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Jumlah Posyandu Menurut Strata dan Kecamatan
di Kabupaten Lombok Tengah
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Gambaran Ketersediaan Pelayanan Kesehatan
di Desa (Lombok Tengah)
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(Ha)
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Gambaran Ketersedian Fasilitas Kesehatan Lombok Tengah

• Ketersedian Puskesmas telah menyebar di setiap kecamatan, tetapi
jarak tempuh puskesmas bervariasi antara 0 – 30 Km dari desa ke
wilayah puskesmas tersebut.

• Tingkat kunjungan rata-rata ke puskesmas hanya 66 persen/tahun. 
artinya belum semua masyarakat memanfaatkan puskesmas.

• Petugas pustu hanya satu orang yang merangkap kepala pustu, petugas
kesehatan dan tenaga administrasi, sehingga cukup menyulitkan pasien
saat mengakses petugas yg tidak berada di tempat. Idealnya di pustu
harus di ada 1 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi dan bidan.

• Dari 100 polindes yg tersedia,37 rusak, dan 63 baik, tetapi strandar
bangunan tidak layak huni untuk memberikan pelayanan melahirkan, 
karena hanya tersedia 1 kamar dan 1 tempat tidur. Sehingga bagi b idan
yang mempunyai keluarga tidak mungkin tinggal disana.

• Bangunan polindes sering dibangun di tempat sepi, di atas kuburan atau
tempat yg Jauh dari rumah penduduk, sehingga bidan takut untuk tinggal
disana. Hal itu juga membuat perempuan tetap membutuhkan biaya
transportasi untuk mengakses polindes.

• Banyak polindes yang tidak mempunyai sarana air bersih dan listrik
sehingga sulit memberikan pelayanan melahirkan.



Ketersediaan Tenaga Kesehatan di tingkat
Kecamatan di Lombok Tengah

Tenaga KesehatanJumlah
Penduduk

(jiwa)

Jumlah
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Wilayah

(Ha)
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Gambaran Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Desa (Lombok Tengah)
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Ketersedian Tenaga Kesehatan

Ketersedian Nakes & Kekurangan Nakes
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Gambaran Ketersedian Tenaga Kesehatan

• Jumlah dokter masih sangat minim hanya 12.36% 
artinya masih ada kekurangan 87.74% dari jumlah ideal. 
Dan ini pun hanya terkonsentrasi diperkotaan.

• Biaya pelayanan di dokter sangat mahal, ditambah
dengan biaya transportasi yang juga mahal sehingga
pilihan ke dokter hanya untuk penyakit tertentu yang 
dianggap berbahaya oleh masyarakat.

• Jumlah bidan sudah mencapai 20.47% (129 orang) dan
penyebarannya pun masih belum merata. Kekurangan
bidan sesuai dengan jumlah ideal 79,53%. 

• Banyak bidan desa (bides) tidak tinggal di desa
penempatan mereka. 

• Untuk bides yang tinggal di desa terpencil, jika bides 
turun ke kota, maka secara otomatis pasien harus
menunggu hingga bidan pulang.



• Jumlah Bidan yang 
Terbatas, tidak semua
desa ada bidan desa, 
dibutuhkan 2 bidan
untuk tiap desa.

• Pendidikan bidan
Masih rendah (D II
Lulusan A/C)

• Pengetahun IMS 
bidan belum ada, 
butuh pelatihan.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH BIDAN
Kabupaten Lombok Tengah

Sarana & Prasarana Kualitas & Kuatitas Sosial & Geografi Kebijakan

• Belum tersedianya
Polindes di semua desa.

• Polindes belum dilengkapi
Listrik, air dan MCK

• Ketersedian kamar dan
Tempat tidur hanya satu buah

• Polindes berada dilokasi
yang sepi & jauh dari rumah
penduduk

• Alat transportasi bidan tidak
ada

• Bidan membutuhan tenaga
administrasi karena ada 53 
laporan yang harus dibuat
setiap hari.

• Dukun masih di
Percaya dan dituakan

• Kondisi rumah
Pasien jauh, tinggi
dan terjal

• Keamanan bidan
mengunjungi pasien
belum terjamin
kesadaran Masyarakat
masih rendah

• Kriteria pengangkatan
Bidan PTT tidak jelas
untu menjadi PNS

• Bidan yg sudah
bertugas 12 tahun
belum jg diangkat PNS

• Pemda kurang mem-
Perhatikan masalah
Kesehatan dan
Tanggungjawab
kesehatan hanya di Bidan

• Tidak semua klaim
persalinan oleh bidan
diganti pemerintah.

• Klaim Askeskin baru di
bayar setiap akhir tahun.

• Gaji bidan PTT sering
Terlambat dibayar



Matriks Pelayanan Bidan-Dukun di Lombok Tengah

Biaya di atas sangat tergantung pada kemampuan dan keikhlasan orang yang membayar. Hal ini memudahkan masyarakat dalam 
mengakses pelayanan kepada dukun beranak. Dukun tidak pernah protes berapapun

Mekanisme
pembayaran

Keputihan 
dengan 
ramuan yg 
dibuat dukun, 
beras 2 Kg

Tidak adaRp. 5.000 
+ beras 1 
Kg

Pijat/urut bayi 
dan balita 
Rp. 5.000 
,beras

Selangkat 
(mantra dari 
dukun), beras 2 
kg + Rp.10.000

Rp.20.000 
–
Rp.50.000, 
beras 3 Kg

Rp. 25.000 –
Rp. 50.000  + 
kain + beras

Pijat/urut perut 
Rp. Rp.1000 –
Rp.5000+
sirih+ 1Kg beras 
+ minyak gosok

Dukun

Seluruh pembiayaan dari pemeriksaan kehamilan hingga masa nifas, sesuai kebijakan askeskin gratis untuk kabupaten Lombok Tengah, 
pembayaran diatas adalah ucapan terima kasih pasien kepada bidan. Tetapi kasus di kelurahan Gerunung, bidan menarik bayaran
kepada pasiennya, berkisar Rp.50.000 – Rp.150.000.

Mekanisme
pembayaran

Tidak ada
pelayanan yg
diberikan

gratisRp. 5000gratis•Semua
pelayan gratis, 
tapi beberapa
posyandu
menarik
bayaran
Rp.1000 (pil) 
atau
Rp.15.000 
(suntik)

Rp.15.000 
– Rp
25.000

Rp.30.000 –
Rp.150.000, 

gratisBidan

ISR/IMSPenyulu
Han + 

informasi  
kesehatan

Penyakit
ringan/
Umum

Periksa Bayi
dan Balita

KBPeriksa
Pasca

Bersalin/ 
nifas

PersalinanPeriksa
kehamilan

Tenaga



Kebijakan Kesehatan Lombok Tengah

• SK Bupati Lombok Tengah No :177/REG/tahun 2003 tentang
pembebasan biaya persalinan di puskesmas dan polindes bagi ibu
hamil yg menggunakan buku KIA

• Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) melalui SKB 
Mendagri & Menkes no 400-048, N0 140 Menkes-kesos/SKB/II/2001 
tentang sosialisasi & pembinaan jaminan pemeliharaan kesehatan
(JPKM)

• Perda kab Lombok Tengah no 12 th 2000 tentang retribusi pelayanan
kesehatan pada puskesmas, pustu, puskes & polindes

• SK Menkes tahun 2000 berkaitan dengan registrasi & praktek bidan
dan kegiatan dukun bayi. Kebijakan ini diterapkan melalui program 
kemitraan bidan dan dukun di Lombok Tengah.

• Sk Bupati Lombok Tengah No:571 tahun 2007 tentang pebentukan
komisi, sub komisi dan sekretariat komisi kesehatan reproduksi.

• Keputusan kepala kantor keluarga berencanadan keluarga sejahtera
Kb Loteng No:01e Tahun 2007 tentang pembentukan pengelolaan
pusat informasi dan konseling kespro remaja pada pondok pesantren
di kab Loteng

• Keputusan kepala kantor keluarga berencanadan keluarga sejahtera
Kb Loteng No: 04 Tahun 2008 tentang penentapan tenaga kader KB 
aktif tingkat desa di kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008



Kota Indramayu



Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di Tingkat Kecamatan

430210380407126.7Cikedung

1271420100.3021780.2Indramayu

Non PerawatanPerawatan

PuslingPusTuPuskesmas

PosyanduJenis PelayananJumlah
Penduduk

Jumlah
Desa/Kel

Luas
Wilayah 
(Km)

Kecamatan



Posyandu di Kabupaten Indramayu

Kecamatan Jumlah Posyandu Jumlah Balita

Pratama Madya Purnama Mandiri

Indramyu 50 73 2 2 7.319

Cikedung 31 10 2 0 2.754



Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
di Tingkat Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan Jumlah
Penduduk

Ketersediaan

Posyandu PusTu Puskesmas Rumah
Bersalin

Indramyu

Karang Anyar 4022 6 0 1 0

Pangandangan
Jaya

5154 6 1 1 0

Cikedung

Cikedung 7409 7 0 1 0

Amis Tidak ada data 5 0 0 0



Gambaran Fasilitas Kesehatan
Indramayu

• Ketersediaan Puskesmas cukup memadai di semua kecamatan, bahkan 1 
kecamatan bisa memiliki 2 buah puskesmas. 

• Saat ini telah terbentuk 13 desa Siaga dari sejumlah 210 buah yang diharapkan
terbentuk di tahun 2008.

• Dengan perhitungan ideal pustu melayani 1:6000 jw, maka kebutuhan pustu
sebanyak 277 bh, sedangka yg saat ini dimiliki hanya 67 bh pustu.

• Ketersedian polindes dangat rendah, karena Indramayu hanya memiliki 20 bh
polindes yg jarang ditempati krn tidak memadai & rusak.

