemuan pertama kedua sampai 
ketiga. Jadi harus berurutan, jadi nggak bolong-bolong mbak makanya itu kita janjian satu kelas itu tempatnya 

sama waktunya itu.

P : Terus untuk pelaksanaan deteksi dini dan rujukannya bagaimana ibu di puskesmas dalam upaya pencegahan 
kematian ibu? Menggunakan apa saja? 

B1P2 : Deteksi dini kita pastinya menggunakan KSPR terus itu apa dengan pemeriksaan, anamnesa ya standar lah mbak 

standar itu, terus apa tadi
P : Pelaksanaan rujukan?

B1P2 : Ya kalau misalnya sedini mungkin kalau itu patologi dan bisa harus dilakukan rujukan dini berencana segera 

mungkin ya kita rujuk tapi kalau misalnya yang rujukan tapi tetap rujukan dini berencana jadi umur kehamilan 
tertentu sesuai dengan ini ya sesuai dengan kasusnya ya kita sesuaikan sama usia kehamilan. Jadi kalau 

misalnya masih belum aterm kalau masih dari KIA biasanya kita merujuknya ke poli hamil rumah sakit. Jadi ini 

kan disesuaikan juga pasien BPJS sama non BPJS. Kalau BPJS ya kita pilihkan rumah sakit yang mou dengan 
BPJS kan berjenjang mbak. Terus kemudian pasien yang aterm atau yang sudah inpartu tetap aja jalurnya ke 

rumah sakit yang juga mou dengan BPJS kalau yang BPJS terus berjenjang juga. Terus disini juga diantar 

mbak. Jadi bidannya mengantar. Dulu kan kalau pembukaan sudah fase aktif ya lebih dari 3 baru bidannya 
nganter tapi kalau dengan kasus tertentu meskipun pembukaan satu kalau misalkan dengan ketuban pecah 

misalnya ya tetep kita antar.

P : Terus untuk pelaksanaan kunjungan nifasnya bagaimana ibu?
B1P2 : Ya kalau pasien di puskesmas sudah pasti ya kita kasih tahu tanggal untuk kontrol untuk kunjungan. Kadang 

kalau misalnya pasien yang melahirkan di rumah sakit itu kebanyakan juga dikembalikan ke puskesmas untuk 

kontrol nifas asalkan tidak ada komplikasi ya itu dikembalikan lagi ke puskesmas jadi untuk kontrol nifas baik 
itu yang spontan maupun yang caesar itu bisa dilakukan di puskesmas.

P : Terus yang terakhir ibu bagaimana peran kader dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B1P2 : Peran kader ya ini ya mbak ya sangat besar. Karena yo dengan kita kerjasama sama kader kita akhirnya 
pemantauan wilayahnya wilayah tempat kita apa bisa benar-benar maksimal ya mbak, dari informasi dari kader 

ke tenaga kesehatan sehingga kita para tenaga medis ini bisa tahu dimana titik-titik ibu hamil karena kan gak 

semua periksa ke puskesmas kan jadi informasi dari kader kita tahu dimana titik-titik ini pemetaan wilayahnya 
itu titik-titik dimana ada ibu hamil jadi kita juga tahu ibu hamil resti maupun yang resiko rendah terus ee 

pendampingannya jadi kalau terjadi apa-apa ibu kader juga bisa kontak dengan tenaga kesehatannya.

B1P3 : Bidan Pertama Puskesmas Ketiga

P : Selamat siang bu diyah. Nah, ini kan kematian ibu di Surabaya ini kan menurun. Menurut bu diyah kenapa bu?
B1P3 : Ya karena sudah mengadakan untuk pendampingan ibu hamil mulai dari saat hamil trimester awal kita sudah 

punya data dari kita dibantu oleh bidan kelurahan bersama juga dengan kader-kader posyandu di wilayah 

puskesmas tanah kali kedinding ini dalam pendampingan ibu hamil. Jadi sama-sama bekerja sama kalau pasien 
tersebut tidak melakukan pemeriksaan baik di puskesmas maupun bidan praktik swasta di dalam wilayah 

puskesmas tanah kali kedinding maka bila kader posyandu itu tahu dan mengenali ibu hamil resiko di 
wilayahnya maka oleh kader posyandu tersebut melaporkan ke kita dan bidan kelurahan itu pun setiap harinya 

dia buka di pos kesehatan kelurahan setelah itu dia berkunjung ke wilayah se kelurahan tanah kali kedinding 

dengan bergantian setiap harinya jadi dari RW 1 sampai dengan RW 12. RW 1 juga begitu punya 10 posyandu 
kemudian maaf 5 posyandu, kemudian RW II 10 posyandu, RW III itu ada 2 posyandu, kemudian RW IV ada 7 

posyandu, RW V itu 5 posyandu, RW IV 3 posyandu, RW VII 2 posyandu, RW VIII itu ada 1 posyandu, 

kemudian RW IX 2 posyandu, RW X 3 posyandu. Hla masing-masing posyandu tersebut punya kader, kader 

posyandu ya tentunya di tiap posyandu. Maka bidan kelurahan itu bersama kader posyandu di wilayahnya 
tersebut dia mencari ibu hamil dan mendampingi ibu hamil. Apalagi ibu hamil dengan resiko tinggi atau dengan 

faktor resiko sangat tinggi maka itu akan didampingi ketat oleh kader posyandu bersama bidan kelurahan 

termasuk pendampingan ketat itu dalam artian pemeriksaannya, dia sudah melaksanakan pemeriksaan ANC 
terpadu atau belum. Nah, kalau misalkan belum maka misal dia sudah periksa ditempat yang lain ya artinya di 

BPS baik dalam wilayah maupun di luar wilayah puskesmas tetapi dia itu tidak dilaksanakan ANC terpadu, 

mungkin juga di rumah sakit atau di klinik bersalin atau rumah bersalin ya, dia belum melaksanakan ANC 
terpadu itu ya, maka kan ada disitu buku KIA nya, nah, catatan-catatan yang ada di buku KIA itu maka kita 

lengkapi bidan kelurahan atau kader posyandu tersebut menganjurkan untuk ke puskesmas tanah kali kedinding 

untuk diadakan ANC terpadu. ANC terpadu itu kan sesuai kemenkes 2010 itu ada 10T, terpadu itu dalam artian 
mulai pemeriksaan ya sampai dengan pemeriksaan-pemeriksaan dengan terkait, unit terkait disini ya 

laboratorium, unit gigi dengan dokter umum dengan dokter spesialis itu dia harus melakukan terpadu tersebut. 

Kalau dengan dokter umum tentunya ya skrining untuk kesehatan, kesehatan utama jantung dan paru ya karena 
banyak ibu hamil dengan apa kematian ibu hamil itu ada penyebabnya dari jantung ada juga dari paru kan 

begitu. Jadi juga dengan unit gigi juga karena juga angka kematian tinggi juga ada yang disebabkan karena 

infeksi ya infeksi salah satunya juga dari rongga mulut. Nah itu maka skrining untuk gigi tersebut. Juga kalau 
laboratorium dari apa, nah laboratorium disitu ada pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin terskrining dengan 

pemeriksaan seperti HIV AIDS, hepatitis, ya IMS, itu semua sudah terpantau ya. Maka ada lagi mungkin salah 

satunya yang melibatkan dari unit gizi, kalau ibu hamil tersebut ada ibu hamil KEK yang dipantau lewat Lila 
pengukuran Lila atau lingkar lengan, normal kan 23,5, bila kurang dari 23,5 penduduk tersebut adalah dalam 

wilayah kita maka kita anjurkan untuk ke unit gizi untuk diberikan PMT, PMT pemulihan. Ya kalau di 

posyandu kan PMT penyuluhan, PMT pemulihan di unit gizi. Apabila pasien tersebut pasien luar wilayah maka 
disamping bidan memberikan penyuluhan atau KIE, maka diarahkan ke unit gizi juga diberikan penyuluhan ya 

artinya KIE tetapi untuk diarahkan koordinasi unit gizi disini dengan unit gizi di tempat yang lain atau juga ke 

kita sebagai bidan, mungkin bisa bekerjasama berkoordinasi dengan wilayah ibu hamil tersebut untuk mereka 
mendapatkan PMT di puskesmas sesuai wilayahnya. Nah, kalau dia wilayahnya misalnya di puskesmas pacar 

keling, puskesmas pacar keling kan sering merujuk kesini atau gading, puskesmas gading itu merujuk kesini. 

Nah, dirujukan itu, kita juga merujuk ke dia untuk menyampaikan bahwa ibu ini KEK itu, KEK kalau misalkan 
ibu hamil tersebut sudah rujukan dari puskesmas yang lain tentunya dia juga sudah diskrining untuk sama sih 

semua puskesmas di Surabaya itu sudah ANC terpadu dan semua bersama-sama bergandengtangan untuk 

menurunkan angka kematian ibu dan bayi ya. Jadi kalau mungkin skrining juga sama diskrining sudah tapi bila 
ibu hamil tersebut ibu hamil luar wilayah tetapi dia belum pernah periksa dimanapun ya dia periksa kesini 

karena menurutnya puskesmas ini lebih dekat menurut dia atau dekat dengan keluarganya maka dia melakukan 

pemeriksaan disini, kan disini juga ada unit persalinan yang mana mereka sekalian lah periksa disini sekalian 
juga bersalin disini maka kalau masalahnya Lila itu tadi atau mungkin terpantau hepatitis itu kita juga bisa 

merujuk atau memberitahukan kepada wilayah tersebut untuk mereka memantau atau mendampingi ketat juga 

seperti di wilayah puskesmas tanah kali kedinding karena apa ya pemerintah kota, PKK khususnya PKK kota 
itu mendampingi ibu hamil tersebut di seluruh kota Surabaya, wilayah utara, timur, selatan, barat dan pusat. 

Nah, kalau disini kebiasaannya PKK kota tersebut menyampaikan bahwa saya akan berkunjung ke kelurahan 

tanah kali kedinding mau di RW berapa, seperti itu koordinasinya dengan kelurahan atau ibu lurah, RW I 
misalnya, nah, nanti bu lurah menyampaikan pada kader posyandu, nah, ketua kader yang ketua untuk pokja 

nya pokja IV itu kan mendampingi untuk kesehatan, kesehatan di kelurahan, nah, sini ketua pokja nya itu bisa 

diberitahu bahwa kita akan ada kunjungan dari PKK kota untuk pendampingan ibu hamil, kemudian ke apa RW 
I, di RW I kader yang tadi ketua pokja IV tadi menyampaikan ke kader posyandu RW I untuk mengumpulkan 

ibu hamil – ibu hamil khususnya ibu hamil resiko tinggi resiko sangat tinggi. Yang resiko rendah bagaimana, 

tetap juga didampingi, dihadirkan juga disitu, nah, kemudian ketua pokja tadi menyampaikan ke kita puskesmas 
tanah kali kedinding yan biasanya lewat bidan koordinator saya dengan bidan kelurahan. Bu, ini mau ada 

kunjungan dari PKK kota untuk pendampingan ibu hamil. Oke, dimana ibu. RW I. Jam berapa, jam 9. Kita 

datang ke lokasi dimana, diadakan di tempatnya RW, balai RW. Oke, kita datang ke balai RW. Sampai di balai 
RW ya ibu hamil tersebut ditanyain sudah punya buku KIA atau belum, sudah periksa atau belum, periksanya 

dimana, kalau sudah periksa tapi dia periksanya di rumah sakit misalnya kan dia ndak punya buku KIA, rumah 
sakit mungkin tidak memberi buku KIA maka saat itu diberikan buku KIA atau misalnya dia ndak bisa datang 

waktu pendampingan ibu hamil, nah, dia periksanya di rumah sakit, misalnya orang ndak mau periksa disitu 

karena sibuk waktunya dia kerja dia periksanya ke dokter spesialis atau periksanya di rumah sakit yang swasta 
sana, dia ndak punya buku KIA ya ibu kader menyampaikan ini tidak punya buku KIA kita memberi buku KIA. 
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Kemudian bila ibu kader tersebut punya data tapi ndak bisa menghadirkan ibu hamil tersebut dia 

menyampaikan pada PKK kota dan kami puskesmas sini, bu, ini ndak punya buku KIA, periksanya di rumah 

sakit ya rumah sakit swasta, dia resiko sangat tinggi bu, pernah operasi, punya anak banyak bu, dia pernah 
keguguran, o ya resiko sangat tinggi, terus dia kan punya data berarti ya, terus buku KIA itu diberikan ke kader, 

nanti kader yang melakukan anamnesa atau melengkapi data-data yang ada disitu, kemudian tetep bidan 

kelurahan ini datang mengunjungi sore hari atau apa ya disaat luang waktunya pasien tersebut, ibu hamil 
tersebut, nanti sampai dilihat kemudian anunya pemeriksaannya, hasil pemeriksaan dari dokter mungkin itu 

dicatat di dalam buku KIA tersebut, buku KIA itu dibawa kemana-mana dan disampaikan kepada ibu hamil 

tersebut bahwa buku KIA ini penting untuk pemeriksaan hamil, persalinan, nifas, dengan bila bayi lahir sampai 
dengan bayi tersebut usia balita 5 tahun ditimbangkan di posyandu balita sampaikan seperti itu bahkan ini 

lengkap ada data imunisasinya maka kalau ibu tidak bisa ke puskesmas ibu harus membawa buku KIA ini ke 

rumah sakit, ke dokter atau ke mana aja tempat pelayanan yang ibu tuju untuk ada catatan penting disini di buku 
KIA, sehingga kita apa ya terpantau ibu hamilnya terpantau apalagi kalau resiko tinggi dan resiko sangat tinggi 

itu terdampingi, gitu. Nah, kalau di rumah sakit biasanya belum ada skor untuk KSPR belum ada juga skrining, 

skriningnya apalagi skrining tentang apa namanya itu yang sekarang itu lagi digalakkan bahwa ROT, MAP, 
BMI, IMT, maka itu kita lakukan. Karena sekarang ini ya ibu hamil itu masih yang tertinggi angka kematiannya 

itu dari sebab PEB. Nah, PEB disini sudah ada ya di rumah sakit-rumah sakit khususnya rumah sakit 

pemerintahan Soewandi sudah ada poli PEB, rumah sakit dokter Sutomo sudah ada poli PEB jadi kita merujuk 
pasien tersebut, bila positif 2 diantara 3 untuk skrining itu maka kita anjurkan kita rujuk ke rumah sakit USG 

doppler tiap wilayah beda-beda. Kita wilayah utara ke Soewandi, ada timur ke Airlangga, ada barat ke rumah 

sakit BDH, seperti itulah. Nah, itu di bawa kesana kemudian dilakukan USG doppler untuk dideteksi adanya 
PEB. Dalam pemeriksaan itu ternyata memang iya positif maka dokter tersebut yang ada disitu biasanya 

memberikan resep aspilet untuk bukan artinya mengobati PEB tetapi mencegah supaya tidak terjadi PEB begitu 

juga di puskesmas juga memberikan terapi untuk aspilet itu supaya tidak akan kena apa PEB nya, jadi 
mencegah PEB dengan cara pemberian aspilet itu sampai dengan lahir. Nah, untuk USG doppler ini bagaimana. 

Usia kapan rujukannya itu. ya mulai dari 20 minggu sampai 28 minggu. Itu dilakukan itu. Kalau misalkan di 

tempat yang lain belum dilakukan kan itu ada tulisannya ROT MAP BMI nya. Bila nggak ada kita yang 
melakukan. Hla terdeteksi 2 diantara 3 pasien tersebut dianjurkan untuk datang ke puskesmas diantar ke rumah 

sakit untuk USG doppler, seperti itu. kan tidak semua rumah sakit melakukan USG doppler ya tertentu aja 

mungkin yang ada karena ada poli PEB nya itu tadi.
P : Ya ibu diah. Kan tadi akhir-akhir ini kematian disebabkan karena PEB. Nah, mungkin itu kan dari segi medis 

diagnosa, kalau misalkan penyebab kematian mungkin SDMnya atau mungkin fasilitasnya atau mungkin SOP 

nya atau mungkin upaya pencegahan yang kurang itu menurut bu diah bagaimana ibu?
B1P3 : Kalau di puskesmas?

P : Nggih. 

B1P3 : Kalau di puskesmas ya sudah. Kita sudah melakukan itu artinya bila pasien tersebut tidak dari PEB ya dari yang 
lain, ya itu tadi terskrining dari 10T itu tadi. Nah, 10T tadi misalnya HIV positif selain yang PEB itu tadi, HIV 

positif ya dirujuk langsung walaupun itu penduduk luar wilayah, kita tetap menganjurkan pasien itu untuk 

datang kesini dan diantarkan ke rumah sakit dokter Sutomo untuk pemeriksaan selanjutnya untuk yang HIV 
AIDS, tetapi kita juga menyampaikan atau berkoordinasi dengan wilayahnya supaya dia bisa memantau supaya 

dia ndak lolos bahwa ini hlo HIV AIDS. Ini ada pasien HIV AIDS, bukan AIDS ya belum ya, kan HIV ya, 

terskrining HIV. AIDS itu kalau sudah mengalami pengobatan. Ini positif HIV sudah saya rujuk dengan dokter, 
sudah saya apa rujuk ke dokter di puskesmas dan diarahkan diantar oleh dokter oton untuk... disini dokter oton 

ketuanya, kemudian diantar ke rumah sakit apa Sutomo khususnya untuk itu tadi untuk HIV, tolong ini nanti 

dipantau untuk selanjutnya, mungkin ARV nya atau mungkin bersalinnya saat ini dia hamil sekian minggu 
misalnya dia sudah, mungkin dia sekarang sedang menjalani pengobatan ARV tolong dipantau untuk 

bersalinnya juga begitu, ini pasien hepatitis ya, ini wilayahmu ya terserah maunya sih lahir disini misalnya tapi 

tolong mungkin penyediaan vaksin hepatitisnya karena ada vaksin hepatitis untuk bayi sudah ada artinya mulai 
dari laboratorium sudah dilengkapi untuk pemeriksaan hepatitisnya kemudian untuk vaksin hepatitisnya juga 

disediakan. Hla kalau misalkan pasien tersebut lahir disini nanti kita menyampaikan atau mungkin eee, 

puskesmas luar wilayah tersebut dia sudah antiviral obat hepatitis kemudian dititipkan ke kami atau pada saat 
ini nanti lahir dia periksa disana ya dia pokoknya berkoordinasi lah untuk pemberian vaksinnya itu atau kita 

juga bisa memantau atau mungkin menyampaikan untuk nalangi dulu obat hepatitis atau bagaimana seperti itu, 
itu untuk hepatitis, HIV AIDS, kalau untuk yang IMS juga demikian sama sudah jadi kita ANC terpadu itu tadi.

P : O ya ibu untuk SDMnya ibu, menurut bu diah ini bagaimana peran bidan dalam upaya pencegahan kematian ibu 

bu?

B1P3 : Peran bidan ya sudah sangat sangat bagus dan solid ya karena kita ya itu tadi bergandengan tangan, tidak hanya 

di intern dalam gedung saja atau dalam puskesmas tanah kali kedinding tetapi bidan luar wilayah juga kita ya 

kan kita juga eee ada tim penakib, penurunan angka kematian ibu dan bayi. Hla itu dari kecamatan mungkin 
kelurahan mungkin sudah disampaikan oleh dokter Rias ya. Hla itu kita juga mengadakan rapat dengan bidan 

praktik swasta untuk didatangkan kesini kemudian kita berikan itu tadi ilmu pengetahuan tentang dalam rangka 

penurunan angka kematian ibu dan bayi seperti apa yang harus kita lakukan termasuk juga bidan-bidan praktik 
swasta selain dapat pengetahuan dari kita kan ada undangan dari organisasi dari IBI, hla itu sudah ada sama 

juga, di organisasinya mengundang para narasumber ya, dokter Sp OG dan Sp A untuk memberikan 

pengetahuan bagaimana ANC terpadu bagaimana cara menurunkan angka kematian itu sudah di Surabaya ini 
sudah betul-betul dilakukan upayanya sudah keren lah ya termasuk juga kalau kita punya dukun, dukunnya juga 

sudah bermitra dengan kita tapi kalau kita di puskesmas tanah kali kedinding ini dulu ada dukun bayi 2 tapi 

sekarang sudah ndak ada dukun. Ada dukun bayi 1 pun itu sudah tidak aktif melaksanakan itu, dia hanya 
memijat bayi karena sudah tua jadi kita ndak punya dukun bayi.

P : Terus ini menurut bu diah ini bagaimana untuk kuantitas bidan di Surabaya ini?

B1P3 : Kalau kuantitas kalau di puskesmas tanah kali kedinding sudah cukup sesuai dengan apa yang diatur ditentukan 
oleh permenkes untuk jumlah unit jumlah tenaga itu sudah jadi termasuk kalau ketenagaan di KIA, KB, 

termasuk juga di persalinan, puskesmas pembantu, pos kesehatan kelurahan itu sudah cukup.

P : Bu ada sertifikasi untuk bidan ndak bu?
B1P3 : Ya iya lah, semua bidan harus disini dan sudah punya

P : Berarti sudah semua bu disini?

B1P3 : Sudah, sudah punya sertifikat khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak ya. Kalau kita itu standarnya 
minimal itu harus APN.

P : Tapi ini di tanah kali kedinding sudah semua ya bu ya, kalau di Surabaya?

B1P3 : InsyaAllah sudah, kalau belum kan nanti ada apa namanya ada semacam pemberitahuan dari organisasi bahwa 
bidan itu kalau di puskesmas atau di ya pelayanan swasta ataupun BPS itu harus bidannya harus sudah 

terstandar, harus melakukan apa namanya itu pelatihan APN itu ya, itu minimal APN, kemudian harus juga 

P : Pengumpulan SKP itu bu?
B1P3 : Iya itu organisasi itu SKP untuk apa namanya untuk sertifikat. Sertifikatnya itu 25 per 5 tahun. Per 5 tahun jadi 

satu tahunnya harus 5. Jadi harus 25. Nah, BPS juga demikian, jadi semua itu organisasi yang menentukan 

seperti itu. Syarat untuk melakukan praktik ya walaupun dia kerja misalnya harus ada Surat Ijin Kerja Bidan. 
Praktik disamping Surat Ijin Bidan harus ada SIPB. Kalau di puskesmas harus ada SIKB, seperti itu. Di rumah 

sakit juga ada SIKB. Pokoknya kerja-kerja itu SIKB, kalau di tempat sendiri bidan praktik  SIPB. Kalau seperti 

saya, saya punya tempat praktik juga dinas disini dobel saya punya, saya punya SIPB dan SIKB. Dan itu selalu 
update apa namanya itu diperpanjang. Pengetahuan-pengetahuan untuk bidan-bidan disini juga update, update 

ilmu, update pengetahuan.

P : O ya bu mungkin hambatan apa saja yang dialami bidan dalam upaya pencegahan kematian ibu bu?
B1P3 : Kalau disini ya kayaknya sudah ya, ndak ada hambatan ya mungkin ini aja lebih ditingkatkan untuk 

kerjasamanya untuk koordinasinya itu aja lah, sementara untuk ditempat saya misalnya ini kita di puskesmas 

kan ada pemantauan wilayah setempat yang mana memantau tidak hanya ibu hamil aja sampai dengan pra 
sekolah ya. Kalau kita misalnya tidak tercapai cakupannya capaiannya tidak sesuai itu dinas kesehatan kan 

memberikan rambu-rambu, gimana kok ndak tercapai, kenapa, kendalanya apa, seperti itu, nah untuk itu setelah 

itu kita menentukan rencana ya rencananya bagaimana untuk melakukan itu, mungkin ada kegiatan untuk 
meningkatkan capaian tersebut yang didanai oleh dinas.

P : Itu salah satu peran dinas ya bu, selain mungkin mendanai dan memantau itu ada peran lain ndak bu dari dinas 

kesehatan?
B1P3 : Memfasilitasi juga. O ya sudah kan kemarin itu pengetahuan itu pembelajaran itu. Nah dari rumah sakit itu 

mendampingi puskesmas khususnya dokter SpOG nya untuk memberikan pengetahuan kalau ditempat kita 

puskesmas tanah kali kedinding Rabu minggu pertama. Nanti satu dokter itu memantau 4 puskesmas. Dokter 
obsgyn nya Soewandi untuk wilayah utara ya, kan wilayah utara itu kan banyak ada 5 dokter obsgyn. Nah, satu 

dokter obsgyn itu di tempat keliling dimana-mana ya dalam rangka itu tadi, upaya penurunan itu, penambahan 

pengetahuan untuk kita bagaimana caranya, bagaimana mengenali permasalahan ibu hamil.
P : Terus menurut bu diah ini kuantitas obsgyn bagaimana ibu?

B1P3 : Kita sudah punya dokter Sp OG yang tiap bulan melakukan pembinaan ke puskesmas, Cuma kendalanya dokter 
Sp OG kita itu nggak apa namanya itu nggak standby ya

P : Tapi bisa on call ya bu ya?
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B1P3 : On call itu hanya apa namanya paling ya ndak bisa rawuh kesini tetapi hanya memberikan anjuran ya artinya kita 

berkolaborasi lewat telfon kemudian dokter Sp OG menyampaikan untuk eee dirujuk aja atau diterapi ini ini ini, 

advise aja lah. Dokter Sp A juga begitu.
P : Tapi ini standby 24 jam ya beliau?

B1P3 : Iya, Cuma ya itu tadi. Tapi kalau kadang-kadang kita ya repot ndak bisa dihubungi misalnya ya dokter tersebut 

ya, ya kita langsung saja ke rumah sakit kan kita dekat dengan Soewandi dekat dengan rumah sakit haji, dekat 
dengan Soetomo, ya kita merujuk aja disana langsung menangani.

P : Lanjut nggih bu, kalau peran kepala puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana ibu?

B1P3 : Beliau ya memantau, beliau juga senantiasa meningkatkan, beliau juga ya sangat sangat ini ya respon aktif untuk 
apa dalam rangka penurunan kematian karena beliau juga sebagai kepala puskesmas kan tim nya sudah ada 

termasuk pak camat ada itu SK nya SK tim itu, tim penakib itu tadi, ya ada siapa-siapa aja yang berperan aktif 

di wilayah itu.
P : Itu peran beliau dalam proses pelayanan. Kalau peran beliau dalam meningkatkan SDM nya bagaimana ibu?

B1P3 : Ya kalau seandainya ada yang keluar ya beliau mengijinkan dan meminta ganti jangan sampai kita kurang 

tenaganya, iya disini kan dipersalinan juga ada kan dan bidannya juga cukup kuantitasnya kualitasnya.
P : Ibu terus untuk fasilitasnya ibu. Bagaimana ketersediaan fasilitas dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B1P3 : Menurut saya cukup.

P : Terus kondisinya ibu?
B1P3 : Kondisi baik.

P : Untuk kalibrasinya?

B1P3 : Kalibrasi alatnya juga ini kan kita mau akreditasi jadi terkalibrasi semua alat.
P : Jadi baru saja di kalibrasi ya bu ya?

B1P3 : Iya sudah, sudah terkalibrasi. USG juga yang bagus hlo, logic itu berapa itu logic berapa. Oke, sudah. Disini hlo 

ya. Cuman ya kita kendalanya untuk dokter spesialis itu kan kita seminggu cuman sekali ya, seminggu sekali 
dan beliau on call tetapi peran aktif PJ KIA kita, sini kan ada dokter PJ KIA, itu dokter retno penanggung 

jawab. Nah penanggung jawab KIA itu melaksanakan untuk USG mengganti dokter spesialis kalau diperlukan 

untuk pasien terus harus USG ya kan misalnya deteksi dini deteksi yang resiko tinggi misalnya kalau ada 
plasenta previa dan supaya untuk mencegah adanya antepartum bleeding itu ya atau mungkin BSC itu 

bagaimana disitu kan mungkin kelainan letak. Dokter retno selaku PJ KIA hebat dong dokter kami disini. Itu 

sudah sangat-sangat berperan aktif dan misalnya dokter spesialis obsgyn gak ada beliau mengganti, 
menggantikan apa namanya itu beliau perannya dokter spesialis itu. Jadi kalau misalkan rujukan juga seperti itu, 

bila dokter Sp OG ndak bisa dihubungi atau mungkin beliau ndak ya kita lebih ke dokter PJ KIA utamanya 

yang bagian persalinan langsung hubungi dokter PJ KIA untuk advise beliau selaku PJ KIA menggantikan 
dokter Sp OG itu.

P : O nggih. Untuk fasilitas tadi ada kondisinya baik terkalibrasi, terus penggunaanya bagaimana ibu?

B1P3 : Penggunaannya tadi kan USG oleh dokter umum digantikan oleh dokter umum dokter PJ KIA kalau misalkan 
dokter obsgynnya nggak ada tetapi bila ada masalah ya kita tetep seminggu itu pasien tersebut oleh dokter PJ 

dialihkan ke dokter spesialis artinya dirujuk ke dokter obsgyn itu untuk bila memungkinkan kok lama ya 

waktunya padahal ini harus cepat ya dokter PJ KIA yang menentukan untuk dirujuk ke rumah sakit segera.
P : Terus untuk ketersediaan obat-obatan bagaimana ibu dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B1P3 : Kalau obat-obatan itu memang sih sempat yang kemarin-kemarin itu kurang artinya khususnya obat-obatan yang 

di unit persalinan, Uterotonika contohnya itu, kemudian sarung tangan 
P : Terus solusinya bagaimana ibu?

B1P3 : Ya kita beli untuk sarung tangannya, ya sementara kalau misalnya nggak ada ya ruang persalinan itu pinjam, 

pinjam obat tersebut ke tempat saya bidan praktik swasta, tempat saya kan dekat dengan puskesmas, mungkin 
kesana mungkin juga ke bidan praktik yang lain yang dekat dengan kita, pinjam obat tersebut besok diganti.

P : Terus ini bu untuk pembiayaan proses pelayanan dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana ibu?

B1P3 : Pembiayaan yang dimaksud?
P : Pelayanan, jadi seperti kan ada kelas ibu hamil ada KIE ibu hamil

B1P3 : Kalau itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi tentang rencana-rencana usulan kegiatan itu kan nanti ditindak 

lanjuti dengan dinas dibiayai oleh dinas dengan anggaran dari dinas mungkin anggaran APBD itu mungkin 
untuk apa namanya meningkatkan kualitas pelayanan ya, ya seperti itu, kegiatan-kegiatan BOK itu. kan kita 

buat RUK, Rencana Usulan kegiatan ya tentunya ya sebelumnya kita sudah melihat target-target atau capaian 
tadi yang saya sampaikan kemudian kita buat persiapan nya bagaimana analisa datanya seperti apa kemudian 

kita buat POA kan. Buat POA itu ada RUK dan RPK, ada rencana usulan saja, ada rencana yang kedepannya. 

RPKnya itu yang didanai dinas itu tadi. Untuk kegiatan yang dalam rangka penakib juga ada di dalam RUK itu 
termasuk capaian-capaian program yang kurang itu tadi, K1, K4 ya itu kan capaian program atau komplikasi 

kebidanan. Nah itu kan harus misalnya sudah dideteksi ibu hamil resiko tinggi atau resiko sangat tinggi maka 

pada saat itu didampingi terus setiap saya sampaikan tadi kemudian nanti bila lahir di rumah sakit didampingi di 

rumah sakit sampai dengan nanti bersalin itu ada kunjungan rumah, home care untuk mendampingi yang 
bersalin postpartum atau nifas sampai dengan KB nya itu termasuk ke bayi nya juga pendampingan untuk COC, 

continuity of care. Jadi seperti itu, kalau kurang ada dana siapa yang harus berangkat untuk berkunjung 

melakukan kunjungan.
P : Itu untuk pembiayaan prosesnya, kemudian peningkatan SDM seperti pelatihan seminar itu bagaimana ibu?

B1P3 : Sudah, pembiayaannya kan dari dinas juga, disamping itu kita puskesmas selalu peningkatan pengetahuan untuk 

tenaganya, hlo ya sebulan kita untuk peningkatan kapasitas pengetahuan dalam rangka penakib, kita kan sudah 
tak sampaikan tadi dari dokter Sp OG Soewandi yang mendampingi kita sebulan sekali ya lewat peningkatan 

kapasitas pengetahuan tadi ya, kemudian yang dari Sp OG kita juga sebulan sekali, yang dokter-dokter 

Soewandi itu kan wilayah utara sebulan sekali, hla ada lagi peningkatan kapasitas pengetahuan itu dari dokter 
lain narasumber lain. Kita mendatangkan narasumber itu dari dokter Sp OG contoh dokter ardian itu sudah 

pernah 

P : Dokter ardian pembimbing saya itu bu
B1P3 : Yang beliau putranya dokter Sugeng Sp A yang di sepanjang ya, buka klinik di sepanjang ya. Beliau 

mendampingi kami.

P : Terus untuk kalau masalah seperti pemeliharaan fasilitas ambulans itu pembiayaannya bagaimana?
B1P3 : Kita punya ambulans 2 hlo.

P : Sopirnya ibu? Sopirnya 24 jam?

B1P3 : 24 jam. 2. Kita punya 2 bergantian ini sopir jaga malamnya, kalau pagi semua otomatis yang pagi 2 orang. Kalau 
seandainya 2 ini nggak bisa, ada 1 ndak bisa ada pengganti staff kita pengganti untuk driver. Ada serep, tenaga 

serep.

P : Untuk pembiayaan pemeliharaannya ibu?
B1P3 : Dinas dong. Kita punya nya ambulans punya dinas.

P : Ini kira-kira ada masalah yang berkaitan dengan pembiayaan?

B1P3 : Ndak, bahkan kita puskesmas ini kadang-kadang itu dipinjam ambulans nya. Ambulans nya puskesmas kadang 
dipinjam oleh BPS, puskesmas lain. 

P : O ya ibu, ini kan pencegahan kematian ibu ini kan ada primer, sekunder, tersier. Nah, pencegahan primer itu kan 

ada kelas ibu hamil, pemberian tablet Fe, KIE ibu hamil, P4K. Pelaksanaan program-program tersebut 
bagaimana bu diah?

B1P3 : Kelas ibu hamil jadi kita memberikan pengetahuan pada semua ibu hamil di wilayah puskesmas tanah kali 

kedinding khususnya mungkin luar wilayah yang berkunjung kesini untuk kelas ibu hamil juga kita juga ada 
untuk pasiennya itu kita punya mahasiswa juga banyak disini. Hla itu dimanfaatkan untuk yang mana berlatih

ya untuk dia memberikan penyuluhan yang mana juga sebelumnya ya otomatis SAP nya konsul ke kita 

termasuk leaflet kemudian dia memberikan penyuluhan-penyuluhan itu audience atau pasien yang berkunjung 
ke puskesmas tanah kali kedinding itu, jadi kita peningkatan apa peningkatan pengetahuan untuk SDM, 

peningkatan pengetahuan untuk pasien, untuk masyarakat. Juga kita juga memberikan penyuluhan pada 

masyarakat itu bergantian ya mesti minimal 3 orang yang berangkat ke posyandu, kita posyandu balita itu kan 
ada dua kegiatan, satunya penimbangan balita yang satunya untuk penyuluhan. Jadi dua kali kegiatan di 

posyandu balita. Hla pada saat posyandu balita mungkin juga ada penyuluhan. Saat penyuluhan juga ada 

penyuluhan gitu hlo yang mana kegiatan itu meningkatkan pengetahuan untuk masyarakat di posyandu balita, 
apa aja, dia minta apa, ibu hamil ASI eksklusif, seperti itu.

P : Terus untuk kebijakannya ibu, bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B1P3 : Ya otomatis sudah dijalankan lewat dinas, lewat PKK kota ya kan.
P : Sudah maksimal ibu?

B1P3 : Sudah maksimal insyaAllah ya, makanya kan insyaAllah kita bisa menekan angka kematian ibu atau 

menurunkan angka kematian ibu lebih baik lagi.
P : Untuk pelaksanaan SOP di puskesmas bagaimana ibu dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B1P3 : Ya insyaAllah kita sesuai SOP ya, ya kita bekerja sesuai standar

P : Ada sanksi bila tidak melaksanakan sesuai SOP tidak bu?
B1P3 : Ya mengingatkan, ada monitoringnya, dokter PJ KIA yang memonitor itu semua ya dan mengevaluasi untuk 

bagaimana tindak lanjutnya.
P : Terus untuk pencegahan primer tadi kelas hamil sudah dilaksanakan ya bu ya. Untuk pemberian tablet Fe dan 

P4K bagaimana ibu?
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B1P3 : Tablet Fe, tablet Fe yang berkunjung kesini ya. Yang tidak berkunjung kesini otomatis tidak diberi kalau dia 

periksa. Kalau tidak periksa mungkin dilaksanakan di posyandu balita, dirujuk oleh kader posyandu ke 

tempatnya posyandu untuk diberikan Fe.
P : Untuk P4K ibu?

B1P3 : P4K nya kader posyandu bersama bidan kelurahan keliling untuk P4K, stiker itu dengan ada sriker P4K mungkin 

ada penandaaan untuk resiko rendah, resiko tinggi dan resiko sangat tinggi.
P : Kalau pelaksaan KIE ibu hamil bagaimana ibu?

B1P3 : KIE ya jelas mbak, setiap kunjungans setiap ibu hamil kita lakukan KIE.

P : Ada pelayanan buat caten ndak bu?
B1P3 : Imunisasi caten ada itu imunisasi TT

P : Untuk pencegahan sekunder deteksi dini dan rujukan tadi sudah dijelaskan ibu ya, terus untuk pencegahan tersier 

itu kunjungan nifasnya tadi sudah dijelaskan juga.
B1P3 : Ya itu tadi melakukan kunjungan rumah dengan COC itu tadi. Bidan kelurahan itu yang melakukan

P : Ya, terus ini yang terakhir peran kader nya bagaimana ibu?

B1P3 : Ya itu tadi peran kadernya bagus sekali disini bekerja sama dengan dia anu apa namanya crosscek jumlah ibu 
hamil yang ada disini. Dia datang kesini crosscek, bu RW 1 ibu hamil nya jumlahnya berapa, yang sudah lahir 

berapa yang belum lahir berapa, setiap bulan itu, pokja 4 yang saya sampaikan tadi, sudah, kita bersama-sama 

mendampingi ibu hamil sampai dengan nifas sampai dengan balitanya 5 tahun, eee, apa ya tadi saya bilang 
dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi kita bergandengan tangan, bukan hanya bidannya tetapi kader 

posyandu ya terus kemudian dengan kecamatan, kelurahan juga bidan-bidan praktik, bidan-bidan luar wilayah 

atau bidan puskesmas yang lain untuk selalu berkoordinasi, berarti kan kita sangat-sangat sudah solid ya untuk 
semua kegiatan dan pelayanan khususnya ibu hamil

P : Ya sudah, terimakasih bu diah.

B2P1 : Bidan kedua puskesmas pertama

P : Selamat siang mbak risky, ini saya mau tanya tentang ini kan mbak risky sudah bekerja di puskesmas ini selama 
8 tahun ya mbak. Terus menurut mbak risky, bagaimana peran bidan puskesmas debagai sumber daya manusia 

kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu mbak?

B2P1 : Kalau menurut saya itu peran bidan itu memang ujung tombak, tapi bidan tidak bisa kerja sendiri apalagi klo 
dipuskesmas, klo misalkan bidan di puskesmas atau yang punya wilayah dia juga harus menggandeng seperti 

kader di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau misalkan dia bisa apa kerjasama dengan kadernya, 

kerjasamanya itu dalam rangka apa itu identifikasi data ibu hamil, kemudian kunjungan ibu hamil resti, seperti 
itu, untuk deteksi dini kayak gitu.

P : Apa saja mbak peran bidan di puskesmas?

B2P1 : Peran bidan di puskesmas selain untuk deteksi dini ibu hamil resti juga bisa membantu menurunkan AKI dan 
AKB, kemudian juga kunjungan rumah, kemudian juga penggerakan masyarakat, dalam hal ini kader untuk 

identifikasi ibu hamil, kemudian untuk deteksi dini, kemudian untuk penggerakan program P4K seperti itu. 

Selain juga fungsi yang lainnya misalkan seperti pelayanan atau posyandu dan yang lain.
P : Menurut mbak risky ini apakah peran bidannya sudah maksimal?

B2P1 : Peran bidan kalau dari segi tupoksinya yang lihat sebegitu banyak menurut saya ya sudah maksimal, tapi untuk 

pelaksanaan di lapangan jelas kan ya kita juga gak bisa bekerja sendiri. Kita jelas butuh kader, kemudian juga 
perlu dibantu oleh masyarakat juga. Kalau kita bekerja sendiri jelas kita tidak akan maksimal.

P : Mungkin untuk memaksimalkan yang di pelayanan tadi bagaimana mbak?

B2P1 : Solusinya kerjsama dengan kader, menggerakkan masyarakat soalnya itu tadi kalau kita satu orang terus disuruh 
mengurusi satu kelurahan jelas gak mungkin kan, ya itu kita perlu kerjasama dengan masyarakat dalam ini 

tokoh-tokoh masyarakatnya misalkan RT, RW, kemudian kader posyandu balita, kader phbs kibblanya, kader 

PKK ibu hamil restinya, seperti itu. Untuk kunjungan rumah, untuk mencari data atau informasi.
P : Menurut mbak risky ini bagaimana kualitas bidan puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B2P1 : Kalau pencegahan kematian ibu menurut saya ada dua ya pencegahan kematian yang di puskesmas rawat inap 

atau yang di rawat jalan. Kemudian pencegahan kematian nya itu pada saat tindakan persalinan atau 
sebelumnya. Kalo misalkan pencegahan sebelumnya deteksi dini dan di rawat jalan. Tadi pertanyaannya apa, 

kualitasnya ya. Yang jelas kalau bicara kualitas daya ukurnya apa dari mbaknya?
P : Mungkin ini masih perlu ditingkatkan? Pelatihannya? Atau mungkin kemampuan dalam melakukan pelayanan 

deteksi, seperti itu

B2P1 : Kalau menurut saya sih sudah maksimal karena dari dinas sendiri juga sudah memberikan pelatihan misalkan 

ada juga pelatihan untuk deteksi dini ibu hamil, terus ada juga pelaksanaan phbs kibbla, kemudian ada juga 

pelatihan yang skill seperti APN atau CTU ada beberapa puskesmas yang bidannya sudah dilatih, seperti itu.
P : Berarti tidak perlu ditingkatkan ya mbak ya?

B2P1 : Kalau bicara perlu ditingkatkan atau endak namanya ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang ya mbak 

mungkin saya yang lulus 8 tahun yang lalu sama adek yang sekarang masih kuliah atau misalkan nanti mau 
lulus kan jelas ada yang baru, kalau perlu ditingkatkan itu terkait yang jelek atau enggak, kalau menurut saya 

sudah bagus tapi ya namanya perlu diitngkatkan ke arah yang lebih baik ya ndak papa, ndak masalah, kayak 

gitu, tapi tidak mengurangi kualitas bidan-bidan yang sekarang yang sudah dilapangan itu tadi, seperti itu.
P : Terus ini mbak, standar jumlah bidan ini kan menurut PPSDM itu kan 100 bidan per 100.000 penduduk. Nah, 

menurut mbak risky ini bagaimana jumlah di puskesmas saat ini?

B2P1 : Ya kalau misalkan kita bicara tentang standar jumlah itu kan urusannya panjang ya, urusannya dengan 
pengadaan urusannya juga kalau kita mau ideal itu bisa tapi kan juga disesuaikan dengan pendapatan daerahnya 

masing-masing. Toh juga kan bukan dari instansi kesehatan aja yang tidak standar begitu hlo klo kita bicara 

tentang standar jumlah polisi juga mungkin jumlah polisi juga belum cukup, jumlah guru juga belum cukup. 
Tapi ya itu tadi apa ya pasti sudah ada solusinya, yang jelas kalaupun seandainya kita kurang tapi kan bidan itu 

tidak kerja sendiri. Kita punya kader, kemudian kita juga punya kawan beda profesi seperti misalnya promkes 

misalnya gizi yang dia juga membantu, kayak gitu, kalau ada penambahan ya kita senang sekali ada 
penambahan, tapi kalau misalkan tidak bisa ditambah itu kan mungkin maunya pemerintah kota yang jelas kan 

penambahan pegawai itu kan hubungannya kan ke anggaran ke gaji nya seperti itu.

P : Berarti menurut mbak risky masih kurang ya mbak ya jumlahnya?
B2P1 : Kalau menurut saya kalau dibilang kurang itu ya kurang, kalau dibilang cukup ya cukup. Jadi tergantung kita 

masing-masing yang penting itu adalah teamworknya di ruangan itu tadi di KIA itu tadi. Seberapapun jumlah 

bidannya kalau tidak bisa bekerjasama dengan baik itu nggak akan bisa cukup gitu. Kerjasamanya gak hanya 
dengan teman-teman seprofesi aja tapi juga dengan masyarakat kayak gitu. Kalau biacara kurang ya itu tadi 

semuanya itu tergantung dari anggarannya, kalau kita dilapangan bilang oh kurang tapi ternyata anggarannya 

tidak ada daripada kita terus-terusan nambah bidan lebih baik kita cari cara lain supaya kegiatan atau program 
kita itu bisa tercover ya itu tadi dengan kader atau yang lainnya.

P : Kalau di puskesmas ketabang sendiri bagaimana mbak?

B2P1 : Kalau menurut saya bidan 4 itu sudah cukup tapi kalau misalkan bikin gak cukupnya itu misal ya itu tadi ada 
peningkatan pengetahuan dari dinas, misalkan ada pelatihan nah itu kan diluar kuasa kita ya, diluar kalau dia 

sakit atau endak tapi kadang juga pernah yang dua bidannya ada pelatihan jadi kan kita disini ada dua, jadi satu

benar-benar di induk satunya di pustu ya klo pun didalam gedung itupun ya kita tetap pelayanan tapi nanti 
mungkin pelayanan kita hentikan sementara kalau ada kegiatan di luar geudngnya karena biasanya ya mungkin 

bidannya 2, satu pelayanan didalam gedung, satunya luar gedung karena ada yang pelatihan jadi apa namanya 

yo wes mau gak mau satu orang ini harus keliling. Ya itu tadi pokoknya kita kerjasama dengan teman perawat 
atau teman yang ada didalam ruang yang beda profesi supaya klo misalkan ada pasien klo kita pas diluar 

gedung kan masih bisa kerjasama dengan perawatnya yang ANC kayak gitu. Atau konsultasi ibu hamilnya bisa 

kita percayakan ke teman-teman yang gizi karena kita mungkin ada kegiatan kayak posyandu seperti itu, tapi 
kan itu juga nggak lama kan. Kayak gitu sih.

P : Terus ini apa saja hambatan bidan dalam melakukan upaya pencegahan kematian ibu mbak?

B2P1 : Menurut saya ya, kalau di Surabaya itu banyak sekali penduduk musiman, nah penduduk musiman itu kadang-
kadang dia itu tidak mau lapor pak RT jadinya kan masih misterius ya datanya, sedangkan klo misalkan kita 

dapat laporan dari rumah sakit itu alamatnya bilang ditempat kita tapi ternyata pas ditempat kita orangnya ndak 

ada, ternyata dia hanya di tempat kita hanya sebagai KTP tapi dia bermukimnya itu mungkin di rumah 
mertuanya atau di tempat lain, jadi mungkin itu banyak penduduk musiman yang mungkin dia itu malu untuk 

lapor. Kemudian yang kedua itu banyak warga yang tinggalnya itu tidak sesuai dengan alamat KTP. Jadi 

misalkan secara administrasi dia alamatnya di tempat saya tapi ternyata dia tinggalnya itu di Sidoarjo. Nah, jadi 
kan apa ya mungkin ee kader sudah nyari tapi ndak ada mbak alamat yang ini atau mungkin orangnya gak mau 

keluar atau gimana. Nah seperti itu sih mungkin kendalanya itu ya biasa masalah kependudukan itu, demografi 

pencatatannya. Negara kita kan belum kayak Singapura atau kayak negara lain yang dengan sidik jari terus 
sudah keluar semua kan, kayak gitu.

P : Terus untuk mengatasi hambatan tersebut bagaimana mbak?
B2P1 : Ya itu tadi, kembali lagi ke masyarakat, kita harus kerjasama dengan mereka, jadi kan kita harus apa ya, kita itu 

jangan seolah-olah O klo ada kematian kita yang takut tapi kita harus membuat klo ada kematian itu lho bu 

kasihan tetangganya meninggal lho bu, gimana. Jadi kita harus membagi beban itu jangan cuma kita tapi 
kembalikan ke masyarakatnya dalam hal ini ya itu tadi ke kadernya. Kita harus kerjasama sama kader itu tadi.
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P : Dengan solusi kerjasama tadi apa hambatannya sudah teratasi mbak?

B2P1 : Sudah, bisa, InsyaAllah bisa. Misalkan ada warga yang tertutup kita nggak ngerti bahasanya, dia tertutup 

mungkin karena dia itu pindahan dari madura, terus habis gitu dia itu ditinggal suaminya kerja kalau siang, 
sedangkan disitu dia itu jauh dari keluarganya. Nah kalau kita datang baju putih-putih kan mereka takut tapi 

kalau misalkan ada kader terus yang bisa bahasa madura terus bantu kita pas waktu kunjungan rumah. Nah, 

kadang dia mau keluar gitu terus besoknya bisa dianter ke puskesmas kayak gitu.
P : Terus ini mbak, menurut mbak risky ini bagaimana peran dokter obsgyn dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B2P1 : Kebetulan puskesmas saya itu rawat jalan dan bukan puskesmas PONED jadi gak ada dokter obsgynnya. Tapi 

baru-baru ini dari dinas, dinas kesehatan kota surabaya ya, jadi sudah ada solusi dari dinas, jadi puskesmas-
puskesmas di surabaya itu akan didampingi oleh dokter obsgyn dan program itu baru berjalan minggu ini. 

Kebetulan kemarin dokter obsgynnya datang itu waktu saya lagi cuti, tapi kemarin cerita dari teman-teman ya 

bagus sih dokter obsgynnya itu apa namanya ada diskusi anatara kepala puskesmas, dokter obsgyn, bidan dan 
dokter penanggung jawab KIA nya. Jadi dia tanya-tanya tentang kendala kita di lapangan itu apa, itu kalau kita 

di rawat jalan ya, mungkin buat temen-temen yang dirawat inap mungkin beda lagi apa namanya peran mereka, 

mungkin bagi temen-temen yang dirawat inap kan klo dokter obsgyn kan sudah langsung tindakan ya seperti itu 
tapi kalau buat kita yang dirawat jalan sih sejauh ini dari dinas kesehatan kota itu sudah memfasilitasi kita jadi 

nanti klo gak salah... jadi yang di rawat jalan itu dikasih dokter obsgyn sebulan sekali, selasa minggu kedua, 

kita juga baru menjalankan itu selasa kemarin sih tapi ya menurut saya itu sudah bagus ya. Jadi kan dinas itu 
peduli, soalnya kan kita kayak puskesmas ketabang ini gak ada rawat inapnya terus juga bukan puskesmas 

PONED, terus kalau dulu kan ada jarak ya, dokter obsgyn kan adanya di rumah sakit tipe B atau tipe C 

punyanya pemerintah kota kan sedangkan kita kan di yang paling bawah di puskesmas. Tapi dengan adanya 
dokter obsgyn yang datang ke puskesmas itu kita jadi lebih kenal, dokter obsgynnya juga jadi lebih tau 

permasalahan yang dimasyarakat dipuskesmas itu apa, seperti itu. Kalau menurut saya sih ya tetep berperan ya.

P : Terus apakah peran beliau sudah maksimal mbak?
B2P1 : Kalau sudah maksimal, gak tau ya, mungkin ini bagi temen-temen yang dirawat inap ya, kalau yang dirawat inap 

kan apa sudah maksimal mungkin dalam hal tindakan ya dek ya. Setahu saya kan ya mereka itu kan juga kalau 

ada pasien-pasien dari kita yang kasus-kasus misalkan KSPR nya tinggi dari awal itu kan kita sudah harus 
merujuk ke Soewandi. Nah itu, kalau saya mendengar dari pasien sih mereka langsung ditangani sama dokter 

obsgynnya itu tadi. Dari awal juga membantu perencanaan persalinan ya menurut saya sudah maksimal sih.

P : Ya itu tadi perannya, kemudian untuk kualitas dokter obsgyn sendiri dalam upaya pencegahan kematian ibu 
bagaimana mbak?

B2P1 : Kalau kualitas itu kan berarti tergantung jam terbangnya ya, kalau yang saya lihat dokter obsgyn yang di 

Surabaya kayak yang di rumah sakit – rumah sakit besar seperti dr Soetomo itu kan juga sudah banyak yang 
konsultan. Kita juga punya beberapa dokter obsgyn yang sudah bagus, ya sudah bagus sih dek yang senior itu 

tadi, Cuma kan mungkin yang ini yang di pemerintah ya. Kalau yang kerja di instansi pemerintah itu kan saya 

yakin dinas kesehatan gak sembarangan ngambil orang ya. Ya mungkin sudah baik.
P : Terus apa masih perlu ditingkatkan mbak kualitas obsgynnya mbak?

B2P1 : Kalau perlu ditingkatkan kayaknya ya sudah cukuplah dek. Pokoknya intinya tuh kayak ya itu tadi yang 

dilakukan oleh dinas kesehatan, jadi mereka itu turun ke puskesmas terus bisa tahu permasalahan yang ada di 
puskesmas itu apa aja, masalah skill itu kan saya yakin kalau sudah lulus itu kan setiap orang sudah kompeten 

ya. Ya kayak gitu aja sih. Cuma ya itu mingkin dulu itu karena belum ketemu dan kayaknya ada jarak yang jauh 

gitu lho. Tapi sekarang dengan adanya program 1 puskesmas 1 dokter obsgyn yang membina itu kayaknya 
sudah lebih dekat, seperti itu.

P : O ya, terus untuk jumlahnya dokter obsgyn bagaimana mbak?

B2P1 : Kalau yang saya tahu itu Surabaya itu kan punya rumah sakit kotanya itu kan ada di Soewandi sudah ada dokter 
obsgynnya, terus juga di puskesmas sendiri itu juga ada beberapa puskesmas yang sudah ada dokter obsgynnya 

tapi memang gak semua sih, seperti di puskesmas banyu urip kemudian itu di Jagir kemudian di Tambakrejo. 

Tapi kalau misalkan semua dokter obsgyn turun ke puskesmas juga kan menurut saya gak efektif ya karena gak 
semua puskesmas itu kan ada rawat inapnya. Ya menurut saya sekarang sudah bagus sih karena di rawat inap 

ada satu dokter obsgyn yang memantau, seperti itu.

P : Berarti untuk kecukupan, sudah cukup?
B2P1 : Menurut saya sih sudah cukup. Saya soalnya kan ini pandangan saya di rawat inap eee di rawat jalan ya dek. 

Mungkin kalau adek tanya yang di puskesmas Jagir, Tambakrejo, terus Takal apalagi Jagir yang pasiennya 
banyak kayak gitu mungkin jawabannya beda lagi. 

P : Kalau untuk merata, apa sudah merata mbak?

B2P1 : Menurut saya kalau sudah meratanya itu kalau yang sekarang dengan adanya program dokter obsgyn turun ke 
puskesmas itu ya sudah merata. Soalnya kalau mau diratakan semua yo dia mau ngapain juga di Ketabang kan, 

secara di Ketabang kan gak ada tindakannya kan, tapi paling tidak kan jadi konsultan itu sudah bagus sih 

menurut saya gitu. 

P : Iya sih mbak, bener bener. Kemudian ini mbak apa saja hambatan dokter obsgyn dalam upaya pencegahan 
kematian ibu menurut mbak risky?

B2P1 : Menurut saya ya, ini kalau misalkan dokter obsgynnya yang di rumah sakit atau yang di veka ya, mungkin 

hambatannya mungkin ada beberapa BPS itu yang dateng dengan kondisi pasiennya yang sudah sudah apa 
namanya, sudah darurat jadi tidak bisa tertolong lagi, sudah jelek lah istilahnya. Tapi kalau dirunut lagi ke 

belakang kan kita juga gak bisa lagi menyalahkan bidannya, mungkin juga pasien itu sudah datang dalam 

keadaan yang sudah jelek ke faskes paling bawah, puskesmas itu tadi kan, kayak gitu. 
P : Berarti hambatannya mungkin dari pasiennya sendiri ya mbak ya?

B2P1 : Iya sih, hambatannya kalau ada pasien jelek sih, itu aja.

