
1  

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  
 
Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai 

oleh bangsa Indonesia dan telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 
empat. Oleh sebab itu, negara sebagai aktor yang memiliki kewajiban untuk 
melindungi dan menjamin kehidupan warga negaranya, harus mampu memenuhi 
dan dapat menciptakan kondisi kehidupan yang sejahtera secara merata bagi 
semua warga negaranya.  

Setiap negara mengakui bahwa kesehatan adalah modal utama dalam  
mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini digambarkan oleh keikutsertaan 
negara-negara dunia termasuk Indonesia dalam Millenium Development Goals ( 
MDGs ) 2000 - 2015 yang saat ini dilanjutkan dengan Sustainable Development 
Goals 2016 – 2025. Tujuan Pembangunan Millenium yang disepakati oleh 189 
negara anggota PBB terfokus pada pembangunan kesehatan. Hal ini tercermin 
dalam 8 Tujuan Pembangunan Millenium, dimana 3 diantaranya fokus pada 
pembangunan kesehatan. Tujuan-tujuan tersebut antara lain : menurunkan Angka 
Kematian Anak, meningkatkan Kesehatan Ibu dan memerangi HIV/AIDS, malaria 
dan penyakit menular lainnya. 

Tahun 2015 berdasarkan MDGs, Indonesia menargetkan AKI Indonesia 
adalah 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Kenyataanya pada tahun 2015 
Berdasarkan evaluasi Millennium Development Goals (MDGs), kasus kematian 
ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih pada posisi 305 per 100.000 kelahiran. 
Angka ini masih berada jauh dari target yang telah di tentukan.  



2  

Salah satu upaya yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam 
upaya peningkatan kesethatan ibu dan bayi adalah bekerja sama dengan United 
States Agency for Internasional Development (USAID). Kerjasama tersebut 
melahirkan sebuah pilot project yang bernama program Expanding Maternal and 
Neonatal Survival yang selanjutnya disingkat dengan EMAS. USAID 
memberikan dana hibah dan asistensi teknis untuk bekerja sama dengan 
Kementerian Kesehatan RI yang berlangsung dalam kurun waktu 2012-2016. 
Program ini direncanakan akan menjadi pilot project bagi program kesehatan ibu 
dan bayi di Indonesia kedepannya. Sehingga setelah program ini selesai, daerah-
daerah di Indonesia akan menerapkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang 
berkiblat pada program EMAS.  

Program EMAS mendukung pemerintah pusat, peemerintah provinsi, dan 
kabupaten dalam berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil, fasilitas 
kesehatan publik dan swasta, asosiasi rumah sakit, organisasi profesi, sektor 
swasta, dan lain – lain. Program EMAS ini akan berkontribusi terhadap 
percepatan penurunan tingkat kematian ibu dan bayi baru lahir sebesar 25% di 
Indonesia1. Kementerian Kesehatan RI dalam melaksanakan Program ini 
bekerjasama dengan JHPIEGO, serta mitra-mitra lainnya seperti Save the 
Children, Research Triangle Internasional ( RTI ), Muhammadiyah – Aisyiah, 
dan Rumah Sakit Budi Kemuliaan.Program EMAS dilaksanakan diberbagai 
kabupaten / kota, terutama di kabupaten / kota denganlatar belakang tingkat 
kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Provinsi dan kabupaten / kota yang 
terintervensi program EMAS yaitu : 
                                                             1 Expanding Maternal and Neonatal Survival 2012-2016,dalam  http://www.kesmas.kemkes.go.id/kategori-emas/emas?print=print-page, di unduh pada 19 januari 2017 pukul 07-21 
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a. Provinsi Sumatera Utara, daerah intervensinya adalah Kabupaten Deli 
Serdang. Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah Kota Medan, 
Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kota 
Pematang Siantar, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten 
Simalungun, dan Kota Binjai. 

b. Provinsi Banten, daerah intervensinya adalah Kabupaten Serang. 
Kabupaten disekitar daerah intervensi adalah Kabupaten Tangerang, 
Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon. 

c. Provinsi Jawa Barat, daerah intervensinya adalah Kabupaten Bandung. 
Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah Kabupaten Garut, 
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, 
Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung 
Barat. Daerah intervensi lain di jawa barat adalah Kabupaten Cirebon. 
Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah Kota Cirebon, 
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalaengka, dan Kabupaten 
Kuningan. 

d. Provinsi Jawa Tengah, daerah intervensinya adalah Kabupaten Tegal. 
Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah Kota Tegal, Kabupaten 
Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota 
Pekalongan. Daerah intervensi lain di Jaawa Tengah adalah Kabupaten 
Banyumas. Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah Kabupaten 
Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten 
Banjarnegara. 
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e. Provinsi Jawa Timur, daerah intervensinya adalah Kabupaten Malang. 
Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah Kota Malang, Kabupaten 
Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, 
dan Kabupaten Blitar. 

f. Provinsi Sulawesi Selatan, daerah intervensinya adalah Kabupaten 
Pinrang. Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah Kabupaten 
Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, 
dan Kota Pare – Pare. 
Ke 6 provinsi yang di pilih tersebut merupakan Provinsi – Provinsi 
yang menyumbangkan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi 
di Indonesia. 