• Dalam setiap kelurahan/desa ada pos KB yg mana fungsinya mendistribusikan
stok alat kontrasepsi (alkon) (pil) ke perempuan yg membutuhkan.

• Pelayanan KB hanya di berikan di puskesmas, tidak tersedia di polindes, pustu
maupun posyandu, dengan alasan stok alkon terbatas.

• Retribusi pelayanan di puskesmas gratis, hanya saja biaya menuju puskesmas
jauh lebih besar dari biaya pelayanan, dan pada beberapa kasus ditemukan
masih ada pasien yg membayar untuk obat-obat tertentu.

• Pelayanan di puskesmas sangat lama, pasien harus mengantri hingga 1jam 
lamanya.

• Kebijakan gratis di puskesmas, tidak termasuk pelayanan KB, karena pasien
harus tetap membayar, kecuali jika ada safari kB biaya alkon menjadi gratis.



Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Tingkat Kecamatan

Unit Kerja Tenaga Kesehatan Luas
Wilayah

(Ha)

Jumlah
Desa

Jumlah
Penduduk

Dokter
Umum

Dokter
Gigi

Perawat Bidan Perawat
Gigi

Kec Indramayu 3 0 14 14 0 80.2 17 100.302

Kec Cikedung 1 0 5 6 0 126.7 7 38040



Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Tingkat Desa/Kelurahan

Desa/kelurahan Ketersediaan

Dokter umum Bidan Perawat Dukun

Indramyu

Karang Anyar 5 5 1 1

Pangandangan
Jaya

2 3 1 1

Cikedung

Cikedung 1 2 1 1

Amis 0 1 0 2



Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan Nakes & Kekurangan Nakes
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Gambaran Ketersedian Tenaga Kesehatan

• Secara umum ketersediaan tenaga kesehatan masih
kurang dari kebutuhan yang disyaratkan oleh standar
nasional.

• Dari 302 desa yang ada di kabupaten Indramayu, 
terdapat 296 desa yang mempunyai bidan di desa (BDD) 
atau 98% dari seluruh desa yang ada (tidak termasuk di
dalamnya kelurahan).

• Dari total 375 tenaga bidan yang bertugas di
Puskesmas, 35% dari mereka adalah lulusan D1 dan
hanya 16,8% dari bidan yang memenuhi kompetensi
seperti yang diharapkan yakni berpendidikan Diploma 
bidan (D3).



• Jumlah Bidan terbatas
dan tdk tersebar merata, 
khususnya di daerah terpencil.

• Pendidikan bidan
bervariasi, 80% pendidikan
DI, dan sisanya D III.

• Bidan jarang diberi pelatihan
oleh dinas, seperti APN

• Bidan yang di sekolahkan
masih sangat kecil bidan yang 
dilatih untuk pemasangan
alkon (IUD, Susuk) sangat
sedikit

• Kondisi jalan buruk
dan terbatasnya sarana
transportasi
menghambat kerja bidan, 
dan menyulitkan akses
bagi pasien di daerah
yang jauh dari pusat kota

• Transportasi antar dusun
sangat terbatas. Yang
tersedian hanya becak
dan ojek.

PERMASALAHAN PENOLONG PERSALINAN (BIDAN)
DI KABUPATEN INDRAMAYU

Sarana & Prasarana Kualitas & Kuatitas Sosial & Geografi Kebijakan

• Polindes yg berfungsi hanya
1 buah, yang lain bangunannya
rusak/tidak layak huni.

• Polindes belum dilengkapi
Listrik, air dan MCK

• Status kepemilikan bangunan
Polindes milik desa, tapi tidak
berfungsi.

• Ketersediaan obat dan alat
penunjang kesehatan terbatas. 
sehingga bidan harus memungut
biaya sbg ganti alat (suntik)  

• Alat atau biaya transportasi bidan
tidak Ada.

• Bidan desa tidak dilengkapi
dengan sarana penyimpanan
stok obat (kulkas),  (imunisasi), 
sehingga bidan harus Jemput
bola untuk menghabiskan stok
yang tidak tahan lama. 

• Pemda kurang mem-
perhatikan masalah
kesejahteraan bidan.

• Bidan punya tanggung
jawab untuk mendata

ibu hamil dengan target
2.9 X jumlah penduduk. 
Dan kebijakan ini mem-
beratkan bidan

• Dana klaim untuk
Askeskin lama (6 bln)
sehingga ini membuat
bidan enggan melayani
pasien Askeskin, dan ter
paksa memungut biaya



Matriks Pelayanan Bidan-Dukun di Indramayu

Tenaga Periksa
kehamilan

Bersalin Periksa Pasca
Persalinan/ 

nifas

KB Kesehatan
Bayi dan

Balita

Penyakit
ringan/
umum

Memberi
Informasi  

keseha
tan

ISR/IMS

Bidan Rp. 20.000 s/d
30.000

Rp. 350.000 
– Rp. 
800.000

Rp. 15.000 •Susuk = 
150.000 –
250.000, 
• IUD 60.000 -
150.000,
•pil/suntik
10.000 – 15.000

Rp.5000 –
Rp.15000

Rp. 15.000 –
Rp. 25.000

gratis Rp. 
15.000 –
Rp. 
30.000

Mekanisme
pembayaran

Biaya bisa ditawar sehingga berkurang dari jumlah di atas. Biaya juga bisa dihutang. Biaya juga bisa dibayar secara mencicil. Fleksibilitas 
pembayaran tersebut tergantung pada bidannya. Biasanya, bidan akan memberikan fleksibilitas pembayaran tersebut kepada orang yang ia 
tahu bahwa orang tersebut miskin, tidak mempunyai ASkeskin, dan tidak mempunyai uang untuk biaya pengobatan/pelayanan kesehatan

Dukun Pijat/urut perut 
Rp. 5.000 – Rp. 
20.000 + beras 3 
Kg

Rp. 50.000 
– Rp. 
250.000 + 
beras, 
Kelapa

Pijat/urut perut 
Rp. 5.000 –

Rp. 20.000

- Pijat/urut bayi 
dan balita 
Rp. 5.000 –
Rp. 20.000 + 
beras

Rp. 5.000 –
Rp. 10.000

Berupa panta
ngan dan 
anjuran 
gratis

Keputihan 
dengan 
jamu/
ramuan 
Rp. 5.000 
– 15.000

Mekanisme
pembayaran

Biaya di atas sangat tergantung pada kemampuan dan keikhlasan orang yang membayar. Hal ini memudahkan masyarakat dalam 
mengakses pelayanan kepada dukun beranak. Pembayaran biaya tersebut juga dapat dilakukan secara dihutang.



Kebijakan Kesehatan di Indramayu

• Perda No. 6 Tahun 2002, Perda tentang Penetapan RSUD 
Kabupaten Indramayu menjadi Unit Swadana Daerah.

• Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada RSUD.

• Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2006 tentang pembebasan retribusi
Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu dalam wilayah Kabupaten Indramayu, tertanggal 1 
Agustus 2006. Perda ini kemudian diperbarui lagi dalam kebijakan
pemerintah daerah Indaramayu berupa Peraturan Bupati Indramayu
Nomor : 19 Tahun 2006 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan
di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Puskesmas pembantu
dalam wilayah Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan pada
tanggal 30 desember 2006.

• Keputusan Bupati Indramayu No. 46305/Kep 847A- Diskes/2007, 
tanggal 1 November 2007 tentang Pembentukan Tim Pembina 
Kabupaten Siaga.



Kota Surakarta



Ketersediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan di Tingkat Kecamatan

Kecamatan Luas
Wilayah
(Km²)

Jumlah
Kelurahan

Jumlah
Penduduk

Jenis Puskesmas Posyandu

Perawatan Non 
Perawatan

PusTu RB

Banjarsari 14,81 13 158.632 - 5 1 2 165

Pasar Kliwon 4,82 9 78.120 - 2 1 2 96



Posyandu di Kota Surakarta

Kecamatan Jumlah Posyandu Jumlah Balita

Pratama Madya Purnama Mandiri

Banjarsari - 34 45 86 12.274

Pasar Kliwon - 4 60 32 6.146



Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
di Tingkat Sesa/Kelurahan

Desa/Kelurahan Jumlah
Penduduk

Ketersediaan

Posyandu PusTu Puskesmas Rumah
Bersalin

Kec. Banjarsari

Kelurahan Gilingan 21.733 22 1 1 2

Kelurahan Kestalan 9.722 4 1 - -

Kec. Pasar Kliwon

Kel. Sangkrah 11.389 14 - 1 1

Kel. Semanggi 31.920 22 1 - -



Gambaran Ketersedian Fasilitas
Kesehatan

• Ketersediaan Puskesmas sudah merata menjangkau di
hampir seluruh wilayah, demikian juga PusTu dan Pusling.

• Polindes sudah tidak ditemui karena digantikan oleh fasilitas
Rumah Bersalin baik yang dikelola oleh pemerintah maupun
oleh swasta.

• Pelayanan pengobatan dan persalinan gratis disediakan
tidak hanya oleh fasilitas kesehatan pemerintah tetapi juga
oleh fasilitas kesehatan swasta yang telah bekerja sama
dengan pemerintah untuk melaksanakan program Askeskin.

• Pelayanan Posyandu baik untuk balita maupun Lansia telah
tersedia di hampir seluruh wilayah



Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Tingkat Kecamatan

Unit Kerja Tenaga Kesehatan Luas
Wilayah

(Km²)

Jumlah
Kel.