P : Terus untuk mengatasi hambatan tersebut tadi bagaimana mbak? 
B2P1 : Ya itu tadi, apa namanya, deteksi dini itu tadi, kalau menurut saya itu, deteksi dini itu bukan hanya kalau kita di 

puskesmas sih saya yakin bisa ya, tapi mungkin kalau yang punya praktik swasta itu hlo. Kalau BPS pasiennya 

di wilayahnya sekitar dia mungkin enak ya, mungkin dia bisa memantau pasiennya tapi ya itu tadi kalau 
misalkan ada yang tiba-tiba datang sudah apa namanya sudah K4 terus dengan kondisi jelek gak pernah ANC, 

ya mungkin itu sih penyebabnya.

P : Ya berarti hambatan tersebut sudah teratasi belum ya mbak ya?
B2P1 : Kalau dengan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Surabaya kayak program P4K, program pelatihan kader, 

phbs kibbla, kemudian dari PKK kota itu sendiri juga punya kader pendampingan ibu resti itu harusnya sudah 

bisa teratasi, seperti itu.
P : Kenyataannya?

B2P1 : Tinggal dioptimalisasikan lagi aja, karena ya itu tadi kembali surabaya itu penduduknya itu ada penduduk yang 

terecord sama yang tidak terekam gitu lho. Kalau penduduk yang terekam itu ya penduduk warga Surabaya asli 
yang bermukim disitu kemudian punya KTP sini. Takutnya itu kan kalau ada warga-warga yang pendatang, 

yang gak pernah keluar rumah, tahu tahu hamil terus gak pernah periksa datang ke bidannya sudah pembukaan 

ternyata dia punya hipertensi statusmya dia itu warga luar kota kayak gitu kan ya gak bisa apa-apa, sedangkan 
mau gak mau dari dinas kesehatan itu ya yang punya wilayah itu tadi makanya kita kalau ngelist sejak saat itu 

semua ibu hamil punya KTP atau tidak punya KTP kita minta tolong ke kadernya yang tau minta tolong untuk 

dilaporkan ke puskesmas atau kebidannya waktu posyandu itu tadi. Kayak gitu sih. Yang ditakutkan kan seperti 
itu yang gak pernah kelihatan, yang KTP nya bukan situ, yang belum pernah keluar, kayak gitu. Soalnya kalau 

misalkan ditempat saya itu kan rata-rata pekerjaan mereka itu kan musiman, mungkin suaminya kerja nya itu 

kayak kuli atau kayak tukang jadi dia ngajak istrinya pindah kesini. Ngajak pindah orangnya tapi surat-suratnya 
gak dipindah juga, sementara suaminya kerja dari pagi sampai malem, dia gak tau bahasa jawa, gak bisa bahasa 

Indonesia, akhirnya dia gak keluar rumah, didalam rumah terus. Nah itu yang gawat. Gitu.

P : Pernah ada kejadian seperti itu ya mbak ya?
B2P1 : Emm. Gak ada sih. Gak sampai separah itu tapi takutnya sampai kesana, mungkin dibagian lain ya, soalnya kan 

kalau di tempat saya itu ya memang ada tapi untungnya kadernya care. Coba kita bandingkan kalau yang 

berdekatan dengan wilayah madura kayak di Tanah kali Kedinding yang lebih banyak lagi rumah petak-
petaknya kan juga gak tahu. 

P : Iya ya mbak, he em he em. Terus ini mbak menurut mbak risky bagaimana peran kepala puskesmas dalam upaya 

pencegahan kematian ibu? 
B2P1 : Kalau disini yang jelas kepala puskesmas itu kan selaku apa namanya kepala kita ya, kepanjangan tangan dari 

dinas kesehatan. Yang jelas beliau memantau semua program yang ada di KIA. Nggak hanya di KIA saja tapi 

juga di semua poli. Jadi yang jelas ya kayak kemarin phbs kibbla beliaunya juga turun. Kemudian kalau 
misalkan ada kunjungan rumah itu kan juga kita selalu minta tanda tangan pelaporannya. Jadi beliau melihat 

memeriksa, seperti itu.  Jadi peran puskesmas dalam hal ini ya sebagai pengawas kemudian konsultan kita juga 

dalam kegiatan yang sudah jalan, seperti itu. 
P : Terus... ee..ada evaluasi dari kepala puskesmas juga gak mbak?

B2P1 : O ya ada. Setiap kasus laporan yang masuk itu selalu kita buat laporannya kemudian kalau perlu tindakan lebih 

lanjut nanti biasanya beliau minta laporan tertulisnya. Ini dalam semua hal, gak hanya ibu hamil misalkan ada 
yang ketemu kayak eee balita gizi buruk, bgm, yang jelas kita bikin laporannya kemudian kita laporkan ke 

beliau dan beliau nantinya pasti tanya setiap bulannya kayak perkembangan berat badannya, kenaikan berat 
badannya terus eee kemampuannya bisa apa aja. Dalam hal kasus ibu hamil juga sama, jadi kalau misalkan mau 

merujuk itu juga memfasilitasi. Jadi selalu memberikan ambulance, kemudian juga kayak... pokoknya 

mempermudahkan kita yang dilapangan biar mengevakuasi ibu itu tadi biar segera tertolong, seperti itu sih. 
P : O ya keren keren... berarti menurut mbak risky peran kepala puskesmas apa sudah maksimal mbak?
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B2P1 : Kalau menurut saya di Ketabang sudah maksimal. 

P : Terus tadi kan peran dalam prosesnya upaya pencegahan kemudian kalau peran kepala puskesmas dalam 

meningkatkan kualitas bidannya sebagai upaya pencegahan kematian ibu bagaimana?
B2P1 : Yang jelas kalau disini itu kan ada pelatihan yang dari dinas kesehatan ada yang pribadi dari kita. Yang dari 

dinas kesehatan ya beliau nya selalu mengijinkan itu sudah pasti ya jadi kita selalu diberikan apa namanya 

kesempatan untuk berangkat. Kemudian untuk kayak seminar-seminar atau pelatihan yang kita bayar sendiri 
beliau memperbolehkan, nggak papa, seperti itu. 

P : Berarti sudah maksimal?

B2P1 : Menurut saya itu maksimal.
P : Terus menurut mbak risky apa saja hambatan kepala puskesmas dalam melakukan upaya pencegahan kematian 

ibu mbak?

B2P1 : Apa ya hambatannya ya, hambatannya eee apa ya, karena disini soalnya kadernya sudah enak diajak kerja sama 
sih mbak, kayak gitu

P : Berarti mungkin gak ada hambatan gitu?

B2P1 : Ya mungkin hambatannya tergantung dari kami bidannya, kalau kita malas turun ke lapangan ya itu mungkin 
beliau terhambat dari laporannya itu mungkin ya, tapi kalau misalkan kita selalu lapor ya menurut saya sih gak 

ada hambatan. 

P : Ya bagus mbak ya
B2P1 : Tapi gak tau, coba aja ditanyakan ke kapala puskesmas nya ya

P : O ya dokter finn. Untuk ini, dari pemerintah dinas kesehatan bagaimana menurut mbak risky peran dinas 

kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu?
B2P1 : Menurut saya Surabaya itu sudah maksimal karena dibandingkan daerah lain hanya Surabaya yang kader 

posyandunya itu dapat trasnport. Kemudian ada juga kader poyandu balita, posyandu lansia, ada kader 

pamantauan PAUD disini juga dapat transport. Kemudian ada kader jumantik itu juga dapat transport. 
Kemudian ada kader pemantauan ibu hamil resiko tinggi itu disini juga dapat transport. Trus juga gak hanya 

dari dinkes nya aja, dari PKK kotanya juga ada kader yang khusus resti ibu hamil juga dapat trasnport kayak 

gitu. Menurut saya sih Surabaya sudah bagus. 
P : Berarti sudah maksimal

B2P1 : Ini itu yang perlu ditiru oleh daerah lain ya.

P : Ya nanti mbak bisa disampaikan di hasil penelitian. Kemudian ini untuk perannya dari dinas kesehatan dalam 
meningkatkan kualitas bidan dan obsgynnya bagaimana mbak?

B2P1 : Sudah maksimal, karena dinas kesehatan itu selalu memberikan kita pelatihan update kayak misalkan kita 

diberangkatkan untuk pelatihan CTU, APN, kemudian ABPK, kemudian pelatihan screening neonatus itu juga 
ada. Pokoknya pelatihan-pelatihan esensial untuk kebidanan itu selalu kita dikirim bidannya maksudnya ya. Ya 

walaupun gak semua ya mungkin gantian, mungkin sekarang puskesmas ini besok puskesmas ini. Tapi menurut 

saya sih sudah maksimal kalau pelatihan.
P : Keren berarti dinas.

B2P1 : Ya semua tergantung dari dinasnya, kemudian dari kepala puskesmasnya dan juga ujung tombak yang 

dilapangan bidan.
P : Terus ini menurut mbak risky, hambatan dari dinas kesehatan dalam melakukan upaya pencegahan apa saja 

mbak?

B2P1 : Hambatannya ya, hambatannya mungkin ya SDM nya dilapangan kurang optimal. Kalau misalkan hambatan 
dana sih kalau menurut saya sih Surabaya itu selalu walaupun sekurang apapun kalau untuk masyarakat itu 

selalu ada ya itu tadi kayak dapat transport untuk kader nya kemudian ada uang PMT untuk balita untuk lansia 

itu ada di Surabaya. Mungkin hambatannya ya itu tadi tergantung kalau seandainya mungkin bidan yang ada 
dilapangannya itu kurang optimal itu mungkin hambatan mereka ya, mungkin.

P : Terus eee, menurut mbak risky untuk mengatasi hambatan yang dari tenaga kesehatan yang kurang optimal tadi 

bagaimana mbak?
B2P1 : Ya kalau di Surabaya sih sudah sering diadakan pertemuan, sudah sering yang namanya validasi, kemudian 

validasi itu setahun 4 kali. Jadi setiap 3 bulan itu ada pertemuan, ada review, terus ada pembinaan juga dari 

dinas kesehatan. Sudah semua itu sudah dilakukan oleh dinas.
P : O dengan solusi tersebut apa sudah mengatasi hambatannya tadi mbak?

B2P1 : Sudah. Karena kita selalu setiap 3 bulan sekali itu ditanya ada masalah apa dan kadang mereka juga turun untuk 
membantu kunjungan rumah, seperti itu. Mungkin kalau di Surabaya itu banyak validasi, banyak pembinaan 

dan itu nggak hanya setahun sekali tapi setiap tribulan selalu ada pertemuan setiap program KB sendiri, KIA 

sendiri, kemudian promkes sendiri, gizi sendiri, seperti itu. Jadi masing-masing program itu ada validasinya, 
ada pembinaan dan pertemuannya.

P : Berarti sudah bagus ya Surabaya ini. Terus ini mbak selanjutnya untuk fasilitas, menurut mbak risky ini 

bagaimana ketersediaan fasilitas di puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu mbak?

B2P1 : Kalau menurut saya itu kan tergantung dari puskesmas nya ya, klo dia rawat inap pasti dia sudah diberikan untuk 
fasilitas tindakan rawat inap. Kalau yang saya itu di rawat jalan semuanya sudah ada disini. Jadi kayak misalkan 

alat-alat pemasangan implan, semua alat-alat ANC kaya dopler itu juga sudah ada kemudian meja ginec itu ada, 

semua metode kontrasepsi juga sudah ada.
P : O ya terus tadi fasilitas yang tersedia sudah disebutkan mbak risky kemudian apa sudah sesuai standar yang ada 

mbak?

B2P1 : Kalau menurut saya sudah sesuai terus kalau untuk... karena sudah ditera jadi setiap bulan, bukan setiap bulan 
sih, setiap tahun 2 atau 3 kali ya itu ada dari bagian yang nera itu hlo dek, itu pokoknya dia dateng kesini mulai 

dari tensi terus mulai dari yang lain nya itu sudah alatnya itu di kalibrasi, seperti itu. 

P : Terus tadi fasilitas sudah tersedia, kalau untuk kondisinya bagaimana menurut mbak risky?
B2P1 : Kondisinya selalu diberikan yang update kok buktinya kalau disini ini kita sudah punya eee dopler, kemudian 

untuk posyandu lansia aja sudah dapat tensi itu tensi digital. Di Surabaya itu tensi tensi digital, kemudian 

menurut saya dari... terus untuk posbindu juga ada program yang namanya posbindu. Jadi di Surabaya itu nggak 
hanya anak-anak dan orang tuanya tapi usia-usia produktif itu juga dibantu untuk mencegah penyakit kayak 

diabetes, hipertensi kayak gitu. Dan itu alat yang diberikan ya alat yang termutakhir kayak ya tensinya tensi 

elektrik, seperti itu. 
P : Untuk kondisi tersebut apa masih perlu diperbaiki tidak?

B2P1 : Ya kalau misalkan menambah sesuatu yang baik ya kalau dari saya sih ya nggak papa kan yang sudah bagus 

kemudian mau mungkin disamakan dengan rumah sakit tipe A ya nggak papa. Tapi kan nantinya judulnya 
bukan puskesmas, kayak gitu. 

P : Terus tadi sudah terkalibrasi secara rutin kemudian untuk penggunaan fasilitas di puskesmas ini bagaimana? 

Tadi sudah ada, kondisinya baik terus penggunaanya bagaimana?
B2P1 : Penggunaannya digunakan sesuai dengan kondisi. O iya jadi disini tuh di puskesmas juga di poli KIA itu 

dilengkapi dengan bidannya itu sudah bisa melakukan CN treath, kemudian kalau nggak salah itu ada beberapa 

puskesmas yang sudah diberikan alat cryo. Jadi kayak di puskesmas ketabang kita sudah punya cryo therapi 
nya. Jadi kita sudah bisa melakukan IVA disini kemudian kalau seandainya itu hasil IVA nya itu positif sudah 

langsung bisa ditangani disini, sudah ada cryo therapi nya. 

P : Bagus-bagus. Terus ini untuk masalah obat-obatan apa namanya untuk ketersediaan obat-obat di puskesmas 
dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana mbak?

B2P1 : Kalau saya sih di puskesmas rawat inap ya, prosedur untuk penanggulangan syok sudah ada, infus juga sudah 

ada, tapi saya nggak tahu lagi yang di rawat jalan karena mungkin, ee, kok di rawat jalan maksudnya saya kan 
di rawat jalan tapi gak tau lagi yang dirawat inap. Karena kalau di rawat inap itu kan bukan hanya sebatas 

mencegah syok awal kan karena mereka juga harus gimana tindakannya sungsang gimana tindakannya kalau 

ada perdarahan, ya kalau itu saya kurang tahu. Tapi menurut saya klo yang di rawat jalan ini sih sudah cukup 
sih dek. Karena sudah ada eee, apa namanya tabung oksigen sudah ada, infus sudah ada, anafilatik syok juga 

sudah ada, kayak gitu.

P : Kalau obat-obatan seperti Fe, MgSO4, aspilet?
B2P1 : Ada. Kita ada.

P : Untuk pelayanan pemberian obat-obatan dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana mbak disini?

B2P1 : Biasanya sih pelayanan dalam hal kematian ibu. Ya jujur ya kalau di puskesmas Ketabang memang kasus gak 
minta ya belum ada pernah kejadian kasus gawat yang pasien datang kemudian dalam kondisi syok perdarahan 

atau apa gitu ya belum ada, tapi yang jelas ketersediaan nya disini ada. Tapi yang sudah kita lakukan dan yang 

pernah kita lakukan itu memang baru kalau ibu nya itu sudah masuk trimester ketiga kemudian tensinya tinggi 
pokoknya semua hal yang untuk menyatakan dia preeklampsia sudah terpenuhi, nah itu biasanya kita dari sini 

pasang infus kemudian MgSO4 dan langsung dirujuk. Baru sebatas itu saja kalau kita.

P : O ya terus ini untuk pemberian kayak tablet Fe ini bagaimana pemberian KIE nya mbak? 
B2P1 : Tablet Fe, KIEnya. Ooo, pasien sekarang sudah pinter, apalagi di Surabaya ya, jadi mereka juga, kalau kita disini 

sih gak bisa kita menekankan ibu nya harus minum yang dari puskesmas ini karena kan tiap orang kondisi 

ekonominya berbeda, yang jelas ya kita selalu kalau misalnya ada yang ANC kita selalu beri tablet Fe itu 1 
bungkus tapi kita bilang ke ibunya kalau tablet Fe ini kalau dipasaran itu jenisnya banyak, kalau seandainya 

ibunya kurang berkenan atau misalkan sudah habis dan mau beli lagi ya kita tawarkan ke mereka, jadi kita 
beritahu merk-merk nya apa-apa aja, kayak gitu. Dan biasanya sih mereka sudah tahu, biasanya sudah datang 

dalam kondisi sudah mengkonsumsi sangobion atau misalkan livron atau misalkan merk dagang yang lain nya 

ya. Ya kita ya nggak papa, mempersilahkan mereka kalau memang sudah ada tablet Fe tertentu yang mereka 
konsumsi dan sesuai dengan kita isinya ya nggak papa. Nggak harus dia pakai tablet Fe yang ada disini. Begitu 
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juga dengan kalk juga. Tapi itu disesuaikan dengan kondisi mereka, kalau seandainya dari yang menengah 

kebawah, pendidikannya kurang, dia percaya sama kita ya standar dari Fe itu sama kalsium, itu.

P : Terus setelah pemberian obat seperti itu apa ada evaluasi, misalkan tadi dikasih Fe terus ....
B2P1 : O ya mbak, pasti. Tapi ya itu tadi yang sudah saya bilang. Mereka itu sudah pinter, jadi Surabaya itu gak 

semuanya kayak jaman kita kuliah dulu kita apa namanya ya kita kasih tau kayak gitu. Kadang itu ada orang 

yang dateng itu dia apa ya tingkat pendidikannya sudah diatas kita kemudian juga apa ya informasi, dia punya 
HP yang bagus jadi kadang itu dia yang tanya ini bener nggak kayak gini. Kalau minum ini kok saya jadi pusing 

terus besok paginya itu kok juga ada efek juga terus ya biasanya sih kita sharing gitu. Tapi kalau misalkan 

pasiennya pasif ya kita yang ngasih tahu, kemudian nanti berikutnya kalau ketemu lagi ya kita tanyakan, kayak 
gitu. 

P : Ya bener sih mbak kadang kalau dipelayanan itu juga ada pasien yang seperti itu.

B2P1 : Iya, nggak bisa. Kadang ada orang yang lebih pinter dari kita ya ndak papa, kita persilahkan dia tanya, kadang 
ada orang yang dia lebih pinter dari kita dan dia sudah tahu ya kita kan harus O, berarti dia sudah tahu ya berarti 

keluhan yang lainnya. Berarti ya nggak popo memastikan, tapi ya memang belum semua sih, ada juga yang 

tetep aja kita yang harus kasih tahu, dia belum tahu. Ya itu pasti.
P : Terus ini lanjut ke sumber daya pembiayaan. Nah, menurut mbak risky ini bagaimana peran sumber daya 

pembiayaan di puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B2P1 : Pencegahan kematian ibu kalau di puskesmas rawat jalan kan mungkin lebih banyak ke deteksi dini nya, ya itu 
tadi yang saya bilang di Surabaya itu menurut saya apresiasi dari pemkotnya itu besar karena semua ibu kader 

program apa saja itu di Surabaya sudah dapat uang transport kemudian untuk program-program pendampingan 

gizi lansia ataupun balita itu juga sudah ada pemberian PMT. Menurut saya sih itu sudah cukup.
P : Sudah maksimal ya mbak ya?

B2P1 : Iya 

P : Terus ini, kalau peran sumber daya pembiayaan untuk meningkatkan SDM nya bagaimana mbak?
B2P1 : SDM nya kan berarti bidannya kan, meningkatkan apa namanya meningkatkan sumber daya manusia berarti 

meningkatkan sumber daya bidannya dalam rangka upaya pencegahan kematian ibu berarti kan apa dari pemkot 

itu sudah menyediakan dana untuk pelatihan atau semacam itu kan. Kalau menurut saya sudah karena ya itu tadi 
setiap pelatihan update itu pemkot itu selalu atau dinas kesehatan itu selalu memberikan kita untuk dateng gitu.

P : Berarti sudah bagus, kemudian kalau untuk peran sumber daya dalam meningkatkan fasilitas sebagai upaya 

pencegahan bagaimana mbak?
B2P1 : Fasilitas.. setahu saya sudah bagus ya karena puskesmas-puskesmas yang rawat inap kayak tambakrejo eh 

bukan, kayak jagir, banyu urip itu mereka punya dokter obsgyn yang dateng setiap minggu dua kali dan 

melakukan USG dua kali disitu. Jadi dia punya USG nya. 
P : Terus fasilitas seperti ambulance itu bagaimana mbak?

B2P1 : Nah itu, menurut saya ambulance nya itu kendalanya petugasnya gak standby 24 jam jadi kadang-kadang itu 

kasihan juga bidannya kayak gitu, jadi kalau misalkan pas pagi, pagi kan banyak orang di puskesmas, petugas 
ambulans ada. Pas ngrujuk pagi yo enak ada ambulansnya. Tapi kasihan itu kalau pas yang jaga sore atau 

malem itu tadi. Ya itu tadi, tapi yo nggak semua sih, ada juga puskesmas yang bidannya bisa nyetir atau masih 

ada pegawai laki-lakinya yang standby. Ya mungkin itu sih harapannya kalau misalkan mau ditambahi itu, ini 
untuk yang rawat inap ya mbak ya, karena juga kasihan mereka, mungkin ada satu perawat laki-laki atau sopir 

ambulans yang standby, jadi bidan itu...

P : Itu solusinya ya mbak ya?
B2P1 : Iya biar bidan nya itu nggak deg-degan gitu hlo. Karena kan kita juga perempuan, ada keterbatasan juga, kalau 

misalkan kita ngerujuk kemudian ya kalau pas pasiennya enak dia bisa diajak koordinasi okelah naik taksi 

bareng. Tapi pas baliknya kan bidannya sendiri kayak gimana ya. Saran saya sih mungkin perawat laki-laki ikut 
mendampingi kalau pas jaga sore atau malam. Dan sopir ambulance nya juga kayak gitu sih. Kasihan juga 

bidannya, tapi yo nggak setiap malam ada kasus gawat cuman kalau seandainya ada kasus gawat itu hlo yang 

harus dirujuk.
P : Ya harus segera ditangani.

B2P1 : Soalnya itu sih puskesmas di Surabaya, mungkin kendalanya itu.

P : O ya, terus ini mbak. Apa saja hambatan-hambatan dalam upaya pembiayaan pencegahan kematian ibu? Maksud 
nya dari pembiayaan sendiri mungkin ada hambatan untuk upaya pencegahan kematian ibu?

B2P1 : Kalau menurut saya sih, yang saya lihat sih nggak ada ya, karena dari dinas juga kalau menurut saya dari fasilitas 
yang ada di puskesmas yang sudah turun itu kan pasti dinas yang mengajukan ke pemkot ya buktinya di ACC 

itu tadi. Kalau mungkin menurut saya sih kalau saran saya puskesmas rawat inap itu sebaiknya dilengkapi 

tenaga perawat laki-laki yang standby dan juga sopir ambulance itu tadi sih mungkin kalau yang rawat inap ya 
karena ya itu kasihan kalau pas ada pasien yang gawat terus butuh dirujuk kayak gitu.

P : O ya terus ini mbak tentang kebijakan. Nah, menurut mbak risky ini bagaimana kebijakan pemerintah berkaitan 

dengan upaya pencegahan kematian ibu di puskesmas?

B2P1 : Kalau kebijakan dari pemerintah misalnya pemerintah kan kalau di Surabaya kan pemkot Surabaya ya itu sudah 
kok, dia sudah apa namanya sudah ikut. Buktinya dia dari PKK itu dia juga punya kader sendiri beda dari kader 

yang dana dari dinkes itu dia punya kader sendiri untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi. Jadi dia sudah 

mulai ikut turun itu dari PKK nya
P : Berarti kebijakan dari pemerintah ini itu ada kader untuk...

B2P1 : Ada kader untuk pendampingan ibu hamil resti dan mereka juga ngasih transport juga

P : Selain kebijakan itu ada kebijakan apalagi mbak?
B2P1 : Kalau nggak salah itu P4K itu juga, kemudian O itu ada kader penurunan AKI AKB 

P : Oh ada mbak

B2P1 : He eh. Itu kan juga, kita kan melibatkan lintas sektor juga dan itu dari pemkot juga sudah apa namanya sudah 
ada kebijakan bahwa ya harus mendukung yang di lintas sektor yang di muspida nya kelurahan, kecamatan dan 

puskesmas itu tiga-tiganya harus bekerja sama, kayak gitu. 

P : Phbs kibbla, penakib?
B2P1 : Penakib, nah ya penakib itu sudah ada sejak 2-3 tahun yang lalu itu juga dinas kesehatan kerjasama juga dengan 

pemerintah kota, kayak gitu. Itu salah satu langkahnya dan mungkin adanya kader pendampingan ibu hamil 

resti itu juga efek samping dari penakib itu tadi. Menurut saya sih sudah maksimal. Kemudian ini kan Surabaya 
juga mau buat rumah singgah untuk ibu hamil resiko tinggi hlo.

P : Ooo tapi ini baru issu apa sudah terlaksana?

B2P1 : Oh, endak ini tahun ini itu apa namanya mulai direncanakan. Jadi kalau nggak salah sih akhir tahun ini tu di 
pertengahan tahun ini itu direncanakan sudah dibangun itu. Jadi sudah ada wacana tapi bukan wacana ya dek ya 

sudah ada inisiatif untuk membuat rumah singgah untuk ibu hamil resti. Sampai segitunya.

P : Dimana itu mbak?
B2P1 : Di Surabaya. Tapi lokasinya sendiri belum tahu. Bayangkan daerah Surabaya itu sudah sampai segitu, sudah 

dikasih uang, sudah dapat PMT, sudah kadernya itu berbagai macam cara, sekarang ibu hamil nya itu mau 

dibuatkan rumah singgah. 
P : Bu Risma ya mbak ini?

B2P1 : Iya. Ya bukan bu Risma saja sih. Mungkin dari dulu ya dari banyak pihak, dari dinas kesehatannya, dari 

pemerintah kotanya. Yang jelas sih kalau dana mungkin ya itu Surabaya itu selalu say yes untuk kesehatan. 
Buktinya selalu ada aja.

P : Terus untuk kebijakan-kebijakan tersebut apa sudah terlaksana mbak? 

B2P1 : Kalau yang penakib itu sudah. Phbs kibbla itu sudah. Kalau yang untuk rumah singgah itu tahun ini kemarin 
baru menerima email jadi kita disuruh mewawancarai ibu hamil resti nya terkait dengan kebijakan ini. Nanti 

kalau seandainya mungkin sudah selesai proses wawancaranya mungkin ya itu tadi, apa namanya semester 

akhir tahun ini mungkin sudah berjalan. 
P : Ya semoga ini ya mbak ya...

B2P1 : Ya saya juga kaget kok wiiiii rumah singgah untuk ibu hamil resti. Waow. 

P : Berarti nanti kegiatannya apa aja itu mbak?
B2P1 : Ya mungkin ibu hamil restinya yang sudah positif dia resti mungkin menjelang persalinannya dia akan di pindah 

kerumah itu, kemudian dia akan dipantau. Jadi kalau seandainya dia kenceng-kenceng atau inpartu suatu saat itu 

akan langsung ditangani takutnya kan mungkin kalau di Surabaya ya itu masalahnya bukan gunung-gunung ya 
tapi mungkin masalahnya adalah kemacetan ya, seperti itu. 

P : Ya bener-bener mbak. Macet.

B2P1 : Takutnya sih gak nututnya dari situ.
P : O ya berarti semuanya terlaksana tapi yang itu tadi...

B2P1 : Yang itu tadi tahun ini ya rencananya tahun ini. Makanya sedang diadakan ya itu tadi disuruh wawancara 

kemudian disuruh tanya, itu aja sih. Mungkin kalau masalah pembangunan rumah, Surabaya itu cepet dek 
banyak rumah-rumah yang langsung selesai dibangun.

P : Iya. Terus untuk SOP mbak. Bagaimana pelaksanaan SOP puskesmas yang berkaitan dengan upaya pencegahan 

kematian ibu mbak?
B2P1 : Kalau upaya pencegahan kematian ibunya ini bicara di rawat jalan ya, jadi bukan tindakan prosedur medik kan. 

Kalau yang di rawat jalan sih mungkin ya terkait dengan program-programnya jadi kayak ada kunjungan rumah 
kemudian itu pemantauan ibu hamil resiko tinggi. Terus kayak SOP itu kan terkait pemberian kayak infus terus 

obat-obatan anti syok. Nah itu kita sudah ada SOP nya, seperti itu. Cuma terlaksana atau belum ya itu tadi saya 

cerita dan saya nggak minta ya di puskesmas Ketabang belum ada pasien yang datang langsung syok itu tadi. 
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Tapi kalau misalkan yang untuk pencegahan atau penatalaksanaan ibu hamil dengan preeklampsia itu sudah.

Jadi kalau misalkan pasang infus, terus MgSO4 itu sudah.

P : Berarti sudah maksimal mbak?
B2P1 : Ya, seperti itu.

P : Terus eee terus ini mbak pencegahan kematian ibu ini kan ada tiga, primer, sekunder dan tersier. Nah di primer 

itu kan ada seperti tadi P4K, pemberian tablet Fe, kemudian kelas ibu hamil, kemudian imunisasi TT...
B2P1 : Kelas ibu hamil sudah berjalan. Sudah dijelaskan kan sama mbak fitri ya tadi 

P : O ya berarti pelaksanaanya sudah ini ya mbak ya

B2P1 : Iya. He eh.
P : Terus ini kemudian apa sudah, menurut mbak risky apa sudah maksimal mbak pelaksanaan program tersebut?

B2P1 : Pelaksanaan program-programnya, jadi kayak phbs kibbla, terus kayak kelas ibu hamil ya, maksimal atau endak 

ya itu tadi tergantung dari bidannya dan tergantung dari masyarakatnya. Kadang kalau kelas ibu hamil dari 12 
orang yang kita ajarkan tidak semua nya itu tingkat pendidikannya itu sama ya. Kadang kita sudah ngasih 10 

mungkin ibu-ibu ada yang nangkepnya 5 atau 8, 7, ya itu tadi jadi selain ketemu dia di kelas ibu hamil juga 

ketemu sama dia waktu ANC kayak itu tadi sih. 
P : Terus solusi untuk ibu hamil yang seperti tadi bagaimana mbak? 

B2P1 : Ya itu tadi tetep kita harus, kalau ibu hamil yang seperti itu tadi berarti kita nggak boleh kita tidak boleh pasif 

atau menunggu dari ibunya yang tanya ya kan. Kan tadi saya bilang pasien di Surabaya itu tidak semuanya itu 
orangnya itu tidak tahu. Kadang ada juga mereka yang kalau diberitahu itu mereka malah tersinggung karena ya 

itu tadi pendidikannya tinggi terus akses kesehatan sama informasinya mereka sudah deket. Nah untuk ibu-ibu 

yang pasif itu tadi yang jelas kita kerjasama dengan kadernya. Kembali lagi ke kader, jadi sering dititipkan ke 
kadernya. Mungkin kalau misalkan dia gak balik untuk periksa hamil kita hubungi kader yang terdekatnya 

untuk ditanyakan ada apa bu. Nanti kalau seandainya ada masalah baru kita turun untuk kunjungan rumah 

kayak itu tadi sih. 
P : Ya itu untuk ee pencegahan primer. Kalau untuk pencegahan sekunder kan ada deteksi dini dan rujukan. Nah, 

bagaimana pelaksanaan deteksi dini dan rujukan di puskesmas?

B2P1 : Deteksi dini dan rujukan. Kalau sekarang kan rujukannya pakai bpjs ya yang piker itu tadi ya dek ya. Jadi kalau 
untuk rujukannya kita ada deteksi dini nya ya itu tadi kita dari awal sejak orang itu dateng mulai dari hamil K1 

itu sudah kita rencanakan dipantau terus. Jadi setidaknya kalau dia butuh rujukan itu tidak mendadak. Jadi kita 

lebih ke arah biar rujukannya itu terencana apalagi sekarang kalau untuk pemberian rujukan itu difokuskan di 
puskesmas induk. Jadi nggak bisa langsung di pustu. Makanya kalau pasiennya itu dateng dalam kondisi dia 

kesusu susu atau kondisinya itu tidak terencana harus dirujuk itu kan juga salah satu kendala ya. Jadi kita 

usahakan sedini mungkin sejak K1 itu pasien sudah harus dirawat dengan baik maksudnya nanti dia itu 
kondisinya gimana, masuk kspr skornya berapa, resiko tinggi, rendah, atau sangat tinggi. Kalau misalkan tinggi 

itu juga nanti gimana proses persalinanya harus direncanakan itu tadi. Pokoknya perencanaan persalinan 

menurut saya itu penting.
P : O ya ini terus, berarti untuk pelaksanaan itu apa sudah maksimal mbak?

B2P1 : Pelaksanaannya menurut saya sudah maksimal. Dari beberapa kasus yang resiko itu sudah Alhamdulillah 

tertangani tidak sampai ke arah yang buruk. Kebanyakan itu pasien datang, kebanyakan kasusnya kalau di 
Ketabang itu eee, preeklampsia, tensi tinggi, kemudian itu partus lama e bukan partus lama apa ya ee lewat 

postdate. Nah, jadi postdate itu  yang sudah pernah ada di puskesmas Ketabang dan Alhamdulillah ya segera 

ditangani. Yang sampai dirujuk itu yang preeklampsia itu tadi Alhamdulillah lancar, gak harus operasi.
P : Ya Alhamdulillah. Kemudian ini untuk pencegahan tersier itu ada kunjungan nifas. Nah, kalau pelaksanaan 

pelayanan kunjungan nifas ini bagaimana mbak?

B2P1 : Biasanya saya turun waktu saya posyandu. Jadi di puskesmas Ketabang itu atau dikelurahan saya itu ada 
posyandu ya dan posyandu nya itu jadwalnya itu Alhamdulillah ada di tiap minggu pertama, minggu kedua, 

minggu ketiga seperti itu. Biasanya kalau saya posyandu saya sedang turun, biasanya posyandunya itu 

seminggu sampai 3 kali 4 kali. Kadang senin sampai kamis itu full itu biasanya saya minta antarkan ibu 
kadernya untuk kunjungan rumah untuk ibu-ibu yang nifas. Atau pasien saya sendiri yang sudah datang ke 

puskesmas Ketabang. Kemudian tiap bulan itu kan saya juga, kita kan punya nomor telepon ibu hamilnya, jadi 

kadang saya telfon kalau pas bulan ini waktunya dia melahirkan. Kalau pas dia sudah melahirkan ya itu tadi 
kadang saya telfon, kadang pula pas posyandu itu yang tadi saya telfon itu saya minta anterkan ibu kadernya, bu 

rumahnya disebelah mana, gitu.
P : Terus ee saat pelayanan ibu nifas itu apa saja bu pelayanannya? Kan kalau di standar itu kan ada kayak 

pemeriksaan lokhea, pemeriksaan apa namanya uterus, kemudian ada pemberian vitamin A?

B2P1 : Ya itu tadi dek. Urut, mulai dari pemeriksaan fisiknya ya kan, tensi, ASI, kemudian turun ke bagian perut, 
rahimnya, terus apa namanya keluarannya tadi apa saja, kontraksinya, kayak gitu. Terus mungkin juga selain 

pemeriksaan fisik juga obat yang diberikan. Kita tanyakan, biasanya itu kalau dia melahirkan di rumah sakit dia 

sudah dapat obat penghilang nyeri, obat antibiotik, kemudian obat tambah darah dan vitamin. Cuman mungkin 

yang kadang miss itu vitamin A. Nah itu vitamin A itu selalu biasanya mungkin dari kita yang memberikan. 
Kadang kalau dia dirumah sakit itu dia atau dia di BPS ada BPS yang nggak ngasih kayak gitu. Jadi mungkin 

biasanya sih kalau saya kunjungan rumah saya sangunya vitamin A karena ya itu tadi saya tahu kalau yang lain 

itu sudah banyak yang memberikan ya tapi kalau vitamin A itu kan kadang-kadang mungkin BPS nya atau 
rumah sakitnya itu nggak dapat jatah itu tadi atau mungkin dia nggak tau harus beli dimana. Tapi kalau yang 

melahirkan di rumah sakit pemerintah dan puskesmas dia sudah dapat. Sama HE nya mau KB apa kayak gitu. 

Sama imunisasi, KB dan ASInya, seperti itu sih. 
P : HE atau KIEnya ya mbak ya. Terus eee, pelaksanaan kunjungan nifas ini apa sudah maksimal mbak?

B2P1 : Pelaksanaan kunjungan nifas sudah maksimal atau belum, saya selalu mengusahakan biasanya datang tapi ada 

juga ibu-ibu ya itu tadi hlo mungkin kalau pas saya nggak bisa biasanya by phone terus nanti kalau minta 
ibunya sendiri yang datang ke puskesmas, seperti itu.

P : O itu solusinya?

B2P1 : Ya. Maksimal atau nggak sih biasanya saya tergantung dari ya itu tadi dek kalau misalkan pas kegiatan gak 
banyak saya bisa turun ya saya turun tapi diusahakan ibu-ibu yang resti itu selalu terpantau nifasnya.

B2P2 : Bidan Kedua Puskesmas Kedua

P : Selamat siang bu anis. Nah ini kan kematian ibu di Surabaya ini kan menurun. Nah kira-kira menurut bu anis apa 

yang menyebabkan angka kematian ibu ini menurun ibu?
B2P2 : Pastinya kita punya tenaga yang namanya bidan kelurahan. Pastinya bidan kelurahan itu jalan. Jadi bisa 

mengidentifikasi bumil resti ya itu, terus yang kedua dari poskeskel itu ANC nya ditekankan. Nah, contoh 

misalkan dari HPHT ada taksiran persalinan, O, yang mendekati dipilah-pilah, O, ini misalkan waktunya datang 
ANC dia nggak datang, poskeskel mengunjungi, nggak hanya poskeskel aja mbak bisa juga puskesmas 

terutama bidan, bidan puskesmas, karena dia juga punya binaan posyandu, nah itupun juga minta bantuan 

dengan kader-kadernya, jadi kerjasama, kerjasama ya kader, pembina posyandu ataupun poskeskel untuk 
meningkatkan ANC. Indikatornya satu, ANC.

P : O ya terus. Mungkin akhir-akhir ini bu anis mendengar kematian ibu, kira-kira disebabkan oleh apa itu bu? Ibu 

hamil bersalin.
B2P2 : Pertama yang mempengaruhi angka kematian ibu penyebabnya nomer 1 perdarahan. Apa yang menyebabkan 

perdarahan, banyak, bisa dilihat dari ANC nya ya, KEK, Hb kurang dari 11, penyakit kronis ibu yang diderita 

sebelum hamil atau selama hamil.
P : Terus ini ibu, itu kan penyebab kematian karena medisnya ya bu ya. Mungkin ada yang disebabkan karena dari 

SDM nya atau mungkin dari fasilitasnya yang kurang memadai atau mungkin SOP nya yang tidak dijalankan 

atau mungkin upaya pencegahan yang kurang ibu. Itu menurut bu anis bagaimana?
B2P2 : Nah ini berarti dari segi kita, dari tenaga kesehatannya. Kita bicara di kota. Kalau fasilitas saya rasa endak 

karena saya melihatnya fisiknya dulu ya mbak ya, fisik dan alat. Tidak. Karena dari departemen kesehatan 

melalui dinas kesehatan kota itu alat-alat semua dipenuhi malah berlebih-lebih. Kalau bilang kita sebagai tenaga 
lapangan, sudah ada SOP nya kan, sudah ada standar operasionalnya ya. Kita laksanakan mbak, dengan ANC 

7T, kita laksanakan. Kalau bicara lagi dengan... apa yang terakhir?

P : Upaya pencegahan yang kurang.
B2P2 : Upaya pencegahan yang kurang itu maksudnya dari segi apa? Skrining? Skrining bumil nya?

P : Ya.

B2P2 : Kita punya KSPR ya, terus kita wajib ANC terpadu. Tahu kan ANC terpadu, kontak pertama kali bumil dengan 
poli umum, laborat, gizi, kita bicara nya disini ya mbak ya, pasti kita jalankan. Jadi kalau dari segi tadi apa, alat, 

tenaga SDM, SOP. Endak. Kita kembalikan ke ibunya. Ya mungkin mindset ibu, perilaku ibu yang kurang 

perhatian dengan dirinya sendiri.
P : O ya. Nah, terus menurut bu anis ini, bagaimana peran bidan dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B2P2 : Wah, keren.

P : Bisa disebutkan perannya apa saja ibu?
B2P2 : Perannya, peran bidan, disini mbak, di dinas kesehatan kota Surabaya, dari tadi saya bilang di puskesmas 

pastinya ada ANC terpadu 10T, bidan kan yang melakukan. Nek terpadu ya ada dokter umum, petugas laborat, 
gizi, promkes. Puskesmas ya pertama ANC terpadu. Yang kedua dinas kesehatan kota surabaya juga punya 

bidan kelurahan ya, bidan kelurahan ini yang punya nyawa bumil dalam arti bagaimana, karena bidan kelurahan 

ini punya wilayah. Nah, yang tahu bumil di wilayah itu mereka, bidan kelurahan. Dan tugasnya itu sudah ada 
SOP nya, begini, begini, begini. Nah, itu yang membikin skriningnya jalan ya jadi nggak kecolongan. Dan 
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bidan kelurahan ini kerjasama dengan kader. Dia punya namanya kabagas, kader pembantu petugas. Tidak 

hanya itu, bidan kelurahan juga nggak hanya bumil hlo ya mbak, juga punya posyandu balita, lansia. Jadi nggak 

kabagas tok yang bantu, kader balita iya, kader lansia iya. Jadi terus berkomunikasi. Nah, itu mbak. Kalau yang 
disini untuk pemberian PMT juga ada gizi yang punya, laborat pemeriksaannya PMTCT, lab Hb, albumin, 

reduksi, golongan darah. Pencegahan kan tadi, nah betul. Memang mbak, tapi kalau kita bicara pencegahan, 

nanti kalaupun ada kecolongan, kasarannya nek ono sing terjadi kematian ibu itu sebenarnya lek program, kita 
ngomongin program ya mbak ya, ya pasti tenaga kita yang disalahin. Tapi secara teknik lapangan, teknik medis 

sebenarnya sudah kita laksanakan, pasti itu mbak. Karena di laporan juga detail mbak. Laporan bulanan KIA itu 

detail.
P : Terus untuk SDM bidan ya bu. Nah, menurut bu anis bagaimana kuantitas dan kualitas bidannya ibu? Apakah 

sudah cukup atau bagaimana ibu?

B2P2 : O gini kuantitas jumlah ya. Contoh disini ya mbak, kita mempunyai KIA dan RB. Nah, kalau KIA saya, 
poskeskel 2 sudah betul karena 2 kelurahan, di ruang bersalin ini kurang mbak, kurang, kalau jenengan tahu 

shift nya ruang bersalin luar biasa. Kita bicaranya ruang bersalin ya mbak ya soalnya global, kurang. Kurang 

mbak.
P : Solusinya ibu bagaimana?

B2P2 : Solusinya, karena kita berada di bawah naungan dinas kesehatan kota Surabaya punya pemerintah Kota 

Surabaya ya kita minta ke dinas tapi kenyataannya sampai detik ini juga kekurangan. Kita berjalan dengan 
kondisi kurang bidan itu sudah bertahun-tahun mbak. Solusi dari intern, solusi dari puskesmas merekrut 

mengambil anak magang yang lulusan D3 Kebidanan kan wajib magang 6 bulan tapi kenyataannya dia sampai 

bertahun-tahun mbak. Ya soalnya kita butuh gitu hlo, kita butuh. Nah, itu kan kasihan sekali anak magang 
mbak, nggih tho, anak magang kasihan, tanggung jawabnya besar, maaf ya finansialnya tidak cocok, nggih tho. 

Nah, itu solusi intern kayak gitu. Kalau kualitas, bicara kualitas mbak kita kembali ke individunya. Tapi secara 

global dinas kesehatan kota Surabaya itu sudah beribu-ribu pelatihan di berikan, A sampai Z sudah kita terima 
pelatihan dari dinas kesehatan kota Surabaya.

P : Bu, ada sertifikasi untuk bidan nggak bu?

B2P2 : Sertifikasi ada. Kalau bidan namanya bidan ahli. Maksudnya sertifikasi kayak guru?
P : Iya

B2P2 : Nah, sama. Bidan ada mbak, bidan ahli, tapi itu gini mbak ada kriterianya, PNS. Nah masalahnya mbak, gimana 

ya mbak, kalau guru itu kok kayaknya sudah sekarang wes mayoritas PNS, nek guru hlo ya. Tapi kalau di dinas 
kesehatan bisa dibanding 70 outsourcing 30 PNS. 

P : 1:2 ya bu

B2P2 : Betul. Memang. Contohnya disini, kita punya 9 bidan sing PNS 4, outsourcingnya 5. Ini satu sampel untuk 
puskesmas. Sampeyan kalau mau ke puskesmas lain banyak outsourcinge, ada yang nggak ada PNS nya. Nah, 

gitu mbak. Kadang juga gimana ya mbak kalau ngomongin kualitas, kan kalau menuju kualitas itu kita dari 

pendidikan formal, ijazah itu ya tho, yang non formal ya pelatihan-pelatihan. Kalau kualitasnya oke mbak, kita 
ijazah dapat, pelatihan-pelatihan dari dinas kesehatan sampai mblenger-mblenger mbak, wes pokoknya, hari ini 

juga ada pelatihan. Wes pokoknya okelah.

P : Terus untuk yang sertifikasi tadi untuk yang 5 tahun 25 skp itu ya bu ya?
B2P2 : O itu bukan sertifikasi itu mbak, o yang dimaksud sampeyan itu. Itu adalah STR, Surat Tanda Registrasi bidan 

bukan sertifikasi hlo, kalau sertifikasi ada, mungkin kayak guru tho, guru yang gajinya begini begini itu ada 

namanya bidan ahli syaratnya adalah PNS minimal golongan 3, terus mempunyai, O masa kerja kurang paham 
aku mbak, pastinya D4, minimal ijazah D4, golongan 3, mengikuti kursus berapa bulan gitu hlo mbak, itu ada. 

Mungkin lek kalau yang dimaksud sertifikasi yang itu. tapi kalau yang SKP 25 itu namanya untuk STR, 

kebijakan untuk yang dulu dulu kan hanya perpanjangan dengan cara bla bla bla mengikuti uji kompetensi bla 
bla bla, tapi mulai tahun 2016 perpanjangan STR dengan item A sampai Z, itu 25 SKP ya itu perpanjangan STR 

mbak, bukan sertifikasi.

P : O ya untuk sertifikasi itu apakah berlaku di Surabaya saja atau di Indonesia itu bu? Sertifikasi untuk bidan ahli 
itu tadi?

B2P2 : Karena, ini saya hlo ya, setahu saya, eee, untuk mendapatkan pelatihan yang menuju sertifikasi itu kan 5juta 

bayarnya. Itu di Malang kalau nggak salah, berarti otomatis di seluruh Indonesia. Karena kita gini mbak, kalau 
IBI, Ikatan Bidan Indonesia itu kok saya rasa pusat yang pasti punya kebijakan ya, jadi wilayah-wilayahnya 

selalu pusat mendelegasikan ke provinsi, provinsi ke kabupaten. Pusat kayaknya itu mbak.
P : Terus menurut ibu berarti sertifikasi ini perlu tidak untuk bidan?

B2P2 : Begini mbak, ini ini kacamata saya hlo ya, karena begini, eee, saya hanya mendengar, tidak tahu nyatanya, kalau 

mendengar temen-temen yang sudah senior abcde itu kan nggak fungsi mbak, bukan nggak fungsi, kita, anis di 
banyu urip, di KIA ya, kepala puskesmas saya adalah dokter Teny, kepala puskesmas. Nah, sertifikasi itu 

namanya bidan ahli kan mustinya kan harus diatas saya, ngerti ya, nah, diatas saya di puskesmas jadi apa. Kalau 

di rumah sakit mungkin kepala ruangan, saya staffnya, hla kalau disini, kan nggak fungsi. Otomatis kalau 

kepala ruangan kan mesti ada finansialnya abc. Gitu kalau saya mendengar dari bidan-bidan senior. Jadi beliau 
ya sudah menjadi bidan ahli. Soalnya SK nya sudah turun itu mbak, tapi beliaunya tetap dinas di puskesmas 

menjalankan tugas seperti saya, kasarannya gitu ya, membuat laporan ya gitu. Ini kacamata saya hlo ya mbak 

ya, kacamata saya. Itu persepsi saya seperti itu karena saya hanya melihat, nggak melihat hanya mendengar, 
mendengar cerita.

P : Itu untuk bidannya ya bu ya. Ini mungkin hambatan yang dialami bidan dalam upaya pencegahan kematian ibu 

apa ibu?
B2P2 : Ya itu tadi apa pikiran si bumil sendiri.

P : Berarti dari pasiennya ya bu ya?

B2P2 : Oh, iya, karena apa. Kalau dari petugas, fasilitas kan tadi ya, oke, nggak kurang, lebih. Petugas kesehatan lebih, 
nggak, kalau fisik petugas kesehatan kurang, kuantitasnya kurang tapi kualitasnya nggak kurang mbak, saya 

yakin nggak kurang. Pelatihan sudah dimana-mana, mereka sudah pinter-pinter kunjungan rumah. Ya kembali 

ke individunya bumil gitu hlo mbak. Karena apa, bumil itu juga punya keluarga. Mungkin bumilnya, bu habis 
ini KB ya, iya tapi suaminya punya persepsi lain. Betul. Nah, persepsi punya banyak anak banyak rejeki. Repot 

mbak, yang punya poskeskel ini pusing. Mosok ameh diglendeng, kan harus ada persetujuan suami, bisa 

dilaporkan polisi ya kan, contoh yang gampang gitu hlo. Terus sing membuat opo penyulit itu mbak, yang 
membuat penyulit itu bener-bener lek menurutku yo, gak pinternya ibu, tadi kan faktor individu dari segi 

keluarga yo. Yang kedua makane perempuan Indonesia kalau terus begini wes gak maju-maju indonesia. Opo 

ya, ya nggak bilang bodo enggak, tapi gini hlo, nggak punya uang sudah ada KIS hlo, dia nggak mau 
menggunakan ini, ngerti maksudku, ngerti ya, ininya ibu hlo. Nggak punya ibu oke tapi dia punya KIS punya 

jamkesmas gratis, dia nggak mau menggunakan. Kayak gitu-gitu hlo mbak. KB IUD gratis, implan gratis, 

suntik gratis, semuanya gratis, tapi dia nggak mau kesini. Apa itu wes, sampeyan analisa dewe. Faktor ibu dari 
segi apa, pendidikan, opo opo. Kalau keluarga sudah tahu ya, jadi kamu bisa ngambil yang suaminya itu apa 

namanya. Pemerintah itu sampai ngasih sampeyan tahu tho BPJS ada KIS ada jamkesmas dulu sekarang jadi 

BPJS ya. Kan wes akeh tho mbak, kartu yang kartu sakti ibu-ibu itu banyak wes. Sekarang mbak, laborat yang 
kayak gitu banyaknya yo gratis, tapi mereka nggak mau menggunakan. Pokoknya ibu e wes intinya dari ibu, 

nek fasilitas dan tenaga kesehatan sudah mbak. Kita itu sudah semaksimal mungkin wes.

P : Kalau untuk obsgyn nya ibu, bagaimana peran obsgyn dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana?
B2P2 : Kalau itu, begini mbak, saya setahu saya di puskesmas ya, umm, kita punya dokter obsgyn datang dalam 

seminggu dua kali, kamis dan jumat, beliaunya itu disini oke memang konsultan, konsultannya RB dan pastinya 

beliaunya USG. Nah, menuju USG apalagi saiki era ne BPJS, KIS dan sebagainya kartu gratis, nggih tho itu 
prosedural mbak. Begini, kita belum ngomongin tekniknya hlo ya, ini kita yang mengarahkan aja, prosedural 

dalam arti begini kalau tidak ada indikasi itu mau punya BPJS mau punya KIS tetap bayar padahal kalau kita 

sebagai tenaga kesehatan itu menyarankan minimal satu kali USG di usia 7 bulan. Nah, disaat umur 7 bulan ki 
opo nggak ono opo opo, nah itu kan juga kendala mbak. Nek sing BPJS mungkin masih punya duit karena dia

bayar, BPJS ada dua hlo mbak, mandiri sama PBI, nah, sing mandiri mungkin isoh bayar sing PBI kan 

rumongso gratis yo repot, gitu hlo mbak. Dan itu kan maksudnya dokter obsgyn tahu kondisi ini cuman beliau 
juga nggak bisa berbuat dong mbak, itu kan prosedural. USG juga butuh gel hlo mbak, itu beli, butuh kertas hlo 

mbak, itu pengadaan sendiri. Nah, kalau sampai ke masyarakat terjun langsung saya rasa endak dokter obsgyn. 

Cuman memang kita konsulnya ke beliau gitu aja mbak. Advise merujuk juga atas advise beliau itu, sampai 
lapangan endak mbak. 

P : Iya bu, terus ini. Untuk kuantitas dan kualitas obsgyn menurut bu anis bagaimana ibu?

B2P2 : Kurang, karena apa?
P : Hanya dua hari?

B2P2 : Hanya dua hari, dan beliaunya juga ngrangkep kan. Memang kita punya 6 hari dalam 1 minggu. Beliaunya itu 3 

puskesmas mbak, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Contoh hari ini, ada pasien hari ini, postpartum 9 hari TFU nya setinggi 
pusat, keras, hanya bisa konsul mbak, misalkan beliaunya stay disini cantik kan, di USG. Kurang mbak, kurang 

kalau saya, wong kalau kita aja ANC terpadu ya mbak, itu aja ijik ono, memang sekarang sudah turun surabaya, 

ijik ono nggih. Alangkah indahnya setiap ANC ada obsgyn... ya maksudnya
P : Lebih bisa turun lagi gitu ya bu mungkin

B2P2 : Nah itu. ilmunya beliau kan lebih tinggi di analisa. Gini gini gini, oke mbak rujuk saja, nah sekarang hlo mbak, 
kita kan ada obsgyn kamis sama jumat. Hari bumil kita senin. Aku kecolongan, ini contoh ya, saya kecolongan. 

Pasien saya ANC hari senin, ROT negatif 10, MAP positif diatas 90. Nggak ada obsgyn kan, saya bilang bu 

kamis USG yo, kamis nggak datang, jumat langsung inpartu mbak dengan PE. Nah paham kan maksud aku. 
Kalau misalkan senin ada obsgyn enak tho. Nah, ini contoh yo wes analisa nen dewe. Contoh kan ini, ini 
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contoh. Aku sendiri yang ngerjain pasiennya itu aku. Bu, kamis USG, saya kamis pelatihan hepatitis, ada bu 

nana dan bu rini tapi dia nggak datang, jumat pagi inpartu. Rujuk dengan PE. Albumin negatif. Kayak gitu gitu 

hlo mbak. Kalau misalkan obsgynnya stay, keren kan. Karena gini mbak sejak jaman dahulu kala banyu urip itu 
sudah, KIA banyu urip sudah punya jadwal kunjungan pasien, senin kamis bumil, senin kunjungan resiko 

tinggi, kamis kunjungan resiko rendah, itu sudah sejak dulu tapi kenyataannya di lapangan yo mesti ono wae 

mbak nggak sesuai dengan hari. Pasti ada walaupun nggak tiap hari pasti ada yang gitu gitu.
P : Ya ini kasus nyata di masyarakat ya bu ya, terus apa bu, ini, peran kepala puskesmasnya menurut bu anis 

bagaimana dalam upaya pencegahan kematian ibu bu?

B2P2 : Peran kepala puskesmas, kepala puskesmas setiap bulan ada rapat kapus di dinas. Semua kasus yang ada yang 
terjadi di dinas kesehatan entah itu pasti ditampung disitu pasti disampaikan oleh kepala dinas ke kepala 

puskesmas. Beliaunya juga karena beliaunya itu mendengar pasti kan ada kasus pasti disampaikan ke kita, 

cuman kalau terjun ke lapangan ya endak mbak. Maksudnya kalau melakukan kunjungan rumah ya endak tapi 
kita melakukan tugas sesuai perintah beliau kepala puskesmas.

P : Itu peran kepala puskesmas dalam proses pelayanan ya bu ya. Kalau peran kepala puskesmas dalam 

meningkatkan SDM nya bagaimana ibu?
B2P2 : Meningkatkan SDM, nah kita dari dana JKN ada seminar.

P : Yang sebulan sekali itu bu?

