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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Puskesmas Mampu PONED Gunungpati 

Puskesmas mampu PONED Gunungpati merupakan fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berfungsi memberikan 

pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja Kecamatan Gunungpati. 

Puskesmas pada umumnya lebih ditekankan pada tindakan promotif dan 

preventif dibandingkan dengan kuratif dan rehabilitatif. Puskesmas 

mampu PONED Gunungpati melaksanakan pelayanan kesehatan rawat 

jalan dan pelayanan kesehatan rawat inap. Puskesmas ini mengadakan 

pelayanan kesehatan diantaranya :  

a. Layanan rawat jalan meliputi: 

1) Pemeriksaan umum 

2) Kesehatan gigi dan mulut 

3) Kesehatan ibu dan KB 

4) Kesehatan anak dan imunisasi 

5) Konsultasi gizi dan ASI 

6) Promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan 

b. Layanan rawat inap meliputi : 

1) Rawat inap anak 
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2) Rawat inap wanita 

3) Rawat inap pria 

c. Pelayanan persalinan 24 Jam (PONED) meliputi: 

1) Persalinan normal 

2) Persalinan dengan komplikasi 

3) Perawatan ibu hamil dan ibu nifas 

4) Menerima rujukan dari Bidan Praktik Mandiri dan Klinik 

5) Pelayanan perinatal  

Terletak di jalan Mr. Wuryanto Nomor 38 Plalangan Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang, dengan luas wilayah kerja 4.294.310 ha. 

Terdiri dari 11 Kelurahan binaan yaitu: Kelurahan Gunungpati, Kelurahan 

Plalangan, Kelurahan Pakintelan, Kelurahan Nongkosawit, Kelurahan 

Cepoko, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Sumurejo, Kelurahan Mangunsari, 

Kelurahan Pongangan, Kelurahan Kandri dan Kelurahan Sadeng. 

Memiliki batas wilayah kerja yaitu : 

a. Utara  : Wilayah kerja Puskesmas Sekaran 

b. Selatan  : Wilayah kerja Pustu Branjang Kab. Semarang 

c. Timur  : Wilayah kerja Puskesmas Mapagan 

d. Barat  : wilayah kerja Puskesmas Karang malang. 

Puskesmas mampu PONED Gunungpati memiliki tanggung jawab 

sebagai penyedia pelayanan kesehatan bagi 50.456 jiwa penduduk di 

wilayah kerja Puskesmas Gunungpati.  
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2. Struktur Organisasi Puskesmas Mampu PONED Gunungpati 

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Puskesmas Mampu PONED  

Gunungpati Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Puskesmas Mampu PONED Gunungpati 2019 
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3. Struktur Organisasi Pelayanan PONED Puskesmas Gunungpati 

Bagan 3.2 Struktur Organisasi Pelayanan PONED Puskesmas 

Gunungpati Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

 

Sumber data : Puskesmas Mampu PONED Gunungpati Tahun 2019 
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4. Data Tenaga Kerja di Puskesmas Mampu PONED Gunungpati 

Tenaga kerja di Puskesmas Mampu PONED Gunungpati berjumlah 

56 orang, yang terdiri dari tenaga kesehatan maupun tenaga non 

kesehatan, dengan uraian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Data Tenaga Kerja di Puskesmas Mampu PONED 

Gunungpati Tahun 2019 

 
No Jenis Tenaga 

Kesehatan 

Jumlah 

1. Dokter umum  6 orang 

2. Dokter gigi 1 orang 

3. Perawat 11 orang 

4. Bidan  12 orang 

5.  Apoteker 1 orang 

6. Tenaga  

kefarmasian 

1 orang 

7. Petugas gizi 2 orang  

8. Petugas 

Laboratorium 

3 orang 

9. Petugas rekam 

medis 

1 orang 

10 Kesehatan 
lingkungan 

1 orang 

11 Tenaga non 

kesehatan 

17 orang 

Jumlah 56  orang 

 

Sumber data : Puskesmas Mampu PONED Gunungpati Tahun 2019 

Tabel 3.1 tersebut menjelaskan data tenaga kerja di Puskesmas 

mampu PONED. Penjelasan untuk pelayanan PONED Puskesmas ini 

memiliki tim khusus pelayanan PONED terdiri dari empat orang dokter 

umum, tiga orang perawat, enam orang bidan, apoteker, tenaga gizi, tiga 

petugas laboratorium dan dua orang supir ambulans.  
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5. Gambaran Kasus Obstetri dan Neonatal Emergensi di Puskesmas 

Gunungpati 

Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi di Puskesmas 

merupakan tempat memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien ibu 

hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan perinatal dengan keadaan normal dan 

kegawatdaruratan tingkat dasar. 

Berikut merupakan data hasil rekap pasien yang telah ditangani 

oleh bidang pelayanan PONED Puskesmas Gunungpati selama periode 

bulan april hingga juli Tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Data Pasien yang Diterima di Puskesmas Mampu PONED 

Gunungpati Periode April – Juli Tahun 2019 

 
No  Jenis Pelayanan 

yang Diberikan 
April Mei Juni Juli Jumlah 

1. Penerimaan 
pasien rujukan 

dari 
klinik/praktik 
mandiri bidan 

- - - - 0 

2. Persalinan 
Normal 

3 5 6 9 23 

3. Persalinan 
Risiko Tinggi 

- - 2 2 4 

4. Perinatal 
Normal 

3 5 7 10 25 

5. Perinatal dengan 
komplikasi 

- - 1 1 2 

Sumber: Data Pasien PONED Puskesmas Gunungpati Tahun 2019 

Berdasarkan uraian tabel 3.2 dapat diketahui bahwa sepanjang 

periode april hingga juli tahun 2019 Puskesmas mampu PONED 

Gunungpati belum menerima pasien rujukan baik dari klinik atau praktik 

mandiri bidan yang merupakan jejaringnya. Kemudian jumlah persalinan 

normal yang diterima oleh Puskesmas tersebut sejumlah 23 persalinan 

dalam periode tiga bulan, dinilai tidak terlalu banyak, mengingat luas 
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wilayah kerjanya cukup luas yaitu 4.294.310 ha yang tediri dari 11 

Kelurahan binaan. Sedangkan jumlah persalinan dengan risiko tinggi 

terjadi pada bulan juni dan juli tahun 2019 dengan jumlah pasien dua 

orang setiap bulannya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa Puskesmas 

mampu PONED Gunungpati belum menjadi pilihan pertama bagi klinik 

dan BPM jejaringnya untuk melakukan rujukan persalinan risiko tinggi.  

6. Hasil Wawancara dengan Narasumber  

a. Kepala Puskesmas Mampu PONED Gunungpati 

Wawancara dengan dokter YA sebagai Kepala Puskesmas 

Mampu PONED Gunungpati, dengan masa kerja selama 7 tahun. 

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019.  

Wawancara dengan Kepala Puskesmas dilaksanakan untuk 

mengetahui pelaksanaan pelayanan PONED dan peran kepemimpinan 

kepala Puskesmas dalam pelaksanaan peraturan pelayanan PONED 

yaitu SK Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor 

HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Puskesmas Mampu PONED, dengan uraian sebagai berikut: 

Kepala Puskesmas mampu PONED Gunungpati memiliki 

tugas dan fungsi : melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu 

pelayanan, menyusun rencana kegiatan PONED, mengesahkan 

anggaran pelayanan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan.  

Pelayanan persalinan 24 jam (PONED) merupakan salah satu 

jenis pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas Gunungpati, tenaga 
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kesehatan yang bertugas pada pelayanan PONED terdiri dari : empat 

orang dokter jaga, enam orang bidan dan empat orang perawat. Tugas 

dari Puskesmas mampu PONED adalah menerima rujukan dari 

fasilitas rujukan di bawahnya (klinik, pustu, Praktik Mandiri Bidan 

(PMB) dan pondok bersalin desa), melakukan pelayanan 

kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal sebatas wewenang, 

melakukan rujukan secara aman ke rumah sakit (PONEK) dengan 

penanganan pra hospital. 

Pelaksanaan pelayanan PONED di Puskesmas ini dilakukan 

melalui beberapa langkah diantaranya: 

1) Mempersiapkan kebutuhan sumber daya untuk penyelenggaraan 

PONED, dalam hal ini Puskesmas tidak memiliki peraturan 

tertulis yang mengatur tentang klasifikasi pelaksana pelayanan 

PONED, namun hal yang ditetapkan adalah: bagi tenaga medis 

berpendidikan profesi kedokteran, memiliki STR dan SIK yang 

masih berlaku dan memiliki sertifikat PONED. Sedangkan bagi 

tenaga kesehatan (bidan dan perawat) adalah berpendidikan 

minimal D3, memiliki STR dan SIK yang masih berlaku, 

memiliki sertifikat pelatihan PONED. 

2) Mempersiapkan peralatan termasuk pada sarana dan prasarana, 

obat dan bahan habis pakai. 

3) Menetapkan tindakan yang akan dilakukan. Puskesmas ini 

memiliki beberapa peraturan tertulis terkait dengan tindakan 
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pertolongan persalinan normal dan persalinan risiko tinggi, antara 

lain: 

(1) SOP No. C/VIII/SOP/IX/15/1095.74 tentang prosedur vagina 

toucher (VT) 

(2) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang prosedur 

persalinan normal. 

(3) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1096.74 tentang tindakan 

episiotomi 

(4) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Kala I Lama 

(5) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan 

Distosia Bahu 

(6) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Pre Eklamsi 

(7) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Manual Placenta 

(8) SOP No C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan 

Retensi Placenta. 

 

4) Mempersiapkan rujukan dengan jejaring sistem rujukannya 

dengan penetapan rumah sakit PONEK yang sesuai dengan 

regionalisasi rujukan yaitu dapat dijangkau dalam waktu kurang 

lebih satu jam. 

Pelatihan bagi tim pelaksana layanan PONED dilaksanakan 

oleh pihak eksternal Puskesmas, biasanya dari Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, akan ada jadwal pelatihan PONED berkala yang jadwalnya 

diatur oleh pihak DKK. Kemudian dari pihak Puskesmas mengajukan 

usulan peserta pelatihan yang nanti akan dipanggil oleh pihak DKK 

jika ada jadwal pelatihan. Jadi sifat Puskesmas adalah menunggu 

keputusan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

Puskesmas Gunungpati tidak mengadakan pelatihan internal 

terkait dengan PONED, namun pihak Puskesmas memberikan 

orientasi bagi karyawan baru yang bertugas di ruang PONED, 



74 
 

orientasi tersebut meliputi : pengenalan lokasi penyimpanan alat dan 

obat-obatan, cara menerima dan memeriksa pasien yang datang, cara 

mensterilkan alat yang biasa dilakukan di sini dan pengenalan 

lingkungan dan kebiasaan kerja. Kemudian apabila terdapat program 

baru maka pihak Puskesmas yang mendapatkan informasi atau 

pelatihan program baru tersebut melaksanakan sosialisasi kepada 

karyawan yang lain selama tiga hari. 

Terkait dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan 

pelayanan PONED setiap harinya dilaksanakan oleh penanggung 

jawab PONED dan ketua tim pelayanan, namun setiap enam bulan 

sekali secara periodik tim pelayanan PONED melibatkan Kepala 

Puskesmas dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan melalui 

kegiatan lokakarya mini. Bentuk pembinaan dan pengawasan adalah 

dengan melakukan evaluasi kinerja terhadap dokter jaga, bidan dan 

perawat pelaksana layanan serta supir ambulans dengan supervisi, 

melakukan diskusi tentang kendala-kendala pelayanan, melakukan 

pembimbingan teknis dan manajemen melalui magang dan bimbingan 

kemampuan teknis. 

Terkait dengan pencatatan dan pelaporan, sudah dilaksanakan 

pada form khusus yang disediakan oleh Puskesmas dan pada catatan 

status pasien, hal yang ditulis adalah hasil pemeriksaan anamnesis dan 

pemeriksaan fisik, perkembangan kesehatan pasien dan catatan 

rujukan. Yang kemudian laporan tersebut dikumpulkan setiap tiga 
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bulan digunakan sebagai bahan evaluasi kekurangan dari pelayanan di 

Puskesmas ini. 

Kendala dari pelayanan PONED adalah pelaksana pelayanan 

PONED di Puskesmas ini belum semuanya mengikuti pelatihan 

PONED, masih ada beberapa pegawai di ruang PONED yang belum 

mengikuti pelatihan PONED, namun tetap harus bekerja di ruang 

PONED. Upaya yang dilakukan oleh pihak Puskesmas adalah 

mengajukan pelatihan PONED kepada pihak Dinas Kesehatan Kota 

Semarang bagi pelaksana layanan PONED yang belum mengikuti 

pelatihan. Tetapi kelemahannya adalah dari pihak Puskesmas sifatnya 

menunggu dengan kurun waktu yang relatif lama. 

b. Penanggung  jawab Pelayanan PONED Puskesmas Gunungpati 

Wawancara dengan dokter IR sebagai Penanggung Jawab 

PONED Puskesmas Gunungpati, dengan masa kerja selama 10 tahun. 

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2019. 

Tugas dan fungsi penanggung jawab PONED adalah 

melakukan koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian 

program PONED, memberikan bimbingan keterampilan klinis sesuai 

dengan standar, melakukan pemantauan dan penilaian kinerja program 

PONED, membuat laporan kegiatan PONED yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Puskesmas. 

Persyaratan yang ditetapkan bagi tenaga medis dan tenaga 

kesehatan yang bertugas di ruang PONED yaitu memiliki STR yang 
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masih berlaku, memiliki SIK yang masih berlaku, memiliki sertifikat 

pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) dan memiliki sertifikat 

pelatihan PONED.  

Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan tenaga 

kesehatan yang bertugas di ruang PONED dilaksanakan melalui 

pelatihan PONED yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, selain itu dari pihak interen terutama bagi kelompok tim 

PONED diberikan ilmu emergency drill selama satu bulan dari 

penanggung jawab PONED dengan tujuan dapat memberikan layanan 

yang cepat dan tanggap. 

Orientasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di ruang 

PONED memang tidak diatur secara tertulis di Puskesmas ini. 

