
sampai tahun 2010. Selain itu kematian ibu juga banyak terjadi di rumah pasien dan di 

perjalanan. 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menyangkut pelayanan rujukan 

adalah dengan menempatkan bidan di desa, pelayanan PONED di Puskesmas ( ada 10 

Puskesmas yang sudah PONED ), dan Rumah Sakit PONEK ( dari 7 Rumah Sakit Masih 1 

Rumah Sakit yang sudah PONEK ). 

Menurut teori Gibson, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja personal 

dapat dilakukan kajian terhadap teori kinerja. Ada tiga kelompok variabel yang 

mempengaruhi perilaku dan kinerja yaitu variabel individu, variabel organisasi dan variabel 

psikologis. Ketiga kelompok variabel tersebut dapat mempengaruhi perilaku kerja yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja personal.10 

Kinerja bidan desa di Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kesehatan ibu dan anak, 

dapat dilihat dari hasil cakupan PWS-KIA. Berdasarkan data arsip laporan PWS-KIA bidan 

desa Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.3. Cakupan PWS-KIA Tahun 2008 s/d 2010 

Tahun 
K1 

(90 %) 
K4 

(90 %) 

DDRT  Bumil Resti Persalinan  

Masyarakat 
(20 %) 

yg ditangani 
(100 %) 

Nakes 
(90 %) 

2008 94,96% 77,77% 12,71% 90,56% 85,57% 

2009 98,07% 78,95% 12,18% 90,28% 89,32% 

2010 92,22% 75,94% 12,64% 90,22% 87,82% 

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan PWS-KIA di Kabupaten Jember 

mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 masih  dibawah target terutama pada 

indikator K4 ( kunjungan ibu hamil yang ke empat ), deteksi dini resiko tinggi ( DDRT ) oleh 

masyarakat, ibu hamil resiko tinggi yang ditangani, dan persalinan yang ditolong oleh 

tenaga kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak ibu hamil yang tidak 



memeriksakan kehamilannya secara lengkap sehingga tidak terdeteksi secara dini apabila 

ibu hamil mengalami resiko tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan cakupan DDRT oleh 

masyarakat juga belum memenuhi target. Gambaran di atas menunjukkan indikasi bahwa 

kinerja bidan di desa secara keseluruhan masih belum optimal. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada 20 bidan desa di Kabupaten Jember didapatkan dari 

20 bidan ada 16 bidan yang mengatakan pada saat merujuk masih menunggu keputusan dari 

keluarga ( suami ) dan biasanya suami menolak kalau istrinya dirujuk, dari 20 bidan desa 

tersebut ternyata hanya 2 orang bidan yang merujuk ke puskesmas PONED dan sisanya 

langsung ke rumah sakit. Alasan bidan yang merujuk langsung ke rumah sakit karena di 

Puskesmas PONED tidak ada dokter obsgyn sehingga. Semua bidan menyatakan bahwa pada 

saat merujuk ke rumah sakit ibu hamil tidak langsung ditangani oleh dokter obsgyn tetapi 

umumnya ditangani oleh dokter residen. Dan dari 20 bidan yang merujuk ada 14 bidan yang 

masih belum memenuhi standart BAKSOKU    ( tidak mendampingi ibu hamil saat dirujuk, tidak 

membawa alat dan obat secara lengkap, menulis surat kurang lengkap ). Dari 14 bidan desa 

yang tidak memenuhi standar BAKSOKU, diambil secara acak dan didapatkan 10 bidaan desa. 

Dari 10 bidan desa tersebut, didapatkan 6 bidan jarang mendampingi saat pasien dirujuk, ada 7 

bidan sering tidak lengkap dalam membawa peralatan saat merujuk dan sering lupa membawa 

obat-obatan, sebanyak 6 bidan sering tidak lengkap dalam menulis surat saat merujuk, dan 

sebanyak 10 bidan tidak mempunyai kendaraan roda empat yang dapat digunakan untuk 

merujuk sehingga masih menunggu 