B2P2 : Iya, betul. Nah, ini kita bergilir kemarin anak nanti obsgyn, nah itulah salah satu bukti konkrit upaya 
peningkatan SDM bidan ya melalui seminar itu. karena kalau pelatihan yang didanai maksudnya yang diadakan 

di puskesmas itu kita wes mblenger-mblenger jadi mending ikut dinas mbak. Baru kali ini aja mengadakan 

seminar sendiri.
P : Tadi untuk peran dinas sudah ya bu ya banyak tadi.

B2P2 : Ya memberi fasilitas, memberi waduh wes banyak itu mbak, nggak kurang tak kiro.

P : Terus tadi fasilitas juga sudah disebutkan banyak ya tadi bu ya. Terus untuk kondisinya bagaimana ibu sarana 
prasarana di puskesmas ini dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B2P2 : Alat-alatnya, o fisik alatnya. Bisa dilihat, jenengan bisa lihat langsung, contoh aja yang ada ini hlo, hlo sampai 

dua mbak. Luar biasa bagus. Karena apa mbak, gini saya bilang bagus setiap tahun ada evaluasi tentang apa ya 
namanya 

P : Kalibrasi

B2P2 : Nah, oleh promkes, ada itu setiap tahun ada. Nek alat mbak sampeyan nggak usah tanya, luar biasa. Sampai 
dikasi inkubator, sampai dikasih infant warmer. Nggak tahu maksudnya kalau menurut saya terlalu tinggi alat-

alat itu karena juga butuh pelatihan. Inkubator itu nggak bisa sehari dua hari mengoperasikan itu ndak bisa itu. 

Ada semua kita punya. Luar biasa.
P : Untuk persediaan obat-obatan bu anis, bagaimana persediaan obat-obatan dalam upaya pencegahan kematian 

ibu?

B2P2 : Kalau di puskesmas ini kan kerjanya kerja tim mbak, kan punya poli sendiri, apotik kalau yang tahu itu mbak. 
Cuma selama ini nggak pernah kekurangan Fe, Kalk, B complek. Nggak pernah mbak. 

P : Fe, MgSO4, aspilet, seperti itu?

B2P2 : Nanti kalau saya yang jawab salah mbak itu. Itu apotik mbak. Sampeyan kan tanya intinya ada nggak obat ini 
kan. Kalau MgSO4 yang punya RB ada tapi kalau Fe, Kalk, vitamin termasuk aspilet dan sebagainya itu apotik 

mbak. Karena kita punya apa ya jobdesk dewe-dewe. Jobdesknya jelas kalau KIA hanya pelaksana teknik 

pemeriksaan setelah itu ke apotik ambil vitamin itu mbak. Jadi saya nggak bisa jawab.
P : O ya terus untuk pembiayaan pelayanan tadi gratis semua ya bu ya, untuk pembiayaan peningkatan SDM juga 

dari dinas dari puskesmas gratis semua ya bu ya. Terus untuk pembiayaan pemeliharaan fasilitasnya ibu 

bagaimana? Seperti ambulans mungkin
B2P2 : O semua biaya pemkot.

P : Berarti tetap gratis?

B2P2 : Gratis semua, pemkot semua. Semua pemkot.
P : Berarti tidak ada kendala hambatan dalam pembiayaan ya bu ya?

B2P2 : O nggak ada. Semua pemkot itu mbak. Semua pemkot. Gratis.

P : Terus untuk kebijakan pemerintah ibu dalam upaya pencegahan kematian ibu menurut bu anis bagaimana ibu?
B2P2 : Kebijakan? Maksudnya?

P : E terkait program-program dalam upaya pencegahan kematian ibu dari pemerintah.
B2P2 : Kalau dari pemerintah kan ANC terpadu. Kan sudah tak jelaskan. Jalan semua, sudah oke.

P : Terus untuk SOP nya ibu, bagaimana pelaksanaan SOP di puskesmas tadi sudah dijelaskan dilaksanakan semua 

ya bu.

B2P2 : Karena kita ISO hlo mbak. Kita sudah ISO, kita mau menuju akreditasi. Jadi A-Z itu tertulis dan tersirat ada itu 

di IK-PK nya begini begini ada semua.

P : Terus untuk apakah ada sanksi ibu jika tidak melaksanakan sesuai SOP?
B2P2 : Untuk petugasnya?

P : Iya 

B2P2 : Sanksi tertulis dari?
P : Jika tidak melakukan pelayanan sesuai SOP gitu bu.

B2P2 : Yang di ruangan langsung?

P : Iya
B2P2 : Kalau sanksi seperti apa ya mbak. Oh begini, kita bukan per ruangan mbak. Kita bicara puskesmas ya. Nah, di 

pemkot itu ada namanya penilaian kinerja. Itu setiap 3 bulan. Nah, kalau dari rapot puskesmas itu jelek itu ada 

indikatornya mbak. Ada apa ada apa ya termasuk kematian ibu ada kematian bayi ada. Nah, itu dinilai, itu nanti 
mempengaruhi kinerja puskesmas.

P : Termasuk cakupannya tidak memenuhi cakupan itu?

B2P2 : Iya betul. Itu masuk penilaian puskesmas, kinerja puskesmas setiap 3 bulan sekali.
P : Kalau misalkan tidak memenuhi cakupan target itu bagaimana ibu?

B2P2 : Dari dinas itu ya terus dipecuti. Dipecuti terus. Jadi begini mbak bukan berarti tahun 2015 katakanlah K4 nya bu 

nana belum tercapai, endak, terus, dianalisa terus dari dinas, dipecuti mbak, harus. Enak lak an 2015 wes gak
opo gak tercapai, tidak, terus mbak. Wah keren mbak kalau kerja gini. Mustinya ini ya sampeyan harus ini yang 

lebih tahu kondisi lapangan ini bu nana sama mbak dini, nanti akan cerita. Nah, dia poskeskel, mustinya 

poskeskel mbak. Dia akan cerita banyak karena lapangan saya disini penanggung jawab KIA, saya membuat 
laporan. Nah, katakanlah ada bayi meninggal, wilayah siapa, bu nana. Bu nana KR, KR A sampai Z ya 

anamnesanya, difotokopi buku KIA ANC nya, begitu tak laporkan dinas, sing diuwel-uwel bu nana, kenapa kok 

bisa begini, kenapa, kenapa kamu kok nggak begini, kenapa. Kalau masalah kematian ibu dan bayi lapangan 
lebih tahu pasti kondisi lapangan. Nah, kondisi lapangan mbak. Maksudnya ini hanya mewakili saja tapi 

sampeyan nek kepengen detailnya tentang apa ya kondisi kenapa sih dilapangan kok bisa terjadi seperti ini, itu 

poskeskel.
P : Nggih bu, terus ini bu untuk pelaksanaan pencegahan kematian ibu itu kan ada pencegahan primer. Pencegahan 

primer itu ada seperti pemberian tablet Fe, ada kelas ibu hamil, ada P4K, ada KIE ibu hamil. Nah itu 

pelaksanaan nya bagaimana bu anis di puskesmas ini?
B2P2 : Nah, Fe kan setiap ANC, senam ibu hamil disini teorinya memang satu minggu sekali tapi kita nggak jalan 

senam ibu hamilnya.

P : Kenapa itu bu?
B2P2 : Soalnya ini petugas yang dilatih, kalau senam ibu hamil ini mbak, lia sama rini. Nah, gitu hlo mbak. Jadi 

sekarang kalau kita mau jadi trainer ya mbak ya. Kita kan trainernya ya, kalau belum ilmunya belum cukup kan 

ya gak wani mbak. Ngerti maksudku. Nah, apalagi yang kita hadapi itu audience yang kritis iya kan, diajari 
begini begini. Walaupun ada leafletnya tinggal baca. Nah, itu mungkin satu SDM bidan yang kurang. Kedua 

yang dilatih ini masih 2 bidan yang satu sudah pindah. Terus yang ketiga mbak kenyataan dilapangan 

ngumpulno ibu hamil kui yo nggak gampang hlo mbak. Anake ijik cilik, durung masak, durung umbah-umbah 
gitu. Nggak gampang nggih. Tapi kita melakukannya satu bulan sekali. Teorinya satu minggu. Jujur itu nggak 

jalan mbak. Tapi kalau ada kegiatan BOK jalan. Kalau ada BOK kita melaksanakan mbak, tapi kalau untuk gini 

nggak jalan. Soale tenaga ne hlo mbak. Tenagane, belum kayak gini, saya disini, bu rini di pustu, bu lia di RB 
ya tho, jadi siji-siji, jalan sendiri-sendiri. Kalau misalkan saya melakukan kelas bumil sopo sing neng kene. Ya 

tho. Terus itu juga berhubungan dengan dana kan mbak. Hla mendatangkan bumil itu kita juga butuh sovenir. 

Mosok orang datang tok apa ya mau. Ya memang SDM nya yang kurang mbak. Dulu kan dua disini, ada bu 
siami sama bu rini sekarang kan satu. Repot juga mbak.

P : Terus untuk P4K ibu?

B2P2 : P4Knya yang nempelkan bidan kelurahan, tapi kalau misalkan ada ANC luar wilayah ya kita kasih tahu bu ini 
nanti ditempel di pintu rumah ya. Ya jawabnya gitu.

P : Untuk pelaksanaan KIE ibu hamilnya ibu?

B2P2 : Sudah juga mbak, setiap ibu hamil yang datang kan setelah diperiksa di analisa ya, ya di berikan KIE sesuai 
kebutuhannya apa. Misal ya misal kenaikan berat badan bumilnya kura ya kita KIE mengenai makanan yang 

dikonsumsi. Ya gitu gitu mbak.
P : Terus untuk pelayanan pra nikah dan imunisasi TT bagimana bu anis?

B2P2 : Sudah juga mbak. Cuman kan sekarang pemberian imunisasi TT gak kayak dulu. Ya kita tanya kelahiran tahun 

berapa, apakah waktu SD sudah diberikan imunisasi TT di lengan. Kalau asli surabaya biasanya sudah waktu 
SDnya.
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P : Terus ini untuk pencegahan sekunder itu kan ada deteksi dini dan rujukan. Bagaimana pelaksanaan di puskesmas 

ini bu?

B2P2 : Deteksi dini satu dengan KSPR. Rujukan, rujukan dini 32 minggu, RAT MOP. Ya wes itu mbak. Lab lengkap.
P : Sudah maksimal ibu pelaksanaannya?

B2P2 : O maksimal mbak. Itu maksudnya kalau program program Ibu bayi nomer satu di dinas mbak.

P : Terus untuk pencegahan tersier ibu kan ada kunjungan ibu nifas untuk pemulihannya, nah itu pelaksanaannya 
bagaimana?

B2P2 : Nifas paripurna. Kita yang kunjungan nifas itu kebanyakan yang resiko tinggi mbak, yang resiko tinggi. Nah, 

resiko tinggi itu kan lahire neng rumah sakit ada yang dirujuk dari sini ada yang dia ANC di BPS lahir di rumah 
sakit nah itu dikunjungi sama bidan poskeskel, pasti dikunjungi mbak. Karena kita, mbak-mbaknya kan butuh 

data, lahire kapan, cewek apa cowok. Jalan itu mbak.

P : Seperti pelayanan di puskesmas ibu seperti pemberian vitamin A kemudian diperiksa pemeriksaan fisik dan 
lainnya ibu?

B2P2 : O iya, ho’o. Kalau di puskesmas pasti mendapat Vit A 2 tablet pasti, tapi kalau yang di rumah sakit tidak, ya 

nanti poskeskelnya datang bawain vit A nya. Aduh mbak wes luar biasa.
P : Tadi peran kadernya?

B2P2 : Sudah. Kan kader menjaring juga, nanti laporannya ke poskeskel, poskeskel punya dua kader kabagas sama 

kader balita. Maksudnya yang lebih berperan. Lek lansia enggak, yang lebih berperan balita sama kabagas. 

B2P3 : Bidan kedua puskesmas ketiga

P : O ya mbak dian. Nah ini kan AKI di Surabaya ini kan 3 tahun terakhir ini kan menurun. Nah menurut mbak dian 

itu penyebabnya kenapa mbak? Kok bisa menurun. Faktor-faktor apa saja menyebabkan angka kematian ibu 

menurun mbak?
B2P3 : eee... ya mungkin karena sudah banyak ibu-ibu yang mau memeriksa ke petugas kesehatan. Untuk ibu-ibu yang 

resiko tinggi kan di Surabaya kan juga ada bidan kelurahannya ya jadi sudah bisa mendeteksi dini secara dini 

resiko sejak awal kehamilan sehingga mereka mau periksa ke petugas kesehatan, bisa dipantau dari awal gitu 
hlo dek. Jadi ya ndak papa akhire ibue. Sampai akhir kehamilan dia terpantau oleh petugas kesehatan.

P : Jadi yang menyababkan AKI nya menurun karena deteksi dini nya yang maksimal gitu ya mbak ya?

B2P3 : He emm
P : Ya terus ini mbak. Mbak akhir-akhir ini pernah dengar tentang kasus kematian ibu tidak mbak di Surabaya? 

Maksudnya kalau misalkan dengar itu penyebabnya kenapa mbak?

B2P3 : Dengar sih, kalau akhir-akhir ini ada ya disini ya. Itu mungkin yang paling tinggi itu anu ee kasus keracunan 
kehamilan sama perdarahan setelah melahirkan. Kalau keracunan kehamilan kan memang penyebab pastinya 

kan belum bisa ditemukan tapi faktor-faktornya mungkin ada itu.

P : Itu kan penyebab karena medis, karena penyakit ya mbak ya, kalau dari seperti faktor dari mungkin dari tenaga 
kesehatannya atau dari fasilitas yang digunakan atau mungkin dari pembiayaannya atau dari SOP yang 

dilakukan itu bagaimana mbak?

B2P3 : Kalau SOP sama pembiayaan sih sebenarnya sudah ndak masalah ya kan sudah ada BPJS sekarang sudah 
tercover. Masalah yang menyertai ibu hamil, ibu melahirkan kan sudah tercover sama BPJS jadi tidak ada 

masalah dengan pembiayaan tapi ya itu tadi faktor yang muncul saat kehamilan itu yang lebih besar 

mempengaruhi daripada biaya sama faktor keluarga.
P : Kalau dari faktor pasiennya mbak? Mungkin kematian yang disebabkan apakah dari faktor pasiennya juga 

berpengaruh?

B2P3 : Pengaruh. Tetap pengaruh.
P : O ya lanjut ya mbak dian ya. Kemudian bagaimana menurut mbak dian peran bidan puskesmas sebagai SDM 

kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B2P3 : Perannya. Yang paling penting kan kita faskes tingkat awal ya jadinya itu tadi deteksi awal. Deteksi dininya 
harus lebih ditingkatkan. Yang lebih pengaruh ya bidan kelurahannya harus ee harus lebih apa ya lebih lebih 

lebih banyak mencari pasien-pasien yang resiko tinggi tidak mau periksa ke petugas kesehatan.

P : Menurut mbak dian apa peran bidan sudah maksimal mbak?
B2P3 : InsyaAllah maksimal

P : Terus ini, kalau kualitas bidannya sebagai SDM kesehatan bagaimana mbak dalam upaya pencegahan kematian 
ibu? Apa masih perlu ditingkatkan?

B2P3 : Kualitasnya. Ya kalau ya, harus adanya pelatihan.

P : Pelatihan seperti apa mbak?

B2P3 : Pelatihan PPGDON, terus harusnya bidan itu sudah APN semua, terus untuk pelayanan misalnya apa ya 

kegawatgaruratan ya itu tadi neonatal obsgyn

P : O ya tadi untuk kualitasnya. Kemudian untuk standar jumlah bidannya, menurut mbak dian bagaimana mbak 
kecukupannya?

B2P3 : Kalau di puskesmas ya sudah cukup, KIA, KB, MTBS sama veka. Ya kalau di puskesmas sini ya sudah pas 

bidannya. Sudah sesuai.
P : Berarti menurut mbak dian sudah cukup ya?

B2P3 : Sudah cukup.

P : Terus ini, menurut mbak dian apa saja hambatan bidan dalam melaksanakan upaya pencegahan kematian ibu 
mbak?

B2P3 : Biasanya itu, masalah informed consent. Jadi kalau misalnya kita melakukan rujukan, rujukan yang eee apa ya, 

rujukan yang harus segera, segera dirujuk gitu ya. Kan kadang untuk memberikan persetujuan kan pasien tidak 
bisa langsung, dia masih menunggu persetujuan suami, suami masih persetujuan keluarga sehingga kita 

menghambat dalam proses menuju ke tempat rujukan. Itu kan juga kan apa... memperparah keadaan tho 

akhirnya, seperti itu.
P : Berarti dari faktor pasiennya ya mbak ya?

B2P3 : Ya keluarga pasien. Kalau dari faktor petugas sih kita sudah siap untuk merujuk kalau misalnya ada yang tidak 

bisa dilayani di puskesmas.
P : Untuk mengatasi hambatan tersebut bagaimana solusinya mbak dian?

B2P3 : Solusinya ya penyuluhan kesehatan. Jadi penyuluhan kesehatan di posyandu-posyandu kan ndak hanya ibu balita 

yang datang tapi ibu hamil yang punya resiko tinggi maupun yang ndak punya resiko tinggi datang biar tahu 
kapan saatnya dirujuk, biar mereka itu mempersiapkan secara dini gitu hlo.

P : Terus dengan solusi tersebut apa sudah teratasi mbak hambatan tersebut?

B2P3 : Kalau selama ini kan sudah ada yang namanya PMT penyuluhan. PMT dari dinas itu kan ada PMT penyuluhan 
sama PMT penimbangan ya. Posyandu PMT penyuluhan dan posyandu PMT penimbangan. Nah untuk 

posyandu PMT penyuluhan sudah dilakukan penyuluhan di tiap-tiap posyandu wilayah puskesmas tanah kali 

kedinding, itu udah ndak masalah sih. Tapi biasanya kalau ada pasien seperti itu kadang ya ada yang dari luar 
wilayah yang ada dalam wilayah juga ada tapi juga memang bener-bener pasien kolot mbuh iku dari madura 

atau apa ya pasti ada yang seperti itu.

P : Ya tanah kali kedinding ya mbak ya. Terus ini menurut mbak dian bagaimana kader dalam upaya pencegahan 
kematian ibu mbak?

B2P3 : Peran kader. Peran kadernya mereka mau kok bekerja sama untuk mencari bumil resti, bersedia, bersedia 

mencari bumil resti.
P : O ya selain mencari bumil resti, mungkin ada peran lainnya untuk kader mbak?

B2P3 : Banyak. Banyak perannya.

P : Bisa disebutkan mbak?
B2P3 : Ya kayak posyandu mbak, mau melakukan penimbangan, deteksi dini entah itu KB juga bisa, terus mau 

mengajak ibu-ibu untuk pemeriksaan tadi IVA juga bisa, periksa hamilnya ndak mau kepetugas kesehatan juga 

iya. Banyak mbak perannya mbak. Mereka bersedia kok, sukarela. 
P : O ya terus untuk peran obsgynnya, menurut mbak dian bagaimana peran obsgyn dalam upaya pencegahan 

kematian ibu mbak?

B2P3 : Obsgyn. Kematian ibu ya. Untuk peran obsgyn nya sih kalau kita kan dokternya dokter tamu, dokter konsulan. 
Jadi kalau bukan wewenang kita, ada masalah misalnya, entah di KIA atau dipersalinan ya kita konsultasi sama 

obsgynnya dan selama ini tidak masalah dengan obsgynnya, selalu mengangkat telfon dan memberikan terapi 

sesuai kewenangannya
P : Berarti peran obsgyn disini sebagai konsultan ya mbak ya.

B2P3 : Konsultan saja.

P : Menurut mbak dian apa sudah maksimal mbak peran dokter obsgyn tersebut?
B2P3 : Iya. Sudah maksimal.

P : Terus untuk kualitas dokter obsgyn menurut mbak dian bagaimana mbak? Apa masih perlu ditingkatkan?

B2P3 : Kualitasnya, ndak sudah pinter kok.
P : Terus untuk jumlah dokter obsgyn sendiri menurut mbak dian bagaimana? Apa perlu ditambah?

B2P3 : Kalau bisa sih, kalau bisa ya tidak hanya konsultasi aja, kalau bisa ya ada dokter jaga yang di bersalin. Kan kalau 
misalnya mendadak tengah malam pendarahan. Kalau kita nunggu telfon nunggu apa kan prosesnya 

menghambat juga untuk menangani pasien. Kalau bisa harus ada yang jaga. Atau kalau ndak ada obsgyn kan 

PPDS juga boleh. PPDS ndak hanya numpuk di rumah sakit, dipuskesmas kan juga ada kasus, yang paling 
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awal. Dia kan jalan utamanya, maksudnya pintu awal, kalau di rumah sakit kan UGD, kalau kita ya puskesmas 

UGD awal mulanya.

P : Berarti puskesmas terutama puskesmas rawat inap butuh obsgyn ya mbak ya.
B2P3 : Ya itu perlu.

P : Terus untuk pemerataan mbak, apakah keberadaan obsgyn di Surabaya sudah merata atau belum mbak menurut 

mbak dian?
B2P3 : Belum.

P : Terus solusinya mbak?

B2P3 : Ya diratakan saja lah mbak, soalnya kan itu kan kebijakan dari dinas kesehatan.
P : O ya terus ini mbak, menurut mbak dian apa saja hambatan dokter obsgyn dalam melakukan upaya pencegahan 

kematian ibu mbak?

B2P3 : Hambatannya kalau misalnya kita butuh kasus-kasus yang misalnya ada kasus persalinan yang bener-bener 
segera ditangani kadang ditelfon waktu saat sholat kan ndak bisa diangkat atau kalau ndak dokternya waktu 

operasi kita jadi bingung mau konsultasi sama siapa akhirnya kan dokter umum yang harus konsulkan

P : Berarti solusinya kalau misalkan dokter obsgyn tidak memberikan respon konsultasinya ke dokter umum?
B2P3 : Ya kita tetep konsul. Pokoknya kita tidak melakukan tindakan diluar wewenang kita gitu hlo. Jadi harus ada 

konsultasi dokter, ndak boleh sembarangan.

P : O ya terus tadi obsgyn. Sekarang kepala puskesmas. Menurut mbak dian, bagaimana peran kepala puskesmas 
dalam upaya pencegahan kematian ibu mbak?

B2P3 : Peran kepala puskesmas disini sudah bagus ya. Sudah maksimal lah untuk menganjurkan para bidan melakukan 

penyuluhan dan deteksi dini resiko tinggi. Sudah maksimal mbak perannya mbak.
P : Ya itu untuk peran dalam prosesnya ya mbak ya. Kalau untuk peningkatan kualitas bidannya dalam upaya 

pencegahan kematian ibu bagaimana mbak?

B2P3 : Meningkatkan kualitas, kalau kualitas ya tadi pelatihannya mbak.
P : Berarti kepala puskesmas mengijinkan bidannya ya mbak ya?

B2P3 : Iya. Kalau disini sih insyaAllah sudah APN semua tapi kalau untuk pelatihan lain tambahan ya masih ada yang 

belum.
P : Menurut mbak dian apa saja hambatan kepala puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu mbak?

B2P3 : Eee apa ya mbak ya... emm

P : Mungkin ini ya mbak ya beliau kan tidak hanya melayani pelayanan tapi juga manajemen mungkin waktu beliau 
apa ya waktunya terbagi bagi waktu beliau

B2P3 : Ya sudah dijawab mbak nya ya

P : Terus ini, menurut mbak dian, bagaimana peran dinas kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu mbak?
B2P3 : Peran dinas kesehatan ya sama. Sudah sesuai kan.

P : Apa saja mbak peran dari dinas mbak? Mungkin ada program-program dari dinas? Seperti memberikan 

pelatihan-pelatihan
B2P3 : Kalau pelatihan-pelatihan sudah ada mbak.

P : Seperti apa mbak pelatihan

B2P3 : Pelatihan APN kadang dari dinas juga ada mbak, jadi teman kita ada yang sudah dibiayai oleh dinas kesehatan 
untuk mengikuti pelatihan APN untuk yang dipersalinan, untuk yang didepan kan bisa pelatihan CTU terus 

APN juga

P : Terus menurut mbak dian apa saja hambatan dinas kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu mbak?
B2P3 : Hambatan, hambatannya itu kadang ada beberapa puskesmas yang tidak melaporkan kematian atau tidak 

menemukan kematian padahal di wilayahnya itu ada kematian.

P : Kalau seperti itu cara mengatasinya gimana mbak?
B2P3 : Ya saat itu, rapat nanti, rapat validasi bidan koordinator itu biasanya dipaparkan jumlah kematian kok tidak 

sesuai, ya itu tadi ditanyakan 

P : O ada rapat validasi. Setiap berapa bulan sekali?
B2P3 : Setiap 1 semester, jadi setiap 6 bulan sekali.

P : Apakah dengan solusi tersebut sudah teratasi mbak hambatannya?

B2P3 : Ya paling tidak kan ndak langsung teratasi mbak seperti itu manusiawi kan. Ya separo lah, 50%
P : O ya mbak terus ini, menurut mbak dian bagaimana ketersediaan fasilitas di puskesmas dalam upaya pencegahan 

kematian ibu mbak?
B2P3 : Kalau pencegahan kematian ibu fasilitasnya sudah sesuai, tapi kalau misalnya kematian bayi yang ditanyakan 

kematian bayi itu masalah rujukan jadi kita kadang lebih susah merujuk bayi di rumah sakit soalnya apa penuh

P : Rumah sakitnya mbak

B2P3 : Ya penuh, jadi kita bingung mau ngerujuk dimana, misalnya pasiennya BPJS ndak punya kan kita kan menengah 

kebawah disini, BPJS, KTM itu kan hanya rumah sakit – rumah sakit tertentu yang mau menerima, hla kalau 

penuh mau dirujuk kemana.
P : Pernah ada kejadian seperti itu mbak?

B2P3 : Ada.

P : Solusinya mbak?
B2P3 : Akhirnya solusinya ya pasiennya ndak mau dirujuk, akhirnya ndak mau dirujuk, adapun dirujuk ke puskesmas 

itu ya gitu, mereka juga terhambat masalah biaya, akhirnya terputus di tengah jalan, maksudnya pulang paksa 

karena masalah biaya 
P : Terus ini untuk fasilitas upaya pencegahan ibu disini yang tersedia apa saja mbak?

B2P3 : Pencegahan ibu, ya semua penanganan kasus semua, entah itu dari kalau misalnya yang sesuai dengan kita hlo 

ya. Kalau hamil kan dia sudah tahu operasi atau preeklampsia itu kan langsung dirujuk tapi kalau ibu bersalin 
saat persalinan preeklampsia perdarahan ya kita tangani dulu penanganan awal. Nanti kalau misalnya tetap 

sepeti itu ya kita rujuk, kita konsultasikan baru kita rujuk.

P : Terus untuk ambulansnya bagaimana mbak?
B2P3 : Sudah sesuai ambulannya, 24 jam disini.

P : Sopirnya?

B2P3 : 24 jam juga.
P : Itu fasilitas ada, kondisinya bagaimana mbak?

B2P3 : Kondisinya ya ndak papa. Tidak ada masalah untuk kondisinya. Mungkin ya itu mbak masalah untuk 

persetujuan dirujuk itu tok.
P : Untuk kalibrasi alat-alatnya mbak bagaimana?

B2P3 : Kalibrasinya sudah sesuai kok disini.

P : O ya terus tadi tersedia, kondisi baik, kemudian untuk penggunaannya fasilitas bagaimana mbak dalam upaya 
pencegahan kematian ibu?

B2P3 : Ya digunakan sesuai dengan SOP mbak. Sudah sesuai dengan SOP.

P : O ya oke mbak, terus untuk kesediaan obat-obatan di puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu 
bagaimana mbak? Seperti tablet Fe, kemudian MgSO4, aspilet bagaimana mbak?

B2P3 : Kalau untuk itu ada semua di puskesmas

P : Berarti persediaan ada ya mbak ya?
B2P3 : Tapi kadang kita bermasalah masalah uterotonika, itu kan yang paling penting kan saat persalinan, apa, 

oksitosin, kadang kosong sehingga kita harus ngebon dulu maksudnya harus beli dulu untuk stok soalnya kan 

jumlah persalinan ada banyak di belakang. Oksitosinnya ndak ada. Itu kan yang paling penting untuk mencegah 
perdarahan.

P : Terus kalau kosong itu solusinya bagaimana mbak?

B2P3 : Beli dulu sementara nanti ditukar.
P : O ya ya, terus tadi obat tersedia dan masalahnya sudah terselesaikan. Kemudian untuk pelayanan pemberian 

obat-obatan bagaimana mbak? Seperti pemberian Fe, pemberian MgSO4 seperti itu bagaimana mbak?

B2P3 : Sudah sesuai. Pokoknya kita konsultasi dengan dokter kalau MgSO4 hlo, kalau Fe kan dari hamil sudah dikasih 
tambah darah, tablet tambah darah. Kalau untuk penanganan preeklampsia ya kita konsultasikan dulu kasusnya 

bagaimana, nggak asal langsung menangani.

P : Terus ini mbak, menurut mbak dian bagaimana peran sumber daya pembiayaan di puskesmas dalam upaya 
pencegahan kematian ibu mbak?

B2P3 : Kalau pembiayaan di puskesmas itu dari dinas ya mbak ya, sudah sesuai kalau dari dinas.

P : Berarti tidak ada masalah?
B2P3 : Tidak ada masalah, kalau pembiayaan tidak ada masalah. Ya itu tadi cuma persetujuan aja dari keluarga.

P : Tadi untuk prosesnya kemudian peran pembiayaan dalam meningkatkan sumber daya manusia sebagai upaya 

pencegahan kematian ibu bagaimana mbak?
B2P3 : Ya penyuluhan tadi mbak, kayak peningkatan pengetahuan.

P : Tidak ada masalah dalam pembiayaan?

B2P3 : Tidak ada.
P : Terus untuk pembiayaan dalam meningkatkan fasilitas seperti kan harus ada perawatan juga kan mbak kayak 

ambulans itu bagaimana mbak?
B2P3 : Apanya?

P : Pembiayaan untuk perawatan fasilitas mbak.

B2P3 : Itu sudah dari dinas semua mbak. Kita sudah ndak ada masalah kalau masalah perawatan alat, tempat, bahan itu 
ndak ada masalah, sudah sesuai semua.
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P : Berarti menurut mbak dian mungkin ada hambatan-hambatan dalam pembiayaan upaya pencegahan kematian 

ibu?

B2P3 : Kalau pembiayaan dari obat-obatan sih ndak masalah tapi kalau misalnya ibu-ibu yang ndak punya jaminan 
kesehatan itu kan kadang ndak mau dirujuk pasiennya. Kalau ndak mau dirujuk bagaimana caranya kita sebagai 

bidan memotivasi agar mau dirujuk.

P : Kemudian kebijakan. Nah, menurut mbak dian bagaimana kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upaya 
pencegahan kematian ibu mbak?

B2P3 : Untuk kematian ibu kalau bisa semua rumah sakit yang ada di Surabaya tidak hanya rumah sakit negeri ataupun 

swasta yang tipe C ya atau mungkin tipe B mau menerima jaminan kesehatan seperti BPJS soalnya rata-rata kan 
pada make BPJS tho mbak, hla kalau ndak pake BPJS ndak mau nerima terus rumah sakitnya penuh kan 

kasihan pasiennya gitu hlo. Apalagi kalau, ada kemarin kasus caesar di rumah sakit swasta lah ada itu ndak 

diterima karena penuh sedangkan dia sudah kenceng-kenceng padahal dia SC hlo akhirnya dia kembali lagi 
kesini minta dirujuk di rumah sakit lain, kan kasihan seperti itu. Kalau misalkan pun penuh ya langsung aja 

pasiennya disuruh kerumah sakit lain tanpa maksudnya apa yo, bukan tanpa harus meminta lagi, yo bukan gitu, 

boleh meminta tapi keluarganya saja yang minta, pasiennya tetap dibawa ke rumah sakit lain. Kasihan kan harus 
bolak-balik terus dia kenceng-kenceng akhirnya gitu kan mikirnya pelayanan kurang memuaskan padahal kita 

sudah sesuai permintaan pasien mau dirujuk kemana. Ya kalau bisa sih pemerintah semua rumah sakit mau 

menerima BPJS.
P : Kebijakan yang kurang yang seperti itu ya mbak ya?

B2P3 : Iya, dan juga gitu dari pihak BPJS nya juga gitu. Kalau misalnya rumah sakit swasta kan nominalnya untuk apa 

ya untuk tindakan tidak sesuai mbak. Misalnya persalinan harusnya satu juta misalnya, tapi kan dari BPJS cuma 
di klaim kan 500. Ya harusnya kalau bisa disesuaikan lah atau subsidinya.

P : Ya mbak terus untuk SOP. Bagaimana pelaksanaan SOP puskesmas yang berkaitan dengan upaya pencegahan 

kematian ibu bagaimana mbak dian?
B2P3 : Disini sudah sesuai, soalnya kan kita juga lagi pelatihan maksudnya puskesmas ini kan mau akreditasi ya mbak 

ya. Ya bukan mau tapi akan diakreditasi. Maka itu sudah sesuai dengan SOP. Sudah dibiasakan sesuai dengan 

SOP pelayanannya.
P : Kalau misalkan ada yang tidak melaksanakan sesuai SOP apakah ada sanksi mbak?

B2P3 : Ya pasti ada teguran. Ndak langsung sanksi mbak, teguran dulu tapi selama ini sih sesuai SOP.

P : Kalau dengan teguran itu apa sudah apa ya, apa sudah mengembalikan ke SOP lagi?
B2P3 : Sudah mengembalikan. Paling kan lupa misalnya bukan bukan masalah anu ya, kalau masalah kegawatdaruratan 

ibu ya sudah pasti sesuai SOP mbak, tapi kalau masalah-masalah kecil misale melakukan tindakan tindik gitu 

kan kadang kita gak pakai sarung tangan, lupa gitu ya.
P : Oh berarti yang hal-hal yang bukan darurat?

B2P3 : Tapi kalau yang kegawatdaruratan ya sudah pasti sesuai SOP mbak kita mbak.

P : Baik, terus ini mbak untuk prosesnya. Nah, pencegahan kematian ibu ini kan ada tiga primer, sekunder dan 
tersier. Nah, untuk pencegahan primer itu ada pemberian tablet Fe, ada P4K, kemudian ada kelas ibu hamil, 

kemudian ada KIE konseling ibu hamil. Nah, menurut mbak dian bagaimana pelaksanaan program-program 

tersebut di puskesmas ini mbak?
B2P3 : Semua sudah dilaksanakan. P4K, kelas hamil. Kelas hamil kita dilakukan satu bulan satu kali saat minggu 

terakhir maksudnya minggu keempat, hari sabtu minggu ke empat. Untuk P4K itu sudah disebarkan setiap 

memberikan buku KIA sudah dikasih P4K dan juga sudah ditempel. Itu kan dicek sama bidan kelurahannya ya. 
Terus apalagi. Pemberian tablet Fe sudah pasti diberi kecuali pada ibu hamil yang mual. Jadi ibu hamil yang 

mual tidak dikasih Fe, tapi dikasih obat mual. Nanti kalau mualnya sudah berhenti baru dikasih Fe sampai dia 

melahirkan. Kan ada pemeriksaan hemoglobin juga mbak. Jadi kalau misalkan dia saat trimester pertama sudah 
diaksih Fe tapi Hb nya masih turun ya motivasi kita. Kan kadang ada ibu hmail yang ndak mau minum Fe, 

dibuang kan, motivasinya. Semua sudah dilaksanakan itu untuk primernya.

P : O ya bagus. Terus untuk evaluasi program-program tersebut bagaimana mbak?
B2P3 : Evaluasinya?

P : Ya, maksudnya keberhasilan program-program tersebut?

B2P3 : Ya evaluasinya buktinya kan angka kematian ibu di wilayah kerja puskesmas tanah kali kedinding kan sudah 
mulai menurun untuk kematian, tapi kalau untuk angka resiko tingginya juga sudah terdeteksi gitu hlo mbak.

P : Cakupan deteksi dininya ya mbak ya. O ya terus ini untuk pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini kan 
ada deteksi dini dan rujukan. Nah, bagaimana menurut mbak dian pelaksanaan pelayanan deteksi dini dan 

rujukan di puskesmas ini dalam upaya pencegahan kematian ibu mbak?

B2P3 : Deteksi dini ya sudah sesuai mbak deteksi dini. Jadi kan kita ada laporan dari kader di tiap-tiap wilayah kan pasti 
ada kadernya ya mbak ya. Kita punya 260, 260 kader, banyak kan. Itu jadi misalnya satu RT kader mereka 

sudah ngasih tahu ke petugasnya O ini ndak mau periksa hamil mbak. Jadi kita yang ke rumahnya, kunjungan 

rumah, melakukan kunjungan rumah jadi ya terpantaulah.

P : Terus untuk deteksi dininya menggunakan apa saja mbak?
B2P3 : KSPR.

P : Selain itu?

B2P3 : Selain KSPR, apa, KSPR aja kayaknya deteksi dininya.
P : Oke. Terus untuk proses rujukannya bagaimana mbak?

B2P3 : Kalau untuk proses rujukannya kita ndak ada masalah. Yang penting itu pasiennya mau melakukan persetujuan 

atau ndak itu hambatannya. Kadang kan pasiennya O jangan dirujuk sekarang dulu saya masih ijin suami, besok 
saja ya bu ya, saya pulang dulu ya. Padahal itu situasinya pasiennya sudah PEB misale kan sudah preeklampsia 

berat kan harusnya dirujuk segera tapi pasiennya masih mau pulang dulu, mau menyiapkan apa menyiapkan itu 

lah. Ya motivasi kita lah tapi selama ini Alhamdulillah banyak yang berhasil.
P : Alhamdulillah. Terus untuk pencegahan tersier ini kan ada kunjungan ibu nifas. Nah, bagaimana menurut mbak 

dian pelaksanaan kunjungan nifas di puskesmas ini mbak?

B2P3 : Untuk kunjungan nifas kita melakukan kunjungan ya. Ada pasien yang ndak mau periksa, setelah melahirkan ya 
bidan kelurahannya akan mendeteksi untuk kunjungan rumah.

P : Terus pelayanannya apa saja yang diberikan saat pelayanan kunjungan nifas mbak?

B2P3 : Kalau untuk pelayanan kunjungan nifas kan pemeriksaan ibu sama pemeriksaan bayinya dan juga dikasih terapi 
biasanya terapinya kan dia tetep dikasih tambah darah ya sama vitamin A terus juga obat nyeri kalau mislanya 

dia sudah dikunjungi kalau ada masalah ya dianjurkan untuk periksa ke puskesmas.

P : satu lagi bu, apa ada honor untuk kader?
B2P3 : Ya cuma uang transport mbak, kalau honor kayaknya ndak ada

DK : Dinas Kesehatan

P : Selamat siang dokter kartika, nah ini kan angka kematian ibu di Surabaya ini kan mengalami penurunan, 

menurut dokter hal apa yang membuat AKI Surabaya itu menurun dokter?
DK : komitmen dari pemerintah dan masyarakat ya mbak ya, jadi gini namanya kematian ibu itu kan ndak cuma 

karena ibunya saja, mungkin sarana prasarana nya, mungkin sistem rujukannya, mungkin peran serta 

masyarakat untuk mau ngoyok-oyoki ibu itu mau dirujuk atau bagaimana, kemudian kebijakannya juga, 
sistemnya juga, itu kan juga ada pengaruh pasti berpengaruh, begitu, jadi kalau di Surabaya ya saya rasa ya 

sudah berjalan kan kita sudah lama mbak, mulai 2012 itu kita mulai, ya anu apa bukan trial and error ya tapi 

trial by doing ya.
P : Terus yang paling dokter, menurut dokter mungkin paling menyebabkan bisa turun seperti itu?

DK : Ndak bisa, ndak bisa di anu mbak. Ndak bisa mana yang paling tinggi itu ndak bisa karena semua itu berperan ya 

jadi contohnya gini kita sudah meningkatkan pelayanan ya tiba e ibu hamil e iku ndak mau dirujuk, kan ndak 
bisa, jadi harus ada peran serta masyarakat juga disitu, jadi ndak Cuma satu yang paling menonjol tidak ada 

yang menonjol.

P : Semuanya dari berbagai faktor ya dokter ya. Terus ini, akhir-akhir ini apa dokter kartika mendengar kasus 
kematian ibu hamil dan melahirkan. Kira-kira sebabnya mengapa ibu?

DK : Jadi gini, sekarang ini kalau di Surabaya ya khusus di surabaya kalau yang di luar kota saya ndak tau, kalau 

untuk kita kan sudah ada kalau untuk preeklampsia ya penanganan deteksi sebelum terjadi preeklampsia ya jadi 
semua sudah melaksanakan, nah itu kita malah yang paling ini sekarang kita dihadapkan pada fenomena baru 

akreta, jadi HPP yang sulit, itu pun imbasnya dari BSC kan. Jadi kalau di Surabaya karena pakar ada semua 

disini jadi sepertinya tantangan itu semakin tinggi, jadi betul-betul yang meninggal adalah kasus sulit. Tahun 
kemarin aja ada dokter yang meninggal karena akreta, medis hlo mbak, medis hlo padahal, tapi memang dia 

BSC dua kali dan dia sudah ANC di mana di rumah sakit ditolong temannya sendiri, Sp OG, ya mau gimana 

lagi wong namanya kasus sulit. Jadi semakin lama semakin sulit, mungkin ini belum terkuak di daerah lain tapi 
kalau di surabaya sudah, sudah kan kita semua kasus sudah diaudit ya, begitu.

P : Itu untuk penyebab karena medisnya, mungkin ada penyebab karena seperti berkaitan dengan SDM nya atau 

fasilitasnya atau kebijakannya?
DK : O, kalau kasus kan pasti SDM pasti sarana mbak, ada kaitannya sama itu, tanya nya bagaimana kalau masyarakat 

ya yang masyarakat itu yang sulit kalau hamil tidak diinginkan atau hamil disembunyikan.
P : Bagaimana dokter cara mengatasi hal tersebut?

DK : Caranya ya kembali lagi, dari masyarakat dan dari kita, tetep dari puskesmas sebagai ujung tombak ya untuk 

pemantauan wilayah setempat kemudian juga dari kader. Nah itu memang kalau disembunyikan kadang-kadang 
memang kita nggak bisa tahu dia hamil atau enggak, itu itu yang masih kasus nyata, kemudian ada kasus bukan 
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orang surabaya, itu juga kita kesulitan karena rata-rata mereka tidak punya jaminan mbak, jaminan pembiayaan, 

kalau di pemerintah kota itu kan kalau misalkan dia nggak punya BPJS dan dia orang miskin KTP Surabaya 

jadi apa sadikin itu hlo mbak, jadi dia sebetulnya nggak miskin-miskin amat sih tapi begitu dia sakit dia nggak 
punya uang untuk berobat nah itu bisa pakai surat keterangan miskin tapi kalau yang dia tidak punya identitas 

itu masih jadi masalah. Selain menyulitkan pemantauan juga menyulitkan pembiayaan, itu itu fenomena yang 

mungkin ndak bisa masyarakat sendiri menyelesaikan atau pun dari kota yang menyelesaikan itu ndak bisa, 
harus ada dari tingkat provinsi dan ndak cuma dari kesehatan saja, juga dari dinas sosial.

P : Untuk solusi yang tadi penggerakan masyarakat ya dok ya, itu apakah dengan solusi tersebut masalah yang 

tadi bisa terselesaikan dokter?
DK : Ya kalau disembunyikan ya sulit tho mbak, gimana tahunya. Jadi itu ada faktor dari masyarakatnya sendiri, kita 

kan kalau peran serta masyarakat sudah baik banget dalam artian kader PKK, kader dasawisma itu kan ada, tapi 

kalau dari lingkup terkecilnya dari si keluarga sendiri menyembunyikan gimana, wong kadang-kadang orang 
tuanya itu ndak tahu kok kalau si anaknya hamil, gitu hlo kasarannya begitu. Kan sulit tho kita. 

P : Ya dokter, terus ini lanjut dokter untuk SDM bidan, nah menurut dokter kartika peran bidan puskesmas dalam 

upaya pencegahan kematian ibu dokter?
DK : O ya sangat berperan banget, tetep semua kalau di puskesmas tetep dalam tanggung jawab kepala puskesmas ya 

mbak ya, cuman kalau bidannya sendiri kan sudah ada bidan kelurahan, bidan koordinator, bidan pelaksana itu 

punya peran masing-masing untuk menurunkan angka kematian ibu mulai dari mungkin kalau pemantauan 
bidan kelurahan, mungkin kalau pemeriksaan ya di bidan, untuk pemantauan secara globalnya ya di bikor itu 

kan, kalau pelayanan ya di bidan pelaksana gitu, jadi besar sekali ini nya perannya. Pemeriksaan, kemudian dia 

nyari waktunya kontrol kok nggak kontrol ya.
P : Terus ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas bidannya dokter dalam upaya pencegahan kematian ibu 

bagaimana menurut dokter kartika?

DK : Kuantitas yang jelas kurang, kalau kualitas dilihat dulu apa standarnya mbak, kalau dia punya sertifikat APN ada 
tapi kalau misalkan dari kompetensi itu kan ada tesnya, kalau saya rasa di puskesmas kan sudah melalui tes 

kompetensi itu ya berarti sudah cukup cuman untuk maintenance itu kan butuh pelatihan kemudian untuk 

update ya butuh supervisi gitu hlo ya jadi kalau kualitas ya kalau kita harus ada standarnya dibanding apa dulu, 
gitu ya.

P : Untuk kuantitas yang jumlah bidan kurang tadi bagaimana solusinya dokter?

DK : Kalau solusinya ya kita dari temen-temen puskesmas ya mengusulkan ke dinas cuma kan dinas juga terbatas 
mbak artinya begini dalam artian kita kan juga untuk PNS kan sangat-sangat terbatas sedangkan itu sudah 

berusaha pemerintah kota sudah berusaha memenuhi dengan tenaga kontrak kemudian juga ada bantuan PTT 

tapi juga nggak banyak, hla padahal kita di 145 kelurahan kemudian ada rawat inap kemudian pelayanan ya itu 
kan juga butuh kalau secara ada itungannya itu cuman saya nggak terlalu paham ya, ada seksinya sendiri itu 

yang ngitung-itung berapa kebutuhannya itu ada.

P : Kalau menurut standar PPSDM itu 100 bidan per 100.000 penduduk 
DK : 100 bidan per 100.000 penduduk berarti piro penduduk e kan 3 juta

P : 1 banding 1000 ya dok ya

DK : Aku lupa mbak, itu di PPSDM, tanya nya kesana saja jangan tanya ke aku ya, kalau tanya SOP mungkin bisa 
tanya ke aku

P : Ya dokter, terus ini, menurut dokter apa saja hambatan bidan dalam upaya pencegahan kematian ibu dokter?

DK : Kalau secara protap saya rasa sudah ada semua ya, cuman kadang-kadang memang kan kita dalam upaya untuk 
menegakkan protap SOP itu ya mbak ya, jadi memang sekarang puskesmas ada akreditasi kalau sudah 

akreditasi kan lebih tertata SOP nya kemudian mungkin tata cara- tata cara nya itu sudah sesuai prosedur betul 

kalau sudah akreditasi, hla ini kita tahun ini baru, tahun kemarin baru 3 puskesmas yang terakreditasi, tahun ini 
ada 17 insyaAllah. Jadi kita dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan.

P : Sepertinya tanah kali kedinding juga masuk akreditasi tahun ini?

DK : Iya, memang kan kita dalam meningkatkan mutu pelayanan mbak.
P : Nggih. Terus ini untuk peran obsgyn dokter, nah menurut dokter kartika bagaimana peran obsgyn sebagai SDM 

kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu dokter?

DK : O ya sangat besar perannya, mulai transfer knowledge, kemudian pemantauan juga artinya pemantauan dalam 
teknik ya, teknik pelayanan kemudian kita ada inovasi-inovasi yang mudah dilaksanakan di pelayanan dasar kan 

itu dari obsgyn semua, mosok aku ngerti mbak pemeriksaan ROT MAP BMI, kan ora ngerti aku kalau ada 
hubungannya dengan preeklampsia. Nah, sekarang transfer knowledge mereka ke kita nah itu perannya besar 

sekali. Terus mereka audit kan selalu berperan, terus pembinaan ke puskesmas juga. Banyak mbak perannya.

P : Iya dokter, terus untuk kualitas dan kuantitas dokter obsgyn bagaimana dokter?
DK : Waduh tekok neng PPSDM mbak.

P : Iya dokter, terus ini mungkin hambatan-hambatan dokter obgsyn dalam upaya pencegahan kematian ibu dokter?

DK : Ya memang kembali lagi ke standar operasional prosedur mbak, kadang-kadang temen-temen obsgyn itu sudah 

kita sepakati, dari POGI juga sudah menyepakati bahwa penggunaan buku KIA, nek gak obgsyn sing wonge 
dewe, wonge dewe itu artinya yang sudah kenal baik dengan kita, obgsyn yang tugas di puskesmas, obsgyn 

rumah sakit pemerintah itu mau ngisi tapi kalau sudah obgsyn swasta... jadi sebetulnya ya kembali lagi ke 

standar, standar pelayanan sekarang buku KIA, ini ini, kan harus.
P : Nggih dokter. Terus untuk kepala puskesmas, bagaimana peran kepala puskesmas dalam upaya pencegahan 

kematian ibu dokter?

DK : O ya besar mbak, mereka mulai advokasi kan ada satgas penakib tingkat kota tingkat kecamatan juga ada mbak, 
hla itu kan kepala puskesmas termasuk di dalam satgas penakibnya tingkat kecamatan itu kan perannya besar 

mbak, jadi mulai dari advokasi kemudian perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran kemudian nanti juga 

monitoring, evaluasi sampai dengan nanti mereka juga turun tangan.
P : Nggih dokter, itu peran kepala puskesmas dalam pelayanan ya dok ya, terus peran kepala puskesmas dalam 

meningkatkan SDM kesehatan bagaimana dokter?

DK : Maksudnya bidan, kalau bidan ya cuma teman-teman itu simulasi, menegakkan SOP, pertama itu SOP dalam 
wewenangnya kepala puskesmas, kemudian kalau SOP nya sudah dijalankan itu kan berarti pelayanan nya 

sudah terstandar kan kasarane, nah itu menjaga itu. yang kedua itu kayak model gini mbak kan namanya 

pelayanan itu kan butuh latihan, latihan bukan pelatihan hlo ya, simulasi secara terus menerus di dalam faskes 
itu sendiri, nah itu bisa, misalkan ayo simulasi penanganan HPP.

P : Terus untuk hambatan kepala puskesmas dokter dalam upaya pencegahan kematian ibu apa saja dokter, menuru 

dokter kartika?
DK : Apa ya mbak ya, hambatan kepala puskesmas itu terus terang kalau ada puskesmas yang belum akreditasi, 

semua itu kalau di pelayanan kita baliknya ke SOP

P : Soalnya standar pelayanan yang berkualitas juga SOP yang terstandar juga. Terus untuk dinkesnya dokter, 
bagaimana peran dinas kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu dokter kartika?

DK : Kene ki wes ra karu-karuan mbak.

P : Ya mungkin bisa disebutkan peran-peran yang sudah dilakukan?
DK : Ya mulai peran advokasi, perencanaan anggaran, kemudian pelaksanaan kegiatan, kemudian monitoring 

evaluasi, supervisi, kemudian sampai dengan pelaporan. Ya itu macem-macem mbak sendiri-sendiri ya. Jadi 

intinya kita mulai dari level masyarakat sampai dengan di rujukan. Jadi mulai dari hulu ke hilir, jadi semua itu 
itu kalau peran dinas kesehatan mengkondisikan, wes pokoke bagaimana itu semua bisa terjadi.

P : Di semua puskesmas surabaya ya bu?

DK : Di semua puskesmas, pelayanan, rumah sakit, termasuk sistem rujukannya ya.
P : Itu tadi peran dinkes dalam proses pelayanan ya dok ya, untuk peran dinkes dalam meningkatkan kualitas SDM 

nya dokter?

DK : Oh itu ada tapi di PPSDM, pelatihan kemudian opo lek ngarani opo magang itu, magang, itu ada itu, untuk ini 
hlo ya untuk skill

P : Terus ini menurut dokter kartika apa saja hambatan dinas kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu 

dokter?
DK : Sebetulnya macem-macem ya mbak ya hambatan itu, kembali lagi ke depan ya pertanyaannya. Jadi mulai dari 

masyarakat itu ada, di level 1 itu ada, di pelayanan dasar ada, dipelayanan rujukan pun ada. Di setiap level itu 

ada kendala, tadi sudah di masyarakat tak sampaikan, di masyarakat itu ya sing angel-angel itu tadi ya 
kehamilan disembunyikan, kemudian di dasar itu juga macem-macem, SOP nya belum ada jadi kualitas 

pelayanannya juga belum optimal, kita kan kalau belum ada SOP bagaimana mau menilai kualitas pelayanan 

mbak, kan ndak bisa, dicari darimana kesesuaiannya
P : Ada standar SOP untuk semua puskesmas dari dinkes itu ada tidak dokter?

DK : Kita mengacu kepada kemenkes saja ya, yang buku merah itu terus ada buku panduan ANC terpadu, pelayanan 

KB, kita ndak membuat sendiri tapi untuk inovasi kita ada tertulis seperti surat edaran dari kepala dinas jadi 
contohnya pemeriksaan ROT MAP BMI itu kan pakai surat edaran dinas

P : Iya surat edaran tahun 2014 kemarin.

DK : Iya, he em yah itu.
P : Terus ini untuk fasilitas dokter, nah menurut dokter kartika bagaimana ketersediaan fasilitas di puskesmas dalam 

upaya pencegahan kematian ibu dokter? Sarana prasarana dokter.
DK : Ya namanya kota mbak pasti kalau dibandingkan dengan apa dulu, kalau dibandingkan dengan permintaan 

masyarakat, wah masyarakat kota beda sama desa ya, tapi kalau dibandingkan dengan standar saya rasa sudah 

ya 90% lah, cuma terkendala pada beberapa obat-obatan sama bahan habis pakai itu terkait kendala 
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pengadaaannya, jadi ada kendala sedikit disitu untuk dan mempengaruhi pelayanan, jadi ketersediaan obat-

obatan, bahan habis pakai.

P : Solusinya bagaimana dokter untuk mengatasi hambatan ketersediaan obat?
DK : Itu ndak bisa aku, harusnya tanya ke farmasi itu, kita cuma melaporkan saja, ndak bisa, kan kita kan nggak bisa 

langsung beli mbak, kan harus ada proses, kalau di surabaya kan ndak semudah itu, yo lek praktik swasta 

gampang langsung entek tuku entek tuku itu kan kalau di pemerintahan ada mekanisme prosedur yang harus 
dilaksanakan, ada mekanismenya, pake lelang apa pakai apa. Meskipun ada uang itu hlo, uang itu ndak bisa 

langsung beli itu ndak bisa.

P : Prosesnya ya dokter, padahal segera dibutuhkan tapi prosesnya...
DK : Iya itu kendala sarana prasarana

P : Untuk kondisi sarana prasarana dokter, bagaimana dokter? Apakah amsih layak digunakan atau tidak alatnya?

Dk : Kalau alatnya itu kita sudah ditera mbak, tera berkala, kalau yang belum memenuhi itu apa ya, saya rasa kalau 
alat sudah banyak sekali, kita kendala itu hanya di pencatatan aset itu mbak, kan sekarang masuk pencatatan itu 

P : Jadi alat-alat sarana prasarana nya itu belum tercacat di aset seperti itu ya dok ya?

DK : Ya belum tercatat tapi masih proses kita ini, kalau saya melihatnya ya belum 100% tertib gitu hlo.
P : Mungkin ini setelah akreditasi bisa jadi tertib.

DK : Iya bisa. Itu hlo mbak kalau alat-alat itu gitu, tapi kalau tera sudah, kan tera kan ndak harus semua 1 misalkan 

ditera itu kan kayak model dibandingkan gitu hlo. Dibandingkan dengan alat yang sudah ditera. Misalkan ini 
pakai yang sudah ditera terus pakai yang ndak ditera itu sudah sesuai atau belum, kalau belum ya ini harus 

ditera.

P : Ya terus ibaratnya sarana prasarana nya itu ada, kondisinya bagus terus penggunaannya bagaimana dokter dalam 
upaya pencegahan kematian ibu?

