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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Puskesmas di Wilayah Kulon Progo 

Penelitian ini dilaksanakan pada tiga wilayah Puskesmas di 

Kabupaten Kulon Progo, yaitu Puskesmas Galur, Puskesmas Samigaluh 

dan Puskesmas Panjatan. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perseorangan, termasuk pada upaya kesehatan anak tingkat pertama 

dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah 

kerjanya.65Lokasi Puskesmas Galur, Puskesmas Samigaluh dan Puskesmas 

Panjatan berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, bertugas 

memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat di 

wilayah Kabupaten Kulon Progo.  

Fasilitas yang ada pada ketiga Puskesmas tersebut antara lain 

:instalasi gawat darurat (IGD), layanan rawat jalan berupa : pelayanan 

kesehatan gigi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, balai pengobatan, dan 

pelayanan kesehatan lansia serta layanan rawat inap. Pelayanan kesehatan 

																																																													
65Suhadi, Op.cit, hal : 3 
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ibu dan anak dilaksanakan oleh bidan, termasuk pada pelayanan 

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).66 

2. Program Pokok Puskesmas Galur, Samigaluh dan Panjatan 

Terdapat beberapa program pokok Puskesmas yang ditetapkan oleh 

Pemerintah melalui kebijakan kesehatan antara lain: 

a. Upaya kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan ANC (Antenatal Care), 

PNC(Post Natal Care),persalinan,rujukan ibu hamil resiko tinggi, 

MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), KB (Keluarga Berencana) 

dan kemitraan dukun. 

b. Pencegahan penyakit menular melalui surveilans epidemiologi, 

pelacakan kasus: TBC, kusta, DBD, malaria, flu burung, ISPA, diare, 

IMS (Infeksi Menular Seksual), rabies. 

c. Program pengobatan: rawat jalan poli umum, rawat jalan poli gigi, unit 

rawat inap : keperawatan dan kebidanan, unit gawat darurat dan 

Puskesmas keliling. 

d. Upaya peningkatan gizi termasuk pada program MTBS melalui 

penimbangan, pelacakan gizi buruk, posyandu dan penyuluhan gizi 

e. Kesehatan lingkungan melalui SPAL (Saluran Pembuangan Air 

Limbah), SAMI-JAGA (sumber air minum jamban keluarga), dan 

survey jentik nyamuk. 

f. Pencatatan dan pelaporan berupa sistem pencatatan dan pelaporan 

terpadu Puskesmas.67 

																																																													
66Hasil wawancara dengan Bapak Am selaku Kepala PuskesmasGalur pada tanggal 2 November 

2018 
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3. Pengaturan Peran Bidan dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS)  

Pengaturan peran bidan dalam MTBS sebagai hak anak atas 

pelayanan kesehatan dituangkan dalam berbagai ketentuan hukum yang 

digunakan sebagai landasan bagi pelaksanaan MTBS dalam rangka 

memenuhi hak anak atas pelayanan kesehatan. Bentuk pengaturan tersebut 

didasarkan pada: 

a. Pengaturan secara Umum 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

Terdapat pada ketentuan Pasal 28B ayat (2) berbunyi 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”.68 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Puskesmas 

diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi anak 

yang dapat memberikan pengobatan dan pemantauan tumbuh 

kembang anak. 

																																																																																																																																																																							
67Depkes RI,2003, Manajemen Puskesmas, Jakarta : Depkes RI 

68UUD 1945, https://www.kompasiana.com/danzer/54f98108a333112b058b50f3/uud-1945-pasal-
28h-ayat-1-dan-2-harus-lebih-dinyatakan--dibuktikan, internet, diakses pada 10 Desember 2018	
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Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas yang ada di wilayah 

Kabupaten Kulon Progo yaitu PuskesmasGalur, 

PuskesmasSamigaluh dan PuskesmasPanjatan menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan anak dalam bentuk pelayanan MTBS dan 

imunisasi di poli KIA dan melaksanakan pemantauan tumbuh dan 

kembang anak melalui posyandu.  

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

Terdapat pada Pasal 62 berbunyi “Setiap anak berhak untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak 

sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”. 

Dengan adanya ketentuan ini maka Puskesmas sebagai 

fasilitas kesehatan primer yang mudah dijangkau oleh masyarakat 

wajib memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada anak. 

Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas wilayah Kabupaten 

Kulon Progo yaitu PuskesmasGalur, Samigaluh dan Panjatan 

adalah memenuhi sarana dan prasarana serta pemenuhan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan tujuan 

memberikan pelayanan kesehatan yang layak. 

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  

Terdapat pada Pasal 8 berbunyi “Setiap anak berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 
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dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pasal 44 ayat 

(1) berbunyi “Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, 

agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak 

dalam kandungan”. Kemudian pada Pasal 45 ayat (1) berbunyi 

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan 

anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”.Dengan adanya 

ketentuan tersebut maka Pemerintah harus menyediakan fasilitas 

kesehatan salah satunya Puskesmas dan orang tua dan masyarakat 

wajib untuk menjaga dan memelihara kesehatan anak dengan 

membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan. 

Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas di wilayah 

Kabupaten Kulon Progo adalah dengan menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan anak melalui pelayanan MTBS, imunisasi 

dan posyandu, serta menghimbau kepada masyarakat untuk 

screening kesehatan anak dan pemeriksaan tumbuh kembang anak 

melalui posyandu. 

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Terdapat pada Pasal 5 ayat (2) berbunyi “Setiap orang 

mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, 

bermutu dan terjangkau”. Pasal 7 berbunyi “Setiap orang berhak 

untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang 

seimbang dan bertanggung jawab”. Pasal 131 ayat (3) berbunyi 
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“Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak menjadi tanggung 

jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, 

masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”, Pasal 134 ayat 

(1) berbunyi “Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan 

atau kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta menjamin 

pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggara terhadap 

standar dan kriteria tersebut”. 

Inti dari peraturan tersebut adalah setiap orang termasuk anak 

memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan 

bermutu. Sehingga Pemerintah harus menyediakan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu dengan menetapkan 

standar atau kriteria pelayanan kesehatan bayi dan anak. 

Upaya yang dilakukan oleh Puskesmasdi wilayah Kabupaten 

Kulon Progo yaitu PuskesmasGalur, Samigaluh, Panjatan adalah 

dengan menetapkan kriteria pemberi pelayanan kesehatan bagi 

bayi dan balita adalah perawat dan bidan yang memiliki sertifikat 

MTBS dan menyusun pedoman pelayanan kesehatan bagi bayi dan 

anak. 

b. Bentuk Pengaturan secara Khusus 

1) Perpres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On 

The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak) 

Terdapat pada Pasal 1 berbunyi “Mengesahkan Convention 

on the Rights of the Child yang telah ditandatangani oleh 
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Pemerintah RI di New York Amerika Serikat pada tanggal 26 

Januari 1990”. Termasuk mengesahkan naskah asli yang terdapat 

pada Pasal 24 berbunyi : 

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati 
status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai untuk 
memperoleh sarana-sarana perawatan penyakit dan 
pemulihan kesehatan. Negara-negara peserta akan berusaha 
untuk menjamin bahwa tak seorang anakpun yang akan 
dirampas haknya untuk memperoleh perawatan pelayanan 
kesehatan. 

2. Negara-negara peserta akan mengusahakan pelaksanaan 
sepenuhnya dari hak ini dan khususnya mengambil     
langkah-langkah yang tepat: 
a. Memperkecil angka kematian bayi dan anak 
b. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk 

pada kerangka perawatan kesehatan melalui penerapan 
antara lain penerapan teknologi yang mudah diperoleh 
melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai 
dengan air minum yang bersih. 

c.    Untuk memastikan bahwa semua golongan masyarakat 
terutama para orang tua dan anak-anak diberi informasi, 
bisa memperoleh pendidikan dan mendapatkan dukungan 
dalam penggunaan pengetahuan dasar tentang kesehatan 
dan gizi anak dan manfaat-manfaat dari pemberian ASI. 

d. Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, 
bimbingan untuk orang tua, dan pendidikan dan 
pelayanan KB. 
 

Dengan adanya ketentuan tersebut maka Negara Indonesia 

yang berpartisipasi dalam konvensi hak anak harus mengakui hak 

anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi melalui upaya 

pemberian pelayanan kesehatan dimulai dari fasilitas kesehatan 

tingkat pertama (Puskesmas) dengan program pemberian 

informasi kesehatan, pemantauan tumbuh kembang, perlindungan 

penyakit dengan imunisasi dan pengobatan, semua tercakup dalam 

pelayanan kesehatan anak yang disebut dengan MTBS. 
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Upaya yang dilakukan oleh PuskesmasGalur, Samigaluh dan 

Panjatan adalah dengan menyelenggarakan pelayanan MTBS yang 

merupakan salah satu program yang ditetapkan oleh Pemerintah 

berupa pemantauan tumbuh kembang, konseling, imunisasi dan 

pengobatan pada bayi dan anak sakit. 

2) Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Terdapat pada Pasal 5 berbunyi “Menteri/Lembaga 

merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi TPB 

(Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SGDS) sesuai dengan 

tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing”. Untuk 

menetapkan perencanaan program maka perlu diketahui bahwa 

SDGS memiliki 16 tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah 

satunya adalah tujuan nomor 3 yaitu “Kesehatan dan kesejahteraan 

yang baik”. Dampak yang diharapkan dari adanya SGDS adalah 

akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial. Pemerintah 

menetapkan indikator 3 kesehatan yang baik yaitu : penurunan 

AKI (Angka Kematian Ibu), AKBA (Angka Kematian Balita) dan 

AKN (Angka Kematian Neonatus), pengobatan HIV/AIDS,TB, 

Malaria dan akses kesehatan reproduksi termasuk KB. 

Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pemerintah harus 

turut serta mendukung program penurunan AKI, AKBA dan AKN 
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salah satunya adalah menerapkan program MTBS di fasilitas 

pelayanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas. 

Upaya yang dilakukan oleh PuskesmasGalur, Samigaluh 

dan Panjatan adalah melaksanakan pelayanan MTBS dengan 

optimal agar penurunan AKBa dan AKN sebagai indikator 

tercapainya tujuan SDGS terpenuhi. 

3) Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya kesehatan 

Terdapat pada  25 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi : 

(2) MTBS dilaksanakan oleh perawat dan bidan terlatih 
(3)Dalam penyelenggaraan MTBS perawat dan bidan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibawah supervisi 
dokter yang telah diberikan pelatihan.  

Mekanisme pelaksanaannya diuraikan pada lampiran PMK 

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya kesehatan anak berupa buku 

bagan MTBS, dimana pelaksana pelayanan MTBS harus mampu 

melaksanakan MTBS sesuai dengan panduan yang telah 

ditetapkan berupa melaksanakan penilaian dan klasifikasi anak 

sakit, pengobatan, konseling bagi ibu dan pelayanan tindak 

lanjut.69 

Dengan adanya ketentuan ini maka Pemerintah, orang tua 

dan masyarakat turut bertanggung jawab atas kesehatan anak, hal 

tersebut dapat dilaksanakan melalui MTBS-M atau disebut dengan 

																																																													
69PMK Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, 
http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/PMK%20No.%2025%20ttg%20Upaya%20Kesehatan
%20Anak.pdf, internet, diakses pada tanggal 8 Desember 2018	
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Manajemen Terpadu Balita Sakit berbasis masyarakat yang 

pelaksanaannya diatur pada Permenkes Nomor 70 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit 

berbasis Masyarakat, tujuan dari adanya peraturan ini adalah 

dalam rangka pemberian akses pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat pada beberapa daerah kesulitan akses di Indonesia 

sehingga perlu melibatkan peran aktif masyarakat dalam 

pelayanan kesehatan neonatal, bayi dan anak balita berdasarkan 

standar dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keadilan 

pelayanan kesehatan bagi anak. 

4) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa peraturan ini 

memiliki tujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kulon 

Progo, menetapkan bahwa pelayanan kesehatan dasar harus 

memenuhi cakupan pelayanan anak balita sebesar 95% dan 

cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan 100%. Hal 

tersebut dapat dipenuhi melalui pelayanan kesehatan MTBS di 

Puskesmas wilayah Kabupaten Kulon Progo. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa tata urutan 

perundang-undangan di atas sudah diurutkan sesuai dengan hirarki.Hal 

tersebut sesuai dengan asas hukum yaitu peraturan yang lebih rendah 
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kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih 

tinggi.70Susunan peraturan tidak tumpang tindih, melainkan saling 

melengkapi sehingga pelaksanaan MTBS dalam rangka pemenuhan hak 

anak atas kesehatan berjalan optimal dan sudah memenuhi kecukupan 

untuk mengatur peran bidan dalam memberikan pelayanan MTBS di 

Puskesmas. 

4. Pelaksanaan Peran Bidan dalam Pemenuhan Hak Anak Melalui 

Pelayanan MTBS pada Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo 

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak 

yang sama dengan manusia dewasa. Karena anak belum bisa menjalankan 

hak dan kewajibannya maka hak anak perlu dilindungi. Dunia melindungi 

hak anak melalui Deklarasi Hak Anak yang disahkan oleh PBB pada tahun 

1956 disebutkan bahwa anak mendapatkan perlindungan hak yang bersifat 

non yuridis salah satunya adalah bidang kesehatan.71 

Berdasarkan uraian pengaturan di atas disebutkan bahwa hak anak 

bidang kesehatan adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas 

kesehatan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara layak, dan 

berhak mendapatkan informasi dan kesehatan. 

Agenda pembangunan disusun oleh Negara-Negara di Seluruh Dunia 

yang dicanangkan bersama dengan Negara-Negara lintas pemerintahan 

																																																													
70Siswapedia, 2015, Kewarganegaraan Bab 12 Sistem Hukum, diakses melalui 
https://www.siswapedia.com/pengertian-asas-hukum-dan-macam-macam-asas-hukum/, pada : 17 
Desember 2018  

71Ima Susilowati, 1999, Konvensi Hak Anak, Yogyakarta : Sahabat Remaja PBKI, hal: 6-7 
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pada resolusi PBB yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 disebut 

dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Devolopment 

Goals) yang terdiri dari 17 tujuan pembangunan dan berakhir tahun 2030. 

Pada bulan Agustus 2015, 193 Negara termasuk Indonesia menyepakati 17 

tujuan SGDS yaitu: tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan 

sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, ar bersih 

dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan 

pertumbuhan ekonomi, industri,inovasi dan infrastruktur, berkurangnya 

kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi 

yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, 

ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, 

dan kemitraan untuk mencapai tujuan.72 

Salah satu goals atau tujuan dari SGDS adalah kesehatan memiliki 4 

tujuan dan 19 target. Terkait dengan kesehatan anak terdapat pada goals 

atau tujuan ketiga yaitu kesehatan yang baik (disebut dengan Sistem 

Kesehatan Nasional) dengan menjamin kehidupan yang sehat dan 

mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (termasuk usia 

anak) dengan 9 target diantaranya: 

a. Pada tahun 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga dibawah 70 

per 100.000 kelahiran hidup. 

																																																													
72Kemenkes RI, 2015, Kesehatan dalam Rangka Sustainable Development Goals (SGDs), Jakarta  

Kemenkes RI 
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b. Pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat 

dicegah dengan seluruh Negara berusaha menurunkan angka kematian 

Neonatal setidaknya hinga 12 per 1.000 kelahiran hidup, dan angka 

kematian balita 25 per 1.000 kelahiran hidup. 

c. Pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, TBC, malaria serta 

memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular 

lainnya. 

d. Pada tahun 2030 mengurangi sepertiga kematian prematur akibat 

penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan serta 

mendorong kesehatan dan kesejahteraan manajerial. 

e. Pada tahun 2030 memperkuat pencegahan dan perawatan 

penyalahgunaan narkotika. 

f. Pada tahun 2030 mengurangi kematian dan cedera akibat kecelakaan 

lalu lintas. 

g. Mencapai Universal Health Coverage 

h. Pada tahun 2030 mengurangi kematian dan kesakitan akibat senyawa 

berbahaya.73 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa mengakhiri angka 

kematian bayi dan balita merupakan salah satu tujuan SGDS di bidang 

kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Negara-Negara 

berkembang termasuk Indonesia diakomodir oleh WHO untuk 

menerapkan Integrated Management of Childhood Illnes (IMCI) di 

																																																													
73Ibid 
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Indonesia dikenal dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). 

Merupakan suatu bentuk strategi upaya pelayanan kesehatan yang 

ditujukan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan bayi dan balita 

di Negara berkembang termasuk Indonesia. 

a. Peran Pemerintah dalam Terselenggaranya Program MTBS 

Dibutuhkan peran Pemerintah dalam terselenggaranya program 

MTBS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permenkes Nomor 25 

Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak disebutkan : Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana 

dan prasarana, fasilitas kesehatan dan pembiayaan penyelenggaraan uoaya 

kesehatan anak. 

Berikut adalah hasil penelitian terkait upaya yang telah dilakukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam memenuhi hak anak di 

bidang kesehatan sebagai berikut: 

1) Menyediakan Fasilitas Kesehatan 

MTBS sesuai dengan pengertiannya menurut Pasal 1 angka 10 

Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 

adalah pendekatan yang terintegrasi atau terpadu dalam tata laksana 

balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0-59 bulan di 

unit rawat jalan fasilitas kesehatan dasar. Sehingga Pemerintah 

berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan Puskesmas untuk 

menyelenggarakan tata laksana balita sakit. Kabupaten Kulon Progo 

memiliki 20 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten 
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Kulon Progo dengan pelayanan kesehatan anak yang dilakukan berupa 

pelayanan kesehatan anak di poliklinik KIA, kegiatan UKBM (Upaya 

Kesehatan Bersumberdaya Manusia) meliputi: Poskesdes(Pos 

Kesehatan Desa), Pos obat desa, pelayanan imunisasi, pelayanan 

posyandu yang terdiri dari posyandu pratama, posyandu madya, 

posyandu purnama dan posyandu mandiri. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada         

masing-masing Puskesmas di wilayah Kulon Progo yang dilakukan 

penelitian yaitu PuskesmasGalur, Panjatan dan Samigaluh memiliki 

fasilitas pelayanan kesehatan anak sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Pelayanan Kesehatan Anak di 
PuskesmasGalur, Panjatan dan Samigaluh 

 
Nama Puskesmas Jumlah Poskesdes Jumlah Posyandu 
Galur 2 30 
Panjatan 3 59 
Samigaluh 2 44 
Sumber : Data Dasar Puskesmas DIY Depkes RI Tahun 2018 

2) Menyediakan Sumber Daya Kesehatan 

Peran Pemerintah adalah menyediakan sumber daya kesehatan 

berupa tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan MTBS 

bagi bayi dan balita agar tujuan penurunan angka kematian dan 

kesakitan bayi dan balita tercapai. Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo telah menyediakan sumber daya bidang kesehatan diketahui 

berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 3.2 Jumlah Tenaga Kesehatan di PuskesmasGalur, 
Panjatan dan Samigaluh 
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Nama Puskesmas Jumlah Dokter 
Spesialis 