Orientasi diberikan atas dasar inisiatif dari masing-masing kepala tim 

pelaksana pelayanan PONED memberikan orientasi berupa 

pengenalan lingkungan, pengenalan penempatan alat medis dan     

obat-obatan, pengenalan cara penerimaan pasien dan cara rujukan 

pasien. 

Pelaksanaan pelayanan PONED di Puskesmas ini dilaksanakan 

berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah 

disesuaikan dengan ketentuan Dirjen Bina Upaya Kesehatan tentang 

pedoman penyelenggaraan Puskesmas mampu PONED.  

Penerapan peraturan tersebut dinilai masih ada beberapa hal 

yang belum sesuai, diantaranya adalah pelaksana pelayanan PONED 
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ada yang belum memiliki sertifikat PONED dan ada tenaga medis 

yang tidak mengetahui tentang prosedur rujukan. Kegiatan rujukan 

dilaksanakan hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki tanpa melihat prosedur yang ada. Hal tersebut menyebabkan 

pelayanan tidak berjalan optimal. 

Kriteria yang ditetapkan sebagai persalinan risiko tinggi 

dilaksanakan melalui penapisan ibu bersalin (deteksi kemungkinan 

komplikasi gawat) terdiri dari : riwayat bedah sesar, perdarahan 

pervaginam, persalinan kurang bulan, KPD dan mekonium kental, 

ikterus, anemia, preeklamsi, TFU lebih dari 40 cm, gawat janin, 

kehamilan ganda, tali pusat menumbung dan anak mahal.  

Mekanisme pelaksanaan pertolongan persalinan risiko tinggi 

adalah melakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang 

disesuaikan dengan skor Poedji Rochyati apabila hasil penilaian masih 

dalam batas normal maka dapat dilakukan pertolongan persalinan di 

PONED. Cara untuk mendeteksi adanya pre eklamsia menggunakan 

skor Poedji Rochyati adalah dengan melakukan penilaian dengan 

dasar tabel skor. Pada pre eklamsia akan muncul gejala bengkak pada 

muka/tungkai, tekanan darah tinggi memiliki nilai skor 4 dan kejang 

memiliki nilai skor 8. Sehingga melalui tabel tersebut dapat dinilai 

bahwa preeklamsia masuk pada kategori kehamilan risiko sangat 

tinggi karena mencapai skor 12. 
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 Pelaksanaan pertolongan persalinan risiko tinggi di Puskesmas 

mampu PONED Gunungpati dilaksanakan sesuai dengan SOP yang 

dimiliki, diantaranya: SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang 

Kala I Lama, SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan 

Distosia Bahu, SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Pre 

Eklamsi, SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Manual 

Placenta dan SOP No C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan 

Retensi Placenta.   

Namun apabila hasil skoring pemeriksaan memasuki batas 

skor risiko tinggi maka pihak Puskesmas akan mempersiapkan 

rujukan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pasien 

melalui stabilisasi dan pendampingan rujukan. Penentuan lokasi 

rujukan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pedoman PONEK yaitu 

rumah sakit PONEK yang memiliki jarak tempuh kurang dari satu 

jam. 

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan 

pelayanan PONED sehari-hari dilaksanakan oleh penanggung jawab 

PONED dan masing-masing ketua tim pelayanan, dimana pada 

pelayanan PONED dibagi menjadi tiga sift yang masing-masing 

memiliki ketua tim. Pembinaan dan pengawasan dilakukan kepada 

dokter jaga, bidan dan perawat pelaksana pelayanan serta supir 

ambulans. Adapun hal yang dilakukan penilaian adalah kinerja 

masing-masing staf, pengetahuan hal yang masuk pada 
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kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang biasanya dilakukan 

setiap operan pagi pada layanan rawat inap. 

Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan pada rekam medis 

pasien dan form khusus yang disediakan oleh Puskesmas. Kemudian 

laporan tersebut dikumpulkan setiap tiga bulan sekali yang digunakan 

sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program PONED. 

Hambatan atau kendala yang sering ditemui pada pelayanan 

PONED adalah keterbatasan jumlah SDM yang terlatih. 

7. Hasil wawancara dengan responden 

a. Hasil wawancara dengan dokter jaga ruang PONED Puskesmas 

Gunungpati 

Tabel 3.3 Hasil Wawancara dengan Dokter Jaga 

 Pelayanan PONED di Puskesmas Mampu PONED Gunungpati 

 

Pertanyaan R1 (dr FK) R2 (dr BG) R3 (dr AF) 

Lama bertugas di 

ruang PONED 

3 bulan 2 tahun 4 tahun 

Syarat menjadi 

dokter jaga di 

ruang PONED 

STR+SIK+ sertifikat 

pelatihan PONED 

STR+SIK+ 

sertifikat 

pelatihan 

PONED 

STR+SIK+ 

sertifikat 

pelatihan PONED 

Kepemilikan SIK 
yang berlaku 

33447.50225/DV.2407/01 
/449.1/210/N/2019 

  

Mendapatkan 

pelatihan PONED, 

PPGDON dan 

manajemen 

asfiksia? 

Hanya mendapatkan 

pelatihan PONED dari 

Dinas Kesehatan Kota 

Semarang . 

Belum memiliki 
sertifikat pelatihan 

PONED, PPGDON 
dan manajemen 
asfiksia, sudah 
mendaftar namun 
belum dapat 
giliran. 

Belum memiliki 
sertifikat PONED, 

PPGD dan 
manajemen 
asfiksia, sudah 
daftar pelatihan 
namun belum ada 
panggilan dari 
DKK 

Bagaimana SOP 

yang digunakan 

sebagai pedoman 

pelayanan 

PONED? 

SOP yang ada di 

pelayanan PONED terdiri 

dari: SOP pertolongan 

persalinan normal, kala I 

lama, distosia bahu, 

SOP yang ada 

hanya berupa 

tindakan, tidak 

ada SOP 

penerimaan 

SOP mengatur 

tentang beberapa 

tindakan : 

persalinan 

normal, eklamsia, 
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eklamsia, retensi 

placenta, nifas, 

penanganan BBL, 

asfiksia. 

pasien dan 

rujukan. 

distosia bahu, 

manual placenta, 

memandikan 

bayi, asfiksia. 

SOP tersebut 

mengatur tentang 

apa saja? 

Mengatur tentang teknis 

tindakan 

Mengatur teknis 

tindakan 

pertolongan 

persalinan, nifas 

dan BBL 

Mengatur teknis 

tindakan yang 

biasa dilakukan di 

PONED 

Pengetahuan 

tentang peraturan 

pedoman 

penyelenggaraan 

Puskesmas mampu 
PONED? 

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu 

Mendapatkan 

orientasi saat awal 

bertugas di ruang 

PONED 

Ya, mendapatkan 

orientasi oleh ketua tim 

PONED mengenai 

lingkungan kerja, cara 

penerimaan pasien dan 

petunjuk merujuk pasien. 

Tidak Tidak 

Mekanisme 

pertolongan 

persalinan risti di 

ruang PONED 

Pertama adalah melakukan 
pemeriksaan fisik dan 
anamnesis. 
Melakukan skoring pudji 

rochyati, apabila hasilnya 
dalam kondisi aman maka 
melakukan pertolongan di 
PONED, jika skor tidak baik 
maka dirujuk, pada 
pertolongan persalinan perlu 
mempersiapkan alat steril, 
infus set dan obat-obat 

injeksi pencegah perdarahan. 

Saat penerimaan 
pasien melakukan 
anamnesis dan 
pemeriksaan fisik, 

menentukan 
diagnosa persalinan 
masuk risti atau 
tidak dengan 
penapisan, jika 
masuk risti maka 
lakukan stabilisasi 
dan siapkan 

rujukan, jika tidak 
masuk pada risti 
maka siapkan alat 
persalinan dan 
obat-obatan. 

jika menerima 
pasien bersalin 
dengan risiko tinggi 
adalah melakukan 

pemeriksaan fisik 
dan anamnesis, 
menetapkan 
diagnosa, kemudian 
apabila dapat 
ditolong di PONED 
maka disiapkan 
persalinan, jika 

masuk pada 
kategori risti maka 
lakukan stabilisasi 
dan pendampingan 
rujukan. 

Mekanisme 

pelimpahan 

kewenangan yang 

dilakukan kepada 

bidan/perawat pada 

pelayanan PONED 

Hanya melalui advice secara 
lisan, yang melakukan 
pencatatan bidan/perawat 

jika bidan atau 
perawat konsul 
mengenai 

penanganan pasien 
maka advice 
diberikan secara 
lisan 

Pelimpahan 
wewenang, misal 
saya minta 

bidan/perawat 
melakukan tindakan 
(memasang infus, 
memasukkan 
injeksi obat)secara 
lisan. 

SOP pelimpahan 

kewenangan 

Belum pernah lihat Tidak ada Belum pernah 

membaca 

Mekanisme 

pelaksanaan 

rujukan pasien 

persalinan risti 

Jika pasien masuk pada 
persalinan risti maka 
dilakukan stabilisasi dengan 
pemasangan infus dan 

pemasangan kanul oksigen, 
persiapan rujukan dengan 
memilih rs PONEK terdekat, 
kemudian melakukan 
koordinasi, jika IGD rs yang 

Persiapan rujukan 
adalah stabilisasi 
dengan pasang 
infus agar mudah 

memasukkan obat-
obatan dan 
mencegah 
kehilangan cairan, 
kemudian 

Mekanisme rujukan 
adalah melakukan 
stabilisasi pada 
pasien pasang infus 

dan oksigenasi, djj 
berkala sesuai 
partograf, 
memberikan obat-
obatan sesuai 
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dituju menerima pasien 
maka segera dirujuk. 

oksigenasi agar 
kebutuhan oksigen 
terpenuhi, 
memastikan rs 
rujukan menerima 
pasien kemudian 
merujuk dengan 
didampingi 

bidan/perawat 

dengan keluhan 
pasien, memastikan 
rs PONEK 
menerima pasien, 
jika sudah ok, 
melakukan rujukan. 

SOP rujukan 

persalinan risiko 
tinggi 

Tidak tahu Tidak pernah 

lihat 

Belum pernah 

membaca 

Mekanisme 

kegiatan 

pembinaan dan 

pengawasan 

pelayanan PONED 

Pembinaan dan pengawasan 
dilaksanakan bersama 
dengan kepala Puskesmas 
dilaksanakan enam bulan 
sekali, namun jika evaluasi 
kinerja dilaksanakan setiap 
hari 

Setahu saya 
melalui drill 
emergency yang 
dilakukan sebulan 
sekali 

Pengawasan kinerja 
dilaksanakan setiap 
hari oleh kepala 
tim, dan 
pengembangan 
pengetahuan setiap 
operan pagi. 

Intensitas kegiatan 
pembinaan dan 
pengawasan  

Bersama dengan Kapus 
enam bulan sekali 

Sebulan sekali Setiap hari 

Mekanisme 
pencatatan dan 
pelaporan pelayanan 
PONED 

Penulisan hanya di status 
pasien, jika di form biasanya 
ditulis oleh bidan atau 
perawat 

Pencatatan 
persalinan atau 
rujukan pasien ada 
di kohort ibu 

Penulisan di status 
pasien saja 

Intensitas pencatatan 
dan pelaporan 
tersebut 

Setiap penanganan pasien Setahu saya 
pengumpulan 
kohort sebulan 
sekali 

Setiap ada pasien 

Hambatan dalam 
pelaksanaan 
pelayanan PONED 

Adanya keterbatasan sarana 
dan prasarana seperti tidak 
adanya: ambubag bayi, bed 
gyn, bagan alur tindakan, 

bed troly untuk alat, tabung 
besar oksigen, abocath bayi, 
stetoskop dupleks neonatus, 
selang infusumbilical dan 
infus metronidazole dan 
D10% 

Lokasi RS PONEK 
yang jaraknya 
terlalu jauh seperti 
RS elisabeth, RS 

Kariadi, RS 
Pantiwilasa 
Citarum dan RS 
KRMT 
Wongsonegoro 
sehingga rujukan 
kurang efektif 
karena terlalu jauh. 

Ruangan PONED 
kurang memadai 
karena untuk 
perawatan neonatus 

yang membutuhkan 
inkubator,vaksin 
dan pasang infus 
harus dilakukan di 
ruang anak, 
kurangnya advice 
dari dokter karena 
hanya dilakukan 

dengan lisan dalam 
rujukan internal 
(dari rawat jalan ke 
rawat inap) 

 

Berdasarkan uraian tabel 3.3 dapat diketahui bahwa ketiga 

dokter umum yang bertugas di bagian PONED menyatakan bahwa 

syarat untuk menjadi dokter jaga di pelayanan PONED adalah 

memiliki STR (Surat Tanda Registrasi), memiliki SIK (Surat Izin ) 

dan mengikuti pelatihan (PONED). 
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Salah satu dari ketiga dokter umum tersebut menyatakan telah 

mengikuti latihan PONED, dimana dokter tersebut melakukan 

pelatihan dengan biaya dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, namun 

belum memiliki sertifikat pelatihan PPGDON dan manajemen 

asfiksia. 

Sedangkan dua dokter umum lainnya menyatakan belum 

memiliki sertiifikat pelatihan PONED, PPGDON maupun manajemen 

asfiksia. Hal ini disebabkan karena dokter umum sudah mendaftar 

untuk pelatihan tersebut, namun belum mendapat giliran atau 

panggilan dari penyelenggara pelatihan yaitu Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. 

Ketiga dokter umum tersebut menyatakan bahwa standar 

prosedur yang dimiliki oleh Puskesmas mampu PONED Gunung Pati 

berupa pedoman tindakan pertolongan persalinan baik normal maupun 

risiko tinggi, yaitu : SOP pertolongan persalinan normal, SOP 

pertolongan kala I lama, distosia bahu, eklamsia, retensi placenta, 

nifas, memandikan bayi dan penanganan BBL (Bayi Baru Lahir) 

Asfiksia. Sedangkan SOP yang belum ada adalah SOP penerimaan 

pasien dan SOP pelaksanaan rujukan. 