DK : Penggunaannya ya sesuai kebutuhan mbak, sekarang kalau di lihat di puskesmas itu kita infant warmer aja 

punya, jadi kalau resusitasi ya kita sudah ndak pakai boks biasa ndak pakai di ini, kita sudah pakai infant 
warmer, jadi menghilangkan resiko kematian, di semua puskesmas rawat inap. Saya rasa kalau alat sudah, cuma 

ya itu tadi hlo obat-obatan, pencatatan aset

P : Pemeliharaan seperti ambulans itu bagaimana dokter
Dk : Ya lewat umum mbak, itu sing pemeliharan itu sing saya nggak ngerti itu, ndak bisa cerita ndak faham soalnya, 

tanya bagian umum itu, sekarang kalau gedung mbak, makanya tadi tanya alat apa fisik, kalau alat ndak bicara 

gedung, pemeliharaan kalau alat kan pakai tera kalibrasi, tapi kalau fisik bangunan itu sing rodo ruwet karena 
kita bangunan dari cipta karya mbak.

P : Terus ini dokter untuk pembiayaan, nah menurut dokter kartika bagaimana peran sumber pembiayaan dalam 

upaya pencegahan kematian ibu?
DK : Timbang BPJS enak jampersal sing biyen.

P : Kenapa dokter?

DK : Wah angel mbak BPJS itu 
P : Tapi nominalnya lebih besar BPJS ya dok ya?

DK : Tapi syaratnya juga nemen mbak, kalau jampersal itu kan asal dia punya KTP ndak peduli dia orang mana kan 

bisa dilayani kan dan bayinya ndak ada masalah kan ikut pembiayaan kan. Nah, kalau BPJS kalau bayinya 
belum di daftarno isoh tho dibiayai, kalau PBI boleh, kalau mandiri ndak bisa, jadi contohnya gini mandiri yo 

mandiri, maringono bayi e wes didaftarno, kan 14 hari kan, 14 hari baru aktif, hla de e prematur, jadi dia sudah 

punya angan-angan di usia 6 bulan 7 bulan tak daftarke, e tiba e prematur, bayi e tetep gak iso melu jaminan 
tho, ruwet. Nek jampersal kan ndak kayak gitu, apapun kasusnya ibu sak bayi e kan wes jadi satu.

P : Terus solusi masalah pembiayaan seperti itu bagaimana dokter?

DK : Ya biaya sendiri, yak opo terusan, sakno sakjane. Sing penduduk non surabaya gak isoh digawekno SKM terus 
yak opo, nek masalah pembiayaan masih masalah mbak, karena kadang-kadang orang itu ndak mau dirujuk 

karena masalah biaya, masih ada hlo, padahal duwe BPJS. Kalau BPJS sing iso dicover sak bayine itu yang PBI 

aja, yang pemerintah itu, hla tapi yang mandiri malah sulit. Banyak mbak kalau komplainnya BPJS itu. aku wes 
nggarap ndek puskesmas yo misalkan pelayanan, puskesmas pelayanan ngerujuk klaim e ora isoh, ya aturan, 

BPJS selalu kita komplain aturannya seperti itu, sebentar sekarang yang membuat aturan kan keppres, keppres 

kan keterlibatannya ya tetep kementerian kesehatan tho mbak, gitu hlo, sapa yang mau disalahkan.
P : Ya dokter, itu tadi peran pembiayaan dalam proses pelayanan ya dok ya, terus ini peran pembiayaan untuk 

meningkatkan kualitas SDM nya dokter, bagaimana dokter?
DK : O itu tanya ke PPSDM itu.

P : Tapi tetep ini..

DK : Ada, ada cost nya. Cuma besarane piro ora ngerti aku mbak.

P : Untuk kebijakannya dokter, mengenai yang berkaitan dengan upaya pencegahan kematian ibu bagaimana 

dokter?

DK : Kebijakan itu kemarin kalau kita mengacu pada aturan kementerian itu sudah cukup, cuman pelaksanaan sama 
pemanduannya itu mungkin yang kurang, terkait SOP juga, paham ya mbak ya, namanya kebijakan itu kan 

harus dituangkan dalam standar pelayanan, standar pelayanan SOP, dadi lek durung ono SOP piye sing ameh 

melaksanakan kebijakan, paham ya, kemarin penelitianku disitu.
P : Terus cara mengatasi...

DK : Puskesmas masih proses akreditasi. Itu penegakkan kebijakan.

P : Terus ini dokter kalau SOP tidak ada yang melaksanakan, kan sudah ada SOP dokter, pelaksanaannya tidak 
sesuai SOP apakah ada sanksi dokter?

DK : Kalau sampai menimbulkan kematian biasanya ada SP 

P : Kalau tidak sampai menimbulkan kematian dokter?
DK : Ya supervisi pembinaan kita sampaikan di rapat kepala puskesmas, jadi kalau pelayanannya sampai 

menimbulkan masalah ya SP, tapi kalau komplain kan tidak selalu benar, kalau komplain yang benar yang 

memang betul kesalahan pelayanan itu pasti ada sanksi. Biasanya tidak melakukan pelayanan sesuai standar.
P : Terus ini pelaksanaan upaya pencegahannya dokter, pencegahan primer untuk kematian ibu itu kan ya seperti 

pemberian tablet Fe, ada kelas ibu hamil, ada apa namanya KIE ibu hamil. Nah, bagaimana proses 

pelaksanaannya dokter?
DK : Ndak ada masalah mbak. KSPR kemudian juga pemeriksaan MAP, ROT BMI, untuk deteksi dini itu kan ada 

KSPR cuma kan yang di pelayanan bukan yang di bukan pemerintahan itu yang saya masih belum bisa masuk, 

jadi contohnya di dokter praktik spesialis, swasta, dokter praktik mandiri yang swasta spesialis itu kita ndak 
bisa, paham ya.

P : Tapi nanti kan ada pasien yang di dokter praktik seperti itu ya dok ya, bisa saja lari ke pemerintah, layanan 

pemerintah. Nah, seperti itu bagaimana dokter?
DK : Jadi itu nanti gini mbak, jadi temen-temen di puskesmas itu tadi meskipun periksa di dokter praktik swasta itu 

juga harus dikunjungi dari kader, masuk ke kohort pemantauan, kalau dia belum punya buku KIA diberi buku 

KIA, jadi sebetulnya sudah ada solusi cuman kita untuk itu praktik swasta, padahal kita juga sudah ke POGI 
juga hlo ya tapi juga penekanannya dari POGI untuk standar pelayanannya itu yang belum, faham ya.

P : InsyaAllah. Untuk pelaksanaan rujukan nya bagaimana dokter di surabaya?

DK : Sistem rujukan, sistim rujukan kalau ke rumah sakit pemerintahan ndak ada masalah, tapi kalau ke swasta tetap 
aja masalah pembiayaan 

P : Berarti masalah rujukan tidak ada ya dok ya di surabaya?

DK : Ada mbak, apalagi yang bayi, ini kematian bayi apa ibu?
P : Ibu

DK : O ya kalau ibu ndak ada masalah yang ada masalah di bayi. Masalah sarana prasarana.

P : Berarti kematian ibu karena terlambat merujuk sudah jarang ya dok ya?
DK : Jarang, apa ya ada kematian yang karena emboli kan memang ndak bisa kita ya

P : Nggih dokter, terus ini untuk pelaksanaan kunjungan nifasnya dokter bagaimana pelaksanaan di surabaya ini?

DK : Nifas paripurna belum paripurna, banyak yang belum mencapai target yang diinginkan 
P : Solusinya dokter?

DK : Solusinya ya tetep kunjungan rumah, ya karena itu tadi banyak yang banyak yang mungkin ndak apa namane, 

istilahnya kalau dia lahir di swasta dia jadi ya akhirnya lewat kunjungan rumah itu tapi pelan-pelan ya 
meningkat kok, sudah banyak ndak kayak dulu tren nya naik sekarang. Belum bagsu-bagus banget tapi ya 

selisih 5 poin dari target, masih di bawah tapi ya itu hitungan poin ndak banyak tapi trennya meningkat kok.

P : O ya dokter terus ini yang terakhir tadi kelewatan untuk peran kadernya dok, bagaimana dalam upaya 
pencegahan kematian ibu?

DK : O peran kadernya itu wes luar biasa, paling ndak kita tidak mengharapkan terlalu banyak dari kader, asalkan 

dapat informasi itu yang saya tekankan, kita dapat informasi apapun tentang ibu hamil, yang terdekat kan kader 
mbak, kita ndak bisa kalau di puskesmas terus-terusan ada disamping mereka, kalau kader kan nginguk ngene 

we ketok, opomeneh dasawisma sak RT, per puluhan. Jadi harapannya cuma itu dan dari peran serta PKK juga 

besar mbak
P : Kemarin juga ini kader PKK diberi ini juga ya dok ya

DK : Transport
P : Ya mungkin ini peran dari pemerintah surabaya juga ya dok ya 

DK : Itu ada yang APBD, ada yang dari dana pusat juga mbak. Ada yang lewat puskesmas itu lewat dana BOK yang 

untuk transport, kalau yang dari APBD itu untuk pelatihannya, sosialisasi sama untuk lewat PKK. Jadi kita 
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kerjasama PKK, ya mereka membantu kita, ada kader pendamping PKK ibu hamil resti. Iki ono sing dirujuk ki 

gak duwe KTP ngabur, sidosermo, sampai sekarang nggak tahu, ya kan kadernya kan ngoyak 

DH : Dokter Obsgyn

DH : Banyak begini, kematian ibu karena apa ? karena 5 M. M pertama yaitu Money. Karena kekurangan uang ndak 
pernah kontrol sehingga mati itu sudah ternyata sudah diberlakukan dulu jampersal sekarang ganti bpjs bayar 25 

ribu jadi gratis melahirkan ndak turun yaa. Di Srilanka itu ga pake uang, turun, trus di Amerika, tambah lama 

tambah naik padahal dia menghabiskan uang paling banyak di dunia untuk kesehatan ibu, ndak turun, eaa, jadi 
salah itu, sebetulnya, menurut saya ya, lebih ke pribadi ya bahwa bukti uang-uang bukan yang penting atau 

segalanya disini data yang bicara banyak yang ndak cocok, Srilanka ga pake uang, Srilanka mlarat perang terus, 

tapi lebih rendah, jadi sistem kesehatannya itu yang kedua M kedua adalah Men. Oo ini, dokter kandungannya 
bidannya kurang pinter, jadi dilatih oo, dok, oo Spesialisnya terlalu sibuk, nah diinsafkan tp ternyata tetep. Ini 

sudah puluhan tahun 5 M dilakukan diadakan pentaloka jawa timur pertemuan dokter obsgyn dan dokter anak tiap 

tahun 
P : Kemarin di hotel itu ya dok?

DH : Oo..iya luar biasa. Yang ketiga M yang ketiga adalah material mungkin diperbaiki semuanya. Oo peralatannya 

kurang mungkin ..ooo apa panduannya kurang mungkin ternyata ya ga membaik sudah dilakukan  5  M sudah 
dilakukan puluhan tahun, Machine , datangkan respirator kalau ibu datangnya sudah jelek sudah tidak bisa 

ditolong ibu itu. Yang kelima itu Methode naah metodenya ini rujukan yang diperbaiki skriningnya diperbaiki ee 

tetapi 5 M itu kita harus dilakukan sangat baik oleh pihak-pihak kita tapi ndak cukup menurut saya tidak cukup 
makanya kita pake solusi out of the box. Apa itu lebih ke kultural.  Makanya kita pendekatan kultural. Kematian 

ibu kita anggap bukan sebagai kematian medis tapi sosial medis.

P : Mutual disini multi disciplin ya dok?
DH : Iya, kalau medisnya bagus, terlalu banyak anak itu kan bukan masalah medis, dia pengen anak 12, Mak No 

anaknya 25 malah dapat penghargaan, yang kedua ee terlalu tua,dia baru menikah kok, pengen punya anak,  

terlalu muda ya karena kultural begitu itu bukan medis kawin umur 15 kok medis, iya komplikasinya medis tp itu 
kan kultur, wong kalo di etnis itu udah haid, tp belum kawin wes sudah bingung lak an itu masalah sosial, tapi kita 

beranggapan medis. Kemudian salah mengambil keputusan, memandang bahwa kehamilan itu tenang-tenang saja 

tidak ada masalag .itu kan pendidikan,pengetahuan, pengambilan keputusan, pengambilan keputusan itu bukan 
medis ya jadi bnyak faktor menurut saya faktor sosial itu sangat berpengaruh sehingga  kita juga pendekatannya 

kultural salah satunya kita datang ke khursus calon pengantin. Calon pengantin belum menikah, apalagi belum 

hamil, tapi ada yang kadang-kadang sudah hamil tp sebagian besar belum hamil, naaah disni kita melalukan 
intervensi kita, menulis perjanjian pranikah ituuu yang itu yaa,  gawat darurat gimana, jumlah anak berapa, kita 

datang kesana, bukan hanya menunggu di rumah sakit. Selama ini dokter spesialis nunggu dirumah sakit , ndak 

cukup kita harus datang, harus proaktif, kalau di anu itu kan sebenarnya SEARCH and RESCUE SAR ya cari dan 
tolong gitu 

P : yang perjanjian pranikah itu sudah  berjalan di surabaya?

DH : Perjanjian pranikah itu yang sudah dilakukan di Brunei.
P : Oo..di Brunei ,Surabaya belum ya dokter??

DH : Di Surabaya suscatinnya sudah diintervensi, disini harus hati-hati  karena masyarakat bisa tapi mulai sudah,.. 

di mulyorejo dan kalijudan. Iya ini sedang kita kaji, bagaimana hasilnya nanti nunggu di brunei, bagus 
sambutannya, ketua kua nya seneng. Coba lihat di brunei sana, dokter gigi handayani, kursus calon pengantin, 

nah kemudian kalau sudah hamil harus dinomeri,harus dicatet, trus kontrol 12x ya 336, bukan 112 

DH : iyaa kalo di Indonesia masih 112 
P : Terus diskrining, ada skrining untuk preeklampsi dan HPP sebagai penyebab pembunuh ibu paling banyak, 

skrining jadi sudah tau, kalau bisa klinik prakonsepsi sebelum hamil seharusnya ada 2 di suscatin sama 

dipuskesmas atau dirumahsakit ada klinik prakonsepsi, kita identifikasi dan modifikasi faktor risiko, kalau 
misalnya dia obes beratnya 100, turunkan dulu beratnya, jangan hamil dulu, kalau dia umurnya 15, tunda dulu 

hamilnya , kalau dia kencing manis, dll, ditangani dlu kencing manisnya, kalau dia pecandu, kalau dia mengalami 

stress ga boleh hamil, naah gtu, jadi lebih komprehensif mba, ga cuman kontrol juga nanti edukasi, sekarang 
WHO ga ke antenatal care tp juga ke making pregnancy safer  jadi ga cuman persalinan, tapi penyiapan 

kehamilan. Dia dianggap penting kehamilan yang diinginkan kemudian ditolong tenaga terlatih emergency 
obstetrinya ditolong yang baik, yang penting persalinnya, naah, kita ndak cocok, kita tetep prakonsepi antenatal 

care gabung. 

P : sama pendekatan risiko ya dok? 

DH : Pendekatan risiko kita masih pake, kemenkes ga pake, WHO nda pake, ditolak tp kita masih pake, tp jawa timur 

saja yang pake, saya setuju kok, di jakarta ga ada yang mau pakai.

P : pake skor kartu puji rochyati
DH : Iya pake skor kartu puji rochyati, iyaa nda mau disana, coba saja kita datang ke jakarta pake skor kartu puji 

rochyati, diteriaki disana nda ada yang mau pake, diketawain disana.

P :Tapi ini, dokter angka kematian di surabaya 3 tahun sudah mengalami penurunan menurut dokter hermanto nah 
menurut yang menyebabkan fakor m

DH : Naah saya ndak tau,itu haru dikaji kalau bicara ilmiah Kalau bicara ilmiah harus dikaji secara ilmiah,jadi root 

cause analyzez harus ada itu,nda bidan  kalau menurut saya ada banyak faktor selalu multiple mungkin kesadaran 
tambah baik mungkin dokternya sudah bergerak mungkin puskesmasnya sudah bergerak, jadi men materialnya 

moneynya juga bergerak, trus mungkin masyarakatnya juga ikut bergerak. Kemarin 21 ikut gak?

P : Yang kartini days?
DH :Yaa yang itu

P : Yang renungan itu ya dok? Ga dokter itu saya pas ke puskesmas banyuurip

DH : Oo itu acaranya malam, bagus itu ada talkshow trus kita meluncurkan lampion harapan diharapkan banyak ibu-
ibu yang terselamatkan, yang diundang banyak ibu ibu yang non medis, bukan medis yaa kita undang 

pemberdayaan perempuan ini sebenarnya penyelamatan perempuan. Perempuan sebenarnya aset tidak layak 

seorang ibu memberikan sebuah kehidupan baru meninggal itu tidak layak menurut saya mindsetnya diubah, 
nomer satu mindsetnya dari decision maker, pengambilan keputusan itu hlo ibu hamil harus ke dinkes, yang

seharusnya diinsafkan seharusnya decision makernya, ibu KARU, ibu-ibu PKKnya sudah lumayan mendampingi 

setiap ibu hamil
P : Iyaa, program baru di surabaya’

DH : Sebenarnya progaram di jawa timur bagus itu, itu kan medis intervensinya, bagus ya, penggerakan kader juga 

kemarin itu, pendampingan ibu hamil. Kadernya mendapampingi ibu hamil, 1 kader mendampingi 1 ibu hamil 
sudah 700 lebih hasilnya begini, mestinya itu seluruh Jawa Timur kalau saya jadi gubernur mungkin akan saya 

suruh seperti itu

P : Itu salah satunya yang menyebabkan angka kematian di jawa timur menurun ya dokter?
DH : Heem, iya kalau bicara ilmiah, harus dihiting perhitungannya  yaa karena belum tentu. Karena di jawa timur 

yang mati 650 setahun sehari 2, ini belum kita kaji, kalau disurabaya seminggu satu .

P : Ini dokter akhir2 ini mendengar kasus kematian ibu ga ya dokter, maksute ee kira-kira apa penyebab kematian 
ibunya dokter?

DH : Tetep perhitungan shiab, tgl 21 april ada yang meninggal disini, bukan preeklampsia tapi perdarahan disini

P : Kalau dikaitakan dengan 5 M yang tadi disebutkan itu dok, dimana yang letak salahnya dok?
DH : Kasusnya susah . Itu karena bekas secar, peralatan sudah yang paling baik ini pakar-pakar ini memang kasusnya 

susah, jadi bekas sesar menyulitkan, namanya plasenta lengket plasenta akreta, kebidanan , mengerikan tp yang 21 

ini g usah dimasukkan, ndak enak saya
P : Menurut dokter Hermanto, Bagaimana upaya bidan dalam pencegahan kematian ibu?

DH : Tahu yaa panggilan saya Hermanto orang sesat. Saya memandang selalu berbeda saya ketemu ketua IbI 

Indonesia, saya kemeren sama-sama dengan ketua IBI, diundang di renungan ketemu di Jawa Timur, saya ketemu 
bu Tyas, menurut saya 4,5 jt- 5,5 jt persalinan di Indonesia bidan itu ga usah ngurusi yang 4,5 -5,5 okey, let’s say 

kita yang ngurusi 4,5-5,5 juta/tahun , 5,5 juta itu buanyak hlo yang ngalami kegawatdaruratan itu 15%  jadi itu 

750.000 serahkan 400.000 ke SPOG, ada 4 juta 50ribu bidannya 300.000 totalnya berapa ya.. Bidan itu di 
fisiologis, jadi gak usah di patologi misalnya pengen sectio, siapapun bisa sectio, sectio itu cuman latian 6 bulan, 

pengen hamil itu bukan persalinan, hamil itu 1000 hari kehidupan jangan yang dipikir itu cuman persalinan, 

panjenengan itu mendapat tugas mulia, jangan ke arah sungsang, vacum. Itu kan bukan kewenangannya.
P :Iya jelas itu bukan kewenangannya ya dok?

P : Iya, sudah tidak usah repot-repot mengurusi yang patofisiologi serahkan saja ke spesialis obsgyn

DH : Menurut saya arah panjenengan kesana nyiapkan itu gak mudah, saya sudah diskusi, menurut saya hamil itu 
menyiapkan generasi mendatang dengan baik itu kewajiban kita, nyiapkan, generasi mendatang dengan mudah, 

nyiapkan khalifah kalo dalam islam jadi hamil itu bukan anugerah, tapi tugas itu, ayo kita bantu pasangan itu 

untuk menyiapkan generasi, calon ustadz, ustadzah, dimulai prakonsepsi, hamilnya dikasih stimulasi dan nutrisi, 
nutrisinya penting, tapi jangan lupa dikasih stimulasi sehingga 1000 pertama... saya usul 500 di bidan 500 di 

dokter anak gitu, Spog.., 500, bukan bukan 270, selama ini hamil ditambah 270, 739, 2x 365 harusnya 500 itu kita 
,.... itu itu yang pokok-pokok pemikiran saya, nanti di 21, 28,20 sya ngomong itu gak masalah ada seminar 

menurut saya begitu posisi bidan sudah tidak usah perawatnya jadi S3 saya ngerti perawat S3, panjenengan 

pengen S3, bukan bisa apa enggak, ada bidan ga pernah nolong persalinan, diproduksi terus loh bidan-bidan yang 
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VT salah,  bukan tidak bisa nolong fisiol ajah tidak itu PR kalian, diproduksi terus menerus lho itu VT ajah gak 

bisa, S1 kebidanan minimal harus menolong 50-100. 

P : di profesi itu ada minimal 50 dok untuk menolong persalinan.
DH : Maaf ya, S1 kebidanan menurut saya tidak setuju mau didirikan sama Unair, wong akbid akbid saja nolong 

partus saja ga bisa lari, liat persalinan. Hehe, saya liat sendiri waktu APN. Sekarang mau bikin S1, apa lagi S1, 

apa diharakan lulus S1 juga belum bisa nolong, bukan, maaf ya jumlah N yang dianukan, bukan S1 nya. Maaf ya.. 
P : Iya dok, tidak apa-apa. Bagaimana menurut doktet Hermanto peran dokter Spesialis obsgyn dalam pencegahan 

kematian ibu dan anak?

DH : Woo, banyak tapi kan cuma beberapa persen, mestinya ga cuman nunggu di rumah sakit, mestinya datang ke 
puskesmas, ga bisa kerja sama sendiri, mestinya menggandeng bidan-bidan ayo kita ini terus menggandeng Pak 

Bupati, itu bisa, itu jangan, masih ada mindset kematian ibu masalah medis ini harus melibatkan pak bupati, 

bkkbn, PPA, Pusat Studi Wanita, fatayat muslimat, bukan masalah spog bukan bidan, kematian ibu bukan maslah 
spog atau bidan, ini masalah pak bupati, gubernur, saya kira itu saja, ada lagi?

P : Peran kepala puskesmasnya dokter dalam pencegahan kematian ibu dan anak?

DH : mm.. menggalang kerjasama dengan pak camat, dengan kua, PENAKIB 
P : PENAKIB ini ya dokter dengan menggandeng kelurahan kecamatan?salah satu bentuk kerjasama yang 

menggandengan kecamatan, kelurahan ya dok ya?

DH : Iya, kita gandeng semua. orang itu ndak ngerti, dipikir PENAKIB itu balek lagi ke Spog atau bidan ndak, 
PENAKIB itu harus KUA, harus PPA, Perlindungan Pemberdyaan Perempuan Anak, Kematian ibu adalah 

persalinan yaa.. kegagalan penyelamatan aset bangsa. Ini Aset ini ibu dan anak, dianggap masuk surga jangan, 

sayang, masih terlalu muda, ndak layak mereka meninggal terlalu muda mindsetnya diubah itu, ini kan preventif, 
kecuali dia punya penyakit jantung yauws ga bisa diapa-apain, mostly kasus ini bisa dicegah, sebagian besar kasus 

dapat dicegah, bergandeng tangan, bukan sendiri, makanya saya buat buku, pandangan saya kan ada yang tidak 

setuju, tapi kalo dalam buku anda tidak setuju ya terserah. 
P : Dalam bentuk karya tulis ya dok?disini ada deteksi.. kartu sudarto untuk, di Surabaya belum ya dok?

DH : Iyaa, Sudah di sutomo .....?itu slah satu guru kita yang sudah meninggal. Pernah liat?

P : Iya dok disini, saya lihat disini. 
P : Untuk peran dinas kesehatan bagaimana dok?

DH : Sama saja, ngajak pak bupati, pak bupati nya mikir gak? Saya sih begitu, bukan kerja sendiri. Kematian ibu 

masalah dinas kesehatan, tapi Pak Gubernur mikirnya masalah dinas kesehatan. Pak Presiden ajah mikirnya 
kementrian kesehatan. Indonesia perlu membentuk kementrian penyelamatan perempuan sendiri.

P : Itu sudah ada kementrian pemberdayaan wanita dok?

DH : Itu bukan, itu  Dia menyelamatkan kaya komnas HAM yang kdrt, Ibu ga ada yang ngurusi, selalu disambi, ndak 
pernah sendiri, ini kok ga dianggap penting, dunia ajah nganggangap kita,contohnya gini hari TBC ada gak? 

szhifren ada hari stroke hari aids ada, hari eklampsi ndak ada? Itu ndak penting Itu ga kesetaraannya disitu, 

kenapa ga ada hari eklampsi, kita ngadaian hari eklampsi, kita ngadaken tgl 19 kemarin terserah orang mau 
ngomong apa.

P : Ini disini disebutkan sistem rujukan yang belum maksimal?bagaimana rujukan di Surabaya yang itu dok?

DH : Pendidikan masyarakat, bukan tenaga medis, contohnya tugasnya sak tumpuk di puskesmas mulroyrejo, sama 
kalijudan saya tau sendiri, setiap minggu, tugas mulyorejo sama kalijudan, tugasnya berat tak kasih contoh itu 

terjadi dsini, ada namanya sampe lupa aku, dia berumur 41 tahun, hamil ke 11, underweight, aterm, 39 kg aterm 

ga boleh kontrol sama suami, tinggalnya 1 petak ndak pernah kontrol, tinggal 1 petak dengan 11 anak, anaknya 
ndak boleh sekolah, anaknya ngikut dia cari ikan.. ee, terus ketahuan sama kita. Itu maslah medis bukan,?

P : Lebih ke sosial?

DH : Itu bukan masalah medis, bidannya datang kesana, malah istrinya suruh pergi kalo bidannya kesana, suruh pergi 
istrinya. nanti kalo ada apa-apa yang disalahin puskesmas, pusksmas bingung. Terus caranya gimana nanganinya, 

bagaimana cara kita mengatasi? Kita lapor PPA, perlindungan perempuan dan anak. Karena ada anak ga boleh 

sekolah bu wali ngamuk, dia dikasih pekerjaan, dikasih rumah susun, anaknya harus sekolah, baru bisa, ibunya 
baru bisa di sectio, di steril dsini, ada KDRT,laporn itu contoh kasus ada kdrt disini sudah psikologi, kdrt itu 

masalah psikologinya, jangan tangani sendiri. KDRT itu masalah psikoligis, jangan melapor ke dinkes.

P : Harus menggandeng ke lintas sektor ya dok ya??
DH : Iyaa harus menggandeng lintas sektor tidak bisa hidup sendiri. sebenarnya satgas PENAKIB Ketuanya mestinya 

PANGDAM, itu KODIM, anak buahnya BABINSAT, jadi kalo ada program harus kontrol nanti harus, nda ada 
gini-gini, tentaranya yang masuk. Nah..di Srilanka kaya gitu setiap ada yang menolak tentaranya bergerak, kita 

mau kontrol pasang spiral pasca plasenta. Menurut saya tidak bisa ditangani sendiri, kematian ibu tidak masalah 

medis, tergantung . Itu menurut Penddikan pengetahuan keputusan jadi... terlalu banyak faktor tidak bisa ditangani 
oleh dinkes usul saya ayo sama-sama membentuk PENAKIB.  ketuanya jangan dari dinkes, dokter tapi KODM,  

ga setuju semu . Saya sudah deklarasi tapi tetep dikembalikan programnya ke dinkes.Pak Gubernur ga ngerti 

soalnya Bapak Kadinkes tidak setuju konsep tapi tetep saya didukung oleh dinkes karena masuk inovasi prgram. 

Suscatin saya dikasih mobil program mendukung PENAKIB menggandeng tidak hanya tenaga medis, tapi 
kecamatan, kelurahan, menggandeng semua lapisan.

P : Saya juga dari kapus takal mengatakan bahwa Penakib program baru yang  Inovasi bagus.

DH : Iya, saya minta tolong S1 kebidanan, bidan tambah banyak, spesialis nya tambah banyak kok ibu matinya juga 
tambah banyak, nanti kalau ditanya yang diatas gimana saya sudah umur berapa ini mungkin 10 tahun lagi nanti 

saya ditanyakan, ngapain aja kamu, kok melakukan pembiaran. Makanya saya ungkapkan di buku saya. 

P : Ya ini.. hehe .. Bagus sih dok, di dalam buku ini ?
DH : iya gapapa saya nulis, daripada saya berbusa-busa ngomong ga ada yang mendengarkan.

P : Nah, ini dokter, pencegahan primer pencegahan kematian ada pemberian Fe, kelas ibu hamil, bagaimana 

menurut dokter?
DH : Itu kan di puskesmas. Pencegahan primer kalau panjenengan tahu kan ada 5 tingkat  ya. Promontif, Prevendit, 

early detection, health education, rehabilitation. Rehabilitation wes kasep dissabilitym disesar disini early 

detection  itu pake screening, specific protection mungkin tablet Fe, kita harusnya ke arah promotif preventif.
P : Seperti kelas ibu hamil ya dok?

DH : Bukan, tapi kelas caten itu pencegahan primer, jangan hamil, kalau ingin tidak mati, kalau ndak hamil ndak mati, 

pengaturan perencanaan. KB dilupakan
P : Pelaksaanaanya ?

DH : DI suscarin asa lembarannya. Ndak diterima, dak di reken, saya mau ketemua bu kia, mereka jalan sendiri . Kita 

datang ke suscaten. sepserti brunei kita ketemuan coba lah, inovasi buat tugas , Mau neliti di brunei. Bisa jadi. 
P :Jadi menurut dokter Hermanto pencegahan awal dari kelas caten ya ?

DH : Iyaa.. Ndak diterima konsep saya .. mestinya kaya dateng ke suscatin, coba mbak, itu inovasi bisa jadi tugas 

akhir S1 kebidanan, mau neliti .. dia tau. 21 intervensi medis, yang belum berhasil. Mesti kalau menikah bentuk 
panitia buat persiapan pernikahan terus menikah kan dibubarkna, slametan, orang yang meninggal karena 

pernikahan ndak ada, orang yang meninggal karena persalinan banya, kenapa tidak ada panitia persiapan 

persalinan juga. 
P : Kalau P4k itu ga masuk ya dok?

DH : Gak, gak masuk itu.. P4k kan Program Perencanaan Pencegahan Komplikasi, cuman kertas kalau ini ada yang 

bantu kalian, bisa ibu PKK, panitia yang menyiapkan pernikahan bisa langsung sampai melahirkan jangan 
dibubarkan. bagus itu. Jadi mempertahankan panitia pernikahan bisa sampai melahirkan. Itu intervensi ga ada di 

tempat lain, kalau bikin novel bagus itu

P : Pengamatannya bisa lama dok bisa 9 bulan
DH : Iya bagus itu, konsep itu bagus untuk S2, ndak diterima konsep seperti itu, tapi kalau saya jadi gubernur seperti 

ABRI masuk desa, bu pake spiral ya, harus pake, .. kok enak?berarti ibu itu pake dananya orang lain, kalau dia 

ada masalah lebih mahal, mestinya ya enggak , harus kerjasama. Tapi saya tau ndak mungkin konsep saya 
diterima, saya seperti ABRI masuk desa dulu. Indonesia belum siap untuk disuruh bu pakai spiral ya. Ga mau, 

mereka harus dipaksa. Padahal sudah digratiskan dengan asuransi cuman bayar 25 ribu tapi kalau ada masalah lain 

lebih dari situ biayanya, hla ibu minta kok enak? Berarti keluarga itu pake uang keluarga yang lain. Seharusnya 
kalau makai pake itu, harus taat aturan juga. Kalau dia dalam 6 bulan lagi hamil, hak anak akan dilanggar. 

P : Kalau dari sarana prasarananya bagaimana dok? Apakah masih kurang?

DH : Sudah cukup, di Sutomo 1500 kasur,  di Cipto cuman 1300, disini ada semua, kalau ada orang protes fasilitas 
diperbaiki, gak perlu menurut saya, sistim mindsetnya yang diubah bukan dalam masalah medis saja itu kematian 

ibu.

P : Dari sisi obat juga sudah tercukupi ya dok
DH : ndak, itu bukan masalah, itu sudah tercukupi

P : Dari kebijakan-kebijakan yang dibuat dok?

DH : Iya itu, kebijakan-kebijakan itu ndak layak, semuanaya diserahkan di dinkes, bukan dinkes seharusnya. 
Seharusnya kematian ibu masuk ke dalam kejadian luar biasa.

P : Kematian ibu dimasukkan KLB dok?

DH :Ini bangsa sedang babak belur pada ndak setuju, kalau kemaitan ibu dimasukkan dalam KLB, KLB itu kan 
penyakit menular, tidak sembarang bisa dimasukkan KLB, ada syaratnya KLB. Saya punya mimpi kalau kematian 

ibu itu seperti kecelakaan pesawat. Kaya di pesawat, saat pemeriksaan tiket yang menangani angkasa pura semua 
ditangani angkasa pura. Tapi kalo pas kecelekaan, yang nolong memang angkasa pura, tapi ada satu yang yang 

nolong bukan dinas perhubungan tapi basarnas yang langsung dibawah presiden, saya pengennya gitu , ini yang 

ngurusin ibu hamil bolehlah puskesmas,tp kalau ada yang risti yang nolong bukan puskesmas lagi seharusnya 
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kementrian negara ini, yang nolongin badan seperti basarnas mungkin badan penyelamatan ibu dibawah presiden 

itu mimpi saya. 

P : Iya juga ya dok? Hehehe...
DH : Ini mudah-mudahan saya bisa meracuni pikiran panjenengan. Jangan semuanya diserahakan di dinkes dimana 

kuran,  di pusksmas dimana kurang, dimana- dimana selalu kurang. Keliru mindsetnya, political way salah, di 

Srilanka kalau periksa hamil ya harus periksa, pasang spiral ya harus pasang, ada ibu mati ndak berani  ndak 
otopsi, kalau disrilanka harus ya harus. Kalau disini, dokternya bisa di pateni.

P : Jadi pengobatan kuratif sudah bergeser ke preventif promotif  ya dok? Namun, masih belum maksimal?

DH : Saya masih lihat kurang sekali di kematian, yang didirikan tambah rumah sakit setiap kabupaten atau kecamatan 
bukan rumah sehat, itu bukti kuratif.  Setiap konglomerat, setiap partai Muhammadiyah juga mendirikan fakultas 

kedokteran terus mendirikan rumah sakit. Itu kuratif . Seharusnya public health center. itu bukti nyata bahwa 

masih pengobatan kuratif yang diutamakan bukan dari preventif atau promotif. 
P : Mestinya public health ya dok..?

DH : Iyaa, pak jokowi salah atur strategi, harus mengubah mindset susah, ibu hamil masalah medis,kematian ibu 

masalah medis ga mungkin ditangani pemberdayaan perempuan. Dulu ada departemen yang biaya lebih besar dari 
pendidikan dan kesehatan pas jaman Pak Harto BKKBN biaya apbn yang paling besar, mulai tahun 80n. 

P : Penggerak besar-besaran ya dok?

DH : Sama gusdur dilikuidasi, padahal itu turun, kita berhasil dijadikan percontohan. Mentri Kofifah ajah anaknya 4 
atau 5 wes ga cock, jumlah anak meningkat,.

P : Bagaimana pelaksanan pelayanan kunjungan nifas di Surabaya untuk upaya pencegahan kematian ibu? Apakah 

sudah maksimal?
DH : Saya ndak tau di Surabaya, saya belum lihat datanya, mereka, Nifas itu ada nifas dini kala 3 dan 4 pasang 

spiral,terus saya..ASI 6 bulan, sehingga hamil, lahir cuti 6 bulan kalau ditotal, total cuti bisa 1 tahun, nifas itu 

bener, kalau di luar negeri.. Ini menyiapkan anak bangsa, cutinya dibayar negara. Orang Perancis Singapore, ga 
mau hamil, padahal dibayari lahir dibayari sampe universitas. Mereka tetep gak mau jadi mereka kematiannya 

sedikit, ya mudah-mudahan anda teracuni dengan ide-ide saya ya, hehee..

P : Diawali dari pranikah, 
DH : Jadi gini, panjenengan melihatnya dari ide bukan program terus kegiatan, mandang ibu hamil bukan masalah 

medis, Yang pertama kematian ibu tidak layak. Yang kedua merupakan Kegagalan penyelamatan aset bangsa. Ibu 

hamil itu dianggap aset bangsa, woo hamil itu hal yang luar biasa.  Itu perlu perubahan political way ditingkat ide. 
Kalau sudah ada intervensi kaya preeklampsia, hpp, jadi itu di tingket ide di tingkat program 21 medis dan non 

medis, salah satunya di tingkat kegiatan itu ada suscatin, sebelum hamil sudah ada intervensi, jangan 

kegawatdaruratan memberikan SM, apapun boleh deh diberikan cuman ya itu. Di Dinkes baru ditingkat program 
baru di tingkat kegiatan baru ada target dan sebagian, sebenernya yang penting itu politcal way nya diubah. 650 di 

jawa timur per tahun di setiap kalau dibagi 38 kabupaten jadi perbulan satu, perbulan 2 mati di 1 kabupaten ga ada 

artinya, yang mati karena kecelakaan lebih banyak, tapi kalau dia mati sebagai aset negara baru dianggap 
pentingnya itu kan ibunya, kalau sebagai aset negara, kematian ibu cermin dari ketidaksetaran gender ya, makanya 

perlu pemberdayaan perempuan, mati itu cermin kemiskinan dan pendidikan gak direken itu kan hpp ya, buk 

rujuknya, nanya suami, suami tanya keluarga, tanya dek, tanya lek. 
P : Ini Kejadian nyata di kapus takal kemarin wawancara dengan kepala puskesmas memang ada keputusan nunggu 

rujukan dari keluarga, rujukan terlambat jadi ini

DH : Wanita di perjanjian pranikah ada, kalau ada gawat darurat tidak perlu nunggu keluarga. Wanita perlu 
diselematkan, wanita kelihatan lemah, padahal disatu sisi sebenarnya kuat, nyeri persalinan adalah yang paling nyeri 

di dunia, kalau laki-laki wes misuh, itu nomer 2 setelah kandung kemih, Kalau laki jelas minta sectio semua.. wes 

minta bantuan ajah, sama panjenengan yah
P : Iya dok, terimakasih

KP1 : Kepala puskesmas pertama

P : Selamat siang dokter finn, ini saya mau bertanya tentang, menurut dokter finn ini bagaimana peran bidan 

puskesmas sebagai SDM kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu?
KP1 : Ah ya bidan puskesmas harus memeriksa semua ibu hamil yang ada di wilayahnya yang datang ke 

puskesmasnya maupun yang tidak datang, yang dilaporkan oleh kader posyandu
P : Terus e menurut ibu apa saja peran bidan puskesmas tersebut?

KP1 : Perannya tentu dia harus menjelaskan selain melakukan pemeriksaan rutin sesuai dengan bidangnya dia juga 

harus menjelaskan apa tujuan pemeriksaan tersebut
P : Menurut ibu apa sudah maksimal ibu peran bidan sebagai upaya pencegahan kematian ibu?

KP1 : Kalau disini saya sudah, sudah cukup bagus, sudah sangat bagus ya. Ee terkait dengan sampai saat ini tentunya 

tidak diharapkan terjadi ya, tidak ada angka kematian ibu 

P : Ya, tadi ini juga dapat data angka kematian ibu di puskesmas ketabang ini 0 ya bu ya. Terus ini menurut dokter 
finn ini bagaimana kualitas bidan puskesmas sebagai SDM kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu? 

Kualitasnya ibu.

KP1 : Kualitasnya ya bagus ya. Mereka aktif untuk membina tentunya kita kalau di posyandu kan laporan dari kader 
ya. Ketika tahu ada ibu hamil yang mungkin di luar keinginan ya. Itu kan biasa nya disembunyikan ya jadi 

bersama-sama dengan mereka mendekati remaja itu biasanya remaja ya, bagaimana supaya ee dari pihak orang 

tua pun tidak menyembunyikan dan tetap memeriksakan apapun yang terjadi dalam anak itu dan orang tua tetep 
mau misalnya yang laki tidak mau bertanggung jawab, ada itu ya, orang tua tetap membawa untuk anaknya itu 

untuk diperiksa, begitu. Dan itu sudah terjadi, sayangnya kita tahunya sudah agak terakhir sehingga ketika 

dibawa pemeriksaan yang kedua sudah mendekati waktu kelahiran kasusnya agak beresiko dan langsung bidan 
kita tanggap meskipun remaja ini tidak ada kelainan apa-apa. Tapi berdasarkan pemeriksaan tensi, pemeriksaan 

protein urin, itu diatas ambang normal, langsung bidannya lapor ke saya bahwa anak ini harus segera dibawa ke 

Soewandi dan saya falisitasi dengan membawa ambulans, dampingi sampai anak itu benar-benar ditangani di 
Soewandi,  ya itu.

P : Tapi alhamdulillah tertangani ya bu ya?

KP1 : Tertangani, ibu dan anak selamat sampai sekarang oke.
P : Menurut ibu apa kualitas bidan ini masih perlu ditingkatkan ibu?

KP1 : Kalau ditingkatkan itu dengan bertambahnya ilmu, selalu harus menambah manambah menambah. Kan ilmu itu 

terus berkembang ya. Kalau kita stagnan disini, oh kita sudah bagus, kita ndak perlu lagi apa-apa. Nanti kita 
akan tertinggal lagi. Karena banyak lagi penemuan tho, seperti kemarin ada kibbla dimana selain bidannya yang 

pinter kadernya juga dipinterkan, ya kadernya juga dipinterkan, bagaimana menangani bukan dalam arti kata 

memeriksa kesehatannya enggak. Apa yang harus mereka lakukan bila terjadi ibu hamil dilingkungannya. Ada 
pelatihannya, phbs kibbla namanya.

P : O ya njih, terus ee berarti apa saja ibu yang perlu ditingkatkan dari bidannya?

Kp1 : Eee. Ini kalau misalnya ada seminar yang tentu ada perkembangan yang baru itu saya anjurkan untuk mengikuti, 
eee, selama ini saya tapi nggak banyak ya mendukung dengan kalau perlu dana saya alokasikan satu tahun satu 

kali kami dukung dana untuk mengikuti seminar dan tentunya dukungan untuk mengijinkan, karena gak semua 

mengijinkan. Ya setahu saya mengijinkan untuk ikut seminar. Tentunya juga, eee, tanpa melanggar peraturan 
yang ada ya jadi kalau misalnya seminar yang tidak ada surat resmi dari DKK saya tetap mengijinkan, pagi 

tetap finger print, silahkan mengikuti seminar tapi pulangnya tetap harus finger print entah pulangnya jam 

berapa. Jadi tetap harus finger print, jadi dia bisa meninggalkan tugas tapi dari sisi dinas kesehatan absensi juga 
tidak ter..

P : Maksudnya dua-duanya jalan ya bu ya. O ya ini kan standar jumlah bidan itu menurut PPSDM itu kan 100 

banding 100.000 penduduk. Nah menurut...
KP1 : 1 banding?

P : 100 banding 100.000 jadi 1 banding 1.000. nah, menurut dokter Finn bagaimana jumlah bidan di puskesmas 

sebagai upaya pencegahan kematian ibu?
KP1 : Kalau disini memang tidak memenuhi syarat itu. Penduduk kita ini sekitar...

P : Tadi 19ribu sekian ibu

KP1 : ndak sampai 20. Dulu masih 22rbu sekian sekarang... eee kan cuma ada 4 ya di KIA memang kalau dihitung 
berdasarkan itu sangat kurang ya, tapi jangan lupa bahwa kita lokasinya di pusat kota dimana tempat 

pemeriksaan kesehatan dan tempat menolong persalinan itu yang canggih-canggih sudah ada semua disitu. Jadi 

kita tinggal menangani yang eee bukan membedakan yang gini yang gitu ya tapi kita bidan 4 ini menangani 
yang menengah kebawah yang di pemukiman yang padat. Kalau yang elit itu memang kita lepas ya. 

P : Berarti menurut dokter finn eee sudah cukup ya bu ya untuk jumlah?

KP1 : Sudah cukup, dengan selama ini jumlah ibu hamilnya ndak terlalu banyak ya, relatif tidak terlalu banyak untuk 4 
bidan ini saya rasa masih bisa. Ya beban kerja nya masih sepadan lah. Masih sesuai.

P : Ya itu tadi untuk bidannya, kemudian menurut dokter finn bagaimana peran dokter obsgyn sebagai SDM 

kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu?
KP1 : Maksudnya obsgyn yang datang kesini?

P : Iya, ya obsgyn yang ada di Surabaya.
KP1 : Oh yang di seluruh Surabaya. Kalau yang di swasta saya kurang tahu ya, tapi kalau yang di Soewandi dan disini 

berhubung tidak ada obsgyn nya ya saya tidak bisa terlalu membahas tapi obsgyn kalau yang di Soewandi ya 

setahu saya begitu ada angka kematian ibu atau ibu yang meninggal atau kasus ya meninggal yang tidak 
diharapkan, angka kematian bayi itu biasanya kita dikumpulkan lalu dibahas, kronologisnya bagaimana, apa 
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yang terjadi. Karena selama ini angka kematian ibu dan bayi pun kita ndak ada akhirnya yang dibahas yang near 

miss, yang nyaris meninggal, itu dibahas, gimana kronologisnya sampai terjadi begitu, lalu apa yang sudah 

dilakukan ya. Bagaimana bayi ini bisa selamat akhirnya. Jadi itu yang dibahas ya, supaya teman-teman bidan 
dan dokter dan yang dipuskesmas ini oh langkahnya kita sudah betul. Kalau yang kurang, aduh ini kok sampai 

meninggal ini apa tho penyebabnya. Kalau dulu memang kita ee puskesmas ini ya, sini belum pernah ya, tapi 

setahu saya di puskesmas lain ada yang meninggal itu diadili 
P : Diaudit?

KP1 : Diadili, itu namanya tetap audit tapi lalu disalah-salahkan, kamu kurang ini kamu salah ini, kamu begini begini, 

dimarah-marahi. Jadi, eee sehingga bagaimana ya, sebetulnya temen-temen di lapangan itu sudah bekerja tapi 
masih dimarahi gitu hlo akhirnya sekarang sudah berubah tidak lagi begitu lagi, jadi kita bahas untuk mencari 

akar permasalahannya mengapa masih terjadi. Nah, kesalahan loss loss nya ini itu yang kita bagaimana 

mengatasi yang loss ini itu yang kita bahas sudah tidak menyalahkan lagi tapi membina ya membina cari nah ini 
kalau terjadi begini langkahnya harus begini, ada begini langkahnya harus begini makanya sampai akhirnya ada 

phbs kibbla ini. Kemungkinan karena kadernya juga oh nggak papa, meremehkan oh gitu aja kok, jadi ndak

cerita. Tapi dengan adanya kader makin dilibatkan kader makin apa ya makin peduli, o ya ini ada ibu hamil, 
saya harus begini begini. Jadi dalam dasawismanya itu nanti mereka berkoordinasi ada terjadi apa langsung 

kontak ke bidan, bikel ataupun kalau pustu nya kan deket sekali, didalem pemukiman yang padat itu. Kalau 

disini kan memang enggak, jauh. Tapi kita bidan itu tetap rutin, ada bikel kan, bikel itu setiap minggu, lain, 
bikel itu dikelurahan ya, kalau di pustu ada 1 bidan yang menetap di pustu, pelayanannya full. Ada 1 lagi bidan 

yang standby di kelurahan itu seminggu dua kali, selasa dan kamis. Jadi masyarakat bisa lapor kalau ada apa-

apa ya, selain kelurahan, poskeskel namanya ya bidan itu juga keliling di posyandu ya, selalu, posyandu buka 
selalu ada bidan yang datang ya. Kalau bidan ndak bisa datang pasti ada yang lain yang mewakili entah apa 

pokoknya dari puskesmas pasti ada yang datang.

P : Ya tadi ada posyandu bidan Fitri ada di posyandu.
KP1 : Nah, kadang pak Eko gizi yang datang, kadang dokter gigi atau perawat gigi juga datang, ikut kasih penyuluhan. 

Jadi semua disini terlibat untuk penyuluhan. Kadang ndak hanya, datangnya ndak hanya dari posyandu balita, 

kita juga ada posyandu lansia ya, ada posyandu lansia, kita punya 8 pos, 9 sekarang, 9 pos di RW-RW itu ada 
posyandu lansia dimana yang datang kesana memang bukan bidan tapi kalau ada sesuatu mereka masih bisa 

segera lapor dan kita ini kan perkotaan yang gampang transportasinya mereka bisa kontak, eee, hp, macam-

macam bisa, ya itu.
P : Terus untuk kembali lagi ke obsgyn tadi..

KP1 : Oh obsgyn yah, yaa

P : Menurut dokter finn apa sudah maksimal ibu peran dari obsgyn?
KP1 : Kalau setahu saya obsgyn yang di Soewandi itu bagus itu. Jadi dia yang presentasikan eee kemana kalau ada loss 

nya meninggal itu dimana letak penyebabnya, dibahas itu ya itu peran obsgyn. Peran obsgyn nya disitu. Yang 

tampil obsgynnya waktu membahas itu. Dan disini mulai selasa kemarin baru aja mulai pertama kali obsgyn 
datang kesini untuk menampung bukan untuk memeriksa ya. Jadi obsgyn ini yang dari Soewandi ini datang 

setiap selasa minggu kedua di Ketabang untuk menampung apa permasalahan kita. Itu, itu peran obsgyn yang 

terbaru. Nanti obsgyn itu keliling di wilayah Surabaya pusat ini gantian puskesmasnya. Jadi bukan untuk 
memeriksa ya, kecuali...

P : Seperti pendampingan seperti itu ya bu ya

KP1 : Ya pembinaan. He eh. Kalau ada masalah apa dikonsultasikan. Kalau tetep sampai tidak terpecahkan ya bisa 
langsung dikirim ke Soewandi dan ada nomor contact person nya kita sudah punya jadi sewaktu-waktu 

membutuhkan dokternya bisa dikontak obsgynnya itu ya. Itu peran obsgynnya.

P : Tadi untuk peran obsgyn, kemudian untuk kualitas obsgyn dalam upaya pencegahan kematian ibu ini bagaimana 
dokter?

KP1 : Wah kalau itu saya nggak bisa ya. Nggak bisa ngomong ya, kualitas kan karena menilai pribadinya. Saya terus 

terang saja nggak berani, O ini bagaimana bagaimana ya. Tapi angka kematian bayi sepertinya sudah banyak 
yang turun ya, tentunya ya peran antara kerjasama obsgyn dengan bidan dan anak ya, kader juga. Terus spesialis 

anak juga, itu kan kerjasama nya tim sekarang ndak hanya sendiri-sendiri.

P : Tapi apa masih perlu ditingkatkan ibu dari obsgynnya? Kualitas obsgynnya?
KP1 : Kalau dari segi kualitas itu selalu berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi selalu tetap harus 

ya, ndak boleh stagnan. 
P : Eee, mungkin apa saja yang perlu ditingkatkan ibu?

KP1 : Eee itu, kalau yang perlu ditingkatkan tentunya kalau ada pengetahuan baru ya. Obsgyn kan saya rasa ya obsgyn 

itu ya berkaitan dengan surat ijin praktik, dia harus mengikuti seminar-seminar dan di seminar-seminar itu kan 
selalu ada temuan baru temuan baru. Sendirinya secara otomatis dia akan meningkatkan terus pengetahuannya.

P : Terus untuk, menurut dokter finn jumlah spesialis obsgyn di Surabaya dalam upaya pencegahan kematian ibu 

bagaimana dokter?

KP1 : Jumlah obsgyn, wah kalau saya terus terang saja nggak tau bagaimana jumlah obsgyn. Itu kan harusnya ada 
perbandingannya ya.

P : Maksudnya apa sudah cukup? Apa sudah merata? 

KP1 : Kalau merata nya sih kayaknya kok enggak ya, ya, saya rasa obsgynnya kok praktiknya ditempat-tempat tertentu 
saja ya. Kalau yang agak-agak itu ya kan Surabaya ini makin luas ya. Yang makin kepinggir-pinggir itu 

mungkin masih kurang ya dibandingkan yang deketnya itu kan lebih banyak ya.

P : Di pusat ya bu ya
KP1 : Iya. Relatif pusat lah. Surabaya kan kayaknya buka daerah baru, buka daerah baru ya perumahan-perumahan itu 

kan ndak ada praktiknya obsgyn itu.

P : Berarti menurut dokter Finn solusinya bagaimana dokter?
KP1 : Solusinya untuk itu, eee, ini ya, agak melenceng ya. Paling enggak kalau suatu buka suatu daerah baru disitu 

harus disertai fasilitas layanan kesehatan ya, yang lengkap. Segala. Ndak hanya puskesmas. Kalau puskesmas 

kan sudah sampai ke pelosok-pelosok. Tapi kan kalau yang masih di pelosoknya surabaya, surabaya itu juga ada 
pelosoknya, itu eee masih standar. Ya puskesmasnya masih standar. Ada bidan tapi dokter obsgyn nya mungkin 

belum, belum sampai. Ya itu sepengetahuan saya ya. Gak tau lagi kalau yang itu, sekarang kan cepet sekali 

berkembang ya. Mungkin ada yang punya inisiatif buka RB kan bisa juga ya itu, paling enggak ada RB lah 
untuk menangani. Karena daerah baru itu kan biasanya keluarga muda ya. Nah, itu angka kehamilannya relatif 

lebih tinggi daripada yang dipusat gini yang tinggal kan sudah banyak yang diatas dan sedikit ibu hamilnya kan. 

Padahal banyak obsgynnya ya, rumah sakitnya berapa, yang ada obsgynnya berapa, banyak sekali.
P : O njih, terus ee itu tadi jumlah, kemudian ee menurut dokter finn ini apa saja hambata dokter obsgyn dalam 

melakukan upaya pencegahan?

KP1 : Eee ini pengetahuan ibu yang kurang. Jadi ya mungkin cukup merasa ah enggak ah, cukup melahirkan di bidan 
saja padahal kasus-kasus tertentu diluar kompetensi bidan itu harus dirujuk. Nah itu kadang-kadang, yang 

pernah terjadi tu itu atau yang disebelah pinggiran itu masih ada dukun. Nah dukunnya masih tetap mencoba ya, 

tetap mencoba untuk menolong, setelah itu, setelah benar-benar gak berhasil dan itu kan sudah lewat ya, sudah 
dalam resiko baru mungkin tanya ke bidan dan akhirnya terlambat untuk ke tempat pelayanan kesehatan 

sehingga ibu nya harusnya bisa ditangani. Kadang kan beberapa terlambat sampai di fasilitas kesehatan yang 

kompetensinya sesuai dengan tingkat bahaya nya kehamilan.
P : Terus eee, untuk mengatasi hambatan tersebut bagaimana dokter?

KP1 : Wah itu, itu, jadi supaya eee pertolongan itu tadi. Ya memang penggerakan kader lagi. Kembali ke kader. 

P : Terus dengan solusi kembali ke kader itu apa sudah teratasi dokter?
KP1 : Diharapkan kader itu yang, kader kan yang langsung kontak ke masyarakat. Diperumahan-perumahan yang baru 

pun alangkah baiknya juga sudah posyandu masuk dan kader-kader nya itu juga dilatih. Ini tahun ini sepertinya 

akan dilatih kibbla, kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi.
P : O ya ini, terus dokter finn, sebagai kepala puskesmas, bagaimana peran kepala puskesmas dalam upaya 

pencegahan kematian ibu dokter?

KP1 : Peran kepala puskesmas, eeee, ya saya selain memantau bidan-bidan itu untuk melakukan pemeriksaan yang 
disini sesuai dengan SOP, saya juga harus mengingatkan bidan bagaimana yang dilapangan sudahkah bidan 

yang di kelurahan itu memantau benar-benar wilayahnya. Adakah kehamilan yang disembunyikan, ya antara 

lain itu, untuk kehamilan yang tidak diinginkan itu ya, biasanya disembunyikan ya, dan tidak mau periksa 
karena malu, itu bagaimana mendekati bersama kader supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya 

pembinaan pada bidan, pendekatan pada kader ya jadi kita juga jalan-jalan ke situ, keliling-keliling, lihat apa, 

supaya masyarakat o ya merasa bahwa puskesmas itu peduli dengan masyarakat, itu.
P : Peran kepala puskesmas memantau ya bu

KP1 : Iya, baik langsung ke bidannya maupun kadang jalan-jalan ke lapangan 

P : O ya menurut dokter finn, peran sebagai kepala puskesmas apa sudah maksimal dokter?
KP1 : Saya, kalau saya rasa ya masih belum maksimal 

P : Kenapa dokter?