Jumlah Dokter 
Umum 

Jml 
Perawat 

Jml Bidan Jml Nakes 
Lain 

Galur 0 2 5 8 6 
Panjatan 0 1 4 13 5 
Samigaluh 0 5 7 9 5 

Sumber : PuskesmasGalur, Panjatan dan Samigaluh 2018 

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa tenaga kesehatan yang 

mendominasi setiap Puskesmas adalah tenaga bidan. Sehingga bidan 

merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Puskesmas termasuk 

pada pelayanan MTBS. Pemerintah menetapkan kriteria bagi tenaga 

kesehatan yang memberikan pelayanan MTBS dengan tujuan 

memberikan kepastian kepada masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang aman. Adapun pemenuhan persyaratan 

yang telah dipenuhi berdasarkan hasil penelitian dengan sejumlah 

responden adalah sebagai berikut: 

a) Pasal 44 Undang-Undang Tenaga Kesehatan berbunyi “Setiap 

tenaga kesehatan wajib memiliki STR”. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa tenaga kesehatan yang bertugas 

memberikan pelayanan MTBS di Puskesmas baik Galur, 

Samigaluh dan Panjatan telah memiliki STR, sesuai dengan 

keterangan tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Status Kepemilikan STR 
No Jenis Tenaga Kesehatan Status kepemilikan STR 
1. Bidan KIA 

PuskesmasGalur 
Memiliki STR yang masih berlaku 

2. Bidan Posyandu 
PuskesmasGalur 

Memiliki STR yang masih berlaku 

3. Bidan KIA 
PuskesmasSamigaluh 

Memiliki STR yang masih berlaku 

4.  Bidan Posyandu 
PuskesmasSamigaluh 

Memiliki STR yang masih berlaku 

5. Bidan KIA Memiliki STR yang masih berlaku 
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PuskesmasPanjatan 
6. Bidan Posyandu 

PuskesmasPanjatan 
Memiliki STR yang masih berlaku 

7.  Dokter 
PuskesmasSamigaluh 

Memiliki STR yang masih berlaku 

8. Dokter PuskesmasGalur Memiliki STR yang masih berlaku 
9. Dokter 

PuskesmasPanjatan 
Memiliki STR yang masih berlaku 

b) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PMK Nomor 28 Tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan berbunyi : 

(1) Bidan yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib 
memiliki SIPB 

(3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 
satu fasilitas pelayanan kesehatan. 
 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dapat 

diketahui bahwa enam orang responden penelitian yaitu bidan 

pelaksana MTBS baik di PuskesmasGalur, Samigaluh dan 

Panjatan maupun di Posyandu desa binaan Puskesmas 

menyatakan memiliki SIPB yang masih berlaku . 

c) Pasal 25 ayat (2) PMK Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya 

kesehatan anak berbunyi “MTBS dilaksanakan oleh bidan dan 

perawat terlatih”. Berdasarkan hasil wawancara dapat 

diketahui bahwa dua orang bidan yang bertugas di 

PuskesmasGalur dan Panjatan memiliki sertifikat pelatihan 

MTBS yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan, sedangkan 

empat orang bidan lainnya hanya mengikuti refreshing 

fasilitator MTBS dalam bentuk lokakarya diselenggarakan 

oleh Direktorat Bina Kesehatan Anak melalui Dinas Kesehatan 

namun tidak memiliki sertifikat resmi.  
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d) Pasal 25 ayat (3) berbunyi “Dalam penyelenggaraan MTBS, 

perawat dan bidan harus dibawah supervisi dokter yang telah 

diberikan pelatihan”. Berdasarkan hasil wawancara kepada 

dokter Puskesmas bahwa dokter yang melakukan supervisi 

terhadap bidan pelaksana MTBS hanya mengikuti pelatihan 

berupa refreshing fasilitator MTBS, dan tidak memiliki 

sertifikat resmi. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat diketahui 

bahwa bidan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan ibu 

dan anak di fasilitas pelayanan dasar seperti Puskesmas. Untuk 

dapat menjalankan perannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan 

maka bidan harus memenuhi peran imperatif / wajib berupa 

persyaratan yang diatur pada peraturan perundang-undangan.Sifat 

dari peraturan ini adalah tidak boleh tidak dilaksanakan. Dari hasil 

penelitian tersebut diketahui bahwa dari 6 orang responden bidan 

hanya terdapat dua orang yang memenuhi kualifikasi kepemilikan 

sertifikat MTBS sedangkan empat orang lainnya belum memiliki 

dan dokter Puskesmas yang bertugas sebagai supervisor belum 

memiliki sertifikat pelatihan MTBS sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan. 

Penetapan standar kualifikasi ini dilakukan untuk memenuhi 

hak anak pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yaitu 

setiap orang termasuk pada anak mempunyai hak mendapatkan 
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pelayanan kesehatan yang aman. Kepemilikan sertifikat adalah 

bukti konkrit bagi bidan, bahwa bidan tersebut memiliki 

kompetensi. Pengertian dari kompetensi adalah kecakapan atau 

sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui atau dilakukan 

seseorang agar melaksanakan pekerjaannya dengan baik.  

Tentunya kompetensi ini akan mempengaruhi pola pikir 

bidan dan keterampilan bidan dengan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan MTBS seperti analisis dan klasifikasi penyakit, penilaian 

status gizi, penanganan balita sakit (pengobatan farmakoterapi) dan 

pemilihan konseling yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. 

3) Menyediakan Sarana dan Prasarana 

Terkait dengan sarana dan prasarana pelayanan MTBS di 

Puskesmas diatur pada lampiran Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 

Tentang Puskesmas Huruf C Ruang KIA, KB dan imunisasi bagian 

set pemeriksaan kesehatan anak disebutkan Puskesmas memiliki 

alat pengukur panjang bayi, flowmeter anak, flowmeter neonatus, 

lampu periksa, pengukur lingkar kepala, pengukur tinggi badan 

anak, sphygmomanometer dan manset anak, stetoskop pediatric, 

termometer anak, timbangan anak dan timbangan bayi. Terkait 

dengan set imunisasi yang harus dimiliki vaccine carrier, dan 

vaccine refrigerator.74Terkait dengan pencatatan dan pelaporan 

																																																													
74Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas, 
http://www.depkes.go.id/resources/download/peraturan/PMK-No-75-Th-2014-ttg-Puskesmas.pdf, 
internet, diakses pada tanggal 8 Desember 2018 	
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kesehatan anak yang harus dimiliki Puskesmas adalah bagan 

dinding MTBS, bagan MTBS, buku register bayi, formulir deteksi 

tumbuh kembang anak, formulir laporan kesehatan anak balita dan 

prasekolah, formulir laporan kesehatan bayi, formulir pencatatan 

balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun, formulir pencatatan bayi 

muda umur kurang dari dua bulan, formulir rekapitulasi laporan 

kesehatan anak balita dan prasekolah, formulir rekapitulasi laporan 

kesehatan bayi, register kohort anak balita. 

Adanya ketentuan tersebut makaPuskesmas harus memenuhi 

sarana dan prasarana sesuai dengan standarisasi yang telah 

ditetapkan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah 

memberikan dana kapitasi yang berasal dari APBN (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara) yang digunakan untuk 

pembangunan serta pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

pada tiga Puskesmas wilayah Kabupaten Kulon Progo didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Kelengkapan sarana dan prasarana MTBS di 
Puskesmas wilayah Kabupaten Kulon Progo 

 
Kepemilikan Sarana 

dan Prasarana 
Puskesmas 

Galur 
 

Puskesmas 
Samigaluh 

Puskesmas 
Panjatan 

Pengukur panjang bayi Ada Ada Ada 
Flowmeter anak Ada Ada Ada 
Flowmeter Neonatus Ada Tidak Ada Ada 
Lampu periksa Ada Ada Ada 
Pengukur lingkar 
kepala 

Ada Ada Ada 

Pengukur tinggi badan Ada Ada Ada 
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Sphygnomamonometer Ada Ada Ada 
Manset anak Ada Ada Ada 
Stetoskop pediatric Ada Ada Ada 
Termometer anak Ada Ada Ada 
Timbangan anak Ada Ada Ada 
Timbangan bayi Ada Ada Ada 
Vaccine carier Ada Ada Ada 
Vaccine refrigerator Ada Ada Ada 
Kelengkapan 
Pencatatan dan 
pelaporan 

   

Bagan dinding MTBS Ada Tidak ada Tidak ada 
Bagan alir MTBS Ada Tidak ada Tidak ada 
Buku register bayi Ada Ada Ada 
Formulir deteksi 
tumbang 

Ada Ada Ada 

Formulir laporan 
kesehatan anak dan 
balita 

Ada Ada Ada 

Formulir laporan 
kesehatan bayi 

Ada Ada Ada 

Formulir pencatatan 
balita sakit umur 2 
bulan sampai 5 tahun 

Ada Ada Ada 

Formulir pencatatan 
bayi muda umur 
kurang dari dua bulan 

Ada Ada Ada 

Formulir rekap laporan 
kesehatan anak dan 
balita 

Ada Ada Ada 

Formulir rekap laporan 
kesehatan bayi 

Ada Ada Ada 

Register kohort anak 
balita 

Ada Ada Ada 

Sumber: Hasil penelitian di Puskesmas Galur, Samigaluh dan Panjatan 
Tahun 2018 

 
Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa sebagian besar sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh PuskesmasGalur, Samigaluh dan Panjatan 

sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan pada lampiran Permenkes 

Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas Huruf C Ruang KIA, KB 

dan imunisasi bagian set pemeriksaan kesehatan anak. Namun masih 

terdapat beberapa hal yang belum dipenuhi yaitu: 

a) Tidak tersedianya flowmeter neonatus di PuskesmasSamigaluh 

menyebabkan pemeriksaan nafas pada bayi yang digunakan untuk 
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menegakkan diagnosa tidak dapat berjalan secara efisien dan 

memakan waktu yang cukup lama. 

b) Tidak tersedianya bagan dinding dan bagan alir MTBS di 

PuskesmasSamigaluh dan PuskesmasPanjatan menyebabkan 

pemberian pelayanan MTBS tidak sistematis, karena pada 

umumnya berkas standar pelayanan MTBS hanya ditumpuk 

bersama dengan tumpukan file di komputer dan tidak dipajang / 

ditempelkan di tempat-tempat yang strategis dari jangkauan 

pandangan petugas MTBS.Sehingga prosedur pelayanan yang 

dilaksanakan seringkali tidak sesuai dengan standar pelayanan yang 

ditetapkan dan pelayanan kesehatan yang aman bagi anak sulit 

tercapai.  