Terkait dengan pengetahuan ketiga dokter umum tersebut 

mengenai dasar peraturan pedoman penyelenggaraan Puskesmas 

mampu PONED menurut tabel 3.3 adalah ketiga dokter umum 

tersebut menyatakan belum mengetahui dan belum memahami tentang 
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peraturan tersebut. Hal ini disebabkan tidak pernah ada sosialisasi 

baik dari pihak manajemen Puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan. 

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui bahwa dari tiga dokter umum 

yang bertugas di pelayanan PONED Puskesmas Gunungpati, hanya 

satu orang dokter umum yang menyatakan pernah mendapatkan 

orientasi sebelum bertugas di pelayanan PONED, orientasi tersebut 

meliputi: pengenalan lingkungan kerja, cara menerima pasien dan 

petunjuk cara merujuk pasien, sedangkan dua dokter umum lainnya 

menyatakan tidak pernah mendapatkan orientasi sebelum bertugas di 

pelayanan PONED. 

Mekanisme pertolongan persalinan oleh dokter umum di 

pelayanan PONED menurut tabel 3.3 adalah : dengan melakukan 

anamnesis, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, melakukan 

skoring pudji rochyati, menetapkan diagnosa, apabila masuk pada 

persalinan normal maka melakukan pertolongan persalinan di 

PONED, apabila hasil diagnosis masuk pada persalinan risiko tinggi 

dan dokter umum tidak mampu menangani maka dilakukan stabilisasi, 

dan pendampingan rujukan. 

Pada layanan di PONED ini terjadi pelimpahan kewenangan 

dari dokter umum kepada bidan/perawat yang bertugas. Pelimpahan 

wewenang misalnya pada tindakan seperti memasang infus, 

memasukkan obat injeksi (suntik), vagina taucher (VT), atau bahkan 

pertolongan persalinan. Berdasarkan tabel 3.3 diketahui bahwa ketiga 
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dokter umum tersebut menyatakan melakukan pelimpahan 

kewenangan melalui advice secara lisan.  

Menurut ketiga dokter umum tersebut menyatakan belum 

pernah membaca dan belum pernah melihat Standard Operational 

Procedure (SOP) milik Puskesmas Gunungpati yang mengatur 

tentang pelimpahan kewenangan. 

Pelayanan PONED tidak hanya memberikan pertolongan pada 

persalinan normal, melainkan juga dilakukan pertolongan pada 

persalinan dengan risiko tinggi (risti). Adapun mekanisme 

pelaksanaan rujukan menurut tabel 3.3 yang dinyatakan oleh ketiga 

dokter umum di pelayanan PONED adalah : dengan melakukan 

stabilisasi melalui pemasangan infus dengan tujuan menstabilkan 

kebutuhan cairan pasien dan memudahkan memasukkan obat-obatan 

suntik, memasang kanul oksigen untuk oksigenasi ibu dan janin, 

melakukan pemeriksaan djj (detak jantung janin) secara berkala sesuai 

petunjuk partograf, memastikan rumah sakit PONEK menerima 

pasien, kemudian melakukan rujukan dengan pendampingan. Ketiga 

dokter umum tersebut menyatakan belum pernah membaca dan belum 

pernah melihat SOP rujukan persalinan dengan risiko tinggi yang 

dimiliki oleh Puskesmas Gunungpati. 

Setiap kegiatan pelayanan termasuk pada pelayanan PONED 

diperlukan pembinaan dan pengawasan yang ditujukan untuk 

peningkatan mutu pelayanan PONED dan berorientasi kepada 
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keselamatan pasien. Mekanisme kegiatan pembinaan dan pengawasan 

pelayanan PONED menurut tabel 3.3 adalah pembinaan dan 

pengawasan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya: 

melalui pengawasan kinerja pelaksana layanan yang dilaksanakan 

oleh Kepala tim PONED ditambah dengan pengembangan 

pengetahuan yang dilaksanakan setiap operan pagi, kemudian 

dilaksanakan melalui drill emergency sebagai bentuk dari pembinaan 

yaitu berupa kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan tentang tindakan emergensi, kemudian 

yang terakhir adalah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan 

bersama dengan Kepala Puskesmas setiap enam bulan sekali. 

Terkait dengan kegiatan pencatatan dan pelaporan berdasarkan 

tabel 3.3, sudah dilaksanakan oleh ketiga dokter umum yang bertugas 

di pelayanan PONED, dilaksanakan melalui penulisan status pasien 

dan melalui pencatatan persalinan dan rujukan di buku kohort ibu 

yang dikumpulkan setiap bulan. 

Terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana, berikut 

merupakan tabel kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan 

PONED di Puskesmas Gunungpati yang didapatkan berdasarkan hasil 

penelitian: 

Tabel 3.4 Hasil Penilaian Sarana dan Prasarana Maternal dan 

Neonatal di Puskesmas Mampu PONED Gunung Pati Tahun 

2019 

 
No Alat Maternal Jumlah Kepemilikan di 

Pusk Gunungpati 

% 
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1. Meja instrumen dua rak 1 Ada 100% 

2. Bak instrumen OBSGIN  1 Ada  100% 

3. Tromol kasa 2 Ada 100% 

4.  Timbangan injak dan pengukur tinggi 
badan 

1 Ada 100% 

5. Lampu periksa halogen 1 Ada 100% 

6. Tensimeter dewasa 1 Ada 100% 

7. Stetoskop dupleks dewasa 1 Ada 100% 

8. Tabung oksigen + regulator 1 Ada, namun tabung 
oksigen kecil 

50% 

9. Tempat tidur periksa 2 Ada 100% 

10. Doppler 1 Ada 100% 

11. Tempat tidur persalinan (partus bed) 2 Ada hanya 1 50% 

12. Partus set 4 set Ada, 3 set 75% 

13. Heatting set 2 set Ada 100% 

14. APD (Alat Perlindungan Diri) set 2 set Ada 100% 

15.  Cuvette hemoglobin meter elektronik  1 set Ada 100% 

16. Inserter dan ekstraktor AKDR set 1 set Ada 100% 

17. Tes celup urinalis glukose dan protein 1 set Ada 100% 

18. Tes golongan darah (ABO, Rhesus) 2 kit Ada 100% 

19. Infus set dan tranfusi set 50 buah Ada 100% 

20. Kantong urin  10 buah Ada 100% 

Jumlah persentase ketersediaan 85% 

No Alat Neonatal Jumlah Kepemilikan di 
Pusk Gunungpati 

% 

1. Tensimeter bayi dan neonatus 1 Ada 100% 

2. Stetoskop dupleks bayi dan neonatus 1 Tidak ada 0% 

3. Termometer klinik 1 Ada 100% 

4. Timbangan neonatus + bayi 1 Ada 100% 

5. ARI timer standar 1 Tidak ada 0% 

6. Lampu emergensi 4 Ada, hanya satu 25% 

7. Meja resusitasi dengan pemanas 1 Ada 100% 

8. Kit resusitasi neonatus (termasuk 
ambubag) 

1 Ada 100% 
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9. Endotracheal tube anak 1 Tidak ada 0% 

10. NGT Nenatus  3 Tidak ada 0% 

11. Pompa penghisap listrik elektrik 1 set Ada 100% 

12. Kotak kepala neonatus (headbox) 1 buah Tidak ada 0% 

13. Gunting mayo ujung tumpul dan tajam 1 Ada 100% 

14. Infus set pediatric 1 kotak Ada 100% 

15. Klem tali pusat 50 buah Ada 100% 

16 Kateter intra vena 50 buah Tidak ada 0% 

17. Kateter umbilical 3 set Tidak ada 0% 

Jumlah persentase ketersediaan 70% 

Sumber data : Tim Mutu UKP Puskesmas Gunungpati Tahun 2018 

Hambatan pelaksanaan pelayanan PONED berdasarkan tabel 

3.3 yang dinyatakan oleh ketiga dokter umum tersebut adalah: adanya 

keterbatasan sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan 

kepentingan resusitasi bayi seperti tidak adanya  abocath bayi, 

stetoskop dupleks nenonatus, selang infus umbilical, infus 

metronidazole dan D 10%, kemudian terkait dengan kebutuhan 

persalinan, tidak ada tabung besar oksigen dan bagan alur tindakan.  

Hal tersebut didukung dengan adanya tabel 3.4 yang 

menjelaskan tentang kelengkapan prasarana maternal dan neonatal 

yang tersedia di Puskesmas Gunungpati yaitu ketersediaan prasarana 

maternal sebesar 85% dan ketersediaan prasarana neonatal sebesar 

70%.  

Hambatan lainnya adalah lokasi rumah sakit PONEK yang 

jaraknya terlalu jauh seperti rumah sakit Elisabeth, rumah sakit 

Kariadi, rumah sakit Pantiwilasa Citarum dan rumah sakit KRMT 
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Wongsonegoro menjadi kendala pelaksanaan rujukan karena jauhnya 

jarak tempuh. Kemudian ruangan PONED yang kurang memadai 

terutama untuk perawatan bayi yang membutuhkan inkubator, vaksin, 

dan pemasangan infus. 

b. Hasil wawancara dengan bidan pelayanan PONED Puskesmas 

Gunungpati 

Tabel 3.5 Hasil Wawancara dengan Bidan 

Pelayanan PONED di Puskesmas Mampu PONED Gunungpati 

Pertanyaan R4 R5 R6 

Lama bertugas di 

ruang PONED 

7 tahun 5 tahun  2 tahun 

Syarat menjadi 

bidan di ruang 

PONED 

STR+SIKB+ 

sertifikat APN+ 

sertifikat PONED 

STR+SIKB+ 

sertifikat APN+ 

sertifikat PONED 

STR+SIKB+ 

sertifikat APN+ 

sertifikat PONED 

Kepemilikan SIKB 

yang berlaku 

3 tahun 2 tahun 2 tahun 

Mendapatkan 

pelatihan PONED, 

PPGDON dan 

manajemen asfiksia 

Tidak Hanya pelatihan 

PONED, PPGDON 

dan manajemen 

asfiksia belum 

Tidak 

Bagaimana SOP 

yang digunakan 
sebagai pedoman 

pelayanan PONED 

Tidak tahu Tahu  Tidak tahu 

SOP tersebut 

mengatur tentang 

apa saja 

Belum pernah baca Teknis pertolongan 

persalinan normal, 

nifas dan bbl 

Tidak tahu 

Pengetahuan tentang 

peraturan pedoman 

penyelenggaraan 

Puskesmas mampu 

PONED 

Tidak Tidak Tidak 

Orientasi di ruang 

PONED 

Ya, orientasi ketika 

bertugas di rawat 

jalan dan rawat inap 

Ya, orientasi 

lingkungan kerja, 

penempatan 

peralatan dan obat-
obatan 

Ya, orientasi 

tentang lingkungan 

kerja, cara 

menerima pasien 
dan cara merujuk 

Mekanisme 

pertolongan 

persalinan risti di 

ruang PONED 

Sebagai bidan 

hanya mengikuti 

advice dokter, 

segala keputusan 

dari dokter 

Apabila pembukaan 

lengkap ditolong di 

PONED, apabila 

pembukaan 4/5 

segera dirujuk 

Mengikuti advice 

dokter, apabila 

advice rujuk maka 

menyiapkan 

rujukan, apabila 

advice menolong 



89 
 

persalinan maka 

persiapan 

pertolongan 

persalinan 

Mekanisme 

pelimpahan 

kewenangan yang 

dilakukan kepada 

bidan/perawat pada 

pelayanan PONED 

Melalui konsul 

dokter secara lisan 

Dokter memberikan 

advice secara lisan 

Dokter memberikan 

perintah secara 

lisan kemudian 

bidan yang menulis 

SOP pelimpahan 

kewenangan 

Tidak ada Tidak tahu Belum pernah lihat 

Mekanisme 

pelaksanaan rujukan 

pasien persalinan 

risti 

Konsul dokter, 

stabilisasi pasien, 

telfon rs kemudian 

rujuk 

Konsul dokter, 

melaksanakan 

advice, menyiapkan 

rujukan, kemudian 

rujuk 

Konsul dokter, 

melakukan advice, 

memastikan tempat 

rujukan, rujuk 

SOP rujukan 

persalinan risiko 

tinggi 

Belum pernah lihat Belum pernah lihat Tidak tahu 

Mekanisme kegiatan 

pembinaan dan 

pengawasan 

pelayanan PONED 

Pembinaan dari 

DKK biasanya 

setahun sekali, 

internal Puskesmas: 

bersama kapus 

enam bulan sekali, 
bersama tim setiap 

hari 

Biasanya rapat 

dengan kepala 

Puskesmas setiap 6 

bulan sekali, jika 

pengawasan dalam 

tim dilaksanakan 
setiap hari 

Rapat dengan 

kepala Puskesmas 

dan jajaran 

pelayananPONED 

setiap 6 bulan sekali 

Intensitas kegiatan 

pembinaan dan 

pengawasan  

DKK = 1 tahun 

sekali 

Internal pkm= 6 bln 

6 bulan sekali 6 bulan sekali 

Mekanisme 

pencatatan dan 

pelaporan pelayanan 

PONED 

Di rekam medis 

pasien dan kohort 

ibu 

Rekam medis 

pasien dan buku 

kohort 

Rekam medis 

pasien dan buku 

kohort 

Intensitas pencatatan 

dan pelaporan 

tersebut 

Setiap pasien 

datang, kohort = 

sebulan sekali 

Kohort biasanya 

sebulan sekali 

Buku kohort 

sebulan sekali 

Hambatan dalam 

pelaksanaan 

pelayanan PONED 

Tenaga bidan 

banyak yang belum 

pelatihan PONED, 
PPGDON dan 

manajemen asfiksia 

Tidak ada konsulen 

kasus PONED oleh 

SPOG 

Tidak ada bagan 

alur tindakan yg 

sebenarnya bisa 
menjadi pedoman 

bagi kami ketika 

panik 

 

Berdasarkan uraian tabel 3.5 di atas diketahui bahwa untuk 

menjadi bidan di pelayanan PONED Puskesmas Gunungpati harus 

memenuhi ketentuan: memiliki STR, SIKB, memiliki sertifikat 

pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) dan PONED. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga bidan yang bertugas di 

pelayanan PONED diketahui bahwa dua bidan belum memenuhi 

persyaratan untuk bertugas di PONED karena tidak memiliki sertifikat 

pelatihan PONED, dan satu bidan menyatakan sudah memiliki 

sertifikat pelatihan PONED. 

Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa ketiga bidan yang 

bertugas di pelayanan PONED Puskesmas Gunungpati menyatakan 

belum mengetahui dan memahami standar prosedur yang digunakan 

sebagai pedoman pelayanan PONED di Puskesmas ini. Kemudian 

terkait dengan pengetahuan tentang dasar peraturan penyelenggaraan 

Puskesmas mampu PONED, ketiga bidan tersebut menyatakan belum 

mengetahui dan belum memahami tentang ketentuan tersebut. 

Ketiga bidan menyatakan bahwa mendapatkan orientasi 

sebelum bertugas di pelayanan PONED Puskesmas Gunungpati, 

orientasi tersebut menjelaskan tentang lingkungan kerja termasuk 

pada penempatan peralatan dan obat-obatan, cara menerima pasien 

dan cara merujuk pasien. 

Menurut tabel 3.5 mekanisme pertolongan persalinan risiko 

tinggi yang dilaksanakan oleh bidan di PONED Puskesmas 

Gunungpati adalah: bidan melaksanakan tugas berdasarkan perintah 

(advice) dari dokter, segala keputusan ditetapkan oleh dokter umum 

yang bertugas. Tugas bidan adalah melaksanakan perintah dan 

mempersiapkan rujukan. 



91 
 

Bidan melaksanakan pelimpahan kewenangan yang diberikan 

oleh dokter umum. Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa mekanisme 

pelimpahan kewenangan kepada bidan adalah melalui konsul dokter 

secara lisan, kemudian bidan yang menulis perintah tersebut. Ketiga 

bidan menyatakan belum mengetahui dan belum pernah melihat SOP 

yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan di Puskesmas ini. 

Mekanisme pelaksanaan rujukan pasien persalinan risiko tinggi 

yang dilaksanakan oleh ketiga bidan yang dijelaskan melalui tabel 3.5 

adalah dengan melakukan konsul dengan dokter umum, kemudian 

melaksanakan perintah dokter apabila dokter memerintahkan merujuk 

dan melakukan stabilisasi maka dilakukan stabilisasi seperti 

(memasang infus, memasang kanul oksigen, dan memeriksa djj secara 

berkala), mempersiapkan rujukan kemudian melakukan rujukan 

dengan pendampingan. Ketiga bidan menyatakan belum pernah 

melihat dan tidak mengetahui adanya SOP yang khusus mengatur 

tentang rujukan persalinan risiko tinggi di Puskesmas ini. 

Pembinaan dan pengawasan pelayanan PONED menurut 

ketiga bidan yang diuraikan pada tabel 3.5 dilaksanakan melalui 

beberapa kegiatan, diantaranya: pembinaan internal bersama dengan 

Kepala Puskesmas dan jajaran pelayanan PONED yang dilaksanakan 

secara berkala setiap enam bulan sekali membahas tentang kinerja 

pelaksana pelayanan PONED, kendala pelayanan PONED dan 

masukan yang meningkatkan mutu pelayanan PONED, kemudian juga 
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terdapat pembinaan dan pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh 

Dinas Kesehatan Kota Semarang yang dilaksanakan secara berkala 

setiap tahun. 

Mekanisme pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan 

pelayanan PONED di Puskesmas Gunungpati menurut ketiga bidan 

yang diuraikan pada tabel 3.5 adalah melalui penulisan rekam medis 

dan buku kohort ibu yang dikumpulkan setiap bulan untuk bahan 

evaluasi. 

Hambatan pelayanan PONED di Puskesmas Gunungpati yang 

dinyatakan oleh ketiga bidan adalah tenaga bidan banyak yang 

mengikuti pelatihan PONED, PPGDON dan manajemen asfiksia, 

tidak ada konsulen kasus PONED oleh dokter spesialis SPOG dan 

tidak adanya bagan alur tindakan yang dapat dijadikan pedoman 

tindakan ketika bidan mengalami kepanikan. 

c. Hasil wawancara dengan perawat di ruang PONED Puskesmas 

Gunungpati 

Tabel 3.6 Hasil Wawancara dengan Perawat 

Pelayanan PONED di Puskesmas Mampu PONED Gunungpati 

Pertanyaan R7 R8 R9 

Lama bertugas 
di ruang 

PONED 

5 tahun 7 tahun 1 tahun 

Syarat menjadi 

perawat di ruang 

PONED 

STR yg masih 

berlaku+SIK+sertifikat 

PONED 

STR yg masih 

berlaku+SIK+sertifikat 

PONED 

STR yg masih 

berlaku+SIK+sertifikat 

PONED 

Kepemilikan 

SIK yang 

berlaku 

Ya Ya Ya  

Mendapatkan 

pelatihan 

Tidak, hanya drill 

emergency dari 

Ya, hanya pelatihan 

PONED dari DKK 

Tidak 
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PONED, 

PPGDON dan 

manajemen 

asfiksia 

Puskesmas 

Bagaimana SOP 

yang digunakan 

sebagai 

pedoman 

pelayanan 

PONED 

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu 

SOP tersebut 

mengatur 

tentang apa saja 

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu 

Pengetahuan 

tentang 
peraturan 

pedoman 

penyelenggaraan 

Puskesmas 

mampu PONED 

Tidak Tidak Tidak 

Orientasi saat 

awal bertugas di 

ruang PONED 

Tidak Tidak Tidak 

Mekanisme 

pertolongan 

persalinan risti 

di ruang 

PONED 

Pemeriksaan fisik dan 

anamnesis 

Menetapkan diagnosis 

Melaksanakan advice 

dokter 

Anamnesis dan 

pemeriksaan fisik, 

menetapkan diagnosa 

(masuk risti atau tidak) 

Melaksanakan advice 
dokter (tolong 

persalinan/rujuk) 

Saya sebagai perawat 

hanya mengikuti 

advice dokter, dimulai 

dari pemeriksaan fisik, 

anamnesis, 
menetapkan diagnosa, 

kemudian menentukan 

tindakan 

Mekanisme 

pelimpahan 

kewenangan 

yang dilakukan 

kepada 

bidan/perawat 

pada pelayanan 

PONED 

Pelimpahan 

kewenangan 

dilaksanakan secara 

lisan 

Konsul dengan dokter, 

secara lisan, kemudian 

setelah tindakan baru 

dokumentasi 

Advice dokter melalui 

lisan saja 

SOP pelimpahan 

kewenangan 

Tidak ada Tidak tahu  Tidak tahu 

Mekanisme 

pelaksanaan 

rujukan pasien 

persalinan risti 

Stabilisasi dengan 

pemasangan infus dan 

oksigenasi, 

menyiapkan rujukan 

dan pengawasan djj 

dan ttv sesuai 

partograf, tempat 

rujukan sudah ok 

kemudian rujuk 

Lakukan advice dokter 

biasanya stabilisasi dg 

pasang infus, 

oksigenasi, pemberian 

obat sesuai advice, tlf 

rs rujukan, rujuk 

dengan pengawasan 

djj dan ttv sesuai 

partograf 

Sesuai dengan advice 

dokter,stabilisasi, 

memastikan tempat 

rujukan, pengawasan 

djj sesuai partograf, 

jika tempat rujukan 

sudah siap berangkat 

merujuk 

SOP rujukan 

persalinan risiko 

tinggi 

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu 

Mekanisme 

kegiatan 

Melalui lokmin 

bersama dengan Kapus 

Lokmin 6 bulan sekali Pembinaan kinerja 

oleh ketua tim setiap 
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pembinaan dan 

pengawasan 

pelayanan 

PONED 

6 bulan sekali hari 

Intensitas 

kegiatan 

pembinaan dan 

pengawasan  

6 bulan sekali 6 bulan sekali Setiap hari 

Mekanisme 

pencatatan dan 

pelaporan 

pelayanan 

PONED 

Dilakukan oleh bidan Dilakukan oleh bidan Dilakukan oleh bidan 

Intensitas 

pencatatan dan 
pelaporan 

tersebut 

Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu 

Hambatan 

dalam 

pelaksanaan 

pelayanan 

PONED 

Keterbatasan alat 

terutama untuk bbl 

tidak ada ambubag 

bayi, tabung besar 

oksigen, abocath bayi, 

stetoskop dupleks 

neonatus, selang 

infusumbilical dan 

infus metronidazole 

dan D10% 

Masih banyak tenaga 

keperawatan yang 

belum mengikuti 

pelatihan PONED, 

PPGDON dan 

manajemen asfiksia 

Lokasi RS PONEK 

sebagai tempat rujukan 

yang terlalu jauh 

 

Berdasarkan uraian tabel 3.6 di atas diketahui bahwa untuk 

menjadi bidan di pelayanan PONED Puskesmas Gunungpati harus 

memenuhi ketentuan: memiliki STR, memiliki SIK, dan memiliki 

sertifikat pelatihan PONED. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ketiga perawat yang bertugas di pelayanan PONED diketahui bahwa 

dua perawat belum memenuhi persyaratan untuk bertugas di PONED 

karena tidak memiliki sertifikat pelatihan PONED dan hanya 

mengikuti pelatihan drill emergency sedangkan satu perawat 

menyatakan sudah memiliki sertifikat pelatihan PONED. 

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa ketiga perawat yang 

bertugas di pelayanan PONED Puskesmas Gunungpati menyatakan 
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belum mengetahui dan memahami standar prosedur yang digunakan 

sebagai pedoman pelayanan PONED di Puskesmas ini. Kemudian 

terkait dengan pengetahuan tentang dasar peraturan penyelenggaraan 

Puskesmas mampu PONED, ketiga perawat menyatakan belum 

mengetahui dan belum memahami tentang ketentuan tersebut. 

Ketiga perawat menyatakan tidak mendapatkan orientasi 

sebelum bertugas di pelayanan PONED Puskesmas Gunungpati. 

Menurut tabel 3.6 mekanisme pertolongan persalinan risiko tinggi 

yang dilaksanakan oleh perawat di PONED Puskesmas Gunungpati 

adalah: perawat melaksanakan tugas berdasarkan perintah (advice) 

dari dokter, segala keputusan ditetapkan oleh dokter umum yang 

bertugas (berupa menolong persalinan atau merujuk persalinan). 

Apabila keputusannya menolong persalinan maka perawat 

mempersiapkan pertolongan persalinan, apabila keputusan dokter 

melaksanakan rujukan maka tugas perawat adalah melakukan 

stabilisasi, mempersiapkan rujukan dan melakukan pendampingan 

rujukan. 

Mekanisme pelaksanaan pelimpahan kewenangan menurut 

tabel 3.6 adalah mekanisme pelimpahan kewenangan kepada perawat 

adalah melalui konsul dokter secara lisan, kemudian perintah (advice) 

dokter diberikan secara lisan, yang kemudian dilaksanakan oleh 

perawat, setelah melaksanakan tindakan maka perawat menulis 

pelaporan pada status pasien. Ketiga perawat menyatakan belum 
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mengetahui dan belum pernah melihat SOP yang mengatur tentang 

pelimpahan kewenangan di Puskesmas ini. 

Mekanisme pelaksanaan rujukan pasien persalinan risiko tinggi 

yang dilaksanakan oleh ketiga perawat menurut tabel 3.6 adalah 

dengan melakukan konsul dengan dokter umum, kemudian 

melaksanakan perintah dokter apabila dokter memerintahkan merujuk 

dan melakukan stabilisasi maka dilakukan stabilisasi seperti 

(memasang infus, memasang kanul oksigen,memeriksa djj dan ttv 

secara berkala), mempersiapkan rujukan kemudian melakukan rujukan 

dengan pendampingan. Ketiga perawat menyatakan belum pernah 

melihat dan tidak mengetahui adanya SOP yang khusus mengatur 

tentang rujukan persalinan risiko tinggi di Puskesmas ini. 

Pembinaan dan pengawasan pelayanan PONED menurut 

ketiga perawat yang diuraikan pada tabel 3.6 dilaksanakan melalui 

lokakarya mini (lokmin) yang dilaksanakan bersama dengan Kepala 

Puskesma secara berkala setiap enam bulan. 

Mekanisme pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan 

pelayanan PONED di Puskesmas Gunungpati menurut ketiga bidan 

yang diuraikan pada tabel 3.6 adalah melalui penulisan rekam medis 

dan buku kohort ibu yang dikumpulkan setiap bulan untuk bahan 

evaluasi. 

Hambatan pelayanan PONED di Puskesmas Gunungpati yang 

dinyatakan oleh ketiga bidan adalah tenaga bidan banyak yang 
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mengikuti pelatihan PONED, PPGDON dan manajemen asfiksia, 

tidak ada konsulen kasus PONED oleh dokter spesialis SPOG dan 

tidak adanya bagan alur tindakan yang dapat dijadikan pedoman 

tindakan ketika bidan mengalami kepanikan. 

B. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan 

Terhadap Penanganan Persalinan Risiko Tinggi Di Puskesmas 

a. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan 

Terhadap Penanganan Persalinan Risiko Tinggi Di Puskesmas 

Persalinan risiko tinggi merupakan suatu persalinan dengan 

komplikasi yang berpotensi menimbulkan kesakitan, kecacatan bahkan 

kematian bagi pasien. Sehingga diperlukan adanya perlindungan 

hukum baik bagi pasien maupun bagi tenaga medis dan tenaga 

kesehatan sebagai penolong persalinan. Adapun yang dimaksud 

dengan perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan/kaidah yang 

dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 

Terkait dengan pertolongan persalinan risiko tinggi, Pemerintah 

juga memberikan perlindungan dengan menyusun suatu kumpulan 

peraturan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan pertolongan 

persalinan risiko tinggi di Indonesia. Pengaturan tersebut dibagi 

menjadi dua bentuk pengaturan, yaitu: bentuk pengaturan umum dan 

bentuk pengaturan khusus yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Bentuk Pengaturan Secara Umum 
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Terkait dengan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi 

tenaga kesehatan di Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya 

untuk melakukan penanganan persalinan risiko tinggi mengacu 

pada: 

a) Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan 

Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual 

Terdapat pada Pasal 14 yang dijelaskan pada masing-

masing ayat, berbunyi: 

(1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan 

(2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada ibu bersalin dalam bentuk lima aspek dasar 

meliputi: 

a. Membuat keputusan klinik 

b. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi 

c. Pencegahan infeksi 

d. Pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan, dan 

e. Rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir 

(3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sesuai Asuhan Persalinan Normal (APN). 