KP1 : Iya, eee, tugas saya ini terpecah-pecah, banyak macem-macem yang anu ya, jadi ketika mau konsen ke situ 
sudah terpotong lagi harus mengerjakan yang lain lagi, harus ikut pelatihan ini, jadi agak terpecah-pecah. Terus 

terang saya tidak, belum maksimal, saya merasa belum maksimal, meskipun sudah 0, tapi saya merasa masih, 
pendekatan saya masih kurang 

P : Ya menurut dokter, tapi menurut bidannya  tadi sudah maksimal hlo dokter

KP1 : Saya merasa kurang, masih kurang perhatian saya ke masyarakat itu 
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P : Terus mungkin ini, eee, mungkin rencana, solusi dari dokter sendiri bagaimana untuk memaksimalkan peran 

kepala puskesmas?

KP1 : Karena saya juga menangani administrasi ya, manajemen ya. Mungkin saya lebih maksimal kalau dari segi 
administrasi di TU itu tenaga nya cukup ya karena tenaga nya apalagi sekarang ini kurang satu sehingga 

sebagian tugas disitu saya handle juga, dan itu yang inti-inti yang memerlukan pemikiran ya pemikiran yang 

kalau, saya khawatirnya kalau mereka yang mengerjakan ada kesalahan mereka yang nanti akan diprotes temen-
temen yang lain. Hla itu nanti akan terjadi benturan antara sesama teman menjadi tidak nyaman di puskesmas. 

Kalau saya yang salah silahkan, saya ndak papa ya, mungkin mereka masih ndak akan memarahi teman-teman. 

Ya pasti masih ada sungkannya ya ke saya ya, tapi saya bukan merasa untuk saya temen-temen gak berani, 
enggak, silahkan kalau salah diskusi tapi kita diskusi bukan saling menyalahkan ya, kalau ada masalah kita cari 

jalan keluarnya, o ya ini begini begini karena ada perhitungan-perhitungan ya seperti sekarang SKP yang itu 

sangat sensitif untuk peniliaian mereka, hla itu kalau saya serahkan gitu aja, sampai terjadi salah itu nanti fatal, 
itu sampai ngitungnya itu berhari-hari mikir itu. Ada hitungannya itu semua, yang mereka memasukkan. Masuk 

ke saya itu saya lihat ada rumusnya ya, wah rumusnya itu bulet sekali. Saya nggak bisa buat rumusnya itu 

karena ada program yang harus mereka isi tapi ketika yang mnegisi pun mereka salah, salah disemuanya 
menjadi angkanya tidak karu-karuan. Hla itu yang musti saya koreksi betulkan satu-satu itu. Jadi kalau disitu 

bisa lebih, eee, tenaga nya cukup, saya mungkin bisa lebih konsentrasi lagi ke pelayanan ya tidak ke manajemen 

melulu.
P : Ya seharusnya seperti itu ya bu ya. Terus ya itu tadi dalam proses pelaksanaan, bagaimana peran kepala 

puskesmas dalam meningkatkan kualitas bidan sebagai upaya pencegahan kematian ibu bagaimana dokter?

KP1 : O peran saya tadi sampaikan, peran kepala puskesmas untuk meningkatkan peran ya itu mereka saya dukung 
untuk mengikuti seminar ya, saya dukung itu ya, kalau ada pertemuan bidan ayo saya fasilitasi dana untuk itu 

yang bisa saya lakukan.

P : Berarti apa sudah maksimal dokter? Kalau dalam hal ini, dalam hal ee peningkatan SDM
KP1 : Kalau dibilang maksimal... ya saya rasa gitu ya, karena ada seminar apa, mereka lapor, saya ikut, ndak papa ikut, 

nanti saya atur ya, ndak papa, malah sebetulnya saya anjurkan malah kalau bisa meningkatkan tingkat 

pendidikannya lagi.
P : O ya tadi sudah saya tanyakan tapi berbenturan dengan ijin ini tidak bisa kalau misalkan, kalau ijin dari dinasnya 

KP1 : Iya itu yang anu, cuman kalau misalnya bisa diluar jam kerja, itu saya dukung. Ada beberapa disini yang saya 

dukung untuk ikut pendidikan lagi yang dulunya seperti perawat, itu dulu kan belum D3 ya, ya saya dukung, 
nggak papa, kamu tinggalen, nanti selesai itu kamu tetap finger print, karena nggak bisa lari itu dari finger print. 

Kalau dulu bisa tapi sekarang nggak bisa lari dari finger print. Kalau tidak finger print merek dipotong. Nah itu 

kan kasihan, karena sekolah sudah bayar sendiri nanti masih dipotong. Yang baru selesai ini pak Eko itu dulu 
dari D1 gizi, saya dukung sampai lulus D3, sekarang sudah lulus S1 saya dukung lagi untuk lulus S1. Kalau 

misalnya terbentur dana, oke, saya pinjami dulu, nanti perlu beli komputer atau apa, oke, saya dukung nanti 

dicicil berapa begitu, cleaning service ini sekolah lagi S1, yang satu sudah lulus sudah keluar jadi ekonomi 
manajemen, sekarang jadi administrasinya di sekolah, sekolah mana gitu. Yang ini lagi sekolah juga mas indi 

itu, kalau satunya mas bony itu tahun ini lagi daftar mau ngambil apa gitu saya lupa, tapi dia sudah. Pokoknya 

kamu harus ikut, naikkan, karena masih muda-muda ya, kecuali mbak yana, kalau umur segitu sudah ndak 
mungkin sekolah lagi, ya sudah itu, yang mbak yanti itu yang asisten apoteker itu. Itukan sekarang lagi 

pendidikan juga. Bu emmy itu juga dulu D1 sekarang sudah lulus D3, tahun ini dia lulus. Kalau bidannya mau 

sekolah apa lagi selama saya bisa melindungi dan sampai intinya tanggung jawabnya tetap tidak bisa lari ya, 
tanggung jawab tetap berjalan ya, entah bagaimana membagi dengan temannya intinya saya dukung, pamit 

sekolah saya ijinkan. Pokoknya tugas, kalau tugasnya lancar semua kan ndak ada alasan dinas untuk menegur. 

Kalau absensi teranyata penuh ya kan sudah selesai.
P : Keren dokter, terus ini menurut dokter finn ini, apa saja hambatan kepala puskesmas dalam upaya pencegahan 

kematian ibu dokter? Hambatan-hambatan, kendala-kendala

KP1 : Kalau sampai sekarang ini sih oke-oke saja ya
P : Jadi tidak ada hambatan ya dokter ya

KP1 : Iya. Kok ya sekarang oke. Jadi yang itu ada yang saya temukan itu ayok, kok ya berhasil ya. Kalau misalnya 

terus ibunya menutup terus mungkin menolak atau apa ya, saya yang akan turun mencoba untuk mendekati tapi 
saya cuma kelihatan nyapa gitu aja terus mereka turun sudah oke semua. Jadi saya rasa sampai sekarang masih, 

saya masih lancar-lancar saja 
P : O ya ini makanya AKI nya 0 ya bu ya

KP1 : Itu juga berkat yang atas.

P : Kemudian ini, terus ini menurut dokter finn ini bagaimana peran dinas kesehatan dalam upaya pencegahan 
kematian ibu dokter?

KP1 : Dinas kesehatan juga mendukung ya.

P : Perannya apa saja dokter?

KP1 : Antara lain seperti kibbla ini, mendanai, mendanai pelaksanaan kibbla ini, bagaimana dengan, kitanya juga dari 
dokter, bidan dan 1 kader itu dilatih dulu. Setelah 3 ini dilatih lalu melatih lagi, melatih lagi kader-kader. 

Pelatihnya ya dokter, bidan dan kader ini. Kader ini jadi narasumber dan hebatnya lagi narasumber ini dapat 

honor. Nah ...
P : Uang transport ya 

KP1 : Honor hlo... bukan transport saja hlo. Padahal kita yang puskesmas ndak terima tapi mungkin ini salah satu trik 

dari dinas kesehatan supaya kader ini berlomba-lomba kan biasanya kader itu, aduh pelatihan lagi pelatihan 
lagi, bosen aku, terus nggak ada apa-apanya, yang saya harapkan dari ini nanti ada kader lainnya, saya mau ikut 

pelatihan, nanti jadi narasumber. Itu mungkin perannya, dan ndak henti-hentinya hlo DKK itu untuk kader 

dilomba ya, melalui posyandu, terus kadernya sendiri itu antara lain kan juga untuk supaya me... apa ya, kalau 
ada menang, ada masuk semi final aja sudah ada kebanggaan. Itu kan sebagai reward juga ya, itu perannya 

dinas itu 

P : Seneng jadi kadernya 
KP1 : He em. Gak hanya wes pokoke kamu nganu jalan posyandu, mau jalan yak opo yak opo tho wes pokoke jalan.

P : Terus ini menurut dokter finn ini apa peran dinas kesehatan sudah maksimal dokter?

KP1 : Saya rasa kok, menurut saya sih sudah ya. Tapi mungkin kalau ada inovasi lain yang kalau sudah semua kan 
stagnan ya jadinya kok semua sudah begini jadi kan harus ada inovasi lagi. Kalau ini sudah jalan kok harusnya 

ada inovasi lagi, selalu inovasi yang berkelanjutan itu selalu dibutuhkan supaya tidak boring, tidak 

membosankan.
P : Ya ini terus peran dinas kesehatan dalam meningkatkan bidan dan obsgynnya menurut dokter finn bagaimana?

KP1 : Sudah bagus kok.

P : Berarti sudah maksimal ya dokter ya. Terus menurut dokter finn, apa saja hambatan dinas kesehatan dalam 
upaya pencegahan kematian ibu dokter?

KP1 : Hambatan, gimana maksudnya hambatan dinas kesehatan

P : Ya mungkin dinas kesehatannya itu kendala nya di dana, mungkin kalau enggak koordinasinya atau mungkin
KP1 : O anu, justru di masyarakatnya, karena masyarakatnya itu ada kalanya ya mereka itu ada rasa ini ah aku, saya 

mau ke dokter swasta, gengsi, ndak mau ke puskesmas, saya mau ke dokter swasta tapi ketika dia ternyata harus 

butuh tindakan yang butuh biaya mereka baru gedandapan gak karu-karuan. Hla itu baru ngurus SKM ngurus 
apa. Atau eee apa ya, sehingga terlambat gitu hlo, jadi kitanya juga karena nggak mau ke kita, karena dia mau 

ke swasta, ketika dia dikunjungi ndak saya sudah periksa kesini tapi tetap kita data tho, tapi setelah terjadi 

sesuatu itu baru larinya ke puskesmas terus kalau ternyata ada kendala apa langsung protes.
P : Mungkin ada solusi untuk mengatasi hambatan tersebut dokter?

KP1 : Ya itu ya selalu tetap harus penyuluhan, kader itu tetep mendekati, tetap pasang telinga meskipun anu ya 

diremehkan, diremehkan itu tetap jangan putus asa terus o itu sombong. Ya sudah biarlah sombong. Yang 
sombong sana, kamu jangan ikut-ikut sombong ya meskipun dia sana sombong kamu tetep mendekati kan tetep 

dapat pahala ya kan.

P : Berarti dengan solusi tersebut sudah teratasi ya dok ya hambatan tadi?
KP1 : Saya rasa begitu ya

P : Lanjut ya dokter, terus ini untuk fasilitas, bagaimana menurut dokter finn ketersediaan fasilitas di puskesmas 

dalam upaya pencegahan kematian ibu?
KP1 : Eee, mungkin ini lebih pas kalau di ini ya terutama yang puskesmas dengan persalinan ya, kalau disini kan tidak 

ada persalinan jadi fasilitasnya sih kita 

P : Mungkin timbangan ee untuk deteksi dini, cek lab nya, ambulance
KP1 : Semua ada semua. Jadi ibu hamil kan disini diperiksa hepatitis tambah HIV

P : Cek labnya dokter

KP1 : He em. Termasuk harus dikirim ke poli gigi. Untuk periksa kesehatan giginya karena kemarin dijelaskan lagi 
ditekankan lagi karena saya pernah diberi bahwa adanya kelainan gigi, kelainan dental, caries atau kerusakan 

pada gigi sehingga terjadi itis itis itis itu, itu berpengaruh pada kehamilan juga ya, jadi beresiko terjadinya 

eklamsi/preeklampsia. Nah itu yang mungkin perlu, itu yang baru ya baru kurang lebih setahunan ini lah. Dan
itu mungkin ibu-ibu juga belum mengetahui, ibu-ibu hamil belum familiar lah. Jadi itu yang harus ditekankan 

lagi, pentingnya juga memeriksakan gigi
P : Tapi sudah terlaksana dokter?

KP1 : Agak susah.

P : Kenapa dokter? 
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KP1 : Ibu hamilnya merasa tidak penting periksa gigi dan mbak sendiri tahu kan, males kan kasih dokter gigi, takut 

kan, takut, nggak suka lah ya

P : Anu bu, merasa ini, merasa tidak masalah dengan gigi gitu
KP1 : Nah, iya. Endak, saya pokoknya endak sakit, saya gak mau. Nah itu sering-seringnya kendala yang terjadi, jadi 

tidak mau. Dan juga kadang-kadang disini pasiennya pas rame agak menunggu sedikit itu mereka sudah ndak 

mau ya itu. Tapi tetap saya tekankan pada bidan. Upayakan. Upayakan. Mungkin dengan berkali-kali, lama-
lama seperti halnya kata batu kena tetesan air kan lama-lama juga aus ya itu kan untuk merubah perilaku, 

merubah pendapat itu perlu diulang-ulang 

P : Tapi untuk pembayaran bagaimana 
KP1 : Tidak bayar

P : Oh, gratis 

KP1 : Iya gratis periksa. Jadi kalau sepanjang dia KTP surabaya dari depan sampai belakang gratis semua. Gratis 
semua, kecuali kalau tindakan. Tapi saya rasa kalau pemeriksaan lab itu termasuk program jadi gratis. 

Pemeriksaan gigi pun dirujuk gratis. Kalau perlu tindakan gigi, ibu hamil itu perlu tindakan gigi kita juga tidak 

memaksa ya. Meskipun dokter kemarin menyampaikan bahwa tidak akan terlalu berpengaruh pada kehamilan 
tapi saya tetap menjaga karena kadang karena tegang ya, takut, takut sekali tho. Takut sekali saya kuatirnya ke 

kehamilannya dia terlalu tegang terus pas ya mungkin, mungkin terus lahir, ada kelahiran yang belum 

waktunya, mungkin bukan karena gigi tapi barusan dari gigi 
P : Psikologinya

KP1 : He ehm. Kita yang disalahkan itu. Kalau yang lain-lainnya sih sudah oke. Sekarang-sekarang ini sudah lumayan 

lebih banyak daripada beberapa tahun yang lalu jumlah pasien yang datang kesini dan dari, tidak dari wilayah 
sini saja, dari luar wilayah 

P : Berarti kinerja puskesmas ini bagus ya

KP1 : Mulai mulai bidan-bidan KIA disini mulai, masyarakat mulai mau
P : Untuk fasilitas tadi bagaimana kondisi fasilitas di puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu? 

Kondisinya dokter

KP1 : Apa, contohnya apa
P : Kondisinya dalam doppler terus timbangan, ambulance

KP1 : Doppler ada, timbangan ada, ambulance ya seperti tadi saya sampaikan begitu butuh langsung berangkat

P : Berarti kondisinya dalam keadaan...
KP1 : Oke semua, bisa siap, jalan. Ambulance nya siap jalan. Sopirnya ada 

P : Masalah ini kalibrasi alat sarana prasarana 

KP1 : Itu satu tahun sekali 
P : Rutin ya dokter ya 

KP1 : Kalau sopirnya nggak ada pun misalnya sakit masih ada cadangannya yang bisa untuk nyetir. Kita dokternya 

siap untuk nyetir kan kalau memang diperlukan, dokternya semua bisa nyetri dan kalau memang dibutuhkan 
karena taruhannya nyawa pasti siap. Saya pun siap kalau diperlukan. Saya bisa nyetir ambulance

P : Ya, ambulance ini. Kemudian ee itu tadi ada, kondisinya baik kemudian penggunaan, bagaimana penggunaan 

fasilitas di... sarana prasarana di puskesmas sebagai upaya pencegahan kematian ibu dokter?
KP1 : Setahu saya bidan-bidan itu menggunakan semua ya, sesuai dengan protapnya itu mereka laksanakan 

P : O ya sudah berarti sudah berjalan sesuai protap kemudian untuk obatnya dokter, bagaimana ketersediaan obat-

obatan?
KP1 : Nah, apa sekarang obatnya?

P : Obat-obatan sebagai pencegah kematian ibu ada tablet Fe, kemudian ada MgSO4, kemudain ada aspilet seperti 

itu bagaimana 
KP1 : Kalau aspilet saya rasa kok ndak ya, yang Fe masih terpenuhi, terus ada juga vitamin A klo ndak salah ya, apa 

ibu baru melahirkan ya itu ya

P : O ya vitamin A
KP1 : Ya itu juga mencukupi. Meskipun kita berikan kalau ibu nifas itu hlo ya, kalau misalkan dia melahirkan di 

swasta mungkin ndak sampai diberi ya. Biasanya mereka memantau itu. Ketersediaan obat-obatan 

P : Kenapa dokter kok aspiletnya ini tidak maksudnya tercukupi, tersedia?
KP1 : Saya dulu waktu magang obat saya pernah megang obat ya, saya ndak pernah lihat ada aspilet ya, saya kurang 

tahu sekarang. Saya obat segitu macem, ada perubahan apa saya kurang memantau ya. Nanti mungkin bisa 
pastinya saya tanya ke farmasi ya. Terus kalau MgSO4 itu untuk

P : Preeklampsia, untuk pencegahan yang ini mengatasi preeklampsia nya, tensi tinggi, preeklampsia

KP1 : Berupa apa itu?

P : MgSO4 itu apa dokter itu putih-putih itu apa namanya, kayak aduh saya ini menyebutkannya, wadahnya itu 

putih, cairan, berupa cairan putih, itu nanti di berikan di infus sama disuntikkan ke bokong

KP1 : Setahu saya ndak ada
P : O ya njih. Untuk mengatasi solusi ketersediaan obat-obatan ini bagaimana dokter?

KP1 : Ya, kalau yang darurat bener-bener darurat itu biasanya kalau tidak ada dana dari pengadaan situ butuhnya kan 

sedikit, biasanya saya beli sendiri. Kalau melalui proses ini ini kelamaan padahal butuhnya, pokoknya setiap 
saat harus ada sedikit- sedikit pun harus ada. Ya itu pengadaan sendiri, ya dari kantongnya sendiri. Tapi kalau 

seperti itu kok coba saya tanya bidannya, saya rasa kok, coba nanti bidannya ditanya ya

P : O ya tadi jawabannya itu kalau yang lainnya ada, MgSO4 juga ada, tapi kalau yang aspilet itu memang kadang 
ada kadang tidak, seperti itu

KP1 : Kalau yang, coba saya lihat nanti MgSO4 ya. Ya itu termasuk tadi menurut saya belum maksimal, ndak tahu 

persis obat-obatannya apa yang tersedia. Kalau Fe itu tahu, kalau yang aspilet ini saya antara ya dan tidak 
dengar, MgSO4 ini coba saya lihat nanti ya.

P : Ya ibu. Nggih terus ini untuk bagaimana pelayanan pemberian obat-obatan dalam upaya pencegahan kematian 

ibu? Apa sudah diberikan KIE? Apa ada evaluasi setelah pemberian obat, seperti itu dokter 
KP1 : Kalau itu ndak berkaitan dengan kalau untuk puskesmas yang bersalin, jadi mereka kan kayaknya ndak...

P : Obat disini seperti tablet Fe, kan sebagai pencegah kematian, maksudnya ini anemianya 

KP1 : O gitu. O ya jelas saya rasa dijelaskan dengan bidannya ya bukan yang lain-lain waktu maksud saya bukan 
keterangan yang diberikan setelah ibu baru saja melahirkan 

P : O ndak, jadi kan tablet Fe ini kan biar nanti tidak anemia, anemia kan menyebabkan perdarahan. Nah, salah satu 

obatnya pencegah kematian itu kan Fe. Nah ini apakah diberikan KIE kepada pasien, pemberian obatnya terus, 
eee apa namanya nanti dievaluasi setelah diberikan obat kok Hbnya tidak naik apa gimana, gitu bu

KP1 : Eee, saya persisnya itu bidannya yang tahu ya terus terang saya tidak memantau sampai itu karena saya pikir ada 

buku disitu apa yang harus dilakukan mereka sudah terpantau disitu 
P : Nggih, ini sebagai pertanyaan ini sebagai kepala puskesmas, tadi jawabannya sudah bidannya sebagai pelaksana 

seperti itu dokter. Terus ini dokter finn, untuk sumber daya pembiayaan, bagaimana peran sumber daya 

pembiayaan di puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu? Tadi dokter finn menyebutkan bahwa eee 
ada alokasi dana untuk eee...

KP1 : Iya, jadi dari yang resmi itu ada ya dari JKN juga dari APBD tapi kalau ada hal-hal yang darurat yang 

dibutuhkan tapi tidak tersedia ya kita sedia sendiri
P : Contohnya apa dokter? 

KP1 : Kalau yang saya tahu, yang perlu itu sebentar, yang saya ditempat yang lain ya untuk darurat itu ya ada vitamin 

K terus ada yang pernah ndak ada terus beli sendiri itu apa ya, lupa seh. Ada di rak nya itu, macem-macem itu, 
antara lain vitamin K itu yang pasti saya tahu karena berkaitan dengan karena di poli gigi itu selalu berkaitan 

dengan perdarahan ya tapi kalau disini kan ndak ada persalinan berarti kan vitamin K nya mungkin ndak butuh 

ya karena ndak ada persalinan. Itu yang saya, kalau ndak ada saya harus beli sendiri itu harus itu, antara lain itu. 
Kalau disana itu mungkin beda ya

P : Terus ini berarti menurut dokter finn untuk pembiayaan ini apa sudah maksimal dokter?

KP1 : Saya rasa kok sudah maksimal ya, mereka bidannya tinggal bilang kok. Dokter butuh ini ini ini tidak ada di dana 
ini, kita harus siap ini. Oke beli. 

P : Terus ini kalau peran sumber daya pembiayaan dalam meningkatkan SDMnya dokter?

KP1 : Bagaimana peran pembiayaan...
P : Ya untuk meningkatkan SDM nya

KP1 : Nah, ada dana JKN sekarang untuk peningkatan SDM, besok ya tentang segala macem ya, bagaimana anak, 

macem-macem lah, yang pernah itu juga dari kelainan gigi dengan preeklampsia. Kita saat ini yang bisa didanai 
itu 1 bulan 1 kali, kita memanggil narasumber dari luar untuk menambah pengetahuan itu. Kalau besok 

kebetulan tentang mata. Jadi muter tentang macem-macem ya tentang lansia terus tentang yang pernah juga 

untuk pulpitis dan remathis yang di sendi itu hlo untuk lansia, he em.
P : Ini program dari puskesmas sendiri apa..

KP1 : Ya semua puskesmas 

P : O dari dinkes
KP1 : Dari JKN

P : O dari JKN
KP1 : JKN BPJS itu, ya itu kan sebagian dana kembali ke kita untuk biaya pelayanan kita sebagian itu harus 

dialokasikan untuk peningkatan SDM. 

P : Berarti apa program itu sudah terlaksana dokter?
KP1 : Sudah. Sudah terlaksana.
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P : E ini terus menurut dokter finn bagaimana peran sumber daya pembiayaan dalam meningkatkan fasilitas yang 

tersedia? Peran pembiayaan, jadi mungkin tersedia dana khusus untuk menambah sarana prasarana atau untuk 

memperbaiki sarana prasarana seperti itu dokter.
KP1 : Oh itu maksudnya. Ada. Ada, tapi itu semua ada kriterianya ya, ndak bisa oh kita butuh ini langsung beli ini, 

nggak. Ada apanya, ada rambu-rambunya. Kebutuhan apa saja yang bisa dibiayai ya misalnya ini sebagai 

contoh ya kalau butuh obat yang kalau di swasta itu apa gitu yang bagus kita ndak bisa, kita harus beli yang 
generiknya. Jadi harus, ada itu dari dana JKN itu terutama dan kita itu tadi bisa juga mengajukan. Tapi kalau 

mengajukan itu biasanya turunnya lama ya turunnya lama.

P : Terus berarti pembiayaan untuk fasilitas ee sarana prasarana itu sudah terlaksana dokter
KP1 : Terlaksana 

P : Mungkin ada hambatan-hambatan dari pembiayaan dalam sebagai upaya pencegahan yang berkaitan dengan 

upaya pencegahan kematian ibu dokter?
KP1 : Itu yang kalau harus melalui proses yang pengajuan, nunggu. Hla itu hambatannya, birokrasinya.

P : Untuk solusinya bagaimana dokter finn?

KP1 : Waduh nggak bisa itu, solusinya ya jalan pintas beli sendiri. Kalau puskesmasnya BLUD, badan layanan umum 
kita bisa, bisa membeli itu sesuai dengan saya butuh obat jenis ini ya tapi itu nggak bisa. Kita sudah pernah ikut 

pelatihan itu puskesmas akan dijadikan BLUD, badan layanan umum daerah, jadi semua layanan dikelola 

sendiri tapi ternyata nggak bisa. Di Surabaya nggak bisa 
P : Terus ee, apa, berarti nggak bisa teratasi ya dokter ya

KP1 : Mungkin nanti ke depan bisa lebih, akan selalu berkembang. Kita selalu positif thinking bisa.

P : Njih njih. Terus ini untuk kebijakan dokter. Menurut dokter finn bagaimana kebijakan pemerintah yang 
berkaitan dengan upaya pencegahan kematian ibu? Apa saja kebijakan tersebut?

KP1 : Maksudnya apa saja ya? Lebih menjurus kemana?

P : Mungkin ini ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti program tadi disebutkan oleh bidan seperti 
program P4K terus program kelas ibu hamil terus ya seperti itu 

KP1 : Ya itu termasuk kibbla ini, ya kan. Kibbla itu kan juga termasuk kebijakan untuk menurunkan angka kematian 

ibu ya
P : Berarti apa sudah terlaksana dengan baik dokter?

KP1 : Sudah terlaksana. Saya salut kemarin dengan kader yang menjadi narasumber. Mantab dia dan dia 

membimbingnya juga bagus. Ini masih ada lagi kan 1 kelurahan nanti minggu depan ada lagi 1 kelurahan lagi 
supaya ndak terlalu kalau bareng banyak kan hasilnya kurang bagus kan tapi kalau kelas itu hanya 30 itu dibagi 

4 kelompok 5 kelompok gitu kan lebih hasilnya lebih maksimal.

P : Kalau untuk SOP sendiri bagaimana pelaksanaan standar operasional prosedur puskesmas yang berkaitan dengan 
upaya pencegahan kematian ibu?

KP1 : Temen-temen sudah melaksanakan kok. Kita sebelum, sekarang ini sih sudah ndak diaudit ya. Kita tahun 2008 

itu sudah di ISO berarti itu ada, kalau istilahnya ISO itu adalah IK dan PK ya ada instruksi kerja nya dan 
prosedur kerjanya. Itu kan ada langkah-langkahnya semua bagaimana ya, dan kedepan kan harus jadi akreditasi, 

berubah. Cuman teman-teman itu meskipun kalau ditanya titik titiknya tidak bisa seperti itu tapi semua sudah 

mereka laksanakan. Paling ndak ada panduan buku ibu hamil itu kan sampai anaknya lahir ya.
P : Apa sudah maksimal dokter pelaksanaan tersebut?

KP1 : Saya rasa sudah kok, bidan sudah 

P : Kan kalau misalkan ya tidak melaksanakan SOP, apakah ada sanksi dokter?
KP1 : Oh, ada auditnya dari DKK. Nanti akan ditampilkan yang ini kurang itu, jadi kan sebagai punishment itu, kan 

malu sendiri, nanti berapa lama pasti ada kunjungan dari dinas kesehatan untuk memantau pelaksanaan itu ya, 

sejauh mana bidan-bidan ini tertib mengisi buku KIA nya.
P : Berarti yang menilai dari dinas yang memberikan sanksi dari dinas?

KP1 : Iya, kalau saya sih mengingatkan aja, berkali-kali mengingatkan gimana, ya sudah, kadang-kadang ya itu tadi 

saya bilang tidak maksimal terus yang lain-lain lupa saya 
P : Tapi tadi bidannya sering mengingatkan kok dokter finn itu, seperti itu. Terus untuk prosesnya dokter. Kan 

pencegahan, upaya pencegahan ini kan ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Nah primer itu ada P4K, kelas ibu 

hamil, kemudian pemberian tablet Fe, kemudian ada konseling ibu hamil, KIE, kemudian nah bagaimana 
pelaksanaan menurut dokter finn?

KP1 : Sudah. Sudah bagus, temen-temen sudah bagus
P : Terus kemudian pelaksanaan yang pencegahan sekunder ini ada deteksi dini dan rujukan. Nah,  bagaimana 

dokter finn pelaksanaan deteksi dini dan rujukan puskesmas Ketabang?

KP1 : Rujukan bila perlu jalan ya, sudah jalan, iya kan, antara lain itu ya sebelumnya ada lagi dirujuk kalau memang 
gak punya surat langsung ngurus surat SKM. Jadi kita kerjasama dengan kelurahan itu kontaknya kita bagus.

P : Untuk deteksi dini nya bagaimana dokter? Apa saja dokter deteksi dini yang di puskesmas

KP1 : Contohnya apa saja ini yang dimaksud

P : Seperti deteksi dini resiko tinggi dengan menggunakan KSPR 
KP1 : Nah, KSPR itu, mereka laksanakan. Kader-kader juga diajari 

P : Setiap ibu hamil diperiksa apa namanya, Hb

KP1 : Hb, Lila ya, Hb tadi saya sampaikan ya termasuk hepatitis dan itu tadi. Terus Lilanya bagaimana kan dipantau 
terus 

P : O njih, terus untuk pencegahan tersiernya dokter ini kan ada kunjungan ibu nifas. Nah, bagaimana pelaksanaan 

kunjungan ibu nifas ini?
KP1 : Ya ada. Terlaksana. Itu, kan ada di program BOK itu ya kunjungan ibu nifas itu kita rapat minlok itu ditampilkan 

bagaimana kunjungan ibu nifas, ke siapa saja rapat minlok itu ditampilkan terus bagaimana hasilnya, kalau ada 

kendala apa terus kan kadang habis melahirkan di hamil sampai dekat waktunya melahirkan terus pulang desa 
kan, lalu bagaimana memantau, saya tanya, bagaimana memantau, kamu minta nomor telponnya meskipun 

perkiraanya, tahu kan kapan perkiraan melahirkan, telpon, pakai telpon puskesmas, bagaimana 

perkembangannya, itu.
P : Cara memantaunya ya dok ya

KP1 : He ehm. Karena kalau sudah didesa kan sulit gimana memantau dan harus diingatkan harus melahirkan di tenaga 

kesehatan ya
P : Ya soalnya kalau gak diingatkan sering lupa 

KP1 : Ya kan di desa itu banyak dukun

P : Ya berarti sudah maksimal dokter untuk pelaksanaan kunjungan nifas ini atau bagaimana?
KP1 : Sudah. Sudah maksimal dilaksanakan 

KP1 : Kepala Puskesmas Kedua

P : Selamat pagi dokter Teny, ini saya rohmatu sangadah ingin bertanya. Nah, angka kematian ibu di Surabaya ini 

kan mengalami penurunan. Nah, menurut dokter Teny ini hal apa ynag membuat Aki surabaya ini menurun 
dokter?

KP2 : Dari segi manajemen ya, dinas kesehatan kota sebagai induk puskesmas kami itu mempunyai program yang 

begitu ketat antara lain program itu ada dalam tahun 2015 itu dananya itu ada di bantuan operasional kesehatan 
dimana disana hampir 40% dana BOK itu untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi salah satu kegiatannya yang 

paling banyak tahun 2015 dan kemudian diaplikasikan juga di tahun 2016 adalah pemeliharaan kesehatan mulai 

dari ibu wanita usia subur, ibu dengan resiko tinggi, ibu hamil ya kesehatan ibu hamil dan dalam bentuk 
kegiatan itu home visit, home care, pertemuan kelas ibu hamil, senam ibu hamil dan juga pemantauan mulai 

sampai ibu hamil ya mulai baru ibu hamil sampai melahirkan termasuk juga pranikah, pranikah pun mereka 

harus punya konsultasi untuk pemberian imunisasi yang namanya tetanus toksoid, TT, nah seperti itu tentang 
gizi dan persiapan hamil”.

P : Terus, nah, akhir-akhir ini dokter mendengar kasus kematian ibu hamil dan melahirkan itu tidak dokter? Kira-

kira mengapa menurut dokter Teny?
KP2 : Baik, ada kasus kematian yang kita kemudian telusuri ternyata satu yang bersangkutan itu dari luar kota ya 

pendatang, yang kedua karena pendatang biasanya mereka itu kemudian punya ancang-ancang melahirkan di 

desa, yang ketiga yang saya kami pantau ternyata tidak pernah melakukan antenatal care ya di puskesmas, juga 
kami sampai menelusuri apakah dia punya riwayat memeriksakan diri ke BPS atau yang sekarang disebut BPM 

ya Bidan Praktik Mandiri seperti itu dan ini bener-bener kita telusuri ya karena kemudian ini akan menjadi 

diskusi kita, nanti ini di angkat kasus-kasus kematian ini setiap bulannya diangkat oleh dinas kesehatan kota 
yang diseminarkan atau didiskusikan didalam satu apa ya namanya satu perkumpulan yang disebut 

perkumpulan jakabersasu, apa itu ya jakabersasu panjang sekali, eee itu adalah yang terdiri 

penanggungjawabnya dokter spesialis obsgyn.
P : Terus kira-kira kasus kematian itu ada yang berkaitan dengan mungkin SDM nya yang kurang atau mungkin 

fasilitas yang kurang memadai atau mungkin SOP nya yang kurang terstandar atau mungkin upaya pencegahan 

yang kurang dokter?
KP2 : Satu dari segi SDM, kita punya dua bidan bikel yang memantau di masing-masing kelurahan, bidan-bidan kita 

disini yang PNS hanya berapa ya jumlahnya sangat kurang ya tapi semuanya sudah terlatih bahkan dinas 
kesehatan kota ini telah sering melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya refreshing ya atau mengupdate ilmu 

pengetahuan atau update ketrampilan, nah, itu hampir setahun itu bisa sampai kisaran 5 sampai 10 kali ya, 

sehingga kalau dari segi SDM baik bidan maupun dokternya sudah punya jam terbang yang cukup tinggi dan 
karena ini adalah program prioritas mereka juga sangat berhati-hati. Berikutnya mungkin juga egnorence atau 
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ketidaktahuan atau pengetahuan yang kurang dari si ibu hamil tersebut ya, lalu kalau fasilitas kesehatan disini 

cukup ya dengan tingkat level puskesmas saya kira peralatan yang ada di ruang bersalin itu cukup memadai, 

juga kita punya SOP yang sangat ketat, untuk sebagai puskesmas PONED kita mempunyai kriteria kapan pasien 
itu atau ibu hamil itu bisa kita bantu persalinannya di puskesmas contohnya bahwa apabila kita tahu bayi yang 

dikandungnya ini berat badan, beratnya kita anggap dibawah normal atau dia akan melahirkan prematur kita 

sudah mempersiapkan kalau dia ANC ante natal care di puskesmas kita sudah mempersiapkan surat rujukan 
yang bersangkutan apabila pada waktunya tidak perlu lagi ke puskesmas tapi bisa langsung ke rumah sakit yang 

terjadi adalah seringkali mereka memaksakan diri menyerahkan diri mereka itu untuk bisa melahirkan di 

puskesmas ya tanpa apa namanya peduli bahwa yang bersangkutan ibu ini patologis nah seperti itu. Mungkin 
kendalanya karena faktor biaya padahal dengan kartu BPJS pasien dirujuk itu gratis, kita juga bisa apa namanya 

bantu mereka untuk merujuk dengan ambulans, ambulans kita, saya kira itu.

P : Terus menurut dokter Teny bagaimana peran bidan puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu dokter?
KP2 : Jadi mereka punya namanya SOP ya, juga mereka punya tanggung jawab yang ada hubungannya nanti dengan 

kinerja, penilaian kinerja dan pemantauan kita ini sangat ketat jadi mereka punya tanggung jawab yang cukup 

besar dari mulai pelayanan, kegiatan luar gedungnya, UKM nya Usaha Kesehatan Masyarakatnya adalah 
penyuluhan, pendampingan ya pelacakan sampai homecare, bukan homevisit saja ya, homecare, merawat ibu 

hamil itu ataupun ibu-ibu yang sudah melahirkan dengan patologis dirumah seperti itu.

P : Terus mengenai kualitas dan kuantitas bidannya dokter, menurut dokter Teny bagaimana?
KP2 : Kalau kuantitas bidan kami kurang ya sehingga kami menerima bidan-bidan magang di puskesmas ini selain 

juga untuk persyaratan mereka merekomendasi nantinya dan ada bidan kontrak, nah, masalahnya adalah kita 

punya bidan tetapnya sedikit saja, cuman lima ya PNS nya ya, bidan kontraknya hanya ada dua, bikelnya dua, 
jadi semuanya 9, yang lain-lainnya adalah bidan magang. Kalau kualitas mereka itu bekerja harus punya 

persyaratan, sudah punya apa ya namanya, dia punya sertifikasi contohnya AMP ya sertifikasi APN, sertifikasi 

kegawatdaruratan pada bumil dan bayi baru lahir juga meraka dipantau dengan DKK mengadakan pelatihan-
pelatihan seperti itu.

P : Itu untuk bidannya ya dokter ya, kalau untuk obsgynnya bagaimana peran obsgyn dalam upaya pencegahan 

kematian ibu bagaimana dokter?
KP2 : Disini obsgyn yang ada setiap hari kamis dan jumat sebagai konsultan dan kita on call.

P : Kemudian mengenai kualitas dan kuantitas obsgyn di Surabaya bagaimana dokter Teny?

KP2 : Ya baguslah 
P : O nggih bagaimana peran kepala puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana dokter Teny?

KP2 : Ya selalu memonitor ya, memonitor kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas baik di dalam gedung maupun di 

luar gedung.
P : Kemudian itu untuk pelayanan, peran kepala puskesmas dalam pelayanan. Kalau peran kepala puskesmas dalam 

meningkatkan SDM nya bagaimana dokter Teny?

KP2 : Kami melakukan apa namanya pertemuan apabila ada kasus biasanya ada rapat koordinasi antara bidan, dokter 
dan kepala puskesmas. Jadi saya juga menunjuk penanggung jawab rawat bersalin sebagai konsultan juga 

dokter umum, dokter yang ada, terus di KIA juga ada penanggung jawabnya, kita tunjuk juga bikor nya, jadi 

kita dalam manajemen saya menunjuk beberapa koordinator masing-masing sehingga pada saatnya apabila ada 
kasus kematian atau kasus sulit ya ini saling berkoordinasi sehingga masalah dapat cepat diputuskan dan 

dicarikan solusinya seperti itu.

P : Terus untuk hambatannya dokter, apa saja hambatan kepala puskesmas dalam pencegahan kematian ibu dokter?
KP2 : Mungkin kalau di lingkungan kita dimana sangat heterogen sekali penduduknya, kita kesulitan memantau ibu-

ibu hamil dengan resti ya resiko tinggi karena apa ya itu tadi mereka banyak pendatang lalu saat ini banyak 

sekali kasus ibu-ibu muda yang apa ya belum waktunya lah mestinya ya, belum waktunya untuk karena 
pengetahuannya atau pergaulannya atau pendidikannya ya yang mereka ini banyak sekali kasus mereka datang 

itu dengan MBA ya married by accident sehingga ketika kami harus membuat surat keterangan lahir nggak ada 

akta kelahirannya eh surat nikahnya, bahkan dan ini kita mendokumentasikan semua surat keterangan lahir ini 
dalam catatan yang kami tahu 5 sampai 10 tahun ke depan itu akan dicari ya ketika anak-anak mereka masuk 

SD. Nah, itu yang menjadi kendala buat kita ya mereka sanggup buat membayar berapa saja asal ada surat 

keterangan kelahiran masalahnya adalah kita sangat patuh dan ketat dengan aturan jadi kendala itu satu 
penduduk yang sangat heterogen, ibu-ibu muda yang melahirkan MBA ya lalu ketidaktahuan, ketidaksiapan 

mereka, lalu KB, KB nya susah sekali ya mereka kalau kita sekarang ini ya karena tidak ada pembatasan 
contohnya dengan dana BPJS tidak ada pembatasan ditanggung sampai anak seberapa ya asal dia hamil anak 

keberapa pun dengan kartu BPJS ditanggung ya gratis, itu yang membuat mereka juga nggak apa ya nggak care. 

Akhirnya nggak care, ada kasus dimana ibu muda 35 tahun kalau nggak salah ya contohnya ya itu bolak-balik 
melahirkan disini sampai anak ke 9 dari suami 3, dah kurus kering, kita itu sampai apa ya namanya, kasih KIE 

ya, keterangan, terus memberikan apa namanya pendidikan lah ya, mereka itu nggak peduli dan itu yang kita 

bilang susah sekali, susah sekali untuk memberikan KIE pada orang-orang menengah kebawah dengan 

pendidikan yang rendah, saya kira itu.
P : Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut bagaimana dokter Teny?

KP2 : Ya itu tadi kami memperbanyak kegiatan untuk mentoring, pendampingan, penyuluhan, home care, pelacakan, 

seperti itu. Jadi kita punya target proyeksi ya, banyak sekali nggak tahu nanti, saya nggak hafal ya, dan saat ini 
kita sudah bisa memonitor bahwa ibu wanita suburnya sekian jumlahnya, ibu hamilnya ada 500an, nah, ini yang 

kita kejar supaya dia mau melakukan pemeriksaan mulai K1 lengkap sampai K4, nah itu yang terjadi sering 

adalah K4nya udah dia tiba-tiba hilang antara 2 dan 4 ya, K1 dia datang, K2 nya dia hilang, K3 nya dia datang 
untuk kontrol biasanya minta USG, K4 nya nanti hilang lagi dia.

P : Kalau untuk peran dinkes dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana dokter?

KP2 : Peran dinkes, O luar biasa sekali maksudnya banyak sekali program itu ya, ya itu tadi saya bilang 40% program 
yang ada di dana BOK itu untuk kesehatan ibu dan anak.

P : Bisa disebutkan program-program apa saja dokter?

KP2 : Programnya ya, satu pelatihan ya bagi bidan bikel, lalu validasi atau pertemuan tiap bulan ada tiap 3 bulan ada 
rutin tiap 6 bulan sampai akhir laporan. Satu ketat di dalam laporan, banyak di dalam program-program 

utamanya yaitu program untuk pelayanan kesehatan bumil ya, program untuk WUS lalu yang berhubungan juga 

dengan post, bayinya ya, imunisasinya sangat tinggi sekali, lalu program pemeriksaan sampai pemeriksaan HIV 
AIDS bumil dengan hepatitis. Mungkin kalau saya sebutin satu satu banyak sekali, bisa dilihat nanti dari poli 

KIA, dari pelaporan kohortnya bisa kelihatan, kegiatan apa saja ya.

P : Itu tadi untuk program-programnya, terus untuk hambatan dari dinas kesehatan dalam upaya pencegahan 
kematian ibu menurut dokter Teny apa dokter?

KP2 : Saya kira hambatannya ya, hambatannya itu kita kekurangan tenaga SDM nya ya dan mereka juga sangat 

berhati-hati untuk mengangkat tenaga kontrak, itu.
P : Berkaitan dengan SDM ya dokter. Terus untuk ketersediaan fasilitas dokter, bagaimana ketersediaan fasilitas di 

puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu dokter?

KP2 : Cukup baik. Sudah memadai. Kalau kekurangan kita bisa minta mengajukan permintaan untuk pengadaan alat 
dan atau lain-lain. Kita bisa minta membuat surat permohonan ke dinas kesehatan ya.

P : Nggih, untuk ketersediaan. Kemudian untuk kondisinya fasilitas alat-alat bagaimana dokter?

KP2 : Nah ini dia, kendalanya adalah alat-alat itu kan ada yang sudah lama yang tiap tahun harus kalibrasi. Nah, 
kalibrasi itu di pusatnya antri. Jadi pusat kalibrasi apa ya namanya ya di Surabaya ini menjadi rujukan dari 

seluruh indonesia, ya sampai bandung jakarta pun kesini, itu bolak-balik kita gini. Kita udah daftarin ya nanti 

kita nunggu giliran lama, sampai sekarang juga dana bulanan belum ada lampu hijau, maju bawa alatnya 
kesana, ke apa sih, tim perusahaan apa ya, balai, balai kalibrasi. Ternyata antri disana seluruh Indonesia, luar 

biasa.

P : Berarti memang terstandar ya dok untuk rujukan indonesia itu surabaya. Itu tersedia, sudah terkalibrasi ya dok, 
terus untuk penggunaan alat-alatnya bagaimana dokter di puskesmas?

KP2 : Mereka kalau alat dateng mereka ada ini on job trainingnya pelatihannya jadi dimaksimalkan supaya mereka bisa 

menggunakan alat tersebut, kecuali alat-alat yang spesialistik ya, contohnya USG, dokternya yang dilatih, untuk 
ikut aja tapi tidak bisa memberikan presentasi hasil.

P : Terus untuk ketersediaan obat-obatan dokter, kan obat pencegahan kematian ibu kan ya ada Fe, kemudian ada 

MgSO4, aspilet, oksitosin itu bagaimana dokter ketersediaannya?
KP2 : Cukup. Kita pengadaan obat sekarang ini dari dana JKN.

P : Tapi untuk pasien gratis ya dokter ya?

KP2 : Gratis 
P : Terus untuk pembiayaan pelayanan upaya pencegahan kematian ibu bagaimana dokter?

KP2 : Dari dana BOK itu dan JKN.

P : Terus itu untuk pembiayaan pelayanan, terus untuk pembiayaan peningkatan SDM nya bagaimana dokter?
KP2 : Dari DKK, APBD dinas kesehatan kayaknya.

P : O nggih terus untuk pembiayaan pemeliharaan fasilitas dokter, bagaimana dokter? Seperti mungkin ambulans?

KP2 : pembiayaan pemeliharaan fasilitas.
P : Terus untuk mungkin ada hambatan masalah pembiayaan dokter?

KP2 : Ya kita tidak punya dana operasional yang cash apabila ada kerusakan yang hari itu harus diperbaiki akhirnya 
apa ya menyerahkannya kepada DKK karena kita tidak punya dana operasional untuk maintenance nya

P : Terus untuk kebijakan dokter, bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan kematian ibu dokter 

Teny?
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KP2 : Kebijakan pemerintah yaitu satu pemerintah telah menganggarkan dalam BOK tadi karena 40% dana dari BOK 

itu untuk kesehatan ibu dan anak, yang kedua melalui BPJS ya ada dana operasional yang harus kita sisihkan 

untuk usaha kesehatan masyarakat, UKM melalui penyuluhan, melalui JKN lalu juga melalui apa ya pelatihan 
seminar, itu dari JKN ya dari APBD yang dikelola oleh DKK sendiri tentunya

P : Terus untuk, menurut dokter pelaksanaan kebijakan tersebut apa sudah maksimal dokter di puskesmas?

KP2 : Saya kira ya sudah maksimal, programnya banyak sekali
P : Terus untuk ini kan puskesmas PONED ya dok ya, terus untuk pelaksanaan SOP itu tadi sudah terlaksana seperti 

itu, ada tidak dokter sanksi untuk bagi yang tidak melaksanakan sesuai SOP?

KP2 : Ada, sama seperti kita membuat teguran ya, teguran lisan 3 kali, teguran tertulis lalu kalau sangat apa namanya 
prestasinya kinerjanya kita anggap terlalu jelek sangat buruk, contohnya gini dia tidak bisa bekerja sama dengan 

rekan-rekannya, tidak menjalankan SOP dengan sebenar-benarnya ya tenaga itu kita kembalikan ke dinas, kita 

kembalikan kepada induknya.
P : Terus untuk prosesnya dokter, ini kan pencegahan primer itu ada salah satunya pemberian tablet Fe, ada kelas 

ibu hamil, kemudian KIE, kemudian P4K, nah, bagaimana pelaksanaan program-program tersebut dokter?

KP2 : Kita sudah jadwalkan melalui RKA, Rencana kerja anggaran itu dari awal. Jadi terprogram selama setahun jadi 
kapan kita mulainya berapa kali udah terprogram semuanya, sudah ada di dalam RKA nya.

P : Untuk evaluasi program-program tersebut bagaimana dokter?

KP2 : Nanti di setiap triwulan kita ada monitoring evaluasi namanya monev, hasil kegiatan seluruh kegiatan tidak 
hanya tentang kesehatan ibu dan anak seluruh program evaluasi, seluruh program pun setiap bulannya ada 

laporannya, ada progress reportnya ya itu bisa terpantau nanti akan menjadi diskusi pada mini loka karya kita 

yang setiap bulan kita adakan satu kali, eperti itu. Kita  juga berkolaborasi bekerja sama dengan kader-kader, 
kader kadarzi, jumantik, kita juga punya kader pemantau bumil yang dibiayai transportnya dari dinas, kalau 

nggak salah tahun lalu itu ada 4 ya dan tiap bulan mereka memberi laporan misalnya di tempat di wilayah RT 

RW ini ada ibu hamil sekian banyak lalu mereka akan mendorong ibu hamil ini untuk memeriksakan diri ke 
puskesmas, tahun ini rasanya bertambah ya ibu pemantau, kader pemantau ibu hamil, yang kurang disini adalah 

BPS, BPM itu ya, jadi peran BPM ini kalau saya lihat mereka itu apa ya koordinasinya kurang dengan kita, kita 

harus mengejar-kejar mereka
P : Berapa BPM dokter di puskesmas?

KP2 : Disini dulu ada 9 sekarang tinggal 7 yang aktif.

P : Terus pencegahan sekunder kan ada deteksi dini dan rujukan dokter, nah bagaimana pelaksanaan deteksi dini di 
puskesmas ini?

KP2 : Melalui itu tadi pemeriksaan K1 sampai K4 ya, lalu kita juga punya konsultan dokter spesialis obsgyn kamis dan 

jumat itu sangat menolong kita sekali.
P : Terus untuk pelaksanaan rujukannya bagaimana dokter Teny?

KP2 : Rujukan kita juga punya SOP, rujukan berjenjang, puskesmas PONED sebagai puskesmas PONED kita punya 

SOP kapan pasien itu dirujuk kapan pasien itu kita eee bisa melahirkan disini contohnya, dari awal itu kan 
sudah dibikin surat rujukannya ya dipersiapkan, lalu kita kasih edukasi sama pasien bahwa ibu harus 

melahirkan di rumah sakit tidak bisa melahirkan disini, nah itu sudah dipersiapkan dari awal, dari pemeriksaan 

K1 sampai K4 tadi
P : O ya terus yang terakhir ini dokter, untuk pencegahan tersier itu pemulihan, nah, untuk pelaksanaan kunjungan 

ibu nifas itu bagaimana?

KP2 : Kita punya, ya jadi ada kunjungan, program kunjungan ibu nifas dengan patologis, juga selain ibu nifas kita juga 
memonitor bayi nya.

KP : Kepala Puskesmas Ketiga

P : Selamat sore dokter Rias pertanyaan pertama, menurut dokter hal apa yang bisa membuat AKI di surabya bisa 

menurun?
KP : Baik..Kita disini, mm.. di puskesmas maupun di dinas kesehatan sudah ada agenda rutin rapat untuk aki dan akb, 

jika ada kematian langsung diadakan audit, dilakukan di rumah sakit soewandi atau di rumah sakit sutomo ya, 

dimana yang hadir itu bidan, baik bidan puskesmas atau mandiri, dimana ada kasus kepala puskesmas juga 
dihadirkan dokter pj kia hadir, ibi kota juga ga, dokter obsgyn dihadirkan pogi, itu terkait dengan ibu. Misalkan 

terkait dengan bayi nanti ada dari dokter spesialis anak, IDAI dan langsung diinvestigasi. Itu rutin dilakukan Hal itu 
yang langsung membuat aki menurun. 

P : Kapan terakhir kali terjadi AKI/AKB ya dok?dan apa penyebabnya?

KP :Penyebabnya itu ya kebanyakan HPP ya, jadi disini sih ada kasus itu berapa yaa. Satu kemarin, tahun kemarin itu 

satu. bayi satu, aki satu. Sebenarnya kita itu sudah tidak terlambat jadi dalam penanganan kita itu sudah sesuai dan 

tidak terlambat, rujukan itu cepat dan tepat sudah kita lakukan. Yang bersangkutan itu meninggalnya di rumah sakit.
P : Mm...Apakah yang meninggal itu terkait dengan SDM nya atau fasilitasnya atau dari pembiayaan, seperti itu 

dokter?

KP :Gini jadi, penyebab itu dilakukan pada saat audit, AMP disana akan ditelusuri apakah ini karena sdm nya atau 
sarananya atau dari transportasi atau pihak keluarga, kadang-kadang kan misalkan mau sectio..masih nunggu 

keputusan keluarga. Keputusan itu dilakukan saat audit jadi penyebabnya apa

P :Satu tahun kemarin meninggal karena apa ya dok
KP : Kemarin itu, apa ya namanyaa. Karena apa yaa kemarin itu ya, HPP kan..nanti tanya bu diyah aja, daripada saya 

salah menjawab.

P : Tapi penyebabnya bukan karena pencegahan kehamilan yang kurang ya bu ya? Ee...pencegahan kematian yang 
kurang ya dok ya?

KP : Oo.. tidak tidak , menurut saya, teman2 di lapangan itu sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Contoh misalnya 

ya kita itu kan sudah melakukan deteksi dini ya bumil risti, bumil risti di surabaya didampingi mbak didampingi, 
yang mendampingi itu malah beralpis dari puskesmas sudah didampingi dari kader juga, kader sudah diberikan 

tanggung jawab untuk mendampingi bumil risti itu juga dari supervisi dari tim PKK Kota dari PKK kota itu turun, 

sebelum turun menghubungi puskesmas dan kader, disana dia juga memberikan edukasi sudah di damping kepada 
bumil risti, jadi sudah berlapis ya dari kader juga, puskesmas juga, tim penggerak PKK juga

P : Mm jadi sudah berlapis ya dokter ya, lalu peran bidan puskesmas sebagai SDM dalam upaya pencegahan kematian 

ibu dan anak dokter?
KP : Yang penting itu kan deteksi dini, deteksi dini itu sudah dilakukan disini dilakukan ANC terpadu, dengan 

pencatatan yang benar dan dilakukan oleh tenaga kompeten. Setelah dideteksi itu ditemukan siapa-siapa yang risti 

lakukan pemetaan, setelah itu dibagi tugas, siapa yang mendampingi siapa siapa, dan kapan dilakukan 
pendampingan dengan instrumen. Itukan dibawah langsung pengawasan puskesmas. Disini ada 8 bidan praktek 

mandiri, disupervisi fasilitatif bidan puskesmas, datang ke bidan mandiri Bidan swasta dilakukan supervisi dengan 

instrumen yang sudah dipersiapkan, sarana prasarana apa saja yang harus sudah ada di bpm tersebut, sehingga kalau 
ada kasus apa bisa dilakukan jika ada pasien yang harus dirujuk, kita anjurkan jangan sampai terlambat rujuk karena 

kan ada 4T jangan sampa terlambat

P : Oo, itu kan peran dalam proses, menurut dokter kualitas dan kuantitas bidan dalam upaya pencegahan kematian ibu 
dokter?

KP : Oke.. Kalo kita bicara Surabaya, sdm kita sudah diatas standar, semua bidan di Surabaya minimal mengikuti 

pelatihan APN, bidan yang belum mengikuti APN harus mengikuti kemudian mereka juga ada transfer knowledge 
ada pertemuan-pertemuan, bisa dari hasil AMP, langsung transfer knowledge dengan bidan yang ada, jika ada... ada 

dokter obs ke pj kia secara rutin, kalau ada kasus2 bisa langsung ditangani., kemudia mereka disini sudah ada 

agenda rutin dokter dengan bidan yang terkait dengan kasus-kasus KIA
P : Bagaimana dengan kuantits tenaga medisnya dok?

