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KAtA PengAntAr

Para bidan memiliki peran yang penting dalam memastikan kehamilan dan persalinan yang terencana 
dan aman, dan dalam membantu orang muda mengembangkan potensinya. Para bidan juga memegang 
peran yang krusial dalam keluarga berencana, memberikan dukungan dalam setiap tahapan siklus repro-
duksi. Bidan menyediakan konseling untuk mereka yang ingin memulai atau menunda memiliki keluarga, 
dan membantu perempuan dalam memilih jenis kontrasepsi yang paling tepat sesuai dengan tujuan re-
produksi mereka. Bidan membantu perempuan melalui proses kehamilan dan persalinan, serta menye-
diakan perawatan bagi bayi baru lahir, membantu mereka bertumbuh menjadi anak dan orang dewasa 
yang sehat. 

Jika dilengkapi dengan pelatihan dan dukungan yang tepat, para bidan berpotensi menurunkan kematian 
ibu dan bayi baru lahir sebanyak dua per tiga, serta menyediakan 87 persen pelayanan kesehatan esensial 
yang dibutuhkan oleh perempuan dan bayi baru lahir. Bidan berkualitas tinggi dapat menyelamatkan jiwa 
dan berkontribusi terhadap keluarga sehat dan masyarakat yang lebih produktif. Agar para bidan dapat 
bekerja dengan efektif, perhatian harus diarahkan kepada area kunci seperti: ketersediaan, akses, pener-
imaan dan kualitas. Bidan harus tersedia di setiap desa dekat dengan masyarakat, pelayanannya harus 
dapat diakses oleh masyarakat dan dapat diterima dalam konteks sosial dan budaya. Dan, yang paling 
penting, mereka harus menyediakan pelayanan berkualitas tinggi, dengan didukung oleh pelatihan, per-
alatan,  termasuk lingkungan kebijakan yang efektif dan memberdayakan. 

Mencapai tujuan kesehatan ibu dan anak akan tetap menjadi tantangan pada agenda pembangunan pas-
ca-2015. Temuan dari laporan konsultansi di tahun 2014 dan proposal lanjutan di dalam laporan tahun 2015 
akan menyediakan rekomendasi berharga untuk menjawab tantangan ini di Indonesia, khususnya dari sisi 
penyedia layanan – pelayanan kebidanan. Pengalaman international menggambarkan bahwa kebidanan 
perlu diregulasi sebagai profesi yang otonom, dilengkapi dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan harus 
sepenuhnya akuntabel terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan koordinasi dan pelatihan yang lebih 
baik, para bidan memiliki dampak yang besar dalam membantu Indonesia memenuhi tujuan-tujuan SDGs 
– tujuan pembangunan berkelanjutan, terkait kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir, anak, dan remaja. 
Para bidan juga akan menjadi mitra penting dalam memenuhi tujuan-tujuan FP2020 terkait keluarga ber-
encana yang disepakati pada London Summit on Family Planning pada tahun 2012.

Kedua laporan ini akan menjadi sumber informasi yang sangat baik untuk dirujuk saat mendiskusikan isu-
isu terkait profesi bidan dan isu-isu kebidanan. Diharapkan, pada kerja sama Pemerintah Indonesia den-
gan UNFPA Country Programme ke-9, rekomendasi dapat dielaborasi lebih lanjut untuk mendukung kerja 
Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan, dan menyediakan landasan untuk bertindak 
yang kongkrit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di seluruh negeri. 
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rIngKAsAn eKseKUtIf

tujuan Laporan
UNFPA telah menugaskan penyusunan laporan ini agar dapat memahami secara lebih baik bagaimana 
mereka dapat memberikan dukungan bagi dunia kebidanan di Indonesia dan membantu profesi ini 
berkembang sebagai profesi yang otonom, dikelola oleh para bidan sendiri. Oleh karena itu, laporan ini 
memaparkan informasi mengenai status dunia kebidanan di Indonesia dan kemajuan yang telah dicapai 
dalam pengembangan regulasi kebidanan di mana bidan adalah sebuah profesi.

Pengumpulan Informasi
Pengumpulan data berlangsung tanggal 17 Agustus sampai 10 September 2014. Metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan informasi dan memandu proses tanya jawab adalah metode gabungan. Analisis 
data dilakukan secara iteratif saat proses konsultasi berlangsung. Penggunaan metode gabungan ini 
membantu proses triangulasi dan validasi data, sehinga temuan dapat diperkuat. 

Konteks
Indonesia telah mencapai cukup banyak kemajuan dalam meningkatkan kesehatan bagi penduduknya 
dalam kurun dua puluh tahun terakhir, walaupun ada beberapa indikator kunci yang menunjukkan keadaan 
stagnan. Angka Kematian Ibu (AKI) tetap tinggi, dan kemajuan dalam mengurangi tingkat kematian bayi 
baru lahir atau dalam memenuhi kebutuhan keluarga berencana relatif kecil. Angka Kematian Ibu dan 
Angka Kematian Bayi Baru Lahir lebih tinggi di provinsi-provinsi termiskin dan terjadi pada perempuan-
perempuan yang paling miskin dan bayi-bayi mereka yang baru lahir.

Berinvestasi pada Bidan
Bidan berada di garis depan dalam menyediakan layanan Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan 
Bayi Baru Lahir. Karena itu mereka memainkan peran kunci dalam mengatasi angka kematian ibu yang 
tinggi. Di semua negara yang telah berhasil secara dramatis menurunkan angka kematian ibu dan bayi 
baru lahir, tenaga kerja kesehatan yang profesional adalah kunci sukses mereka. Hasil yang diperoleh dari 
investasi Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan kebidanan sangatlah besar1.

Perlunya Peraturan
Gambar yang menunjukkan gabungan kinerja sistem kesehatan Indonesia dan kurangnya kemajuan 
dalam menurunkan angka kematian ibu, memberikan pesan kepada pemerintah bahwa perhatian 
harus diberikan pada isu-isu terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan tidak terbatas hanya 
menyediakan akses kepada layanan-layanan tersebut. Faktor kunci yang berkontribusi pada buruknya 
kualitas layanan kesehatan adalah kurangnya standarisasi pendidikan, layanan kesehatan dan penyediaan 

1  UNFPA, WHO and ICM; The State of the World’s Midwifery 2014
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pelayanan kesehatan. Karena itu, untuk melindungi masyarakat, perlu dibentuk sebuah otoritas regulator 
yang dapat menegakkan pemberlakuan standar yang sama untuk pendidikan tenaga kesehatan dan 
layanan kesehatan, dan hal ini menjadi isu mendesak yang harus segera ditangani oleh Kementerian 
Kesehatan RI. 

Untuk merespon kebutuhan ini, tahun 2011, dengan bantuan Bank Dunia, Kemenkes RI bekerjasama 
dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mulai melakukan proses reformasi peraturan, yang 
melibatkan pembentukan sebuah badan regulatori (di bawah Kemenkes RI) untuk melakukan standarisasi 
dan penyeragaman pendidikan, layanan kesehatan dan profesi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

tanggapan Pemerintah 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 46/2013 mengenai Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, 
sebuah Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan didirikan untuk melaksanakan reformasi peraturan tersebut. 
Karena profesi dokter, dokter gigi, apoteker telah memiliki Konsil mereka sendiri, mereka tidak termasuk 
dalam Permenkes ini. Mekanisme yang sekarang dijalankan oleh otoritas regulator berdasarkan peraturan 
MTKI adalah sertifikasi, registrasi, pemberian lisensi dan akreditasi. Mekanisme lainnya, seperti pemberian 
kredensial sedang dipertimbangkan. Pembentukan Konsil sejenis, dengan fungsi yang berbeda, akan 
dilakukan juga di tingkat provinsi. 

Konsil Tenaga Kesehatan masih dalam proses pengembangan dan model akhir peraturan tenaga kesehatan 
profesional yang akan diadopsi Pemerintah Indonesia masih belum jelas. Dalam bentuknya sekarang ini, 
kerangka peraturan MTKI tidak memungkinkan tiap-tiap profesi tenaga kesehatan untuk berfungsi sebagai 
badan otonom. Walaupun demikian, hal ini mungkin akan berubah sejalan dengan perubahan model.

Peraturan tentang Profesi Bidan 
Pembentukan otoritas regulator untuk perawat dan bidan tertinggal di belakang profesi kesehatan 
lainnya2 dan tidak mendapatkan dukungan penuh dari Kemenkes RI. Sebuah masalah yang mendasar 
yang menyebabkan diskusi berkepanjangan adalah mengenai badan pengelola bagi profesi-profesi ini, 
serta pentingnya mengembangkan sebuah struktur otonom yang di dalamnya tidak ada yang tumpang 
tindih, yaitu misalnya dengan memisahkan konsil kebidanan dan konsil keperawatan.

Badan profesional utama untuk bidan adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Sebagai sebuah asosiasi 
profesional, IBI tidak memiliki kewenangan sebagai regulator dan kurang dapat mempengaruhi pembuatan 
kebijakan dan perencanaan. Kekuatan terbesarnya adalah 220 ribu orang bidan yang diwakili asosiasi ini 
(yang jumlahnya akan semakin bertambah) dan status tinggi para bidan di hadapan masyarakat. 

Sejak 2005, IBI telah menyusun rancangan Undang-Undang dan menyampaikannya ke hadapan DPR, agar 
sebuah Konsil Kebidanan Indonesia dapat dibentuk dan konsil ini akan berfungsi sebagai badan otonom 
yang dikelola oleh para bidan. Atas permintaan DPR, Undang-Undang ini direvisi di tahun 2013. Ada pula 
Rancangan Undang-Undang lain yang telah disampaikan ke hadapan DPR yakni Rancangan Undang-
Undang Keperawatan. Banyak pihak dari kedua profesi ini berharap kedua rancangan UU ini akan disahkan 
oleh DPR secara bersama-sama tahun ini. Namun perkembangan situasi menunjukkan bahwa sepertinya 
ini tidak akan terjadi. 

2  Rokx, C, Marzoeki, P, Harimurti, P and Satriawan, E 2009, Indonesia’s Doctors, Midwives and Nurses: Current Stock, Increasing Needs, Future Challenges and Options, World 
Bank, Jakarta
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Memperkuat Kasus untuk Kebidanan di Indonesia: Melangkah ke Depan
Sebuah tim yang terdiri dari para bidan yang terpelajar, berlisensi dan dilatih sesuai dengan standar 
internasional, dan bekerja dalam sebuah lingkungan yang didukung oleh peraturan-peraturan dan 
praktik-praktik- yang memberdayakan dalam suatu continuum of care pelayanan kesehatan reproduksi dan 
kesehatan ibu dan bayi baru lahir, dapat secara signifikan berkontsibusi kepada penurunan angka kematian 
ibu dan bayi baru lahir di seluruh Indonesia. Namun demikian, dalam suatu lingkungan yang politik dan 
peraturannya tidak cukup jelas dan kualitas layanan adalah isu utama, bidan di Indonesia menghadapi 
tantangan dan hambatan besar yang akan berdampak negatif bagi perkembangan para bidan sebagai 
satu kelompok profesional yang otonom.

tantangan Kunci dan Keterbatasan
Ada tantangan kunci dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan sebelum profesi bidan dapat 
melangkah ke depan:

tantangan
•	 Menciptakan	 otoritas	 regulator	 terpisah	 untuk	 kebidanan	 tidak	masuk	 dalam	 agenda	 Kemenkes	 RI,	

namum Kemenkes telah menyampaikan RUU Tenaga Kesehatan kepada DPR, yang jika disahkan akan 
memungkinkan profesi seperti kebidanan memiliki peluang untuk mendirikan sebuah badan otonom 
seperti Konsil Kebidanan di bawah wadah sebuah Badan Hukum. Jika Badan yang sedemikian sudah 
terbentuk maka semua profesi di Indonesia dapat bergabung di bawah badan ini. 

•	 Ada	 pengakuan	 umum	 bahwa	 sistem	 pendidikan	 yang	 sekarang	 berlaku	 untuk	 bidan	 di	 Indonesia	
tidak mendukung dihasilkannya lulusan berkualitas baik dan, akibatnya, tidak tersedia layanan yang 
berkualitas baik pula. Telah ada upaya untuk menjawab masalah ini melalui struktur MTKI; sayangnya 
upaya ini belumlah memadai. Persepsi bahwa kebidanan adalah hanya keterampilan kejuruan dan 
bukan suatu profesi memberikan dampak pada tingkat pendidikan yang dapat mereka tempuh dan 
status mereka sebagai profesi otonom di Indonesia dan di masyarakat internasional.

•	 Kebidanan	 adalah	 profesi	 yang	 penting	 dan	 cukup	 dipandang	 di	 Indonesia.	 Dari	 observasi	 terlihat	
bahwa sebagian besar tanggung jawab memimpin profesi ini diserahkan pada bidan senior. Penting 
bagi kita mencari generasi penerus para bidan ini, dan mengembangkan kapasitas mereka sebagai 
pemimpin dan pelopor (champion) dunia kebidanan di Indonesia. 

Keterbatasan
•	 Situasi	politik	saat	ini	tidak	ideal	bagi	pengembangan	peraturan	kebidanan.	Peraturan	mengenai	Profesi	

Kesehatan di Indonesia masih dalam tahap awal penyusunan. Kemenkes RI telah menyampaikan ke DPR 
Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan; sampai disahkan, sulit menentukan tingkat otonomi 
yang akan dimiliki oleh setiap profesi. 

•	 Terlebih	lagi,	sekarang	kita	memiliki	pemerintahan	baru	dan	apa	yang	akan	terjadi	dengan	kementerian-
kementerian atau peraturan mengenai profesi tenaga kesehatan di Indonesia belumlah jelas. Karena 
itu, kita perlu menunggu situasi politik menjadi stabil dan DPR perlu membuat keputusan terlebih 
dulu mengenai berbagai Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan profesi tenaga kesehatan, 
sebelum ada kejelasan mengenai apa yang dapat dilakukan UNFPA agar dapat memberikan dukungan 
optimal kepada dunia kebidanan Indonesia sehingga profesi ini dapat berkembang menjadi profesi 
yang otonom. 
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rekomendasi
Kebidanan 2030 menyediakan jalan kebijakan dan perencanaan bagi Indonesia. Building block 
yang paling penting untuk menerjemahkan Visi Kebidanan 2030 kedalam praktik adalah: kemauan 
politik, kepemimpinan yang efektif dan para “champion” di bidang kebidanan yang akan mendorong 
terselenggaranya agenda kegiatan.
Hal ini perlu didukung oleh momentum yang sekarang sedang terjadi di tingkat regional dan internasional 
untuk memperbaiki SRMNH. Dengan pertimbangan tersebut, kami menyampaikan rekomendasi-
rekomendasi di bawah ini:

UnfPA
•	 Menunggu	 situasi politik menjadi kondusif; menunggu sampai struktur MTKI di masa mendatang, 

sebagai regulator otoritas profesi kesehatan di Indonesia, sepenuhnya ditentukan. Kemudian, 
berdasarkan tingkat otonomi yang nantinya akan diberikan kepada profesi kebidanan, putuskan 
bagaimana akan melangkah ke depan.

•	 Melibatkan	 diri	 dalam	 advokasi	 tingkat	 tinggi	 untuk	 mendukung	 pengembangan	 sebuah	 badan	
regulator yang dikelola oleh para bidan. Hal ini akan memastikan bahwa para bidan di Indonesia 
memiliki posisi yang baik karena memiliki badan yang berfungsi secara otonom. Struktur MTKI yang 
ada sekarang tidak memungkinkan hal ini.

•	 Mendukung	 Ikatan	 Bidan	 Indonesia	 melakukan	 advokasi	 guna	 memperkuat	 layanan	 dan	 praktik	
kebidanan di Indonesia. Secara khusus memperkuat praktik-praktik terbaik dan mendukung agar bidan 
menjadi penyedia layanan dasar bagi “pelayanan berpusat pada perempuan” dan untuk memperkuat 
kualifikasi prapelayanan bidan supaya berada sedikitnya di tingkat pendidikan bergelar (S1).

•	 Berinvestasi	 dalam	 bantuan	 teknis	 untuk	 mendukung	 pendidikan,	 pembuatan	 peraturan,	 dan	
pembentukan asosiasi sebagaimana diperlukan, berdasarkan permintaan Ikatan Bidan Indonesia, 
Kementerian Kesehatan dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memberikan prioritas 
pada penguatan pendidikan pra-pelayanan untuk para bidan dan mengembangkan kapasitas para 
bidan untuk memimpin dan mengelola profesi ini sebagai badan yang otononom.

•	 Jika	DPR	RI	mensahkan	Undang-Undang	Kebidanan	Indonesia,	atau	saat	mempersiapkan	didirikannya	
sebuah Konsil Kebidanan, UNFPA membantu Ikatan Bidan Indonesia untuk mengembangkan sebuah 
kerangka peraturan yang dapat memandu agar sebuah Konsil Kebidanan di masa mendatang dapat 
berfungsi dengan baik. 

•	 Mempertimbangkan	untuk	mendukung	program	beasiswa	S2	yang	dapat	mendorong	lahirnya	generasi	
pemimpin kebidananan di masa mendatang, dukungan dana diberikan hanya untuk program beasiswa 
yang dapat memperkuat kebidanan di Indonesia, yakni pendidikan kebidanan, penelitian terkait praktik 
yang relevan dengan konteks Indonesia.