Berdasarkan uraian hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah 

telah berupaya untuk memenuhi hak kesehatan melalui pelayanan 

MTBS dengan menyediakan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas, 

sumber daya kesehatan termasuk pada penyediaan tenaga kesehatan, 

serta sarana dan prasarana. 

Peran bidan adalah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh 

Pemerintah sebagai bentuk kepastian bagi masyarakat bahwa 

pelayanan kesehatan yang diberikan aman. Sehingga peran yang 

dijalankan bidan bersifat imperatif atau wajib dilakukan karena 

ketentuan tersebut diatur pada perundang-undangan. Namun faktanya 

dari 6 orang responden bidan sebagai pelaksana pelayanan MTBS 
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hanya dua orang yang telah melaksanakan peran tersebut dengan baik. 

Tentunya hal ini menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan dan pihak 

Puskesmas supaya memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan. 

b. Mekanisme Pelaksanaan Peran Bidan Pada Pelayanan MTBS  di 

Puskesmas 

Peran adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap 

sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya.75 Pada pelayanan kesehatan bagi anak berupa 

MTBS di Puskesmas bidan memegang peran sebagai pelaksana kegiatan 

MTBS. Adanya hubungan antara pasien sebagai penerima pelayanan 

kesehatan dengan bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sebagai 

subjek hukum. 

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan: “Tenaga kesehatan 

berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan”, dengan 

ketentuan sesuai pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang 

menyebutkan bahwa: Tenaga kesehatan harus memenuhi kode etik, 

standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan 

standar prosedur operasional. Ketentuan sejenis tentang pelaksanaan 

pelayanan sesuai dengan standar prosedur operasional juga diatur pada 

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Tenaga Kesehatan berbunyi “Tenaga 

																																																													
75Soekanto,Soerjono,Op.cit, hal : 22	
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kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar 

prosedur operasional dan etika profesi”. Sehingga dalam melaksanakan 

MTBS bidan sebagai tenaga kesehatan wajib melaksanakannya sesuai 

dengan standar prosedur operasional. Standar prosedur pelaksanaan MTBS 

diatur oleh Pemerintah dengan tujuan memberikan pelayanan MTBS 

secara terpadu sehingga dapat mewujudkan pemberian pelayanan 

kesehatan yang adil dan merata bagi anak di seluruh wilayah Indonesia, 

ketentuan tersebut terdapat pada lampiran PMK Nomor 25 Tahun 2014 

Tentang Upaya kesehatan berupa Buku Bagan Manajemen Terpadu Balita 

Sakit (MTBS). 

Dengan adanya ketentuan tersebut maka diharapkan Puskesmas 

sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peraturan internal berupa 

Standar Prosedur Operasional MTBS sebagai pedoman pelayanan MTBS 

di lingkungan internal Puskesmas yang disusun berdasarkan standar 

pelayanan yang dibuat oleh Pemerintah, namun pada kenyataannya 

berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 

hanyaPuskesmasSamigaluhyang telah memiliki SOP internal Puskesmas 

terkait dengan mekanisme pelaksanaan MTBS melalui SOP Nomor 

128/12.16/SOP/PKMS/2016 Tentang Prosedur Pelayanan MTBS. 

Sedangkan dua Puskesmas lain yaitu PuskesmasGalur dan 

PuskesmasPanjatan belum memiliki SOP terkait pelayanan MTBS. Tujuan 

dari adanya SOP adalah agar pelayanan MTBS dilaksanakan secara aman 
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dan sistematis sehingga hak pasien termasuk hak anak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau seperti yang 

tertuang pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tentang Kesehatan 

terpenuhi. 

Berdasarkan hasil uraian tersebut diketahui bahwa PuskesmasGalur 

dan PuskesmasPanjatan belum memenuhi nilai kepastian hukum. Adapun 

yang dimaksud dengan nilai kepastian hukum adalah setiap norma hukum 

yang harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang tidak 

menimbulkan penafsiran berbeda sehingga diharapkan dapat membawa 

perilaku patuh.76Tidak adanya standar prosedur pelayanan pelaksanaan 

MTBS membuat bidan melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan, melainkan hanya berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya. Hal tersebut di dukung dengan kurangnya pengetahuan 

bidan terkait dengan peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan 

MTBS seperti yang terdapat pada PMK Nomor 25 Tahun 2014 Tentang 

Upaya kesehatan. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah lemahnya 

perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada bidan, karena bidan 

bekerja tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. 

Berdasarkan ketentuan lampiran PMK Nomor 25 Tahun 2014 

Tentang Upaya kesehatan berupa Buku Bagan Manajemen Terpadu Balita 

Sakit (MTBS) terdapat dua klasifikasi penatalaksanaan balita sakit yaitu 

																																																													
76Syarifudin Amir, 2011, Landasan, Asas, Kaedah dan Sikap Tindak Hukum,Jakarta : Prenada 

Media, hal : 33	
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anak sakit umut 2 bulan sampai 5 tahun dan bayi muda umur kurang dari 

dua bulan, dengan penjelasan sebagai berikut77 : 

a. MTBS anak sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun 

1) Penilaian dan klasifikasi anak sakit melalui pemeriksaan tanda 

bahaya umum, memeriksa status gizi, memeriksa imunisasi dan 

vitamin A, menilai masalah dan keluhan lain serta melakukan 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang untuk kepentingan 

penegakan diagnosa. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

a) Hasli penelitian di PuskesmasGalur : bidan yang bertugas di 

KIA hanya satu orang bidan dan yang bertugas di posyandu 

juga satu orang bidan, penilaian dan klasifikasi anak sakit 

sudah dilakukan oleh bidan KIA ataupun bidan Posyandu, 

memiliki tujuan agar bidan dapat mengidentifikasi anak 

sakit dan bisa memberikan pengobatan yang tepat sesuai 

dengan kebutuhan anak, terkait pemeriksaan penunjang 

berupa pemeriksaan laboratorium biasanya bidan 

berkonsultasi dengan dokter umum untuk memutuskan 

pemeriksaan penunjang perlu dilakukan atau tidak.78 

b) Hasil penelitian di PuskesmasSamigaluh : pelayanan MTBS 

diselenggarakan di ruangan tersendiri bersamaan dengan 

																																																													
77Kementerian Kesehatan RI, 2011, Buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), 

Jakarta : Kemenkes RI, hal : 2-27	
78Hasil wawancara dengan Bd AR selaku bidan pelaksana KIA Puskesmas Galur pada tanggal 02 

November 2018	
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ruang imunisasi, penilaian dan klasifikasi anak sakit 

merupakan langkah utama yang dilaksanakan dalam 

pelayanan MTBS, kendala yang dialami oleh bidan adalah 

apabila anak rewel maka akan memakan waktu yang lama 

untuk pemeriksaan, namun demikian penilaian dan 

klasifikasi tetap dilaksanakan untuk dapat menentukan 

diagnosa.79 

c) Hasil penelitian di PuskesmasPanjatan : berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa bidan yang bertugas di 

PuskesmasPanjatan hanya 1 bidan telah melaksanakan 

penilaian dan klasifikasi anak sakit, penilaian yang 

dilakukan antara lain penilaian tanda bahaya umum seperti 

muntah, kejang, dan kenaikan suhu badan, menilai status 

imunisasi, menilai status gizi dan melakukan pemeriksaan 

penunjang apabila diperlukan untuk menegakkan diagnosa 

sehingga pengobatan dapat diberikan secara tepat kepada 

anak.80 

2) Pengobatan merupakan pemberian terapi farmakologi berupa 

obat-obatan untuk meningkatkan status kesehatan anak dari 

sakit menjadi sehat, dalam pemberian obat harus diberikan 

																																																													
79Hasil wawancara dengan bidan LS selaku bidan pelaksana KIA di Puskesmas Samigaluh pada 
tanggal 03 November 2018	
80Hasil wawancara dengan Bd SR selaku bidan pelaksana KIA di Puskesmas Panjatan pada 
tanggal 03 November 2018	
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tepat dosis dan tepat waktu pemberian.81 Sesuai dengan 

ketentuan buku bagan MTBS disebutkan dalam pemberian obat 

petugas kesehatan harus mengajari ibu cara pemberian obat oral 

di rumah berupa cara pemberian obat antibiotik, paracetamol, 

vitamin A dan obat cacingan, kemudian memberikan konseling 

bagi ibu tentang anjuran makan untuk anak sehat maupun sakit, 

menilai cara pemberian makan anak, dan memberikan 

informasi kapan ibu harus kembali.82 Berdasarkan hasil 

penelitian di dapatkan hasil sebagai berikut : 

a) Hasil penelitian di PuskesmasGalur : berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bahwa pada pelayanan MTBS di KIA 

bidan yang bertugas di PuskesmasGalur hanya satu orang, 

dan bertugas di posyandu juga hanya satu orang, pada 

pelayanan pemberian obat di Puskesmas, bidan hanya 

memberikan obat saja dan aturan waktu meminumnya tanpa 

memberikan informasi mengenai anjuran makan, menilai 

cara pemberian makan anak dan informasi mengenai kapan 

harus kembali.83 

b) Hasil penelitian di PuskesmasSamigaluh : berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bahwa pada pengobatan balita sakit, 

bidan hanya memberi resep kepada ibu untuk kemudian di 

																																																													
81Kemenkes RI, 2011, Op.Cit, hal : 20 
82Kemenkes RI, 2011, Op.Cit, hal : 9-19	
83Hasil wawancara dengan Bd AR dan Bd MG selaku bidan pelaksana KIA  dan Posyandu di 
Puskesmas Galur pada tanggal  02 November 2018  	
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berikan kepada loket farmasi, dari hasil wawancara dengan 

ibu pasien balita sakit di KIA menyatakan tidak 

mendapatkan konseling mengenai cara pemberian makan 

anak, cara pemberian obat dan waktu kapan kembali. 