KP :Insyaallah cukup kalo gak 13/14, 

P :Terus menurut dokter Rias, Apa saja hambatan dalam upaya pencegahan kematian ibu dan anak?
KP :Hambatan kita itu dari sarana prasana, kadang-kadang item obat ga tersedia, padahal harus ada, obat-obat yang 

sering gak ada, nanti tak kasih data yaa, obat yang gak ada sangat mengganguu, di situ saat serba salah, kalau kita 

meresep obat diluar kita ditegur, mereka mau tapi mereka maelapor atau pasien akan mengadu bahwa puskesmas 
memberikan resep, misalkan ada pasien disuruh. Kadang-kadang kita merujuk, karena terpaksa ga ada obat.

P : Untuk solusi untuk hambatan tersebut bagaimana dokter?

KP : Mengajukan pengadaan ke dinas, kan sayang mba hanya sarana prasarana sebesar surabaya itu ya kok kurang, 
terus kaya APD padahal kan kasus-kasus HIV/AIDS, hepatitis dimana-mana, bahkan pernah kemarin itu  ada 

persalinan dengan pasien HIV, jadi itu kecolongan kita baru tahu  dia periksa di puskesmas lain setelah dilacak, 

bahwa pasien tersebut HIV, diketahui setelah habis menolong pasien HIV/AIDS, padahal handscoen itu kan yang 
tebel dan adanya waktu itu yang tipis. 

P :Terus untuk solusi untuk APD yang sering kosong apa dok?

KP : Ya, karena temen-temen takut, mereka beli sendiri, pernah kecolongan, dan itu dia  tidak ada tanda-tanda kalau dia 
HIV.

P : Menurut dokter Rias, bagaimana peran dokter obsgyn dalam upaya pencegahan kematian ibu?
KP : OO.. Perannya sangat besar, terutama disini karena disini ada dokter obsgyn ya, setiap hari kamis beliau ada. 

Setiap pasien yang datang diwajibkan paling tidak sekali di usg jadi kita tahu persis bagaimana kondisi dalam 

kandungan. Dengan kehadiran dokter obsgyn di puskesmas ya, untuk deteksi dini sangat membantu, kemudian 
misalkan ada masalah di persalinan di vk adek-adek langsung telfon ke dokter obsgyn, dah langsung rujuk ajah 
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misalkan ada problemnya bla bla udah rujuk ajah, jadi keputusan untuk merujuk ada di obsgyn, kecuali temen-

temen sudah tahu dan sudah kelihatan langsung dirujuk, tapi misalkan ada keraguan mereka langsung melakukan 

konsultasi ke dokter spesialis obsgyn dan dokter obsgyn memberikan advise.
P : Bagaiamana dengan kualitas dan kuantitas dokter obsgyn dok? 

KP : Karena dokter obsgyn disini itu, kaya Dr Heri pegang 4 puskesmas, beliau ngomong misalkan saya pegang poli 

saya tidak ada maslah dari pagi sampai siang saya kuat, yang berat itu saya tidak kuat kalau jadi konsulat, jam 1 dari 
ps A, jam 3 ps B, jam 5 ps C, kadang-kadang balik lagi ke ps sebelumnya, jadi sebenarnya dia tidak keberatan kalau 

di 4 pus, bukan keberatan sih, merasa berat saja karena kurang istrirahat. kaya tadi, masak saya dapat konsulat jam 

12 dari 
P :Jumlah dokter obsgyn masih kurang ya dok ya?

KP : Iya betul, masih sangat kurang.

P : Untuk mengatasi hambatan tadi gimana ya dok? 
KP : Paling tidak 1 dokter obsgyn pegang 2 puskesmas,ini pengalaman dari dokter obsgyn,  ini saya tau karena cerita 

sama saya dia bilang, ini bukan mengeluh dia kalau pegang poli kalau dari pagi, pegang poli tidak masalah, saya 

yang agak berat itu kalau jadi konsulat, sehingga bisa ajah beliau tidak bisa tidur. jadi bisa saja dia tidak bisa tidur, 
orang itu kan macem-macem mbak, kan ada oang yang bisa sirep setalah ditelpon tapi ada orang yang kejugrek ga 

bisa tidur lagi, bukan mengeluh ya, dari pengalaman yaa saya yang agak berat itu kan konsulat, 

P : Bagimana dengan peran kepala pusksesmas sendiri dok dalam upaya pencegahan kematian ibu?
KP : Peran kepala puskesmas, tentunya begini, kita harus tahu permasalahan yang ada, kita gali masalah yang terkait 

dengan program kia ya e he, kita harus tahu permasalahan, dari permasalahan kita harus cari solusinya bagaimana, 

misalnya atau tindak lanjutnya bagaimana, tindak lanjutnya harus kita lakukan. Peran kepala pusksmas membuat 
perencananan program, dan harus didukung sama yang ada, sdm yang trstandar, kaya obat-obatnya harus ada, 

laboratnya yang mendukung, membuat program secara keseluruhan, bagi tugas, bagi tugas habis, sehingga tidak ada 

yang terlepas, jangan sampai semuanya terlepas semuanya tertangani, misalnya dari ibu hamil terus melahirkan, 
sampai nifas. Benar benar bisa mm bisa  Ibu diintervensi, sesuai SAP  

P : Lalu dok, Bagaimana peran puskesmas dalam peningkatakan SDM untuk upaya pencegahan kematian ibu?

KP : Program peningkatan SDM sudah rutin dilakukan oleh secara umum khususnya untuk dokter, perawat, bidan. Kita 
disini membuat TNA. Training need assesment,  kebutuhan untuk pelatihan penting tapi kita disini tidak ujug-ujug, 

kita disini kumpulkan dokter, perawat, dan bidan, kemudian diskusi butuh pelatihan apa, misalkan dokter A butuh 1 

macam, dokter b butuh 2 macam, dokter c butuh 10 macam, ....pelatihan sebulan bisa 2 x itu tergantung materi yang 
diminta oleh mereka, dokter, perwat, bidan .. Kemarin bulan april 3 x, ... Narasumbernya bisa macem-macem, bisa 

dari Rumah Sakit Airlangga, Husada Utama, lali jengene, rumah sakit gotong royong, Itu sudah banyak yaa... 

P :mm, bagus yaa bu, apa hambatan dokter Rias yang dirasakan sebagai kepala puskesmas dalam upaya pencegahan 
kematian ibu?

KP : Hambatan itu dari sisi sarana prasarana, lebih ke obat, habis pakai, kemudian hambatan itu tentang obat saja, kalau 

yang lain apa ya untuk deteksi dini sudah, untuk pembinaan bidan praktek mandiri juga sudah dilakukan, dilakukan 
sebulan sekali oleh bidan koordinator juga sudah.Hambatanya yang tadi itu

P : Peran dinas kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu dok?

KP : Peran dinkes sama yaa, kalau ada kematian, dari rumah sakit langsung dilaporkan ke dinas, yaa, otomatis dinas 
yang mengagendakan audit, jadi yang memimpin langsung dari dinas kesehatan dengan profesi. Tempatnya bisa di 

Soewandi atau di Dinas Kesehatan, atau Soetomo.

P : Bagaimana peran dinas kesehatan dalam peningkatan SDM?
KP : Peningkatan SDM kalo yang dari, saya kira mereka juga punya agenda, disana juga ada bidang pembinaan SDM 

juga di par haryanto ada kegiatan2 yang rutin baik dokter,perawat, bidan, cuman kan disana itu untuk 63 psks, tpi 

kan bidan saja disini 14 berapa kalinya itu sudah ratusan bidan ngantri untuk bisa, jadi yang dikirm untuk yang 
mumpuni yang bisa transfer knowledge.

P : Kalau ini dok, bagaimana fasilitas puskesmas sebagai penunjang cara pencegahan kematian ibu ? 

KP : Disini kayaknya sudah sesuai permenkes, dari sisi sdm, managemennya juga sudah sesuai standar, cuman obat aja. 
Fasilitas, penggunaan, mangemen sudah sesuai Fe ada, next obat mnta ke bu diah ajah, yang diVK, fe itu kadang-

kadang kurang.

P : Dari sisi sumber daya pembiayaan dalam peran pelaksananannya gimana dok?
KP : Pembiayaan kita tercukupi hanya problemnya seperti ini mba, ada uang dari JKN untuk obat, dari apbd kota juga 

ada uang untuk obat, kita sudah merencanakan disini, sampe pengadaan distribusi, disaat kita sudah pengadaan, ee 
jangan beli obat a mau dibeli APBD, kapan obat ini mau dibeli oleh APBD kita tidak tau, kalau sudah dibeli di A 

jangan beli dB, akrena saat diperiksa biar ga ada doble pembiyaan.,ngulang lg dari awal, kalau di ubah, kalau ini 

langsung dkk, kalau ini langsung apbd, ada kemudahan dari JKN, tpi ya itu, td trs kita tidak tau kapan datanya?
P : Solusinya bagaimana dokter untuk hambatan dari..?

KP : Solusuinya ya ga tau, ya gregetan, karna ada yang mudah kenapa yang sulit, maksutnya biar bagus tidak ada dobel 

pembiayaan, tapi ya dalam pelaksanaan kan menghambat, misal dari jkn belanja 1000 biji digunakan cuman 350 biji 

berrati kan sisanya cuman 650, nah gampang kan wong ono IT, ya saya ya gak tahulah kebijakan ada di dinas, ya 
kita gregetan jadinya.Terpaksa ya kita rujuk, karna kita tidak boleh ngresep, kita mau beli, tidak boleh kaya beli 

permen, harus ada prosedur ada penawaran cocok , pengadaan, birokrasi obat sangat menghambat pelayanan. Terus 

saat kosong itu obatnya beli dari luar. Gini, ya kaya tadi , terpaksa kita rujuk. Kalau mau resep penawaran-
pengawalan cock-pengadaan kalao ndak cock penawaran lagi, 

P : Peran sumber daya pembiayaan untuk sebagai pencegahan kematian ibu dok?

KP : Saya kira sama ya, dari dana jkn kita ada uang pelatihan ya dari apbd kita ada pelatihan, sedangkan dari jkn kita 
mengadakan sendiri 2 bulan sekali dari puskesmas kalau dari dinas kesehatan kan hanya perwakilan yang ditunjuk 

pun yang bisa transfer knowledge. Saya kira untuk SDM ndak ada masalah yang masalah mung obat tok.

P : Kalau untuk kader apa ada pembiayaan untuk kader juga dokter?
KP : Kayaknya ada mbak untuk kader pendampingan bumil resti dari PKK, honor atau transport coba tanya bu diyah ya

P : Menurut dokter Rias, kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan kematian ibu?

KP : PENAKIB jadi, kebijakan itu kita dimasing-masing kecamatan itu kan sudah ada tim nya, tim PENAKIB, itu 
artinya apa sudah berbagi peran, tugas, jadi kalau ada apa-apa, kita tinggal lakukakan koordinasi menyelesaikan 

sesuai peran masing-masing menurut saya sudah  SDM sudah,  sarana prasarana juga sudah kemudian kebijakan 

sudah, dalam kebijakan kan termasuk managemen sudah bagus ya hanya obat ini yang jadi masalah.
P : Untuk SOP puskesmas, bagaimana pelaksanaan SOP untuk pencegahan kematian ibu dok?

KP : Kita memang masih berproses dalam akreditasi, tapi kita kan puskesmas ISO setiap unit sudah mempunyai SOP 

sendiri mulai dari anc sampai ke persalinan itu semua sudah ada sop, tinggal kepala puskesmas ya secara berkala 
melakukan monitoring, melakukan pemeriksaan secara berkala apakah ada teman melakukan sesuai dengan SOP 

atau belum, kepala puskesmas melakukan monitoring.

P : Apa ada sanksi jika tidak melakukan sesuai dengan SOP ya dok?
KP : Kita belum memberlakukan sanksi, kita sudah, atau sedang menyusun perilaku pelayanan klinis, kita sudah bikin 

indikator bagaimana perilaku pelayanan kita melakukan klinis dari memberikan salam sampai bagimana mereka 

sampai melakukan akhir pelayanan, perform kita sikap kita, sudah kita buat dalam indikator pelayanan klinis, ini 
sedang kita buat kesepatan itu yang menentukan teman-teman sendiri, nek ga ngucapin salam opo, nek gak sapa yo 

opo.. yaa ... itu sekarang sedang berproses

P : Itu inovasi ya dok? Pencagahan kan ada pencegahan primer, sekunder terus tersier, Pencegehan primer itu kan ada 
KIE, Fe, P4k, kelas ibu hamil, bagaimana pelaksanaannya dok?

KP : Sudah dilakukan P4k, kie kelas ibu hamil sudah dilakukan, kelas ibu pinter pun juga. Kelas ibu pinter ben ibu itu 

ga cuman sampai hamil juga, kelas hamil juga. Ibu pinter sampai bagaimana ibu itu merawat bayinya dan 
selanjutnya..

P : Hehehe, ini inovasi juga ya dok. Pencegahan sekundernya bagaimana dok?

KP : Deteksi dini itu sudah dilakukan, tentunya kan anc terpadu ada 10 langkah, 10 langkah sudah dilakukan semua. 
rujukan sudah dilakukan, rujukan berjenjang juga udah, kerjasama dengan bpjs, kalau merujuk itu karena benar-

benar bukan kewenangan puskesmas. Selama kewenangan puskesmas kita lakukan di pusksmas, kalau bukan ya 

Insyaallah sudah benar-benar sesuai. Opo yoo jenenge... Rujukan tepat dan berencana..
P : Untuk pencegahan tersier kan ada kunjungan nifas, bagaimana dengan kunjungan nifasnya dok?

KP : Kalau ibu nifas sama,  kaya ibu hamil dan nifas, sebelumnya yang beresiko-resiko, kita ikuti terus, jadi kaya tadi 

dari ibu hamil risti, ada kunjungan mulai dari dteksi dini ibu masuk risti, nifas pun kita tetep ikuti.
P : Bagaimana dengan peran kader dalam upaya pencehan kematian ibu?

KP : Kita itu setiap ee.. ada lima kader khusus kalau tidak salah, khusus untuk bumil sudah kita latih, nanti tanya bu 

diah, sudah kita latih dibekali dengan ilmu dan... dibagi ,, satu kader dapat 2 ibu, secara rutin berkunjung ke rumah 
bumil,tadi, misale kontrol diingatkan untuk kontrol kadang-kadang kan mereka merasa gakpopo, krna ga tahu 

dengan kondisi yang sesungguhnya 

P : Untuk kalibrasi alatnya gimana ya dok?
KP : Kalibrasi alat sudah rutin dilakukan. Kalibrasi alat itu setahun sekali, tahun ini bulan mei nanti. Kalibrasi dilakukan 

karena kita puskesmas standar ISO yang dipersyaratkan harus dikalibrasi alatnya. Kalau tanya tentang obat dengan 

bu diah yaa, apalgi tadi satu FE, MgSO4, Aspilet.
P ;Terimakasih dokter Rias.

B1P1K : Bidan Pertama Puskesmas Pertama Klaten

P : Selamat siang bu tri, nah ini kan di klaten ini angka kematiannya kan masih naik turun. Nah, menurut bu tri ini 
kenapa di klaten itu kok angka kematian ibu masih naik turun ibu?
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B1P1K : Ya sebenarnya istilahnya bukan naik turun, tahun kemarin kita 1, tahun 2014 tidak ada, tahun 2016 ini ada. 

Semuanya memang karena ada faktor resiko yang penyerta, yang terakhir ini yang tahun 2016 ini karena 

memang si ibu ini menderita meningitis akut ya, jadi 32 minggu sudah masuk ICU akhirnya ibu dan bayinya 
meninggal, sebenarnya kan sudah diketahui tidak boleh hamil tetapi mereka tetap hamil jadi akhirnya terjadi 

seperti ini.

P : Kalau dikaitkan dengan ini bu, mungkin SDM nya yang kurang maksimal atau mungkin fasilitas yang kurang 
memadai atau dari segi pembiayaan atau mungkin SOP yang belum dilaksanakan atau mungkin dari upaya 

pencegahan yang kurang ibu. Nah, kalau dikaitkan dengan hal-hal tersebut bagaimana?

B1P1K : Kalau itu tidak, tidak ada ya, maksudnya begini itu sudah diantisipasi waktu dia sudah hamil, sudah kita 
konsulkan dan memang sudah perawatan rutin ke rumah sakit kemudian dari rumah sakit dia juga sebelum 

meninggal di apa diopname dulu di RSST selama 1 minggu setelah itu baru pindah ke panti rapih karena 

mungkin kita tidak tahu persis untuk yang tahun 2016 ini karena kita memang baru mau memasukkan surat 
untuk pelacakan dalam arti di rumah sakit itu apa saja yang ditangani kita belum dapat balasan jadi kita tahunya 

baru versi keluarga. Kalau versi keluarga kan kita juga tidak bisa 100% untuk percaya bahwa keadaanya seperti 

itu karena ternyata dari rumah sakit itu memang pasiennya APS pulang nya, kalau dia bilang disuruh pulang 
tapi sebenarnya dia atas permintaan sendiri untuk pulang. Ya karena merasa disitu tidak ditangani secara baik, 

versi dari keluarga makanya dia akan pindah ke rumah sakit panti rapih.

P : O nggih. Terus mengenai peran bidan ibu, bagaimana peran bidan dalam upaya pencegahan kematian ibu?
B1P1K : Kalau kita sudah, SDM kita sudah peningkatan untuk kualitas ANC terpadu dimana di puskesmas klaten tengah 

sudah dilaksanakan seminggu dua kali setiap hari kamis dan jumat. Untuk ANC terpadu untuk mendeteksi ada 

hal-hal penyakit penyerta atau memang kasulitan-kesulitan dalam kehamilan bisa dideteksi lebih cepat lebih 
dini.

P : Nggih. Terus ini mengenai kuantitas dan kualitas bidannya ibu, bagaimana menurut bu tri?

B1P1K : Kalau untuk kualitas kami sebagian oh sudah semua sudah D3 kebidanan ya memang diharapkan minimal 
mereka pendidikan D3 Kebidanan. Kalau untuk kuantitas itu kan jumlah, jumlah kami sebagai pembina desa 

disini memang kurang kalau di puskesmas klaten tengah karena kami hanya punya 7 bidan desa dan 1 bidan 

koordinator padahal kita punya 9 desa.
P : Kurang dua ya bu?

B1P1K : Yaa, itu untuk desanya, sebaiknya untuk di induk kan harusnya sudah 2, paling endak ya, kalau disini, di induk 

hanya 1. 
P : O nggih. Terus mengenai hambatan yang dialami bidan ibu apa saja yang dialami bidan dalam upaya 

pencegahan kematian ibu?

B1P1K : Kalau dari kita sebenarnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya karena untuk kejadian yang tahun 2015 
itu memang tidak bisa terdeteksi waktu ANC, tahunya memang sudah di proses persalinan dimana dia tahu-tahu 

datang dengan tensi yang 240 kemudian kita rujuk ke rumah sakit sampai di UGD sudah eklampsia ya itu yang 

kasusnya 2015. Kalau yang 2016 ini kan memang ada penyakit penyerta.
P : Bu ini ada sertifikasi untuk profesi bidan ndak bu?

B1P1K : Ada

P : Yang gimana bu?
B1P1K : Maksudnya sertifikasi apa? Oh, kompetensi bukan, sertifikasi itu maksudnya yang bagaimana maksudnya?

P : Menurut ibu ada tadi yang apa dulu?

B1P1K : Kompetensiiii
P : Oh nggih, berarti seperti apa ya bu ya, APN seperti itu atau bagaimana?

B1P1K : Iya 

P : Terus ada pengumpulan SKP 25 skp itu ya bu ya?
B1P1K : Iya untuk perpanjangan STR, terus ada disyaratkan untuk MU, MU itu istilahnya kebidanan update ya yang 

disarankan untuk perpanjangan STR mulai tahun 2016 ini mulai pakai sertifikasi MU.

P : Mulai tahun ini ya bu ya?
B1P1 : Iya karena memang kita baru perpanjangan yang dari STR dari awal mulai STR baru tahun ini yang paling cepat 

untuk perpanjangan STR tahun 2017.

P : O nggih. Tapi ini semua bidan sudah STR ya bu ya?
B1P1K : Semua sudah.

P : Tapi kalau sertifikasi seperti guru itu belum ya bu ya?
B1P1K : Belum. Kita tidak. Tidak ada.

P : Tapi menurut bu tri perlu tidak bu?

B1P1K : Kalau itu yah kalau kita kembali ke ke, kalau itu sudah masalah ke finansial ya, kalau kita sih sebenarnya kalau 
manusiawi itu perbedaannya apa antara kesehatan dengan pendidikan ya. Kalau kita sama-sama tanggung 

jawabnya kepada masa depan anak-anak kita tapi kenapa dari kesehatan perlakuannya beda padahal kita kalau 

melihat untuk jam kerja terus untuk beban kerja nya itu saya kira kalau dibandingkan kita tidak bisa 

membandingkan karena kita tidak bisa diukur antara pendidikan dengan kesehatan. Ya jeleknya kalau di 
kesehatan itu kan ada angka kematian, angka, kalau di pendidikan sik lulus sarjana berapa bekerja berapa kan 

tidak ada seperti itu, jadi perbedaan nya disitu mungkin kita dianggap belum maksimal bekerja nya ya dari 

angka itu tadi.
P : Tuntutan menurunkan angka kematian ibu 

B1P1K : Iya, kalau dari pendidikan mana ada, ho’o tho yang lulus sarjana kemudian bekerja itu nggak bisa dijadikan 

patokan.
P : O ya nggih. Terus ini bu, peran obsgyn, bagaimana peran obsgyn menurut bu tri di klaten ini dalam upaya 

pencegahan kematian ibu?

B1P1K : Kalau kami dari puskesmas kami melihatnya ya setelah kami mengirim rujukan biasanya memang kita 
informasinya hanya dari versi keluarga kalau dari versi rumah sakit kan memang tidak bisa kalau tidak ada 

sesuatu ataupun kalau tidak ada surat yang masuk. Jadi perlakuan disana sudah dilaksanakan apa-apa ya kita 

hanya dari versi keluarga.
P : Tapi selama ini bagaimana ibu menurut versi keluarga? Apa sudah maksimal?

B1P1K : Kalau itu subyektif ya, subyektifnya seperti ini kalau pasien yang kita rujuk ke rumah sakit itu pasien itu merasa 

semua gawat darurat ya ho’o tho tetapi saya merasa ini sudah optimal karena apa, karena kasus kebidanan sudah 
bisa mengalahkan kasus yang lain apabila kita merujuk ke rumah sakit, protapnya seperti itu. Jadi kalau 

kebidanan memang sudah di dahulukan daripada kasus-kasus yang lain kalau sudah masuk rumah sakit.

P : O nggih. Terus mengenai kuantitas dan kualitas dokter obsgyn menurut bu tri bagaimana ibu dalam upaya 
pencegahan kematian ibu?

B1P1K : Wah, itu sudah fungsinya rumah sakit ya yang menjawab ya. Kalau kita itu apa sih yang bisa kita lakukan di 

masyarakat, kita kan sebatas pengawalan ANC sampai persalinan yang sekiranya bisa kita istilahnya kalau ada 
sesuatu hal bisa kita deteksi secara dini, tugas kita kan hanya seperti itu. Kalau untuk menilai kuantitas dan 

kualitas obsgyn itu kayaknya bukan kapasitas kami

P : Tapi perlu ndak bu, maksudnya obsgyn turun, maksudnya sebagai mungkin pembinaan ke puskesmas?
B1P1K : O itu sudah ada waktu ada AMP, Audit Maternal Perinatal. Ya itu memang sudah terjadwal rutin dari dinas 

kesehatan untuk pembinaan istilahnya ya kita mengkaji bersama kasus yang ada, dokter obsgyn maupun dokter 

spesialis anak.
P : Berarti itu jika ada AMP itu ya bu?

B1P1K : Iya.

P : Kalau endak berarti endak ya bu?
B1P1K : Dulu, dulu itu dijadwalkan mungkin yak’e tahun 2015 kayaknya, ada maupun tidak memberikan refreshing. 

Nah, itu kayaknya programnya dari rumah sakit bukan dari kita.

P : O, nggih. Mengenai peran kepala puskesmas menurut bu tri bagaimana peran kepala puskesmas dalam upaya 
pencegahan kematian ibu?

B1P1K : Ya kalau disini memang kita apa rencanakan evaluasi setiap bulan itu yang khusus eh yang rutin, kemudian 

untuk yang khusus apabila ada kasus kematian memang segera kita lakukan loka karya mini untuk 
mengantisipasi dan menggali istilahnya AMP tingkat puskesmas.

P : Itu mengenai prosesnya, kemudian mengenai peran kepala puskesmas dalam peningkatan SDM nya bagaimana 

bu tri?
B1P1K : Kalau dari SDM kita kan kalau belajar secara mandiri mbak, kepala puskesmas ya memberikan ijin apabila kita 

akan sekolah dengan maksudnya yang linier jadi sesuai dengan ijazah kita mesti diberikan ijin.

P : Terus mengenai dinas kesehatan, bagaimana menurut bu tri peran dinas kesehatan dalam upaya pencegahan 
kematian ibu bu?

B1P1K : Kalau dinas kesehatan kan tidak berurusan langsung dalam pelayanan ya jadi bisanya memang hanya ya itu 

AMP tingkat kabupaten, dalam pengkajian dia akan mengundang dokter spesialis anak dokter spesialis obsgyn 
itu aja.

P : Kalau dalam peningkatan SDM nya ibu, peran dinas kesehatan?

B1P1K : Kalau dari dinas kan memang tidak ada tubel ini. Tidak ada tugas belajar, jadi kita memang biaya sendiri.
P : Kalau pelatihan dan seminar itu bagaimana ibu?

B1P1K : Iya itu kita juga biaya sendiri, untuk update besok itu kita juga biaya sendiri, yang menyelenggarakan adalah 
P2KP.

P : Terus mengenai fasilitas ibu, bagaimana ketersediaan di puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B1P1K : Kalau disini saya merasa disini sudah lengkap.
P : Kondisinya ibu?
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B1P1K : Baik. Ya karena memang tidak pernah dipakai.

P : Maksudnya contohnya apa itu bu?

B1P1K : Hla maksudnya contohnya resusitasi kita punya, kemudian kalau kita seminggu sekali nyeterilnya mbak. Jadi 
walaupun disini bukan puskesmas dengan rawat inap tetapi apabila terjadi persalinan disini kita siap, alatnya 

juga siap kalau kita nyeterilnya seminggu sekali.

P : Seperti kalibrasi alat-alatnya ibu, seperti timbangan?
B1P1K : Ya itu yang terakhir itu kita tahun 2015.

P : Setahun sekali ya bu?

B1P1K : Ya setahun sekali.
P : Mengenai obat-obatan ibu, bagaimana ketersediaan obat-obatan dalam upaya pencegahan kematian ibu?kan ada 

Fe, kemudian MgSO4 seperti itu bagaimana bu tri?

B1P1K : Kalau MgSO4 itu malah tidak ada mbak, adanya hanya untuk rutin ANC kalau obat-obatan. Kalau yang lain 
tidak ada, apalagi kita terkendala dengan ini obat yang pengadaan dari JKN ya padahal kita itu pasiennya pasien 

yang disini itu yang banyak bukan pasien JKN malahan pasien umum, padahal obat-obatan yang JKN tidak bisa 

digunakan untuk pasien yang umum.
P : Contohnya obat apa itu bu?

B1P1K : Wah segala macem obat ada 

P : Kalau yang berkaitan dengan ini?
B1P1K : Kalau yang berkaitan dengan kebidanan memang, kan itu pengadaan mbak, pengadaan, jadi sebenarnya kita mau 

mengadakan apapun boleh tetapi resikonya kita daripada tidak anu pengadaannya hanya sesuai E-katalog. E-

katalog itu yang memang sudah keluar jadi biar kita tidak beresiko di kemudian hari ya kita pesannya hanya 
sesuai E-katalog.

P : Kalau yang tablet Fe bagaimana bu?

B1P1K : Cukup 
P : Terus itu kalau yang dari dinas ndak ada ya bu ya obat dari dinas gitu?

B1P1K : Kalau itu dari farmasi nya sendiri mbak, memang uptd dinas kesehatan, uptdnya uptd farmasi itu memang ada 

tapi itu karena pengadaan dari pemerintah daerah juga mungkin lama kelamaan juga kan habis.
P : Kalau mengenai pembiayaan ibu, bagaimana pembiayaan proses pelayanan dalam upaya pencegahan kematian 

ibu?

B1P1K : Kalau pembiayaan kan memang kita yang masuk miskin sudah ada jamkesmas, KIS, kemudian untuk yang tidak 
masuk disitu kan memang kita anjurkan untuk mengikuti BPJS

P : Kalau yang belum punya semua nya bagaimana bu tri?

B1P1K : Hla kita juga belum bisa apa istilahnya, kalau sekarang baru ada dana jampersal. Dana jampersal itu baru bisa 
digunakan hanya untuk rujukan saja, jadi kalau untuk pembiayaannya belum bisa masuk.

P : O ya untuk pembiayaan peningkatan tadi sudah bayar sendiri, kalau untuk pembiayaan pemeliharaan fasilitas ibu 

kan seperti mungkin ambulans itu butuh pemeliharaan pembiayaan
B1P1K : Itu JKN ada.

P : Ambulans nya disini ada ibu?

B1P1K : Ada itu
P : Kondisinya baik?

B1P1K : Baik. Standby 

P : Berarti tidak ada hambatan dalam pembiayaan ya bu ya?
B1P1K : Tidak ada

P : Terus untuk kebijakan pemerintah ibu, menurut bu tri bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan 

kematian ibu bu?
B1P1K : Kalau di klaten ini sebenarnya ya tidak terlalu anu ya mbak karena kita memang diklaten dari segi jalan dari segi 

apa apa kan bagus juga kemudian tempat rujukan itu rumah sakit kan juga deket-deket jadi mungkin kasusnya 

kalau disini peran pemerintah apa ya mbak...
P : Ada program pemerintah ndak bu terkait pencegahan kematian ibu?

B1P1K : Ya itu jampersal, jampersal itu baru bisa digunakan hanya untuk rujukan, rujukan itu hanya untuk perjalanan 

dinas pendamping dan uang transport bensin. Hanya itu yang sementara bisa kita gunakan untuk jampersal.
P : Tapi ngeklaimnya mudah ya bu?

B1P1K : Kebetulan kita belum, belum mulai ngeklaim karena memang anggarannya kan kemarin baru april 2016 ini. 
Rencananya kan akan ada rumah tunggu kelahiran, katanya ya termasuk itu. Hla tapi kan nanti belum 

ditindaklanjuti kan nanti gimana nya.

P : Terus untuk SOP ibu, bagaimana pelaksanaan SOP puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B1P1K : SOP nya kita sudah ada, ya itu secara rutin kita update ilmu setiap kita mendapatkan informasi dari dinas 

kesehatan setiap pertemuan kita transfer ke temen-temen bidan dan paramedis yang lain.

P : Terus apakah ada sanksi jika tidak melaksanakan sesuai SOP bu?
B1P1K : Kalau sanksi itu biasanya memang, sementara ini belum ada ya maksudnya kasus di pelayanan tingkat I kayak 

puskesmas, itu sanksinya nanti di organisasi profesi mbak

P : IBI ya bu ya, contohnya apa bu?
B1P1K : Iya IBI, ya umpama memang setelah kita kaji ternyata human error dari mana dari bidannya atau apa memang 

sanksinya sementara memang tidak boleh praktik selama 3 bulan selama 6 bulan kemudian ya sementara itu 

dulu. Kalau dari pencabutan belum pernah ada.
P : Tapi pernah kejadian ibu di klaten tengah ini?

B1P1K : Kalau di klaten tengah tidak ada

P : Terus untuk pencegahan kematian ibu ini kan ada 3 bu, primer, sekunder, dan tersier. Nah, di tingkat primer itu 
ada pelayanan pranikah kemudian ada pemberian tablet Fe, ada P4K, ada kelas ibu hamil. Nah, pelaksanaan 

program-program tersebut bagaimana ibu?

B1P1K : Semua sudah dilaksanakan itu, kita tidak kurang-kurang hlo mbak.
P : Yang pranikah itu juga bu?

B1P1K : Hlo iya. Kita setiap caten sebelum kita imunisasi kita masukkan ke gizi dulu ya kemudian baru kita konseling 

pranikah setelah itu baru kita lakukan tindakan.
P : Kalau yang kelas ibu hamil rutin itu bu?

B1P1K : Kalau kelas ibu hamil sementara kalau yang mandiri itu memang tidak rutin, yang mandiri itu biaya sendiri itu 

tidak rutin tapi kita menyesuaikan kalau ada dana dari bantuan operasional kesehatan.
P : O ya kalau yang stiker P4K?

B1P1K : Ya itu kan memang satu paket tugas sebagai pembina desa

P : O nggih, kalau yang pemberian tablet Fe sudah ya bu?
B1P1K : Untuk remaja sementara mungkin tahun ajaran baru, ya sudah mulai tahun 2016 ini direncanakan untuk 

pemberian tablet Fe mulai usia remaja

P : O ya, terus untuk KIE ibu hamilnya ibu, setiap kunjungan ibu hamil itu juga?
B1P1K : Ya menyesuaikan, yang pertama menyesuaikan umur kehamilan, yang kedua adalah menyesuaikan keluhan-

keluhan.

P : O nggih, terus untuk pencegahan sekunder itu kan ada deteksi dini dan rujukan, tadi oleh bu tri sudah dijelaskan 
ANC terpadu, kemudian yang rujukannya bagaimana bu tri?

B1P1K : Kalau kita proses rujukannya ya kalau dari puskesmas kan kita sudah ada transportasi kemudian kalau dari bidan 

desa kan ada ambulans desa, MoU dengan puskesmas untuk transportasinya, untuk alat-alatnya ya saya melihat 
karena yang praktik disini adalah sudah bidan delima saya kira sudah sesuai standar

P : Terus ini mengenai tersier, tersier itu ada kunjungan ibu nifas yang continue of care itu pelaksanaannya 

bagaimana bu tri?
B1P1K : Ya itu kan memang kunjungannya 3 kali selama nifas, sudah dilaksanakan juga semua yang melahirkan di sarana 

kesehatan setelah pulang dikunjungi oleh pembina desa

P : Termasuk pemberian vitamin A bu?
B1P1K : Ya ditanyakan karena kan itu seharusnya diberikan di pelayanan kelahiran, kalau disini di BPM semua sudah 

jadi tergantung nanti kalau di kunjungan nifas kan ditanyakan sudah diberi apa belum, kalau belum kan baru 

kita berikan.
P : O nggih, yang terakhir ibu mengenai peran kader. Bagaimana menurut bu tri peran kader dalam upaya 

pencegahan kematian ibu?

B1P1K : Ya deteksi dini versinya kader sih, ya menemukan kan kita juga kadang tidak tahu di bagian sana ada yang ibu 
hamil ternyata anaknya sudah sekian bu tapi ternyata hamil. Jadi kan peran kadernya bisa menemukan deteksi 

dini secara lebih dini untuk mendeteksinya baru kita, baru lapor ke bidan desa. Itu bisa membantu tugas bidan.

P : Ada ini gak bu honor atau transport?
B1P1K : Tidak ada. Kalau disini tidak ada

B1P2K : Bidan Pertama Puskesmas Kedua Klaten

P : Selamat siang bu Sri Hargiyanti. Nah, ini kan angka kematian ibu di klaten itu kan masih ya ibu. Nah, menurut 
ibu hal apa yang membuat AKI di klaten itu kok masih naik turun ibu?

B1P2K : Masih naik turun. Menurut kami mungkin angka kematian ibu yang naik turun itu karena memang kan untuk 

action dari bidan sendiri sebenarnya sudah banyak ya dek ya mulai dari posyandu balita, lansia, remaja sampai 
senamnya semuanya juga sudah komplit sampai ke semua kegiatan juga sudah dilakukan, cuma kan ya menurut 
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kami yang disini kebanyakan kematiannya itu karena BBLR kemarin itu jadi kemungkinan mutu dari si ibu 

sebelum hamil itu yang mungkin mempengaruhi angka kematian ibu, angka kematian ibu ya, angka kematian 

ibu yang tinggi juga, jadi mutu dari si ibu dari waktu dia mengandung yang menyebabkan banyaknya faktor 
resti pada si ibu. Jadi kalau naik turunnya ya mungkin karena faktor apa ya kalau naik turun itu, faktor 

kematiannya karena itu tapi kalau naik turunnya ya mungkin dari data ya dek ya mungkin kalau dulu pendataan 

belum semua terlapor jadi kayak KK atau KTP sini kematiannya disana itu kadang membuat rancu jadi bisa 
rancunya dari situ.

P : Terus ini ibu, mungkin akhir-akhir ini bu sri hargiyanti mendengar kasus ibu hamil atau melahirkan itu bu, kira-

kira kenapa itu bu sebabnya?
B1P2K : Kalau yang kemarin itu kebanyakan dari hipertensi dek yang kalau yang terakhir itu kalau nggak salah yang 

dimana ya yang G2 itu kalau nggak salah itu kebanyakan karena preeklampsia berat. Jadi kemungkinan si ibu 

sudah di apa nggih, sudah dimotivasi untuk tidak hamil tapi kemudian tetap hamil padahal dia resti ya itu 
kadang yang membuat dia kematian ibu menjadi tinggi, tapi memang akhir-akhir ini kematiannya banyak 

karena PEB. PEB sama pendarahan kayaknya. Tapi kebanyakan PEB ya akhir-akhir ini. Kalau menurut saya hlo 

dek itu.
P : O ya itu kan penyebab kematian karena diagnosa medis ya bu ya, mungkin ada penyebab kematian karena dari 

faktor SDM nya yang kurang ibaratnya kurang kompeten atau mungkin dari sarana prasarana yang kurang 

memadai atau mungkin dari SOP dan kebijakannya atau mungkin dari pembiayaan nya itu ada kaitannya tidak 
ibu?

B1P2K :Ya itu sebenarnya ada kaitan kalau dari bidan sendiri itu kayak kita yang di desa itu di Klaten itu kita sudah 

dibekali dengan mungkin pemeriksaan dengan 10T kemudian untuk akhir-akhir ini kita juga diberikan fasilitas 
untuk seperti cek-cek nggih tapi memang sementara ini kita memang belum dapat pelatihan kita masih untuk 

mengirim pasiennya juga untuk cek nya itu ke puskesmas dengan adanya ANC terpadu. Nah, dengan ANC 

terpadu itu diharapkan dari awal hamil itu si ibu sudah tahu kalau ada sesuatu yang beresiko terhadap dia karena 
apa dalam ANC terpadu itu si ibu akan berinteraksi dengan bidan, dengan dokter umum, dokter gigi, kemudian 

cek laborat juga meliputi gula kemudian Hb sama golongan darah, nah itu yang wajib untuk ANC terpadu di 

puskesmas karanganom, jadi kalau dari kualitas pelayanan saya kira sudah hampir semuanya bagus cuma 
memang resiko itu kan munculnya kadang kita tidak tahu begitu dia awal-awal bagus makanya pendampingan 

atau motivasi atau kontrol yang terus-menerus itu yang perlu kita aturkan kepada pasien agar dia selalu ontime 

untuk periksa, mungkin dalam trimester pertama berapa kali kemudian trimester akhir per minggu dan 
sebagainya itu dia harus selalu menurut advise dari tenaga kesehatan yang didatanginya kemudian memang dari 

kejadian itu faktor keluarga itu juga mempengaruhi dek, kadang kita tenaga sudah mengarahkan tapi kadang 

pasien menggok hla kita memang di apa ya di...di... kalau bisa kerjasama antar bidan itu solid, jadi begitu ada 
yang kok bukan pasiennya menggok harus tidak boleh, nerima, agar pasien itu selamat sampai ke tujuan, itu 

yang kebanyakan di pasien. Pertama dari bidan juga skill nya harus bagus kedua juga dari keluarga yang 

memang faktor paling penting karena apapun kita rujuk tanpa persetujuan keluarga itu memang susah ketiga 
juga mungkin kalau di klaten di karanganom terutama itu memang jarak antar rumah sakit tidak terlalu jauh jadi 

kemungkinan untuk rujukan pun kita bisa lebih cepat daripada daerah yang terpencil. Jadi faktor keluarga yang 

paling harus kita apa kita motivasi agar si ibu itu lebih menurut.
P : Terus ini bu untuk sumber daya manusia tenaga bidan ya bu ya, bagaimana peran bidan dalam upaya pencegahan 

kematian ibu bu?

B1P2K : Kalau peran bidan di karanganom mungkin ya dek ya saya rasa sudah optimal apa yang sudah kita lakukan, 
pertama setiap satu desa sudah ada bidannya, kedua juga semua ibu hamil hampir semua sudah kita ketahui atau 

kita cakup, kalaupun ada ibu hamil yang ke tempat temen pasti kita akan laporan dan itu secara rutin terus-

menerus setiap bulan kita ada pertemuan bidan desa jadi kita bisa saling memantau ibu hamil mana yang 
ketempat lain. Kedua juga pelayanan, Alhamdulillah di puskesmas karanganom sudah ada ANC terpadu jadi 

kita lebih manteb dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil 10 T kemudian juga untuk motivasi konseling 

kita juga ada kelas ibu hamil itu hampir semua desa sudah melakukan ibu hamil, hampir semua desa sudah 
melaksanakan kelas ibu hamil jadi kemungkinan untuk kok ada ibu hamil yang tidak terpapar tentang kesehatan 

itu jarang sekali. Nah, memang mungkin upaya dari bidan untuk mencegah agar tidak ada kematian ibu itu lebih 

ke arah sistem rujukan yang kita perbaiki jadi kita resti diketahui kita akan kerjasama dengan keluarga. Faktor 
keluarga itu juga akan mendukung kalau suatu saat si ibu ini kalau suatu saat babaran bisa dirujuk dengan 

gampang karena itu permasalahan yang paling susah kalau pas hari H keluarganya nekad nggak mau dirujuk itu 
yang paling susah.

P : Ya terus eee, kalau misalkan ada kejadian keluarga tidak mau dirujuk itu solusinya bagaimana ibu?

B1P2K : Solusinya kalau keluarga tidak mau dirujuk tetep akan kita motivasi dek, karena apa, kan namanya resti kalau 
kita tetap menolong itu akan berakibat tidak baik pada si ibu maupun pada si bayi, jadi bagaimana pandai-

pandainya kita untuk tetep memotivasi keluarga agar mau karena apapun itu juga untuk keselamatan pasien jadi 

jauh-jauh hari kiat kita agar si keluarga ibu gampang dirujuk kita paling tidak harus opo nggih istilahipun dari 

awal sudah mengawal si ibu ini jadi awal-awal bulan sudah ketahuan resti kita sudah paling tidak cecolo dulu 
paling tidak agar dia mau dirujuk, itu, karena kalau keluarga tidak mau dirujuk itu tetap kita nggak minder 

karena itu kita beresiko karena nanti semua alasannya keluarga nggak mau ada satu kita nanti juga akan 

disalahkan.
P : Ya itu peran bidan ya bu

B1P2K : Iya harus pandai-pandai memotivasi dan konseling.

P : Mengenai ini bu, kuantitas dan kualitas bidannya bagaimana menurut bu sri hragiyanti?
B1P2K : Kalau kualitas dan kuantitas mungkin kalau kuantitas jumlah sudah mencukupi, hampir semua desa sudah ada 

bidannya. Kalau kualitas, Alhamdulillah untuk kualitas sudah baik ya dek ya karena minimal disini bidannya 

semua sudah D3 kemudian juga sudah mendapatkan berbagai pelatihan misalnya APN, kemudian asfiksia, 
kemudian pelatihan lainnya lah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak itu hampir semua sudah 

melakukan pelatihan karena dari IBI sendiri itu juga terpantau. Jadi siapa bidan yang belum pelatihan ini akan 

didata, jadi sewaktu-waktu ada pelatihan akan bergilir untuk yang belum itu suatu saat pelatihan jadi diwajibkan 
begitu.

P : Terus ini untuk hambatannya ibu. Apa saja hambatan bidan dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B1P2K : Hambatannya adalah memang kalau kematian ibu itu sesuatu yang nopo nggih dek, sesuatu yang tidak bisa kita 
duga, kadang ibu hamil dikawal bagus-bagus saja begitu pas persalinan ada sesuatu yang tidak bisa kita tangani, 

nah, untuk mencegah itu memang di puskesmas karanganom tidak ada bidan yang bekerja sendiri tapi kita 

memakai sistim 4 tangan jadi 2 bidan jadi kalau ada sesuatu kita akan lebih cepat untuk pertama ada teman 
kedua juga ada ee tindakan yang lebih cepat dengan 2 bidan, kalau dulu kita tolong bidan dengan asisten atau 

bidan dengan perawat sekarang kita di karanganom kita tidak ada tidak boleh ya bidan tidak boleh tapi kita 

memang mewajibkan diri kita untuk selalu mempunyai teman bidan, paling endak satu kadang kita dua. Itu 
mungkin yang bisa kita lakukan sementara ini untuk mencegah untuk terjadinya angka kematian ibu disamping 

itu kita juga siap sedia alat-alat emergency dek, sewaktu-waktu jadi untuk kita obat alat kita akan ada, komplit 

nggih emergency nya komplit kemudian ada infus dan sebagainya untuk jagani kalau sewaktu-waktu kita akan 
merujuk tapi dengan alat yang komplit ada oksigennya ada infusnya jadi paling endak KU si ibu ini bisa terjaga

sampai pertolongan di rumah sakit.

P : Itu untuk bidan, kemudian untuk obsgyn ibu, bagaimana menurut bu sri hargiyanti, peran obsgyn dalam upaya 
pencegahan kematian ibu?

B1P2K : Di rumah sakitnya, kalau peran obsgyn di rumah sakit setelah kita merujuk ya. Itu memang kita ada pasien 

dirujuk itu memang peran obsgyn tetep nomer satu dek, karena apa kayak bidan dokter umum adalah pelaksana 
pertama nggih tapi selanjutnya untuk tindakan itu tetep dokter spesialis itu yang lebih tahu mengenai o ya ini 

kasus si ibu seperti ini harus selalu ada di setiap rumah sakit rujukan, paling endak itu harus ada dokter obsgyn 

yang standby jadi diharapkan mungkin dari bidan-bidan di desa itu mungkin yang di rumah sakit harus ada 
dokter obsgyn yang standby di rumah sakit jadi kalaupun ada keadaaan gawat darurat itu akan cepat tertolong.

P : Bu kalau di puskesmas ada apa kerjasama dengan dokter obsgyn itu gak bu? Kayak misalnya ada pembinaan dari 

dokter obsgyn gitu
B1P2K : Kalau di puskesmas mungkin bukan kerjasama dek tapi dari rumah sakit sendiri kelihatannya rutin seperti 

tegalyoso, RSI itu kayaknya, apalagi yang rumah sakit- rumah sakit pendidikan nggih, itu kayaknya merutinkan 

untuk berapa bulan sekali mengadakan refreshing. Nah, itu biasanya yang melakukan refreshing itu biasanya 
dokter obsgyn atau spesialis, nah disitu biasanya kita bidan-bidan yang didesa itu diundang bergiliran, dulu 

yang pernah dapat nanti giliran temannya lagi yang dapat, itu mungkin ya. Kalau MoU kerjasama langsung 

kayaknya ndak ada, tapi memang untuk penyegaran pelatihan peningkatan skill dan update ilmu terbaru 
memang selalu ada khususnya dari rumah sakit-rumah sakit di kabupaten.

P : O nggih. Terus ini bu, mengenai kuantitas dan kualitas dokter obsgyn menurut bu sri hargiyanti bagaimana ibu?

B1P2K : Kalau menurut saya kualitasnya kalau di klaten insyaAllah mumpuni ya dek ya, selama yang saya tahu disini ada 
beberapa dokter obsgyn nggih yang kami tahu ada yang putri ada yang pria ya itu dari skill kayaknya memang 

mumpuni semua kalau dari kualitas ya mungkin sudah mencukupi tapi kalau pun lebih ditingkatkan lagi itu 

akan lebih bagus apalagi ada dokter obsgyn yang bisa turun ke puskesmas puskesmas untuk memberikan seperti 
tadi mungkin MoU kerjasama pembinaan dan sebagainya, karena selama ini kan dokter obsgyn lebih lebih 

jadwalnya lebih banyak di rumah sakit ya.
P : Terus untuk kepala puskesmas bu, bagaimana peran kepala puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu 

menurut bu hargiyanti bagaimana?

B1P2K : Ya kalau peran kepala puskesmas memang sangat sangat penting nggih karena sebagai kepala puskesmas adalah 
penanggung jawab dari satu puskesmas tentang keselamatan kerja maupun lanjutan dari nopo kegiatan di 
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puskesmas termasuk sampai di desa padahal kalau bidan di desa itu kan jadwalnya 24 jam tidak cuma berapa 

jam kita pulang tapi bidan desa itu 24 jam di desa. Nah, peran kepala puskesmas disini sebagai pelindung. Jadi 

kita ada apapun akan selalu eee konsultasi kepada kepala puskesmas. Nah, mungkin ya mungkin baru-baru ini 
aja kita selalu menempelkan daftar ibu resti ke ruangan bapak kepala puskesmas karena apa, dengan kita 

menempelkan daftar ibu hamil resti di ruangan kepala puskesmas, kepala puskesmas akan tahu, o didaerah ada 

resti ini ini ini dan sudah dipantau oleh ibu bidannya. Nah, itu juga perlu kita konsulkan agar jika terjadi sesuatu 
itu pak kepala tidak kaget dan juga mungkin ada tindak lanjut yang mungkin bisa mencegah angka kematian 

ibu.

P : O nggih itu untuk kepala puskesmas eh dalam pelayanan ya bu ya, kalau peran kepala puskesmas dalam 
meningkatkan SDM bagaimana ibu?

B1P2K : Kalau dalam meningkatkan SDM perannya mungkin lebih ke arah gini, kalau kepala puskesmas kan ada yang 

gampang ada yang tidak kalau untuk bidannya kuliah dan sebagainya. Kalau di puskesmas karanganom 
khususnya dan umumnya di klaten kebanyakan kepala puskesmas tidak terlalu sulit jadi kalau ada bidannya 

atau mungkin tenaga lain yang mau sekolah itu tidak ada masalah asal tugasnya tidak terlalaikan kemudian juga 

ada ijin dari BKD kemudian dari dinas kesehatan juga ada ijin, kepala puskesmas insyaAllah mengijinkan nggih 
selama ini yang kami tahu.

P : Nggih, itu. kemudian untuk peran dinas kesehatan ibu, bagaimana peran dinas kesehatan dalam upaya 

pencegahan kematian ibu menurut bu sri hargiyanti bagaimana?
B1P2K : Kalau peran dinas untuk mencegah kematian ibu melahirkan atau ibu hamil nggih itu sangat penting karena 

dalam perannya itu adalah mengakomodir semua kegiatan di daerah jadi dinas itu ada laporan. Nah, dari laporan 

itu di dinas mungkin dianalisa ya dek ya daerah mana yang kematiannya tinggi, daerah mana yang KEK nya 
tinggi, angka anemia nya tinggi, setiap bulan ibu bikel disini akan selalu melakukan pertemuan di dinas dari situ 

akan ada mungkin tindakan-tindakan gimana untuk mencegah terjadinya kematian ibu dari berdasarkan data-

data dari desa, itu mungkin peran dari dinas, kemudian juga dari dinas sering memfasilitasi untuk diadakannya 
pelatihan-pelatihan bagi ibu bidan yang mungkin belum belum dapat pelatihan apa gitu biasanya dari dinas 

memfasilitasi.

P : Terus untuk ini ibu apa sarana prasarana, bagaimana sarana prasarana dalam upaya pencegahan kematian ibu 
ketersediaannya ibu?

B1P2K : Ketersediaannya sarana dan prasarana insyaAllah sudah komplit ya dek karena setiap desa kita sudah melakukan 

MoU dengan pihak desa untuk mempunyai ambulans desa, jadi kita sudah ada MoU nya kemudian untuk apa 
itu untuk puskesmas juga tersedia ambulans nya tapi untuk di desa kita memang sudah MoU dengan ambulans 

desa, disamping itu juga ada Solo peduli juga jurangjero untuk angkutannya itu juga ada. Kalau untuk prasarana 

mungkin kita kalau di bidan itu sudah ada patokan nggih untuk BPM harus ada tersedia alat-alat obat dan 
sebagainya. Nah, kemudian untuk sarana seperti ambulans juga sudah ada kemungkinan itu sudah komplit 

menurut kami termasuk juga...

P : Sopirnya ibu? Sopir untuk ambulans nya?
B1P2K : MoU, sopirnya sudah ada,kalau sudah MoU biasanya kita sudah ada sopirnya. Mobil ini besok sopirnya pak ini 

sudah ada, nah, itu juga dengan desa juga sudah ada MoUnya, kemudian ada Solo peduli, kemudian ada 

jurangjero jadi untuk angkutan mungkin sudah apa nggih sudah tersedia semua nggih. Biasanya kita motivasi 
pada ibu dengan adanya stiker P4K itu jadi sebelum dia babaran itu awal hamil itu kita sudah memberikan stiker 

P4K pada si ibu hamil, disitu ada taksiran hari persalinan kemudian golongan darahnya apa, besok kalau 

misalnya terjadi pendarahan yang donor siapa terus punya kendaraan untuk rujukan tidak itu sudah tertulis di 
stiker P4K, disitu juga ada sopirnya besok kalau babaran kok delalah dirujuk pakai mobil ini kan sudah ditulis 

mobilnya milik pak ini nanti sopirnya sudah ada ditulis, jadi awal hamil itu si ibu sudah ada reng-rengan kalau 

terjadi sesuatu kalau ditunjuk dia sudah punya saya harus kemana, dia harus nunjuk ambulans nya atau 
mobilnya siapa sopirnya siapa, golongan darah nya itu sudah ada, dengan cara stiker P4K. Jadi kemungkinan 

yang baru digalakkan di klaten adalah aktif eee mengaktifkan penempelan stiker P4K pada rumah ibu hamil, 

jadi kalau pun si ibu hamil dalam kondisi sakit tidak bisa berpikir jernih disitu sudah ada di stiker P4K dimana 
tetangga nanti akan bisa tahu, O ya ibu ini pengennya dirujuk kesana naik mobil ini dan sudah punya tandon 

golongan darah dari bapak siapa. Jadi mungkin peran stiker P4K mungkin ya yang perlu ditingkatkan. Kalau di 

klaten memang ini wajib bagi bidan desa untuk semua ibu hamilnya mendapat stiker P4K.
P : O ya terus itu sarana prasarana tersedia ya bu ya, kondisinya terus bagaimana ibu?

B1P2K : Kondisi sarana prasarana. insyaAllah kalau kita kan di update terus ya dek ya kayak kalibrasi. Kayak kita aja di 
puskesmas kadang ada kalibrasi untuk timbangan, jadi jika ada bblr kita tidak salah dalam mendiagnosa, 

kemudian juga untuk alat obat juga selalu yang kadaluwarsa tidak kita sediakan jadi bisa terupdate terus 

kemudian juga untuk kondisi ambulans itu kan juga intinya kan sesuatu yang harus sehat, harus selalu aktif, jadi 
kita selalu motivasi pada si ibu hamil agar selalu menyiapkan alat dan prasarana rujukan sesuai dengan apa 

yang tertulis di stiker P4K, jadi dia bisa memastikan O ya pas tanggal ini dia rasan dulu dengan pak ini yang 

punya ambulans, o besok saya perkiraan tanggal ini jadi dia bisa siap-siap.

P : O ya itu berarti sarana prasarana ada, kondisinya baik, kemudian untuk penggunaannya bagaimana ibu?
B1P2K : Penggunannya selama ini yang kita tahu ya dek ya yang kita alami, alhamdulillah dapat berjalan lancar, kayak 

seperti kita kok si ibu tidak punya tanda hal lain untuk mobil dia sudah punya nomer telfon untuk ambulans 

Solo peduli jadi dia sudah dari awal hamil atau pertengahan hamil itu sudah kita wanti-wanti untuk selalu 
mempersiapkan dari mulai pakaian sampai surat-surat sampai kesiapan dari mobil kita selalu mengecek 

kesiapan dari si ibu hamil itu dengan jalan dia selalu aktif untuk periksa di tenaga kesehatan.

P : Terus untuk ketersediaan obat-obatan pencegah kematian seperti tablet Fe, kemudian MgSo4 bagaimana ibu di 
puskesmas?