 

Maksud dari Pasal 14 ayat (1) adalah persalinan wajib 

dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, salah satu jenis 

fasilitas pelayanan kesehatan adalah Puskesmas. Sehingga 

Puskesmas mampu PONED secara yuridis memiliki 

kewenangan untuk melaksanakan pertolongan persalinan baik 

berupa persalinan normal maupun persalinan risiko tinggi. 
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Standar tahapan proses pertolongan persalinan baik 

normal maupun risiko tinggi adalah dengan menerapkan lima 

aspek dasar meliputi: pembuat keputusan (oleh tenaga medis 

yang bertugas di Puskesmas), melaksanakan asuhan sayang ibu 

dan bayi, melaksanakan pencegahan infeksi, melaksanakan 

pencatatan rekam medis dan rujukan. Pertolongan persalinan di 

Puskesmas harus berlandaskan pedoman asuhan persalinan 

normal (APN). 

Fungsi ditetapkannya peraturan tersebut adalah untuk 

menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi akibat proses 

persalinan. Sehingga setiap ibu hamil diwajibkan untuk bersalin 

di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, dan dalam 

menolong persalinan setiap Puskesmas wajib dapat memenuhi 

aspek dasar persalinan seperti membuat keputusan klinik, 

melakukan pencegahan infeksi dan rujukan pada kasus 

komplikasi, dengan tujuan pencapaian derajat kesehatan yang 

optimal bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir.  

b) Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang pedoman 

manajemen Puskesmas  

 Terdapat pada Bab II Perencanaan, huruf a bab 

mengumpulkan data Puskesmas Lampiran Permenkes Nomor 44 

Tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas berbunyi: 

“ Data yang harus dikumpulkan Puskesmas adalah kondisi status 
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kesehatan keluarga salah satu indikator utamanya adalah ibu 

melakukan persalinan di fasilitas kesehatan”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut ditetapkan tugas umum 

Puskesmas untuk mencapai kondisi status kesehatan keluarga 

yang baik maka diperlukan pemenuhan indikator utamanya, 

salah satunya yaitu pertolongan persalinan ibu di fasilitas 

kesehatan.  

Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas kesehatan 

tingkat pertama harus menyediakan fasilitas persalinan bagi ibu, 

baik berupa persalinan normal maupun persalinan dengan risiko 

tinggi. Sehingga diharapkan jumlah angka kematian ibu dan 

bayi menurun serta status kesehatan keluarga meningkat. 

Fungsi utama ditetapkannya peraturan ini adalah dengan 

adanya pendataan ibu bersalin di fasilitas kesehatan dapat 

digunakan sebagai acuan bagi Puskesmas untuk mengetahui 

daerah mana saja yang persalinannya belum dilaksanakan di 

fasilitas kesehatan. Dengan demikian pihak Puskesmas dapat 

mewajibkan setiap ibu hamil untuk bersalin di fasilitas 

kesehatan yang dapat memberikan fasilitas pertolongan 

persalinan baik normal maupun risiko tinggi bagi masyarakat di 

wilayah kerjanya atau di luar wilayah kerjanya. 

c) Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor 

HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
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Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 

Dasar (PONED) 

Terdapat pada bagian menetapkan, kedua berbunyi: 

“Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum kedua agar 

digunakan sebagai standar penyelenggaraan Puskesmas mampu 

PONED”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka seluruh Puskesmas 

mampu PONED menggunakan pedoman Keputusan Dirjen Bina 

Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 sebagai 

standar penyelenggaraan Puskesmas mampu PONED 

Ketentuan selanjutnya terdapat pada Bab II Peningkatan 

Fungsi Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Mampu 

PONED, angka 6 Penyusunan Indikator Kerja Pelayanan Poned, 

huruf a Indikator Persiapan Puskesmas Mampu PONED 

berbunyi: 

1) Adanya tim terlatih PONED bersertifikat dan kompeten. 

2) Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan sesuai standar 

3) Tersedianya ruangan untuk: penerimaan pasien, 

pemeriksaan, pelayanan/tindakan dan perawatan di fasilitas 

rawat inap untuk ibu dan bayinya. 

4) Tersedianya sarana transportasi rujukan dengan 

kelengkapannya. 

5) Adanya SOP yang disusun oleh tim PONED dan sudah 

dikonsultasikan kepada POGI dan IDAI setempat. 

6) Adanya MOU antara RS PONEK / RSSIB dengan Dinas 

Kesehatan, tentang Pembinaan Teknis PONED oleh RS 

PONEK secara berkala dan teratur. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka ditetapkan tugas 

umum bagi seluruh Puskesmas mampu PONED harus 
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memenuhi indikator persiapan Puskesmas mampu PONED 

yaitu: 

(1) Mempersiapkan tim terlatih PONED yang terdiri dari 

dokter, bidan dan perawat yang memiliki sertifikat pelatihan 

minimal sertifikat pelatihan PONED dan sertifikat pelatihan 

yang mendukung yaitu PPGDON dan manajemen asfiksia. 

(2) Menyediakan sarana, prasarana dan peralatan sesuai 

standar.  

(3) Menyediakan ruangan untuk: penerimaan pasien, 

pemeriksaan, pelayanan/tindakan dan perawatan di fasilitas 

rawat inap untuk ibu dan bayinya. 

(4) Menyediakan sarana transportasi rujukan dengan 

kelengkapannya. 

(5) Menyediakan SOP yang disusun oleh tim PONED dan 

sudah dikonsultasikan kepada POGI dan IDAI setempat, 

dan 

(6) Adanya MOU antara RS PONEK / RSSIB dengan Dinas 

Kesehatan, tentang Pembinaan Teknis PONED oleh RS 

PONEK secara berkala dan teratur. 

Fungsi utama ditetapkannya peraturan tersebut adalah agar 

setiap Puskesmas mampu PONED melaksanakan indikator 

persiapan Puskesmas mampu PONED secara terpadu dan 

sistematis. Sehingga dengan adanya pemenuhan indikator 
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tersebut maka setiap Puskesmas PONED mampu melaksanakan 

penanganan kasus emergensi maternal maupun neonatal sesuai 

dengan standar dan pencapaian derajat kesehatan ibu dan anak 

secara optimal. 

d) Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Kesehatan Ibu dan Anak  

Terdapat pada Pasal 6 huruf c dan d berbunyi: “Setiap ibu 

berhak mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan 

dan mendapatkan penanganan komplikasi dan kesulitan 

persalinan sesuai dengan standar pelayanan, baik dalam 

pelayanan emergensi dan atau rujukannya”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut ditetapkan tugas umum 

dari tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan 

termasuk pada Puskesmas yaitu: harus memberikan pelayanan 

persalinan dan melaksanakan penanganan komplikasi dan 

kesulitan persalinan sesuai dengan standar pelayanan, baik 

dalam pelayanan emergensi dan atau rujukannya. 

Fungsi utama ditetapkannya peraturan tersebut adalah 

dengan adanya penanganan komplikasi dan kesulitan persalinan 

sesuai dengan standar dan dilaksanakannya rujukan pelayanan 

emergensi sesuai dengan standar dapat menurunkan angka 

kematian ibu bersalin dan bayi baru lahir dengan komplikasi di 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. 
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Kemudian terdapat pada Pasal 21 yang dijelaskan pada 

masing-masing Pasal, berbunyi: 

(1) Pelayanan persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan 

pemerintah dan/atau fasilitas kesehatan swasta sesuai dengan 

standar. 

(2) Dalam hal terjadi kegawatdaruratan dilakukan stabilisasi 

sebelum dirujuk. 

(3) Penatalaksanaan rujukan dilakukan sesuai peraturan yang 

berlaku. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tugas utama bagi 

setiap fasilitas kesehatan termasuk pada Puskesmas mampu 

PONED  harus memberikan fasilitas pelayanan pertolongan 

persalinan sesuai dengan standar dan melakukan stabilisasi 

sebelum melakukan rujukan pada kasus kegawatdaruratan. 

Fungsi utama ditetapkannya peraturan tersebut adalah agar 

setiap Puskesmas mampu PONED memberikan pertolongan 

persalinan sesuai dengan standar dan melakukan stabilisasi 

sebelum melakukan rujukan (seperti: memasang infus, 

memasang kanul oksigen untuk pemenuhan kebutuhan oksigen 

pasien, memeriksa kontraksi, dan DJJ sesuai dengan partograf), 

sehingga dengan adanya penatalaksanaan rujukan yang baik 

dapat memperpanjang usia harapan hidup ibu bersalin dan bayi 

baru lahir dengan komplikasi. 

 

2) Bentuk Pengaturan Secara Khusus 
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Bentuk pengaturan secara khusus ini terdiri dari       

peraturan-peraturan internal yang dimiliki oleh Puskesmas mampu 

PONED Gunungpati yang mengatur tentang penatalaksanaan 

pelayanan PONED, terdiri dari: 

a) Peraturan internal pelaksanaan persalinan normal di 

Puskesmas 

Peraturan internal yang dimiliki oleh Puskesmas yang 

digunakan sebagai acuan pelaksanaan persalinan normal terdiri 

dari:  

(1) SOP No. C/VIII/SOP/IX/15/1095.74 tentang prosedur 

vagina toucher (VT) 

Merupakan standar tindakan pertolongan persalinan 

yang dilaksanakan pada pasien baru datang baik yang sudah 

masuk fase inpartu atau belum untuk menetapkan titik awal 

suatu persalinan dan menetapkan kemajuan perjalanan 

persalinan. 

Tugas utama ditetapkan bagi seluruh tenaga medis dan 

tenaga kesehatan yang bertugas pada pelayanan PONED saat 

menerima pasien bersalin baik persalinan normal maupun 

persalinan dengan risiko tinggi. 

Fungsi ditetapkannya peraturan ini adalah untuk 

menilai pembukaan servik, turunnya kepala janin, 

menentukan persentasi janin dan mengetahui kemajuan 
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persalinan sehingga dapat ditetapkan tindakan yang akan 

dilakukan yaitu pertolongan persalinan atau melaksanakan 

rujukan. 

(2) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang prosedur 

persalinan normal. 

Merupakan acuan pertolongan persalinan tanpa disertai 

adanya penyulit. Tugas utama ditetapkan bagi tenaga medis 

dan tenaga kesehatan yang bertugas pada pelayanan PONED 

yang melakukan pertolongan persalinan normal agar 

melakukan: memastikan  pasien sudah memasuki fase 

persalinan kala II, memastikan kelengkapan alat pertolongan 

persalinan, dan melakukan pertolongan persalinan sesuai 

prosedur APN. 

Fungsi utama ditetapkannya ketentuan ini adalah agar 

digunakan sebagai pedoman bagi tenaga medis maupun 

tenaga kesehatan yang bertugas pada pelayanan PONED 

dalam melakukan pertolongan persalinan normal di ruang 

bersalin. 

(3) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1096.74 tentang tindakan 

episiotomi 

Merupakan ketentuan yang tugas utamanya ditetapkan 

bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas pada 

pelayanan PONED untuk melakukan tindakan pengguntingan 
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perineum untuk melebarkan jalan lahir untuk mempercepat 

kala II atas indikasi perineum kaku atau gawat janin. 

Fungsi utama ditetapkannya peraturan ini adalah agar 

setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki pedoman 

tindakan yang akan dilakukan apabila menemui persalinan 

dengan jalan lahir kaku atau gawat janin. Sehingga 

pertolongan persalinan yang aman dapat tercapai. 

b) Peraturan internal pelaksanaan persalinan risiko tinggi di 

Puskesmas 

Peraturan internal yang dimiliki oleh Puskesmas yang 

digunakan sebagai acuan pelaksanaan persalinan dengan risiko 

tinggi terdiri dari: 

(1) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Kala I Lama 

Merupakan ketentuan yang tugas utamanya ditetapkan 

bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas pada 

pelayanan PONED untuk mengenali dan menolong 

persalinan dengan kala I lama dengan memantau kemajuan 

persalinan menggunakan indikator partograf, dan apabila 

tidak ada kemajuan persalinan maka petugas dapat 

mempersiapkan rujukan. 

Fungsi utama ditetapkan ketentuan ini adalah agar 

setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki pedoman 

untuk melakukan pertolongan pertama dalam melakukan 
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persalinan kala I lama yaitu persalinan dengan waktu 18 jam 

untuk primipara (pertama kali melahirkan) dan 12 jam untuk 

multipara (sudah beberapa kali melahirkan). 

(2) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan 

Distosia Bahu 

Merupakan peraturan yang tugas utamanya ditetapkan 

bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas pada 

pelayanan PONED untuk melakukan pertolongan persalinan 

dengan distosia bahu yaitu kegagalan bahu untuk melipat 

kedalam panggul menyebabkan penyulit dalam persalinan. 

Fungsi utama ditetapkannya peraturan ini adalah agar 

setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan memaksimalkan 

persalinan aman untuk ibu dan bayi serta meminimalkan 

komplikasi post partum.  

(3)  SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Pre Eklamsia 

Merupakan peraturan yang tugas utamanya ditetapkan 

bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas pada 

pelayanan PONED untuk melakukan pertolongan persalinan 

pada ibu hamil dengan hipertensi (tensi tinggi) dan adanya 

proteinurina (terdapat protein urin) dengan memberikan obat 

tambahan berupa antihipertensi seperti metildopa dan 

nefidipin untuk menurunkan risiko darah tinggi, kejang dan 

asfiksia bahkan kematian bagi bayi baru lahir. 