•	 Memberikan	 kepada	 para	 champion penghargaan khusus dan insentif, misalnya sertifikat dan 
penghargaan untuk membantu bidan, sponsor untuk menghadiri konferensi kebidanan atau sejenisnya.

•	 Mempertimbangkan	 untuk	 mendanai	 terbentuknya	 sebuah	 model	 pendidikan	 kebidanan	 dan	
pelayanan kesehatan yang terstandar dan teregulasi dalam satu wilayah geografis tertentu di Indonesia. 
Melaksanakan sebuah penelitian berkolaborasi dengan Direktorat Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI. 
Mereview kesenjangan antara kompetensi kebidanan dan outcome kebidanan, pelatihan prapelayanan 
(pre-service) dan pelatihan selama pelayanan (in-service) dan efektifitas berbagai mekanisme terkait 
peraturan kebidanan yang ada. Mengangkat isu-isu dengan IBI dan melibatkan mereka dalam mencari 
solusi. Ketika model sudah diuji, membuat rekomendasi untuk mereplikasikan model tersebut ke 
seluruh Indonesia. 
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•	 Mempertimbangkan	untuk	mengembangkan	sebuah	kemitraan	yang	akan	menerjemahkan	kebijakan	
dan perencanaan ke dalam realita. Dengan bekerja di tingkat “upstream”, UNFPA punya posisi cukup 
baik untuk melakukan hal ini3. Guna memastikan bahwa kebijakan akan diterjemahkan ke dalam realita, 
bentuklah kemitraan strategis untuk mendukung implementasi “di lapangan”, misalnya pengiriman 
pesan melalui SMS yang didukung oleh Program Info Bidan UNICEF dapat digunakan untuk alat 
advokasi, baik untuk mengirim pesan dan untuk mengumpulkan informasi, atau digunakan untuk 
memperkuat sistem rujukan. 

Ikatan Bidan Indonesia
•	 Jika	dukungan	teknis	diperlukan	untuk	hal-hal	yang	terkait	dengan	peraturan,	pendidikan	dan	asosiasi,	

IBI dapat meminta bantuan dari UNFPA. Misalnya, sebuah kerangka peraturan untuk mendukung 
Konsil Kebidanan agar dapat berfungsi, lokakarya untuk membahas perbedaan antara asosiasi dan 
badan otonom, bantuan untuk melakukan standarisasi kurikulum di tingkat pendidikan tinggi dan 
pengembangan keterampilan berpikir kritis di antara para bidan. 

•	 Terus	melakukan	advokasi	untuk	mendukung	dan	memperkuat	layanan	dan	praktik	kebidanan.	Terutama	
memperkuat praktik-praktik terbaik dan mendorong dijadikannya bidan sebagai penyedia utama 
“pelayanan yang terpusat pada perempuan” dan mendorong penguatan pendidikan prapelayanan.

•	 Mengidentifikasi	dan	menominasikan	calon-calon	yang	 tepat	untuk	menerima	program	beasiswa	di	
jenjang S2 dan di atasnya. Beasiswa ini untuk bidan-bidan yang akan menjadi pemimpin para bidan 
di Indonesia di masa mendatang; berikan beasiswa ini hanya untuk program yang memperkuat 
pendidikan dan praktik kebidanan. 

•	 Mengidentifikasi	dan	mencari	dukungan	untuk	para	champion untuk memastikan adanya aksi positif 
untuk memajukan kebidanan di Indonesia, dan juga di sektor kesehatan, melalui berbagai media.

•	 Memberikan	 kepada	 para	 champion penghargaan khusus dan insentif, misalnya sertifikat dan 
penghargaan untuk membantu bidan, berikan sponsor untuk menghadiri konferensi kebidanan atau 
sejenisnya. 

Kementerian Kesehatan
•	 Berdasarkan	 kebutuhan,	 meminta	 bantuan	 teknis	 dari	 UNFPA	 untuk	 mendukung	 pengembangan	

bidang-bidang yang terkait erat dengan peraturan kebidanan di Indonesia. Bidang-bidang ini meliputi 
pergeseran tugas (task shifting), cakupan praktik bidan, standarisasi kurikulum kebidanan, panduan 
dan SOP pemberian layanan, penyelarasan dokumentasi terkait kebidanan antara dokumen-dokumen 
Kementerian Kesehatan dan BKKBN dan instansi lainnya.

•	 Sejalan	dengan	semakin	berkembangnya	peraturan	mengenai	tenaga	kesehatan	di	Indonesia,	sediakan	
ruang lebih besar untuk menampung masukan dari setiap profesi. MTKI yang sekarang tidak dapat 
mengakomodasi profesi yang beranggotakan lebih dari 220.000 tenaga kesehatan profesional untuk 
menyuarakan pendapatnya atau ikut serta dalam pengembangan profesinya di tingkat kebijakan.

•	 Setelah	pengesahan	Undang-Undang	Tenaga	Kesehatan	oleh	DPR	RI,	pertimbangkan	untuk	mendukung	
setiap profesi kesehatan untuk mendapatkan otonomi dalam tingkat tertentu sehingga mereka dapat 
memiliki akuntabilitas terhadap praktik yang mereka lakukan. 

3 Diambil dari Laporan Review AusAID mengenai Kinerja Donor: Kinerja Badan-Badan PBB yang bergerak dalam sektor kesehatan di Indonesia digabung. WHO, UNICEF, 
UNAIDS, UNFPA dan FAO semua memainkan peran penting dalam advokasi kebijakan dengan Pemerintah, walaupun area tempat kami memberi dukungan terhadap 
aktifitas operasional mereka kinerja tetap tidak optimal, terutama pekerjaan kami melalui UNICEF terkait kesehatan Ibu dan Anak yang tidak berhasil mencapai outcome 
yang dihekendaki. Hal ini mungkin terkait dengan kemampuan mereka bekerja erat dengan sistem pemerintah Indonesia dan kesulitan mempertahankan staf terutama di 
daerah-daerah terpencil.
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•	 Jika	 profesi	 kebidanan	memperoleh	 tingkat	 otonomi	 tertentu,	mintalah	 UNFPA	 untuk	memberikan	
bantuan teknis agar memperkuat kerangka peraturan kebidanan. Ini dapat membantu mendefinisikan 
cakupan praktik kebidanan, bagaimana mendisiplinkan anggota-anggota profesinya, mengelola 
pendaftaran, dll.

•	 Direktorat	Kesehatan	 Ibu	Kemenkes	RI	dapat	mempertimbangkan	meminta	dukungan	UNFPA	untuk	
melakukan sebuah penelitian untuk meninjau ulang kesenjangan antara kompetensi dan dampak 
di dunia kebidanan Indonesia, antara pelatihan pre-service dan in-service, dan efektifitas berbagai 
mekanisme terkait peraturan kebidanan yang ada. Mengangkat isu-isu dengan IBI and melibatkan 
mereka dalam mencari solusi. Ketika model sudah diuji, membuat rekomendasi untuk mereplikasikan 
model tersebut ke seluruh Indonesia. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
•	 Berdasarkan	 kebutuhan,	 meminta	 bantuan	 teknis	 dari	 UNFPA	 untuk	 mengembangkan	 program-

program pendidikan bagi bidan yang mendukung reformasi pendidikan dan Kerangka Kualifikasi 
Indonesia. Bidang-bidang bantuan teknis mungkin meliputi standarisasi program diploma saat ini 
menjadi S1, peninjauan ulang poin masuk (entry points) untuk kebidanan terhadap Kerangka Kualifikasi 
Indonesia, dll.

•	 Mendukung	 penguatan	 pendidikan	 kebidanan	 pra-pelayanan	 dengan	 memberikan	 advokasi,	 dan	
dukungan bagi program formal kebidanan yang bergelar, yang membantu meningkatkan status 
pendidikan kebidanan ke jenjang formal bergelar dan menghasilkan lulusan yang mampu berfungsi di 
tingkat pemikiran kritis yang lebih tinggi.

•	 Mengembangkan	dan	memperkuat	jalur	karir	para	bidan,	agar	nantinya	ada	beberapa	pintu	masuk	yang	
memungkinkan bidan memiliki keleluasaan dalam belajar dan bergabung dalam program-program 
pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, melalui pengakuan terhadap pendidikan dan pengalaman 
mereka sebelumnya; pertimbangkan kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia untuk melakukan hal 
ini.
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1. PenDAHULUAn

1.1 tujuan Laporan Ini (Putusan mengenai tujuan)
UNFPA telah menugaskan penyusunan laporan ini agar dapat memahami secara lebih baik bagaimana 
mereka dapat memberikan dukungan bagi dunia kebidanan di Indonesia dan membantu profesi ini 
berkembang sebagai profesi yang otonom, dikelola oleh para bidan sendiri. Oleh karena itu, laporan ini 
memaparkan inforomasi mengenai status dunia kebidanan Indonesia dan kemajuan yang telah dicapai 
dalam penyusunan peraturan kebidanan yang menekankan bidan sebagai sebuah profesi.

1.2 Metode dan Pendekatan
Metode dan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk mendukung penulisan 
laporan ini mencakup:
•	 Sebuah	 tinjauan	pustaka	dan	data	 sekunder,	dokumen	hasil	 konsultasi	pemangku	kepentingan	dan	

lokakarya-lokakarya, termasuk data sekunder berupa review dokumen-dokumen tersebut, bukti-bukti 
global mengenai penelitian kebidanan dan kebijakan, rencana, strategi dan instrumen peraturan yang 
relevan bagi konteks Indonesia.

•	 Pengembangan	 alat	 bantu	wawancara	 untuk	mendukung	 pertemuan	 dan	 lokakarya.	 Begitu	 tiba	 di	
Indonesia, alat-alat ini disempurnakan dan dimodifikasi agar sesuai untuk kebutuhan khusus (misalnya 
untuk lokakarya) dan sesuai dengan berbagai pemangku kepentingan. Penjelasan singkat mengenai 
alat-alat ini dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

456

tabel 1: ringkasan Alat Pengumpulan Data

Alat Bantu Wawancara

Terdiri dari alat bantu grafik yang dirancang untuk memotivasi diskusi, menampung 
umpan balik dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konteks 
Indonesia. Alat-alat ini sangat berguna terutama selama lokakarya dan saat berbicara 
dengan pemangku kepentingan.

Alat Pengumpulan Data

Alat ini mencakupi ICM Core tools4, Midwifery Toolkit tools5 yang telah dipilih dan 
JHPIEFO ReprolinePlus tools dan materi lain.6 Alat-alat ini disesuaikan dan dimodifikasi 
untuk penggunaan khusus dan dipakai sebagai tolok ukur untuk menyaring 
informasi spesifik terkait dengan “Pendidikan, Peraturan, dan Asosiasi” bidan 
Indonesia. 

•	 Temuan-temuan	 disimpulkan	 dari	 bukti-bukti	 kuantitatif	 dan	 kualitatif,	 termasuk	 sudut	 pandang	
pemangku kepentingan utama dan kenyataan lapangan. 

•	 Analisis	 data	 dilakukan	 secara	 iteratif	 selama	 proses	 konsultasi.	 Penggunaan	 metode	 gabungan	
membantu triangulasi dan validasi data. Metode triangulasi yang digunakan mencakup:

4 Tools is in Module 1 of  the Strengthening Midwifery Toolkit (Module 1: Strengthening Midwifery A Background Paper) WHO; 2011
5 International Confederation of Midwives Core Document to Support Education, Regulation and  Association  http://internationalmidwives.org/core-documents (last ac-

cessed September 2014)
6  Jhpiego Health Care Professional and Occupational Regulation Toolkit; http://reprolineplus.org/resources/health-care-professional-and-occupational-regulation-toolkit 

(last accessed Sept 11th 2014) 
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- Penggunaan data dari sumber beragam 

- Penggunaan umpan balik dari UNFPA dan/atau IBI 

- Penggunaan banyak perspektif untuk menginterpretasikan data 

- Penggunaan metode banyak dan pemangku kepentingan 

Untuk menghasilkan konsensus, berbagai pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses konsultasi, 
termasuk pejabat pemerintah, asosiasi profesi, donor dan badan-badan PBB.

1.3 Keterbatasan dan tantangan
•	 Peta	politik	dan	lingkungan	di	Indonesia	sekarang	sedang	mengalami	perubahan,	jaminan	kesehatan	

nasional sedang berada dalam fase awal implementasi dan baru terjadi pergantian pemerintahan; 
dampak dari semua ini terhadap sistem kesehatan dari sisi apakah akan ada restrukturisasi di masa 
mendatang tidak jelas.

•	 Peraturan	 mengenai	 Tenaga	 Kesehatan	 di	 Indonesia	 masih	 dalam	 tahap	 awal	 penyusunan;	 ada	
Rancangan Undang-Undang yang sudah disampaikan ke DPR RI untuk pembentukan Konsil Tenaga 
Kesehatan, dan pembentukan Konsil Keperawatan dan Kebidanan. Belum diketahui apakah peraturan 
akan secara perlahan dikembangkan di Indonesia dan apakah akan ada dampaknya bagi pendidikan 
penyedia layanan kesehatan, pemberian layanan dan profesi tenaga kesehatan itu sendiri.

•	 Konsultan	tidak	menguasai	bahasa	Indonesia	sehingga	membatasi	eksplorasi	terhadap	isu-isu	khusus.

1.4 ragangan Laporan Ini
Laporan ini terdiri dari enam bagian. 
1. Membahas mengenai tujuan laporan dan pendekatan yang diambil untuk mengumpulkan informasi 

dan kendala yang dihadapi ketika ingin memenuhi Kerangka Acuan Kerja.

2. Memberikan rasionalisasi terhadap laporan ini dan dukungan global serta bukti yang mendukung 
peran penting bidan dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir

3. Memberikan gambaran umum mengenai status kematian ibu di Indonesia dan upaya penguatan 
sektor kesehatan agar dapat menangani tingginya angka kematian ibu sejak tahun 1980an

4. Melakukan review terhadap perkembangan dan status profesi kebidanan di Indonesia dan isu-isu 
utama yang dihadapi para bidan

5. Membuat ragangan status Tenaga Kesehatan dan Peraturan Kebidanan di Indonesia

6. Meringkas tantangan-tantangan utama dunia kebidanan di Indonesia dan membuat sebuah kasus 
untuk menekankan pentingnya memperkuat kebidanan Indonesia dan menjadikannya sebagai 
profesi otonom. Rekomendasi-rekomendasi yang mendukung dibuatnya kasus ini. 
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2. LAtAr BeLAKAng DAn rAsIOnALIsAsI 

2.1 Dukungan global untuk Kebidanan
Sejak tahun 2008, UNFPA telah berada di garis depan dalam bekerja bersama Konfederasi Bidan Dunia 
atau International Confederation of Midwives (ICM) dan mitra global lainnya untuk memperkuat kualitas 
kebidanan melalui sejumlah inisiatif (Tabel 2). Sebuah strategi kunci telah disusun untuk menciptakan 
sebuah lingkungan kebijakan yang kondusif yang akan memberikan dukungan efektif terhadap 
pendidikan kebidanan, penyusunan peraturan dan pengembangan asosiasi. Kompetensi dan standar ICM 
yang dikembangkan melalui konsultasi dengan asosiasi kebidanan dan pemangku kepentingan di bidang 
kesehatan ibu di lebih dari 70 negara, telah dijadikan tolok ukur untuk penguatan profesi kebidanan di 
seluruh dunia. 

tabel 2: Dukungan global untuk Kebidanan dari UnfPA dan Para Mitra

2010
Pernyataan Bersama: Simposium Kebidanan Global Pertama tahun 2010 meminta aksi berbagai 
pemerintah untuk menanggapi hal-hal yang sangat penting terkait pendidikan, peraturan dan 
asosiasi kebidanan, dengan landasan untuk membentuk tenaga-tenaga kesehatan yang andal.

2011
State of the World Midwifery (Situasi Kebidanan Dunia): Pemberian Layanan Kesehatan, 
Menyelamatkan Hidup , memberikan analisis komprehensif pertama untuk layanan kebidanan dan 
isu-isu yang dihadapi negara-negara terkait kematian ibu dan bayi baru lahir

2013 Pernyataan Bersama: Simposium Global Ke Dua mengenai tantangan-tangan di tahun 2013 dan 
undangan bertindak untuk memperkuat kualitas layanan kebidanan.

2014

State of the World Midwifery (Situasi Kebidanan Dunia): Langkah Universal, Hak Perempuan untuk 
Mendapatkan Kesehatan, telah mendukung imbauan ini. Laporan ini menunjukkan kemajuan dan 
tren yang telah terjadi sejak peluncuran laporan edisi 2011, dan mengidetifikasikan hambatan dan 
tantangan di masa depan.

2030

State of the World Midwifery (Situasi Kebidanan Dunia) 2014 telah mencanangkan Kebidanan 2030 
sebagai jalan menuju kebijakan dan perencanaan. Kebidanan 2030 memfokuskan pada peningkatan 
ketersediaan, akses, penerimaan, dan kualitas layanan kesehatan dan tenaga kesehatan agar dapat 
mencapai tiga komponen Jaminan Kesehatan Universal atau universal health coverage (UHC): 
meningkatkan proporsi jangkauan terhadap perempuan usia produktif (meningkatkan cakupan); 
memperluas layanan dasar dan penting yang ada dalam paket kesehatan (meningkatkan layanan); 
sambil melindungi mereka terhadap kesulitan keuangan (meningkatkan perlindungan keuangan). 