B1P2K : Kalau MgSO4 selalu ada dek ya, selalu ada karena seperti kita bidan delima itu kadang kita dicek kerumah jadi 

kita harus selalu siap sedia alat obat-obat emergency seperti MgSO4 kemudia spuit insulin, obat-obat syok 
anafilatik itu selalu disediakan juga.

P : Terus kemudian mengenai pembiayaan pelayanan ibu, bagaimana pembiayaan untuk pelayanan upaya 

pencegahan kematian?
B1P2K : Kalau pelayanan yang sekarang kita memang lebih motivasi ke arah ibu agar ikut BPJS nggih, itu mungkin 

motivasi kita karena kita tidak tahu bagaimana keadaaan ibu hamil pas dia mau melahirkan atau mungkin 

selama hamil apakah dia selalu sehat kita tidak bisa menentukan yang penting kita bisa mengawal memberikan 
motivasi, kalau yang punya jamkesmas, KIS itu dia akan terlindungi dengan surat itu tapi kalau yang tidak 

punya biasanya kita akan motivasi untuk dia mencari BPJS mandiri itu, soalnya kalaupun yang terus tidak mau 

ndak masalah biasanya kalau itu bisa kita sarankan untuk dia melakukan tabungan untuk suatu saat kalau dia 
bersalin kita bisa mengancer-anceri dek biasanya dek, kalau dia tidak mau ikut BPJS biasanya kita biasanya si 

ibu hamil akan bertanya kira-kira habis berapa, hla disitu kita akan motivasi agar si ibu tidak terlalu punya 

pikiran yang sangat berat menjelang kelahirannya agar dia selalu menabung dan mungkin biaya persalinannya 
sekitar segini kalau sampai ke rumah sakit segini jadi dia punya gambaran ya kita memberikan gambaran 

bagaimana besaran untuk biaya persalinan dan rujukan,

P : O nggih itu pembiayaan proses pelayanan, kemudian untuk pembiayaan peningkatan kualitas SDM nya 
bagaimana ibu seperti mungkin pelatihan atau seminar atau update ilmu bagaimana ibu?

B1P2K : Kalau untuk peningkatan seminar dan sebagainya itu di dinas khususnya di IBI, IBI itu sudah memperhatikan 

kesejahteraan dari anggotanya dek, jadi kita setiap bulan ada bidan cabang jatinom nggih termasuk juga IBI 
klaten. Nah, di IBI itu kita setiap 3 bulan sekali untuk dinas kesehatan di klaten mengadakan seminar, jadi nanti 

dalam 1 tahun bisa 4 sampai 5 kali untuk seminar untuk peningkatan mutu dan skill dari tenaga kesehatan kita.

P : Terus pembiayaannya pribadi atau dari dinas?
B1P2K : Biasanya dari kalau yang seminar itu dari pribadi kita iuran tapi ada yang dari cabang juga dari IBInya ada, ada 

bantuan mungkin dari sponsor kemudian kita pribadi tapi kalau untuk yang dari dinas kita kebanyakan 

peningkatan skill nya dengan cara pelatihan biasanya kita gratis dek kalau pelatihan kayak CTU kemudian 
asfiksi kemudian APN itu dari dinas gratis tapi memang bertahap jadi setiap puskesmas disuruh mengirimkan 

data yang belum, biasanya setiap tahun diupdate, yang belum pelatihan ini ini siapa jadi bisa dipilih dek nanti 

kira-kira ikut yang betul betul membutuhkan skill itu tapi kebanyakan itu sudah dikelola dari dinas kesehatan 
klaten.

P : Terus untuk pembiayaan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas ibu itu bagaimana di puskesmas?

B1P2K : Kalau di puskesmas untuk pemeliharaan fasilitasnya memang sudah diurusi yang diinduk ya, kalau saya kan 
bidan desa, memang kita selama ini alat-alat di supplay dari dinas, jadi kita biasanya mengajukan barang 

kemudian barang turun kemudian di drop ke desa. Jadi biasanya sudah ada yang mengurusi tentang keuangan, 

tentang pengadaan barang, inventaris barang itu sudah ada jadi mungkin barang-barang yang rusak diperbaiki 
dulu kalau nggak bisa ya mungkin baru diganti ee mungkin bisa diusulkan untuk berikutnya. Biasanya kita 

kayak doppler rusak ya kita perbaiki dulu biasanya, printer rusak kita perbaiki dulu. Biasanya kita ada dana 

khusus dari puskesmas untuk itu dek.
P : Ada hambatan tentang upaya pencegahan yang berkaitan dengan pembiayaan ndak ibu?

B1P2K : Kalau pencegahan dengan pembiayaan tidak ada.

P : O nggih, terus mengenai kebijakan ibu, bagaimana kebijakan pemerintah dalam yang berkaitan dengan upaya 
pencegahan kematian ibu?

B1P2K : Mungkin kalau yang kita tangkap dari upaya pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu adalah dengan 
cara update skill bidan, jadi dari mulai ijazah sampai ketrampilan bidan kemudian dengan memberikan 

penyegaran-penyegaran kemudian memberikan pelatihan pelatihan dan juga memberikan apa dek intinya alat 

alat jadi sarana alat dan peralatan sampai ke desa-desa itu yang mungkin dilakukan pemerintah.
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P : Terus kemudian untuk SOP ibu, bagaimana pelaksanaan SOP dalam upaya pencegahan kematian ibu menurut 

ibu sri hargiyanti?

B1P2K : Dalam standar operasionalnya mungkin dalam melakukan pencegahan bidan sendiri yang saya tahu mungkin 
sudah maksimal ya dek ya, sudah maksimal, mulai dari ANC terpadu sampai ke satu desa satu bidan kemudian 

sampai MoU ambulans sampai penempelan stiker P4K sampai motivasi ke keluarga sampai sistem pelatihan 

dan sebagainya. Nah, itu kemungkinan dari apa yang telah kita lakukan kita merasa maksimal, memang karena 
kejadian kematian dan apapun itu perlu kita analisa perlu kelanjutan dari tindakan analisa yang terus menerus 

dari pihak kesehatan, jadi setiap kejadian bisa berubah dek paradigma kematian ibu penyebabnya pendarahan 

kemudian bergeser kearah apa itu bisa dianalisa.
P : Apa ada ibu sanksi untuk yang tidak melaksanakan sesuai prosedur?

B1P2K : Kalau sanksi yang tidak melakukan sesuai prosedur pertama paling biasanya ke sanksi sosial dek, dia juga ke 

masyarakatnya kurang baik pasti pertama, kedua juga tanggung jawab tugas kita biasanya bidan satu desa kalau 
ada kematian kita akan sudah akan pusing, itu menjadi beban untuk kita bila terjadi kematian ibu apalagi 

kematian bayi itu menjadi beban kita untuk mencari tahu apa penyebabnya kemudian paling tidak melakukan 

pencegahan agar hal itu tidak terulang kembali. Kalau untuk sanksi paling ada sanksi sosial ada sanksi dari 
kedinasan mungkin lebih ke arah agar dia melakukan nopo nggih anamnesa atau melakukan pelaporan audit 

maternal perinatal maupun kematian ibu maternal.

P : Terus tadi ibu hargiyanti menyebutkan ada pelaksanaan ibu hamil itu kalau disini bagaimana ibu?
B1P2K : Pelaksanaan disini pelaksanaannya per desa dek, satu kali kelas 3 kali pertemuan. Kelas ibu hamil itu kita 

melaksanakannya 1 kelas itu 10 ibu hamil, jadi kita ambil kelas, kelas 1 gitu ya, itu terdiri dari 10 ibu hamil itu 

melakukan 3 kali pertemuan mau dilaksanakan 1 bulan 1 bulan 1 bulan atau mungkin 3 hari berturut-turut 
tergantung kemampuan dari si bidan untuk mengampu kelas ibu hamilnya masing-masing yang penting selama 

kelas itu dia mengadakan 3 kali pertemuan, jadi 3 kali materi. Setelah itu dia akan dinyatakan lulus, kemudian 

ganti lagi kelas lagi kalau cuma desa saya, desa saya itu ibu hamilnya antara 10 sampai 12. Saya ambilnya satu 
kelas nanti bulan pertama pertemuan pertama bulan besok kedua bulan besoknya lagi ketiga. Habis itu lulus 

kemudian ada lagi ibu hamil baru nanti akan kita kumpulkan jadi satu kelas lagi, nanti kita melakukan 3 bulan 

pertemuan lagi. Itu yang namanya kelas ibu hamil, disitu kita melakukan pertemuan pertama itu tentang 
kehamilan, kehamilan dan senam, senamnya akan kita bagi 3 sesi senam pertama kemudian sesi kedua kita 

tentang persalinan kemudian tentang perawatan anak kemudian nifas, kemudian dilanjutkan senam kedua. Hla 

pertemuan ketiga itu tentang akta tentang bahaya nifas, KB, untuk pertemuan ketiga seperti itu, kemudian 
dilanjutkan senam rangkaian pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kemudian sudah dinyatakan lulus. Nah, 

disitu nanti ibu yang belum masuk kelas kita buat kelas lagi, begitu lagi seterusnya.

P : Terus untuk pelaksanaan pemberian tablet Fe bagaimana ibu?
B1P2K : Kalau pemberian tablet Fe kalau disini rutin nggih dek, jadi dari puskesmas sudah ada tablet tambah darah kalau 

memang orang itu tidak mau tablet yang dari dinas dia bisa membeli di luar kita akan motivasi untuk meresepi 

dia, tapi kebanyakan untuk pemberian memang minimal hampir semua sudah 90 tablet semua.
P : Terus untuk pelaksanaan KIE ibu hamilnya bagaimana ibu?

B1P2K : Ke ibu hamilnya itu biasanya kita lakukan pas di kelas ibu hamil kita akan melakukan KIE juga kemudian pas 

disetiap dia datang untuk periksa akan kita beri juga apalagi di awal-awal bulan nggih, kemudian yang program 
baru dari pemerintah juga ada pemeriksaan HIV AIDS, hepatitis untuk ibu hamil. Hla itu dari mulai dia bertemu 

pertama dengan kita akan sudah memberikan informed consent dan memberikan motivasi pada si ibu agar dia 

siap untuk melakukan pemeriksaan HIV AIDS di puskesmas, itu kita sudah memberikan informed consent, 
sudah anamnesa tinggal dia setelah hari rabu dia ANC terpadu di puskesmas dia sudah membawa anamnesa itu 

dan bisa dilangsungkan cek HIV AIDS, itu sudah sampai segitunya mungkin eee nopo nggih kegiatan dari 

pemerintah yang dilakukan oleh bidan desa.
P : Kalau untuk ini bu yang pra nikah itu ada pelayanan untuk caten itu tidak bu?

B1P2K : Kalau di caten memang kemarin rencana akan melakukan pertemuan caten tapi memang belum terlaksana, 

selama ini yang baru kita lakukan baru personal, jadi begitu ada caten yang nggak banyak ya dek, dalam satu 
hari mungkin cuma ada 1 atau 2 caten. Nah, itu begitu ada caten datang buat surat surat surat ke KIA itu di KIA 

sudah di cek untuk urinnya, di KIA kita akan konseling mulai ya nanti TT nya harus dua kali kemudian juga 

tentang bagaimana dia nanti menjadi seorang ibu agar siap, jadi sebelum dia hamil termasuk gizi juga, nah 
mungkin itu kembali ke konseling pribadi konseling per orang belum secara dikumpulkan semua caten tapi baru 

personal.
P : Terus ini bu kan ada pencegahan sekunder itu ada deteksi dini dan rujukan. Nah, bagaimana untuk pelaksanaan 

deteksi dini dan rujukannya ibu untuk pencegahan kematian ibu?

B1P2K : Kalau deteksi dini dengan melalui dia periksa rutin itu saja kita sudah bisa mendeteksi dek, jadi kita ada 
pelaporan di PWSKIA itu ada pelaporan deteksi resiko tinggi ibu hamil.

P : Itu menggunakan apa ibu deteksi dininya?

B1P2K : Kita menggunakan kan ada kriteria yang resiko ringan umpamanya tinggi kurang dari 145 kita kan sudah punya 

ilmunya nggih, kalau di buku itu ada puji rohyati yang deteksi itu ada di buku jambon yang terbitan baru itu 
sudah ada untuk itunya, tapi sebenarnya di buku jambon itu sudah komplit sekali mulai dari deteksi dan 

sebagainya. Kalau nanti anamnesa kita komplit kita sudah bisa mendeteksi apakah si ibu itu beresiko atau tidak. 

Mungkin kalau dengan ANC terpadu itu ada cek Hb, Hb nya lebih rendah dari 11 gr itu termasuk anemia itu 
sudah masuk resiko kemudian dengan ukur Lila kurang dari 23,5 itu termasuk KEK juga hla itu termasuk 

resiko.

P : Untuk rujukannya bagaimana ibu? Misalkan sudah terdeteksi beresiko?
B1P2K : Misal gini ya dek misal si ibu umurnya sudah G1 umur lebih dari 36 kita akan motivasi untuk dia punya BPJS 

karena apa saran kita adalah dengan primi tua itu sebaiknya memang babarannya di rumah sakit. Nah, kita 

sebagai bidan harus pandai-pandai bagaimana agar si orang itu jelas kesehatannya dan dia mau untuk ke rumah 
sakit, jadi ke rumah sakit itu tidak harus yang menakutkan tapi untuk pencegahan jadi biasanya kita akan 

melakukan motivasi agar dia nanti periksa di rumah sakit dengan nanti kita rujuk ke puskesmas dulu, 

puskesmas nanti mmberikan kalau dia punya jamkesmas akan memberikan rujukan ke rumah sakit tapi kalau 
memang orang nya memakai umum tidak memakai BPJS biasanya kita arahkan untuk langsung ke rumah sakit 

itu biasanya kita dari awal hamil sudah mengawal untuk dia babarannya di rumah sakit kalau terbukti resiko hlo 

dek, kalau orangnya bagus selama hamil tidak ada resiko tau-tau kok babaran jadi bermasalah hla itu tadi 
ketersediaan tenaga dua orang obat alat ambulans itu yang memang harus selalu siap sedia, itu mungkin yang 

pencegahannya.

P : Untuk ini bu pelaksanaan kunjungan ibu nifas yang continue itu bagaimana ibu di puskesmas?
B1P2K : Selama ini kita melakukan kunjungan rumah apabila ibu melahirkan itu biasanya kita akan melakukan kunjugan 

di rumah jadi setelah satu hari mungkin di BPM pulang itu mungkin dalam sebelum 3 hari kita akan melakukan 

kunjungan rumah, biasanya untuk memastikan apakah si anak bisa menetek karena apa mungkin dalam jam-jam 
pertama mungkin selama masih di BPM kita akan mengajari untuk si ibu untuk menetek karena apa nanti kalau 

tidak diajari biasanya susah untuk menetek karena apa refleks meneteknya akan hilang nanti kalau sudah 

beberapa hari, setelah di rumah kita kunjungan rumah ya mungkin kita bisa melakukan evaluasinya dengan 
pengeluaran lokheanya kemudian juga lukanya.

P : Itu yang tadi kunjungan nifas ya bu

B1P2K : Ya yang kunjungan pertama tadi kemudian terus tanda bahaya pada bayi mungkin dia kuning atau mungkin 
biasanya perawatan pusarnya sudah bisa atau belum kemudian ada kesulitan tidak untuk menetek kemudian 

bayi panas atau tidak itu mungkin yang kita tanyakan kemudian pengeluaran bisa apa bisa kencing bisa BAB 

tidak, encer apa masih mekonium apa bagaimana.
P : Terus ini bu peran kader, nah peran kader dalam upaya pencegahan kematian ibu menurut bu sri hargiyanti 

bagaimana?

B1P2K : Kalau peran kader selama ini yang kita rasakan adalah sangat penting sekali dek karena mitra kita didesa adalah 
kader dimana semua kegiatan di desa itu hampir semuanya melibatkan kader mulai dari posyandu balita, 

diposyandu balita itu juga ada ibu hamil terpantau nggih jadi disitu kita akan ada namanya sistem informasi 

pencatatan dan pelaporan di posyandu di situ juga ada lembaran untuk ibu hamilnya juga, jadi kalau kita datang 
keposyandu kita akan menggali apakah ada ibu hamil baru yang mungkin belum kita tahu tapi biasanya kader 

sudah tahu, kemudian juga peran kader dalam mengurangi kematian ibu dengan cara mengaktifkan kader untuk 

niki aktif penempelan stiker P4K karena apa, ibu hamil yang kita berikan stiker P4K sampai di rumah belum 
tentu dia tempel ya disitu peran kader. Jadi kita biasanya menginformasikan bu yang di wilayah ini ibu hamil 

segini orang, 4 orang misalnya itu kita akan menggerakkan kader agar mengecek apakah sudah tertempel. Nah, 

disitu peran kader sebagai pemantau penempelan stiker P4K. Terus kemudian peran kader juga dalam hal 
motivasi pada ibu hamil untuk selalu periksa di tenaga kesehatan itu yang mungkin sangat kita rasakan karena 

begitu ibu tahu oh si itu hamil dia akan mendekati si ibu hamil dan bilang harus rutin periksa ke tenaga 

kesehatan di manapun nggak harus di bidan desa tapi yang penting di tenaga kesehatan.
P : Yang terakhir ibu, ini bidan ini ada sertifikasi untuk profesi bidan ndak bu?

B1P2K : Sertifikasi tidak ada tapi kita haru punya namanya STR, syarat-syarat, tapi kalau sertifikasi maksudnya?

P : Seperti kayak guru itu kan ada sertifikasi untuk guru kan bu
B1P2K : Oh ndak ada. Tidak ada, kalau di tenaga kesehatan tidak ada. Kita murni dari gaji sama sudah dari kapitasi.

P : Menurut bu sri harguyanti perlu ndak bu ada sertifikasi untuk profesi bidan?
B1P2K : Perlu, perlu sekali dek, karena kita mengingat tanggung jawab kita 24 jam di desa kemudian juga kita 

berhadapan dengan berbagai macam karakter dan hampir semua kegiatan lini nya stakeholdernya di bidan desa 

dari mulai posyandu balita, remaja, lansia, sampai PKK sampai kegiatan PSN nggih atau mungkin lingkungan 
PHBS itu semuanya bidan desa.
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P : satu lagi bu sri hargiyanti. Ada tidak bu honor atau uang transport untuk kader?

B1P2K : Oh, ndak ada mbak. Tidak ada. Kader disini berkerja secara sukarela

B1P3K : Bidan Pertama Puskesmas Ketiga Klaten

P : Selamat pagi bu tuti, nah ini kan angka kematian ibu di klaten ini kan masih naik turun ibu. Nah, menurut bu tuti 
ini hal apa yang membuat AKI di klaten ini kok masih naik turun bu?

B1P3K : O ya, yang membuat AKI di klaten masih naik turun sebenarnya peran bidan itu sudah disuruh untuk kunjungan 

sudah kunjungan, motivasi sudah motivasi, tapi mungkin satu dari pihak pasien sendiri mungkin dia mau 
dirujuk masih berpikir untuk kerepotan dia menunggu keluarga kemudian dari pihak rumah sakit sendiri kalau 

bidan merujuk ke rumah sakit itu belum tentu dia mau menerima. Belum mau menerima maksudnya kan 

sekarang ada puji apa itu Puji Rohayati, selain itu kan kita sebenarnya kalau sudah tensi tinggi kita harus 
ancang-ancang untuk merujuk tapi dari pihak rumah sakit dinyatakan dia belum beresiko jadi dikembalikan ke 

rumah, saya bilang begitu karena saya pernah tensinya 140/90 saya kirim ke RSUD sukoharjo sampai disana 

padahal dia sudah kenceng-kenceng anak keempat sampai disana disuruh pulang, setelah pulang sampai di 
rumah, saya suruh melahirkan di rumah, sampai di rumah jam 12 malam lahir plasenta begitu keluar langsung 

darah ngucur, atonia uteri jadi saya harus kembalikan ke RSUD lagi. Nah itu, jadi kalau sekarang disuruh 

nolong partus di rumah mungkin satu saya sudah trauma harus merujuk kemana bingung yang kedua pasiennya 
sudah, sudah dianggap beresiko tapi dari pihak rumah sakit dianggap masih dalam batas normal.

P : Terus ini bu, itu kan penyebab ini ya dari medisnya itu karena komunikasi antar rumah sakit sakit ya bu ya, 

mungkin dari apa namanya, dari ini nya, dari bu tuti ini, dari pas di puskesmas atau di tempat ibu itu mungkin 
adri fasilitas yang kurang memadai atau mungkin dari segi pembiayaan atau dari kebijakan atau dari SOP yang 

dilakukan atau mungkin dari pencegahan yang kurang itu, apakah terkait dengan hal-hal tersebut ibu?

B1P3K : Kalau pencegahan kita kan begitu ada ibu hamil, dia kan harus segera periksa, diperiksa kan kalau misalnya dia 
sudah bisa dilihat dari faktor umur, anak keberapa, kemudian riwayat persalinan kehamilannya bagaimana kan 

sudah diketahui dari awal, tapi kalau kita sudah nyatakan, o ini sudah jaraknya sudah lebih dari 10 sampai 15 

tahun, sudah ada umurnya sudah terlalu tua, mungkin dilihat dari umurnya kan mengejannya juga sudah kurang 
kuat, dilihat dari segi usia sudah beresiko tapi si ibu masih dianggap normal di rumah sakit, sebenarnya ibu 

sudah dirujuk ke rumah sakit tapi dari rumah sakit kemudian dikembalikan misalnya seperti kemarin disini 

sudah dinyatakan positif 2, protein urin positif 2 di rumah sakit itu masih dianggap dalam batas normal 
kemudian dikembalikan ke sini lagi, begitu. Kalau misale TFU Cuma 25 cm dikirim ke rumah sakit, di rumah 

sakit O belum apa-apa dikembalikan dulu, kalau TFU 25 cm kan otomatis dia BBLR, anu berat badan lahirnya 

kan rendah, nah itu hlo.
P : Nggih nggih. Itu kasus yang dialami bu tuti nggih. Terus menurut bu tuti ini bagaimana peran bidan puskesmas 

dalam upaya pencegahan kematian ibu bu?

B1P3K : Kalau untuk pencegahan kematian ibu kan ya itu kita sudah melakukan kunjungan rumah, untuk dirujuk kita 
juga sudah merujuk tapi ya itu dari satu dari pihak pasien masih mungkin itu dianggap normal jadi dia juga 

nggak mau, dulu di rumah saya juga sudah ada resiko dari tensinya sudah tinggi protein urin positif, dia TFU 

nya juga masih 25, dia juga anemia kemudian saya suruh periksa ke induk, dari induk dirujuk ke PKU 
delanggu, dari PKU delanggu kemudian dianjurkan untuk disuruh opname langsung di SC tapi dari pihak dia 

sendiri, dia karena kehamilan yang dulu dia dinyatakan dia juga kakinya odem dia juga biasa dia nggak mau, 

setelah itu saya kunjungan rumah lagi. Kalau nggak mau mondok ke rumah sakit silahkan tanda tangan, kalau 
bu bidan dari rumah sakit dari puskesmas sudah motivasi tapi panjenengan tidak mau, ada saksi, biar semua kan 

sudah tahu, maksudnya pakai materai sekalian supaya dia itu segera ke rumah sakit maksud saya tapi dia juga 

nggak mau, setelah itu cuman saya pantau dari orang sekitar, nanti kalau ada apa-apa bu pak tolong jangan 
menghubungi saya, jangan menghubungi puskesmas langsung saja ke rumah sakit, saya dan teman saya di 

puskesmas itu sama saja nggak bisa menangani panjenengan, langsung ke rumah sakit PKU jam 12 malam, 

dokter anestesi nya nggak ada langsung ke yarsis kartasura, ya itu langsung di SC nggak punya jamkesmas, tak 
suruh nyari jamkesmas juga nggak mau, akhirnya ya dia sendiri habis 18juta, itu bukan salah saya tapi salah 

panjenengan tak suruh cari jamkesmas nggak mau.

P : Tapi selamat bu beliau?
B1P3K : Selamat, selamat semua, alhamdulillah selamat. Tapi ya itu kita sudah, ya masalahnya kalau ada kematian itu 

kan kita bertanggungjawab, makanya kalau diaudit kok bidan disalahkan itu saya kira kok kurang benar.
P : Terus ini bu, untuk kualitas dan kuantitas bidan di puskesmas bagaimana menurut bu tuti?

B1P3K : Kalau kualitas itu kan semua pendidikan D3 minimal pendidikan D3, saya sudah sesuai dengan standar.

P : Kalau kuantitas jumlahnya bu?

B1P3K : Jumlahnya sudah mencukupi, disini setiap desa ya sudah ada 1 mungkin kalau desa gedangsari itu bidannya ada 

4, biarpun dia itu kerjanya di rumah sakit atau puskesmas yang lain tapi kalau standby nya itu cuma saya tapi 

semua menyebar tapi kalau sore semua sudah pulang, ada 4.
P : Nggih, terus ini bu mungkin hambatan yang dialami bidan dalam melaksanakan upaya pencegahan kematian ibu 

apa saja bu? Hambatan-hambatan yang dialami bidan

B1P3K : Hambatan, hambatan ya itu kalau kita merujuk ke rumah sakit itu misalnya kan kita menyatakan resiko seperti 
keluhan dari puskesmas wonosari I kehamilan 37 minggu anak gemelli terjadi perdarahan dia dirujuk ke rumah 

sakit PKU delanggu, delanggu nggak mau menerima, terus dirujuk ke RSI, RSI nggak mau menerima, ke 

tegalyoso nggak mau menerima alasannya apa nggak punya PICU nggak punya NICU, Neonatal Intensif Care 
Unit, setelah itu dibawa ke RSUD dr Moewardi, sampai disana itu wes kalau kita lihat sudah melewati berapa 

rumah sakit kita nggak melihat dari kondisi ibu ini sudah pendarahan, bayi nya itu juga beratnya otomatis 

BBLR, harus dibawa kemana mana, jalan-jalan tapi akhirnya juga kesana, yo biarpun nanti selamat kan 
membutuhkan biaya juga tidak sedikit, ibunya resiko nya nanti kan lebih besar daripada cepat tertangani.

P : Ya itu ya bu ya, terus ini bu ada sertifikasi untuk bidan ndak bu ini bu?

B1P3K : Ada.
P : Maksudnya berarti apakah di puskesmas ini ada sudah tersertifikasi semua bu?

B1P3K : Maksudnya sertifikasi yang mana?

P : Ee, kayak guru itu kan ada sertifikasi buat guru kan bu, nah untuk bidan ini ada tidak bu?
B1P3K : Kelihatannya untuk bidan ndak ada, karena itu katanya terlalu sulit untuk dilaksanakan karena terlalu banyak 

poin poin, jadi untuk bidan belum ada.

P : Terus tadi yang dimaksud sertifikasi ibu tadi yang apa ibu?
B1P3K : Maksud saya JKN, JKN itu kan untuk pelayanan, tapi itu kan bukan untuk sertifikasi, itu kan jaminan kesehatan 

dari BPJS dari askes.

P : Berarti belum ada?
B1P3K : Belum, belum.

P : Menurut bu tuti bidan di lakukan apa sertifikasi gitu?

B1P3K : Kalau saya sertifikasi itu ya perlu untuk memberi dukungan bagi si bidan karena kalau kita lihat dari sertifikasi 
yang lain, kalau dilihat dari tugas bidan itu kan begitu berat tapi dilihat dari segi apa seperti guru itu kan 

misalnya 1 bulan 2 kali gaji tapi kalau bidan kan cuma, cuma gaji tambahan fungsional dan lain sebagainya.

P : Tapi kalau untuk standarnya bidan, bidan yang terstandar itu bagaimana ibu? Tadi yang ibu sebutkan minimal 
D3 tadi ya bu ya

B1P3K : He em, kalau minimal D3 kan paling tidak pendidikan sudah standar, D3 untuk pelayanan kebidanan, kemudian 

juga sudah APN, Asuhan Persalinan Normal, juga sudah mengikuti pelatihan seperti konselor laktasi, MTBA 
dan sebagainya, CTU untuk KB.

P : O nggih. Terus ini bu, peran dokter obsgyn dalam upaya pencegahan kematian ibu menurut bu tuti bagaimana 

ibu? Peran dokter obsgyn di puskesmas ini.
B1P3K : Kalau peran dokter obsgyn di puskesmas kan tidak ada dokter obsgyn.

P : Kalau di rumah sakit? Apa peran dokternya sudah maksimal ibu

B1P3K : Kalau di rumah sakit, saya kira belum, masalahnya kalau kita mengirim ke rumah sakit itu tidak sewaktu-waktu 
itu kan kondisi pasien kan tidak diketahui tapi di rumah sakit dokter obsgyn tidak selalu ada.

P : Berarti menurut bu tuti jumlah dokter obsgyn masih kurang?

B1P3K : Kurang.
P : Terus ini bu, peran kepala puskesmas, bagaimana peran kepala puskesmas dalam upaya pencegahan kematian 

ibu?

B1P3K : Kalau peran kepala puskesmas itu sudah bagus, jadi dia itu selalu mengingatkan pekerjaan bidan itu apa saja, 
jadinya untuk kunjungan rumah, untuk melakukan apa itu kunjungan bayi ada, kunjungan ibu hamil yang 

beresiko ada, kunjungan nifas ada.

P : Nggih, itu kan peran dalam pelayanan ya bu ya, kalau peran kepala puskesmas dalam meningkatkan SDM nya 
bagaimana ibu?

B1P3K : Semua dipersilahkan kalau mau mengikuti pendidikan, sekarang juga masih ada 4 orang ini mungkin yang 

masuk ke D4
P : Berarti mengijinkan ya bu?

B1P3K : Mengijinkan 
P : Terus ini bu, dinas kesehatan, bagaimana peran dinas kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu menurut 

bu tuti?

B1P3K : Kalau saya dinas kesehatan itu kan dia cuma meminta untuk menekan angka kematian ibu dan bayi tapi yang 
ditekan kan untuk bidan, jadi semua bidan harus melaksanakan dengan misalnya ini gimana kamu kok ini ini ini 
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otomatis kan yang bekerja tetap harus bidan padahal kan bidan sudah bekerja semaksimal mungkin tapi 

hasilnya masih jelek kan otomatis bukan salahnya bidan sebenarnya.

P : Ya nggih. Itu intinya mengingatkan gitu ya bu dari dinas kesehatan?
B1P3K : He em.

P : Kalau untuk peran dinas kesehatan dalam meningkatkan kualitas SDM nya bagaimana ibu?

B1P3K : Kelihatannya mudah kalau mau siapa yang mau mengikuti pendidikan dipersilahkan.
P : Untuk pelatihan-pelatihan dari dinas kesehatan seperti itu?

B1P3K : Pelatihan-pelatihan banyak

P : Gratis bu?
B1P3K : Kalau APN kelihatannya bayar. Kalau yang lain mungkin gratis. MTBA, konselor ASI, yang refreshing-

refreshing itu gratis.

P : Umm nggih, terus ini bu, untuk fasilitas, bagaimana ketersediaan sarana prasarana di puskesmas dalam upaya 
pencegahan kematian ibu bu?

B1P3K : Kalau itu kan yang dipuskesmas kan itu yang di RB, kalau saya di pustu kan otomatis kan untuk anjuran-anjuran, 

anjuran-anjuran supaya jangan terlambat ke rumah sakit, intinya gitu kita kunjungi. Kalau misalnya ada PEB itu 
kan harus disuntik dengan obat tapi kan belum dilatih semua tapi obatnya juga sudah disediakan di rumah 

masing-masing, masalahnya itu untuk bidan delima seperti saya kan semua alat harus disediakan, obat-obat 

harus disediakan.
P : Terus ini untuk ambulans nya bagaimana ibu?

B1P3K : Kalau ambulans kan kelihatannya sopirnya cuma 1 cuma pagi hari jadi kalau malem ya keluarga sendiri yang 

mau suruh nyari mobil sendiri, kira-kira seperti itu.
P : O begitu, tapi tersedia ya bu ya?

B1P3K : Tersedia mobil 

P : Terus ini bu. Kondisi sarana prasarana nya, kan tersedia kondisinya bagaimana ibu?
B1P3K : Kondisinya cukup baik.

P : Cukup baik. Ada kalibrasi rutin ndak bu? Ditera, dicek apakah kondisi nya masih baik atau tidak

B1P3K : O ya masih, ya sering, ya biasanya tiap tahun
P : Terus itu ada, kondisinya baik ya bu, terus penggunaan alat-alatnya bagaimana ibu?

B1P3K : Maksudnya alat-alat yang mana

P : Maksudnya kan seperti kan pencegahan itu seperti cek Hb kemudian terus doppler seperti itu penggunaannya 
bagaimana ibu?

B1P3K : Baik, kelihatannya kemarin yang doppler dikasih baru 4 sudah termasuk saya, tahun 2012 tapi mungkin ya 

karena alatnya sering dipakai sekarang ya masih agak rusak kondisinya kurang baik.
P : Terus misalkan kondisinya kurang baik agak rusak seperti itu solusinya bagaimana ibu?

B1P3K : Saya masih punya doppler lagi, itu kan juga dari pemerintah tapi kan saya punya doppler lagi, doppler sendiri.

P : Berarti penyediaan sendiri ya bu ya?
B1P3K : He em

P : O nggih. Terus ini bu ketersediaan obat-obatan pencegahan kematian ibu kan ada tablet Fe, kemudian ada 

MgSO4, kemudian ada oksitosin, ya itu ketersediaannya bagaimana ibu?
B1P3K : Mencukupi.

P : Berarti tersedia ya bu, pernah kekurangan obat yang dibutuhkan ndak bu?

B1P3K : Tidak.
P : Tidak pernah. Terus ini untuk pemberian obat-obatan apakah ini untuk pemberian KIE nya bagaimana ibu 

kepada pasien?

B1P3K : KIE kepada pasien kalau dia itu berkunjung kita anjurkan untuk kunjungan ulang 
P : Terus nanti dikasih obat lagi atau evaluasi pemberian obat ulang?

B1P3K : Kasih obatnya misalnya ibu pertama kali kan kita lakukan anu komplit lengkap dari nama sampai kapan dia mau 

melahirkan, riwayat anak, kelahiran anak, dulu waktu melahirkan ada resiko apa ndak itu kan kita lihat dari dulu 
kemudian dari keluhan kita lihat misalnya sekarang keluhannya apa sebulan lagi keluhannya apa kita lihat, jadi 

harus berkunjung misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali kalau masih muda kan sebulan sekali nanti 

kalau sudah mendekati persalinan 2 minggu sekali 1 minggu sekali, jadi dia juga mau datang.
P : O nggih. Terus ini bu untuk penyediaan obat-obatnya, maksudnya darimana Fe, MgSO4 itu darimana bu?

B1P3K : Kalau MgSO4 itu semua beli sendiri dari bu iin yang memberikan karena kita beli sendiri kan nggak bisa, kalau 
Fe itu dari puskesmas disediakan untuk puskesmas

P : Berarti dari pemerintah?

B1P3K : Ya

P : Terus ini bu untuk pembiayaan ini, pembiayaan pelaksanaan upaya pencegahan prosesnya itu proses 

pelayanannya itu bagaimana bu proses pembiayaannya?

B1P3K : Proses pelayanan kan semua yang di PKD PKD, pustu pustu, puskesmas puskesmas, kalau dia pakai kartu 
jamkesmas, askes atau KIS dia kan gratis, tapi kalau ndak punya ya dia harus bayar

P : O nggih, tapi selama ini apa tidak ada hambatan dalam hal pembiayaan pelayanan ya bu ya? Pasien mau bayar 

ya bu ya?
B1P3K : Ya.

P : Terus ini pembiayaan dalam peningkatan SDM seperti tadi pelatihan atau mungkin ada seminar-seminar itu 

pembiayaannya bagaimana ibu?
B1P3K : Kalau pelatihan-pelatihan itu yang mengadakan DKK, kita lihat dulu, kalau dia itu untuk misalnya biayanya 

banyak dia harus bayar tapi kalau mungkin bisa dikit biasanya dia gratis, tapi kalau dari bidan delima itu 

misalnya itu dari uang bidan delima apa ya, uang kas, jadi yang didahulukan yang bidan delima itu karena dia 
sudah ikut iuran tiap bulan mungkin kayak gitu.

P : Nggih nggih, terus ini bu untuk pembiayaan, kan ya seperti ambulans tadi kan ada biaya pemeliharaan ya bu, 

kemudian pemeliharaan alat-alatnya mungkin kadang ganti baterai, itu pembiayaan nya bagaimana itu bu untuk 
alat-alatnya?

B1P3K : Kalau itu saya kurang tahu itu puskesmas.

P : Kalau untuk kebijakan nya ibu, bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan kematian ibu bu? 
B1P3K : Pelaksanaan ANC terpadu nya berjalan

P : Terus pelaksanaan SOP puskesmas yang berkaitan dengan upaya pencegahan kematian ibu bagaimana bu tuti?

B1P3K : Saya di pustu, ndak tahu. Kalau di pustu misalnya ada yang beresiko saya rujuk ke induk, kalau di induk dia 
masih dinyatakan normal kan masih ada bu dokter jadi kalau dia normal diobati disini dulu, kalau perlu dirujuk 

ke rumah sakit ya rujuk ke rumah sakit.

P : Terus misalkan ini tidak melakukan sesuai SOP itu apa ada sanksi bu? Misalkan kan standarnya pemeriksaan 
dari head to toe ya bu ya kadang kelewatan, kalau misalkan hal-hal seperti itu.

B1P3K : Ya diperingatkan, misale Lila, Lila kan ya diukur untuk mengetahui KEK apa tidak, TFU juga harus diukur, 

kalau dia lupa mungkin dari pihak sini yang mengingatkan, mbok coba diukur
P : O ya berarti peringatan ya bu. Terus ini bu, pencegahan kematian ibu ini kan ada primer, sekunder, tersier. Yang 

primer itu kan ada untuk pelayanan ibu caten apa namanya calon pengantin, kemudian ada P4K, kemudian ada 

pemberian tablet Fe, kemudian ada KIE ibu hamil. Nah, untuk pelayanan catennya itu bagaimana ibu?
B1P3K : Catennya itu kalau di desa ya, dari desa dia minta surat ke kelurahan baru ke puskesmas, di puskesmas 

mendaftar di kasih surat, surat calon pengantin, di imunisasi, setelah diimunisasi dia dikonsulkan ke bagian gizi. 

Dari bagian gizi dia yang ngasih tahu ini kalau besok panjenengan hamil, penjenengan harus menyusui selama 6 
bulan, selalu harus periksa rutin, makan yang bergizi, diberi contoh-contoh kalau disini.

P : Sudah berjalan ibu?

B1P3K : Sudah.
P : Terus untuk pemberian tablet Fe bagaimana ibu pelaksanaannya?

B1P3K : Untuk ibu hamil apa calon pengantin?

P : Untuk ibu hamil. Oh, calon pengantin juga dikasih ya bu?
B1P3K : Tidak. Untuk ibu hamil setiap kunjungan diberi obat tambah darah

P : Terus untuk P4K, program P4K bagaimana ibu?

B1P3K : Berjalan 
P : Terus untuk KIE ibu hamil tadi sudah dijelaskan, kemudian untuk pencegahan sekunder itu kan ada deteksi dini 

dan rujukan. Nah, untuk pelaksanaannya bagaimana ibu?

B1P3K : Deteksi dini kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan dari Hb, Lila, riwayat persalinan kehamilan yang dulu.
P : Terus untuk rujukannya tadi sudah dijelaskan ya bu, terus untuk pencegahan apa tersiernya itu kan ada 

kunjungan ibu nifas yang continue of care. Nah, itu pelaksanaannya bagaimana ibu?

B1P3K : Kita lakukan kunjungan misale hari ini persalinan itu kan masih disini besoknya pulang kita lihat 3 hari, 1 
minggu, 10 hari. Kalau dia sudah tidak ada keluhan berarti dia sudah normal nggak ada keluhan, tapi kemarin 

dari desa, desa sawan itu partusnya dirujuk ke rumah sakit PKU, SC dinyatakan bulan jarak sebulan, dia ada 

keluhan dibawah ke rumah sakit ternyata dia meninggal. Jadi meninggal nya apa kurang tahu
P : Terus ini pemberian vitamin A ya bu, itu juga berjalan ibu?

B1P3K : Berjalan.
P : Terus yang terakhir ibu peran kader, menurut bu tuti bagaimana bu dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B1P3K : Untuk pencegahan kematian ibu kader itu misale ada ibu hamil yang beresiko dia selalu memberi tahu, bu itu 

yang itu sudah lewat waktu, bu itu kok anaknya kecil, oh bu itu belum pernah periksa, bu itu ada yang hamil, 
selalu konsultasi disampaikan.
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P : Apa peran kader sudah maksimal bu?

B1P3K : Kalau maksimal dianggap sudah maksimal, dia sudah mau berusaha sudah mau tahu, tahu dia itu beresiko, 

karena ada yang beresiko dia juga harus memberi tahu bidan, sudah memberi anjuran untuk segera periksa, saya 
kira sudah cukup

P : Kalau pemeriksaan ibu hamil beresiko beda ya bu? Ada kesulitan ndak bu ngerujuknya?

B1P3K : Seminggu sekali atau sebulan sekali, dadine periksa ibu hamil dari yang normal sampai yang beresiko. Jadi kalau 
yang beresiko langsung disini ini harus ke rumah sakit ini harus kemana-mana jadi sudah dipilah-pilah, jadi ini 

diperkirakan partus normal, biarpun nanti setelah partus beresiko kan juga tidak tahu ya, tapi sudah dipilah-

pilah. Ini kalau resiko tinggi harus dirujuk ke mana, jadi untuk menekan saya kira lebih cepat di jawa timur, 
kalau di klaten kan ndak, kita itu di klaten harus bekerja sendiri, misale motivasi, motivasi sendiri, ngerujuk 

harus telfon kemana-mana, kalau dia nggak terima apa arep tak potok di rumah kan ya nggak mungkin, 

menjadikan sulit untuk ngerujuk, ya tho.

B2P3K : Bidan Kedua Puskesmas Ketiga Klaten

P : Selamat pagi bu nur khasanah, nah ini kan, angka kematian ibu ini kan belum menunjukkan penurunan yang 

signifikan ya bu ya, masih mengalami naik turun. Nah, menurut bu nur khasanah ini hal apa yang membuat AKI 

di Klaten itu kok masih naik turun bu?
B2P3-K : Yo kemungkinan dari banyak faktor, banyak faktor kan dari rumah sakitnya juga mempengaruhi, dari kondisi 

ibu hamilnya juga mempengaruhi, dari sistim perjalannya juga mempengaruhi. Ibu hamil kadang ada yang 

susah ada yang ndak untuk dirujuk itu ada yang mudah ada yang susah juga. Kadang kan faktor dari biaya, 
biasanya karena faktor dari biaya untuk yang saya alami itu untuk tensi tinggi, tensi tinggi tidak punya 

jamkesmas cuma pekerjaannya buruh kalau di rumah sakit itu wes takut, ya itu juga mempengaruhi. Kalau di 

rumah sakit kan disini seperti yang di utarakan bu Tuti tadi, disini udah di cek, Ooo, Hb nya ini sekian 9 koma 
atau sepuluh koma, sepuluh pas lah, kalau dirujuk di rumah sakit, Ooo ini ndak papa, dikembalikan lagi, untuk 

G1 usia 36 minggu itu belum masuk panggul bidan kan sudah tidak berani kan untuk dikonsulkan ke dokter 

atau ke rumah sakit tapi ndak papa ini nunggu dulu, itu hlo itu kan mesti juga mempengaruhi untuk sekarang 
kan memang karena faktor gimana ya, banyak sekarang yang hamil itu jaraknya jauh juga, baru 14 tahun baru 

punya anak, ya itu kan sekarang juga faktor biaya, ya biaya untuk sekolah besok itu kalau saya punya banyak 

anak biaya saya mahal makanya saya biayanya anak pertama. Pomone usia 5 tahun, 10 tahun yang akan datang 
baru anak itu kan juga mempengaruhi faktor resiko juga, itu.

P : Terus untuk faktor biaya tadi bu, biaya masalah rujukan misalnya dirujuk ke rumah sakit dengan pekerjaan 

begitu solusinya bagaimana ibu?
B2P3-K : Yo sekarang kan sudah ada BPJS, tapi untuk BPJS pun yo memang saya ikut BPJS terus asumsinya, hlo BPJS 

itu kan seumur hidup ya bu, yo iyo, untuk sekarang apalagi naik itu hla kui piye bu, sak perorangan apa 

keluarga, itu kan juga mempengaruhi. Saya daftarkan BPJS untuk ibu hamil tok padahal iku biaya terus, harus 
tiap bulan, ya itu memang kita sudah harus mensosialisasikan keuntungan BPJS itu memang juga kerugiannya 

tapi itu juga banyak keuntungannya membantu orang lain. Meskipun kita tidak sakit kan kita membantu orang 

lain supaya kita tidak sakit kan, tapi kan, hla terus, akhire kan banyak yang dropout juga kan.
P : Tapi dengan apa sudah dikonseling untuk ikut BPJS itu apa manut bu masyarakat?

B2P3-K : Banyak yang manut, tapi karena yo mungkin persyaratan BPJS itu yo harus punya rekening itu kan juga 

mempengaruhi untuk proses golek BPJS ki tibaknen susah, yo ora susah, tapi banyak yang manut. Untuk 
dropoutnya saya nggak tahu, gitu hlo. Banyak yang manut meskipun untuk saat persalinan nanti banyak yang 

berapa bulan terus mandek ya saya nggak tahu.

P : O nggih. Terus ini bu, untuk ini akhir-akhir ini bu nur khasanah mendengar kasus kematian ibu hamil dan 
melahirkan ndak bu? Mendengar atau mengalami mungkin bu?

B2P3-K : Denger, yen mengalami ndak, jangan sampai ya. Tapi mendengar di Wonosari

P : Hla itu karena apa ibu?
B2P3-K : Karena apa ya, tensinya duwur atau riwayat SC gitu. Ya itu mungkin ndak mau dirujuk apa gimana ya saya ndak 

begitu itu, saat itu kan memang tidak fokus, saya tanya, anu kok bu apa itu simpang siur, omonge karena tensi 

duwur riwayat SC katane tidak mau dirujuk saya ndak tahu, katane gitu.
P : Terus ini bu, kalau kematian ibu yang berkaitan mungkin dengan SDM nya yang kurang maksimal atau mungkin 

fasilitas yang kurang memadai atau mungkin dari segi pembiayaan atau mungkin dari SOP yang tidak 
dilaksanakan atau mungkin dari pencegahan yang kurang itu bagaimana menurut bu nur khasanah?

B2P3-K :Yo memang untuk SDM saya tapi itu pendapat untuk di PKU sendiri ya, tapi saya kan jarang merujuk, ke 

tegalyoso yo merujuk tapi yang jamkesmas waktu di PKU belum menerima, saya kan sering di tegalyoso, tapi 
di RSI jarang saya. Untuk di PKU memang yo mungkin kurang juga SDMnya, kurang tenaga, ndak SDM nya, 

iya kurang tenaga kan ya gimana ya. Ya seperti tadi saya merujuk utowo itu hlo pomone, oo, saya apa itu usia 

kehamilan 36 minggu terus ini belum masuk panggul disana ndak papa. Terus saya merujuk pas ya itu tadi bayi 

kecil, hlo iki koyo ngene, terus saya itu pernah merujuk hipertensi ya cuma di entang-entangkan di UGD. 
Waktu itu saya tetep nunggoni tapi wes di boka boki, wes diinjeksi, sudah di tatalaksana tapi tetep di entang-

entangke disitu, kan itu juga saya kan juga takut, wah iki engko nek kejang gimana wong saya tunggu sampai 

mau lahir di UGD tapi saya tahan, ojo ngeden sek, ojo ngeden sek, ayo tahan, jangan ngeden sek. Pomone saya 
suruh ngenden’o itu sudah lahir di UGD.

P : Selamat itu bu akhirnya?

B2P3-K : Alhamdulillah selamat, kadang juga karena faktor pasiennya waktu itu juga saya rujuk, mbak kowe iki riwayat 
SC, tensimu duwur, sudah saya kasih rujukan. Tak kasih rujukan terus waktu itu, pokoke kowe sesok kudu lahir 

di rumah sakit. Nggih bu. Waktu itu dodok-dodok saya jam 3. Jam 3 malem, tapi saya nggak bawa alat, wong 

saya sudah saya rujuk kok, pokoknya saya nggak bawa alat, terus lahir di rumah. Dari rumah saya lari ke rumah 
ambil alat, yo Alhamdulillah selamat dengan berat badan 24 ndak ada 2,5 tapi alhamdulillah sehat, tapi saya 

ndak bawa apa-apa wong saya niate merujuk kan kalau ada apa-apa saya sudah, O ya wes memang tak rujuk 

tenan, gitu hlo. Terus saya pulang lagi sampai itu saya lari kok, wong ya perjalanan sini sampai rumahnya yo 
agak dekat sih tapi saya lari ndak bawa kendaraan saya lari. Mungkin darahe nggak keluar kalau saya dibeleh 

karena saking paniknya saya ya itu kan karena banyak faktor juga. Padahal disini untuk ANC sudah terpadu, 

untuk pemeriksaan semua sudah, untuk kadernya yo memang kadang, bu saya titip biasanya saya titip itu ada 
ibu hamil tolong dikandani utowo mau periksa kemana ora kudu neng gonaku tapi tetep paling tidak tetep harus 

periksa. Yo paling endak tetep saya kunjungi meskipun satu kali, jenengan nggak usah pekewuh karo saya, ora 

kudu periksa sama saya bidan desa, endak. Sing penting jenengan iku periksa, bukune saya lihat sudah periksa 
ya sudah, tapi ki kurang apa saya bilangin, O ini jenengan kurang cek ini gini gini. Tapi juga karena itu kok 

mbak, kematian itu yo gimana yo wong itu yo memang banyak faktor tadi, ya multifaktor. Tapi kok disana bisa 

diturunkan yo memang semua itu harus bekerja, dari atasan juga, dari bawahan juga. Kalau dari bawahan 
bekerja dari atasan tidak ada. Yo mungkin rumah sakite sok kurang opo yo kerjasamane kurang. Hla opo-opo 

sitik, bidan tetep dirujuk kan sekarang, yo karena mungkin faktor dari rumah sakit, opo-opo sitik bidan kok 

dirujuk, padahal bidan disini wes sudah sesuai standar, tapi kan rumah sakit, opo koyo ngene kok dirujuk, 
padahal tenaga dari rumah sakit juga tidak memenuhi juga, tapi mungkin untuk di RSI atau tegalyoso mungkin 

memenuhi saya kok tidak begitu mengetahui jumlah, oo harus seberapa itu juga saya ndak tahu. Untuk disini 

pun juga kurang gitu hlo.
P : Kalau untuk ini dari fasilitas sarana prasarana nya bu, apa sudah memadai?

B2P3-K : Untuk yo koyoke anu kok mbak karena faktor pomone dokter obsgyn dokter obsgyn kan kurang juga kan. Untuk 

di PKU kan on call. Dadine kan tetep perjalanan itu kan tetep terlambat juga kan terus itu untuk fasilitas PKU 
kan  karena bukan kok saya menyoroti PKU endak tapi untuk anak kecil untuk PICU NICU nya masih belum. 

Hla itu kan harus kesana harus kesana. Terus juga untuk hipertensi itu kan paling bagus di Tegalyoso. Itu  

bukan kok saya menjelek-jelekkan endak, disini kan oo kalau hipertensi itu saya pernah konsul ke dokter 
spesialis, dok saya itu punya pasien hipertensi, dulu punya preeklampsia anaknya meninggal sekarang hamil 

lagi harus kontrol rutin ke Tegalyoso. Disarankan obsgyn ke Tegalyoso karena mungkin sudah apa ya saya 

denger dari temen-temen itu juga seumpama ne pas saat preeklampsia ya hipertensi lah belum preeklampsia itu 
disitu tidak mau menerima harus langsung dirujuk, ini harus dirujuk, karena di fasilitas pun belum memadai 

juga. Itu di pedan juga ada rumah sakit mitra husada juga belum memadai, disitu ada IDHI juga belum 

memadai. Hla disini kan padahal untuk preeklampsia atau pendarahan itu kan harus cepat kan, penanganan 
harus cepat, harus sampai ke rumah sakit yang terdekat. Padahal disitu belum ada, kita wes mubeng-mubeng, ya 

jarak ke Tegalyoso juga, itu hlo. Mungkin kan paling tidak untuk pinggiran dikasih rumah sakit yang enaklah, 

ya makane tadi Tutik ya enake ke Sukoharjo ya wes ke Sukoharjo tapi kan kalau saya dekatnya ke PKU. Untuk 
pasien saya rujuk ke Tegalyoso itu susahnya minta ampun, untuk hipertensi susahnya minta ampun. Ada yang 

kemarin preeklampsia kayaknya juga meninggal, anu nifas dua hari atau tiga hari preeklampsia meninggal ya 

karena faktor mungkin fasilitasnya mungkin.
P : Tapi meninggalnya di rumah sakit itu bu?

B2P3-K : Lahirnya di rumah sakit, sudah pulang kejang atau apa terus ke rumah sakit sudah terlambat, kan itu juga 

perngaruh dari preeklampsia, yo padahal sekarang preeklampsia harus penanganan, makanya tensi naik sedikit 
kita sudah merujuk. Padahal di rumah sakit kudune kan kamu itu periksanya harus kesini terus, besok 

melahirkannya kesini, enggak, gitu hlo, dari pihak dokter pun bilangnya nggak begitu. Biasane kan untuk di 
desa itu aku pilih bu bidan kok, siji yo rodok sabar, loro penak ora medeni, biasane gitu. Padahal wes 

diomongke, yen neng rumah sakit iku saiki wes biasa, ojo wedi banget, gitu hlo.

P : Ya kalau masayarakat desa kan mendengar rumah sakit kan image nya itu bu
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B2P3K : Ya karena dari dulu, faktor dulu itu kan tenaganya banyak yang konotasinya galak itu hlo, jadi kan wes neng 

kono wes ora nyaman bu, aku wedi engko arep ngene we wedi arep ngomong ngene we takut. Ya itu kan tetep 

wes image e kan, wong saya aja tenaga kesehatan kalau ke rumah sakit ki kat cilik wes ojo neng rumah sakit, 
rumah sakit ki galak-galak. Ya image saya kan dari kecil wes gitu.

P : Terus ini bu untuk peran bidan. Nah, menurut bu nur khasanah ini bagaimana peran bidan puskesmas dalam 

upaya pencegahan kematian ibu?
B2P3K : Ya kan tadi sudah saya sebutkan, opo-opo sitik ki wes dirujuk, opo sitik sudah saya konsulkan, saya sudah 

konsulkan kesini, mbak saya punya pasien hemoroid itu iso nglairke normal ndak? Wes gawaken rene, rujuken 

rene, biasane temen-temen saya juga gitu. Mbak saya punya pasien itu i piye isoh lair neng kene po ra, wes 
mbok digowo neng rumah sakit, sebenarnya sudah sharing sesama tenaga bidan ki sudah tanya. Sebenarnya 

bidan itu sudah gimana ya, ya tetep harus konsul sama temane, kalau dikit-dikit konsul dokter kan yo ndak enak 

tho, kok ketok bodo timen, tapi kan sesama teman, mungkin ada pengalaman, o aku pengalaman HB sekian ki 
ojo ditangani ayo kita bawa ke rumah sakit, ayo kita konsulkan ke gizi dulu yen isih nyandak, udah, untuk hal-

hal yang ringan-ringan kita konsul sama bidan yang mungkin yang senior kan banyak pengalaman, mbak iki 

piye, alah kuwi rapopo, kuwi dengan penanganan, biasane gitu.
P : Terus ini mengenai kuantitas dan kualitas bidannya menurut bu nur bagaimana ibu?

B2P3K : Yen kuantitase yo untuk gini karena faktor banyak kematian mungkin ya, bidan kan banyak yang takut untuk 

daerah wilayah juwiring khususe, banyak yang tidak praktik untuk persalinan, kan apa ya saya memang 
setengah praktik setengah ora. Maksude saya punya anak kecil arep praktik ki yo wedi. Memang kita bidan 

kalau menolong kita memanggil sesama bidan, terus kok anu yo kuantitase yo wis apik tapi kan banyak yang 

tidak praktik, akhire kan pada, seumpama saya tidak praktik, terus ibu hamil saya itu biasanya mencari bidan 
yang praktik di rumah makane lari kesini meskipun disini yo sesama bidan menginformasikan ada hamil gini 

gini gini. Tak kiro nek kuantitase sudah cukup. Kualitase sekarang kan termasuk konsultasi juga kualitas kan. O 

ya untuk ANC terpadu kita sudah menggembor-gemborkan, ayo, harus Hb, HBSag, ayo cek protein urin, ayo 
periksa, kita juga sudah kunjungan rumah. Tadi bu saya pas kunjungan rumah, saat neneni, ibu hamile mlayu. 