Upaya yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kualitas pelayanan 
Emergensi Obstetridan Neonatal, dengan cara memastikan intervensi medis 
prioritas yang mempunyai dampak besar pada penurunan kematian dan tata kelola 
klinis (clinical governance) yang diterapkan di RS dan Puskesmas. Upaya lain 
dalam program EMAS ini dengan memperkuat sistem rujukan yang efisien dan 
efektif mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas sampai ke RS 
rujukan di tingkat kabupaten / kota. Masyarakat pun dilibatkan dalam menjamin 
akuntabilitas dan kualitas fasilitas kesehatan ini. Untuk itu, program ini juga akan 
mengembangkan mekanisme umpan balik dari masyarakat ke pemerintah daerah 
menggunakan teknologi informasi seperti media sosial dan SMS gateway, dan 
memperkuat forum masyarakat agar dapat menuntut pelayanan yang lebih efektif 
dan efisien melalui maklumat pelayanan (service charter) dan Citizen Report 
Card. 
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Bicara tentang penetapan Kabupaten Brebes sebagai salah satu Kabupaten 
yang menjalankan program EMAS merupakan pilihan yang sangat tepat. Dimana 
Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kabupaten yang paling banyak 
menyumbangkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Jawa Tengah. Sehingga 
diharapkan dengan dilaksanakannya Program EMAS di Kabupaten Brebes dapat 
berkontribusi dalam penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi sesuai target yang 
di tentukan pada tahun 2015, yaitu penurunan sebesar 25% dalam sekala Nasional. 
Bahkan data terakhir tahun 2017, menempatkan AKI di Kabupaten Brebes pada 
posisi pertama dalam menyumbangkan AKI di Jawa Tengah, berikut grafik AKI 
di Jawa Tengah Tahun 2017 

Gambar 1.1  
 Grafik Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 

Sumber : Dinkes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 
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Gambar 1.2 
 Grafik Angka Kematian Bayi di Jawa Tengah Tahun 2017 

   Sumber : Dinkes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 
 

Grafik diatas menjelaskan bahwa tingkat kematian ibu di Kabupaten 
Brebes sangat tinggi jika di banding dengan kabupaten / kota lain yang ada di 
Jawa Tengah. 

 Program EMAS dilaksanakan di Kabupaten Brebes pada tahun 2013-
2016. Meskipun telah di implentasikannya program EMAS di Kabupaten Brebes, 
sampai data terakhir yang peneliti dapatkan Kabupaten Brebes masih menjadi 
penyumbang Tertinggi Angka Kematian ibu di Jawa Tengah.  
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Berikut adalah grafik Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Brebes 
tahun 2011-2015 : 

Gambar 1.3 
 Grafik Angka Kematian Ibu Di Kabupaten Brebes 

z 
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tahun 2015 

Gambar 1.4 
Grafik Angka Kematian Bayi di Kabupaten Brebes 

 
Sumber : Profil Dinkes Kabupaten Brebes Tahun 2015 
 Penjabaran di atas dapat menggambarkan, pelaksanaan program EMAS di 
Kabupaten Brebes belum maksimal. Dimana target penurunan Angka Kematian 
Ibu sebesar 25% pada tahun 2015 belum tercapai, sehingga disini peneliti ingin 
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mengetahui proses dan mengevaluasi pelaksanaan program EMAS, di Kabupatan 
Brebes, sehingga di ketahui mengapa program EMAS di Kabupaten Brebes belum 
maksimal. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan, rumusan masala 
sebagai berikut : 

a. Bagaimana proses implementasi program EMAS dalam upaya penurunan 
Angka Kematian Ibu Dan Bayi di Kabupaten Brebes? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalah diatas, tujuan yang 
ingin dicapai dalam studi ini adalah untuk mengkaji bagaimana proses 
implementasi Program EMAS di Kabupaten Brebes dan kemudian di Evaluasi  
menggunakan indikato – indikator yang sudah di tentukan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan penurunan tingkat 
kematian ibu di Kabupaten Brebes dan kemudian di evaluasi. Sehingga kemudian 
bisa menemukan solusi – solusi yang baik yang mampu menambah wawasan 
mengenai proses implementasi program / kebijakan.Dan manfaat lainya  
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1.4.1 Manfaat Akademis 

 Hasil peneilitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan 
dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik, khusus nya kebijakan  dalam 
rangka penurunan angka kematian ibu. 

 

1.4.2 Manfaat Praksis 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk 
pemerintah Kabupaten Brebes khususnya, dalam pengimplementasian kebijakan 
penurunan tingkat kematian ibu. 

1.4.3 Manfaat Sosial 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai jurnal pembelajaran 
bagi masyarakat luas tentang bagaimana proses implementasi kebijakan publik, 
khususnya kebijakan penurunan tingkat kematian ibu. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

 Ruang lingkup wilayah dilakukan peneilitian ini adalah kabupaten Brebes, 
dengan beberapa alasan. 