2.2 rasionalisasi Laporan
Gambar yang menunjukkan gabungan kinerja sistem kesehatan Indonesia dan kurangnya kemajuan dalam 
menurunkan angka kematian ibu, memberikan pesan kepada pemerintah bahwa perhatian harus diberikan 
pada isu-isu terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan tidak terbatas hanya menyediakan akses 
kepada layanan-layanan tersebut. 

Faktor kunci yang berkontribusi pada buruknya kualitas layanan kesehatan adalah kurangnya standarisasi 
pendidikan, layanan kesehatan dan penyediaan pelayanan kesehatan. Karena itu, untuk melindungi 
masyarakat, perlu dibentuk sebuah otoritas regulator yang dapat menegakkan pemberlakuan standar 
yang sama untuk pendidikan tenaga kesehatan dan layanan kesehatan, dan hal ini menjadi isu mendesak 
yang harus segera ditangani oleh Kementerian Kesehatan RI.
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Untuk merespon kebutuhan ini, tahun 2011, dengan bantuan Bank Dunia, Kemenkes RI bekerjasama 
dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mulai melakukan proses reformasi peraturan, yang 
melibatkan pembentukan sebuah badan regulatori (di bawah Kemenkes RI) untuk melakukan standarisasi 
dan penyeragaman pendidikan, layanan kesehatan dan profesi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia 
melalui Proyek Penyetaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan atau Health Professional Education Quality 
Project (HPEQ).

Pengembangan otoritas regulator untuk perawat dan bidan tertinggal di belakang profesi kesehatan 
lainnya,7 dan tidak mendapatkan dukungan penuh dari Kemenkes RI. Sebuah masalah yang mendasar 
yang menyebabkan diskusi berkepanjangan adalah mengenai badan pengelola bagi profesi-profesi ini, 
serta pentingnya mengembangkan sebuah struktur otonom yang di dalamnya tidak ada yang tumpeng 
tindih, yaitu misalnya dengan memisahkan konsil kebidanan dan konsil keperawatan.

Badan profesional utama untuk bidan adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Sebagai sebuah asosiasi 
profesional, IBI tidak memiliki kewenangan sebagai regulator dan kurang dapat mempengaruhi pembuatan 
kebijakan dan perencanaan. Kekuatan terbesarnya adalah 220 ribu orang bidan yang diwakili asosiasi ini 
(yang jumlahnya akan semakin bertambah) dan status tinggi para bidan di hadapan masyarakat. 

Mengakui adanya kebutuhan akan kader-kader bidan yang berpendidikan, berlisensi, didukung dan 
dilatih untuk memenuhi standar internasional, UNFPA telah menugaskan penyusunan laporan ini, untuk 
mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana mereka bisa mendukung kebidanan di 
Indonesia agar bisa berkembang dalam sebuah badan regulator otonom, yang dikelola sendiri oleh para 
bidan. 

2.3 Bukti untuk Mendukung Penguatan Kebidanan
Di semua negara yang telah secara drastis berhasil menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, 
bidan-bidan yang terlatih atau orang-orang lain dengan keterampilan kebidanan merupakan kunci 
keberhasilan. Hasil yang didapatkan dari investasi pada sumber daya manusia dengan keterampilan 
kebidanan sangatlah besar8. Yang mendorong momentum ini adalah bukti-bukti yang jumlahnya semakin 
hari semakin banyak. Beberapa di bawah ini adalah ringkasan bukti-bukti tersebut:
•	 Fasilitas	 tingkat	 pertama	 dapat	 menangani	 80%	 kasus	 kedaruratan	 kebidanan	 secara	 efektif,	

menggunakan prosedur klinis sederhana. Penyediaan pertolongan pertama dalam kasus semacam ini 
sebelum dilakukannya rujukan tepat waktu ke fasilitas di tingkat selanjutnya dapat mencegah sampai 
dengan	50%	jumlah	kematian	ibu	dan	bayi	baru	lahir9. 

•	 Melalui	penggunaan	kontrasepsi,	 sebanyak	32%	kematian	 ibu	diperkirakan	dapat	dicegah.	Keluarga	
Berencana mengurangi risiko seumur hidup kematian ibu dan risiko tertinggi persalinan yang dihadapi 
perempuan berusia sangat muda atau yang relatif tua. KB juga salah satu cara paling efektif mengurangi 
angka kelahiran.10 

7 Rokx, C, Marzoeki, P, Harimurti, P and Satriawan, E 2009, Indonesia’s Doctors, Midwives and Nurses: Current Stock, Increasing Needs, Future Challenges and Options, World 
Bank, Jakarta

8 UNFPA, WHO and ICM; The State of the World’s Midwifery 2014
9 Countdown to 2015 decade report: Taking stock of maternal, newborn and child survival. Lancet 2010, 375: 2031-2044. 
10  Efektifitas biaya dari pencegahan terjadinya disability-adjusted life year (DALY) adalah pendekatan yang digunakan untuk menilai dampak sebuah program kese-

hatan. Satu DALY dapat digunakan untuk mewakili satu tahun hilang dari hidup sehat karena penyakit atau cedera; menghindari satu DALY adalah menghindari hilangnya 
satu tahun hidup sehat.
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•	 Pengaturan	 jarak	kelahiran	 juga	memberi	dampak	positif	bagi	penurunan	angka	kematian	bayi	dan	
anak11,12. Jarak antar kelahiran yang kurang dari 24 bulan akan meningkatkan risiko munculnya dampak 
negatif dari persalinan baik terhadap ibu maupun bayi13. Pendeknya jarak antar kelahiran berkorelasi 
dengan meningkatnya risiko kematian ibu, berat badan rendah pada bayi baru lahir, dan persalinan 
prematur.

•	 Bank	Dunia	memperkirakan	 bahwa	 angka	 kematian	 ibu	 dapat	 ditekan	 sebanyak	 75%,	 jika	 cakupan	
intervensi	utama	ditingkatkan	menjadi	99%.	Sama	halnya,	WHO	baru-baru	ini	menyimpulkan	bahwa	
hampir separuh kematian bayi baru lahir dapat dicegah dengan layanan tenaga terampil yang 
membantu proses persalinan. Bidan-bidan yang dilatih dan didukung secara memadai, dan yang 
bekerja di lingkungan yang mendukung di masyarakat dapat ikut melaksanakan banyak intervensi 
yang diperlukan untuk menangani kesehatan ibu.

•	 Bidan-bidan,	 yang	 terdidik	 dan	 memenuhi	 standar	 internasional	 dapat	 menyediakan	 87%	 layanan	
esensial yang dibutuhkan perempuan dan bayi baru lahir14.

•	 Undang-undang,	 peraturan,	 dan	 pemberian	 lisensi	 kebidanan	 memungkinkan	 bidan	 memberikan	
pelayanan berkualitas tinggi sebagaimana telah dipersiapkan oleh pendidikan mereka, sehingga 
dapat melindungi kesehatan perempuan. Layanan kebidanan berkualitas bagi ibu dan bayi baru lahir 
menyelamatkan jiwa dan memberi sumbangan dalam membentuk keluarga dan masyarakat sehat 
yang lebih produktif15.

•	 Hasil	yang	diperoleh	dari	investasi	ini	akan	berlipat	ganda	(Best Buy):

- Berinvestasi dalam pendidikan kebidanan, dan penempatan bidan untuk menyediakan layanan 
berbasis masyarakat, dapat menghasilkan keuntungan sebanyak 16 kali lipat, dalam aspek jumlah 
nyawa yang diselamatkan dan biaya operasi caesar yang bisa dihemat karena dapat dihindari, dan 
ini adalah investasi terbaik (best buy) dalam pelayanan kesehatan dasar.

- Berinvestasi pada bidan akan mengurangi beban dokter, perawat dan kader kesehatan lainnya 
agar mereka dapat fokus pada kebutuhan layanan kesehatan lainnya dan akan berkontribusi pada 
tercapainya perubahan yang besar, yaitu: pengurangan infeksi, mengakhiri kematian ibu dan bayi 
baru lahir yang dapat dicegah16.

11 Smith R. et al, 2009. Family planning saves lives. Population Reference Bureau
12 Macro International Inc. Demographic and Health Surveys
13  Conde-Agudelo A. 2006. Birth spacing and the risk of adverse outcomes: A meta-analysis. Journal of the American Medical Association, 29
14  UNFPA, WHO and ICM; The State of the World’s Midwifery 2014
15  Ibid
16  Ibid
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3. UPAYA-UPAYA MeMPerKUAt KeseHAtAn 
 IBU AnD sIsteM KeseHAtAn 

3.1 status Kesehatan Ibu
Sejak diluncurkannya Program Safe Motherhood di tahun 1987, menurunkan angka kematian ibu telah 
menjadi prioritas nasional pemerintah17.	Antara	1990	dan	2013,	AKI	menurun	menjadi	56%,	walaupun	di	
tahun-tahun belakangan ini penurunan melambat.18,19. Antara 1990 dan 2012, AKI turun dari perkiraan 
angka 27.720 ke 9.812. Para ibu yang meninggal biasanya adalah mereka yang muda, tinggal di pedesaan, 
tidak terlalu berpendidikan, dan miskin. AKI di antara ibu-ibu yang paling miskin adalah lebih dari 3 kali 
AKI di antara ibu-ibu yang tingkat kesejahteraannya lebih tinggi20. Pada saat yang sama, AKBBL (angka 
kematian bayi baru lahir) turun hampir separohnya, dari 32 ke 19, penurunan hanya sedikit sekali terjadi di 
kuintil yang miskin dibandingkan kuintil yang lebih kaya. 

Fasilitas	persalinan	telah	meningkat	tiga	kali	lipat,	dari	21%	di	tahun	1991	menjadi	63%	di	tahun	201221,22. 
Peningkatan	terkecil	terjadi	di	kuintil	paling	miskin	(Gambar	1),	di	tahun	2012,	30%	persalinan	terjadi	di	
kuintil	 termiskin,	 sementara	 88%	 terjadi	 di	 kuintil	 terkaya23.	 Dari	 46%	 perempuan	 yang	menggunakan	
“fasilitas kesehatan” dalam pertengahan tahun 2000an, hanya satu dari empat melahirkan di RS24,	 70%	
persalinan yang dilakukan di faskes terjadi di klinik bidan swasta dan tempat bersalin desa atau rumah 
bidan	desa	(90%	dari	“fasilitas”	swasta	ini	tidak	memiliki	sterilizer	atau	alat	resusitasi	yang	memadai	dan	
80%	kekurangan	magnesium	 sulfat)25. Tujuh persen lainnya melahirkan di pusat-pusat kesehatan yang 
85%-nya	tidak	memiliki	staf	terlatih	yang	dapat	melakukan	tindakan	obstetri	darurat	dasar	dan	perawatan	
bayi baru lahir (BEmONC)26. Karena itu dapat dikatakan bahwa di pertengahan tahun 2000an, sejumlah 
besar “persalinan di fasilitas kesehatan” sebetulnya terjadi di fasilitas yang tidak memiliki peralatan atau 
fasilitas memadai27.

Angka	operasi	 caesar	meningkat,	 dari	 0.8%	 (1986-89)	menjadi	 12.3%	 (2007-2011).	 Kebanyakan	operasi	
caesar	dilakukan	di	 fasilitas	swasta,	dengan	kesenjangan	besar	antara	kaum	miskin	dan	kaya:	3.7%	dari	
mereka yang berada di kuintil termiskin melahirkan melalui operasi caesar, sementara di kuintil paling 

17 AbouZahr C. Safe Motherhood: a brief history of the global movement 1947—2002. Br Med Bull 2003; 67: 13-25. PubMed
18 Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik—BPS) National Population and Family Planning Board (BKKBN), International Kementerian Kesehatan (Kemenkes—MOH) ICF. 

Indonesia demographic and health survey 2012. Jakarta, Indonesia. http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR275/FR275.pdf. (accessed Oct Sept 7, 2014)
19 Central Bureau of Statistics Indonesia, National Family Planning Coordinating Board, Ministry of Health Indonesia, Macro International. Indonesia demographic and health 

survey 1991. Jakarta, Indonesia: Central Bureau of Statistics, 1992.
20 World Bank. “…and then she died”: Indonesia maternal health assessment. Washington, DC: The World Bank, 2010.
21 Central Bureau of Statistics Indonesia, National Family Planning Coordinating Board, Ministry of Health Indonesia, Macro International. Indonesia demographic and health 

survey 1991. Jakarta, Indonesia: Central Bureau of Statistics, 1992.
22 Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik—BPS) National Population and Family Planning Board (BKKBN), International Kementerian Kesehatan (Kemenkes—MOH) ICF. 

Indonesia demographic and health survey 2012. Jakarta, Indonesia. http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR275/FR275.pdf. (accessed Oct Sept 7, 2014)
23 Ibid
24 Badan Pusat Statistik-Statistics Indonesia (BPS) and ORC Macro. Indonesia demographic and health survey 2002—2003. Jakarta, Indonesia. http://www.measuredhs.com/

pubs/pdf/FR147/FR147.pdf. (accessed Oct Sept 7, 2014)
25 Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health. Survey of midwives in three districts in Nusa Tenggara Timur, 2007: number, characteristics and work 

patterns. Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health, 2008
26 WHO. Using human rights for maternal and neonatal health: a tool for strengthening laws, policies and standards of care. A report of Indonesia field test analysis. Geneva, 

Switzerland: World Health Organization, 2006
27 The Lancet 23 June 2014(Artikel dalamPress DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60919-3
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kaya,	23%	melahirkan	melalui	operasi	caesar28. Walaupun ibu bersalin dengan komplikasi kebidanan serius 
biasanya	mengandalkan	layanan	RS	pemerintah,	pada	populasi	normal,	5%	perempuan	akan	membutuhkan	
operasi caesar. Meningkatnya kejadian operasi caesar, dengan kesenjangan antara kaum kaya dan miskin, 
menunjukkan bahwa ada perempuan yang membutuhkan tindakan untuk menyelamatkan nyawa mereka 
namun mereka tidak mendapatkannya. 

Di	tahun	2012	seorang	dokter,	bidan	atau	perawat	membantu	85%	persalinan29; angka ini menunjukkan 
kenaikan	 32%	 dari	 tahun	 199130. Terjadi kesenjangan di antara provinsi-provinsi, antara kaum miskin 
dan	kaya	(97%	berbanding	dengan	58%),31 dan antara ibu yang memiliki pendidikan menengah tingkat 
pertama	(97%)	dan	mereka	yang	tidak	memiliki	pendidikan	(32%).	

gAMBAr 1: Pencapaian Persalinan di fasilitas dan Proporsi Kelahiran yang Dibantu Bidan32

28  Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik—BPS) National Population and Family Planning Board (BKKBN), International Kementerian Kesehatan (Kemenkes—MOH) ICF. 
Indonesia demographic and health survey 2012. Jakarta, Indonesia. http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR275/FR275.pdf. (accessed Oct Sept 7, 2014)

29 Ibid
30 Central Bureau of Statistics Indonesia, National Family Planning Coordinating Board, Ministry of Health Indonesia, Macro International. Indonesia demographic and health 

survey 1991. Jakarta, Indonesia: Central Bureau of Statistics, 1992.
31 Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik—BPS) National Population and Family Planning Board (BKKBN), International Kementerian Kesehatan (Kemenkes—MOH) ICF. 

Indonesia demographic and health survey 2012. Jakarta, Indonesia. http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR275/FR275.pdf. (accessed Oct Sept 7, 2014)
32  Pengalaman negara dalam memperkuat sistem kesehatan dan penempatan bidan di negara dengan tingkat kematian ibu tinggi 
 Wim Van Lerberghe, Zoe Matthews, Endang Achadi, Chiara Ancona, James Campbell, Amos Channon, Luc de Bernis, Vincent De Brouwere, Vincent Fauveau, Helga Fogstad, 

Marge Koblinsky, Jerker Liljestrand, Abdelhay Mechbal, Susan F Murray, Tung Rathavay, Helen Rehr, Fabienne Richard, Petra ten Hoope-Bender, Sabera Turkmani The Lancet 
23 June 2014 (Artikel dalamPress DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60919-3
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Pencapaian di fasilitas persalinan dan proporsi kelahiran yang dibantu oleh bidan, bidan pembantu, atau perawat-bidan menurut kuintil harta 
kekayaan jika dibandingkan dengan 8 negara lain

3.2 Hambatan Keuangan
Keluarga-keluarga di Indonesia terkendala oleh biaya transportasi dan rawat inap yang sangat besar: 
misalnya untuk persalinan normal biaya yang harus dibayar adalah sekitar USD 111 sedangkan untuk 
tindakan caesar, pasien harus membayar USD423 untuk kelahiran melalui operasi caesar33. Hambatan 
keuangan untuk mengakses layanan menjadi sebuah isu penting, terutama saat ekonomi lumpuh di 
tahun 1997 dan mengakibatkan hampir seperempat penduduk hidup dalam kemiskinan. Tahun 2005 
sebuah jaring pengaman keuangan untuk kesehatan dirancang dan diimplementasikan. Hal ini kemudian 
ditransformasikan menjadi program jaminan kesehatan di tingkat nasional dan kabupaten/kota untuk 
daerah-daerah yang miskin dan hampir miskin,34 dengan tujuan yang ambisius yaitu menjangkau semua 
penduduk di bawah program jaminan kesehatan nasional sebelum 2019. Tahun 2011, program ini telah 
diperluas	untuk	menjangkau	44%	ibu	hamil	yang	tidak	memiliki	asuransi	untuk	melindungi	kehamilannya.	
Program asuransi ini telah mengurangi kesenjangan dalam mengakses layanan ---namun tidak sepenuhnya 
menghapus kesenjangan ini. Jaminan ini juga mencakup biaya transportasi, walau hanya sebagian karena 
biaya di tingkat pelayanan pertama harus ditanggung keluarga pasien yang bersangkutan35. 