Wedi ndak kon prikso. Aku yo ngomong kaderku, pokoke wonge kui kon prikso, kon prikso neng endi-endi 

rapopo, harus periksa, ya melibatkan kader juga, melibatkan tetangganya, itu mlayu. Tapi kalau di tempat saya, 
sudah saya kunjungan rumah, bu sampun prikso, sampun bu, niki kulo pun prikso, coba saya lihat bukune. Saya 

priksanya di dokter spesialis terus kok. O ya nggak papa, tapi jenengan harus periksa Hb ora, yen ora kono coba 

periksa neng puskesmas, tapi biasane kalau di rumah sakit ya wes komplit. Biasane dokter spesialis itu tidak 
melakukan pemeriksaan di awal-awal seperti yang kita lakukan. Saat mau persalinan semua itu diperiksa. Kalau 

kita kan dari awal. Itu kan juga gimana. Makane dari atas juga harus bekerja, intine kan harus ada kerjasama. O 

ya bidan desa itu programnya kayak gini. Kalau yang periksa di dokter spesialis kan program nya tidak ada TT. 
Hla itu ayo kita kerjasama, ya kerjasama itu ada tapi belum maksimal untuk kerjasama spesialis sama bidan. 

Kalau di bidan Hb itu kan ditanyakan karena ada laporan setiap bulan itu ada periksa kedua trimester ketiga itu, 

periksa pertama Hb itu harus dilaporkan, HbSAg harus dilaporkan, protein urin harus dilaporkan, Hb pertama 
trimester pertama kunjungan pertama juga harus dilaporkan. Kalau di spesialis kan tidak makane itu kan 

kerjasamane memang belum maksimal untuk itu, ya memang untuk pencegahan kan memang dari atas mandeg 

terputus dari bawah dewe-dewe kan makane tidak maksimal.
P : Terus untuk bidannya ada sertifikasi ndak ibu?

B2P3K : Sertifikasi apa itu persalinan normal APN itu sudah ada.

P : Kalau disini sudah APN semua ibu?
B2P3K : Kayaknya sudah, sudah pada APN semua

P : Kalau sertifikasi seperti guru itu apa sudah ada bu?

B2P3K : Kayake ndak ada. Ya APN untuk yang asfiksia, CTU, BBLR cuma itu ya sertifikasinya. Yang terbaru ini MU, 
baru mau 

P : Kalau bidan ahli itu beda ya bu

B2P3K : Ya yang D4 kan. Yang sekang ini MU kalau dulu STR, surat registrasi misalnya buka di rumah sendiri. Kalau 
KB kan CTU, penanganan persalinan normal APN, BBLR, asfiksi, terus ANC terpadu itu. Kalau sertifikasi 

kayak guru nggak ada mbak, mungkin ini karena jenjang pendidikan bidan ndak seperti guru. Guru itu kan S1 

mudah, untuk bidan D3 itu susahnya minta ampun, untuk D4 juga susah, kalau bidan kan ada skill nya ya. Nanti 
D4 kebidanan itu setara dengan S1. Bukan sertifikasi sih kalau kita istilahnya JKN itu, cuman kalau untuk kita 

praktik mandiri buat surat ijinnya itu harus banyak proses, kalau sekarang MU jadi semua nya sudah terserap 
disitu. Bidan D3 paling mentok golongan IIID kalau nggak kuliah lagi. Karena bidan itu berhubungan dengan 

nyawa kan, lain dengan guru. Guru itu kan tidak kelihatan untuk proses hasil akhirnya kan tidak dituntut juga 

kan, dia bodo dia tidak jadi apa-apa kan tidak menuntut gurunya, hlo anak ku kok sudah sekolah, sudah keluar 

uang banyak kok tidak jadi kan tidak dituntut, kalau kita kan berhubungan dengan nyawa, berhubungan dengan 

kecacatan manusia kan.

P : Menurut bu nur perlu ndak bu bidan ada sertifikasi?
B2P3K : Ya perlu lah, tapi kan nanti syaratnya banyak banget, nah itu bisa ndak untuk di cover di bidan, ya setidaknya 

harus ada kerjasama dari atas dari bawah ya itu Cuma itu, ayo kita turunkan angka kematian, tapi atas sama 

bawah itu ayo bekerja sama.
P : Terus ini untuk peran obsgynnya menurut bu nur khasanah bagaimana ibu dalam pencegahan kematian ibu?

B2P3K : Ya obsgyn kan mungkin kurang banyak ya, mungkin kurang, menurut saya kurang karena opo untuk wilayah 

pedan pun hanya ada dokter spesialis obgsyn satu itu pak giri, itu pun juga on call. Di PKU juga on call tidak 
ada yang standby. Nek di RSI ada standby kan, di tegalyoao juga standby. Kan cuma dua rumah sakit itu terus 

gimana

P : Berarti kurang ya bu ya?
B2P3K : Termasuke kurang, menurut saya kurang, kurang tenaga nya juga.

P : Terus ini bu nur, bagaimana peran kepala puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B2P3K : Kalau kepala puskesmas disini ya tetep ngoyak-oyak. Pokoknya kamu itu jadi bidan ya kudu ngene, kudu 
ngene, ayo penyuluhan, ayo kunjungan rumah, gitu-gitu

P : Selalu mengingatkan ya bu ya. Nah itu kan peran kepala puskesmas dalam pelayanan ya bu ya. Kalau peran 

kepala puskesmas dalam peningkatan SDM bagaimana ibu?
B2P3K : Ya buktinya kalau ada yang mau sekolah diijinkan, itu kan salah satu peran kepala puskesmas, terus kalau ada 

pelatihan juga ada ijin, itu kan peran untuk peningkatan SDM juga.

P : Terus untuk peran dinas kesehatan bagaimana menurut bu nur khasanah dalam upaya pencegahan kematian ibu?
B2P3K : Yen dinas kesehatan itu banyak pelatihan-pelatihan juga untuk wilayah disana juga memang banyak sudah 

maksimal juga. Wong digembor-gemborkan juga, makanya ada program ANC terpadu kan juga dari dinas juga 

kan. Ya untuk dinas sudah maksimal mbak, wong banyak program juga, mungkin ada pelatihan, nyatanya ada 
sekolah d4 itu kan dinas juga yang mengijinkan.

P : Terus ini bu, bagaimana ketersediaan sarana prasarana di puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu?

B2P3K :Kalau disini kan puskesmas PONED ya memang belum memadai?
P : Apa bu contohnya yang belum memadai?

B2P3K : Ya kan untuk penanganan preeklampsia, MgSO4 memang sudah ada, untuk oksigennya sudah ada juga tapi 

untuk pendarahan disini cytotex sudah ada juga. Ya sudah ada tapi kan tidak seperti di rumah sakit kan. Tetep 
terbatas juga kan. Ya memang sudah ada tapi tidak selengkap di rumah sakit. Kemarin disini ada pendarahan 

juga tertangani, untuk preeklampsia pas hipertensi, disini MgSO4 boka boki terus dikirim kan tidak tertangani 

disini. Untuk penanganan KPD untuk infeksi belum maksimal di PONED memang harus dirujuk. 
P : Terus untuk kondisinya ibu bagaimana untuk alat-alatnya?

B2P3K : Kalau untuk kondisinya masih bagus

P : Kalibrasi nya rutin ibu?
B2P3K : Kayaknya untuk disini berkala, kalau wes elek y diganti

P : Terus untuk obat-obatan ibu, bagaimana ketersediaan obat-obatan dalam upaya pencegahan kematian ibu? Kan 

ada tablet Fe, MgSO4, oksitosin itu bagaimana ibu?
B2P3K : Yen kalau disini banyak tersedia.

P : Terus penyediaannya dari mana ibu?

B2P3K : Ya dari dinas, ya bidan tahu itu ada tapi kan yang mengelola apotik. Mungkin ada yang dari dinas mungkin ada 
yang swadaya.

P : Terus untuk ini untuk proses pembiayaan pelayanan bagaimana ibu?

B2P3K : Yen disini kan jamkesmas bisa digunakan tapi kan peraturan untuk USG tidak bisa jamkesmas, tapi banyak 
pasien disini yang o ndak papa bu, aku sing penting USG. Untuk yang cek laborat ada yang gratis ada yang 

bayar sendiri. Hb, HbSAg, golongan darah itu bayar sendiri. Yang itu HIV AIDS, tapi semua pasien banyak 

yang mau nyatanya disini banyak yang cek juga.
P : Kalau untuk pembiayaan peningkatan SDM seperti seminar atau pelatihan bagaimana ibu?

B2P3K : Kalau untuk seminar kan di IBI kita ada seminar sering paling tidak HUT IBI juga mengadakan seminar. Untuk 

dikelola IBI itu kan dari biaya pribadi. O ini ada HUT besok ada seminar biaya sekian itu biaya pribadi, 
sementara pribadi hanya dikelola dari IBI, tapi yen diluar, di rumah sakit solo ada seminar siapa yang mau ikut 

silahkan itu kan biaya sendiri.
P : Ada yang gratis ndak bu pelatihan atau seminar?

B2P3K : Jarang sih. Tapi dari IBI kan tidak terasa karena sudah iuran awal. O ndak bayar tapi kan sudah iuran awal.

P : O nggih, terus ini bu untuk kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan kematian ibu menurut bu nur 
khasanah bagaimana?
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B2P3K : Banyak, kemarin kan sudah digembar-gemborkan, kemarin juga ada dari IBI ada pelatihan pemasangan KB 

pasca plasenta itu kan juga salah satu kebijakan mencegah kematian, O ini anak mu we akeh, o anakmu wes 

akeh, daripada nunggu-nunggu utawa kebobolan pasca plasenta sudah ada IUD langsung pasca plasenta itu kan 
juga salah satu kebijakan pemerintah. Terus kebijakan juga ada safari KB itu kan yang resiko-resiko ayo KB 

ada safari kan gratis itu kan juga salah satu kebijakan. O ya BPJS ini kan juga salah satu kebijakan untuk 

mempermudah dana kerumah sakit.
P : Terus untuk ini bu, untuk pelaksanaan SOP dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana ibu?

B2P3K : Sudah sesuai, karena manusia itu kan tidak sama, meskipun penatalaksanaan kan kadang ada faktor X, faktor X 

dari manusia nya. Ini kejadian adek saya, waktu saya itu operasi amandel tapi ada faktor X sampai terjadi efek 
samping disini bengkak, udaranya masuk di paru-paru. Setiap indivdu beda. Seperti KB, saya itu kalau suntik 

KB tidak M bu, sama-sama 3 bulan sama-sama obatnya sama, yang sini O saya bisa M setiap bulan, O disini 

ngeflek-ngeflek terus. Hla itu kan sama, obatnya sama, penatalaksanaan sama, cara penyuntikan juga sama tapi 
efeknya beda, hla itu kan gitu.

P : Terus ada sanksi ndak bu jika tidak tidak melaksanakan sesuai SOP.

B2P3K : Kalau di rumah sakit kan kerjanya bersama-sama, kalau disini kan saling melengkapi, ya saling mengingatkan. 
Karena kalau di rumah sakit kan banyak orang jadi saling mengingatkan.

P : Terus ini bu, pencegahan kematian ibu ini kan ada primer, sekunder, tersier. Yang primer itu kan ada untuk

pelayanan ibu caten apa namanya calon pengantin, kemudian ada P4K, kemudian ada pemberian tablet Fe, 
kemudian ada KIE ibu hamil. Nah, untuk pelaksanaannya itu bagaimana ibu?

B2P3K : Semua sudah itu. kelas ibu hamil sudah terlaksana rutin.

P : Terus untuk pencegahan sekunder itu kan ada deteksi dini dan rujukan. Nah, untuk pelaksanaannya bagaimana 
ibu?

B2P3K : Sudah, makane ada ANC terpadu untuk deteksi dini, O ini ada usia 37 hamil G1 itu wes udah langsung tetep 

harus ini komunikasi ke rumah sakit. Itu untuk semua bidan sudah terlaksana. Semua sudah kita laporkan, untuk 
KEK juga kita laporkan karena untuk deteksi itu juga kita laporkan

P : terus untuk pencegahan apa tersiernya itu kan ada kunjungan ibu nifas yang continue of care. Nah, itu 

pelaksanaannya bagaimana ibu?
B2P3K : Ya sudah kunjungan

P : Terus yang terakhir ibu peran kader, menurut ibu bagaimana peran kader dalam upaya pencegahan kematian 

ibu?
B2P3K : Yen kader memang tahu di tempat saya, bu itu hamil, anake kae iki iki, coba tulung ditiliki wes prikso opo 

durung, terus saya ngajak kader kunjungan rumah itu, terus kadang kan anu ditutup-tutupi mbuh kadang sapa 

sing ngerti. Po kowe hamil, mboten kok. Padahal ditakoki kader. Terus pomone ada wabah DB, bu kae hamil 
mondok disana kayake DB bu. Kader laporan gitu. Bu kae panas coba ditekokne ditiliki neh bu.

P : Ada honor untuk kader ndak bu?

B2P3K : Yo itu tergantung desa, ada desa yang sekedar memberi, ada yang dari desa itu tiap tahun semacam THR an, ada 
yang sama sekali tidak, yo gitu. Kader juga ya  menyadari jadi kader memang ra ono opo-opone. Ndak papa bu 

wong aku yo pengen ngerti bab kesehatan juga aku y pengen awor temen daripada neng omah ngopo. O nek 

honor ndak ada, kalau ada ya paling dari desa itu setahun sekali. Ada kader yang aktif tapi ya ada yang nggak 
aktif, ya wajar manusia

DKK : Dinas Kesehatan Klaten

P : Selamat siang bu bekti. Nah, ini kan angka kematian ibu di klaten ini kan masih naik turun belum menunjukkan 

penurunan yang signifikan. Nah, menurut bu bekti ini kira-kira hal apa yang membuat AKI di klaten ini kok 
masih naik turun bu?

DKK : Ya faktornya memang banyak, ya mungkin dari faktor resiko sendiri pada ibunya sudah ada terus kemudian juga 

memang di klaten hlo ya faskes nya sendiri contohnya puskesmas, faskes tingkat satu sama faskes tingkat dua 
memang perlu dioptimalkan terus kemudian dari SDM kebetulan mungkin SDM nya ya sudah kompeten tapi 

yang mungkin ke arah kualitas terus kemudian juga faktor kebijakan juga bisa berpengaruh.

P : Terus akhir-akhir ini bu bekti mendengar kematian nya kenapa ibu, ibu hamil dan melahirkan?
DKK : Rata-rata PEB, kemarin yang tahun 2015 itu preeklampsia kemudian faktor lain banyak, yang banyak malah 

faktor lain, contohnya kemarin kan ada yang pasca stroke, penyakit riwayat jantung, kemudian ada Ca dia itu 
hamil dan hampir semua faktor resiko, ada faktor resikonya.

P ; Umm, kalau kematian yang mungkin disebabkan karena SDM nya yang kurang maksimal atau mungkin sarana-

prasarana yang kurang memadai atau mungkin SOP yang tidak dilaksanakan atau mungkin upaya pencegahan 
yang kurang menurut bu bekti bagaimana ibu?

DKK : Kalau sarana prasarana kita kan sebenarnya punya 10 puskesmas PONED tapi memang sarana prasarana belum 

optimal semua terkait dengan pengadaan dari APBD II maupun APBN seperti itu, memang ini belum maksimal, 

untuk faskes tingkat II sebenarnya kita memang untuk klaten ini kan ada 2 rumah sakit PONEK tapi PONEK 
nya kan belum eee belum onset jadi masih on call kan jadi kegawatdaruratan kan untuk obstetri itu kan 

harusnya on set terus kemudian dari SOP insyaAllah sudah sih sesuai SOP misalnya SOP rujukan SOP 

penanganan kegawatdaruratan itu selama ini kematiannya kan ya di rumah sakit semua sih tidak di faskes 
tingkat I itu secara SOP penanganan kan juga sudah sesuai juga di rumah sakit ya kita sebenarnya juga sudah 

mengkaji juga sih sebenarnya untuk SOP kita kan juga melakukan audit di tingkat kabupaten itu sudah intens 

kita intens gitu hlo. Nah, itu memang selama ini memang mungkin ke arah fungsi faskes nya itu yang kita 
optimalkan sama optimalkan itu tadi penjaringan resiko itu ke arah sebenarnya sudah tapi pengawalannya. Nah, 

pengawalannya itu mungkin lebih dioptimalkan karena kan mungkin ada kita sudah menemukan resiko bidan 

mungkin pasiennya itu kadang sudah dalam kondisi sudah tidak baiklah sampai ke rumah sakit harusnya kan 
bisa selektif seperti itu kan akan lebih bisa menekan itu salah satu faktornya juga itu terus mungkin juga kalau 

peningkatan apa kapasitas tenaga itu memang kita selama ini nggak pernah ada pemihakan dari APBD II untuk 

peningkatan kapasitas misalnya untuk pelatihan manajemen asfiksi seperti itu temen-temen yang di puskesmas 
itu kan sangat perlu terus pelatihan MTBS seperti itu juga perlu karena kan untuk bayi-bayi yang dengan apa 

tanda bahaya seperti itu kalau tidak kita deteksi lebih awal ya akan menambah angka kematian bayi juga. Jadi 

kepihakan peningkatan kualitas SDM itu juga selama ini dari APBD II memang tidak ada.
P : Umm, kalau menurut bu bekti bagaimana peran bidan dalam upaya pencegahan kematian ibu?

DKK : Peran sebenarnya sudah sih, peran dia dalam memberikan pelayanan, sebagai pendidik, itu semua sudah.

P : Sudah maksimal ya bu?
DKK : Sudah tapi mungkin lebih ke arah kualitas yang perlu kita refresh kan karena ya maaf ya mungkin fungsi bidan 

desa itu lah yang sebenarnya harus kita kembalikan ke fungsi awal itu kan diluncurkannya bidan desa tahun 

90an itu kan sebenarnya sudah di atur nah disitu dia harus domisili dia harus memberikan pertolongan pertama 
pada masyarakat binaannya itu, hla disini kebanyakan kan temen-temen bidan yang mungkin sekarang ya mulai 

menurun gitu hlo jadi tidak seoptimal dulu fungsi bidan desa pertama diluncurkannya bidan desa, itu dilihat saja 

dari satu, satu indikator saja dia harus domisili saja di kabupaten klaten itu yang tidak domisili hampir 50%. 
Nah, padahal kalau dia domisili paling tidak dia bisa mengawal seluruh binaannya itu biar bisa lebih apa ya 

lebih bisa mengontrol oh ibu itu HPL nya sudah dekat padahal dia faktor resikonya ini ini ini dia bisa intervensi 

lebih awal itu yang diharapkan dan tidak hanya by phone tidak hanya lewat bu kader tapi benar-benar fungsi 
bidan desa itulah memang yang diharapkan. Nah, itu 1 poin tidak domisili ya 1 poin tidak domisili baru 

kemudian faktor-faktor yang lain perannya ya peran dia sebagai anggota masyarakat lah paling tidak itu tadi kan 

yang berhubungan dengan tugas dia sebagai bidan, nah, peran dia di masyarakat kan paling tidak dia bisa 
promotif kalau dia domisili disitu dia bisa ibaratnya bisa 24 jam di wilayah itu masyarakat membutuhkan 

sewaktu-waktu misalnya malam, oh ada pengajian, dia bisa promosi tentang kesehatan ibu, kalau dia laju 

bagaimana. Nah, itu fungsi dia sebagai pendidik seperti itu, nah, mengubah perilaku itu kalau kita tidak 
memberikan contoh kita tidak mau ya susah kan, sekarang kita cuma eee mengawal tok, kita tidak langsung 

pendampingan langsung itu juga sangat sulit, hal yang sangat sulit, yang paling sulit itu kan memang mengubah 

perilaku. Contohnya kematian ibu ini, 1 contoh minum Fe, nah, itu kan mengubah perilaku masyarakatnya itu 
juga sangat sulit kalau bidan tidak bisa promosi, bidan tidak mendampingi, itu hal yang sangat sulit, gitu.

P : Terus ini ibu, mengenai kualitas dan kuantitas bidannya menurut bu bekti bagaimana dalam upaya pencegahan 

kematian ibu?
DKK : Kalau jumlah kita memang masih kurang bidan desa. Ada desa yang masih kosong di ampu oleh bidan induk ada 

yang di ampu bidan desa lainnya itu kan mungkin sekitar seputar 10 sampai 15 lah itu masih perlu ada beberapa 

yang kosong karena ada yang pensiun, ya kan, kemarin malah ada yang meninggal gitu kan, jadi memang 
secara jumlah masih ada kekurangan tapi sebenarnya kita itu kan jumlahnya sudah 490an tapi kan itu juga di 

rawat inap, juga dia pemegang program apalagi sekarang bicara kualitas ya, bidan itu sebenarnya kalau tidak 

sekarang itu kebanyakan lebih banyak tambahan daripada tugas pokoknya, sampirannya itulah yang 
menyebabkan kualitas dia di dalam pelayanan itu turun, contohnya apa, bidan jadi bendahara BOK, bidan jadi 

eee apa pengadaaan barang dan jasa, seperti itu, jadi sampirannya yang juga banyak terus disamping itu kan 

program promkes program lingkungan P2 itu kan kadang dibebankan juga pada bidan desa, sebenarnya juga 
memang anu ya bisa lintas program tapi kenyataannya kadang kan misalnya pendataan rumah itu kan semua 

bidan desa, jamban ya kembali lagi bidan desa, kualitasnya kalau tetap mau memaksimalkan khusus ibu anak 
juga memang kadang ya juga dilema juga itu tugas bidan desa tapi dengan overloadnya kegiatan yang banyak 

juga akhirnya kualitasnya juga menurun karena kan terbatas juga itu karena dengan beban yang banyak terus 

administrasinya yang banyak itu jadi fokusnya tidak hanya ibu anak kan sekarang, kalau dulu kan memang 
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bidan desa polindes itu kan sebenarnya kesehatan ibu anak tapi kalau sekarang kan seluruh nya harus 

menangani PE, harus menangani macem-macem.

P : Kemarin pas di karanganom itu juga ini bidannya nganu PE
DKK : Iya, jadi tugas tambahannya. Kalau kita bicara kualitas kan karena tugas tambahannya juga banyak dari segi apa 

ya segi pemihakan itu tadi peningkatan optimalisasi peningkatan kapasitasnya kan juga tidak ada keberpihakan 

gitu lho, kadang temen-temen malah biaya sendiri contohnya mau pelatihan apa CTU karena kan gak ada dari 
APBD II adanya kan dari pusat dari pusat itu kan contohnya satu tahun untuk pelatihan CTU itu paling 2 

angkatan. 2 angkatan itu berapa, paling 30 orang, itu. Padahal kalau tidak ya nanti ketinggalan.

P : Terus ini bu ada apa, sertifikasi untuk profesi bidan ndak bu?
DKK : Maksudnya sertifikasi yang bagaimana?

P : Ini seperti kan standar buat bidannya itu bu, maksudnya bidan yang sudah terstandar sama yang belum, apakah 

sudah terstandar semua apa bagaimana bu?
DKK : Kalau dari lingkup dinas kesehatan ndak ada tapi kalau di BPM dari IBI itu kan dia ada yang memberikan 

pelayanan yang berkualitas di branded nya adalah bidan delima, kalau enggak ya BPM biasa seperti itu. Tapi 

kalau dari lingkup kita ya nggak ada, dari jajaran dinas kesehatan ya bidan desa, bidan pustu, bidan induk, 
nggak ada standar contohnya ini yang kompeten ini yang nggak kompeten itu nggak bisa mbak kalau nggak 

pelatihan.

P : Umm, terus kalau sertifikasi seperti guru itu ndak ada ya bu ya?
DKK : Ndak ada, adanya ya paling kalau dia ini ya menyesuaikan dengan jenjang pendidikan nanti kalau dia sudah 

lulus bisa bidan ahli kalau enggak ya enggak. Kalau sertifikasi nggak ada.

P : Tapi ada beda ya bu antara bidan ahli sama yang tidak itu?
DKK : Beda, levelnya kan sudah beda mbak. Levelnya itu kan kalau dia alih jenjang itu kan secara kedinasan sih kalau 

D3 level 5 itu.

P : Terus mengenai dokter obsgyn ibu, menurut bu bekti bagaimana peran dokter obsgyn di klaten ini dalam upaya 
pencegahan kematian ibu?

DKK : Kita kalau sebenarnya di klaten ini sudah baik karena dokter obsgyn nya banyak, kita juga bisa konsultasi 

sewaktu-waktu cuma mungkin yang perlu kita pikirkan pembinaan ke puskesmas selama ini belum ada 
mungkin akan lebih baik dokter obsgyn atau dokter anak  itu pembinaan ke puskesmas mengalokasikan waktu 

misalnya pembinaan di puskesmas PONED A PONED B bisa menjadi tempat rujukan atau hanya sekedar 

konsultasi itu kan memberikan transfer knowledge, refresh itu akan lebih lebih... ini baru kita upayakan sih, 
baru kita pendekatan karena kan jadwalnya dokter obsgyn juga padat disamping itu juga ijinnya bagi beliau-

beliau yang dinas di rumah sakit itu kan juga tidak mudah sekarang dengan adanya akreditasi seperti itu kan kita 

juga perlu advokasi juga dengan beliau beliau.
P : Nggih. Terus mengenai kepala puskesmas bu, bagaimana peran kepala puskesmas dalam upaya pencegahan 

kematian ibu menurut bu bekti?

DKK : Kalau selama ini ya sepengetahuan saya sih sudah care sudah apa ya kalau fungsi puskesmasnya sesuai ya 
mungkin nanti perlu yang inovatif gitu aja karena selama ini hanya normatif. Ya yang inovatif itu ya yang 

mungkin belum nampak dari kepala puskesmas. Normatifnya o ini ada program kelas ibu dilaksanakan, o ini 

ada program ini dilaksanakan tapi program inovatif nya mungkin dari kepala puskesmas sendiri kayaknya 
belum.

P : Kalau peran dinas kesehatan ibu dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana?

DKK : Wah, sudah berbagai upaya, sampai pusing mbak, kita sampai lintas program lintas sektoral kemudian kita sudah 
berusaha audit kita sudah berusaha menjaring dengan rumah sakit sudah. Terus kita itu sampai memetakan resti 

nya juga tapi nggak tahu kenapa malah tambah terus. Peran dinas kesehatan karena saya di dinas yo sudah 

optimal, kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan dana yang minimal itupun kami sudah berusaha tapi 
ya nggak tahu faktornya apa kok naik terus.

P : Terus itu kan dalam proses pelayanan kalau mengenai peningkatan SDM nya ibu, peran dinas kesehatan 

bagaimana? Mungkin ada pelatihan atau seminar yang diadakan dari dinas?
DKK : Kalau dari dinas itu kalau tidak ada kepihakan anggaran dari daerah yo mau dana dari mana

P : O berarti bermasalah dengan dana ya bu?

DKK : O iya. Jelas tho ya, seperti tempat saya itu dengan dana yang minimal satu tahun saya harus mengalokasikan 
semua kegiatan kalau nanti saya tidak ada anggaran ya gimana nanti mau jalan gitu. Selama ini kita berusaha 

juga sih walaupun tanpa dana pun yang tupoksi itu sudah kita lakukan tapi untuk peningkatan yang namanya 
pelatihan itu kalau tidak ada dana tidak mungkin, seminar pun tidak ada dana tidak mungkin. Nah, salah satunya 

upayanya itu dinas kesehatan itu bekerja sama dengan organisasi profesi ya IBI, IDI ya seperti itu, kita 

kerjasama seperti itu lintas sektoral. Dinas kesehatan menyelenggarakan sendiri jelas tidak mungkin kalau tidak 
ada kepihakan anggaran.

P : Mungkin hambatan-hambatan selain yang berkaitan dengan anggaran apa ibu yang dialami dinas kesehatan?

DKK : Selain anggaran ya itu tadi kerjasama dengan lintas sektoral itu kan susahnya itu misalnya kita sudah koordinasi 

dnegan lintas sektoral hari ini yang berangkat kepala nya besok yang berangkat anak buahnya, sudah beda lagi, 
jadi kesinambungannya itu lah yang sulit. Terus kesulitannya lagi apa ya komitmen, sing angel komitmen 

mbak. Komitmen bersama, o kui gaweane dinas kesehatan bukan kegiatan maksudnya angka kematian itu 

urusane dinas kesehatan padahal kan gak bisa, komitmen dari seluruh elemen di kabupaten kalau ini itu PR nya 
kabupaten itu sangat sulit hambatannya. Kalau misalnya sudah ada kematian ibu bayi o dinas kesehatan, sudah 

gitu aja. Padahal komitmen yang kita butuhkan kan nggak mungkin, padahal kematiannya mungkin juga kan 

sekarang kematiannya kan lebih banyak juga kehamilan yang tidak diinginkan dari remaja ya misalnya, kita kan 
nggak bisa sendiri, itu harus unsur dari diknas, kemenag, ya kan kantor KB semua kan, sosial. Itu komitmen, 

bangun komitmen di tingkat kabupaten itu sangat sulit.

P : Kalau dari segi pelaporan administrasi ibu? Pelaporan-pelaporan.
DKK : Pelaporan-pelaporan insyaAllah enggak, kita sudah bisa kita atasi. 

P : Terus mengenai ini, sarana prasarana ibu, bagaimana ketersediaan fasilitas di puskesmas dalam upaya 

pencegahan kematian ibu menurut bu bekti?
DKK : Sekarang nggak masalah sih karena puskesmas kan sudah dikasih wewenang kewenangan pengadaan barang 

sendiri, Jadi kalau misalnya kekurangan sarana prasarana mereka sudah bisa melaksanakan sendiri. Jadi 

insyaAllah enggak, dengan adanya JKN, adanya dana DAK non fisik itu sudah nggak masalah.
P : Kalau kondisinya bagaimana ibu, kondisi alat-alat sarana prasarananya?

DKK : Kondisinya sudah baik tapi memang ada beberapa bangunan yang sudah tidak layak, contohnya kalau 

puskesmas PONED itu seperti bayat itu dulu juga kurang untuk disebut puskesmas PONED juga belum. Jadi 
ada beberapa sih tapi nggak banyak.

P : Ruangannya ya bu ya?

DKK : He em, belum sesuai standarlah.
P : Terus ini obat-obatan ibu, bagaimana ketersediaan obat-obatan dalam upaya pencegahan kematian ibu? Kan ada 

Fe, kemudian MgSO4 mungkin ada aspilet atau uterotonika itu bagaimana bu bekti?

DKK : Kayaknya kemarin dipihaki semua
P : Berarti tidak pernah ada kekosongan ya bu?

DKK : Ya, insyaAllah endak.

P : Itu pengadaan nya dari dinas juga itu bu?
DKK : Ya, ada droping dari APBD I ada yang dari dinas, itu bukan dinas tapi APBD II.

P : Terus kalau mengenai ini bu apa namanya pembiayaan proses pelaksanaan di puskesmas nya itu bagaimana? 

Maksudnya untuk pelayanan pasiennya.
DKK : Operasionalnya tho, itu kan sekarang manajemennya sudah puskesmas, jadi untuk operasionalnya kan mereka 

juga selain pengembalian dari retribusi sekarang ada dana dari JKN ada dana DAK non fisik ada dana 

jampersal. Puskesmas itu sekarang dana nya banyak.
P : Berarti kalau untuk hal proses pelayanan tidak ada masalah pembiayaan?

DKK : InsyaAllah enggak

P : Kalau perawatan untuk pemeliharaan ibu seperti ambulans itu bagaimana?
DKK : Ambulans, kalau itu ya dinas kesehatan.

P : Kalau pembiayaan apa namanya peningkatan SDM pribadi ya bu ya bidan-bidannya pribadi?

DKK : Ya ada sebagian yang dipihaki APBN.
P : Terus mengenai kebijakan ibu, menurut bu bekti bagimana pemerintah dalam upaya pencegahan kematian ibu?

DKK : Kebijakan sudah banyak sih, sudah baik, cuma gak tahu permasalahannya dimana. Kebijakan sudah, sudah 

sampai dengan pemerintah meluncurkan berbagai program.
P : Programnya apa saja bu bekti?

DKK : Ya seperti sekarang ini adanya kelas ibu, ANC terpadu sampai dengan untuk remaja nya, sebenarnya sudah 

banyak, KB pasca salin, sudah banyak tapi ya itu tadi gak tau miss nya dimana.
P : Kalau untuk SOP tadi sudah dilaksanakan ya bu, untuk jika tidak melaksanakan SOP apa ada sanksi ibu?

DKK : Melaksanakan SOP, ya kita paling setelah diketahui misalnya ada human error itu aja kita teguran lisan teguran 

tertulis tertulis. Kalau sanksi ya enggak, selama ini saya di dinas belum ada, paling ya pembinaan.
P : Terus kan pencegahan kematian ibu kan ada primer, sekunder, tersier, yang primer itu kan mulai dari pelayanan 

sebelum nikah, pelayanan pra nikah, kemudian ada pemberian tablet Fe, kemudian ada kelas ibu hamil, ada 
P4K, kemudian ada KIE ibu hamil, program-program tersebut pelaksanaannya bagaimana bu bekti?

DKK : Selama ini kan saya di dinas, pelaksanannya kan puskesmas jadi saya bisanya kalau dari laporannya ada, 

monitoringnya dari dinas juga ada. Semua sudah dilaksanakan. Ya semua program sudah tinggal itu tadi 
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kualitasnya yang saya belum bisa matur secara optimal atau enggak tapi ya perlu perlu anu kan secara intens 

untuk monitoringnya.

P : Kalau yang pencegahan sekunder kan ada deteksi dini dan rujukan. Nah, itu bagaimana bu bekti?
DKK : Deteksi dini sudah, kan kita pakai skor puji rohyati juga sudah, melalui program P4K juga sudah, kelas bumil 

juga sudah, deteksi dininya juga sudah masuk disitu semua, rujukan kita sudah di pihaki dengan dana jampersal, 

dapat transport dapat BBM jadi ndak masalah, sekarang kita mau ada rumah tunggu kelahiran jadi sebenarnya 
upaya nya ora kurang-kurang lah mbak.

P : Rumah tunggu kelahiran itu untuk ibu-ibu yang beresiko ya bu ya?

DKK : Iya, semua ibu yang mau bersalin ditransitkan disitu dulu, jangkauan dari rumah sakit 10 menit. Program baru.
P : Tahun ini berjalan ya bu?

DKK : Ngggih insyaAllah.

P : Terus yang pencegahan tersier ini ada kunjungan ibu nifas itu bagaimana ibu?
DKK : Iya sudah semua.

P : Termasuk pemberian vitamin A bu bekti?

DKK : Iya, sudah.
P : Yang terakhir bu, bagaimana menurut bu bekti peran kader dalam upaya pencegahan kematian ibu?

DKK : Peran kader selama ini juga sudah baik sih termasuk peran kader kan tugas dia mendampingi juga kan terus 

kemudian menemukan faktor resiko, mendampingi bidan melakukan eee tindakan kunjungan rumah seperti itu 
sudah. Sudah baik.

P : Ada uang transport honor untuk kader ndak bu?

DKK : Ndak ada.
P : Sukarela. Dari pemerintah desa juga ndak ada ya bu? Atau THR-THR gitu bu?

DKK : Ndak ada. Dana desa itu kan baru saja mbak, nggak tahu kalau sekarang ada dana desa, masing-masing desa 

sudah menganggarkan tapi kalau dari dinas nggak ada, dari pemda juga kayaknya nggak ada. Pemda itu adanya 
revipos, revipos itu kan untuk posyandu, kalau yang untuk kader sendiri kan nggak dipihaki

KP2K : Kepala Puskesmas Kedua Klaten

P : Selamat pagi pak heri, nah ini kan angka kematian ibu di klaten ini kan masih naik turun, nah, menurut bapak ini 

hal apa yang membuat AKI di klaten ini kok masih naik turun pak
KP2K : Yang jelas upaya yang sudah dilakukan itu baik oleh puskesmas maupun oleh dinas kesehatan sudah sudah apa 

ya, sudah maksimal lah menurut saya. Tapi masih ada beberapa faktor terutama di... justru di sasaran sendiri ibu 

hamil terutama itu sebagian besar kematian ibu hamil karena di klaten ya terutama ada komplikasi atau pernah 
ada akibat perdarahan ya sebagian besar. Hla disitu sebenarnya kita itu sudah menyiapkan dari awal 

pemeriksaan ibu hamil kemudian sampai bahkan apa ambulans desapun sebenarnya sudah dipersiapkan nggih, 

tiap desa itu sudah ada kerjasama untuk persiapan kalau terjadi sesuatu tapi ya itu tadi dari masyarakat sendiri 
dirujuk saja kan susah. Kemudian juga, edukasi sebenarnya juga sudah dilakukan terutama oleh bidan desa 

waktu kunjungan ke PKD maupun ada pertemuan-pertemuan kelas ibu hamil itu sudah diberikan semua. 

Kenyataannya masih ada satu dua kejadian eee menyebabkan ibu hamil meninggal. Menurut saya ya itu faktor 
utama itu justru di ibu hamil

P : O nggih, terus ini akhir-akhir ini bapak mendengar kematian ibu hamil melahirkan tidak pak? Maksudnya akhir-

akhir ini disebabkan kenapa itu?
KP2K : Terakhir itu saya dengar yang dari bayat itu karena ada pasca operasi kemudian ada riwayat darah tinggi atau 

stroke gitu, terus jatuh akhirnya meninggal.

P : Terus ini apakah kematian ibu hamil, hamil dan melahirkan ini ada yang disebabkan karena SDM nya yang 
kurang maksimal atau fasilitas yang kurang memadai atau mungkin SOP yang tidak dilaksanakan atau mungkin 

upaya pencegahan yang kurang itu menurut pak heri bagaimana pak?

KP2K : Kalau SDM nya saya rasa mungkin hampir semua desa ada bidan desa ya kemudian juga pelatihan-pelatihan 
sudah dilaksanakan ya tiap tahun tahun pasti ada anggaran untuk pelatihan peningkatan kapasitas bidan itu juga 

sudah dilaksanakan, kemudian juga eee, sebenarnya semua lini untuk pencegahan sebenarnya sudah dilakukan 

cuman ya itu tadi, kalau menurut saya sebagian besar memang kan ada faktor-faktor di luar penyakit yang 
menyebabkan kaitannya dengan kehamilan sehingga penanganannya mungkin kurang komprehensif gitu ya, 

sehingga itu yang perlu dilakukan sehingga sekarang kan dilakukan apa pemeriksaan terpadu gitu sehingga 
diharapkan dengan itu nanti akan mengurangi resiko kematian ibu

P : Terus menurut pak heri bagaimana peran bidan dalam upaya pencegahan kematian ibu pak?

KP2K : Peran bidan sangat vital karena memang dia ujung tombak pelayanan kesehatan sehingga dan dia juga bidan 
yang tahu persis kondisi ibu hamil yang ada di wilayah mereka masing-masing sehingga perannya betul-betul 

sangat vital dan tanpa bidan di desa pun kita untuk menjangkau pelayanan juga saya rasa nggak akan maksimal 

jadi bidan itu di ujung tombak pelayanan kita puskesmas.

P : Terus mengenai kualitas dan kuantitas bidan di puskesmas karanganom ini menurut pak heri bagaimana pak?
KP2K : Kuantitas kita cukup, sudah cukup ya, satu desa sudah ada satu kemudian di puskesmas induk ada 

koordinatornya satu, kemudian secara kualitas juga pendidikan sudah sekarang minimal D3, sudah D3 semua 

sehingga cukup untuk kemampuan bidan sebenarnya sudah. Hla kendala sekarang mungkin masih ada beberapa 
bidan desa yang tidak domisili mungkin ya, salah satunya mungkin yang masih pulang ke rumah, rumahnya itu 

mungkin agak jauh walaupun setiap saat kalau ada sesuatu dia siap, tapi kan sebenarnya lebih bagus kalau 

semua bidan desa itu domisili di desa masing-masing.
P : Solusinya bagaimana itu pak, maksudnya bidan yang belum domisili di desanya masing-masing?

KP2K : Ya kita menghimbau untuk bisa domisili, sebenarnya dari dinas pun juga sudah berulang kali mengingatkan 

untuk bidan harus domisili tapi kadang mengingat apa ya karena alasan keluarga alasan macam-macam 
akhirnya juga tetep juga, tapi sebenarnya memang harus domisili, berharap semua bidan bisa domisili walaupun 

kadang, walaupun tidak domisili kadang sampai sore dia di situ.

P : Terus untuk peran obsgyn di kabupaten klaten ini menurut pak heri ini bagaimana pak?
KP2K : Peran obsgyn sebenarnya sudah bagus juga, semacam ada jejaring dengan bidan sehingga kalau ada kesulitan 

bidan sudah bisa mengakses ke obsgyn tersebut untuk konsultasi dan kelihatannya juga sangat bagus kerjasama 

nya dengan bidan-bidannya
P : O nggih, terus mengenai kualitas dan kuantitas dokter obsgyn menurut pak heri bagaimana? Apakah sudah 

cukup?

KP2K : Untuk kuantitas, sebenarnya kalau bisa itu paling endak tiap sekawedanan itu ada 1 gitu nggih sehingga tidak 
terlalu jaruh untuk melakukan konsultasi atau rujukan. Kalau secara kualitas saya rasa karena sudah pendidikan, 

sudah bagus kualitasnya.

P : Terus mengenai peran kepala puskesmas sendiri, bagaimana menurut pak heri peran kepala puskesmas dalam 
upaya pencegahan kematian ibu pak?

KP2K : Peran kepala puskesmas dalam hal ini berusaha pertama untuk meningkatkan kapasitas bidan ya terutama kita 

berusaha untuk bidan bekerja dengan maksimal, kemudian mengkoordinasikan segala sesuatu, apabila ada 
hambatan bisa kita konsultasikan kemudian kepala puskesmas juga berperan dalam melejitkan semua potensi 

yang ada di puskesmas dalam rangka untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baik itu berupa program 

maupun kegiatan sehingga harapannya memang angka kematian ibu ini benar-benar dapat di turunkan 
walaupun di karanganom memang sudah beberapa tahun ini tidak terjadi kematian ibu tapi kita tidak boleh 

lengah sehingga upaya itu akan terus kita lakukan untuk menurunkan angka kematian ibu. Sebenarnya sudah 

kita mulai sudah sejak usia remaja nggih lewat kayak KRR, kemudian pada wanita usia subur itu kita lakukan 
berbagai penyuluhan, kemudian untuk ibu hamil kita adakan kelas ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil sampai 

pada persalinan pun sudah kita perhatikan semua, sebenarnya itu yang bisa kita lakukan di puskesmas dan kita 

di support juga kerjasama antar lini baik dengan dokter puskesmas, dokter gigi sehingga penanganan secara 
menyeluruh bisa dilakukan.

P : Itu peran kepala puskesmas dalam proses pelayanan ya pak ya, kalau peran kepala puskesmas dalam 

meningkatkan SDM nya bagaimana pak?
KP2K : Kita upayakan dalam peningkatan SDM terutama intern puskesmas itu setiap bidan yang ada pelatihan apapun 

diharapkan memberikan ilmunya kepada rekan-rekannya, kemudian disamping itu kami berikan kebebasan ke 

bidan untuk bisa mengikuti atau meningkatkan pendidikannya, sekarang ini ada satu yang menempuh D4 ya 
monggo silahkan untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian untuk yang bersifat peningkatan pengetahuan 

seperti ikut seminar kami support silahkan.

P : Kalau hambatan-hambatan kepala puskesmas dalam upaya pencegahan kematian ibu apa ada, ada apa saja pak?
KP2K : Hambatannya sampeyan lihat sendiri kadang peran dari lintas sektoral yang saya rasa kadang masih kurang 

nggih walaupun upaya sudah kita lakukan untuk meningkatkan kerjasama lintas sektoral karena memang untuk 

menurunkan angka kematian ibu ini kita tidak bisa bekerja sendiri karena kalau tanpa bantuan dari lintas 
sektoral terutama yang ditingkat kecamatan nggih, kepala desa, kemudian kader kesehatan kader posyandu, 

tanpa itu kita memang agak kesulitan tapi sebenarnya itu sudah kita, kita upayakan kita lakukan untuk 

peningkatan kerjasama.
P : Terus untuk peran dinas kesehatan, menurut pak heri bagaimana peran dinas kesehatan dalam upaya pencegahan 

kematian ibu pak?
KP2K : Peran dinas kesehatan dalam hal ini terutama bidang kesehatan masyarakat yang mengurusi kesehatan ibu dan 

anak, ini saya rasa juga sudah cukup bagus nggih, ya dengan perannya senantiasa me.. karena dia membuat 

kebijakan-kebijakan yang arahnya untuk menurunkan angka kematian ibu, itu saya rasa sudah bagus, juga dari 
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segi penganggaran dia juga senantiasa menganggarkan kegiatan-kegiatan yang mengarah untuk menurunkan 

angka kematian ibu sudah cukup bagus.

P : Kalau mengenai eee peran dinas kesehatan dalam peningkatan SDM nya bagaimana pak heri? Apakah ada 
pelatihan dan seminar dari dinas kesehatan seperti itu?

KP2K : Peran dinas kesehatan dalam peningkatan SDM, seminar untuk bidan sering dilakukan kemudian untuk 

peningkatan pengetahuan juga sering dilakukan peningkatan pengetahuan seperti pemeriksaan IVA itu juga 
kemarin dilakukan dan bidan juga sebagian diikutkan kemudian refreshing-refreshing pengetahuan tentang 

penanganan penanggulangan kegawatdaruratan waktu persalinan juga sebenarnya sudah sering dilakukan.

P : O ya mengenai ini fasilitas pak heri, bagaimana ketersediaan sarana prasarana di puskesmas dalam upaya 
pencegahan kematian ibu?

KP2K : Kalau secara, kebetulan kita puskesmasnya tidak perawatan nggih, tapi sarana di jejaring seperti di PKD untuk 

peralatan saya rasa sudah cukup kemudian eee, kendalanya sebenarnya di... kalau peralatan cukup nggih, kalau 
sarana tempat itu memang ada beberapa desa yang apa PKD nya itu masih nebeng di bangunan balai desa yang 

berupa hanya satu ruang gitu kadang juga kurang memadai untuk prasarana nya, masih ada beberapa desa yang 

seperti itu, tapi kalau secara keseluruhan memang sudah cukup, sudah bangunan tersendiri dan sudah layak.
P : Terus untuk... ibaratnya alat-alatnya ya pak ya, terus kondisinya bagaimana alat-alat tersebut pak?

KP2K : Kondisinya sebenarnya bagus ya, eee, untuk perawatan ya kita serahkan ke masing-masing bidan nggih, setiap 

bidan kan juga memang dibekali itu peralatan untuk menolong persalinan diharapkan dengan alat-alat itu 
memang akan mengurangi resiko ataupun juga dapat mencegah kematian ibu, mungkin itu saja yang sudah 

dilakukan oleh puskesmas maupun oleh bidan.

P : Terus mengenai obat-obatan pak heri, bagaimana ketersediaan obat-obatan dalam upaya pencegahan kematian 
ibu? Nah, obat-obatannya kan salah satunya seperti tablet Fe, kemudian ada MgSO4 seperti itu bagaimana pak 

heri?

KP2K : Obat-obatan selama ini cukup nggih, dropping dari gudang farmasi untuk Fe untuk obat-obatan yang lain saya 
rasa hampir nggak pernah ada kekurangan, kalau toh eee sesuai dengan perencanaan puskesmas atau yang kita 

ajukan selama ini hampir nggak pernah ada kekurangan, kalau kurang biasanya untuk obat umum biasanya ada 

apa ya mungkin di proses pengadaannya aja ada keterlambatan, tapi kalau untuk obat-obat yang berkaitan 
dengan ibu meninggal karena melahirkan, saya rasa cukup.

P : Tadi dari mana pak, gudang farmasi itu dinas kesehatan ya pak ya?

KP2K : Ya, UPTD dinas kesehatan
P : O nggih, terus mengenai pembiayaan pak, bagaimana pembiayaan proses pelayanan, proses pelayanan dalam 

upaya pencegahan kematian ibu termasuk pelaksanaan ANC dan yang lainnya?

KP2K : Kalau di puskesmas kan kita hanya retribusi ya dan sangat, saya rasa sangat terjangkau ya, sangat murah untuk 
di kabupaten klaten dibandingkan dengan beberapa wilayah ddi sekitar mungkin masih termasuk ringan ya, 

retribusi hanya 3500 sehingga sangat terjangkau, kadang untuk pasien-pasien yang sudah ikut BPJS kan hampir 

semuanya gratis nggih, saya rasa untuk pembiayaan tidak begitu masalah.
P : Terus mengenai pembiayaan peningkatan SDMnya pak seperti pelatihan dan seminar itu  apakah bagaimana 

pembiayaannya, apakah dari kantong pribadi atau ada ini dari puskesmas?

KP2K : Untuk seminar biasanya kita kalau ada surat resmi yang ke puskesmas biasanya kita support tapi kalau itu 
pribadi ya pakai dana pribadi.

P : Disini ada ambulan tidak pak?

KP2K : Belum. Adanya pusling.
P : Mengenai pembiayaan fasilitasnya itu pembiayannya bagaimana pak?

KP2K : Untuk puskesling ada anggaran pemeliharaan ada kita anggarkan lewat anggaran JKN untuk anggaran pusling.

P : Terus mengenai ini, kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan kematian ibu bagaimana pak heri? Apakah 
ada program-program dari pemerintah ataukah ada kebijakan tersendiri dari pemerintah?

KP2K : Sekarang ini hampir semua lini ya baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi punya kebijakan yang sangat 

memperhatikan mengenai angka kematian ibu dan bayi ini sehingga mulai dari sistim pelaporan saja kan 
sekarang setiap ada kasus kematian harus segera dilaporkan dalam waktu secepatnya nggih, bahkan gubernur 

sendiri untuk di Jawa Tengah ini kan memantau ini ya, punya akses sendiri untuk mengetahui angka kematian 

ibu di daerah, kemudian untuk di kabupaten klaten sendiri saya rasa juga kebijakan-kebijakan kabupaten baik 
itu mengenai penganggaran maupun untuk peningkatan sumber daya manusia sudah bagus, cuman kaitannya 

dengan SDM tadi ya, selama ini kan, sebenarnya sudah nggak masalah, masih ada bidan di desa yang sebagian 
itu masih belum PNS. Nah, ini juga mungkin apakah merupakan hambatan atau tidak juga saya juga belum 

pernah meneliti tapi kalau melihat kinerja sebenarnya sudah bagus juga, cuman alangkah baiknya kalau arah 

pemerintah untuk kedepannya itu semua bidan itu kalau bisa jadi PNS sehingga bisa menetap di wilayah 
kerjanya itu juga lebih bagus, arahnya saya rasa itu karena sekarang kan pihak puskesmas itu masih ada 

beberapa bidan yang masih PTT ya, mungkin sebagian kecil sih nggak begitu banyak tapi alangkah... kalau dulu 

kan hampir ada kebijakan PTT hanya untuk dua kali periode itu setelah itu dilepas atau nah ini kan menjadi apa 

ya kurang menyemangati kinerja bidan kalau seperti itu, arahnya kedepan meskipun PTT tapi ada semacam 
kepastian kedepannya itu seperti apa, apakah akan berlanjut PTT terus atau nanti akan diangkat, nah ini juga 

saya rasa akan memberikan motivasi tersendiri untuk kinerja bidan.

P : Terus mengenai SOP pak, bagaimana pelaksanaan SOP dalam upaya pencegahan kematian ibu di puskesmas 
karanganom pak?

KP2K : SOP di masing-masing unit sudah ada nggih, jadi tiap hampir karena memang tuntutan sekarang kan semua 

kegiatan harus ada SOP yang jelas siapa nangani apa, waktunya kapan. SOP sudah jalan seperti apa yang kita 
harapkan.

P : Apa ada sanksi pak jika tidak melaksanakan tindakan sesuai SOP?

KP2K : Sanksi ada, sanksinya ya secara administrasi dari segi nanti di penilaian kinerja pegawai nanti kita lakukan.
P : Ini mengenai proses pak, kan pencegahan kematian ibu ini kan ada 3 primer, sekunder, tersier. Nah, di primer itu 

kan ada pelayanan seperti kelas caten persiapan sebelum menikah, kemudian ada kelas ibu hamil, kemudian ada 

pemberian tablet Fe, ada KIE ibu hamil, ada P4K. Nah, pelaksanaan program-program tersebut bagaimana pak?
KP2K : Pencegahan mulai dari pencegahan primer, sekunder, tersier sudah berjalan dengan baik itu terbukti dengan 

cakupan Fe juga tinggi ya, itu di tengok cakupan itu, kemudian juga pelaksanaan kelas ibu hamil itu juga sudah 

berjalan dengan baik menurut saya, kemudian KRR juga sudah mulai, sebenarnya KRR belum semua desa 
kemarin, kita sudah merintis itu 2 tahun yang lalu tapi sudah berjalan dengan baik KRR, kemudian juga eee 

bahkan kita melakukan di pra itu, di sekolah, kita melakukan penyuluhan di sekolah, di SMP maupun SMA, 

seperti kemarin pas waktu hari kartini itu kita lakukan itu serentak di SMP maupun SMA. Itu semua memang 
dalam rangka untuk pencegahan terjadinya angka kematian ibu.

P : Kemudian untuk ini yang sekunder ini kan ada deteksi dini dan rujukan, kalau pelaksanaannya bagaimana pak 

heri?
KP2K : Ya deteksi dini sudah dilakukan di masing-masing bidan dan apabila ditemukan indikasi resiko, resiko tinggi 

terus kita lakukan rujukan bahkan kadang bidan juga takut untuk menangani sekecil apapun resiko itu, kalau 

memang ada tanda-tanda ke arah yang lebih berat akan segera dilakukan rujukan, kita nggak mau ambil resiko.
P : Nggih, kemudian untuk yang tersier ini ada pemulihan ada kunjungan ibu nifas continue of care itu 

pelaksanaannya bagaimana pak di puskesmas ini?

KP2K : Kunjungan nifas juga cakupannya cukup tinggi diharapkan memang kita pantau setelah melahirkan jangan 
sampai juga terjadi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, benar-benar mulai dari ibu nifas maupun 

bayinya nggih benar-benar dipantau karena resiko untuk kematian di nifas pun masih ada sehingga benar-benar 

diperhatikan oleh bidan-bidan yang ada di wilayahnya
P : O nggih, terus kemudian untuk peran kadernya menurut pak heri bagaimana pak?

KP2K : Peran kader di puskesmas karanganom ini sangat antusias ya, beberapa kali saya datang ke desa untuk event-

event kegiatan tertentu itu sudah sangat bagus nggih, sangat semangat dan memang peran kader ini juga sangat 
sangat penting dan juga mendukung untuk program-program dari puskesmas.

P : Padahal kader tidak di ini ya pak ya?

KP2K : Tidak di bayar, ya dia atas kesadaran sendiri, sukarela, bekerja dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan 
apapun, memang ibu-ibu kader ini luar biasa di sela-sela kesibukan dia ngurus keluarga ngurus rumah tangga 

tapi masih menyempatkan diri untuk berbagi sesama dengan warga untuk meningkatkan kesehatan warganya.

P : Yang terakhir pak heri, kemudian untuk apakah ada sertifikasi profesi untuk bidan pak?
KP2K : Sertifikasi bidan sampai hari ini belum ada, paling untuk peningkatan apa ya mungkin untuk kompetensi saja ya 

itu lewat pengumpulan SKP ya, ya itu saja, tapi untuk sertifikasi sebenarnya kenapa enggak ya, sebenarnya kan 

perannya juga sangat penting kalau ada sertifikasi kan lebih bagus dan itu akan meningkatkan semangat 
motivasi bidan juga untuk kinerja nya, saya rasa gitu sih, tapi sampai hari ini belum ada, bahkan untuk jajaran 

kesehatan belum pernah ada yang sertifikasi

P : Dokter juga belum ada ya pak?
KP2K : Belum. Dokter juga belum, mungkin perjuangan nanti untuk kedepan tenaga kesehatan kenapa tidak, sedangkan 

guru

P : Ya maksudnya kan jam kerja nya kan dari pagi sampai siang, sedangkan bidan dokter itu 24 jam
KP2K : Makanya kan juga nggak imbang gitu, mungkin kedepannya itu perlu advokasi pemerintah kaitannya dengan 

tenaga kesehatan, kerjanya luar biasa tapi pengakuannya dari pemerintah masih kurang menurut saya.
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