1. Salah satu Kabupaten dengan presentasi AKI tertinggi sejawa tengah. 

2. Salah satu daerah yang menjadi intervensi program EMAS, kareana berada 
di sekitar daerah intervensi program EMAS, yakni Kabupaten Tegal. 
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1.6 Kerangka Teoritis 

1.6.1 Kebijakan Publik 

Banyak sekali teori – teori yang menjelaskan tentang kebijakan publik 
yang di peroleh dari beberapa literatur. Secara etimologis kebijakan publik terdiri 
dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik.Kebijakan adalah rangkaian konsep dan 
asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu 
pekerjaan.Sedangkan publik dalam terma sehari – hari di Indonesia dapat 
dipahami atau diartikan sebagai Negara atau umum. Hal ini dapat dilihat dalam 
bahasa Indonesia, menerjemahkan public transportation yang dimaknai sebagai 
kendaraan umum, dan lain sebagainya.Dari dua definisi tersebut dapat di artikan 
secara singkat kebijakan publik adalah aturan yang mengatur kehidupan bersama 
yang harus ditaati dan mengikat bagi seluruh masyarakat. 

Menurut para ahli kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis 
terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau 
pemerintah. Chandler & Plano dalam kamus “wajib” Ilmu Administrasi Negara. 
Dalam bukunya Harbani Paolong (Teori Administrasi Publik: 2007) terdapat 
beberapa pengertian Kebijakan Publik dari beberapa ahli. Thomas R Dye (1981), 
mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah 
untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. William N Dunn (1994), mengatakan 
bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan 
yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 
menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, 
pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 
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Penjabaran yang lebih jelas yang mengenai pengertian kebijakan publik 
disampaikan oleh pakar inggris W.I. Jenkins ( 1978 : 15 ) merumuskan kebijakan 
publik sebagai berikut : 

Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang 
aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih 
beserta cara – cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, keputusan – keputusan 
itu pada prinsipnya masih berada dalam batas – batas kewenangan kekuasaan dari 
para aktor tersebut.2 

Kebijakan publik disusun oleh banyak orang dalam rantai pilihan yang 
terdiri dari analisis, implementasi, evaluasi dan pertimbangan ulang.Tujuan 
mungkin saja diambil alih oleh konsekuensi yang tidak diharapkan dari efek 
kebijakan yang bersifat merusak atau membuat problem baru yang lebih 
kompleks. Menurut Michael howlet dan m. Ramesh ( 1995 : 11 ) mengatakan 
bahwa proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut : 

1. Penyusunan agenda ( agenda setting ), yakni suatu proses agar 
suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. 

2. Formulasi kebijakan ( policy formulation ), yakni perumusan 
pilihan – pilihan kebijakan oleh pemerintah. 

3. Pembuatan kebijakan ( decision making ), yakni proses ketika 
pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak 
melakukan sesuatu tindakan. 

                                                             2wahab solichin abdul. 2012. Analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model – model implementasi kebijakan publik. Jakarta : pt bumi aksara  
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4. Implementasi kebijakan ( policy implementation ) , yakni proses 
untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. 

5. Evaluasi kebijakan ( evaluation implementation ), yakni proses 
memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. 

 

 1.6.2 Evaluasi Implementasi Kebijakan 

A. Pengertan Evaluasi Kebijakan 

Dalam studi analisis kebijakan publik, salah satu cabang bidang kajiannya 
adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi 
kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil 
kebijakan (Wahab, 2008:51). Muhadjir menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan 
publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan 
publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil 
yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan. 
Kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (outcomes) atau dampak 
(impacts) tapi dapat juga untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu 
kebijakan dilaksanakan (Widodo, 2007:85). 

Berbeda dengan Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:185), yang 
berpendapat bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebagian 
kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah 
dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. 
Evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan seberapa jauh kebijakan 
dan implementasinya telah dapat mendekati tujuan. Karena itu evaluasi dilakukan 
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dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang 
ditetapkan. Yang terpenting, suatu evaluasi hendaknya mampu memberikan 
informasi kritis yang berguna sebagai feedback dalam melakukan perubahan 
kebijakan kedepan bisa jadi suatu kebijakan dipertahankan, dikembangkan, atau 
dihentikan. 

Berbagai definisi tentang evaluasi kebijakan dari para ahli, maka dapat 
disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melihat dan 
memeriksa seberapa jauh suatu kebijakan publik dengan objektif, sistematis, dan 
empiris terhadap implementasi dan efek dari kebijakan publik terhadap targetnya 
dari segi tujuan yang ingin dicapai dengan membandingkan input, output dan 
outcome dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.  

B.  Implementasi Kebijakan  

Tahap implementasi dalam lingkaran proses kebijakan publik, menempati 
posisi yang penting. Karena kebijakan akan dikatakan berhasil atau tidak 
tergantung pada implementasinya. Bahkan Ujodi (dalam Solichin A. Wahab, 1997  

: 59) dengan tegas menyatakan bahwa :  

“The execution of policies is as important if not more important 
than policy making. Policy will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented.” (Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu 
yang penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan 
sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip 
kalau tidak diimplementasikan).    