33  Pujiyanto. In: Thabrany H, ed. Sakit, Pemiskinan dan MDGs. Jakarta, Indonesia: Kompas, 2009.
34  World Bank. “…and then she died”: Indonesia maternal health assessment. Washington, DC: The World Bank, 2010
35  Ibid
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3.3 Upaya Memperkuat sistem Kesehatan
Kesehatan Ibu adalah salah satu dari sepuluh prioritas utama Pemerintah. Komitmen ini tercermin dalam 
strategi, kebijakan, dan rencana-rencana seperti Rencana Aksi Nasional untuk Mengurangi Angka Kematian 
Ibu 2012-2015. Sayangnya, walaupun telah ada komitmen kuat, angka kematian ibu tetap tinggi (Tabel 3) 
dan tingkat penurunan yang dicapai di luar harapan dan berada di bawah negara-negara lain. 

tabel 3: Perbandingan Indikator Kunci Kesehatan

negara gnI per kapita Angka Kematian Ibu (per 
100.000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Bayi Baru Lahir 
(per 1.000 kelahiran hidup)

Indonesia 3,600  359 19

Filipina 3,900 94 14

Malaysia 13,740 31 3

Vietnam 2,2900 56 12

Thailand 7,770 48 8

Sumber: Biro Pusat Statistik Indonesia, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Kesehatan RI, Macro International. Survey 
Demografi Kesehatan Indonesia 2012. Jakarta, Indonesia: Biro Pusat Statistik, 1992

Sejak tahun 1980, Pemerintah RI telah melaksanakan beberapa perbaikan dalam sistem kesehatan 
(Gambar 2) yang bertujuan memperbaiki tingkat keberlangsungan hidup (survival) ibu dan bayi baru lahir 
di Indonesia. Upaya-upaya ini mencakup:
•	 Perluasan	jaringan	fasilitas	kesehatan	

•	 Peningkatan	pendidikan	dan	penyebaran	bidan	

•	 Pengurangan	hambatan	keuangan	

•	 Perbaikan	kualitas	pelayanan	kesehatan

Upaya-upaya ini telah menghasilkan pencapaian yang mengesankan dalam memperluas jangkauan 
layanan kesehatan. Sejak tahun 1980, pemerintah RI telah membangun sekitar 7.600 Puskesmas, 22.100 
Pustu dan 560 Rumah Sakit yang di tahun 2005 mempekerjakan staf berjumlah 415.000 orang (245,000 
di Puskesmas dan Pustu dan 170.000 di RS)36. Sektor kesehatan swasta bahkan telah tumbuh lebih pesat, 
sebagian karena kebijakan pemerintah memungkinkan Tenaga Kesehatan PNS bekerja paruh waktu di 
fasilitas milik swasta. 

Namun demikian, status kesehatan tidak bisa mengejar laju pertumbuhan ekonomi negara dan investasi 
yang semakin meningkat untuk kesehatan. Jumlah pasien rawat jalan yang datang ke fasilitas kesehatan 
baik milik pemerintah atau swasta menurun drastis di tahun 1997/8 dengan terjadinya krisis ekonomi dan 
keuangan, dan sampai sekarang jumlah ini belum kembali ke situasi sebelum krisis.37 Tingkat penurunan 
angka kematian ibu yang melambat cukup mengecewakan.

36 Pengalaman dalam penguatan sistem kesehatan dan penyebaran bidan di negara-negara yang memiliki angka kematian ibu yang tinggi.
 Wim Van Lerberghe, Zoe Matthews, Endang Achadi, Chiara Ancona, James Campbell, Amos Channon, Luc de Bernis, Vincent De Brouwere, Vincent Fauveau, Helga Fogstad, 

Marge Koblinsky, Jerker Liljestrand, Abdelhay Mechbal, Susan F Murray, Tung Rathavay, Helen Rehr, Fabienne Richard, Petra ten Hoope-Bender, Sabera Turkmani The Lancet 
23 Juni 2014(Artikel dalam Press DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60919-3

37 AusAID draf nota konsep: Program Kesehatan dan Gizi bagi Ibu dan Bayi Baru Lahir, Januari 2013
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Sebuah penelitian yang baru-baru ini dilakukan38 membandingkan upaya penguatan sistem kesehatan 
yang dilakukan di empat negara (Burkina Faso, Kamboja, Indonesia dan Maroko), untuk mengurangi angka 
kematian ibu sejak tahun 1980. Setiap negara telah melaksanakan sejumlah langkah untuk memperkuat 
sistem kesehatan, termasuk:
•	 Tata	Kelola	dan	Mobilisasi	Sumber	Daya	(pengakuan	oleh	pemerintah	dan	donor	bahwa	angka	kematian	

ibu adalah isu prioritas)

•	 Akses	dan	Komitmen:	(penghapusan	halangan	terhadap	akses,	melalui	misalnya	skema	keuangan	dan	
penyebaran bidan) 

•	 Penjangkauan	 yang	 efektif:	 (efektifitas	 dan	 intervensi	 aman	 melalui	 misalnya	 saja	 intervensi	 dan	
pelatihan berkualitas dan penguatan pemberian layanan agar semakin dekat dengan masyarakat)

•	 Outcome:	hasil	yang	lebih	baik	dalam	hal	kesehatan	ibu	dan	bayi	baru	lahir	

Sebagaimana dapat dilihat dari upaya yang dilakukan di Indonesia, (Gambar 2) upaya penempatan bidan 
adalah intervensi utama. Temuan dari setiap negara menunjukkan hal yang sama.
•	 Penguatan	 sistem	kesehatan	yang	dilakukan	dalam	 jangka	panjang,	dan	 investasi	dalam	kebidanan	

adalah strategi yang realistis dan efektif dalam mengurangi angka kematian ibu.

•	 Tanggapan	pemerintah	untuk	meningkatkan	kualitas	pelayanan	 termasuk	perbaikan	 standar	 teknis,	
kompetensi, peralatan, dan pelaksanaan audit sistematis mengenai kematian dan Kejadian Nyaris (near 
miss).

•	 Namun	demikian,	 selisih	waktu	antara	perluasan	cakupan	dan	perbaikan	kualitas,	dan	perbaikan	 ini	
hanya dibatasi pada dimensi teknis dan intervensi esensial, cukup mengkhawatirkan. Di semua negara, 
ada kesenjangan cukup besar antara komponen-komponen dalam kualitas layanan dan kenyataan di 
lapangan. 

Faktor-faktor kunci yang mengakibatkan buruknya kualitas layanan kesehatan adalah kurangnya 
standarisasi dalam pendidikan, layanan kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan. Artinya hubungan 
antara standar pendidikan, layanan kesehatan dan standar kompetensi tidaklah memadai. Karena itu 
standarisasi sekarang menjadi agenda prioritas yang akan dilakukan pemerintah Indonesia. Untuk itu, 
agar dapat melindungi masyarakat, sebuah otoritas regulator yang berfungsi untuk menegakkan standar 
pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi isu yang sangat mendesak. Sejak tahun 2011 dengan 
dukungan Bank Dunia, Kemenkes RI dan Kemendikbud RI telah mulai melakukan proses reformasi 
peraturan untuk menjawab isu-isu terkait kualitas, melalui standarisasi pendidikan dan layanan kesehatan. 
Bagian 5 laporan ini akan memberikan lebih banyak informasi mengenai reformasi ini.

38 Pengalaman dalam penguatan sistem kesehatan dan penyebaran bidan di negara-negara yang memiliki angka kematian ibu yang tinggi
 Wim Van Lerberghe, Zoe Matthews, Endang Achadi, Chiara Ancona, James Campbell, Amos Channon, Luc de Bernis, Vincent De Brouwere, Vincent Fauveau, Helga Fogstad, 

Marge Koblinsky, Jerker Liljestrand, Abdelhay Mechbal, Susan F Murray, Tung Rathavay, Helen Rehr, Fabienne Richard, Petra ten Hoope-Bender, Sabera Turkmani The Lancet 
23 June 2014(Artikel dalamPress DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60919-3
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4. KeBIDAnAn DI InDOnesIA

4.1 Jumlah dan Distribusi
Ikatan Bidan Indonesia baru-baru ini melaporkan bahwa ada 212.000 bidan di seluruh Indonesia40. Namun 
demikian, pencatatan terbaru di tingkat pusat menunjukkan ada lebih dari 220.000 bidan (jumlahnya 
masih mungkin bertambah) di Indonesia. Jumlah ini sebetulnya mencukupi untuk Indonesia. Sayangnya, 
angka tidak terpilah semacam ini menutupi ketidakseimbangan dalam distribusi bidan. Dibutuhkan upaya 
untuk lebih memeratakan distribusi bidan untuk mengurangi kesenjangan dalam ketersediaan layanan41.

4.2 Jenis-jenis Kader Kebidanan
Ada dua macam kader kebidanan di Indonesia:
1. Bidan pertama adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu bidan yang dipekerjakan pemerintah berdasarkan 

kontrak permanen. Bidan-bidan ini biasanya lebih berpengalaman dan bekerja di klinik dan di desa-
desa. Karena pengalaman mereka yang cukup banyak, beberapa dari mereka menjalankan praktik 
swasta.

2. Pegawai tidak tetap (PTT; kontrak) kader bidan yang berasal dari Program Bidan Desa. Pemerintah 
mempekerjakan bidan-bidan ini berdasarkan kontrak tiga tahunan yang bisa diperpanjang. Seringkali 
mereka ini adalah lulusan baru yang masih minim pengalaman42.

4.3 Bidan Desa
Bidan-bidan biasanya melayani satu desa atau lebih, menangani 3.500 warga, dan membantu 36 persalinan 
dalam setahun43. Para bidan yang bekerja di daerah-daerah pedesaan memiliki beban kerja yang lebih 
besar,	karena	seorang	bidan	dapat	bertanggung	jawab	untuk	lima	desa.	Hanya	29	%	desa	memiliki	bidan	
yang bertempat tinggal di desa tersebut44. Walaupun hal ini berarti ada ratio yang lebih tinggi antara bidan 
dan penduduk, hal ini bisa juga berarti bidan yang bekerja di daerah pedesaan mempunyai kesempatan 
membawa pendapatan yang lebih tinggi karena mereka menangani jumlah pasien yang lebih banyak45. 

4.4 Bidan Praktik swasta
Praktik bidan swasta telah ada hampir sepanjang keberadaan profesi bidan ada di Indonesia. Di tahun 
1988, pemerintah melatih dan menempatkan lebih dari 50,000 bidan di desa-desa. Harapannya adalah 
bahwa para bidan ini akan bertahan di desa dan meneruskan pelayanan mereka dalam bentuk praktik 
swasta. Hasilnya, batas antara sektor publik dan sektor swasta dalam kebidanan di Indonesia menjadi 
tidak jelas. Bidan-bidan sering berpraktik di kedua sektor secara bersamaan—bekerja di fasilitas milik 

40  Dilaporkan dalam laporan UNFPA, WHO and ICM; The State of the World’s Midwifery 2014
41  Rokx, C, Marzoeki, P, Harimurti, P and Satriawan, E 2009, Indonesia’s Doctors, Midwives and Nurses: Current Stock, Increasing Needs, Future Challenges and Options, World 

Bank, Jakarta
42  Hull, T dan Mosley, H 2009, Revitalization of Family Planning in Indonesia, Government of Indonesia and the United Nations Population Fund
43  Ensor, T Quayyum, Z, Nadjib, M and Sucahya, P 2009, ‘Level and determinants of incentives for village midwives in Indonesia’, Health Policy and Planning, vol. 24, no. 1, pp. 

26–35. 
44  Immpact 2007, Indonesia: Resident Midwives Help Avert Maternal Deaths When Financial Barriers are Removed, Immpact International, Population Reference Bureau
45  Ensor, T Quayyum, Z, Nadjib, M and Sucahya, P 2009, ‘Level and determinants of incentives for village midwives in Indonesia’, Health Policy and Planning, vol. 24, no. 1, pp. 

26–35. 
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pemerintah di pagi hari dan di ruman bersalin mereka di sore dan malam hari. Saat mereka pensiun dari 
tugas pemerintah, banyak bidan mengabdikan diri mereka sepenuhnya menjadi bidan praktik swasta. 
Bidan sektor swasta telah memberikan layanan keluarga berencana selama puluhan tahun; pemerintah 
melatih mereka untuk memberikan layanan ini46.	 Saat	 ini,	 31.7%	 perempuan	 Indonesia	 mendapatkan	
layanan keluarga berencana dari bidan sektor swasta47. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi 
bagi bidan swasta karena memberikan layanan khusus bagi masyarakat kurang mampu.

4.5 Konteks Kebijakan
Kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reformasi dalam pemerintahan 
dan pembuatan kebijakan telah membentuk praktik kebidanan di Indonesia. Perkembangan terkini adalah 
reformasi dalam pendidikan bidan dan pembuatan peraturan terkait tenaga kesehatan, agar sesuai dengan 
standar dunia. Peraturan-peraturan dari kementerian terkait adalah sebagaimana tercantum di bawah ini 
(Tabel 4).

tabel 4: Peraturan Kementrian Kesehatan yang mendasari Praktik Kebidanan di Indonesia

A Peraturan Menteri Kesehatan no. 5380/IX/1963, menyatakan bahwa kewenangan bidan 
terbatas pada persalinan normal secara mandiri, disertai tugas lain.

B

Peraturan Menteri Kesehatan no. 363/IX/1980, yang kemudian diubah menjadi 
Peraturan Menteri Kesehatan no. 623/1989, menyatakan bahwa kewenangan bidan dibagi 
menjadi kewenangan umum dan kewenangan khusus, yang ditetapkan ketika seorang bidan 
melaksanakan tindakan khusus di bawah pengawasan dokter. Pelaksanaan dari Permenkes ini 
adalah bahwa bidan dalam melaksanakan praktik melaksanakannya secara perorangan namun 
di bawah pengawasan dokter.

C

Peraturan Menteri Kesehatan no. 572/VI/1996 yang mengatur tentang registrasi dan praktek 
bidan. Bidan dalam melaksanakan prakteknya diberi kewenangan yang mandiri. Kewenangan 
tersebut disertai dengan kemampuan dalam melaksanakan tindakan yang mencakup: 
- Pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan ibu dan anak. 
- Pelayanan Keluarga Berencana 
- Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

D

Keputusan Menteri Kesehatan no. 900/Menkes/sK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik 
bidan, yang merupakan revisi Peraturan Menteri Kesehatan no. 572/VI/1996
Dalam melakukan tugasnya, bidan melakukan kolaborasi, konsultasi dan rujukan sesuai dengan 
kondisi pasien, kewenangan dan kemampuannya. Dalam situasi darurat, bidan diberikan 
kewenangan untuk memberikan layanan kebidanan yang bersifat menyelamatkan nyawa. 
Peraturan ini juga menegaskan bahwa praktik bidan didasarkan pada standar profesional dan 
sesuai dengan kewenangan, kemampuan, dan pengalaman mereka.
Kemampuan yang disyaratkan oleh peraturan ini tidak sederhana, karena kewenangan yang 
diberikan oleh Kemenkes mengimplikasikan adanya permintaan akan kemampuan bidan 
sebagai tenaga kesehatan profesional yang mandiri.

e

Peraturan Menteri Kesehatan no. 369 tahun 2007 yang menyatakan bahwa praktik 
bidan berfokus pada pencegahan, promosi kesehatan, bantuan dalam persalinan normal, 
deteksi komplikasi pada ibu dan anak, mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan 
kewenangannya, jika dibutuhkan, dan menempuh langkah-langkah yang perlu dalam situasi 
kedaruratan.

46  Kenney, G.M. 1999. The Economics of Private Sector Family Planning Service Provision in Indonesia. Washington, DC: Urban Institute
47  Badan Pusat Statistik-Statistics Indonesia (BPS) and ORC Macro. 2012. Indonesia Demographic and Health Survey 2010-2011. Calverton, MD: BPS and ORC Macro
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4.6 Pendidikan dan Pelatihan 
Ada 465 institusi pendidikan yang menawarkan pendidikan kebidanan dan 682 institusi yang 
menawarkan pendidikan keperawatan di Indonesia.48 Dari institusi-institusi ini, 389 sekolah 
kebidanan	(84%)	dan	354	sekolah	keperawatan (52%)	dikelola	pihak	swasta.	Sekolah-sekolah	kebidanan	
milik pemerintah tersebar relatif merata di seluruh Indonesia, sementara sekolah milik swasta hanya 
terkonsentrasi	di	Jawa,	dengan	52%	dari	semua	sekolah	kebidanan	swasta	berlokasi	di	Jawa.	Setelah	era	
otonomi daerah, lebih banyak pemerintah daerah yang mendirikan sekolah kebidanan/keperawatan. Saat 
ini	ada	14	sekolah	kebidanan	(mewakili	3%	dari	jumlah	keseluruhan)	dan	64	sekolah	keperawatan	(9.4%	
dari jumlah keseluruhan) dimiliki oleh pemerintah daerah49.

