
seringkali terjadi khususnya di daerah pedesaan dimana persalinan tersebut ditolong 

oleh bidan desa. 

Bidan di desa adalah bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas 

melayani masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi satu sampai dua desa 9. Dimana salah 

satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang bidan adalah memberikan asuhan kebidanan 

pada ibu dalam masa persalinan dengan resiko tinggi dan keadaan kegawatan yang 

memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi atau rujukan pada komplikasi 

tertentu dengan melibatkan klien dan keluarganya untuk menyelamatkan jiwa ibu dan bayinya10-

11. 

Dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan membawahi 33 Puskesmas, dari data profil 

dinas kesehatan kabupaten Pasuruan tahun 2009 menunjukkan jumlah ibu hamil sebanyak 

27.092, ibu hamil yang mengalami resiko tinggi 4.709 (17,38%), sementara ibu hamil resiko 

tinggi yang dirujuk sebanyak 4.192 (15,47%). Jumlah ibu bersalin sebesar 24.875, dan jumlah 

ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan 22.368 (89,92%) 5.  

Dari 33 puskesmas yang berada di wilayah dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan 

dapat dilihat bahwa Puskesmas Sukorejo memiliki angka rujukan ibu bersalin dengan 

komplikasi yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan puskesmas-puskesmas yang lain, hal 

tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4. Pada tahun 2009 jumlah persalinan di wilayah 

Puskesmas Sukorejo sebanyak 1192 persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan dengan 

jumlah kasus rujukan persalinan dengan komplikasi sebanyak 589 kasus.  

Puskesmas Sukorejo mempunyai 18 bidan desa yang masing-masing bidan bertempat 

tinggal di polindes, hanya 5 orang bidan yang menempati rumahnya sendiri. Bidan desa di 

Puskesmas Sukorejo yang berpendidikan DIII sejumlah 13 orang dan yang berpendidikan DI 5 

orang (sedang menempuh pendidikan DIII). Dari keseluruhan bidan desa sudah dibekali 

penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal termasuk tatacara merujuk pasien dengan 

komplikasi persalinan. 



Jumlah rujukan persalinan sebanyak 589 kasus ( 49,41% ), dengan rincian diagnose 

pre/eklamsi 148 (25,12%), persalinan kala dua lama 113 (19,18%), perdarahan antenatal 98 

(16,63%), ketuban pecah dini  93 (15,78%), CPD 62 (10,52%), perdarahan kala III 49 (8,31%) 

dan gemelli 26 (4,41%). Jumlah rujukan persalinan dengan kasus kegawatdaruratan dan 

komplikasi yang di rujuk oleh bidan dari tahun 2007 sampai tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 

1.2. 

Tabel 1.1 Jumlah Persalinan Dan Kasus Rujukan Persalinan Dengan Komplikasi Di 
Puskesmas Sukorejo Tahun 2007 – 2009. 

 

Sumber : laporan tahunan Puskesmas Sukorejo Kab. Pasuruan 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus rujukan 

komplikasi persalinan semakin meningkat, tetapi jumlah kasus kematian ibu dan kematian bayi 

juga terjadi peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena faktor keterlambatan rujukan dan  

penanganan kasus komplikasi/kegawatdaruratan dalam persalinan yang kurang cepat dan 

tepat. Untuk jumlah kasus rujukan komplikasi persalinan pada masing-masing polindes dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

Prinsip dasar yang harus diperhatikan bidan dalam merujuk kasus kegawatdaruratan meliputi 

bidan harus mendampingi dan memastikan ibu dalam kondisi baik, alat dan bahan untuk 

persalinan, keluarga yang 

N
o 

Tahun 
Jumlah 
Persali-

nan 

Jumlah 
Kasus 
Kompli

kasi 
Persali

nan 

Jumlah 
Kasus 
yang 
tidak  

dirujuk  

Jumlah Kasus Rujukan 
Persen-

tase 
komplik

asi 
yang 

dirujuk 

Jumlah 
Kasus 

Kematian 
Ibu yang 
dirujuk  

Jumlah 
Kasus 

Kematian 
Bayi 
yang 

dirujuk 

RS
UD 

RS 
Swasta 

Total 

1 2007 1106 184 25 98 63 159 14,37% 0 4 

2 2008 1083 267 22 128 117 245 22,62% 0 4 

3 2009 1192 604 15 282 307 589 49,41% 1 6 

4 2010 1223 615 21 242 355 597 48,81% 3 9 