Jumlah Pen
duduk

Dokter
Umum

Dokter
Gigi

Perawat Bidan

Kec. Banjarsari
( Puskesmas
Gilingan )

1 2 5 5 14,81 13 158.632

Kec. Pasar Kliwon
( Puskesmas
Sangkrah)

2 1 5 6 4,82 9 78.120



Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Tingkat Desa/Kelurahan

Desa/kelurahan Ketersediaan

Dokter umum Bidan Perawat Dukun

Kec. Banjarsari

Kelurahan Gilingan 4 3 - -

Kelurahan Kestalan 1 1 - -

Kec. Pasar Kliwon

Kel. Sangkrah 4 2 2 -

Kel. Semanggi 1 2 1 1



Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan Nakes & Kebutuhan Nakes
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Gambaran Ketersediaan Nakes

• Secara umum ketersediaan tenaga kesehatan
hampir memenuhi standar nasional kebutuhan
nakes, distribusinya juga telah merata di seluruh
wilayah kota Surakarta.

• Ketersediaan tenaga kesehatan dokter umum dan
perawat jumlahnya telah sesuai bahkan melebihi
kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar
nasional.

• Ketersediaan tenaga bidan relatif banyak
dibandingkan dengan daerah lain. 

• Terdapat rata-rata 3-4 bidan di setiap fasilitas
Puskesmas.



Sosial & Geografi

• Keberadaan dukun
sudah hampir tidak ada

• Kesadaran masyarakat
untuk bersalin dengan
tenaga bidan sudah tinggi

• Penghargaan dan
kepercayaan masyarakat
terhadap dukun rendah

• Adat sudah mulai
bergeser, pengobabatan
lebih ke arah modern

• Jumlah Bidan relatif
banyak dan tersebar
merata di seluruh
wilayah

• Pendidikan bidan
bervariasi (DI dan D III)

• Bidan lulusan DI di
haruskan untuk sekolah
lagi DIII dan mengikuti
uji kompetensi untuk
dapat sertifikat bidan
delima

PERMASALAHAN PENOLONG PERSALINAN (BIDAN)
Kota Surakarta

Sarana & Prasarana Kualitas & Kuantitas Kebijakan

• Polindes sudah tidak ada,
digantikan dengan rumah ber-
salin/klinik, baik yg dikelola
pemerintah maupun swasta.

• Pertolongan persalinan lebih
banyak dilakukan di tempat
praktek bidan.

• Bidan jarang bersedia meno
long persalinan di rumah pasien
karena khawatir tdk tersedia
air bersih dan tempat yg bersih. 

• Bidan umumnya telah memiliki
peralatan penolong persalinan
sesuai dengan SPM.

• Bidan desa menerima
persalinan gratis bagi
pemegang Askeskin

• Standar akreditasi bidan
harus mengikuti APN dan
sekolah lagi dirasakan
berat karena biaya yang 
mahal dan harus ditanggung
sendiri oleh bidan

• Pemda kurang memper-
hatikan masalah
kesejahteraan Bidan

• Klaim pembayaran
Askeskin 6 bulan, terlalu
lama shg membuat bidan
enggan menerima pasien
Askeskin.



Matriks Pelayanan Bidan-Dukun di Surakarta

Tenaga Pemeriksaan
kehamilan

Persalinan Pemeriksaan
Pasca

Persalinan/ 
nifas

KB Kesehatan
Bayi dan

Balita

Penyakit
ringan/umum

Pemberi
an 

informas
i terkait 
dengan 

kesehata
n

ISR/IMS

Bidan Rp. 10.000 
s/d 25.000

Rp. 350.000 –
Rp. 600.000 
(untuk kasus
yang sulit 1 
juta)

Rp. 15.000 •Susuk = 
150.000 –
250.000, 
• IUD 60.000 -
150.000,
•pil/suntik
10.000 – 15.000

Imunisasi
Rp. 5.000
Pengobatan

Rp. 15.000

Rp. 10.000 –
Rp. 25.000

gratis Rp. 10.000 
– Rp. 
25.000

Mekanisme
pembayaran

Biaya bisa ditawar sehingga berkurang dari jumlah di atas. Biaya juga bisa dihutang. Biaya juga bisa dibayar secara mencicil. Fleksibilitas 
pembayaran tersebut tergantung pada bidannya. Biasanya, bidan akan memberikan fleksibilitas pembayaran tersebut kepada orang yang 
ia tahu bahwa orang tersebut miskin, tidak mempunyai ASkeskin, dan tidak mempunyai uang untuk biaya pengobatan/pelayanan 
kesehatan

Dukun Pijat/urut 
perut Rp. 
5.000 – Rp. 
20.000

Rp. 50.000 –
Rp. 250.000

Pijat/urut perut 
Rp. 5.000 – Rp. 
20.000

- Pijat/urut bayi 
dan balita 
Rp. 5.000 –
Rp. 15.000

Rp. 5.000 – Rp. 
10.000

Berupa 
pantanga
n dan 
anjuran 

gratis

Keputihan 
dengan 
jamu/
ramuan 
Rp. 5.000 –
15.000

Mekanisme
pembayaran

Biaya di atas sangat tergantung pada kemampuan dan keikhlasan orang yang membayar. Hal ini memudahkan masyarakat dalam 
mengakses pelayanan kepada dukun beranak. Pembayaran biaya tersebut juga dapat dilakukan secara dihutang.



Kebijakan Kesehatan Surakarta

• Perubahan atas Perda Kodya tingkat II Surakarta No. 7 tahun
1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

• Perda No. 5  Tahun 2002 tentang Perubahan APBD 2002.
• Perda No. 10  Tahun 2003 tentang Perijinan Bidang Kesehatan
• Perda No. 6 Tahun 2001 tentang Organisasi & Tatakerja Ijin

Dinas Kesehatan Propinsi.
• Perda No. 10 Tahun 2003 tentang Kesehatan Jaminan Sosial.
• Keputusan Menkes RI No.1287/Menkes/SK/IX/2003 tentang

Revisi SK 561/Menkes/SK/IV/2003 tentang penerima dana
Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM bidang
kesehatan (PKPS – BBM BidKes).

• SK.WalikotaNo. 414.05/109.A/1/2007 tentang Pembentukan
Tim Kelurahan Siaga.



Kabupaten Jembrana



Ketersediaan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan di tingkat Kecamatan             

di Jembrana

72111048.892 (lk: 
24.044, pr:  

24.892) 

9 desa, 1 
kelurahan

19.719 HaMelaya

1295220120.844 (lk: 
59.494, pr:. 

61.350)

21 desa, 1 
kelurahan

22.047 HaNegara

Non 
Poned

Poned

BP/RB 
ORKES

PusTuPuskesmas

PosyanduJenis PelayananJumlah
Penduduk

(jiwa)

Jumlah
Desa

Luas
Wilayah

(Ha)
Kecamatan



Jumlah Posyandu di Tingkat Kecamatan
di Kabupaten Jembrana

72193712497Melaya2

1291110171280Negara1

JumlahMandiriPurnamaMadyaPratama

Jumlah PosyanduJumlah
Bayi (0-4 bulan)

Yang
Dipantau

KecamatanNo



Gambaran Ketersediaan Pelayanan
Kesehatan di desa (Jembrana)

--174.943 (lk: 2.530, pr: 
2.413)

675.75Desa Candikusuma

-1-1510.1941.648.500Desa Melaya

Kec. Melaya

---23.516 (lk: 1.635, pr, 
1.881)

601Desa Tegal Badeng
Timur

1 (RSUD)-189.257 (lk: 4.747, pr: 
4.510)

996,54Kelurahan Baler 
Bale Agung

Kec. Negara

Rumah SakitPuskesmasPusTuPosyandu

Pelayanan KesehatanJumlah Penduduk
(Jiwa)

Luas Wilayah 
(Ha)

Desa/Kelurahan



Fasilitas dan Pelayanan di Jembrana
• Fasilitas pelayanan kesehatan yang banyak diakses adalah Posyandu

karena tersedia di setiap dusun/banjar desa dan tanpa dipungut biaya.
• Keberadaan Pustu tidak diakses karena terbatasnya peralatan dan

sarana transportasi bagi masyarakat di desa tertentu serta waktu serta
terbatasnya pelaksanaan pelayanan kesehatan. 

• Ketersediaan Puskesmas telah menyebar di setiap Kecamatan. 
Namun, bagi masyarakat di desa tertentu masih sulit mengakses
puskesmas karena jauh dan terbatasnya sarana transportasi. 
Dibanding pustu, masyarakat lebih memilih ke puskesmas karena
puskesmas dianggap sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dengan
peralatan kesehatan lebih lengkap yang letaknya lebih dekat dengan
masyarakat daripada Rumah Sakit.

• Keberadaan fasilitas kesehatan berupa Polindes dihapuskan karena
dianggap tidak efektif oleh Pemda dan akan digantikan dengan klinik
desa

• Keberadaan Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta hanya
berada di kecamatan yang menjadi pusat kabupaten. Bagi masyarakat
yang tinggal di desa tertentu di kecamatan terjauh mersa sulit dalam
mengakses RS karena terbatasnya sarana transportasi menuju rumah
sakit dan biaya.



Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Tingkat Kecamatan di Jembrana

81548.892 (lk:
24.044, pr: 

24.892) 

9 desa, 1
kelurahan

19.719 HaKec. Melaya
(Puskesmas
Melaya)

22195261451120.844 (lk:
59.494, pr:.