 
Implementasi merupakan salah satu  tahap dalam proses kebijakan publik. 

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan 
tujuan yang jelas.Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka 
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menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat 
membawa hasil sebagaimana yang diharapkan 

Impementas kebjakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan 
alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 
yang bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak 
atau tujuan yang di inginkan.3Pengertian lain didefinisikan oleh Anderson, 
menurutnya kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang 
ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah 
atau suatu persoalan.4 

Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah 
tindakan kebijaksanaan sampai di capainya hasil kebijaksanaan. Implementasi 
kebijaksanaan pada dasarnya merupakan aktifitas praktis, yang dibedakan dari 
formulasi kebijaksanaan, yang pada dasarnya bersifat teoritis.5 Dalam kamus 
Webster sebagaimana dikutip Abdul Wahab ( 1997 : 64 ) dirumuskan secara 
pendek bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan 
keputusan kebijakan ( biasanya dalam bentuk undang – undang, peraturan 
pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.6 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk 
                                                             3James P. Lester dan Joseph Steward. Public Policy : an Evolution Approach, ( second edition, Australia: Wadsworth, 2000 ), hal 104, dalam Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses kebijakan Publik, hal 101 -02  4 Winarno, Budi. 2008. Kebijakan public teroi dan proses. Yogyakarta. Media Pressindo, hal 18 5 Dunn,William N. dan muhadjir Darwin ( penyunting ). 1987. Analisa kebijakan public. Yogyakarta : pt. hanindita offset hal 80 -81  6Abudul wahab daam putra, fadillah. 2002. Paradigm kritis dalam studi kebijakan public, ( edisi kedua ) hal 81 
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mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, 
yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program - program atau 
melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. 
Kebijakan publik dalam bentuk undang - undang atau Peraturan Daerah adalah 
jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering 
diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. 

C.  Evaluasi Implementasi Kebijakan 
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat diketahui apakah 

kebijakan itu sudah dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan dan mengenai 
sasaran serta dapat mencapai tujuan pedoman maka perlu diadakan evaluasi 
kebijakan. Sebab dengan evaluasi kebijakan, kita dapat mengetahui pelaksanaan 
kebijakan dan pengukuran hasil - hasil yang dicapai. Seperti yang dikemukakan 
oleh Samodra Wibawa dkk (1994:9), bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan 
tersebut bermaksud mengetahui aspek proses pembuatan kebijakan, proses 
implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan. 
1. Dimensi Evaluasi Kebijakan 

 Untuk dapat membuat justifikasi apakah suatu kebijakan gagal atau 
berhasil maka seorang peneliti perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja 
kebijakan tersebut. Alat bantu yang dapat dipakai oleh seorang peneliti untuk 
dapat menilai baik atau buruknya kinerja implementasi suatu kebijakan disebut 
sebagai indikator.  

Dalam kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk 
mengevaluasi kinerja suatu kebijakan. Dengan adanya indikator maka peneliti 
dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. 
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Sebagai alat ukur, indikator dapat bersifat kualitatif (naratif) maupun kuantitatif 
(angka). Angka atau deskripsi tersebut sangat berguna dalam menggambarkan 
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. 

 
a. Indikator Keluaran Kebijakan 

Dimensi utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu: 
dimensi policy output dan dimensi policy outcome. Dimensi output digunakan 
untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran 
sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsisdi 
dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. 

Berpedoman pada Ripley, Purwanto dan Sulistyani (2015: 106) 
menjelaskan bahwa berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai 
kualitas hasil kebijakan adalah sebagai berikut:  

 
1. Akses 
 Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau 
pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. 
Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang 
bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau 
program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok 
sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan 
informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga 
mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua 
kelompok sasaran, apapun karakteristik individual atau kelompok yang 



17  

melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. 
Dengan demekian, akses juga dapat berarti tidak terjadinya 
diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau 
program karena karakteristik yang melekat pada individu atau 
kelompok. 

1. Cakupan 
 Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok 
sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, 
transfer dana dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang di 
implementasikan. 
2. Frekuensi  
 Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering 
kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh 
suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka 
akan semakin baik implementasi suatu kebijakan atau program 
tersebut.  
3. Bias  
 Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah 
pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) 
kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau 
kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, 
hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu 
kebijakan atau program. 
4. Ketepatan layanan 
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 Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang 
diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu 
atau tidak. Indikator sangat penting untuk menilai output suatu 
program yang memiliki sensivitas terhadap waktu. Artinya 
keterlambatan dalam implementasi program akan membawa implikasi 
kegagalan mencapai program tersebut. 
5. Akuntabilitas  
 Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para 
implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan 
keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung 
jawabkan atau tidak. Pertanyaan- pertanyaan penting yang perlu 
diajukan adalah menyangkut apakah kelompok sasaran dikurangi atau 
tidak. Jika ada pengurangan hak- hak kelompok sasaran apakah 
tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau merupakan 
bentuk penyimpangan. 
6. Kesesuaian program dengan kebutuhan 
 Indiaktor ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran 
kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang 
sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.  