109 
 

Fungsi utama ditetapkannya peraturan ini adalah agar 

setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan menggunakan 

peraturan ini sebagai pedoman dalam memberikan 

penanganan persalinan dengan pre eklamsia sesuai dengan 

tahapan yang ditetapkan dengan tujuan menurunkan risiko 

akibat hipertensi seperti kejang, bayi lahir dengan asfiksia, 

bahkan kematian. 

(4) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 dan SOP No 

C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan tentang 

Manual Placenta dan Retensi Placenta   

 Merupakan peraturan yang tugas utamanya ditetapkan 

bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas dalam 

pelayanan PONED untuk melakukan pertolongan persalinan 

kala III dengan retensi plasenta yaitu belum lahirnya plasenta 

hingga melebihi 30 menit setelah bayi lahir. Pertolongan 

dilakukan dengan melakukan manual plasenta yaitu 

melakukan pelepasan plasenta dari tempat menempelnya di 

dinding rahim menggunakan tangan. Sehingga mengurangi 

risiko perdarahan dan kematian pada ibu bersalin. 

Fungsi utama ditetapkannya peraturan ini adalah agar 

setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas pada 

pelayanan PONED melaksanakan pertolongan kala III 

dengan retensi plasenta menggunakan teknik manual plasenta 
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dengan cara yang sistematis sehingga mencegah terjadinya 

perdarahan dan kematian ibu akibat perdarahan. 

Fungsi utama ditetapkannya peraturan ini adalah agar 

tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat mengenali retensi 

plasenta dan memberikan pertolongan pertama termasuk 

manual plasenta dan penanganan perdarahan. 

(5) SOP Nomor C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan 

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

Terdapat pada angka 5 bagian prosedur, ditetapkan bagi 

tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas pada 

pelayanan PONED untuk melakukan pertolongan pada bayi 

dengan berat lahir antara 1.750-2.500 gram, yaitu dengan: 

menstabilisasi suhu bayi agar tetap hangat (dalam inkubator), 

menjaga jalan nafas tetap bersih dan terbuka, penilaian tanda 

vital berupa pernafasan, denyut jantung, warna kulit dan 

aktifitas. Apabila bayi mengalami gangguan nafas, kejang 

dan gangguan minum segera lakukan rujukan. 

Fungsi utama ditetapkannya peraturan ini adalah 

agar seluruh petugas pelayanan PONED mampu 

melaksanakan manajemen BBLR sesuai dengan fasilitas 

yang tersedia.  

 Berdasarkan uraian peraturan internal di atas dapat 

dianalaisis bahwa Puskesmas mampu PONED Gayamsari telah 
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memiliki beberapa perturan internal yang mendukung pelayanan 

pertolongan persalinan baik normal maupun persalinan dengan 

risiko tinggi. 

 Namun masih ditemukan beberapa kekurangan dari 

peraturan internal yang dimiliki oleh Puskesmas ini, yaitu: 

Puskesmas mampu PONED Gayamsari belum memiliki MOU 

dengan RS PONEK / RSSIB tentang pelaksanaan rujukan 

persalinan dengan risiko tinggi dan BBL dengan komplikasi, 

belum memiliki SOP teknis pelaksanaan rujukan, dan SOP 

teknis pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat atau 

bidan. 

Kemudian peraturan internal yang dimiliki oleh 

Puskesmas mampu PONED Gunungpati untuk melaksanakan 

kegawatdaruratan neonatal hanya berupa SOP penanganan 

BBLR, padahal batas kewenangan kegawatdaruratan neonatal 

tidak hanya BBLR saja, melainkan juga ada asfiksia pada 

neonatal, gangguan nafas pada bayi baru lahir, hipotermi pada 

bayi baru lahir, hipoglikemi dari ibu dengan diabetes melitus, 

ikterus, kejang pada neonatus, dan infeksi neonatus.  

Berdasarkan uraian pembahasan bentuk pengaturan baik secara 

umum maupun secara khusus yang digunakan sebagai landasan 

pelaksanaan pemenuhan hak tenaga kesehatan atas perlindungan 

hukum dinilai sudah memberikan perlindungan hak bagi tenaga 
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kesehatan. Karena untuk mendapatkan haknya, tenaga kesehatan harus 

memenuhi beberapa kewajiban yaitu melaksanakan tugas sesuai 

standar. Peraturan umum dan khusus yang diuraikan di atas mengatur 

tentang beberapa standarisasi dan pedoman pertolongan persalinan 

baik normal maupun risiko tinggi.  

b. Tujuan dari Pengaturan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi 

Tenaga Kesehatan Terhadap Penanganan Persalinan Risiko 

Tinggi Di Puskesmas 

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang digunakan 

sebagai landasan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terhadap 

penanganan persalinan risiko tinggi di Puskesmas, yang sebagian besar 

diatur pada peraturan Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor 

HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas 

Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). 

Maka pelaksanaan pertolongan persalinan risiko tinggi oleh tenaga 

kesehatan diarahkan untuk: 

1) Memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas 

sebagai pelayanan kesehatan primer secara maksimal kepada 

masyarakat. Maksudnya adalah pelayanan persalinan baik normal 

maupun risiko tinggi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus 

dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga 

penurunan angka kematian ibu dan bayi akibat persalinan dapat 

tercapai dengan optimal. 
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2) Memberikan perlindungan tidak hanya bagi tenaga kesehatan, 

melainkan juga bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 

persalinan dengan risiko tinggi di Puskesmas. Maksudnya adalah 

masyarakat mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan baik 

persalinan normal, persalinan dengan risiko tinggi, penanganan 

BBL normal dan BBL dengan komplikasi sesuai dengan ketentuan 

perundangan. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat. 

3) Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan 

pertolongan persalinan baik secara normal maupun dengan risiko 

tinggi di Puskesmas. Maksudnya adalah penyelenggaraan 

pelayanan PONED di Puskesmas senantiasa mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga 

masyarakat memperoleh pelayanan pertolongan persalinan yang 

lebih inovatif dan bermutu. 

4) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan 

dalam melaksanakan pelayanan PONED di Puskesmas. Maksudnya 

adalah hukum akan memberikan jaminan bagi masyarakat dan 

tenaga kesehatan untuk melakukan layanan pertolongan persalinan 

baik normal maupun persalinan risiko tinggi sesuai dengan aturan 

hukum dan tidak sewenang-wenang. 
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2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap 

Penanganan Persalinan Risiko Tinggi Di Puskesmas Mampu PONED 

Gunungpati 

a. Subyek Hukum Terkait Pelayanan Pertolongan Persalinan Risiko 

Tinggi di Puskesmas mampu PONED Gunungpati 

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan 

terhadap penanganan persalinan risiko tinggi di Puskesmas mampu 

PONED Gunungpati melibatkan beberapa subyek hukum, 

diantaranya: 

1) Kepala Puskesmas mampu PONED Gunungpati 

Memiliki peran menetapkan kebijakan terkait dengan pertolongan 

persalinan risiko tinggi, menerima hasil laporan pelayanan 

PONED, dan mengesahkan anggaran guna memenuhi kebutuhan 

pertolongan persalinan normal maupun persalinan risiko tinggi. 

2) Penanggungjawab Pelayanan PONED 

Memiliki peran sebagai koordinator pelayanan PONED di 

Puskesmas, menetapkan tupoksi bagi pelaksana pelayanan 

kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan baik berupa 

kinerja staf, kelengkapan sarana dan prasarana dan kendala 

pelayanan PONED di Puskesmas Gunungpati, bertanggung jawab 

untuk memberikan laporan pelayanan PONED kepada Kepala 

Puskesmas. 
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3) Tenaga medis pelayanan PONED (berupa dokter umum) 

Memiliki peran sebagai pelaksana pelayanan PONED mulai dari 

anamnesis, pemeriksaan fisik, penetapan diagnosa dan penetapan 

tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien, membuat catatan 

dan pelaporan yang diberikan serta melakukan rujukan. 

4)  Tenaga kesehatan pelayanan PONED ( terdiri dari bidan dan 

perawat) 

Memiliki peran sebagai pendamping dokter dalam pelayanan 

PONED, melaksanaan pelimpahan kewenangan dari dokter umum, 

mendampingi dokter dalam melaksanakan tindakan (pertolongan 

persalinan normal atau risiko tinggi), melakukan stabilisasi pra 

rujukan, melaksanakan pendampingan rujukan serta melaksanakan 

pencatatan dan pelaporan di rekam medis pasien dan buku kohort 

ibu. 

b. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga 

Kesehatan Terhadap Penanganan Persalinan Risiko Tinggi Di 

Puskesmas Mampu PONED Gunungpati  

Setiap tenaga kesehatan berhak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum, sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan 

standar profesi dan standar prosedur operasional. Hak merupakan 

kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek 

hukum. Adapun macam hak yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah hak relatif, yaitu hubungan subjek hukum dengan subjek hukum 

lain menimbulkan kewajiban kepada subjek hukum lain. 

Hal tersebut juga berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan 

pertolongan persalinan risiko tinggi di Puskesmas mampu PONED 

Gunungpati. Untuk mendapatkan haknya memperoleh perlindungan 

hukum, maka tenaga kesehatan khususnya bagi tim inti pelayanan 

PONED memiliki kewajiban untuk memenuhi standar pelayanan 

PONED, antara lain: 

1) Persyaratan Tim Teknis Pelayanan PONED 

Tim teknis pelayanan PONED ini terdiri dari dokter, bidan 

dan perawat yang memenuhi persayaratan sebagai berikut: 

a) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga medis yang bertugas wajib 

memenuhi aspek legalitas berupa kepemilikan  STR dan SIK 

yang masih berlaku.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tiga orang 

dokter umum, tiga orang perawat dan 6 orang bidan yang 

merupakan tim teknis pelayanan PONED Puskesmas 

Gunungpati telah memenuhi aspek legalitas berupa 

kepemilikan STR dan SIK yang masih berlaku. 

b) Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di 

pelayanan PONED harus memiliki sertifikat pelatihan PONED. 

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Gunungpati 

diketahui bahwa hanya terdapat tiga orang yang sudah memiliki 
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sertifikat pelatihan PONED yaitu satu orang dokter, satu orang 

bidan dan satu orang perawat, sedangkan sembilan orang 

lainnya belum memiliki sertifikat pelatihan PONED. 

c) Memiliki sertifikat APN khusus bagi bidan.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa semua 

bidan yang bertugas di pelayanan PONED Puskesmas 

Gunungpati yang berjumlah enam orang, telah memiliki 

sertifikat pelatihan APN. 

Pemenuhan standar kualifikasi merupakan salah satu bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan bagi tenaga medis maupun 

tenaga kesehatan yang bertugas di pelayanan PONED. Dengan 

adanya kemampuan kompetensi maka akan ada peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan dalam menangani kasus 

kegawatdaruratan obstetri dan neonatal.  

Pelatihan PONED di Kota Semarang diselenggarakan oleh 

pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa sembilan orang yang terdiri dari dua 

orang dokter umum, dua orang perawat dan lima orang bidan yang 

bertugas di Puskesmas mampu PONED Gunungpati menyatakan 

bahwa belum mengikuti pelatihan PONED karena permasalahan 

teknis harus menunggu giliran mendapatkan panggilan pelatihan 

PONED dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. 
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Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat dianalisis 

bahwa ada persyaratan tim teknis pelayanan PONED yang belum 

dipenuhi oleh sebagian besar anggota tim teknis pelayanan PONED  

sejumlah dua orang tenaga medis dan 7 orang tenaga kesehatan. 

Berupa kepemilikan sertifikat pelatihan PONED. Menunjukkan 

bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Puskesmas 

ini belum terpenuhi, karena sebagian besar tim teknis pelayanan 

belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

2) Persyaratan Sarana dan Prasarana Pukesmas mampu PONED 

Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan PONED akan 

meningkatkan hasil pelayanan yang diberikan. Standar 

kelengkapan sarana dan prasarana di Puskesmas mampu PONED 

mengacu pada Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor 

HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Puskesmas Mampu PONED. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian diketahui bahwa 

Puskesmas Gunungpati belum sepenuhnya memiliki kelengkapan 

sarana dan prasarana pelayanan PONED yang sesuai dengan 

standar yang ditetapkan.  

Pada kelengkapan peralatan maternal, berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa persentase kelengkapan prasarana 

maternal adalah sebesar 85%. Adapun prasarana yang belum 

sesuai dengan standar prasarana maternal yang dimiliki Puskesmas 
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ini adalah tabung oksigen yang seharusnya besar, yang dimiliki 

kecil, partus bed seharusnya dua hanya memiliki satu dan partus 

set yang seharusnya empat hanya memiliki tiga. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa 

kelengkapan prasarana maternal akan mempengaruhi kinerja 

pelayanan PONED di Puskesmas ini. Puskesmas mampu PONED 

harus memiliki partus bed sesuai dengan standar. Karena dengan 

adanya partus bed yang mencukupi akan memudahkan petugas 

untuk melakukan pertolongan persalinan dengan risiko tinggi. 

Oksigenasi sangat dibutuhkan untuk kepentingan resusitasi baik 

bagi ibu dan bayi, standarnya setiap Puskesmas memiliki tabung 

oksigen besar, namun di Puskesmas ini memiliki tabung oksigen 

kecil, sehingga pasien berisiko kekurangan bantuan oksigen pada 

keadaan gawat darurat. 

Sedangkan pada prasarana neonatal, berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa  persentase kelengkapan prasarana 

neonatal adalah sebesar 70%. Adapun prasarana yang belum 

dimiliki oleh Puskesmas ini adalah: tidak ada stetoskop dupleks 

neonatal dan bayi, tidak ada ARI meter standar sehingga 

perhitungan pernafasan bayi dihitung secara manual, tidak ada 

endotracheal tube, NGT neonatus, head box, kateter intra vena, 

kateter umbilical. 
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Berdasarkan uraian kelengkapan prasarana neonatal di atas 

dapat dianalisis bahwa Puskesmas mampu PONED Gunungpati 

adalah Puskesmas yang memiliki fungsi untuk melakukan 

pertolongan neonatal emergency. Sehingga dapat diasumsikan 

bahwa akan banyak persalinan dengan bayi lahir risiko tinggi. 