Mayoritas sekolah kebidanan dan keperawatan menawarkan program D3 (setingkat akademi). 
Hal ini konsisten dengan keputusan kebijakan yang diambil oleh Kemenkes RI di akhir tahun 1990 untuk 
menghapuskan 22 sekolah setingkat SPK untuk perawat dan 23 program D1 kebidanan. Belakangan, 
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendorong adanya kualifikasi yang lebih tinggi untuk 
perawat sebagaimana tercermin dari meningkatnya jumlah sekolah yang menawarkan pendidikan jenjang 
S1	dalam	keperawatan.	Saat	 ini,	174	sekolah	atau	25.5%	dari	 semua	sekolah	keperawatan	menawarkan	
pendidikan di jenjang S150.

sekolah-sekolah keperawatan dan kebidanan menghasilkan 10,000 bidan dan 34,000 perawat per 
tahun. 
Dari jumlah bidan dan perawat yang dihasilkan tiap tahunnya, berapa yang diserap oleh sektor publik 
tidaklah jelas dan kemungkinan sebagian besar dari mereka bekerja di fasilitas swasta atau mereka 
membuka praktik swasta sendiri. Sejumlah besar bidan dan perawat, baik di pemerintah maupun di swasta 
diketahui membuka praktik sendiri.

4.7 Kualitas Pelatihan Bidan
Secara umum diakui bahwa sistem pendidikan bidan yang sekarang ada di Indonesia tidak mendukung 
dihasilkannya lulusan berkualitas baik, dan akibatnya, layanan kebidanan yang diberikan juga tidak 
berkualitas baik. Kapasitas untuk melatih bidan telah mengalami peningkatan dari sisi kuantitas, namun 
pendidikan bidan masih berkualitas rendah dan sistem akreditasi sekolah kebidanan serta sertifikasi 
lulusan masih lemah. Lebih jauh mengenai kualitas pelatihan kebidanan akan dijelaskan dalam bagian 
selanjutnya dalam laporan ini.

4.8 Penempatan Bidan dan Program Bidan Desa
Sebuah fitur penting dalam program Indonesia sejak akhir tahun 1980an adalah peningkatan besar-
besaran	jumlah	bidan.	Antara	1991	dan	2012	persalinan	oleh	bidan	meningkat	dari	29%	menjadi	62%51,52. 
Persalinan oleh bidan di tiga kuintil terendah meningkat 31 poin persentase, di kuintil ke 4, 10 poin 
persentase. Di kuintil terkaya, ada penurunan 12 poin persentase karena banyak perempuan beralih ke 
dokter	saat	melahirkan:	di	pertengahan	tahun	2000an,	20%	persalinan	dibantu	oleh	dokter	ahli	kebidanan.	

48 Rokx, C, Marzoeki, P, Harimurti, P and Satriawan, E 2009, Indonesia’s Doctors, Midwives and Nurses: Current Stock, Increasing Needs, Future Challenges and Options, World 
Bank, Jakarta

49 Ibid
50 Ibid
51 Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik—BPS) National Population and Family Planning Board (BKKBN), International Kementerian Kesehatan (Kemenkes—MOH) ICF. 

Indonesia demographic and health survey 2012. Jakarta, Indonesia. http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR275/FR275.pdf. (accessed Oct 20, 2013)
52 Central Bureau of Statistics Indonesia, National Family Planning Coordinating Board, Ministry of Health Indonesia, Macro International. Indonesia demographic and health 

survey 1991. Jakarta, Indonesia: Central Bureau of Statistics, 1992
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Program Bidan Desa adalah fokus dari upaya peningkatan ini. Para bidan harus menyediakan sejumlah 
layanan perawatan dasar, termasuk layanan prapersalinan (antenatal), persalinan, kelahiran dan pelayanan 
pascapersalinan, promosi dan layanan keluarga berencana, serta layanan kesehatan dasar lainnya bagi 
bayi baru lahir dan anak-anak. Di tahap awal pelaksanaan, program ini mensyaratkan bahwa seorang 
bidan terlatih menjalani satu tahun pelatihan kebidanan setelah sembilan tahun bersekolah dan tiga 
tahun pendidikan keperawatan. Di pertengahan 90an, pelatihan kebidanan ditawarkan melalui politeknik 
kebidanan program D3 (yang merupakan perpanjangan program D1). Lulusan sekolah kebidanan yang baru 
kemudian dikontrak tiga tahun oleh pemerintah; saat kontrak mereka habis, mereka dapat mengajukan 
untuk ditempatkan di daerah yang belum memiliki bidan PNS, atau melamar satu posisi pada pemerintah 
daerah. 

Program Bidan Desa menarik para perempuan yang melihat pekerjaan sebagai bidan sebagai kesempatan 
untuk membuka 2 praktik sekaligus. Potensi mendapatkan karir, penghasilan yang bagus, dan pekerjaan 
yang memungkinkan mereka tetap memperhatikan keluarga, adalah hal yang menarik bagi banyak 
perempuan53. Program ini mendorong timbulnya peningkatan jumlah Akademi Kebidanan dan sebelum 
2008 ada hampir 600 sekolah kebidanan di seluruh Indonesia. Cepatnya peningkatan jumlah sekolah 
kebidanan ini membuat tempat-tempat pelatihan dan tenaga pengajar klinisnya kewalahan menghadapi 
besarnya permintaan dan para bidan dilaporkan lulus dari sekolah-sekolah ini tanpa secara aktif terlibat 
membantu proses persalinan54.

Lebih dari 54,000 bidan telah ditempatkan sebelum 1997 dan sekitar 20,000 klinik bersalin desa telah 
didirikan (12 per 1000 kelahiran yang diharapkan) di seluruh Indonesia. Sebelum tahun 2012, jumlah bidan 
meningkat menjadi 135.000: 31 per 1000 kelahiran yang diharapkan55. Karena saat itu tidak ada proses 
registrasi yang memadai, mungkin jumlah ini sebetulnya lebih tinggi, karena separuh jumlah bidan bekerja 
sebagai bidan desa sementara yang lain bekerja di puskesmas atau praktik swasta. 

Meningkatnya pasokan bidan menyebabkan meningkatnya permintaan akan layanan kebidanan56, namun 
program ini bukannya tanpa kekurangan. Dalam proses tanya jawab yang kerahasiaannya dijamin, di Jawa 
Barat, ditemukan bahwa keterampilan diagnostik para bidan desa cukup baik namun penatausahaan klinis 
terhadap komplikasi masih belum memenuhi standar57. Tidak banyak, atau bahkan tidak ada informasi 
yang tersedia mengenai penyediaan perawatan yang penuh kasih dan hormat, walaupun informasi 
mengenai perawatan yang dari sisi teknis kurang memadai cukup terdokumentasi dengan baik58,59,60,61,62,63. 

53  Ensor T, Nadjib M, Quayyum Z, Megraini A. Public funding for community-based skilled delivery care in Indonesia: to what extent are the poor benefiting?. Eur J Heal Econ 
2008; 9: 385-392. PubMed

54  Rokx C, Schieber G, Harimurti P, Tandon A, Somanathan A. financing in Indonesia: a reform road map. Washington DC: The World Bank, 2010
55  IBI Indonesian Midwives Association. Info Kegiantan IBI. Mon Arch Oct 2012
56  Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS). The Roadmap to Accelerate Achievement of the MDGs in Indonesia. 

Indonesia: Jakarta, 2010.
57  Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS). The Roadmap to Accelerate Achievement of the MDGs in Indonesia. 

Indonesia: Jakarta, 2010
58  World Bank. “…and then she died”: Indonesia maternal health assessment. Washington, DC: The World Bank, 2010
59  Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik—BPS) and Macro International. Indonesia demographic and health survey 2007. Indonesia: Jakarta, 2008
60  Ensor T, Nadjib M, Quayyum Z, Megraini A. Public funding for community-based skilled delivery care in Indonesia: to what extent are the poor benefiting?. Eur J Heal Econ 

2008; 9: 385-392. PubMed
61  Rokx C, Schieber G, Harimurti P, Tandon A, Somanathan A. financing in Indonesia: a reform road map. Washington DC: The World Bank, 2010.
62  IBI Indonesian Midwives Association. Info Kegiantan IBI. Mon Arch Oct 2012.
63  Country experience with strengthening of health systems and deployment of midwives in countries with high maternal mortality
 Wim Van Lerberghe, Zoe Matthews, Endang Achadi, Chiara Ancona, James Campbell, Amos Channon, Luc de Bernis, Vincent De Brouwere, Vincent Fauveau, Helga Fogstad, 

Marge Koblinsky, Jerker Liljestrand, Abdelhay Mechbal, Susan F Murray, Tung Rathavay, Helen Rehr, Fabienne Richard, Petra ten Hoope-Bender, Sabera Turkmani
 The Lancet 23 June 2014(Artikel dalamPress DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60919-3)
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4.9 faktor-faktor yang berkontribusi pada Kinerja Buruk
Lambatnya peningkatan dan perluasan program bidan desa dan berbagai kekurangan yang ada terkait 
dengan kurangnya pelatihan dasar dan penempatan bidan yang tidak memadai berkontribusi pada 
buruknya kinerja para bidan. Banyak bidan yang ditempatkan telah ditugaskan di klinik desa yang ada di 
daerah terpencil, atau bertugas di praktik swasta (atau keduanya) – semua ini menuntut bidan melakukan 
tugas-tugas yang seringkali berada di luar cakupan pelatihan kebidanan dasar. 

Kurangnya pendidikan lanjutan dan volume kerja yang rendah memperburuk kinerja banyak bidan (bidan 
desa hanya membantu sekitar 30 persalinan per tahun)64. Hal ini kemudian berkontribusi pada kurangnya 
pengalaman menangani kedaruratan kebidanan. Komunikasi yang buruk antara bidan dan fasilitas rujukan 
tempat mereka harus merujuk pasien juga telah berkontribusi dalam buruknya sistem rujukan. Selain itu, 
status kepegawaian bervariari – dari PNS sampai staf kontrak jangka pendek (lokal dan nasional) sampai 
bidan praktik swasta- dan karena itu pengawasan sering kali tidak memadai65.

Masalah lain belum ditangani. Penempatan bidan dikoordinasikan secara kurang baik dengan ekspansi 
paralel	 jaringan	 RS	 (22%	 peningkatan	 jumlah	 RS	 terjadi	 antara	 1998	 dan	 2008,	 dengan	 peningkatan	
paling banyak terjadi di RS besar66) dan diteruskannya perluasan puskesmas dimulai selama 1980an. 
Jaringan faskes sendiri terus menghadapi masalah koordinasi besar yang diperburuk dengan bagaimana 
desentralisasi telah digulirkan.

Sistem peralatan dan logistik untuk layanan kesehatan ibu juga mengalami ketertinggalan. Tahun 2011, 
sebuah survey fasilitas nasional menunjukkan bahwa dari hampir 9000 puskesmas, hanya 19 dapat 
memberikan	 layanan	 EmONC,	 20%	 tidak	 memiliki	 transportasi	 untuk	 melakukan	 rujukan,	 dan	 kurang	
dari	50%	dapat	menyediakan	layanan	24	jam67.	Sementara	83%	RSU	memiliki	paling	tidak	satu	dokter	ahli	
kebidanan,	hanya	21%	memenuhi	9	kriteria	menyeluruh	EmONC,	termasuk	sebuah	ruang	operasi,	darah,	
laboratorium, layanan radiologi yang tersedia selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Lebih dari 
separuh jumlah itu kekurangan SDM yang berkualitas, peralatan dan darah. Umpan balik dari presiden 
POGI adalah bahwa walaupun di beberapa tempat sudah ada sumber daya namun kapasitas menggunakan 
peralatan kadang-kadang merupakan masalah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya rasa percaya 
diri dan/atau praktik dalam penggunaan peralatan atau logistik khusus. Pemerintah baru-baru ini 
meluncurkan beberapa langkah untuk meningkatkan layanan RS dan Pusat Kesehatan. Langkah-langkah 
ini meliputi rasionalisasi rekrutmen dan distribusi staf, akreditasi RS dan puskesmas, pengenalan siklus 
perbaikan kualitas dan audit kesehatan ibu dan bayi baru lahir, dan dukungan keuangan yang meningkat 
dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan di bidang infrastruktur, 
peralatan dan logistik. 

64 Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health. Survey of midwives in three districts in Nusa Tenggara Timur, 2007: number, characteristics and work 
patterns. Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health, 2008

65 Country experience with strengthening of health systems and deployment of midwives in countries with high maternal mortality
 Wim Van Lerberghe, Zoe Matthews, Endang Achadi, Chiara Ancona, James Campbell, Amos Channon, Luc de Bernis, Vincent De Brouwere, Vincent Fauveau, Helga Fogstad, 

Marge Koblinsky, Jerker Liljestrand, Abdelhay Mechbal, Susan F Murray, Tung Rathavay, Helen Rehr, Fabienne Richard, Petra ten Hoope-Bender, Sabera Turkmani
 The Lancet 23 June 2014(Artikel dalamPress DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60919-3)
66 Hort K, Akhtar A, Trisnantoro L, Dewi S, Meliala A. The growth of non-state hospitals in Indonesia: implications for policy and regulatory options. Health Policy and Health 

Finance Knowledge Hub 2011; 12: 1-17. PubMed
67 Risfaskes. MOH, Health facility survey. Indonesia: Jakarta, 2011
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4.10 Isu-isu terkini yang dihadapi bidan di Indonesia
Bagian ini merangkum temuan-temuan dari asesmen situasional cepat mengenai status kebidanan di 
Indonesia (Tabel 5). Sebuah perangkat WHO68 menjadi dasar penilaian. Untuk tolok ukur ada skala 0-3. 
Berdasarkan umpan balik yang diberikan dalam satu lokakarya, Indonesia mendapat nilai keseluruhan 17 
dari total nilai 36 yang mungkin diraih.
697071

tabel 5: status terkini Kebidanan Indonesia69

tolok Ukur status terkini Kesenjangan /Isu yang Muncul

1 Peraturan perundangan 
terkait izin praktik 
sebagaimana ditentukan 
oleh standar peraturan 
dunia70 termasuk cakupan 
praktik yang ada dan 
dinilai beroperasi dengan 
baik

Aturan/peraturan tentang kewenangan 
dalam praktik bidan telah ada. Sebuah 
sistem registrasi dan perizinan bagi 
bidan berfungsi di bawah Majelis 
Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang 
dibentuk oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan dan Kementerian 
Kesehatan RI. 
Proses registrasi dan perizinan relatif 
masih baru dan efektifitas sistem perlu 
dinilai untuk memastikan adanya 
peraturan yang mengatur seluruh 
cakupan praktik bidan 

Model peraturan yang berevolusi 
di bawah struktur MTKI tidak 
mendukung praktik bidan otonom. 
Walaupun demikian, peraturan 
masih berkembang dan UU 
untuk mendukung Konsil Tenaga 
Kesehatan berdasarkan RUU Tenaga 
Kesehatan telah diserahkan kepada 
DPR RI

2 Prosedur perizinan ulang 
ada dan dihubungkan 
dengan peningkatan 
kompetensi dalam 
praktik. Prosedur ini 
berjalan dan dinilai efektif

Ada prosedur perizinan ulang 5 tahunan 
yang memastikan adanya kompetensi 
yang berkelanjutan; dan ada rencana 
untuk memastikan bahwa prosedur 
perizinan ulang terkait dengan praktik 
yang kompeten. Proses ini mencakupi 
pelaporan diri, bukti buku log praktik 
dan poin kredit untuk pendidikan 
berkelanjutan 

Bidan di Indonesia dapat menjalani 
dua jenis jenjang pendidikan 
(Diploma III atau Diploma IV). Tidak 
jelas bagaimana diploma ini akan 
disejajarkan dengan Kerangka 
Kualifikasi Indonesia dan kursus 
kebidanan lainnya (prapelayanan 
– pre-service, saat pelayanan 
– in-service, dan pendidikan 
berkelanjutan – CPD) di Indonesia.

3 Standar kurikulum 
pusat yang berdasarkan 
pada ketepatan untuk 
mencapai tujuan (fitness-
for-purpose) 71 telah 
disusun, diperbaharui 
dan diimplementasikan. 
Proses untuk melakukan 
tinjauan teratur sudah 
dilakukan.

Sebuah kurikulum kebidanan berbasis 
kompetensi sudah tersedia. Ikatan Bidan 
Indonesia telah memberikan masukan 
bagi penyusunan standar ini, namun 
tidak ada bukti untuk menunjukkan 
bahwa standar ini akan dapat memenuhi 
kebutuhan Indonesia atau menjadi 
kurikulum yang tepat untuk tujuannya 
(fit for purpose). Proses standarisasi 
kurikulum ini sekarang sedang di tahap 
awal pengembangannya. Proses revisi 
telah berjalan dan akan ada kesempatan 
untuk memperbaiki kurikulum ini dalam 
dua tahun 

Standar cukup bervariasi antara satu 
lembaga pelatihan dan lainnya. 
Akreditasi sudah ada, namun 
sejauh mana ini akan ditegakkan 
akan menjadi ukuran keberhasilan 
mekanisme ini.
Program D3 belum ditingkatkan 
menjadi S1. Ada masukan 
bahwa pemerintah Indonesia 
menginginkan kebidanan menjadi 
kursus kejuruan – jika kebidanan 
ingin diakui sebagai profesi, hal 
ini harus dipertimbangkan lebih 
jauh, karena kerangka Kualifikasi 
Indonesia menentukan bahwa 
profesi harus didukung kualifikasi di 
tingkat S1 atau lebih.