 Selain Indikator yang output yang dikemukakan oleh Ripley, juga ada 
model lain yang di gunakan untuk mengukur kinerja implementasi program. 
Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012: 141-144), ada enam 
variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:  
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1. Standar dan Sasaran Program 
  Suatu program harus memiliki standar dan sasaran yang jelas, 
sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik antar 
pelaksana program dan tujuan dari program pun dapat tercapai dengan 
baik.  

2. Sumber Daya 
  Kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang ada merupakan 
kunci dari keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sumberdaya disini 
terbagi menjadi tiga, yakni sumber daya manusia, sumberdaya finansial, 
dan sumberdaya waktu. Sumberdaya manusia merupakan komponen 
utama dan penentu dari kesuksesan proses implementasi. 

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 
  Pengimplementasian suatu program diperlukan hubungan yang 

baik antara aktor-aktor yang terlibat. Hubungan tersebut yaitu berupa 
komunikasi dan koordinasi. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik 
antar aktor yang terlibat, maka program atau kebijakan yang dijalankan 
dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  

4. Karakteristik Agen Pelaksana 
  Sebuah kebijakan akan dapat diimplementasikan secara maksimal 
apabila karakteristik dari kebijakan tersebut cocok dengan karakteristik 
organisasi implementor. 

5. Disposisi Implementator 
 Kecenderungan sikap pelaksana untuk menolak atau mendukung 

suatu kebijakan merupakan salah satu faktor penentu dari keberhasilan 
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impelementasi sebuah kebijakan. Jika kecenderungan sikap pelaksana 
lebih mengarah pada penolakan, besar kemungkinan suatu kebijakan akan 
sulit diimplementasikan. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 
  Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila kondisi 
lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik juga 
kondusif. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif bisa 
menjadi sebab sebuah kebijakan sulit atau bahkan gagal untuk 
implementasikan.  

Dalam teorinya, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mengatakan 
bahwa keenam variabel tersebut membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja 
kebijakan. dimana dalam hal ini selain faktor internal ada juga faktor eksternal 
dari kebijakan, yaitu kondisi lingkungan sosial politik yang sangat mempengaruhi, 
proses implementasi kebijakan. seperti tingginya angka kemiskinan, budaya lokal, 
luas wilayah Kabupaten Brebes, bisa saja menjelaskan mengapa angka kematian 
ibu di kabupaten brebes sangat tinggi. 

Penelitian ini menggunakan dua variable yang di kemukakakn oleh Ripley dan 
Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Sehingga dapat diperoleh variable – 
variable yang dapat di gunakan untuk mengevaluasi implementasi program EMAS 
di Kabupaten Brebes. Berikut variabel yang di gunakan peneliti dalam gambar 1 : 
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Gambar 1.5 
Variable Teori Ripley dan Van Mater and Van Horn 

 
Gambar  :  1.5 

b. Indikator Hasil Kebijakan 
Dimensi kedua adalah policy outcome, yaitu untuk menilai hasil 

implementasi suatu kebijakan. Berbagai perubahan yang muncul sebagai 
konsekuensi implementasi suatu kebijakan atau program tersebut perlu diukur 
untuk dapat diketahui sejauh mana kinerja implementasi kebijakan atau program. 
Menurut Purwanto dan Sulistyani (2015: 107), penilaian pada hasil (outcome) 
program meliputi : 

1. Tahap initial outcome yaitu dampat langsung yang bisa dirasakan atau 
dampak jangka pendek yang di dapatkan dari pelaksanaan program, 
yang berupa pembelajaran, yang meliputi : awareness ( kesadaran ), 
knowledge ( pengetahuan ), attitudes ( sikap ), dan skills ( keterampilan 
) 

Implementasi porgram EMAS

Ukuran dan Tujuan Sumber  Daya

Karakteristik Pelaksana

komunikasi antar organisasi
Kondisi Sosial AksesCakupan

Frekuensi

Bias

Kesesuaian program
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2. Tahap internmediate outcome yaitu hasil jangka menengah dari sebuah 
kebijakan, yaitu berupa action ( aksi ) , yang meliputi : behavior ( 
perilaku ), practice ( praktek ), decision making ( pengambilan 
kebijakan ) 

3. Tahap long – term outcome, yaitu hasil jangka panjang dari sebuah 
kebijakan, yaitu sebuah kondisi yang di harapkan dari di terapkannya 
suatu kebijakan, meliputi : kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi 
kesehatan dan lain sebagainya. 

  

1.6.3 Program Expanding Maternal And Neonatal Survival ( EMAS) 

A. Pengertian Program 

 Program Expanding Maternal And Neonatal Survival ( EMAS ) 
merupakan program kerjasama antara kementrian kesehatan Republik Indonesia 
dengan United States Agency For Internatiaonal Development ( USAID ) atau 
badan bantuan pembangunan international amerika yang merupakan badan 
independent dari pemerintah Amerika Serikat yang berfokus untuk memberikan 
bantuan di berbagai bidang, seperti ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan 
untuk Negara – Negara lain di dunia dalam mendukung tujuan – tujuan kebijakan 
luar negeri Amerika Serikat. Program EMAS akan dijalankan dalam kurun waktu 
lima tahun ( 2012 – 2016 ) di Indonesia dalam rangka ikut berkontribusi dalam 
menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi baru lahir sebesari 25% di Indonesia. 