Sedangkan untuk posyandu bidan tidak memberikan 

pengobatan disana, balita yang sakit dihimbau untuk 

berobat di Puskesmas.84 

c) Hasil penelitian di PuskesmasPanjatan : berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bahwa bidan hanya memberikan obat 

dan menginformasikan aturan waktu minum obat kepada 

ibu, tanpa memberikan konseling mengenai anjuran makan, 

tips cara menurunkan suhu tubuh anak apabila panas di 

rumah, dan anjuran pemberian cairan pada anak, dan waktu 

kapan kembali, hal serupa juga diungkapkan oleh pasien 

yang ada di Puskesmas menyatakan hanya mendapatkan 

informasi tentang waktu pemberian obat. Sedangkan di 

posyandu bidan hanya memberikan pelayanan timbang dan 

ukur panjang badan bayi serta deteksi dini penyakit pada 

bayi , sedangkan untuk pengobatan pasien dihimbau untuk 

datang ke Puskesmas.85 

3) Pelayanan tindak lanjut 

																																																													
84Hasil wawancara dengan bidan LS dan Bd An selaku bidan pelaksana KIA dan Posyandu di 
Puskesmas Samigaluh pada tanggal 03 November 2018 
85Hasil wawancara dengan Bd SR dan Bd SL selaku bidan pelaksana KIA dan Posyandu di 
Puskesmas Panjatan pada tanggal 03 November 2018	
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Pelayanan tindak lanjut merupakan kunjungan ulang untuk 

status penyakit tertentu pada anak umur dua bulan sampai lima 

tahun seperti pnemonia sesudah dua hari, diare presisten 

sesudah lima hari, disentri sesudah dua hari, malaria, campak 

dengan komplikasi mata dan mulut, mungkin demam berdarah 

dengue satu hari, infeksi telinga sesudah dua hari, masalah 

pemberian makan sesudah 5 hari, anemia sesudah 4 minggu, 

anak kurus sesudah 14 hari jika tidak ada kemajuan maka dapat 

dilakukan rujukan.86 Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan 

hasil sebagai berikut : 

a) Hasil penelitian PuskesmasGalur : berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa bidan seringkali tidak 

menginformasikan terkait kunjungan ulang akibat pasien 

yang datang banyak dan bidan yang bertugas hanya satu 

orang, biasanya pasien akan datang sendiri jika keadaan 

anak bertambah parah.87 

b) Hasil penelitian PuskesmasSamigaluh : berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa bidan tidak menyampaikan 

waktu untuk kunjungan ulang, kunjungan ulang dilakukan 

oleh pasien karena anaknya tidak kunjung sembuh, bidan 

melakukan rujukan secara internal dan eksternal yaitu 

																																																													
86Kemenkes RI, 2011, Op.cit, hal :24-27	
87Hasil wawancara dengan Bd AR dan Bd MG selaku bidan pelaksana KIA  dan Posyandu di 
Puskesmas Galur pada tanggal  02 November 2018	
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rujukan internal ke dokter umum Puskesmas dan rujukan 

eksternal adalah rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan 

yang lebih mampu seperti rumah sakit.88 

c) Hasil penelitian PuskesmasPanjatan : berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa bidan jarang menyampaikan 

jadwal kunjungan ulang karena banyak pasien yang harus 

dikerjakan, sehingga pasien datang kembali apabila keadaan 

anaknya tidak membaik setelah obat habis. Dampak yang 

ditimbulkan adalah adanya keterlambatan penanganan 

untuk kasus penyakit tertentu seperti dehidrasi dan DBD 

yang memiliki resiko adanya keterlambatan penanganan 

dan rujukan yang mengakibatkan bertambahnya kesakitan 

bahkan menyebabkan kematian.89 

b. MTBS Bayi muda umur kurang dari dua bulan   

1) Penilaian dan klasifikasi penyakit  

Merupakan tindakan pemeriksaan melalui anamnesis terkait 

dengan tanda bahaya pada bayi seperti bayi mau minum atau 

tidak, bayi kejang atau tidak, kemudian pemeriksaan fisik 

secara menyeluruh, dan pemeriksaan penunjang apabila 

diperlukan untuk kepentingan penetapan diagnosa dan 

																																																													
88Hasil wawancara dengan bidan LS dan Bd An selaku bidan pelaksana KIA dan Posyandu di 
Puskesmas Samigaluh pada tanggal 03 November 2018 
	

89Hasil wawancara dengan Bd SR dan Bd SL selaku bidan pelaksana KIA dan Posyandu di 
Puskesmas Panjatan pada tanggal 03 November 2018	
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klasifikasi penyakit.90 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

sebagai berikut : 

a) Hasil penelitian PuskesmasGalur : berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bidan telah melaksanakan penilaian 

dan klasifikasi penyakit pada bayi melalui anamnesis 

dengan ibu, namun biasanya pemeriksaan fisik hanya 

dilakukan berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh ibu 

saja, dan pemeriksaan penunjang jarang dilakukan kecuali 

benar-benar dibutuhkan seperti bayi tampak kuning.91 

b) Hasil penelitian PuskesmasSamigaluh ; berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bahwa bidan telah melaksanakan 

penilaian dan klasifikasi penyakit melalui anamnesis, 

pemeriksaan fisik, namun seringkali pemeriksaan fisik 

dilakukan hanya berdasarkan keluhan utama yang 

disampaikan oleh ibu, dan pemeriksaan penunjang yang 

digunakan sebagai dasar penentuan diagnosa.92 

c) Hasil penelitian PuskesmasPanjatan : berdasarkan hasil 

wawancara bidan telah melaksanakan penilaian dan 

klasifikasi penyakit berdasarkan anamnesis, pemeriksaan 

fisik pada bayi juga dilaksanakan berdasarkan anamnesis 

																																																													
90Kemenkes RI, 2011, Op.Cit, hal : 26-31	
91Hasil wawancara dengan Bd AR dan Bd MG selaku bidan pelaksana KIA  dan Posyandu di 
Puskesmas Galur pada tanggal  02 November 2018	
92Hasil wawancara dengan bidan LS dan Bd An selaku bidan pelaksana KIA dan Posyandu di 
Puskesmas Samigaluh pada tanggal 03 November 2018	



94	
	

saja dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan 

laboratorium untuk penegakan diagnosa.93 

Terdapat beberapa jenis pemeriksaan penyakit yang harus 

dilakukan pada bayi muda, diantaranya pemeriksaan ikterus 

(kuning pada bayi), pemeriksaan kemungkinan BBLR dan 

kemungkinan masalah pemberian asi, namun berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bahwa dari ketiga Puskesmas tersebut 

melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan keluhan yang 

disampaikan ibu saja, apabila keluhan tidak disampaikan sering 

kali pemeriksaan pokok tersebut terlewatkan, padahal hal 

tersebut penting untuk bayi muda karena akan mempengaruhi 

tumbuh kembangnya. 