Maka kelengkapan prasarana akan sangat mempengaruhi 

pelayanan pertolongan neonatal emergency. 

Prasarana neonatal yang tidak dimiliki oleh Puskesmas 

tersebut merupakan peralatan yang mendukung proses resusitasi 

bayi terutama bagi bayi dengan asfiksia. Kelengkapan sarana dan 

prasarana memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam 

melaksanakan pertolongan persalinan, khususnya pada persalinan 

dengan risiko tinggi. Karena kemungkinan besar bayi lahir dalam 

keadaan distress atau asfiksia. Kelengkapan peralatan tersebut 

membantu proses resusitasi dan stabilisasi selama neonatal 

menjalani rujukan dan menurunkan risiko kematian pada bayi. 

Berdasarkan hasil penelitian, Puskesmas ini juga belum 

memiliki standar pelayanan pertolongan bayi lahir dengan asfiksia. 

Asfiksia adalah kondisi ketika bayi tidak mendapatkan oksigen 

yang cukup selama proses persalinan berlangsung. Menyebatkan 

kesakitan dan kecacatan jangka panjang pada bayi apabila tidak 

ditangani dengan baik, seperti: kerusakan pada berbagai organ 

(jantung, otak, ginjal, paru-paru) dan gangguan neurologis. 
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Hal tersebut dapat dianalisis bahwa keterbatasan sarana dan 

prasarana neonatal menyebabkan tidak terpenuhinya hak 

perlindungan bagi tenaga kesehatan, karena harus bekerja dengan 

kondisi keterbatasan tersebut. Keterbatasan sarana dan prasarana 

ini juga melanggar hak kesehatan bagi bayi, karena apabila tidak 

ditangani dengan baik akan mengakibatkan kesakitan dan 

kecacatan jangka panjang. Sehingga dalam pertolongan persalinan 

tidak hanya aspek keselamatan ibu yang diperhatikan, tapi juga 

aspek keselamatan bayi.  

3) Teknis Pertolongan Persalinan Risiko Tinggi di Puskesmas 

Mampu PONED Gunungpati  

Puskesmas mampu PONED merupakan Puskesmas rawat 

inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan 

neonatal emergensi atau komplikasi tingkat dasar. Sehingga dapat 

diasumsikan bahwa Puskesmas mampu PONED Gunungpati ini 

memiliki lingkup kewenangan pelayanan persalinan normal dan 

persalinan emergensi tingkat dasar.  

Teknis pelaksanaan persalinan risiko tinggi harus 

dilaksanakan sesuai dengan standar mengacu pada Pasal 14 ayat 

(2) Permenkes Nomor 97 Tahun Tahun 2014 Tentang Pelayanan 

Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan 

Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta 

Pelayanan Kesehatan Seksual. Adalah sebagai berikut: 
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a) Membuat keputusan klinik 

Standar pembuatan keputusan klinik dilaksanakan 

berdasarkan hasil dari pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan 

fisik dan pemeriksaan penunjang sehingga dari rangkaian 

pemeriksaan tersebut dapat ditetapkan suatu keputusan klinis. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui di Puskesmas 

mampu PONED Gunungpati diketahui bahwa dokter umum, 

bidan dan perawat yang melaksanakan pelayanan PONED telah 

melaksanakan tahapan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan 

fisik dan pemeriksaan penunjang.  

Rangkaian hasil pemeriksaan ini kemudian 

diimplementasikan dengan tabel penapisan Pudji Rochyati untuk 

kemudian dilakukan skoring untuk menentukan keputusan klinis 

apakah persalinan tersebut merupakan persalinan normal atau 

persalinan dengan risiko tinggi, serta digunakan untuk 

memutuskan apakah pertolongan persalinan tersebut dapat 

dilakukan di Puskesmas tersebut atau harus dirujuk ke rumah 

sakit PONEK.  

Pembuatan keputusan klinik dilaksanakan oleh dokter 

karena hal tersebut merupakan kewenangan dokter untuk 

membuat keputusan. 

b) Asuhan sayang ibu dan bayi 
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Pelaksanaan pertolongan persalinan normal maupun risiko 

tinggi harus dilaksanakan berlandaskan asuhan sayang ibu dan 

sayang bayi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan 

asuhan sayang ibu dan bayi adalah dengan melakukan 

pertolongan persalinan yang aman sesuai dengan standar. 

Kemudian tidak melakukan tindakan yang menyakiti ibu dan 

bayi tanpa indikasi, seperti melakukan tindakan episiotomi. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Puskesmas 

mampu PONED Gunungpati sudah memiliki standar prosedur 

pertolongan persalinan yang terdiri dari: 

(1) SOP No. C/VIII/SOP/IX/15/1095.74 tentang prosedur 

vagina toucher (VT) 

(2) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang prosedur 

persalinan normal. 

(3) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1096.74 tentang tindakan 

episiotomi 

(4) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Kala I Lama 

(5) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan 

Distosia Bahu 

(6) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Pre Eklamsi 

(7) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Manual 

Placenta 

(8) SOP No C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan 

Retensi Placenta. 

(9) SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan 

Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR) 

 

Standar prosedur ini dapat dijadikan sebagai pedoman 

oleh pelaksana pelayanan PONED dalam melakukan tindakan 

pertolongan persalinan. 

Kekurangan dari standar prosedur yang dimiliki oleh 

Puskesmas ini adalah sebagian besar berfokus pada keselamatan 
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ibu, namun standar prosedur yang digunakan untuk penanganan 

bayi dengan risiko tinggi hanya BBLR, sedangkan lingkup 

kewenangan Puskesmas ini tidak hanya BBLR melainkan juga 

asfiksia pada neonatal, gangguan nafas pada bayi baru lahir, 

BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), hipotermi pada bayi baru 

lahir, hipoglikemi dari ibu dengan diabetes melitus, ikterus, 

kejang pada neonatus, dan infeksi neonatus. 

Sehingga dapat dianalisis bahwa perlindungan bagi tenaga 

kesehatan untuk melakukan pertolongan kegawatdaruratan 

neonatal belum terpenuhi, tidak hanya bagi tenaga kesehatan, 

perlindungan hak kesehatan bayi belum terpenuhi. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 

tiga orang dokter umum, tiga orang bidan dan tiga orang 

perawat, diketahui bahwa ketiga dokter umum sudah memahami 

SOP yang digunakan sebagai pedoman pertolongan persalinan 

normal, persalinan risiko tinggi dan pertolongan bayi baru lahir 

dan bayi lahir dengan risiko tinggi, serta sudah menerapkan 

standar tersebut pada pelayanan. Namun ketiga dokter 

menyatakan belum pernah membaca dan mengetahui SOP yang 

khusus mengatur tentang teknis merujuk pasien dengan 

kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. 

Kemudian dua orang bidan menyatakan belum pernah 

membaca dan mengetahui SOP yang digunakan sebagai 
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pedoman pertolongan persalinan normal, persalinan risiko tinggi 

dan pertolongan bayi baru lahir dan bayi lahir dengan risiko 

tinggi. Sedangkan tiga orang perawat juga menyatakan hal yang 

sama yaitu belum pernah membaca dan mengetahui SOP yang 

digunakan sebagai pedoman pertolongan persalinan normal, 

persalinan risiko tinggi dan pertolongan bayi baru lahir dan bayi 

lahir dengan risiko tinggi. 

Alasan tenaga kesehatan (bidan dan perawat) tidak 

mengetahui SOP pelayanan PONED adalah karena 

melaksanakan tugas berdasarkan perintah dokter, sehingga 

hanya melaksanakan tugas berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman saja. 

 Pada pelaksanaan tindakan ini terjadi pelimpahan 

kewenangan dari dokter umum kepada perawat dan bidan. Hal 

ini terjadi karena adanya keterbatasan jumlah dokter umum yang 

bertugas di setiap shift, sehingga dokter melimpahkan tugasnya 

dalam melaksanakan beberapa tindakan medis kepada bidan dan 

perawat. 

Tindakan medis yang biasa dilimpahkan oleh dokter 

kepada bidan dan perawat adalah seperti tindakan pemasangan 

infus, pemasangan kanul oksigen, pertolongan persalinan 

normal, menjahit luka robekan jalan lahir, memasukkan       
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obat-obatan suntik atas perintah dokter dan perawatan bayi baru 

lahir.  

Berdasarkan hasil penelitian dengan tiga orang bidan dan 

tiga orang perawat menyatakan telah melaksanakan perintah 

dokter dalam memberikan tindakan medis pada pasien bersalin 

baik yang mengalami persalinan normal maupun persalinan 

dengan risiko tinggi. Perintah (advice) tersebut dilaksanakan 

secara lisan dan atas tanggung jawab dokter umum sebagai 

pemberi perintah. Karena dalam satu shift terdapat satu dokter 

yang bertugas dan melakukan pengawasan atas tindakan medis 

yang dilakukan oleh bidan dan perawat sesuai dengan 

perintahnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa dokter 

umum memberikan perintah bagi bidan dan perawat untuk 

melaksanakan tindakan medis serta masih dalam pengawasan 

dan tanggung jawabnya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa hal 

tersebut merupakan pelimpahan kewenangan yang dilakukan 

secara mandat, yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat yang 

lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung 

jawab dan tanggung gugat kepada pemberi mandat. Syarat dari 

pemberian kewenangan yang dimandatkan adalah masih dalam 

batas kewenangan perawat dan bidan. Serta mandat yang 

diberikan tidak bertentangan dengan hukum. 
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Pelimpahan kewenangan dari dokter kepada bidan dan 

perawat merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada pelayanan 

PONED setiap harinya. Sehingga perlu adanya pedoman untuk 

melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut. Berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa Puskesmas mampu PONED 

belum memiliki peraturan internal yang mengatur tentang 

pelimpahan kewenangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa tiga orang dokter umum 

menyatakan tidak pernah melihat dan mengetahui peraturan 

internal pelimpahan kewenangan. Enam orang bidan dan 

perawat juga menyatakan bahwa tidak pernah melihat dan 

mengetahui peraturan internal pelimpahan kewenangan. 

c) Pencegahan infeksi 

Pelaksanaan pencegahan infeksi merupakan salah satu 

bagian dari pertolongan persalinan baik pada persalinan normal 

maupun pertolongan persalinan risiko tinggi. Digunakan untuk 

mencegah dekontaminasi terhadap virus dan bakteri yang dapat 

menyebabkan infeksi. 

Melakukan tindakan pencegahan infeksi tidak hanya 

memberikan perlindungan kepada ibu dan terhadap kejadian 

infeksi. Namun juga memberikan perlindungan bagi tenaga 

medis dan tenaga kesehatan dari kejadian infeksi dan penularan 

penyakit. 
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Standar pencegahan infeksi yang dapat dilakukan di 

Puskesmas adalah: melakukan cuci tangan, menggunakan alat 

perlindungan diri (APD) seperti sarung tangan, masker, gaun 

pelindung dan sepatu pelindung, dan melakukan dekontaminasi 

alat yang digunakan pasien.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tindakan 

pencegahan infeksi pada tindakan pertolongan persalinan di 

Puskesmas mampu PONED Gunungpati sudah dilaksanakan 

dengan: melakukan Desinfektan Tingkat Tinggi (DTT) pada 

peralatan yang digunakan pasien dengan cara merendam 

peralatan medis yang digunakan untuk menolong persalinan 

menggunakan cairan desinfektan selama 20 menit, mencucinya, 

kemudian merebus alat tersebut dengan tujuan untuk 

mensterilkan alat selama 30 menit.  

Kemudian tenaga medis dan tenaga kesehatan juga 

melakukan cuci tangan dan menggunakan Alat Perlindungan 

Diri (APD) berupa sarung tangan, masker, gaun pelindung dan 

sepatu pelindung dalam pertolongan persalinan baik persalinan 

normal maupun persalinan dengan risiko tinggi. 

d) Pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan 

Pencatatan dan pelaporan merupakan dokumentasi tertulis 

yang berguna sebagai alat bukti bahwa kegiatan pertolongan 

persalinan ataupun pelaksanaan rujukan telah dilaksanakan. 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan 

pencatatan asuhan persalinan (rekam medis) dilaksanakan oleh 

bidan. Pelaporan asuhan persalinan dilaksanaka sesuai format 

rekam medis yang disediakan oleh Puskesmas. Penulisan hasil 

laporan dimulai dari hasil pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan 

fisik, pemeriksaan laboratorium, hasil diagnosis/keputusan 

medik, perencanaan tindakan, dan terapi yang diberikan. 

Berdasarkan hasil penelitian pencatatan dan pelaporan 

sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Gunungpati 

pada rekam medis yang digunakan sebagai sumber informasi 

perkembangan pasien. Selain pada rekam medis, pencatatan dan 

pelaporan dilaksanakan dengan menulis laporan pada buku 

kohort ibu yang berisi tentang data persalinan dan nifas. 

e) Rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir 

Rujukan dilaksanakan apabila pelaksana pelayanan 

PONED sudah tidak dapat menangani persalinan risiko tinggi. 

Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan pasien agar 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi 

lebih baik seperti rumah sakit mampu PONEK. 

Pelaksanaan rujukan juga merupakan salah satu upaya 

perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam pertolongan 

persalinan risiko tinggi. 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Puskesmas 

mampu PONED Gunungpati sudah memiliki beberapa pedoman 

atau SOP yang mengatur tentang beberapa tindakan persalinan 

risiko tinggi seperti: kala I lama, penanganan distosia bahu, pre 

eklamsi, manual placenta dan retensi placenta. Namun hal 

tersebut belum tentu sesuai dengan kompetensi yang berupa 

kemampuan dan keterampilannya dalam melakukan pertolongan 

persalinan risiko tinggi. 

Adanya keterbatasan tersebut maka dilaksanakan rujukan. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Puskesmas 

mampu PONED Gunungpati belum memiliki peraturan internal 

yang khusus mengatur tentang teknis pelaksanaan rujukan. 

Namun demikian rujukan tetap dilaksanakan oleh Puskesmas 

ini, berdasarkan perintah dokter. 

 Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 

sembilan orang yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat 

menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan rujukan, langkah yang 

dilakukan adalah melakukan stabilisasi dengan memasang infus 

dengan tujuan stabilisasi kebutuhan cairan pasien dan 

memudahkan memasukkan obat injeksi (suntikan), memasang 

kanul oksigen dengan tujuan sebagai oksigenasi bagi ibu dan 

janin, memeriksa djj dan ttv secara berkala sesuai partograf, 
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memastikan tempat rujukan dan melakukan pendampingan 

rujukan. 

Berdasarkan uraian teknis pertolongan persalinan risiko 

tinggi yang telah diuraikan di atas, dapat dianalisis bahwa 

Puskesmas mampu PONED Gunungpati telah melaksanakan 

sebagian standar teknis pertolongan persalinan tersebut. Sebagian 

standar belum dipenuhi yaitu: pada teknis asuhan sayang ibu dan 

anak, standarnya adalah menolong persalinan sesuai dengan SOP, 

yang terjadi adalah enam orang tenaga kesehatan menyatakan tidak 

mengetahui SOP pertolongan persalinan, dan melaksanakan tugas 

atas perintah dokter. 

Kemudian pada teknis rujukan diketahui bahwa Puskesmas 

mampu PONED tidak memiliki SOP tentang teknis pelaksanaan 

rujukan. Sehingga tenaga kesehatan melaksanakan rujukan tidak 

sesuai dengan prosedur. Berdasarkan uraian tersebut dapat dinilai 

bahwa proses perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di 

Puskesmas mampu PONED Gunungpati belum sepenuhnya 

dilaksanakan. 

c. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap 

Pertolongan Persalinan Risiko Tinggi di Puskesmas Mampu 

PONED Gunungpati 

Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang digunakan di 

Indonesia, berupa perlindungan hukum preventif yang bersifat 
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pencegahan dan perlindungan hukum represif yang bersifat 

penyelesaian masalah. Pelaksanaan perlindungan hukum 

berdasarkan jenis tersebut di Puskesmas mampu PONED 

Gunungpati adalah sebagai berikut: 

1) Perlindungan hukum preventif 

Merupakan jenis perlindungan hukum yang sifatnya 

pencegahan terjadinya tuntutan hukum atas tindakan medis 

berupa pertolongan persalinan atau rujukan oleh petugas 

PONED di Puskesmas Gunungpati.  

Berikut adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan 

di Puskesmas Gunungpati: 

a) Menugaskan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang 

berkompeten 

Pada pertolongan persalinan risiko tinggi, berpotensi 

timbulnya kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, sehingga 

dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang baik dari 

petugas medis dan petugas kesehatan yang bertugas. Karena 

pada setiap tindakannya dibutuhkan pelayanan yang cepat 

dan tepat, termasuk pada kecepatan pengambilan keputusan 

untuk menolong persalinan atau merujuk. 

Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas mampu 

PONED Gunungpati adalah menetapkan kualifikasi 

minimum bagi pelaksana pelayanan PONED yaitu memiliki 
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STR dan SIK yang masih berlaku, memiliki sertifikat 

pelatihan PONED, dan khusus bagi bidan haru memiliki 

sertifikat pelatihan APN. Namun penetapan kualifikasi ini 

tidak dituangkan pada peraturan internal Puskesmas. 

Akibat yang ditimbulkan adalah sebagian tenaga 

medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas 

mampu PONED Gunungpati belum memenuhi kualifikasi 

minimum tersebut yaitu dari 12 tenaga medis dan tenaga 

kesehatan, hanya tiga orang yang sudah memenuhi 

kualifikasi tersenbut. Karena tidak ada peraturan tertulis 

yang mengatur tentang hal tersebut, dan semua tenaga 

medis serta tenaga kesehatan menyatakan tidak mengetahui 

peraturan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan 

Puskesmas mampu PONED yang mengatur tentang 

kualifikasi tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan 

hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang 

bertugas di Puskesmas mampu PONED Gunungpati karena 

harus bekerja diluar kemampuan kompetensinya. 

Keterbatasan kompetensi ini disebabkan oleh faktor teknis 

dari Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait dengan adanya 

sistim antri untuk mengikuti pelatihan PONED dan peserta 
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tidak mendapatkan kepastian jadwal pelatihan PONED 

karena tidak dilaksanakan secara berkala. 

b) Melaksanakan layanan pertolongan persalinan risiko 

tinggi sesuai dengan prosedur 

Guna melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan 

yang bertugas di pelayanan PONED, maka Puskesmas 

mampu PONED Gunungpati menyusun SOP yang dapat 

dijadikan pedoman dalam pertolongan persalinan, terdiri 

dari: SOP No. C/VIII/SOP/IX/15/1095.74 tentang prosedur 

vagina toucher (VT), SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 

tentang prosedur persalinan normal, SOP No. 

C/VII/SOP/IX/15/1096.74 tentang tindakan episiotomi, 

SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Kala I Lama, 

SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan 

Distosia Bahu, SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang 

Pre Eklamsi, SOP No. C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang 

Manual Placenta, SOP No C/VII/SOP/IX/15/1095.74 

tentang Penanganan Retensi Placenta dan SOP No. 

C/VII/SOP/IX/15/1095.74 tentang Penanganan Bayi Lahir 

dengan Berat Badan Rendah (BBLR) 

Kelemahan SOP di Puskesmas mampu PONED 

Gunungpati adalah tidak adanya SOP penerimaan pasien 

dan SOP teknis pelaksanaan rujukan yang dinilai penting 
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untuk digunakan oleh petugas kesehatan dalam 

melaksanakan tugasnya.  

c) Memberikan Pelatihan Terkait Pelayanan PONED 

Guna memberikan perlindungan bagi tenaga medis 

dan tenaga kesehatan yang bertugas di pelayanan PONED. 

Upaya yang dilakukan Puskesmas mampu PONED 

Gunungpati adalah memberikan bekal kompetensi bagi 

petugas pelayanan PONED dengan melaksanakan pelatihan 

internal di Puskesmas, seperti: emergency drill, skill update 

dan refresh kasus-kasus kegawatdaruratan maternal dan 

neonatal. 

2) Perlindungan hukum represif 

Merupakan jenis perlindungan hukum yang sifatnya untuk 

menyelesaikan masalah.Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa pada tahun 2018 di Puskesmas mampu PONED 

Gunungpati pernah mengalami kasus kematian ibu dan bayi 

akibat eklamsia (kejang pada persalinan). Hal yang dilakukan 

adalah melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Kesehatan 

Kota Semarang, kemudian dilakukan autopsi verbal. 

Pada kasus kematian akibat eklamsia ini, dilakukan autopsi 

verbal yaitu suatu penelurusan rangkaian peristiwa, keadaan, 

gejala dan tanda penyakit yang mengarah kepada kematian 

melalui wawancara kepada keluarga atau pihak lain yang 
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mengetahui kondisi ibu. Dari autopsi verbal akan ditentukan 

penyebab utama kematian. Pewawancara dalam autopsi verbal 

adalah paramedis Puskesmas.  

Adanya autopsi verbal akan mengungkap penyebab 

kematian ibu dan bayi bahwa bisa saja kematian bukan 

disebabkan oleh kesalahan tenaga kesehatan di Puskesmas, 

namun bisa  saja kesalahan yang menyebabkan kematian 

dilakukan oleh keluarga atau pihak lain. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi 

Tenaga Kesehatan Terhadap Penanganan Persalinan Risiko Tinggi Di 

Puskesmas Mampu PONED Gunungpati 

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang 

mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan 

terhadap penanganan persalinan risiko tinggi di Puskesmas mampu 

PONED Gunungpati, antara lain: 

a. Faktor sosial 

Terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terhadap 

penanganan persalinan risiko tinggi di Puskesmas Gunungpati yaitu: 

1) Faktor Pendukung 

Sebagian tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan 

pelayanan PONED bersifat kooperatif terhadap proses pelayanan 

PONED di Puskesmas tersebut, yaitu dengan bersedia memenuhi 
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persyaratan mengikuti pelatihan APN dan PONED, bersedia 

melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan baik di catatan medis 

pasien maupun buku kohort, bersedia mengikuti kegiatan 

pembinaan dan pengawasan pelayanan serta bersedia mengikuti 

pelatihan drill emergency. 

2) Faktor Penghambat 

 Kesadaran untuk taat terhadap prosedur yang sudah dimiliki 

sebagian tenaga medis dan tenaga kesehatan belum sepenuhnya 

dilakukan, dibuktikan dengan adanya hasil wawancara terhadap 

dokter, perawat dan bidan yang menyatakan belum pernah 

mengetahui dan belum pernah membaca beberapa prosedur 

pelayanan penanganan persalinan normal, persalinan risiko tinggi, 

bayi baru lahir dan bayi baru lahir dengan risiko tinggi. 

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

beberapa tenaga kesehatan yaitu tiga orang perawat menyatakan 

tidak mendapatkan orientasi sebelum memulai tugasnya. Ketiga 

perawat tersebut tidak mendapatkan penjelasan dan cara 

penggunaan alat-alat penunjang pelayanan persalinan baik 

persalinan normal maupun persalinan risiko tinggi.  

Sehingga adanya ketidaktahuan penggunaan alat penanganan 

persalinan baik berupa persalinan normal maupun persalinan risiko 

tinggi menjadi penghambat terlaksananya perlindungan hukum 

bagi tenaga kesehatan, terutama bagi tenaga kesehatan yang baru. 
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b. Faktor Yuridis 

1) Faktor Pendukung 

Tersedianya Standar Prosedur Operasional yang cukup 

lengkap di Puskesmas mampu PONED Gunungpati yang sudah 

disesuaikan dengan standar pedoman pelaksanaan pelayanan 

PONED. Berupa SOP yang berkaitan dengan: pertolongan 

persalinan normal, pertolongan persalinan dengan risiko tinggi, 

pertolongan BBL normal dan BBL dengan risiko tinggi. 

2) Faktor Penghambat 

a) Tidak Ada Peraturan Tertulis Puskesmas Yang Mengatur 

Tentang Kualifikasi Pelaksana Pelayanan PONED 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Puskesmas 

mampu PONED Gunungpati tidak memiliki SOP yang khusus 

mengatur tentang klasifikasi minimal tenaga medis dan tenaga 

kesehatan yang bertugas pada pelayanan PONED, sehingga 

kualifikasi ditetapkan tanpa ada peraturan tertulis  

Hal tersebut menyebabkan sebagian tenaga medis dan 

tenaga kesehatan belum memenuhi ketentuan kualifikasi 

minimal tersebut, sehingga kompetensi yang dimiliki menjadi 

kurang mumpuni dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan 

menjadi lemah karena tidak ada peraturan tertulis. 

b) Tidak Ada Pedoman Penerimaan Pasien dan Teknis 

Pelaksanaan Rujukan 
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Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan dokter, 

bidan dan perawat di Puskesmas Gunungpati menyatakan 

bahwa tidak pernah mengetahui SOP yang khusus mengatur 

tentang penerimaan pasien dan teknis pelaksanaan rujukan 

pasien di Puskesmas mampu PONED Gunungpati. 

Sehingga tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak 

memiliki pedoman yang terstruktur dan sistematis yang dapat 

digunakan sebagai panduan penerimaan pasien dan 

pelaksanaan rujukan. 

c) Tidak Ada MOU antara PONED Gunungpati dengan Rumah 

Sakit PONEK 

Tidak adanya MOU (Memorandum of Understanding) 

tertulis antara Puskesmas mampu PONED Gunungpati dengan 

rumah sakit PONEK di Kota Semarang menjadikan Puskesmas 

tersebut tidak memiliki perjanjian khusus dengan rumah sakit 

PONEK. 

Sehingga mendapatkan perlakuan sebagaimana pasien 

umum menyebabkan seringnya pasien ditolak dengan alasan 

ruangan penuh dan menjadi kendala bagi Puskesmas untuk 

mencari tempat rujukan. Jauhnya jarak tempuh dari Puskesmas 

ke rumah sakit mampu PONED juga menjadi faktor yang 

menghambat perlindungan tenaga kesehatan terhadap 

pertolongan persalinan risiko tinggi. 
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c. Faktor Teknis 

1) Faktor Pendukung  

Adanya tim PONED (terdiri dari dokter umum, perawat dan 

bidan) yang bertugas melakukan pelayanan pertolongan persalinan 

dengan risko tinggi. Sehingga dapat mendukung pelaksanaan 

pelayanan PONED serta pencapaian perlindungan tenaga 

kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan 

terjangkau. 

2) Faktor Penghambat 

a) Sebagian Besar Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Belum 

Memenuhi Kualifikasi Minimal  

Berdasarkan uraian hasil penelitian diketahui bahwa 

sebagian besar tenaga medis dan tenaga kesehatan di 

Puskesmas mampu PONED Gunungpati yang belum 

memenuhi kualifikasi minimal berupa kepemilikan sertifikat 

pelatihan PONED disebabkan faktor teknis yaitu adanya sistim 

giliran untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Semarang. 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tenaga 

medis dan tenaga kesehatan yang belum mengikuti pelatihan 

PONED menyatakan sudah mendaftar pelatihan dan belum 

mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan PONED, serta 

jadwal pelatihan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala. 
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Menjadi faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi 

tenaga kesehatan terhadap penanganan persalinan risiko tinggi. 

Upaya yang dilakukan oleh pihak Puskesmas 

Gunungpati adalah dengan memberikan pelatihan internal 

berupa emergency drill . 

b) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan PONED yang 

Dimiliki Puskesmas  

Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

Puskesmas mampu PONED Gunungpati  seperti tidak adanya 

bagan alur tindakan, tidak lengkapnya sarana peralatan bagi 

neonatal seperti tidak adanya stetoskop dupleks bayi, 

endotracheal tube, NGT neonatus, head box, kateter intravena 

dan kateter umbilical yang berguna untuk melakukan resusitasi 

bayi baru lahir, menjadi  faktor teknis yang menghambat 

pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kesehatan terhadap 

pertolongan persalinan risiko tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 