Program EMAS akan mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
( provinsi dan kaputen / kota ) untuk melakukan jejaring dengan bergagai 
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organisasi kemasyarakatan, fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah 
maupun swasta, asosiasi rumah sakit, organisasi kesehatan professional dan 
swasta, seperti JHPIEGO, lembaga kesehatan Budi Kemuliaan ( LKBK ), 
muhammaddiyah, save the children dan RTI international. Program EMAS telah 
dilaksanakan di beberapa kabupaten / kota dari enam provinsi yang memiliki 
jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir tinggi. Walaupun program EMAS 
dijalankan oleh masing – masing kabupaten / kota, diharapkan program EMAS 
mampu memberikan pengaruh secara nasional sehingga tidak hanya terbatas pada 
daerah – daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. 

B. Tujuan Program Emas   
Program EMAS memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. Secara umum tujuan program EMAS yaitu ikut berkontribusi 
dalam penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Baru lahir sebesar 25% 
di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari program EMAS diantaranya : 
1. Perbaikan Kualitas  

Meningkatkan kualitas pelayanan PONED ( pelayanan Obstetri 
neonatus Esensial Dasar ) dan PONEK ( pelayanan obstetri neonatal 
emergenci komprehensif ) dengan memastikan intervensi medis 
prioritas yang memiliki pengaruh besar terhadap penurunan angka 
kematian dapat di terapkan dirumah sakit dan puskesmas, seperti 
peningkatan ketangkasan klinis dan perbaikan sistem tata klola klinis 
di puskesmas dan rumah sakit. 
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2. Penguatan Sistem Rujukan  
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem rujukan antar 

puskesmas dan balai kesehatan masyarakat ( Balkesmas ) dengan 
rumah sakit melalui penguatan sistem rujukan. 

3. Penguatan Akuntabilitas. 
Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menjamin 

akuntabilitas dan kualitas tenaga kesehatan ( Nakes ), fasilitas 
pelayanan kesehatan ( Faskes ), dan pemerintah daerah, serta 
meningkatkan akses masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan 
kesehatan. 

C. Pendekatan Program EMAS  
Program EMAS menggunakan pendekatan – pendekatan sebagai 

berikut : 
1. Program emas tidak dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten / 

kota  di Indonesia, namun dilaksanakan di enam provinsi dan 30 
kabupaten / kota dengan 10 kabupaten / kota di tahun pertama ( 2012 
– 2013 ) dengan jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir yang masih 
tinggi  

a. 6. Provinsinya diantaranya  : 
1. Sumatra utara 
2. Banten 
3. Jawa Barat 
4. Jawa Tengah 
5. Jawa Timur 
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6. Sulawesi Selatan 
b. 33 kabupaten dan 13 kota, 10 kabupaten pada tahun 

pertama yaitu : 
1. Kabupaten Tegal 
2. Kabupaten Banyumas 
3. Kabupaten Sidoarjo 
4. Kabupaten Malang 
5. Kabupaten Cirebon 
6. Kabupaten Bandung 
7. Kabupaten Serang 
8. Kabupaten deli serdang 
9. Kabupaten Asahan 
10. Kabupaten Pinrang 

Provinsi Jawa Tengah, daerah intervensi pada tahun pertama adalah 
Kabupaten Tegal. Intervensi program EMAS pada tahun selanjutnya 
adalah Kabupaten di sekitar daerah intervensi kabupaten pertama yaitu 
: Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten 
Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Daerah intervensi lain di Jawa 
Tengah adalah Kabupaten Banyumas. Kabupaten di sekitar daerah 
intervensi adalah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten 
Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. 

2. Mengadvokasi kabupaten dan mitra bestari lain untuk proaktif 
menerapkan pendekatan program EMAS. 
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 Semua orang dari berbagai sektor, baik sektor pemerintahan 
maupun sektor swasta, dari kalangan atas sampai kalangan bawah, 
dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), pemerintah 
daerah, maupun fasillitas pelayanan kesehatan negeri dan swasta 
berperan dalam pelaksanaan program EMAS. 