2) Pengobatan   

Tindakan pengobatan pada bayi muda lebih mengarah kepada 

asuhan dasar yang melibatkan ibu sebagai orang tua bayi. tugas 

bidan adalah menginformasikan cara menghangatkan tubuh 

bayi, menginformasikan cara melakukan metode kanguru, 

mengajarkan ibu cara mencegah infeksi tali pusat, memberi 

informasi mengenai pemberian asi, pemberian imunisasi, tugas 

bidan dalam pengobatan penyakit adalah menangani gangguan 

nafas dengan alat penghisap lendir, menangani kejang dengan 

																																																													
93Hasil wawancara dengan Bd SR dan Bd SL selaku bidan pelaksana KIA dan Posyandu di 
Puskesmas Panjatan pada tanggal 03 November 2018	
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obat anti kejang, memberikan antibiotik intramuscular, 

penanganan dehidrasi dan melakukan rujukan baik internal 

maupun eksternal.94 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

sebagai berikut : 

a) Hasil penelitian PuskesmasGalur : berdasarkan hasil 

wawancara kepada bidan diketahui bahwa bidan telah 

melaksanakan tugas dalam pengobatan penyakit melalui 

pemberian obat-obatan baik berupa pemberian antibiotik, 

pembersihan jalan nafas menggunakan alat penghisap 

lendir, stabilisasi cairan dengan memasang infus sebagai 

bentuk penanganan dehidrasi. Sedangkan untuk pemberian 

pengetahuan asuhan dasar pada ibu mengenai pemberian asi 

saja, cara menghangatkan tubuh bayi, menginformasikan 

cara melakukan metode kanguru, mengajarkan ibu cara 

mencegah infeksi tali pusat, memberi informasi mengenai 

pemberian asi sangat jarang dilakukan, kemudian untuk 

pemberian imunisasi dilakukan, dan melaksanakan rujukan 

yang bersifat internal seperti contohnya penanganan bayi 

kejang dirujuk kepada dokter umum Puskesmas dan kasus 

yang tidak dapat diselesaikan di Puskesmas dirujuk kepada 

fasilitas kesehatan yang lebih tinggi seperti rumah sakit.95 

																																																													
94Kemenkes RI, 2011, Op.Cit, hal : 32-37	
95Hasil wawancara dengan Bd AR selaku bidan pelaksana KIA Puskesmas Galur pada tanggal 02 
November 2018	
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b) Hasil penelitian PuskesmasSamigaluh : berdasarkan hasil 

wawancara dengan bidan diketahui bahwa bidan hanya 

memberikan pengobatan kepada bayi seperti pemberian 

antibiotik, paracetamol, pemberian obat diare tanpa 

memberikan informasi mengenai asuhan dasar bayi seperti 

pengetahuan pemberian asi saja, cara menghangatkan bayi, 

cara metode kanguru atau cara memantau bayi BBLR, 

bidan telah menjalankan tugas dalam memberikan imunisasi 

dan melakukan rujukan apabila penanganan bayi tidak 

dapat diselesaikan di Puskesmas.96 

c) Hasil penelitian PuskesmasPanjatan : berdasarkan hasil 

wawancara dengan bidan diketahui bahwa bidan telah 

melaksanakan tugasnya dalam pengobatan penyakit seperti 

pemberian antibiotik, paracetamol dan obat diare, untuk 

edukasi kepada ibu bayi mengenai asuhan dasar bayi tidak 

dilakukan karena jumlah petugas tidak seimbang dengan 

jumlah pasien. Rujukan dilaksanakan secara internal 

maupun eksternal, untuk kasus bayi kejang biasanya bidan 

merujuk secara internal kepada dokter umum di 

Puskesmas.97 

3) Konseling bagi ibu dan keluarga 

																																																													
96Hasil wawancara dengan bidan LS selaku bidan pelaksana KIA di Puskesmas Samigaluh pada 
tanggal 03 November 2018	
97Hasil wawancara dengan Bd SR selaku bidan pelaksana KIA di Puskesmas Panjatan pada 
tanggal 03 November 2018	
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Pemberian konseling memiliki tujuan agar menambah 

pengetahuan ibu mengenai kesehatan bayi sehingga dapat 

mencegah terjadinya bayi sakit dan kekurangan nutrisi, 

berdasarkan bukubagan MTBS disebutkan bahwa pada 

konseling bagi ibu bidan memiliki tugas untuk memberikan 

konseling mengenai cara mengobati infeksi bakteri lokal, cara 

mengobati luka atau sariawan di mulut, cara mengobati infeksi 

kulit atau pusar, cara mengobati infeksi mata, mengajari 

menyusui dengan baik, mengajari cara meningkatkan produk 

asi, menasehati ibu kapan kunjungan ulang dan menasehati ibu 

tentang kesehatan dirinya.98 Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan sebagai berikut : 

a) Hasil penelitian PuskesmasGalur : berdasarkan hasil 

wawancara kepada bidan diketahui bahwa bidan yang 

menyelenggarakan MTBS berfokus kepada pengobatan 

farmakologi sehingga pemberian konseling bagi ibu hanya 

diberikan seperlunya saja ketika bayi mengalami 

permasalahan kesehatan, misalnya bayi tampak kuning 

bidan memberikan konseling mengenai pemberian minum 

bayi, bayi tampak terinfeksi bagian tali pusar bidan 

memberikan konseling mengenai pencegahan infeksi, 

																																																													
98Kemenkes RI, 2011, Op.Cit, hal : 38-42	
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namun pemberian informasi secara sistematis tidak pernah 

dilakukan akibat pasien yang datang cukup banyak.99 

b) Hasil penelitian PuskesmasSamigaluh : berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bahwa bidan di 

PuskesmasSamigaluhtidak memberikan konseling pada ibu 

berupa cara mengobati infeksi tali pusar, mengajari ibu cara 

memproduksi asi dan menasehati ibu tentang kesehatan 

dirinya.100 

c) Hasil penelitian PuskesmasPanjatan : berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bahwa bidan melaksanakan 

pengobatan farmakologi, tidak berfokus pada pemberian 

konseling dikarenakan jumlah pasien yang relatif banyak 

setiap harinya membuat bidan hanya berfokus kepada 

pengobatan penyakit saja.101 

4) Pelayanan tindak lanjut  

Pelayanan tindak lanjut bagi bayi muda diperlukan untuk 

beberapa jenis penyakit tertentu diantaranya : infeksi bakteri 

lokal setelah dua hari seperti infeksi pada mata dan pusar, diare 

/ dehidrasi ringan, ikterus sesudah dua hari, dan luka atau 

																																																													
99Hasil wawancara dengan Bd AR selaku bidan pelaksana KIA Puskesmas Galur pada tanggal 02 
November 2018	
100Hasil wawancara dengan bidan LS selaku bidan pelaksana KIA di Puskesmas Samigaluh pada 
tanggal 03 November 2018	
101Hasil wawancara dengan Bd SR selaku bidan pelaksana KIA di Puskesmas Panjatan pada 
tanggal 03 November 2018	
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bercak putih di mulut sesudah dua hari.102 Tugas bidan adalah 

menilai kemajuan kesehatan bayi jika ada perbaikan maka 

pengobatan dilanjutkan, jika tidak ada perbaikan kesehatan 

maka bidan dapat melakukan rujukan baik secara internal 

maupun eksternal. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

sebagai berikut : 

a) Hasil penelitian PuskesmasGalur : berdasarkan hasil 

wawancara dengan pasien di KIA diketahui bahwa bidan 

tidak memberikan informasi mengenai waktu kunjungan 

ulang, hanya menginformasikan tentang cara pemberian 

obat, kemudian pasien baru datang kembali ketika obat 

sudah habis dan tidak mendapatkan kesembuhan, sehingga 

terkadang pasien datang dengan kondisi yang lebih buruk 

dan membutuhkan penanganan intensif serta memerlukan 

tindakan rujukan.103 

b) Hasil penelitian PuskesmasSamigaluh : berdasarkan hasil 

wawancara dengan pasien KIA diketahui bahwa bidan 

seringkali tidak memberi tahu jadwal kunjungan ulang 

sehingga pasien datang kembali atas inisiatif pasien sendiri 

karena bayinya belum sembuh, pemberian konseling 

mengenai hal yang harus diperhatikan sebagai tanda bahaya 

																																																													
102Kemenkes RI, 2011,Op.Cit, hal : 43-44	
103Hasil wawancara dengan Bd AR selaku bidan pelaksana KIA Puskesmas Galur pada tanggal 02 
November 2018	
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atas penyakit bayi tidak diberikan hanya berfokus kepada 

menanyakan sakitnya, melakukan pemeriksaan dan 

memberikan obat.104 

c) Hasil penelitian PuskesmasPanjatan : berdasarkan hasil 

wawancara terhadap pasien KIA diketahui bahwa bidan 

berfokus kepada pengobatan secara farmakologi dan tidak 

banyak memberikan nasehat kepada ibu termasuk nasehat 

mengenai kunjungan ulang, sehingga seringkali pasien 

datang dengan keadaan lebih parah dari awal pemeriksaan 

sehingga tidak jarang pasien harus dirujuk di internal 

Puskesmas oleh dokter umum atau bahkan di rujuk ke 

fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu.105 

Berdasarkan hasil uraian pelaksanaan MTBS di tiga Puskesmas 

yaitu PuskesmasGalur, PuskesmasSamigaluh dan PuskesmasPanjatan 

dapat diketahui bahwa pelaksanaan MTBS baik untuk bayi usia 2 

bulan sampai 5 tahun dan bayi muda melewati beberapa tahapan yaitu : 

pemeriksaan dan klasifikasi penyakit, pengobatan, konseling bagi ibu 

dan keluarga serta pelayanan tindak lanjut.  

Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah agar program MTBS 

dilaksanakan secara terpadu melalui lampiran Permenkes Nomor 25 

tahun 2014 Tentang Upaya kesehatan anak berupa buku bagan 
																																																													
104Hasil wawancara dengan bidan LS selaku bidan pelaksana KIA di Puskesmas Samigaluh pada 
tanggal 03 November 2018	
105Hasil wawancara dengan Bd SR selaku bidan pelaksana KIA di Puskesmas Panjatan pada 
tanggal 03 November 2018	
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Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Kemudian diaplikasikan 

pada peraturan internal Puskesmas, berdasarkan uraian sebelumnya 

disebutkan bahwa yang memiliki standar prosedur operasional MTBS 

hanya PuskesmasSamigaluh yang ditetapkan melalui SOP Nomor 

128/12.16/SOP/PKMS/2016 Tentang Prosedur Pelayanan MTBS, 

didalamnya mengatur tentang: 

a. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pelayanan MTBS : 
timbangan badan, termometer, ukur panjang badan, stetoskop 
pediatric dan KMS bayi 

b. Prosedur yang dilakukan : 
1) Memanggil pasien 
2) Menyiapkan alat dan bahan 
3) Menanyakan pada ibu mengenai masalah kesehatan anak 
4) Menimbang BB, ukut panjang badan dan mengukur suhu 
5) Periksa tanda bahaya umum : kejang, memuntahkan 

semuanya, tidak bisa minum / menetek, letargis (tidak sadar) 
6) Menanyakan 4 keluhan utama: batuk, diare, demam, dan 

masalah telinga. 
7) Periksa dan klasifikasi status gizi 
8) Periksa status imunisasi dan status pemberian Vit A 
9) Petugas menilai masalah kesehatan yang dihadapi anak 
10) Menentukan tindakan sesuai dengan kebutuhan 
11) Memberikan konseling berupa : pemberian makan, pemberian 

cairan, kapan kunjungan ulang, nasehat untuk ibu menjaga 
dirinya. 