61.350)

21 desa, 1
kelurahan

22.047 HaKec. Negara
(Puskesmas
Kaliakah
& Dangin
Tukadaya)

Perawat
gigi

PerawatBidanDokter
gigi

Dokter
Umum

Tenaga KesehatanJumlah
Penduduk

(jiwa)

Jumlah
Desa

Luas
Wilayah

(Ha)

Unit Kerja



Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Desa/Kelurahan (Jembrana)

222-4.943 (lk: 2.530, pr: 
2.413)

675.75Desa Candikusuma

313510.1941.648.500Desa Melaya

Kec. Melaya

2---3.516 (lk: 1.635, pr, 
1.881)

601Desa Tegal Badeng Timur

21559.257 (lk: 4.747, pr: 
4.510)

996,54Kelurahan Baler Bale 
Agung

Kec. Negara

ParajiPerawatBidanDokter
Umum

Pelayanan KesehatanJumlah Penduduk
(Jiwa)

Luas 
Wilayah

(Ha)

Desa/Kelurahan



Ketersedian Tenaga Kesehatan
di Jembrana

Ketersedian Nakes & Kekurangan Nakes

9

74

15

134

195

22

3.55

29.2

5.95

52.88

76.95

8.68

0

50

100

150

200

250

Dokter
spesialis

Dokter
Umum

Dokter
Gigi

Bidan Perawat Perawat
Gigi

Ketersediaan Rasio

Penolong Persalinan

64.3

14.6
21

Dokter Bidan Dukun/Lainnya



Ketersediaan Tenaga Kesehatan
• Penyebaran jumlah bidan yang ada masih belum merata. Penyebaran bidan

masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
• Masih ditemukan adanya desa yang tidak tersedia bidan sehingga masyarakat

harus mengakses bidan ke desa tetangga atau ke kota.
• Bidan desa merangkap sebagai bidan praktik.
• Bidan desa mengalami multiple burden dalam mengatasi masalah kesehatan

maternal di desa.
• Sistem Posdayandu telah menyebabkan bidan tidak bertugas di desa tempat

tinggalnya sehingga hal ini dapat menyulitkan mekanisme kontrol terhadap
keberadaan Ibu dengan kehamilan yang beresiko tinggi.

• Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di bidan
terhambat oleh faktor biaya bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai
JKJ. Masyarakat juga terhambat oleh tidak adanya waktu bidan karena
kesibukannya dan tidak tersedianya bidan di desa tempat tinggalnya. 
Masyarakat juga terhambat oleh adanya biaya transportasi yang dikeluarkan
dalam mengakses bidan.

• Penyebaran dokter juga masih terbatas di daerah perkotaan.
• Masih ditemukan adanya desa yang tidak tersedia dokter. 
• Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ke dokter disebabkan oleh

faktor biaya bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai JKJ. Bagi
masyarakat yang tinggal di desa yang jauh dari ketersediaan dokter terhambat
oleh sarana transportasi dan biaya transportasi yang dikeluarkan.



• Dukun masih di Percaya & 
dituakan

• Adanya pelayanan dukun
yang sesuai dengan tradisi
masyarakat

• Adat dan mitos masih
berperan dalam keputusan
kesehatan perempuan

PERMASALAHAN PENOLONG PERSALINAN (BIDAN)

Sarana & Prasarana Nakes Sosial & Geografi Kebijakan

• Tidak adanya polindes

• Puskesmas dan Pustu
tidak bisa menerima
pelayanan persalinan
karena tidak ada
fasilitas rawat inap

• RSUD dan RS Swasta
hanya tersedia di pusat
kabupaten

• Terbatasnya sarana
transportasi dan tingginya
biaya transportasi

• Tidak tersedianya
bidan di desa

• Biaya persalinan dirasa dan
dianggap lebih mahal

• Bidan sibuk karena multiple 
burden (lebih dr 1 desa
dengan adanya sistem
posdayandu)

• Bidan tdk ada di rumah

• Pelayanan prosedur APN 
tidak sesuai dengan tradisi
masyarakat sehingga bidan
terkesan tidak sabar/telaten

• Bidan menyesuaikan harga
pelayanan kepada masyarakat
miskin yang tidak punya JKJ

• Adanya kebijakan ditutupnya
polindes dengan dalih
adanya program JKJ dan
tidak efektifnya polindes
karena bidan tidak
menempati polindes

• Adanya kebijakan JKJ
paripurna (rawat inap) yang 
dapat mencover persalinan
tapi masih dirasa mahal

• Kemitraan antara
bidan dan dukun belum
terlaksana secara optimal

• Implementasi kebijakan
kegiatan GSI di desa
belum optimal



Matriks Pelayanan Bidan-Dukun di Jembrana

Biaya di atas sangat tergantung pada kemampuan dan keikhlasan orang yang membayar. Hal ini memudahkan masyarakat dalam 
mengakses pelayanan kepada dukun beranak. Pembayaran biaya tersebut juga dapat dilakukan secara dihutang.

Mekanisme
pembayaran

Pijat/urut/
jamu/
ramuan 
Rp. 5.000 
– 15.000

Berupa 
pantangan 
dan anjuran 
gratis

Rp. 5.000 –
Rp. 10.000

Pijat/urut bayi 
dan balita 
Rp. 5.000 – Rp. 
15.000

Pijat/urut 
perut Rp. 
5.000 – Rp. 
20.000

Pijat/urut 
perut Rp. 
5.000 – Rp. 
20.000

Rp. 50.000 –
Rp. 300.000

Pijat/urut 
perut Rp. 
5.000 – Rp. 
20.000

Dukun

Biaya bisa ditawar sehingga berkurang dari jumlah di atas. Biaya juga bisa dihutang. Biaya juga bisa dibayar secara mencicil. 
Fleksibilitas pembayaran tersebut tergantung pada bidannya. Biasanya, bidan akan memberikan fleksibilitas pembayaran 
tersebut kepada orang yang ia tahu bahwa orang tersebut miskin, tidak mempunyai JKJ, dan tidak mempunyai uang untuk biaya 
pengobatan/pelayanan kesehatan

Mekanisme
pembayaran

Rp. 
10.000 –
Rp. 
25.000

gratisRp. 7.000 –
Rp. 25.000

Imunisasi
Rp. 2.500
Pengobatan
Rp. 20.000

• Susuk = 
150.000 –
250.000, 
• IUD 75.000 -
150.000,
• pil/suntik
10.000 –
15.000

Rp. 20.000Rp. 400.000 –
Rp. 600.000 
(untuk kasus
yang sulit 1 
juta)

Rp. 20.000Bidan

ISR/IMSPemberian 
informasi 

terkait dengan 
kesehatan

Penyakit
ringan/
umum

Kesehatan Bayi
dan Balita

KBPemeriksa-an 
Pasca

Persalinan/ 
nifas

PersalinanPemeriksaan
kehamilan

Tenaga



Kebijakan Kesehatan Jembrana

• SK Bupati Jembrana Nomor 572 tahun 2002 tentang 
Pembentukan JKJ 

• Surat Keputusan Bupati No. 31 tahun 2003 tentang Lembaga 
Jaminan Kesehatan Jembrana.

• Perda No. 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana

• Surat Edaran nomor 412.6/1969/Disperindagkop/07 tentang 
Verifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

• Perda Nomor 2 tahun 2006 tentang Posdayandu (Pos 
Pemberdayaan dan pelayanan Terpadu). 

• Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
• SK Bupati Jembrana No. 8/PERINDAGKOP/2007 tentang 

penetapan jumlah keluarga miskin pada akhir tahun 2006
• SK Bupati Jembrana No. 1635 Tahun 2004 tentang Besaran 

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara.



Kebijakan Kesehatan di Jembrana
• Instruksi Bupati Jembrana No. 2 tahun 2004 tentang pelaksanaan UKS 

terpadu. 
• Peraturan Bupati No. 30 tahun 2006 tentang Uraian Tugas Dinas 

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana. 
• SK Kepala Desa terkait dengan Program GSI yang ada di masing-masing 

desa, seperti:
1. SK Kepala Desa Candikusuma No. 05 tahun 2004 tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Gerakan Sayang Ibu Desa Candikusuma 
2. SK Kepala Desa Candikusuma No. 06 tahun 2004 tentang Penetapan 

Nama-Nama Ambulan Desa Desa Candikusuma
3. SK Kepala Desa Candikusuma No. 07 tahun 2004 tentang Penetapan

Nama-Nama Donor Darah Desa Candikusuma
4. SK Kepala Desa Candikusuma No. 08 tahun 2004 tentang Penetapan

Nama-Nama Kader Gerakan Sayang Ibu Desa Candikusuma 
5. SK Kepala Desa Candikusuma No. 09 tahun 2004 tentang Penetapan

Nama-Nama Suami Siaga Desa Candikusuma 
6. SK Kepala Desa Candikusuma No. 10 tahun 2004 tentang Penetapan

Nama-Nama Yang Memiliki Tabungan Ibu Bersalin Desa Candikusuma



Kabupaten Lampung Utara



Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di Tingkat Kecamatan

5513130.9263112.759Sungkai Utara

44261-53.323135.911Kotabumi

Non 
Perawatan

Perawatan

RBPusTuPuskesmas

PosyanduJenis PelayananJumlah
Penduduk

Jumlah
Desa/Kel

Luas
Wilayah 

(Ha)

Kecamatan



Posyandu di Kabupaten Lampung Utara

Kecamatan Jumlah Posyandu Jumlah Balita

Pratama Madya Purnama Mandiri

Kotabumi - 25 17 2 6.126

Sungkai Utara - 54 - 1 6.786



Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
di Tingkat Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk Ketersediaan

Posyandu PusTu Puskesmas Rumah Bersalin

Kec. Kotabumi

Kelurahan Kotabumi
Ilir

4.531 6 1 1 2

Kelurahan Cempedak 5.082 1 - - -

Kec. Sungkai Utara

Desa Negara Ratu 6.841 24 3 1 (jenis
perawatan)

1

Desa hanakau Jaya blm tersedia 1 1 - -



• Dari 1  RS yang dikelola oleh pemerintah dimaksudkan untuk melayani 
penduduk di 16 kecamatan dan 230 desa. Terdata 40% desa ( atau 
sejumlah 92 desa) yang masuk dalam kategori sulit mengakses RS

• Terdapat 15 buah RS Bersalin untuk melayani 225 desa yang ada di
sekitarnya, namun dari jumlah tersebut 63,5% desa masuk dalam 
kategori mudah mengakses sedangkan 36,4% lainnya masuk dalam 
kategori sulit untuk mengakses fasilitas layanan bersalin tersebut.