68 Tools is in Module 1 of the Strengthening Midwifery Toolkit (Module 1: Strengthening Midwifery A Background Paper) WHO; 2011
69 Adapted from Module 1 of  the Strengthening Midwifery Toolkit (Module 1: Strengthening Midwifery A Background Paper) WHO; 2011
70 ICM Definitions of Midwife
71 Fitness-For-Purpose means the curriculum has been designed to meet the specific socio-ethnographic and epidemiological needs to the country, as well as professional 

competency (see Sherratt DR. 1998. Improving Women’s Health in South-East Asia: A need for Trained Personnel.
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tolok Ukur status terkini Kesenjangan /Isu yang Muncul

4 Standar berbasis bukti 
telah ada dan secara 
teratur telah diaudit; 
tindakan diambil 
berdasarkan temuan 
audit.

Standar kompetensi kebidanan telah 
ada namun prosedur audit masih perlu 
diperbaiki

Perlu penguatan melalui penelitian, 
praktik terbaik dan penetapan 
cakupan praktik.

5 Area-area klinis 
menyediakan layanan 
kebidanan berkualitas 
dan semua pengalaman 
diperlukan oleh siswa 
kebidanan, termasuk 
dukungan pengawasan 
untuk siswa. 

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas 
layanan kesehatan dalam area klinis 
bervariasi. Uji kompetensi menunjukkan 
hasil buruk. Hal ini menunjukkan bahwa 
pelatihan dan dukungan pengawasan 
perlu diperkuat.

Sebelum registrasi, sebuah Uji 
Klinis Terstruktur dan Obyektif 
(Objective Structured Clinical 
Examination or OSCE) dilaksanakan 
diikuti uji pengetahuan online 
dalam 7 bidang kompetensi. 
Bentuk ujian kompetensi ini baru 
saja dilaksanakan dan hasilnya 
mengecewakan dengan hanya 
separuh dari pelamar yang berhasil 
lulus.

6 Aturan telah dibuat 
dan dipatuhi di semua 
kabupaten/kota, dengan 
hanya sedlkit daerah yang 
mengalami kekurangan 
staf

Aturan kepegawaian sudah ada tapi 
jumlah staf sekarang di bawah yang 
dibutuhkan untuk merespon kebutuhan 
layanan di semua daerah di seluruh 
Indonesia. 

Adanya kebutuhan untuk melatih 
atau menarik bidan untuk mengisi 
kesenjangan, misalnya di bidang 
manajemen, pengajaran dan 
pengawasan. 

7 Peta realistis dari semua 
bidan yang diketahui 
bekerja baik di tingkat 
nasional maupun 
kabupaten/kota. Upaya 
khusus telah ada untuk 
memenuhi kebutuhan 
pos-pos yang sulit diisi 
atau yang sudah lama 
kosong

Jumlah bidan di pos klinis (baik milik 
pemerintah dan swasta) diketahui, 
namun banyak pos kosong dan 
belum ada rencana realistis untuk 
menyelesaikan masalah kurangnya 
tenaga bidan ini.

Ada jumlah bidan yang memadai di 
Indonesia. Namun, ada kebutuhan 
untuk redistribusi bidan agar 
kesenjangan yang sekarang ada 
dalam cakupan layanan dapat diisi.

8 Deskripsi pekerjaan yang 
spesifik untuk praktik 
kebidanan telah ada; 
deskripsi ini didasarkan 
pada standar pelayanan 
berbasis bukti, dan telah 
ada di semua daerah, 
termasuk di masyarakat

Deskripsi pekerjaan bidan di semua 
tingkatan pelayanan tidak jelas dan tidak 
memuat pernyataan mengenai standar 
minimum praktik kebidanan yang 
disyaratkan oleh pemegang pos.

Ada kebingungan mengenai 
perbedaan antara sebuah deskripsi 
pekerjaan dan dokumentasi yang 
sering tidak diperbaharui. Ke 
depannya hal ini harus ditangani.

9 Ratio yang wajar antara 
murid pengajar telah 
ditentukan dan di 
sebagian besar tempat 
ratio ini dipatuhi

Peraturan antara siswa dan pengajar 
telah dibuat namun tidak dilaksanakan 
di sebagian besar tempat

Perlu dikembangkan kapasitas 
bidan sebagai pengajar dan 
pendidik bidan untuk membantu 
memperkecil kesenjangan yang ada.

10 Semua pengajar di 
sekolah kebidanan telah 
berhasil menyelesaikan 
persiapan spesialis 
sebagai pengajar 
kebidanan.

Tidak ada program persiapan untuk 
pengajar kebidanan yang memastikan 
pengajar kompeten di semua aspek 
praktik dan pendidikan kebidanan. 

Sangat sedikit pengajar kebidanan 
yang telah mendapatkan pelatihan 
dan telah dinilai kompeten dan 
semua aspek kebidanan, dan 
memiliki kompetensi untuk 
mengajar
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tolok Ukur status terkini Kesenjangan /Isu yang Muncul

11 Bahan mengajar yang 
memadai dan beragam 
dan bahan pelajaran 
yang berkualitas tersedia 
dan digunakan di semua 
institusi pendidikan

Bahan mengajar dan bahan pelajaran 
tersedia dalam jumlah terbatas di 
sebagian besar institusi pendidikan, dan 
banyak yang belum diperbaharui

Perlu mengembangkan dan 
mengimplementasikan sebuah 
daftar standar untuk semua bahan 
mengajar dan bahan pelajaran 
yang digunakan di semua institusi 
pelatihan/ pendidikan untuk bidan

12 Bidan di semua 
tingkatan pelayanan 
mempunyai kesempatan 
berpartisipasi penuh 
dalam program 
pendidikan berkelanjutan 

Program pendidikan lanjutan tersedia 
bagi bidan namun terbatas, terutama di 
jenjang S1, S2 dan S3

Kajian Spesialisasi Kebidanan di 
jenjang S2 dan S3 dan program 
spealisasi kepemimpinan, 
manajemen, pengembangan 
penelitian dan pembuatan 
kebijakan kebidanan membutuhkan 
penguatan.
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5 stAtUs PerAtUrAn MengenAI tenAgA 
 KeseHAtAn DI InDOnesIA

5.1 Peraturan terkait Profesi dalam Konteks reformasi
Peraturan mengenai profesi kesehatan dalam konteks reformasi peraturan, dalam kasus seperti Indonesia, 
merupakan sesuatu yang kompleks. Cakupan peraturan ini meliputi pendidikan, praktik kesehatan, dan 
layanan kesehatan di setiap tingkatan pemerintahan, dan mekanisme pengaturan profesi ini melibatkan 
baik kerangka profesional maupun kerangka hukum (Gambar 3).

gAMBAr 3: HUBUngAn AntArA PerAtUrAn ProfesI DAn PerAtUrAn HUKUM

Diadaptasi dari perangkat yang dikembangkan oleh Jhpiego Repronline Plus; http://reprodlineplus.org (terakhir diakses Agustus 2014)

Sejauh mana peraturan ini akan dilembagakan ke dalam sistem pemerintah tergantung dari model 
regulasi, otonomi yang diberikan kepada sebuah profesi kesehatan tertentu dan kuat tidaknya hubungan 
antara lembaga-lembaga yang terkait dengan peraturan ini, termasuk hubungan antara sektor pendidikan, 
kesehatan, dan asosiasi profesi, dan/atau sebuah badan regulator lainnya. 

Tidak ada satu model pun untuk peraturan profesi kesehatan, karena model seperti ini biasanya berkembang 
dari dalam sebuah negara dan melalui satu kendali berkelanjutan. Peraturan bisa berupa apapun dari yang 
bersifat profesi mengatur diri mereka sendiri, sampai pemerintah yang sepenuhnya mengontrol dan setiap 
profesi kesehatan memiliki tingkatan otonomi yang berbeda-beda. Secara luas, ada 3 model peraturan 
yang berevolusi di dunia. 

MAsYArAKAt

PERATURAN MENGENAI PROFESI KESEHATAN PERATURAN HUKUM
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Gambar 4 menunjukkan bagaimana model-model mengakomodasi tingkat otonomi yang berbeda. 
Misalnya, di Model 1, setiap profesi memiliki UU mereka sendiri tanpa ada mekanisme koordinasi. Dalam 
Model 2, ada sebuah konsil tunggal multidisipliner. Di bawah model ini, sebuah profesi kesehatan 
dimungkinkan untuk memiliki otonomi terbatas atau tidak memiliki otonomi sama sekali. Model 3 adalah 
variasi Model 2 namun memberikan otonomi lebih besar kepada sebuah profesi.

gAMBAr 4: MODeL BArU MUnCUL DAn BerBAgAI MODeL PerAtUrAn

Model 1: Profesi/Pekerjaan-Konsil Tunggal/Konsil

Catatan: Dalam model ini, kebidanan biasanya ada di bawah konsil bersama dengan 2 divisi, satu untuk keperawatan dan satu lagi untuk 
kebidanan.

Model 2: Konsil Tunggal Multi Disipliner

Catatan: Saat ini, tampaknya inilah evolusi yang dialami MTKI. Tingkat otonomi yang akan dimiliki oleh setiap profesi menurut model ini tida-
klah jelas. Namun di bawah model ini, sebuah profesi dimungkinkan menjadi otonom. Contoh: Konsil Kebidanan Selandia Baru http://www.
midwiferycouncil.health.nz/ (diakses Sept 2014)
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Model 3: Model Multi Disipliner dengan Konsil-Konsil Individual

Catatan: Kemenkes RI telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan ke hadapan DPR RI. Sebagian besar Undang-Un-
dang Praktisi Kesehatan di negara-negara lain mendukung dibentuknya sebuah Konsil Legal dengan kewenangan yang didelegasikan untuk 
konsil-konsil khusus yang mandiri. 

5.2 Kebutuhan akan Peraturan 

Layanan Berkualitas rendah
Sebuah penelitian mengenai kualitas72 yang dilakukan di RSUD, puskesmas dan klinik kebidanan di 20 
kabupaten/kota menegaskan perlunya ada upaya besar untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan 
guna untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Kelemahan yang terkait secara spesifik 
dengan cakupan praktik bidan meliputi: tidak memadainya konseling prapersalinan dan pascapersalinan; 
kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk membantu persalinan normal; kemampuan mengenali 
komplikasi kebidanan dan komplikasi pada bayi baru lahir; kemampuan melakukan prosedur penyelamatan 
nyawa, dan kurangnya peralatan dan logistik. Pelatihan tentang dan implementasi layanan terstandarisasi 
yang tidak memadai adalah faktor utama yang berkontribusi pada buruknya kualitas layanan.

Kurangnya Pelatihan: secara keseluruhan, kualitas pendidikan kebidanan rendah. Sebuah penelitian 
mengenai penyediaan layanan kesehatan berkualitas dan tenaga kesehatan73 mengindikasikan bahwa 
kualitas layanan hanya meningkat secara marginal, dan bahwa keseluruhan kualitas adalah rendah. Hal ini 
mencakup kemampuan bidan untuk secara tepat membuat diagnosis dan melakukan tindakan terhadap 
masalah-masalah kesehatan ibu dan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pendidikan bidan 
belum memadai. 

Bukti lain74 menunjukkan bahwa pelatihan bidan, termasuk yang disediakan oleh banyak sekolah swasta, 
sering kali di bawah standar, sehingga menghasilkan bidan-bidan yang tidak memiliki keterampilan dan 
kompetensi untuk menangani persalinan normal atau kedaruratan kebidanan. Banyak bidan kurang 
memiliki pengalaman dalam mengawasi dan menangani persalinan, sebelum mereka ditempatkan, dan 
karena itu mereka kurang dipersiapkan untuk mengenali, mengelola dan melakukan rujukan kasus-kasus 

72 WHO untuk Kemenkes RI The 2012 Maternal Health Services Quality Assessment (Asesmen Mutu Layanan Kesehatan Ibu 2012)
73  Bank Dunia, New Insights into the Provision of Health Services in Indonesia: A Health Workforce Study, 2010.  (Pandangan-pandangan baru 
74 Risfaskes. MOH, Health facility survey. Indonesia: Jakarta, 2011
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komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Keprihatinan75 telah banyak disuarakan mengenai kualitas pelatihan 
pelayanan keluarga berencana dan sejauh mana bidan telah memiliki informasi memadai mengenai 
metode-metode kontrasepsi. 

Implementasi standar yang kurang memadai: Tidak semua Puskesmas dan RS melaksanakan standar 
pelayanan yang memastikan tata kelola efektif terhadap komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir. Perlu 
upaya untuk melakukan standarisasi kualitas layanan di seluruh sistem, memperbaiki pengawasan dan 
monitoring, dan memperkuat akreditasi dan peraturan mengenai penyedia layanan pemerintah dan swasta. 

Kualitas sistem Pendidikan
Kapasitas untuk melatih bidan telah mengalami peningkatan dari sisi kuantitas, namun kualitasnya 
masih memprihatinkan: ada keprihatinan serius mengenai kualitas sistem pendidikan itu sendiri dan 
sertifikasi serta akreditasi tenaga kerja kesehatan. Selain itu ada kesenjangan serius dalam kapasitas. Diakui 
secara umum bahwa sistem pendidikan untuk bidan di Indonesia tidak mendukung dihasilkannya lulusan 
yang berkualitas, dan akibatnya kualitas layanan yang dihasilkan pun sering kurang memadai.

Pendidikan kebidanan membutuhkan perhatian, terutama dengan penekanan pada kesehatan 
ibu yang merupakan tantangan besar di Indonesia: Ada keterlibatan penting sektor swasta dalam 
pendidikan kebidanan. Selama dekade terakhir sejumlah besar sekolah kebidanan baru, terutama yang 
didanai oleh swasta, didirikan. Setelah desentralisasi mulai bergulir tahun 2001, kabupaten/kota mulai 
mendirikan sekolah kebidanan mereka sendiri. Walaupun jumlah sekolah menjadi tinggi, akreditasi sekolah 
dan sistem sertifikasi lulusan atas kompetensi mereka perlu diperkuat. Hal ini berarti setiap tahunnya 
ribuan bidan dengan kualitas yang masih dipertanyakan masuk ke dalam pasar. 

Perizinan dan Akreditasi sekolah: Ada ketidakseragaman dalam akreditasi sekolah kebidanan karena 
Pusdiknakes Kemenkes RI melaksanakan akreditasi bagi Poltekkes negeri, sementara BAN-PT melaksanakan 
akreditasi bagi non-Poltekkes dan sekolah-sekolah kesehatan swasta. Walaupun Pusdiknakes dan BAN-PT 
bekerja untuk memperbaiki prosedur akreditasi mereka, namun pendekatan yang mereka pakai belum 
memiliki kesamaan, juga proses akreditasi mereka belum selaras dengan standar internasional, yakni 
mandiri, kredibel dan transparan kepada masyarakat76.

Pemerintah mengakui hal ini dan memperkenalkan langkah-langkah untuk melakukan standarisasi 
pendidikan dan melakukan akreditasi terhadap sekolah-sekolah pelatihan medis dan lainnya. Namun 
demikian, penegakkan standarisasi dan akreditasi belum seragam di seluruh Indonesia. Ada cukup banyak 
sekolah negeri dan swasta yang kurang mendapatkan pengawasan – banyak yang hanya berfokus pada 
keuntungan komersil. Hal ini masih terjadi terutama untuk sekolah swasta, karena sekolah keperawatan 
dan kebidanan pemerintah dikelola di bawah 33 Poltekkes. Persepsinya adalah bahwa pelatihan yang 
disediakan oleh sekolah-sekolah ini lebih terjangkau dan berkualitas77.

Ada berbagai variasi kualitas dan standar pelatihan prapelayanan untuk perawat di seluruh 
Indonesia. Undang-Undang Pendidikan mengatur bahwa semua pendidikan di atas tingkat SMU (D3 dan 
di atasnya) berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kenyataannya 
Pusdiknakes di bawah Kementerian Kesehatan terus mengawasi pendidikan perawat di jenjang D3 yang 
diajarkan di 33 Poltekkes, sementara akreditasi untuk institusi pendidikan kebidanan dan keperawatan, 
termasuk yang dimiliki pihak swasta, dilakukan oleh BAN‐PT di bawah kolaborasi dengan asosiasi profesi, IBI 

75 World Bank, New Insights into the Provision of Health Services in Indonesia: A Health Workforce Study, 2010.
76 WHO, Human Resource for Health Country Profile: Indonesia 2013
77  Ibid
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dan PPNI, Pusdiknakes dan BAN‐PT tidak menggunakan instrumen yang sama untuk melakukan akreditasi 
terhadap sekolah-sekolah; yang pertama disebut tadi menggunakan instrumen yang lebih teknis yang 
memungkinkan fokus yang lebih klinis, sementara BAN‐PT meletakkan tekanan yang lebih besar pada 
aspek-aspek administrasi. 