12) Dokumentasi hasil pemeriksaan dan terapi yang diberikan 
 

Berdasarkan uraian standar prosedur operasional yang dimiliki 

oleh PuskesmasSamigaluh sudah sesuai dengan standar pelayanan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah, hanya saja tidak ada perbedaan 

pelayanan antara bayi muda dengan balita usia 2 bulan sampai 5 tahun. 

Apabila dianalisis berdasarkan hasil penelitian mekanisme pelaksanaan 

MTBS di PuskesmasGalur, Samigaluh dan Panjatan sudah sesuai 

dengan standar prosedur operasional. Namun masih ada tahapan yang 
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tidak dilaksanakan.Permasalahan pada ketiga Puskesmas tersebut sama 

yaitu tidak memberikan konseling baik berupa pemberian makan, 

pemberian cairan dan nasehat terkait dengan permasalahan anak. 

Ketiga Puskesmas tersebut juga sering melewatkan pemberian 

informasi tentang kunjungan ulang. Padahal hal tersebut juga sudah 

diatur di dalam SOP, menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak dan 

keluarga untuk mendapatkan informasi seperti yang terdapat pada 

Pasal 7 Undang-Undang Kesehatan. 

Konsep MTBS saat ini sudah mengalami perubahan dari yang 

bersifat pencegahan (preventif) yang diupayakan dengan adanya 

pemantauan tumbuh kembang, pemantauan status imunisasi dan 

vitamin A serta pemberian konseling dan informasi kesehatan telah 

berubah menjadi upaya yang bersifat pengobatan (kuratif). 

Prinsip pelayanan Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif.106Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa permasalahan terkait dengan pelaksanaan 

MTBS di tiga Puskesmas sebagai objek penelitian adalah tidak 

memberikan konseling dan informasi mengenai kunjungan ulang 

melainkan hanya berfokus kepada pengobatan secara farmakologi. 

Penyebab upaya promotif dan preventif tersebut tidak dilaksanakan 

adalah: 

																																																													
106Suhadi, Op.cit, hal. 3 
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a. Pelayanan MTBS dilaksanakan oleh satu orang bidan, secara 

bergilir sesuai dengan jadwal piket. Sehingga dapat diasumsikan 

bahwa bidan yang piket secara bergilir tidak memiliki kemampuan 

kompetensi yang sama karena berdasarkan hasil penelitian hanya 

dua orang bidan yang memiliki sertifikat pelayanan MTBS, 

sehingga ada yang mampu melaksanakan semua tahapan kegiatan 

dengan cepat dan tepat, ada yang tidak mampu melaksanan seluruh 

tahapan kegiatan. Kemudian untuk mempersingkat waktu maka 

pelayanan bidan seringkali tidak melaksanakan konseling dan 

pemberian informasi tentang kunjungan ulang. 

b. Banyaknya program yang dijalankan di Puskesmas menjadi 

penyebab pelayanan MTBS tidak berjalan optimal, diketahui 

berdasarkan hasil penelitian bahwa masing-masing Puskesmas 

memiliki banyak program pelayanan terkait dengan upaya 

kesehatan anak berupa posyandu dan poskesdes. Puskesmas Galur 

memiliki dua poskesdes dan 30 posyandu dan dilaksanakan oleh 8 

orang bidan, Puskesmas Panjatan memiliki empat poskesdes dan 59 

posyandu dilaksanakan oleh 13 orang bidan dan empat orang 

perawat, kemudian Puskesmas Samigaluh memiliki dua poskesdes 

dan 44 Posyandu yang dilaksanakan oleh 9 orang bidan dan 7 

orang perawat. 

c. Saat ini posyandu hanya berfungsi sebagai pelayanan promotif dan 

preventif karena hanya melayani deteksi dini tumbuh kembang, 
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screening bayi sakit, pemberian makanan tambahan, dan pemberian 

vitamin A, serta memberikan pelayanan kepada ibu hamil berupa 

ANC. Pengobatan hanya dilaksanakan di Puskesmas, berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata jumlah kunjungan bayi 

dan balita sakit per hari adalah 30 anak, sedangkan pelayanan 

poliklinik di Puskesmas hanya dilaksanakan oleh satu orang bidan 

dan hanya sampai jam 12 siang, sehingga apabila dianalisis maka 

setiap anak waktu periksanya hanya berkisar antara 5 sampai 10 

menit. Merupakan waktu yang sangat singkat untuk pelayanan 

MTBS. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, diketahui bidan memiliki 

beberapa peran dalam pelayanan MTBS di Puskesmas antara lain107 : 

1. Peran sebagai pelaksana : berdasarkan hasil uraian di atas dapat 

diketahui bahwa bidan berperan dalam melaksanakan pelayanan 

MTBS baik berupa pemeriksaan, klasifikasi penyakit, pemberian 

obat dan pemberian konseling bagi ibu. Bidan juga melaksanakan 

tugasnya secara kolaboratif dengan dokter umum di Puskesmas, 

kemudian bidan juga melakukan tugas rujukan apabila pengobatan 

bayi dan balita sakit tidak dapat diselesaikan di Puskesmas. 

2. Peran sebagai pengelola : berdasarkan hasil uraian di atas dapat 

diketahui bahwa bidan di Puskesmas berperan besar dalam 

pengelolaan pelayanan MTBS, dimulai dari pelaksanaannya, 

																																																													
107Sulijanti, Op.Cit, hal. 92	
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pencatatan dan pelaporan serta perkembangan kesehatan anak 

menjadi tanggung jawab bidan dalam pengelolaan MTBS. 

3. Peran sebagai pendidik : berdasarkan hasil penelitian, bidan 

memiliki peran dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada 

ibu dan keluarga pasien, dalam program MTBS konseling yang 

harus disampaikan berupa : cara mengobati infeksi lokal, cara 

mengobati luka / sariawan di mulut, cara mengobati infeksi tali 

pusar, cara mengobati infeksi mata, cara menghangatkan tubuh 

bayi, cara metode kanguru, anjuran makan untuk anak sehat 

maupun sakit dan kapan harus kembali. Faktanya pada pelaksanaan 

di lapangan bidan tidak atau jarang memberikan konseling 

melainkan hanya berfokus kepada pemberian obat farmakologi. Hal 

tersebut dikarenakan banyaknya pasien yang tidak seimbang 

dengan jumlah bidan yang menangani di KIA karena hanya ada 

satu bidan yang bertugas di KIA bertanggung jawab melaksanakan 

pelayanan MTBS. 

Peran bidan dalam melaksanakan MTBS ditinjau dari prespektif 

hukum adalah peran imperative, dimana bagaimana seharusnya bidan 

bertindak pada pelayanan MTBS di Puskesmas diatur oleh           

norma-norma dan wajib (mandatory), dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1) Legalitas bidan pelaksana MTBS diatur pada Permenkes Nomor 28 

Tahun 2017 Tentang Izin dan penyelenggaraan praktik bidan yang 
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menyebutkan bidan harus memiliki STR dan SIPB yang masih 

berlaku dalam menjalankan praktiknya. 

2) Kualifikasi bidan pelaksana MTBS diatur pada Permenkes Nomor 

25 tahun 2014 Tentang Upaya kesehatan anak yang menyebutkan 

bahwa MTBS dilaksanakan oleh bidan terlatih dan dibawah 

supervisi dokter. 

3) Pedoman pelaksanann pelayanan MTBS diatur pada lampiran 

Permenkes Nomor 25 tahun 2014 Tentang Upaya kesehatan anak 

berupa buku bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). 

c. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan MTBS untuk Memenuhi 

Hak Anak di Puskesmas 

Kegiatan pengawasan pelaksanaan pelayanan MTBS di 

Puskesmas dilaksanakan secara internal oleh bidan koordinator 

masing-masing Puskesmas. Pengawasan merupakan kegiatan untuk 

menilai dan mengetahui kenyataan sebenarnya tentang pelaksanaan 

peran bidan sebagai pelaksana kegiatan MTBS apakah sudah sesuai 

dengan ketetapan yang ditentukan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan 

pelaksanaan MTBS di Puskesmas dilaksanakan secara internal oleh 

bidan koordinator. Aspek penilaian dari pengawasan meliputi cara 

kerja bidan dalam klasifikasi dan identifikasi pasien, kemampuan 

bidan dalam menganalisis pasien dan kemampuan bidan dalam 

memberikan tindakan kepada pasien. Penilaian tidak hanya dilakukan 
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berdasarkan cara kerja melainkan juga dilaksanakan berdasarkan 

dokumentasi yang dibuat oleh bidan. Dari hasil pengawasan tersebut 

diketahui bahwa bidan di Puskesmas belum melaksanakan tugas sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan MTBS yang ditetapkan oleh Pemerintah 

yaitu pelaksanaan konseling dan anjuran untuk kunjungan ulang belum 

dilaksanakan. 