• Puskesmas di kabupaten Lampung Utara total berjumlah 21 unit yang 
tersebar di 16 kecamatan, melayani 206 desa. Dari jumlah desa yang 
ada masih ada 37 desa (18%) yang sulit untuk mengakses layanan 
Puskesmas tersebut

• Kecamatan Sungkai Utara dan Way Kanan tergolong sebagai
kecamatan yang terletak paling jauh dan paling banyak mengalami
kesulitan dalam mengakses fasilitas layanan kesehatan

Keberadaan Fasilitas Kesehatan dari     
Tinjauan Kemudahan Akses



Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
di Lampung Utara

• Fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses adalah Posyandu
dan yang paling sulit diakses adalah Rumah Sakit.

• Ketersediaan Puskesmas merata di setiap kecamatan, namun masih
cukup jauh diakses oleh desa yang terletak jauh dari pusat
kecamatan. Contoh : masyarakat desa Hanakau Jaya membutuhkan
waktu + 1-2  j am untuk mencapai Puskesmas itupun harus melalui
jalan yang rusak parah, kondisi keamanannya cukup rawan (sering
terjadi penodongan dan perampasan).

• Polindes yang masih berfungsi di kabupaten Lampung Utara 
hanyalah satu buah. Beberapa Polindes yang ada dalam kondisi tidak
terawat atau bahkan sudah rusak sehingga tidak layak lagi untuk
ditempati.

• Bangunan Polindes dibangun berdasarkan kebijakan kepala desa
setempat berdasarkan swadaya, sehingga status kepemilikan
bangunan Polindes seringkali masih atas nama pribadi. Beberapa
kasus yang terjadi kemudian adalah pemilik tanah meminta kembali
haknya untuk bisa digunakan sendiri, sehingga Polindes tidak bisa
difungsikan.



Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Tingkat Kecamatan

Unit Kerja Tenaga Kesehatan Luas
Wilayah

(Ha)

Jumlah
Desa

Jumlah
Penduduk

Dokter
Umum

Dokter
Gigi

Perawat Bidan Perawat
Gigi

Kec. Kotabumi
(Puskesmas Kotabumi I)

3 1 11 19 1 5.911 13 53.323

Kec. Sungkai Utara 
(Puskesmas Negara Ratu)

2 2 13 11 2 12.759 13 30.926



Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Tingkat Desa/Kelurahan

Desa/kelurahan Ketersediaan

Dokter umum Bidan Perawat Dukun

Kec. Kotabumi 30

Kelurahan Kotabumi
Ilir

3 3 7 8

Kelurahan Cempedak 2 - - 3

Kec. Sungkai Utara

Desa Negara Ratu 1 3 10 5

Desa Hanakau Jaya - - 1 4



Ketersedian Tenaga Kesehatan
di Lampung Utara

Rasio Ketersedian saat ini & Rasio standar 
nasional

7.56

66.45

41.7240

117.5

100
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Dokter Perawat Bidan
Rasio sekarang rasio nasional

Penolong Persalinan

54.7

41.7

3.4

dokter Umum Bidan Dukun/Lainnya



Ketersediaan Tenaga Kesehatan

• Jumlah tenaga kesehatan (bidan) masih kurang dan distribusinya
tidak merata, terutama di daerah yang jauh dari pusat

• Tenaga kesehatan (bidan) masih ada yang tidak bertempat tinggal
di desa wilayah kerja

• Distribusi tenaga bidan di kabupaten Lampung Utara tahun 2005 
yang terbesar ada di tingkat layanan Puskesmas (termasuk PusTu
& Polindes) yakni sebanyak 176 orang atau 82,2 %, sedangkan
sisanya bertugas di Dinas Kesehatan maupun di Rumah Sakit

• Di setiap fasilitas layanan tenaga bidan tersedia minimal 3 orang
yang bertugas memberikan layanan kesehatan bersama dengan
dokter dan tenaga perawat. Namun demikian di daerah yang jauh
dari pusat pemerintahan ketersediaan bidan masih kurang. Bahkan
untuk desa Hanakau Jaya Pustu tidak memiliki bidan desa, yang 
ada hanyalah mantri (laki-laki) yang memberikan pelayanan
kesehatan dasar.

• Penempatan bidan desa di daerah yang terpencil seringkali
terhambat oleh kekhawatiran tentang jaminan keamanan bagi bidan
terutama bila mereka belum berkeluarga.



• Tidak ada jaminan
keamanan yang me-
madai di daerah terpencil.

• Kondisi jalan buruk dan
terbatasnya sarana
transportasi menghambat
kerja bidan, dan
menyulitkan akses
dari pasien.

• Adanya budaya kawin
berlarian (sebambangan) 
membuat bidan takut
ditempatkan di daerah
terpencil karena takut
dilarikan.

PERMASALAHAN PENOLONG PERSALINAN (BIDAN)
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Sarana & Prasarana Kualitas & Kuatitas Sosial & Geografi Kebijakan

• Polindes yang berfungsi hanya
1 buah, yang lain bangunannya
rusak/tidak layak huni.

• Polindes belum dilengkapi
Listrik, air dan MCK

• Status kepemilikan tanah/
bangunan adalah pribadi, se-
hingga se-waktu2 dapat diminta
kembali oleh pemiliknya.

• Ketersediaan obat dan alat
penunjang kesehatan terbatas
shg bidan harus memungut
biaya sebagai ganti alat (suntik)  

• Alat transportasi bidan tidak
ada

• Jaminan kesejahteraan bidan
desa rendah namun harus
membiayai kebutuhan keleng-
kapan sarana dan operasional
Polindes

• Jumlah Bidan terbatas
dan tidak tersebar merata, 
khususnya di daerah terpencil.

• Di desa Hanakau Jaya
tidak ada bidan desa, yang 
ada hanya Mantri

• Pendidikan bidan
bervariasi 85% lulusan
DI dan 15% D III)

• Bidan jarang diberi
pelatihan oleh dinas
seperti APN

• Bidan yang disekolahkan
masih sangat kecil

• Pemda kurang mem-
perhatikan masalah
kesejahteraan bidan.

• Dana klaim untuk
Askeskin lama (6 bln)
sehingga ini membuat
bidan enggan melayani
pasien Askeskin, dan ter
paksa memungut biaya.



Matriks Pelayanan Bidan-Dukun di Lampung Utara

Tenaga Pemeriksaan
kehamilan

Persalinan Pemeriksaan
Pasca

Persalinan/ 
nifas

KB Kesehatan Bayi
dan Balita

Penyakit
ringan/umum

Pemberian 
informasi 

terkait dengan 
kesehatan

ISR/IMS

Bidan Rp. 10.000 s/d
15.000

Rp. 300.000 –
Rp. 600.000 
(untuk kasus
yang sulit 1 
juta)

Rp. 10.000 •Susuk = 
150.000 –
250.000, 
• IUD 60.000 -
150.000,
•pil/suntik
10.000 –
15.000

Imunisasi
Rp. 2.500
Pengobatan
Rp. 15.000

Rp. 10.000 –
Rp. 25.000

gratis Rp. 10.000 –
Rp. 25.000

Mekanisme
pembayaran

Biaya bisa ditawar sehingga berkurang dari jumlah di atas. Biaya juga bisa dihutang. Biaya juga bisa dibayar secara mencicil. Fleksibilitas 
pembayaran tersebut tergantung pada bidannya. Biasanya, bidan akan memberikan fleksibilitas pembayaran tersebut kepada orang yang ia 
tahu bahwa orang tersebut miskin, tidak mempunyai ASkeskin, dan tidak mempunyai uang untuk biaya pengobatan/pelayanan kesehatan

Dukun Pijat/urut perut 
Rp. 5.000 –

Rp. 20.000

Rp. 50.000 –
Rp. 250.000

Pijat/urut 
perut Rp. 
5.000 – Rp. 
20.000

- Pijat/urut bayi 
dan balita 
Rp. 5.000 – Rp. 
15.000

Rp. 5.000 –
Rp. 10.000

Berupa 
pantangan dan 
anjuran 
gratis

Keputihan 
dengan 
jamu/
ramuan 
Rp. 5.000 –
15.000

Mekanisme
pembayaran

Biaya di atas sangat tergantung pada kemampuan dan keikhlasan orang yang membayar. Hal ini memudahkan masyarakat dalam 
mengakses pelayanan kepada dukun beranak. Pembayaran biaya tersebut juga dapat dilakukan secara dihutang.