3. Vanguard 
 Memperkuat jejaring sistem rujukan kegawatdaruratan 

pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, antar rumah sakit 
dan puskesmas, baik publik atau swasta, disuatu kabupaten 
agar dapat membimbing ( mentoring ) jejaring kabupaten lain. 
Artinya pihak – pihak rumah sakit, puskesmas, Dinas 
Kesehatan, dan pihak – pihak swasta terkait di suatu kabupaten 
/ kota yang menjalankan program EMAS dapat membimbing 
atau mementori kabupaten / kota lain mengenai hal – hal yang 
terkait dengan upaya penurunan tingkat kematian ibu dan bayi 
baru lahir, baik kabupaten / kota yang telah di intervensi 
maupun yang tidak di intervensi oleh program EMAS. 
Bimbingan atau mentoring tersebut dapat dilakukan apabila 
kabupaten / kota yang bersangkutan memiliki angka kematian 
ibu dan bayi baru lahir tinggi dan telah diintervensi oleh 
program EMAS, namun hasilnya belum sebaik dengan 
kabupaten / kota yang menjadi mentor. Selain itu, bimbingan / 
mentoring dapat dilakukan kepada fasillitas pelayanan 
kesehatan yang tidak di intervensi oleh program EMAS pada 
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suatu kabupaten / kota yang di intervensi oleh program EMAS. 
Hal ini mengingat bahwa dalam suatu kabupaten / kota yang di 
intervensi oleh program EMAS, tidak mencakup semua 
fasillitas pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten / kota 
tersebut. 

 
1.7 Definisi  Konsep 

1.7.1 Kebijakan Publik 

kebijakan publik adalah kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh pembuat 
kebijakan, yakni dalam hal ini adalah pemerintah, yang bertujuan menjawab 
permaslahan – permasalahan yang ada didalam masyarakat. Tingginya angka 
kematian ibu merupakan salah satu permasalahan – permasalahan yang sangat 
penting didalam masyarakat, sehingga dalam hal ini perlu adanya kebijakan – 
kebijakan yang mengatur tentang penurunan tingkat kematian ibu. 

1.7.2  Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian dalam proses 
kebijakan publik. Dimana implementasi kebijakan merupakan tindakan nyata 
yang dilakukan dari kebijakan – kebijakan yang sudah di buat oleh pembuat 
kebijakan.dimana kebijakan yang sudah dibuat dengan tujuan yang sudah 
ditetapkan tidak akan berhasil apabila tidak diimplementasikan. Begitu pula 
dengan kebijakan penurunan tingkat kematian ibu di Kabupaten Brebes, dimana 
kebijakan – kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun 
daerah, tidak akan berpengaruh dengan tingkat kematian ibu di Kabupaten Brebes.  



28  

Jika dilihat dalam pengimplementasian nya, kebijakan bisa dilihat apakah 
kebijakan itu bersifat top – down atau bottom up. Dimana tidak semua 
permasalahan bisa diselesaikan dengan kebijakan – kebijakan yang bersifat top – 
down. Jika dilihata dari permasalahan yang ada di Kabupaten Brebes, kebijakan – 
kebijakan harus bersifat bottom – up dimana banyak faktor eksternal yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan penurunan tingkat kematian ibu di 
Kabupaten Brebes. 

1.7.3 Evaluasi Implementasi Kebijakan 
Untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan, maka di perlukanya 

evaluasi kebijakan. Dimana dalam melakukan evaluasi di butuhkan indikator – 
indikator yang digunakan untuk menilai suatu program.  

 
1. Indikator keluaran kebijakan 

Yaitu indikator untuk menilai kualitas suatu kebijakan, yang berisi 
tentang variabel – variabel yang dapat di gunakan untuk mengukur 
kualitas suatu program atau kebijakan. Berikut variabel yang di gunakan 
penulis dalam penelitian ini, yaitu gabungan dari dua model yang di 
kemukakakn oleh Rapley dan Van Meter dan Van Horn : 
a. Akses, Yaitu untuk menilai apakah program itu mudah di jangkau 

oleh kelompok sasaran 
b. Cakupan, yaitu untuk menilai seberapa besar yang sudah dapat di 

jangkau oleh program 
c. Frekuensi, yaitu untuk seberapa sering kelompok sasaran 

memperoleh pelayanan dari suatu program 
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d. Bias, yaitu untuk menilai apakah program itu menyimpang dari 
tujuan atau tidak  

e. Kesesuaian program dengan kebutuhan, yaitu menilai apakah 
program yang dilakukan merupakan program yang di butuhkan oleh 
sasaran dari Program EMAS  

f. Ukuran dan Tujuan Program, yaitu untuk menilai apakah ukuran dan 
tujuan program telah sesuai dengan kenyataan. 

g. Sumber Daya, yaitu untuk menilai apakah Sumber Daya, Telah 
dimanfaatkan untuk mendorong keberhasilan Program EMAS 

h. Karakteristik Pelaksana, untuk menilai apakah pelaksana 
melaksanakan SOP yang sudah di tentukan. 

i. Sikap pelaksana, yaitu menilai sikap dari Pelaksana dan sasaran 
program, mendukung atau menolak dari pelaksanaan program 
EMAS 

j. Komunikasi antar organisasi, yaitu untuk menilai koordinasi dari 
pihak – pihak pelaksana program EMAS  

k. Kondisi Lingkungan, yaitu untuk menilai apakah kondisi lingkungan 
dan sosial membantu pelaksanaan program EMAS di Kabupaten 
Brebes  
Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan semua variabel 
dalam model Ripley dan Van Meter dan Van Horn, namun 
menggunakan variabel yang sudah di tentukan. 
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2. Indikator Hasil Kebijakan 
Yaitu indikator yang di gunakan untuk menilai dampak dari pelaksanaan 
program yang telah di lakukan, disini di bagi menjadi tiga indikator, 
yaitu : 
a. Dampak jangka pendek 
b. Dampak jangka menengah 
c. Dampak jangka panjang 

 

1,8 Metode Penelitian 

1.8.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 
Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menjelaskan 
peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. penelitian deskriptif pada 
umunya hanya mendiskripsikan konsep dan variabel yang diteliti, 
mendiskripsikan perbedaan konsep dan variabel, menghubungkan variabel yang 
satu dengan yang lainya.7 Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk 
menjelaskan pengimplementasian program EMAS dalam upaya menurunkan 
angka kematian ibu di Kabupaten Brebes. 