Pengawasan eksternal dilaksanakan melalui adanya akreditasi 

Puskesmas yang diselenggarakan oleh komite akreditasi dalam rangka 

peningkatan mutu pelayanan Puskesmas. Penilaian akreditasi meliputi 

kelengkapan dokumen, kelengkapan sarana dan prasarana serta 

penilaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas 

termasuk pada pelaksanaan kegiatan MTBS. Berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bahwa predikat akreditasi masing-masing 

Puskesmas adalah : PuskesmasGalur memiliki predikat terakreditasi 

dasar, PuskesmasPanjatan memiliki status akreditasi dalam proses, dan 

Samigaluh memiliki status akreditasi utama. 

Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing 

Puskesmas berupa lokakarya mini yang diselenggarakan secara 

internal oleh Puskesmas, terdiri dari Kepala Puskesmas sebagai 

penanggung jawab utama segala bentuk pelayanan kesehatan di 

Puskesmas, bidan koordinator, kepala instalasi KIA sebagai 

penanggung jawab bidang KIA dan bidan pelaksana pelayanan MTBS. 

Pada lokakarya mini ini pada umumnya berbentuk diskusi untuk 
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membahas kekurangan dan kendala pelayanan serta membahas terkait 

dengan solusi yang dapat diberikan, sehingga diharapkan adanya 

peningkatan pelayanan MTBS di masing-masing Puskesmas. 

d. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan MTBS di Puskesmas 

Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu bentuk 

dokumentasi yang berguna sebagai alat bukti bahwa kegiatan 

pelayanan MTBS telah dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 

52 ayat (1) Permenkes Nomor 25 tahun 2014 Tentang Upaya kesehatan 

disebutkan : setiap fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan 

upaya kesehatan anak harus melakukan pencatatan dan pelaporan 

sesuai dengan standar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

masing-masing Puskesmas telah melaksanakan pencatatan dan 

pelaporan berupa pengisian formulir deteksi tumbuh kembang anak, 

formulir laporan kesehatan anak balita dan prasekolah, formulir 

laporan kesehatan bayi, formulir pencatatan balita sakit umur 2 bulan 

sampai 5 tahun, formulir pencatatan bayi muda umur kurang dari dua 

bulan, formulir rekapitulasi laporan kesehatan anak balita dan 

prasekolah, formulir rekapitulasi laporan kesehatan bayi, register 

kohort anak balita.  

Namun demikian menurut bidan koordinator masing-masing 

Puskesmas menyebutkan bahwa bidan seringkali terlambat dalam 

mengumpulkan laporan yang seharusnya dikumpulkan sebulan sekali 

seringkali mundur menjadi dua sampai tiga bulan sekali, hal ini 



109	
	

disebabkan karena format yang diisi terlalu banyak dan harus diisi 

secara manual, ditambah bidan tidak langsung mengerjakan laporan 

setelah pelayanan selesai melainkan dibuat dalam suatu periode 

tertentu, semisal laporan dibuat pada akhir minggu. Hal ini 

menyebabkan laporan yang dikumpulkan oleh bidan menjadi bias 

karena tidak langsung dikerjakan setelah pelayanan. 

Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan angka kematian bayi 

dan balita di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu tiga 

tahun didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Jumlah Angka Kematian Bayi dan Balita  
Periode 2015-2017 

Tahun Kejadian Jenis Kematian Jumlah 
2015 Neonatal 0-28hr 33 

 Bayi 0-11 bulan 48 
 Balita 0-59 bulan 62 

2016 Neonatal 0-28hr 32 
 Bayi 0-11 bulan 49 
 Balita 0-59 bulan 58 

2017 Neonatal 0-28hr 34 
 Bayi 0-11 bulan 42 
 Balita 0-59 bulan 51 

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DIY 

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa jumlah kematian 

bayi muda umur kurang dari dua bulan tidak mengalami penurunan, 

apabila dianalisis kebutuhan orang tua dengan bayi kurang dari dua 

bulan adalah pemberian konseling dan informasi terkait dengan 

perawatan bayi, seperti merawat tali pusar, identifikasi bayi kuning, 

cara memberi minum bayi, menghangatkan bayi dengan metode 

kanguru dan masih banyak lagi informasi kesehatan yang harus 

disampaikan. Sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan 
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bahwa kegiatan konseling kesehatan dan pemberian informasi 

kunjungan ulang yang tidak diberikan memberikan dampak tidak 

menurunnya angka kematian bayi muda. 

Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa balita usia 0-59 bulan 

mengalami penurunan jumlah angka kematian yang cukup signifikan 

yaitu 62 pada tahun 2015, menjadi 58 pada tahun 2016 dan terus 

mengalami penurunan menjadi 51 pada tahun 2017. Apabila dianalisis 

hal ini dikarenakan pada balita usia 0-59 sudah tidak terlalu dibutuhkan 

konseling kesehatan, sehingga melalui pengobatan saja sudah dapat 

menurunkan angka kematian balita tersebut. Namun angka tersebut 

masih cukup tinggi sehingga masih perlu adanya pembenahan 

pelaksanaan MTBS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar seperti 

Puskesmas sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah 

untuk kepastian keselamatan bayi dan balita. 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Bidan dalam 

Pemenuhan Hak Anak Melalui Pelayanan MTBS pada Puskesmas 

Pelaksanaan peran bidan dalam pemenuhan hak anak melalui pelayanan 

MTBS di Puskesmas wilayah Kabupaten Kulon Progo dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain : 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung pelayanan MTBS di Puskesmas terdiri dari faktor 

internal dan faktor eksternal, dengan penjelasan sebagai berikut:  

1) Faktor internal 
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Faktor internal Puskesmas yang mendukung pelaksanaan 

pelayanan MTBS adalah tersedianya obat-obatan, tersedianya 

sarana dan prasarana yang memadai, tersedianya sumber daya 

manusia yang memberikan pelayanan kesehatan menjadi faktor 

pendukung terlaksananya pelayanan MTBS di Puskesmas wilayah 

Kulon Progo. 

 

 

 

2) Faktor eksternal  

Faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan pelayanan 

MTBS di Puskesmas Galur, Panjatan dan Samigaluh adalah adanya 

bantuan dana opersional dari Pemerintah untuk pengembangan dan 

pelaksanaan MTBS bagi masyarakat tidak mampu, sehingga 

diharapkan pelayanan MTBS terlaksana secara adil dan merata 

bagi semua kalangan.  

Adanya pelatihan MTBS bersertifikat yang diadakan oleh 

Dinas Kesehatan Provinsi DIY menjadi faktor pendukung 

pelaksanaan pelayanan MTBS di Puskesmas wilayah Kulon Progo 

karena dapat menghasilkan tenaga kesehatan utamanya bidan yang 

memiliki kompetensi melaksanakan pelayanan MTBS seperti 

klasifikasi penyakit, pemberian obat, pemberian konseling yang 
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sistematis dan mudah dimengerti, sehingga diharapkan angka 

kematian bayi dan balita mengalami penurunan yang signifikan. 

b. Faktor Penghambat  

Faktor penghambat pelayanan MTBS di Puskesmas terdiri dari faktor 

internal dan faktor eksternal, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Faktor internal 

Sarana dan prasarana yang belum lengkap berupa tidak 

adanya bagan dinding MTBS, bagan alir MTBS dan belum adanya 

alat perhitungan nafas bagi bayi menjadi faktor penghambat 

pelaksanaan pelayanan MTBS di Puskesmas, karena bidan harus 

menghitung pernafasan secara manual sehingga pelayanan tidak 

berjalan efektif dan efisien. Fungsi adanya bagan dinding dan 

bagan alir MTBS adalah membantu bidan agar melaksanakan 

pelayanan MTBS secara sistematis dan teratur. 

Terdapat beberapa tenaga kesehatan berupa bidan dan dokter 

Puskesmasyang belum memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana 

pelayanan MTBS yang dibuktikan dengankepemilikan sertifikat 

pelatihan MTBS, kemudian penugasan pelayanan KIA khususnya 

pelayanan MTBS hanya dilaksanakan oleh satu bidan saja tanpa 

adanya supervisi dari dokter, menjadi faktor penghambat 

pelaksanaan pelayanan MTBS di Puskesmas wilayah Kabupaten 

Kulon Progo. 



113	
	

Tidak adanya kebijakan internal yang mengatur pelayanan 

MTBS di Puskesmasmembuat pelaksanaan pelayanan menjadi 

tidak terstruktur, sistematis dan aman. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa Puskesmas Galur, Panjatan dan Samigaluh belum 

memiliki peraturan khusus terkait dengan MTBS seperti surat 

penugasan pelayanan MTBS. 

Kemudian terkait dengan standar prosedur operasional atau 

pedoman pelaksanaan MTBS, diketahui bahwa hanya satu 

Puskesmas yang memiliki SOP pelayanan MTBS yaitu 

PuskesmasSamigaluh, sedangkan PuskesmasPanjatan dan Galur 

belum memiliki SOP terkait pelayanan MTBS. Hal ini 

menyebabkan pelaksanaan pelayanan tidak sistematis dan struktur, 

sehingga banyak tahapan-tahapan pelaksanaan yang dilewati 

sehingga beresiko memberikan pelayanan yang tidak aman kepada 

pasien.  

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara bahwa bidan 

pelaksana MTBS di tiga Puskesmas tersebut tidak mengetahui 

pedoman pelayanan MTBS yang ditetapkan oleh Pemerintah, 

pelayanan didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan bidan 

saja dalam melaksanakan pelayanan MTBS, menjadi faktor 

penghambat pelaksanaan pelayanan MTBS di Puskesmas. 

 

 