Kebijakan Kesehatan Lampung Utara
• Kep.MenKes RI No.760/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan

RSU Ryacudu sebagai RS rujukan bagi orang dengan HIV & AIDS 
(ODHA)

• Perda no. 18 tahun 2000 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan
dan Pengobatan Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi

• Perda no. 5 tahun 2002 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas Unit Swadaya

• Perda no. 8 tahun 2002 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas

• Perda no. 6 tahun 2003 tentang Restribusi Pengawasan Standar
Keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja

• SK Bupati Nomor 6.A1/tahun 2007, tentang dana masyarakat miskin
Kabupaten Lampura tahun 2007, dan daftar nama keluarga miskin
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil
dan KB Kabupaten Lampura

• SK. Nomor : 206 Tahun 2007 tentang Penetapan Tenaga
Kesehatan Teladan di Puskesmas Tk. Kabupaten Lampung Utara 
2007

• SK. Nomor : 26A Tahun 2007 tentang Kelompok Kerja tetap Sayang
Ibu Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007



Kabupaten Sumba Barat



Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
di Tingkat Kecamatan di Sumba Barat

30041022.51013302.56Lamboya

35111043.8591160.25Kota 
Waikabubak

Non 
perawatan

perawatan

BKIAPusTuPuskesmas

PosyanduJenis PelayananJumlah
Penduduk

(jiwa)

Jumlah
Desa

Luas
Wilayah

(Ha)
Kecamatan



Jumlah Posyandu Menurut Strata dan
Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat

3030000536Lamboya2

3535000942Kota Waikabubak1

JumlahMandiriPurnamaMadyaPratama

Jumlah PosyanduJumlah Bayi 
yang dipantau

KecamatanNo



Gambaran Ketersediaan Pelayanan
Kesehatan di Desa (Sumba Barat)

0014Tidak ada dataTidak ada dataDesa Gaura

0104Tidak ada dataTidak ada dataDesa Kabukarudi

Kec. Lamboya

0105Tidak ada dataTidak ada dataDesa Kalembu Kuni

0004Tidak ada dataTidak ada dataDesa Kodaka

Kec. Kota Waikabubak

Rumah
Sakit

PuskesmasPusTuPosyandu

Pelayanan KesehatanJumlah
Penduduk

(Jiwa)

Luas Wilayah 
(Ha)

Desa/Kelurahan



Gambaran Ketersedian Fasilitas Kesehatan
Sumba Barat

1. Ketersedian Puskesmas telah menyebar di setiap
Kecamatan, tetapi hanya terletak di pusat kecamatan.

2. Jumlah puskesmas perawatan 5 dari 17 puskesmas yang 
ada.

3. Jumlah petugas di pustu hanya 1 orang, merangkap sebagai
kepala pustu, tenaga kesehatan sekaligus tenaga
administrasi

4. Bangunan pustu sangat kecil dan tidak memadai (tidak ada
listrik dan air)

5. Petugas pustu tidak memiliki alat transportasi untuk bisa
menjangkau pasien yang sangat jauh lokasinya.

6. Belum tersedia Polindes di desa, jika pun ada, hal itu adalah
inisiatif bidan yang menggunakan rumah penduduk sebagai
tempat sementara.



Ketersediaan Tenaga Kesehatan di tingkat
Kecamatan di Sumba Barat

Tenaga Kesehatan

2

2

Dokter
umum

0

1

Dokter
Gigi

6

11

Bidan

12

22

Peraw
at

22.510

43.859

Jumlah
Penduduk

(jiwa)

013302.56Lamboya

01160.25Kota Waikabubak

Perawat
gigi

Jumlah
Desa

Luas
Wilayah

(Ha)

Unit Kerja



Gambaran Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Desa

5110Tidak ada dataTidak ada dataDesa Gaura

4210Tidak ada dataTidak ada dataDesa kabukarudi

Kec. Lamboya

5220Tidak ada dataTidak ada dataDesa Kalembu Kuni

4110Tidak ada dataTidak ada dataDesa Kodaka

Kec Kota Waikabubak

ParajiPerawatBidanDokter
Umum

Pelayanan KesehatanJumlah Penduduk
(Jiwa)

Luas Wilayah
(Ha)

Desa/Kelurahan



Ketersedian Tenaga Kesehatan

Ketersedian Nakes & Kekurangan Nakes

18

222

165

142

248
235

0

50

100

150

200

250

300

Dokter Perawat Bidan
Ketersedian Kekurangan

Penolong Persalinan

54.7

41.7

3.4

dokter Umum Bidan Dukun/Lainnya



Gambaran Ketersedian Tenaga Kesehatan
Sumba Barat

• Jumlah dokter masih sangat minim hanya 12.6%  dari jumlah yang 
seharusnya tersedia. Dan penyebaran dokter hanya terkonsentrasi
wilayah perkotaan, sehingga kekuarangannya adalah 87,4% dari
jumlah ideal.

• Biaya pelayanan di dokter sangat mahal, ditambah biaya
transportasi. Kondisi ini membuat pasien hanya memilih ke dokter
untuk penyakit tertentu yang dianggap berbahaya oleh masyarakat.

• Jumlah bidan sudah mencapai 41,25% (165 orang) tetapi
penyebarannya masih belum merata, jika di lihat dari data distribusi
bidan di wilayah puskesmas, sehingga kekurangan dari jumlah ideal 
58,75%.

• Banyak bides tidak tinggal di desa penempatan mereka
• Untuk bides yg tinggal di desa terpencil, saat bides turun ke kota, 

maka secara otomatis pasien harus menunggu hingga bidan pulang
• Menurut Pengakuan Kadis kesehatan Sumba Barat, masih banyak

bidan yg hanya lulusan D2 standar A / C, sehingga ini pun ikut
mempengaruhi lambatnya penurunan AKI di Sumba Barat



• Jumlah Bidan yang 
terbatas

• Pendidikan bidan masih
rendah (DII Lulusan A/C)

• Bidan jarang diberi
pelatihan oleh dinas
seperti APN

• Bidan yang di sekolahkan
masih sangat kecil

• Pengetahun IMS bidan
belum ada, butuh pelatihan

PERMASALAHAN PENOLONG PERSALINAN (BIDAN)
Kabupaten Sumba Barat

Sarana & Prasarana Kualitas & Kuatitas Sosial & Geografi Kebijakan

o Belum tersedianya
Polindes di semua desa.

o Polindes belum dilengkapi
listrik, air dan MCK

o Ketersedian kamar dan
tempat tidur hanya satu buah

o Polindes berada dilokasi
yang sepi dan jauh dari rumah
penduduk

o Peralatan yang belum
memadai spt: alat pengukur
HB, tes kehamilan, timbangan,
alat dengan detak jantung,
partus set tumpul dan alat
penerangan tidak ada

o Alat transportasi bidan tidak
ada

o Dukun masih di percaya
dan dituakan

o Kondisi rumah Pasien
tinggi dan terjal

o Keamanan belum
terjamin

o kesadaran Masyarakat
masih rendah

o Adat masih berperan
dalam keputusan
kesehatan perempuan

• Kriteria pengangkatan
Bidan PTT tidak jelas
menjadi PNS

• Bidan yg sudah bertugas
12 tahun Belum jg diangkat

• Pemda kurang mem-
perhatikan masalah
Kesehatan dan tanggung-
jawab di Bidan

• Tidak semua klaim
Persalinan diganti hanya
sesuai dana

• Klaim Askeskin dibayar
setiap akhir tahun

• Gaji bidan PTT sering
terlambat dibayar



Matriks Pelayanan Bidan-Dukun di Sumba Barat

Biaya di atas sangat tergantung pada kemampuan dan keikhlasan orang yang membayar. Hal ini memudahkan masyarakat dalam 
mengakses pelayanan kepada dukun beranak. Tetapi dalam beberapa kasus, di desa terpencil bayaran terhadap dukun di sesuaikan dengan 
strata keluarga, jika dukun adalah bahasa bibi maka pasien harus membayar anak babi kepada dukun tersebut. Tapi tetap saja bisa ci 
berikan kapn saja kepada dukun

Mekanisme
pembayaran

Keputihan 
dengan 
ramuan akar 
pohon

Rp. 5.000 
, sirih 
&pinang

Tidak adaRp. 5.000 
,beras, ayam

Pijat/urut bayi 
dan balita 
Rp. 5.000 
,beras, 
sirig&pinang

Minum akar 
pohon diberi 
Rp 5000 dan 
sirih + pinang

Rp. 50.000, 
beserta pisau 
& sarung untuk 
anak 
perempuan, 
kain untuk laki  
ayam hidup & 
mati, beras 
+nasi

Pijat/urut 
perut Rp. 
5.000 dan 
sirih pinang

Dukun

Seluruh pembiayaan dari pemeriksaan kehamilan hingga masa nifas, sesuai kebijakan askeskin gratis untuk kabupaten Sumba Barat, 
pembayaran diatas adalah ucapan terima kasih pasien kepada bidan. Tetapi kasus di desa Gaura, bidan menarik bayaran kepada
pasiennya, berkisar Rp.50.000 – Rp.150.000.

Mekanisme
pembayaran

Tidak ada
pelayanan
yg diberikan

gratisRp. 5000 – Rp. 
15.000

gratis•Semua
pelayan gratis, 
tp beberapa
posyandu
menarik
bayaran
•Rp.1000 (pil)
•Rp.3500 
(suntikan)

gratis, tapi
sering diberi
sayur, telur

Rp.30.000 –
Rp.150.000, 
ayam, kain
atau sarung, 
sayur-sayuran, 
telur
(seharusnya
gratis)

gratisBidan

ISR/IMSPemberian 
informasi 

terkait 
dengan 

kesehatan

Penyakit
ringan/umum

Kesehatan
Bayi dan

Balita

KBPemeriksaan
Pasca

Persalinan/ 
nifas

PersalinanPeriksa
kehamilan

Tenaga



Kebijakan Kesehatan Sumba Barat

• Restra Kabupaten Sumba Barat tahun 2006 – 2007, didalamnya
tertuang program kesehatan tetapi tidak terlalu khusus menjabarkan
kesehatan reproduksi

• Perda Retribusi Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, berisi tarif
biaya pelayanan kesehatan di puskesmas dan pustu

• SK menkes no. 1241/menkes/sk/II/2004. tentang jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin tingkat nasional yang 
di implemntasikan di tingkat kabupaten. Berisi jumlah masyarakat
miskin yang terkafer dalam SK tersebut (Askeskin)

• SK Bupati no. Kep/HK/711/2007 tentang pembentukan team Kespro
Kabupaten Sumba Barat, berisi strategi intervensi kespro yang 
diintegrasikan ke dalam berbagai program dan sektor terkait pada
masing-masing dinas yang terlibat

• Sk Bupati no. Kep/HK/560/2007 tentang pembentukan komisi aids 
daerah



Kabupaten Lebak



Ketersediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan di Tingkat Kecamatan di Lebak

3430133.241  (lk: 
17.098, pr: 

16.143)