Penyelarasan dengan standar internasional: Walaupun Pusdiknakes dan BAN‐PT sedang berusaha 
memperbaiki prosedur akreditasi, belum ada pendekatan dan kriteria yang sama baik untuk sekolah milik 
pemerintah maupun sekolah swasta dan secara luas diakui bahwa proses akreditasi tidak selaras dengan 
standar internasional dalam hal kemandirian, kredibilitas dan tranparansi kepada masyarakat. 
Tanggapan Pemerintah

Gambaran yang menunjukkan gabungan kinerja sistem kesehatan Indonesia dan kurangnya kemajuan 
dalam menurunkan angka kematian ibu, memberikan pesan kepada pemerintah bahwa perhatian 
harus diberikan pada isu-isu terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan tidak terbatas hanya 
menyediakan akses kepada layanan-layanan tersebut. Faktor kunci yang berkontribusi pada buruknya 
kualitas layanan kesehatan adalah kurangnya standarisasi pendidikan, layanan kesehatan dan penyediaan 
pelayanan kesehatan. Karena itu, untuk melindungi masyarakat, perlu dibentuk sebuah otoritas regulator 
yang dapat menegakkan pemberlakuan standar yang sama untuk pendidikan tenaga kesehatan dan 
layanan kesehatan, dan hal ini menjadi isu mendesak yang harus segera ditangani oleh Kementerian 
Kesehatan RI.

Untuk merespon kebutuhan ini, tahun 2011, dengan bantuan Bank Dunia, Kementerian Kesehatan RI 
bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan mulai melakukan proses reformasi 
peraturan, yang melibatkan pembentukan sebuah badan regulator (di bawah Kemenkes RI) untuk 
melakukan standarisasi dan penyeragaman pendidikan, layanan kesehatan dan profesi tenaga kesehatan 
di seluruh Indonesia.

5.3 Pembentukan Otoritas regulator untuk Melaksanakan Perubahan 
(MtKI)

Tahun 2011, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes 46/2013) Majelis Tenaga Kesehatan 
Indonesia dibentuk untuk melaksanakan perubahan. Badan yang sama akan dibentuk di tingkat provinsi. 
Karena memiliki konsil mereka sendiri, dokter, dokter gigi dan ahli farmasi tidak diatur oleh Permenkes ini. 

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutkan disingkat menjadi MTKI sekarang masih berada di 
tahap awal pengembangannya. Tugas MTKI adalah untuk membantu Kementerian Kesehatan RI dalam 
memformulasikan kebijakan, strategi untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh 
penyedia layanan kesehatan. Struktur majelis ini akan mirip dengan yang tampak dalam Gambar 5; dengan 
struktur mirip di setiap provinsi (Gambar 6). 
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gAMBAr 5: strUKtUr MtKI: tIngKAt nasional

Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 6, ada tiga divisi di bawah ketua, yakni.:
1. Divisi Registrasi 

2.  Divisi Uji Kompetensi 

3. Divisi Pengembangan Profesional

gAMBAr 6: strUKtUr MtKI: tIngKAt PrOVInsI

Komite disipliner akan berada di luar struktur MTKI. Penunjukkan kepada komite disipliner dan bagaimana 
komite ini akan berfungsi masih dipertimbangkan.

Keanggotaan MTKI akan terdiri dari paling sedikit 23 orang. Akan ada satu anggota yang mewakili setiap 
profesi; untuk sebuah kelompok yang beranggotakan lebih dari 220,000 orang hal ini berarti bahwa para 
bidan hanya memiliki suara dan kesempatan terbatas dalam berpartisipasi untuk mengembangkan diri 
mereka sendiri. 

Mekanisme yang sekarang berlaku berdasarkan kewenangan regulatori MTKI adalah sertifikasi, 
registrasi, perizinan dan akreditasi (Gambar 7). Mekanisme lainnya, seperti pemberian kredensial masih 
dipertimbangkan. Reformasi pendidikan yang baru-baru ini dilakukan meletakkan landasan bagi reformasi 
peraturan kebidanan dan perbaikan pendidikan bidan. 

MTKI

MTKPMTKPMTKP
MTKPMTKPMTKP

MTKPMTKPMTKP

Ketua

Divisi 
Pengembangan 

Profesional

Komite 
Disipliner

Divisi Uji 
KompetensiDivisi Registrasi

Sekretariat
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gAMBAr 7: MeKAnIsMe PerAtUrAn
 

Konsil Tenaga Kesehatan masih berevolusi78 dan model akhir peraturan tenaga kerja kesehatan yang akan 
diadopsi oleh pemerintah RI belumlah jelas. Dalam bentuknya sekarang, kerangka regulatori MTKI tidak 
memungkinkan profesi kesehatan di Indonesia untuk berfungsi sebagai badan profesional yang otonom. 
Walaupun demikian, hal ini dapat berubah sejalan berevolusinya model. 

5.4 Izin dan sertifikat Bidan 
Sampai baru-baru ini tidak ada badan hukum di Indonesia yang mengatur praktik bidan. Siswa kebidanan 
akan menerima sertifikat kelulusan dari sekolah pelatihan mereka tanpa melalui uji keterampilan dan 
pengetahuan nasional apa pun. Berdasarkan sertifikat, Kantor Dinas Kesehatan akan menerbitkan Surat 
Izin Bidan (SIB) atau Surat Izin Perawat (SIP). Izin ini memungkinkan mereka untuk berpraktik di lingkungan 
yang sebagian besar tanpa pengawasan, dengan sedikit akuntabilitas terhadap kualitas layanan yang 
mereka sediakan. 

Sejak didirikan, MTKI telah bekerja erat dengan asosiasi profesi untuk mengembangkan standar 
kompetensi bagi sepuluh profesi kesehatan termasuk untuk bidan. MTKI memperkenalkan kebijakan yang 
mensyaratkan bidan untuk lulus uji kompetensi sebagai syarat mendapatkan izin profesional mereka. 

Sebelum registrasi, sebuah Uji Klinis Terstruktur dan Obyektif (Objective Structured Clinical Examination atau 
OSCE) dilaksanakan diikuti uji pengetahuan online dalam 7 bidang kompetensi. Bentuk ujian kompetensi 
ini baru saja dilaksanakan dan hasilnya mengecewakan dengan hanya separuh dari pelamar yang berhasil 
lulus.

78  Since being established regulations governing the council have changed four times

Pendidikan Tenaga Kesehatan

Sertifikasi

Saat Lulus: Sertifikat Kelulusan

Registrasi
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5.5 Peraturan Mengenai Profesi Bidan 
Di Indonesia, pembentukan otoritas regulator untuk perawat dan bidan tertinggal di belakang profesi 
kesehatan lainnya79. Sebuah masalah mendasar yang menyebabkan diskusi berkepanjangan adalah 
mengenai badan pengelola bagi profesi-profesi ini, serta pentingnya mengembangkan sebuah struktur 
otonom yang di dalamnya tidak ada yang saling tumpang tindih, yaitu misalnya dengan memisahkan 
konsil kebidanan dan konsil keperawatan.

Lebih jauh, menciptakan sebuah otoritas regulator terpisah untuk kebidanan tidak ada dalam agenda 
Kemenkes RI, namun Kemenkes telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan ke 
DPR RI, yang, jika disahkan, akan memungkinkan profesi seperti bidan memiliki peluang untuk mendirikan 
sebuah badan otonom seperti Konsil Kebidanan, di bawah sebuah Konsil Statutori. Jika sebuah konsil yang 
seperti itu didirikan maka semua profesi di Indonesia dapat masuk ke dalam konsil ini. 

Badan profesional utama untuk bidan adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Sebagai sebuah asosiasi 
profesional, IBI tidak memiliki kewenangan sebagai regulator dan kurang dapat mempengaruhi pembuatan 
kebijakan dan perencanaan. Kekuatan terbesarnya adalah 220 ribu orang bidan yang diwakili asosiasi ini 
(yang jumlahnya akan semakin bertambah) dan status tinggi para bidan di hadapan masyarakat. 

Sejak 2005, IBI telah menyusun rancangan Undang-Undang dan menyampaikannya ke hadapan DPR, agar 
sebuah Konsil Kebidanan Indonesia dapat dibentuk dan konsil ini akan berfungsi sebagai badan otonom 
yang dikelola oleh para bidan. Atas permintaan DPR, Rancangan Undang-Undang ini direvisi di tahun 2013. 
Ada pula Rancangan Undang-Undang lain yang telah disampaikan ke hadapan DPR, yakni Rancangan 
Undang-Undang Keperawatan. Banyak pihak dari kedua profesi ini berharap kedua rancangan UU ini akan 
disahkan oleh DPR secara bersama-sama tahun ini. Namun perkembangan situasi menunjukkan bahwa 
sepertinya ini tidak akan terjadi.

Ada banyak sekali dukungan untuk Konsil Kebidanan di kalangan profesi kebidanan. Namun demikian, 
pemahaman mengenai perbedaan antara Asosiasi Profesi dan Otoritas Regulator seperti Konsil Kebidanan 
masih sangat terbatas; dari sisi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh setiap badan (Lihat Tabel 6). 

tabel 6: Perbedaan dan Persamaan tanggung Jawab antara Konsil dan Asosiasi

Keluarga dan Perempuan Indonesia

Konsil Kebidanan Indonesia (DKI)

Kewenangan

Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

Keselamatan Masyarakat Dukungan Professional 

Undang-Undang Undang-Undang Dasar

•	 Peraturan	mengenai	praktik	bidan	
•	 Perlindungan	keselamatan	masyarakat	

dengan memastikan kompetensi bidan
•	 Melakukan	registrasi	bidan	dan	

memelihara daftar bidan
•	 Menerbitkan	Sertifikat	Praktik	(berbasis	

kompetensi).

tujuan •	 Kepemimpinan	profesional
•	 Perwakilan	bidan	
•	 Pengembangan	falsafah	kebidanan
•	 Pengembangan	kebijakan,	pengaruh	

dan advis

79  Rokx, C, Marzoeki, P, Harimurti, P dan Satriawan, E 2009, Indonesia’s Doctors, Midwives and Nurses: Current Stock, Increasing Needs, Future Chal-
lenges and Options, World Bank, Jakarta
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Keluarga dan Perempuan Indonesia

Konsil Kebidanan Indonesia (DKI)

Kewenangan

Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

Keselamatan Masyarakat Dukungan Professional 

Undang-Undang Undang-Undang Dasar

Standar-standar:
•	 Standar	praktik:	(kode	etik	dalam	

kolaborasi dengan IBI, code of conduct)
•	 Standar	kompetensi	(untuk	setiap	

cakupan praktik)
•	 Pemantauan	standar

standar praktik Standar-standar:
•	 Standar	Perilaku	Profesional:	Kode	Etik	

dalam Kolaborasi dengan Konsil Bidan 
Indonesia

•	 Standar	pendidikan:	pre-service dan in-
service, kurikulum, sekolah dan pengajar

•	 Akreditasi	kurikulum,	institusi

Pendidikan •	 Konferensi,	seminar,	newsletter
•	 Layanan	Perpustakaan
•	 Hibah	pendidikan/penelitian
•	 Pendidikan	lanjutan/pembangunan	

kapasitas untuk anggota

•	 Peran	disipliner:	menerima,	menilai	dan	
mengelola keluhan mengenai praktik 
perorangan bidan 

Keluhan dan 
notifikasi mengenai 
praktik kebidanan

•	 Menyediakan	jaminan	ganti	rugi	pada	
anggota

•	 Menyediakan	advis	profesional	dan	
advokasi

•	 Menyediakan	advis	dan	representasi	
hukum dan kompetensi 

•	 Pengembangan	Kebijakan	
•	 Kolaborasi	Peraturan	Internasional

Lain-lain •	 Negosiasi	Upah	dan	Kondisi	
Ketenagakerjaan

Kurangnya pemahaman mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan tepat mengenai 
bagaimana sebuah badan regulator kebidanan yang mandiri dapat berfungsi dan tetap mempertahankan 
otonomi mereka di bawah struktur yang berbeda. Dalam beberapa kesempatan, IBI memiliki kesempatan 
untuk membentuk konsil gabungan bersama keperawatan, namun mereka menolaknya karena IBI 
percaya jika mereka mau mereka tidak bisa berfungsi sebagai otoritas kebidanan yang otonom. Ini tidak 
sepenuhnya benar karena di banyak negara kebidanan dan keperawatan bergabung dalam satu konsil dan 
tetap dapat mempertahankan otonominya.

5.5 Urusan yang Belum Diselesaikan 
Sulit untuk dipahami bahwa walaupun bidan di Indonesia telah memiliki Asosiasi dengan lebih dari 
220.000 anggota, mereka tetap berjuang untuk diakui sebagai badan profesional. Karena itu, ada semacam 
urusan yang belum terselesaikan yang memerlukan advokasi tingkat tinggi dan dukungan berdasarkan 
kebutuhan. Hal-hal yang belum terselesaikan dan membutuhkan dukungan adalah sebagaimana tertulis 
di bawah ini.

Otoritas Kebidanan yang Otonom
Ada dukungan besar dalam profesi kebidanan untuk didirikannya Konsil Kebidanan. Namun demikian, 
menciptakan otoritas regulator tersendiri yang dikelola oleh para bidan tidak masuk dalam agenda 
Kemenkes RI, walaupun Kemenkes RI telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan 
ke DPR RI. Jika nanti RUU ini disahkan, profesi seperti bidan akan memiliki kesempatan untuk mendirikan 
sebuah badan otonom sebagai Konsil Kebidanan di bawah sebuah badan statutori. Jika badan semacam 
ini didirikan maka semua profesi di Indonesia akan dapat dimasukkan ke dalam badan ini. 
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Pendidikan Bidan Membutuhkan Penguatan
Pada umumnya diakui bahwa sistem pendidikan yang sekarang tersedia bagi bidan tidak mendukung 
dihasilkannya lulusan yang berkualitas, dan akibatnya, sistem pendidikan ini tidak menjamin tersedianya 
layanan yang baik. Telah ada upaya untuk mengatasi hal ini melalui struktur MTKI yang baik; walaupun 
demikian, hal ini belumlah cukup. Pandangan yang ada adalah bahwa kebidanan hanyalah keterampilan 
kejuruan, bukan profesi. Hal ini berimplikasi pada tingkat pendidikan yang akan mereka terima dan status 
otonomi profesi ini di Indonesia dan di masyarakat dunia (Tabel 7).

tabel 7: standar Internasional
Ada keprihatinan mengenai bagaimana pasar tenaga kerja internasional menerima perawat dan bidan Indonesia. 
Perdagangan barang jasa secara bebas di kawasan ASEAN dalam sektor kesehatan – salah satu sektor yang 
disepakati sebagai sektor prioritas- telah direalisasikan dengan penandatanganan Pengaturan Pengakuan 
Timbal Balik atau Kualitasal Recognition Arrangement (MRA) mengenai Praktisi Medis di bulan Agustus 2008. MRA 
memfasilitasi migrasi bebas praktisi medis dalam kawasan ASEAN. MRA juga meregulasi kualitas mereka melalui 
adopsi praktik-praktik terbaik mengenai standar dan kualifikasi oleh negara-negara anggota. Hal ini berarti 
pendidikan tenaga kesehatan dan sertifikasi di Indonesia harus memenuhi standar yang telah disetujui untuk bisa 
bersaing dalam pasar tenaga kesehatan regional. Lebih jauh, peraturan untuk mengawasi praktik praktisi medis 
asing harus diperkuat. Bersama-sama, perubahan-perubahan dalam tuntutan ini memberikan beban tambahan 
pada tenaga kesehatan yang sekarang ada, menekankan pada perlunya melihat sistem kesehatan secara 
menyeluruh, termasuk yang disediakan oleh sektor swasta di masa mendatang.

Pengembangan Pemimpin Kebidanan
Kebidanan adalah profesi yang penting dan cukup dipandang di Indonesia; dari pengamatan dapat 
dikatakan bahwa yang paling bertanggung jawan memimpin profesi ini adalah bidan senior. Karena itu 
penting bagi generasi selanjutnya untuk mengembangkan kapasitas mereka sebagai pemimpin dan 
champion kebidanan di Indonesia. 
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6. PengUAtAn KAsUs UntUK KeBIDAnAn 
 DI InDOnesIA

6.1 Melangkah ke Depan 
Sebuah tim yang terdiri dari para bidan yang terpelajar, berlisensi dan dilatih sesuai dengan standar 
internasional, dan bekerja dalam sebuah lingkungan yang didukung oleh peraturan-peraturan dan 
praktik-praktik- yang memberdayakan dalam suatu continuum of care pelayanan kesehatan reproduksi 
dan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, dapat secara signifikan berkontribusi kepada penurunan angka 
kematian ibu dan bayi baru lahir di seluruh Indonesia.

SoWMy 2014 telah mengembangkan Kebidanan 2030 sebagai jalan menuju kebijakan dan perencanaan. 
Kebidanan 2030 menekankan pada peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan dan kualitas 
layanan kesehatan dan penyedia layanan kesehatan untuk memenuhi tiga komponen jaminan kesehatan 
universal atau universal health coverage (UHC): menjangkau lebih banyak perempuan usia produktif 
(meningkatkan cakupan); memperluas paket layanan dasar dan esensial kesehatan (meningkatkan layanan); 
sambil memberikan perlindungan terhadap kesulitan keuangan (meningkatkan perlindungan keuangan). 

Yang paling penting dari semua ini adalah lingkungan kebijakan yang kondusif yang mendukung pendidikan 
kebidanan dan peraturan yang efektif, serta pengembangan asosiasi dan sebuah lingkungan praktik 
yang kondusif yang dapat memberikan akses kepada konsultasi yang efektif, dengan rujukan ke tingkat 
layanan SRMNH di tingkat selanjutnya. Pengelolaan tenaga kerja yang efektif, termasuk pengembangan 
profesional dan jalur karir pekerja, harus mendasari semua ini. Menjalankan rekomendasi Kebidanan 2030 
dapat menghasilkan pengembalian yang signifikan dari investasi; namun demikian, lingkungan politik dan 
peraturan harus bersifat mendukung. 