 

 

 
                                                             7 Sudjana, Nana. 2011. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung : Sinar Baru Algensindo hal 52 – 53  
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1.8.2 Situs Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. 
Kabupaten dengan presentasi Angka Kematian Ibu yang masih sangat tinggi di 
Provinsi Jawa Tengah. 

1.8.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah orang – orang atau instansi atau organisasi 
yang menjadi pelaksana atau menjadi sasaran dari pelaksanaan program EMAS di 
Kabupaten Brebes. Dalam penelitian ini peneliti memilih Dinas Kesehatan 
Kabupaten Brebes, Organisasi FMM, Pusekesmas, dan Rumah Sakit, sebagai 
subyek penelitian. 

 1.8.4 Jenis Data 

Dalam Penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data yang berupa 
dokumen, arsip, dan data yang berupa perilaku manusia beserta ciri – ciriny, yang 
mencakup nilai verba, yaitu perilaku yang disampaikan secara lisan dan kemudian 
di catat poin – poin pentingnya kemudian dijabarkan. Hal ini dilakukan dengan 
mencatat hasil wawancara terhadap para responden, melihat perilaku nyata dan 
ciri – cirinya yang dapat diamati, serta mencatat frekuensi perbuatan – perbuatan 
tertentu. 

1.8.5 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian terbagi menjadi 
dua jenis yaitu : 
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a. Data Primer 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari 
narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut berkaitan dengan 
informasi – informasi penting yang dapat menunjang validitas dari penelitian.data 
primer juga merupakan hasil temuan lapangan berupa hasil interview dengan 
responden dan hasil pengamatan dilapangan dengan menggunakan teknik 
wawancara ataupun observasi. Responden adalah aktor-aktor yang berperan 
penting dalam permasalahan yang diteliti. Data primer yang dicari penulis dalam 
penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi program EMAS, sebagai  
upaya penurunan Angka Kematian Ibu ( AKI ), di Kabupaten Brebes. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber tertulis seperti 
buku-buku, dokumen, jurnal, artikel, media cetak, dan elektronik yang relevan 
dengan tema penelitian.Data sekunder bersifat teoritis dan digunakan sebagai 
landasan dan pedoman dalam melakukan penelitian.Selain itu data sekunder 
digunakan sebagai pelengkap atau pendukung informasi-informasi yang tidak 
ditemukan dalam data primer. 

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan data adalahsalah satu langkah utama dalam 
penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data.Yang kemudian data 
tersebut diolah untuk dapat memecahkan suatu fenomena atau masalah. 

Dalam penilitan ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain : 
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1. Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, dan 
berlangsung antara narasuber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah 
untuk mendapatkan informasi, dimana sang pewawancara melontarkan pertanyaan 
– pertanyaan untuk di jawab oleh yang di wawancarai. 

Responden dalam penelitian ini adalah 1. Pelaksana Tim Pokja EMAS , 
DR Tami, Kasi Kesehatan Keluarga , Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2.  
Pokja IT Program EMAS, Mas Dika, anggota Teknologi Informasi, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Brebes, 3. Anggota CSSC, sekaligus Ketua FMM, Mas 
Rizky,4. Kepala Puskesmas Vanguard, DR sigit Arumtara, 5. Dokter yang 
menangani Kegawatdarurtan, DR Reni  6. Ibu Ani , masyarakat 

 

2. Observasi  

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk 
memhamai suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian 
memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan 
gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-
informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. 
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1.8.7 Teknik Analisis Data  

1. Reduksi data, artinya disini penulis berusaha memilih poin – poin utama 
dari masalah yang sedang diteliti. Dengan memilih poin – poin penting 
dari suatu masalah diharapkan penulis dapatmelihat suatu gambaran yang 
jelas sehingga dapat memduahkan penulis dalam melakukan penelitian. 

2. Penyajian data, disini penulis berusaha dalam menyajikan data. Data 
tersebut disajikan dalam bentuk kata – kata atau kalimat. Sehingga disini 
pembaca dapat dengan mudah memahami penelitian tersebut. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi data, disini penulis berusaha untuk menarik 
kesimpulan atau benang merah dari permasalahan yang akan diteliti. 
Namun kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
berubah apabila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat pada tahap 
pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan 
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpoulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. 

1.8.8 Kualitas Data 

Kualitas data dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis implementasi 
kebijakan penurunan tingkat kematian ibu di Kabupaten Brebes. 

 