88.498Muncang

179Tidak tersedia 
data menurut 

kec. (Kabupaten 
= 33)

1030141.015 (lk: 
73.123, pr: 
67.892)

17 desa, 5 
kelurahan

7.542Rangkas-
bitung

Non 
Poned

Poned

BP/RB ORKESPusTuPuskesmas

PosyanduJenis PelayananJumlah
Penduduk

(jiwa)

Jumlah
Desa

Luas
Wilayah

(Ha)

Kecamatan



Jumlah Posyandu di Tingkat Kecamatan
di Kabupaten Lebak

34081412792Muncang2

17900351443.400Rangkasbitung1

JumlahMandiriPurnamaMadyaPratama

Jumlah PosyanduJumlah
Bayi
Yang

dipantau

KecamatanNo



Gambaran Ketersediaan Pelayanan
Kesehatan di Desa/Kelurahan (Lebak)

00144.788 (lk: 2.345, pr:
2.443)

1.025Desa Cikarang

01
(PONED)

032.931 (lk: 1.459, pr:
1.473)

756Desa Ciminyak

Kec. Muncang

00154.512 (pr:  2.158,
lk: 2.354) 

2.648Desa Pasir Tanjung

1 RSUD, 1 RS
Swasta

001918.814 (lk: 9.368,
pr: 9.446)

230Kelurahan Muara
Ciujung Timur

Kec. Rangkasbitung

Rumah SakitPuskesmasPusTuPosyandu

Pelayanan KesehatanJumlah Penduduk
(Jiwa)

Luas
Wilayah

(Ha)

Desa/Kelurahan



Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
• Fasilitas pelayanan kesehatan yang banyak diakses adalah Posyandu karena

tersedia di setiap RW desa dan tanpa dipungut biaya.
• Tidak setiap desa ada Puskesmas pembantu sehingga masyarakat di desa tertentu

masih sulit mengakses puskesmas pembantu karena jauh dan terbatasnya sarana
transportasi. Masyarakat juga terhambat oleh kondisi geografis yang susah dan
kondisi infrastruktur yang sulit ditempuh oleh kendaraan pada saat musim hujan. 
Masyarakat juga terhambat oleh terbatasnya waktu pelayanan kesehatan dan
terbatasnya pemberian pelayanan KIA.

• Ketersediaan Puskesmas telah menyebar di setiap Kecamatan. Namun, bagi
masyarakat di desa tertentu masih sulit mengakses puskesmas karena jauh dan
terbatasnya sarana transportasi. Masyarakat juga terhambat oleh kondisi geografis
yang susah dan kondisi infrastruktur yang sulit ditempuh oleh kendaraan pada saat
musim hujan. Masyarakat juga terhambat oleh terbatasnya waktu pelayanan
kesehatan.

• Keberadaan fasilitas kesehatan berupa Pusling, Manling, dan Danling telah
memudahkan masyarakat karena adanya sistem jemput bola. Namun, akses
masyarakat terhadap fasilitas ini terhambat oleh terbatasnya waktu pelayanan
kesehatan dan kondisi kesehatan masyarakat sendiri.

• Keberadaan Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta hanya berada di
kecamatan yang menjadi pusat kabupaten. Bagi masyarakat yang tinggal di desa
tertentu di kecamatan terjauh merasa sulit dalam mengakses RS karena terbatasnya
sarana transportasi menuju rumah sakit dan biaya. Masyarakat juga terhambat oleh
kondisi geografis yang susah dan kondisi infrastruktur yang sulit ditempuh oleh
kendaraan pada saat musim hujan serta masih adanya kerawanan atas tindakan
kriminalitas di jalan-jalan tertentu.



Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Tingkat Kecamatan di Lebak

740233.241  (lk:
17.098, pr:

16.143)

88.498Muncang

19
(minus        
di RS)

31
(minus
di RS)

734141.015 (lk:
73.123, pr:
67.892)

17 desa, 5
kelurahan

7.542Rangkasbitung

PerawatBidanDokter
gigi

Dokter
Umum

Tenaga KesehatanJumlah
Penduduk

Jumlah
Desa

Luas
Wilayah

(Ha)

Unit Kerja



Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Desa/Kelurahan (Lebak)

51104.788 (lk: 2.345,
pr: 2.443)

1.025Desa Cikarang

54112.931 (lk: 1.459,
pr: 1.473)

756Desa Ciminyak

Kec. Muncang

30004.512 (pr:  2.158,
lk: 2.354) 

2.648Desa Pasir Tanjung

3-12318.814 (lk: 9.368,
pr: 9.446)

230Kelurahan Muara
Ciujung Timur

Kec. Rangkasbitung

ParajiPerawatBidanDokter
Umum

Pelayanan KesehatanJumlah Penduduk
(Jiwa)

Luas
Wilayah

(Ha)

Desa/Kelurahan



Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersedian Nakes & Kekurangan Nakes

88

232 208

471

1176

1382

0

200
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1200

1400

1600

Dokter Perawat Bidan
Ketersediaan Kebutuhan

Penolong Persalinan

21.3

76.3

1

dokter Umum Bidan Dukun/Lainnya



Ketersediaan tenaga Kesehatan
• Jumlah bidan belum mencukupi jumlah desa yang ada di Kabupatan

Lebak. Jumlah bidan hanya 202 sementara, jumlah desa adalah 320. 
Akibatnya, banyak desa yang belum tersedia bidan sehingga masyarakat
harus mengakses di desa tetangga atau di kota

• Penyebaran jumlah bidan yang ada masih belum merata. Penyebaran
bidan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

• Bidan mengalami beban ganda karena merangkap atau bertanggung-
jawab lebih dari satu desa, dan juga bertanggung jawab untuk membuat
pelaporan.

• Akses masyarakat terhadap bidan terhambat oleh tidak tersedianya bidan
di desa, tidak adanya bidan, kesibukan bidan, dan biaya pelayanan. Akses
masyarakat juga terhambat oleh kondisi geografis yang susah dan kondisi
infrastruktur yang sulit ditempuh oleh kendaraan pada saat musim hujan.

• Penyebaran jumlah dokter yang ada juga masih terbatas di wilayah
perkotaan dan masih banyak desa yang tidak tersedia dokter.

• Akses masyarakat terhadap dokter terhambat oleh tidak tersedianya
dokter di desa sehingga masyarakat harus mengakses ke desa tetangga
atau ke kota. Sementara, masyarakat mempunyai keterbatasan dalam hal
biaya transportasi dan biaya pelayanan. Masyarakat juga terhambat oleh
kondisi geografis yang susah dan kondisi infrastruktur yang sulit ditempuh
oleh kendaraan pada saat musim hujan.



• Jumlah Bidan terbatas

• Tidak tersedia Bidan di desa

• Bidan banyak tinggal
di wilayah perkotaan

• Masih banyak bidan yang 
belum mendapat pelatihan
APN

• Alat dan sarana kerja
bidan kurang

• Tunjangan transport
untuk daerah terpencil/
tertinggal kurang

• Bidan desa rangkap
sebagai bidan praktik
multiple burden

• Biaya persalinan oleh
bidan dianggap mahal

• Program kemitraan tidak
berjalan efektif

PERMASALAHAN PENOLONG PERSALINAN (BIDAN)

Sarana & Prasarana Nakes Sosial & Geografi Kebijakan

Tidak semua desa
tersedia polindes

rumah polindes adalah
rumah penduduk

minimnya fasilitas atau
sarana di polindes

puskesmas dan pustu tidak
memberikan pelayanan
persalinan karena tidak ada
ruang rawat inap

Rumah Sakit Pemerintah
dan Rumah Sakit swasta
hanya tersedia di pusat
kabupaten

Terbatasnya sarana
transportasi dan tingginya
biaya transportasi karena
kondisi geografisdan
infrastruktur yang
tidak mendukung/sulit

Tingginya kepercayaan
masyarakat terhadap
dukun (paraji)

Masih lekat dan kuatnya
kebiasaan masyarakat
terhadap pelayanan
kesehatan kepada paraji

Adanya kondisi jalan yang 
rawan dari tindak kriminal

Adanya pelayanan
paraji yang sesuai
dengan tradisi masyarakat

Adanya kondisi geografis
dan infrastruktur jalan
yang susah

Adat dan mitos masih
berperan dalam keputusan
kesehatan perempuan

• Kebijakan tentang Tim 
percepatan penurunan
AKI belum terlaksana.
kebijakan ini baru akan
dilaksanakan tahun
anggaran 2008

• Kebijakan dan program
GSI di desa belum
terlaksana secara optimal

• Kebijakan kemitraan
bidan dengan paraji tidak
terlaksana secara optimal
karena kasus persalinan
berat baru dibawa ke bidan

• Kebijakan tentang pelestarian
adat baduy berpengaruh
terhadap perilaku kesehatan
masyarakat.



Matriks Pelayanan Bidan-Paraji (Lebak)

Paraji dibayar dengan uang atau barang atas pelayanan yang diberikan. Barang berupa hewan (ayam), makanan, 
beras/sembako, bumbu dapur, tape, dll. Namun, kadang-kadang masyarakat hanya memberi paraji barang saja tanpa uang
dan sebaliknya.

Mekanisme
pembayaran

-Berupa 
pantangan 
dan 
anjuran 
gratis

-Pijat/urut bayi 
dan balita 
Rp. 5.000 –
Rp. 15.000

-• Hr 1-7 = 
5.000 -
10.000
• Hr ke 14 = 
10.000 -
20.000 
• Hr ke 40 = 
5.000 -
10.000

Rp. 30.000 –
Rp. 100.000, 
umumnya 
adalah Rp. 
50.000

Pijat/urut perut 

• Sblm 3 bln = 
5.000 –20.000
• Stlh 3 bln = 
10.000 –
30.000

Paraji

Pembayaran di bidan dapat dilakukan secara ditawar dan dihutang. Untuk masyarakat gakin, dapat mengakses persalinan
secara gratis

Mekanisme
pembayaran

Rp. 
20.000 
– Rp. 
30.000

gratisRp. 20.000 
– Rp. 
30.000

Pengobatan
Rp. 20.000 –
Rp. 30.000

• Pil : 5.000
• suntik 1 bln : 
10.000 –
15.000,
• Suntik 3 bln: 
12.000-20.000,
• IUD: 100.000
• implant: 
120.000 
• Bongkar
implant: 20.000 
– 50.000

1 paket
dengan
persalinan

500.000 –
700.000, 
Pelayanan 
pasien gakin 
150.000 –
200.000 
dibayarkan 
oleh 
pemerintah

Rp. 20.000 –
Rp. 30.000

Bidan

ISR/
IMS

Memberi  
informasi 
kesehatan

Penyakit
ringan/
umum

Kesehatan
Bayi dan

Balita

KBPeriksa
Pasca

Persalinan/ 
nifas

PersalinanPeriksa
kehamilan

Tenaga



Kebijakan Kesehatan Lebak

• Surat Keputusan Bupati Lebak No. 440/Kep.271/Dinkesos/2007 
tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Angka 
Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu. 

• Peraturan Bupati Lebak nomor 14 tahun 2007 tentang rencana 
kerja pemerintah daerah kabupaten Lebak tahun anggaran 2008

• Nota Kesepakatan antara pemkab Lebak dan DPRD Lebak 
Nomor 900/Perj-19/Huk/2007 dan Nomor 170/502-DPRD/2007 
pada tanggal 5 Desember 2007 tentang Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara tahun anggaran 2008.

• Perda No. 2 tahun 2004 tentang Rencana Strategi Dinas 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Tahun 
2004-2009 

• Perda No. 6 tahun 2002 tentang pembentukan organisasi dan 
tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Adjidarmo.



Kebijakan yang Berpengaruh terhadap
Kesehatan di Lebak

• Perda no. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan    
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan 
Pengelolaan Pembangunan Kabupaten Lebak.

• Peraturan Bupati Lebak no. 2 tahun 2008 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Musrenbang di kabupaten Lebak

• Surat Keputusan Bupati Lebak no. 470/Kep.26/KB DUK/2007 
tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Strategi PUG 
dalam Proses Pembangunan di Kabupaten Lebak

• Perda No. 13 tahun 1990 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.



Alasan Pilihan
Bantuan Persalinan



Alasan Bantuan Persalinan Oleh Bidan

Faktor Pendorong Pilihan Persalinan ke Bidan

1. Adanya kebijakan tentang semua persalinan yang ditolong oleh bidan 
gratis.

2. Adanya bidan desa sehingga memudahkan masyarakat untuk datang 
kepolindes atau kerumah bidan desa.

3. Bidan cukup pahan tanda-tanda permasalahan melahirkan karena bidan 
juga melakukan periksa dalam.

4. Bidan memiliki peralatan yang relatif lebih lengkap dibandingkan dukun.
5. Pada beberapa desa, hubungan emosional bidan dan pasien cukup bagus, 

memudahkan bidan untuk mengajak pasien datang kepada bidan untuk
periksa dan bantuan persalinan. 

6. Bidan mau datang kerumah pasien untuk membantu persalinan.
7. Pengobatan dan pelayanan yang diberikan bidan cocok bagi pasien,

sehingga pasien senang datang ke bidan.
8. Peran kader posyandu yang besar dalam mensosialisasikan ke masyarakat 

untuk datang ke bidan.
9. Kemitraan bidan dengan dukun sehingga membuat masyarakat cukup 

percaya berobat atau mendapatkan bantuan persalinan ke Bidan



Persoalan Persalinan ke Bidan
1. Bidan terkadang sulit ditemui, karena jarang dirumah, sehingga pasien kesulitan

mengakses bidan.
2. Tidak semua desa mempunyai bidan desa, sehingga sulit bagi masyarakat untuk

mengakses bidan.
3. Kadang 1 bidan harus melayani 2 desa dengan jarak yang cukup jauh sehingga sulit

bagi bidan untuk melayani semua pasien.
4. Kondisi desa yang masih minim infrastuktur jalan sehingga menyulitkan bagi bidan untuk

menjangkau daerah tersebut, terutama karena bidan tidak dilengkapi sarana
transportasi sehingga pasien didaerah terpencil tidak mendapatkan layanan oleh bidan.

5. Belum ada kebijakan jaminan keamanan bagi bidan desa sehingga untuk daerah
terpencil bidan masih takut mendatanginya karena tidak aman, terutama dimalam hari. 
Sehingga masyarakat banyak yang harus melahirkan dirumah dibantu oleh dukun. 

6. Walalupun gratis pelayanan di bidan desa, pasien malu jika tidak memberikan uang
atau barang kepada bidan sebagai ucapan terima kasih.

7. Bidan tidak secara tegas mengatakan biaya persalinan yang mereka berikan gratis, 
sehingga membingungkan pasien.

8. Pasien tidak mengerti posisi bidan desa saat melayani di puskesmas, polindes dan di 
rumah. Hal ini membingungkan ketika hendak minta bantuan persalinan gratis. Karena 
faktanya beberapa bidan memang melakukan praktek di sore hari yang memungut 
bayaran.

9. Pelayanan yang diberikan bidan hanya sebatas membantu persalinan saja, bidan tidak 
terlalu telaten dibandingkan dengan dukun

10. Bidan harus periksa dalam, sehingga pasien sering merasa malu.
11. Pasien malu menceritakan beberapa masalah penyakit mereka, karena bidan   

dianggap orang luar dan mereka tidak terlalu mengenal bidan.



Alasan Masyarakat Bersalin di Dukun

1. Tempat tinggal dukun dekat dengan perkampungan masyarakat
sehingga dukun lebih mudah dipanggil dan ditemui kapan saja jika
dibutuhkan.

2. Persalinan dengan dukun tidak dijahit
3. Biaya persalinan dengan dukun lebih murah karena dukun tidak pernah

menetapkan tarif, semampu pasien dan dibayar secara in-natura. 
4. Hubungan emosional pasien dengan dukun, karena dukun adalah orang

tua, bibi,  keluarga atau tetangga yang sudah mereka kenal sejak kecil.
5. Kebiasaan turun temurun atas anjuran orang tua atau keluarga lainnya. 
6. Dukun usianya lebih tua, dianggap lebih berpengalaman, sabar dan

telaten.
7. Dukun tidak harus periksa dalam sehingga pasien tidak merasa malu.
8. Dukun memberikan pelayanan menyeluruh, tidak terbatas waktu

termasuk membantu mengurus ibu setelah melahirkan beserta bayinya
bisa sampai 10 hari dengan bayaran yang dianggap tidak mahal. 

9. Dukun dianggap bisa memberikan doa penenang bagi pasien yang akan
melahirkan.



Persoalan Bantuan Persalinan oleh Dukun

1. Alat yang digunakan oleh dukun tidak steril, berbahaya bagi ibu dan bayi.
2. Dukun merasa kurang mahir atau tidak terbiasa menggunakan peralatan

yang diberikan oleh puskesmas sehingga walaupun sudah menjalani
pendidikan pada prakteknya dukun kembali menggunakan alat tradisional
yang mereka miliki yang tentunya tidak steril. 

3. Dukun tidak selalu punya stok peralatan dan obat-obatan yang biasanya
didapatkannya dari pihak puskesmas, sehingga tidak bisa memberikan
bantuan pengobatan bila diperlukan. 

4. Dukun tidak punya pengetahuan dan juga tidak terlatih menghadapi
persalinan bermasalah. 

5. Karena merasa kaya dengan pengalaman, sering kali dukun mengabaikan
gejala persalinan bermasalah sehingga sering terlambat mengambil
tindakan atau mengambil keputusan rujukan atas persalinan bermasalah. 
Hal ini yang menjadi persoalan utama tingginya angka kematian ibu
melahirkan karena terlambat mengambil tindakan.

6. Tidak semua dukun kooperatif untuk melakukan rujukan ke bidan, hal ini
dikarenakan ada kecemburuan antara dukun dan bidan. 



Simpulan Sementara
1. Belum ada kebijakan khusus berkaitan dengan kesehatan reproduksi

perempuan khususnya penekanan implementasi bidan tinggal didesa, 
peningkatan kesejahteraan Bidan, jaminan transportasi bagi bidan yanng
tinggal didaerah terpencil, serta jaminan keamanan terhadap bidan yang 
tinggal didaerah terpencil.

2. Belum disemua daerah penelitian ada kebijakan kemitraan bidan dengan
dukun yang sudah berhasil diterapkan di Indramayu dan Lombok Tengah 
dengan dampak persalinan dibantu Bidan tinggi dibanding Lampung Utara, 
Sumba Barat, dan Lebak, bahkan mendekati angka Surakarta dan
Jembrana. 

3. Perlu ada peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi bidan agar 
mampu memberikan layanan persalinan, KB dan pemeriksaan gejala infeksi
menular sexual yang memadai dan dipercaya oleh masyarakat.

4. Belum ada kebijakan tentang implementasi standar polindes yang layak
huni dan memenuhi standar kebersihan dasar untuk membantu ibu
melahirkan seperti kamar yang terpisah dari keluarga bidan, minimal ada 2 
ruangan kamar untuk menampung pasien lebih dari 1 orang, adanya air 
bersih, adanya lampu penerangan, adanya kulkas untuk menyimpan obat-
obatan.

5. Belum ada kebijakan agar klaim biaya bantuan persalinan oleh bidan harus
langsung dibayarkan, sehingga bidan tidak selalu bekerja sukarela tanpa
ada kepastian klaim biaya persalinan mereka akan dibayar.