6.2 tantangan Utama dan Keterbatasan
Ada tantangan-tantangan utama dan keterbatan yang perlu dipertimbangkan sebelum profesi bidan 
dapat melangkah ke depan:

tantangan
•	 Menciptakan	 otoritas	 regulator	 terpisah	 untuk	 kebidanan	 tidak	masuk	 dalam	 agenda	 Kemenkes	 RI,	

namum Kemenkes telah menyampaikan RUU Tenaga Kesehatan kepada DPR, yang jika disahkan akan 
memungkinkan profesi seperti kebidanan memiliki peluang untuk mendirikan sebuah badan otonom 
seperti Konsil Kebidanan di bawah wadah sebuah Badan Hukum. Jika Badan yang sedemikian sudah 
terbentuk maka semua profesi di Indonesia dapat bergabung di bawah badan ini. 

•	 Ada	 pengakuan	 umum	 bahwa	 sistem	 pendidikan	 yang	 sekarang	 berlaku	 untuk	 bidan	 di	 Indonesia	
tidak mendukung dihasilkannya lulusan berkualitas baik dan, akibatnya, tidak tersedia layanan yang 
berkualitas baik pula. Telah ada upaya untuk menjawab masalah ini melalui struktur MTKI; sayangnya 
upaya ini belumlah memadai. Persepsi bahwa kebidanan adalah hanya keterampilan kejuruan dan 
bukan suatu profesi memberikan dampak pada tingkat pendidikan yang dapat mereka tempuh dan 
status mereka sebagai profesi otonom di Indonesia dan di masyarakat internasional.
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•	 Kebidanan	 adalah	 profesi	 yang	 penting	 dan	 cukup	 dipandang	 di	 Indonesia.	 Dari	 observasi	 terlihat	
bahwa sebagian besar tanggung jawab memimpin profesi ini diserahkan pada bidan senior. Penting 
bagi kita menantikan generasi penerus para bidan ini, dan mengembangkan kapasitas mereka sebagai 
pemimpin dan pelopor (champion) dunia kebidanan di Indonesia. 

Keterbatasan
•	 Situasi	politik	saat	ini	tidak	ideal	bagi	pengembangan	peraturan	kebidanan.	Peraturan	mengenai	Profesi	

Kesehatan di Indonesia masih dalam tahap awal penyusunan. Kemenkes RI telah menyampaikan ke DPR 
Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan; sampai disahkan, sulit menentukan tingkat otonomi 
yang akan dimiliki oleh setiap profesi. 

•	 Terlebih	lagi,	sekarang	kita	memiliki	pemerintahan	baru	dan	apa	yang	akan	terjadi	dengan	kementerian-
kementerian atau peraturan mengenai profesi tenaga kesehatan di Indonesia belumlah jelas. Karena 
itu, kita perlu menunggu situasi politik menjadi stabil dan DPR perlu membuat keputusan terlebih 
dulu mengenai berbagai Undang-Undang yang terkait dengan profesi tenaga kesehatan, sebelum 
ada kejelasan mengenai apa yang dapat dilakukan UNFPA agar dapat memberikan dukungan optimal 
kepada dunia kebidanan Indonesia sehingga profesi ini dapat berkembang menjadi profesi yang 
otonom. 

6.3 rekomendasi
Kebidanan 2030 menyediakan jalan kebijakan dan perencanaan bagi Indonesia. Building block yang 
paling penting untuk menerjemahkan Visi Kebidanan 2030 ke dalam praktik adalah: kemauan politik, 
kepemimpinan efektif dan para “champion” di bidang kebidanan yang akan mendorong terselenggaranya 
agenda kegiatan, didukung oleh momentum yang sekarang sedang terjadi di tingkat regional dan 
internasional untuk memperbaiki SRMNH. Dengan pertimbangan tersebut, kami menyampaikan 
rekomendasi-rekomendasi di bawah ini:

UnfPA
•	 Menunggu	situasi	politik	untuk	menjadi	kondusif;	menunggu	sampai	struktur	MTKI	di	masa	mendatang,	

sebagai regulator autoritas profesi kesehatan di Indonesia, sepenuhnya ditentukan. Kemudian, 
berdasarkan tingkat otonomi yang nantinya akan diberikan kepada profesi kebidanan, putuskan 
bagaimana akan melangkah ke depan.

•	 Melibatkan	 diri	 dalam	 advokasi	 tingkat	 tinggi	 untuk	 mendukung	 pengembangan	 sebuah	 badan	
regulator yang dikelola oleh para bidan. Hal ini akan memastikan bahwa para bidan di Indonesia 
memiliki posisi yang baik karena memiliki badan yang berfungsi secara otonom. Struktur MTKI yang 
ada sekarang tidak memungkinkan hal ini.

•	 Mendukung	 Ikatan	 Bidan	 Indonesia	 melakukan	 advokasi	 guna	 memperkuat	 layanan	 dan	 praktik	
kebidanan di Indonesia. Secara khusus memperkuat praktik-praktik terbaik dan mendukung agar bidan 
menjadi penyedia layanan dasar bagi “pelayanan berpusat pada perempuan” dan untuk memperkuat 
kualifikasi prapelayanan bidan supaya berada sedikitnya di tingkat pendidikan bergelar (S1).

•	 Berinvestasi	 dalam	 bantuan	 teknis	 untuk	 mendukung	 pendidikan,	 pembuatan	 peraturan,	 dan	
pembentukan asosiasi sebagaimana diperlukan, berdasarkan permintaan Ikatan Bidan Indonesia, 
Kementerian Kesehatan dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memberikan prioritas 
pada penguatan pendidikan pra-pelayanan untuk para bidan dan mengembangkan kapasitas para 
bidan untuk memimpin dan mengelola profesi ini sebagai badan yang otonom.
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• Jika DPR RI mensahkan Undang-Undang Kebidanan Indonesia, atau saat mempersiapkan didirikannya 
sebuah Konsil Kebidanan, UNFPA membantu Ikatan Bidan Indonesia untuk mengembangkan sebuah 
kerangka peraturan yang dapat memandu agar sebuah Konsil Kebidanan di masa mendatang dapat 
berfungsi dengan baik. 

•	 Mempertimbangkan	 untuk	 mendukung	 program	 beasiswa	 S2	 yang	 dapat	 mendorong	 lahirnya	
generasi pemimpin kebidananan di masa mendatang, dana hanya untuk program beasiswa yang dapat 
memperkuat kebidanan di Indonesia, yakni pendidikan kebidanan, penelitian terkait praktik yang 
relevan dengan konteks Indonesia.

•	 Memberikan	 kepada	 para	 champion penghargaan khusus dan insentif, misalnya sertifikat dan 
penghargaan untuk membantu bidan, sponsor untuk menghadiri konferensi kebidanan atau sejenisnya.

•	 Mempertimbangkan	untuk	mendanai	terbentuknya	sebuah	model	pendidikan	kebidanan	berstandar	
dan peraturan pemberian dalam satu wilayah geografis tertentu di Indonesia. Melaksanakan sebuah 
penelitian dengan berkolaborasi dengan Direktorat Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI. Mereview 
kesenjangan antara kompetensi kebidanan dan outcome kebidanan, pelatihan prapelayanan (pre-
service) dan pelatihan selama pelayanan (in-service) dan efektifitas berbagai mekanisme terkait 
peraturan kebidanan yang ada. Mengangkat isu-isu dengan IBI dan melibatkan mereka dalam mencari 
solusi. Ketika model sudah diuji, membuat rekomendasi untuk mereplikasikan model tersebut ke 
seluruh Indonesia. 

•	 Mempertimbangkan	untuk	mengembangkan	sebuah	kemitraan	yang	akan	menerjemahkan	kebijakan	
dan perencanaan ke dalam realita. Dengan bekerja di “upstream” UNFPA punya posisi cukup baik untuk 
melakukan hal ini80. Guna memastikan bahwa kebijakan akan diterjemahkan ke dalam realita, bentuklah 
kemitraan strategis untuk mendukung implementasi “di lapangan”, misalnya pengiriman pesan melalui 
SMS yang didukung oleh Proyek Informasi Bidan UNICEF dapat digunakan untuk alat advokasi, baik 
untuk mengirim pesan atau untuk mengumpulkan informasi, atau digunakan untuk memperkuat 
sistem rujukan. 

Ikatan Bidan Indonesia
•	 Jika	dukungan	teknis	diperlukan	untuk	hal-hal	yang	terkait	dengan	peraturan,	pendidikan	dan	asosiasi,	

IBI dapat meminta bantuan dari UNFPA. Misalnya, sebuah kerangka peraturan untuk mendukung 
Konsil Kebidanan agar dapat berfungsi, lokakarya untuk membahas perbedaan antara asosiasi dan 
badan otonom, bantuan untuk melakukan standarisasi kurikulum di tingkat pendidikan tinggi dan 
pengembangan keterampilan berpikir kritis di antara para bidan. 

•	 Terus	melakukan	advokasi	untuk	mendukung	dan	memperkuat	layanan	dan	praktik	kebidanan.	Terutama	
memperkuat praktik-praktik terbaik dan mendorong dijadikannya bidan sebagai penyedia utama 
“pelayanan yang terpusat pada perempuan” dan mendorong penguatan pendidikan prapelayanan.

•	 Mengidentifikasikan	dan	menominasikan	calon-calon	yang	tepat	untuk	menerima	program	beasiswa	
di jenjang S2 dan di atasnya. Beasiswa ini untuk bidan-bidan yang akan menjadi pemimpin para 
bidan di Indonesia di masa mendatang; berikan beasiswa ini hanya untuk program yang memperkuat 
pendidikan dan praktik kebidanan. 

•	 Mengidentifikasikan	dan	mencari	dukungan	untuk	para	champion untuk memastikan adanya aksi positif 
untuk memajukan kebidanan di Indonesia, dan juga di sektor kesehatan, melalui berbagai media.

80 Diambil dari Laporan Review AusAID mengenai Kinerja Donor: Kinerja Badan-Badan PBB yang bergerak dalam sektor kesehatan di Indonesia digabung. WHO, UNICEF, 
UNAIDS, UNFPA dan FAO semua memainkan peran penting dalam advokasi kebijakan dengan Pemerintah, walaupun area tempat kami memberi dukungan terhadap 
aktifitas operasional mereka kinerja tetap tidak optimal, terutama pekerjaan kami melalui UNICEF terkait kesehatan Ibu dan Anak yang tidak berhasil mencapai outcome 
yang dihekendaki. Hal ini mungkin terkait dengan kemampuan mereka bekerja erat dengan sistem pemerintah Indonesia dan kesultian mempertahankan staf terutama di 
daerah-daerah terpencil.
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•	 Memberikan	 kepada	 para	 champion penghargaan khusus dan insentif, misalnya sertifikat dan 
penghargaan dan untuk membantu bidan, sponsor untuk menghadiri konferensi kebidanan atau 
sejenisnya. 

Kementerian Kesehatan
•	 Berdasarkan	 kebutuhan,	 meminta	 bantuan	 teknis	 dari	 UNFPA	 untuk	 mendukung	 pengembangan	

bidang-bidang yang terkait erat dengan peraturan kebidanan di Indonesia. Bidang-bidang ini meliputi 
pergeseran tugas (task shifting), cakupan praktik bidan, standarisasi kurikulum kebidanan, panduan 
dan SOP pemberian layanan, penyelarasan dokumentasi terkait kebidanan antara dokumen-dokumen 
Kementerian Kesehatan dan BKKBN dan instansi lainnya.

•	 Sejalan	dengan	semakin	berkembangnya	peraturan	mengenai	tenaga	kesehatan	di	Indonesia,	sediakan	
ruang lebih besar untuk menampung masukan dari setiap profesi. MTKI yang sekarang tidak dapat 
mengakomodasi profesi yang beranggotakan lebih dari 220.000 tenaga kesehatan profesional untuk 
menyuarakan pendapatnya atau ikut serta dalam pengembangan profesinya di tingkat kebijakan.

•	 Setelah	pengesahan	Undang-Undang	Tenaga	Kerja	Kesehatan	oleh	DPR	RI,	UNFPA	mempertimbangkan	
untuk mendukung setiap profesi kesehatan untuk mendapatkan otonomi dalam tingkat tertentu 
sehingga mereka dapat memiliki akuntabilitas terhadap praktik yang mereka lakukan. 

•	 Jika	profesi	kebidanan	memperoleh	sejumlah	otonomi,	mintalah	UNFPA	untuk	memberikan	bantuan	
teknis agar memperkuat kerangka peraturan kebidanan. Ini dapat membantu mendefinisikan cakupan 
praktik kebidanan, bagaimana mendisiplinkan anggota-anggpota profesi ini, mengelola pendaftaran, 
dll.

•	 Direktorat	Kesehatan	 Ibu	Kemenkes	RI	dapat	mempertimbangkan	meminta	dukungan	UNFPA	untuk	
melakukan sebuah penelitian untuk meninjau ulang kesenjangan antara kompetensi dan outcome 
di dunia kebidanan Indonesia, antara pelatihan pre-service dan in-service, dan efektifitas berbagai 
mekanisme terkait peraturan kebidanan yang ada. Mengangkat isu-isu dengan IBI and melibatkan 
mereka dalam mencari solusi. Ketika model sudah diuji, membuat rekomendasi untuk mereplikasikan 
model tersebut ke seluruh Indonesia. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
•	 Berdasarkan	 kebutuhan,	 meminta	 bantuan	 teknis	 dari	 UNFPA	 untuk	 mengembangkan	 program-

program pendidikan bagi bidan yang mendukung reformasi pendidikan dan Kerangka Kualifikasi 
Indonesia. Bidang-bidang bantuan teknis mungkin meliputi standarisasi program diploma saat ini 
menjadi S1, peninjauan ulang poin masuk (entry points) untuk kebidanan terhadap Kerangka Kualifikasi 
Indonesia, dll.

•	 Mendukung	 penguatan	 pendidikan	 kebidanan	 pra-pelayanan	 dengan	 memberikan	 advokasi,	 dan	
dukungan bagi program formal kebidanan yang bergelar, yang membantu meningkatkan entry level 
pendidikan kebidanan ke jenjang formal bergelar dan menghasilkan lulusan yang mampu berfungsi di 
tingkat pemikiran kritis yang lebih tinggi.

•	 Mengembangkan	dan	memperkuat	 jalur	karir	para	bidan,	agar	nantinya	ada	beberapa	pintu	masuk	
yang memungkinkan bidan memiliki keluwesan dalam belajar dan bergabung dalam program-program 
pendidikan di tingkat perguruan tinggi, melalui pengakuan terhadap pendidikan dan pengalaman 
mereka sebelumnya; pertimbangkan kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia untuk melakukan hal 
ini.
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7. LAMPIrAn
 TANTANGAN DAN ISU BAGI BIDAN  DI INDONESIA

Lampiran ini merangkum tantangan-tantangan yang dihadapi bidan di Indonesia, menurut tinjauan 
pustaka. Review ini tidaklah serta-merta menyeluruh. Ini adalah penelitian yang masih berlangsung, yang 
memberikan pemahaman terhadap isu-isu dari sudut pandang keperawatan dan akan ditambahkan ke 
dan disempurnakan selama konsultasi berjalan.

Jumlah dan Distribusi Bidan
Walaupun dokter dan perawat memainkan peranan penting dalam kesehatan ibu, para bidanlah 
yang merupakan penyedia layanan utama dalam area ini. Saat ini ada kira-kira ada 220.000 bidan di 
Indonesia81. Sebagian besar dari mereka dilatih dan dipekerjakan melalui program bidan di desa (BDD). 
Program ini sekarang tidak lagi menerima dukungan anggaran dari pemerintah pusat yaitu dalam bentuk 
pelatihan bidan berskala besar dan pembayaran kontrak yang telah dilimpahkan ke pemerintah kabupaten/
kota. Namun demikian, bidan tetap merupakan penyedia layanan kunci dalam hampir semua strategi.

Maksud program BDD adalah untuk menyediakan tenaga bidan di setiap desa, namun hal ini belum 
tercapai. Tahun 2005, data dari Kemenkes mengindikasikan bahwa hanya 40 persen dari keseluruhan 
68.816 desa di Indonesia memiliki bidan yang ditempatkan, dan beberapa tempat seperti Sumatra Utara, 
kurang dari 10 persen dari 5.360 desa mempunyai seorang bidan82.  Tahun 2006, profil kesehatan Indonesia83 

menunjukkan rasio nasional bidan yaitu 49 bidan per 100.000 orang penduduk dengan besaran antara 8,9 
per 100.000 di Banten sampai 74 per 100.000 di Papua. Walaupun demikian, rasio bidan yang tinggi di 
Papua terutama karena lokasi yang terpencil sehingga analisis harus mempertimbangkan hal ini. 

tahun 2006, 44.616 bidan melakukan praktik swasta di Indonesia, ini merupakan peningkatan 
sebesar 158 persen dari tahun 1996 untuk semua bidan. Sebagian besar peningkatan ini terjadi di 
daerah-daerah perkotaan, peningkatan 1.791 persen terjadi di tingkat nasional dan peningkatan 2.347 
persen terjadi di pulau-pulau terluar84 saja85.  Temuan dalam sebuah laporan Bank Dunia86 menyatakan 
bahwa penyebaran bidan di sektor pemerintah telah menurun. Secara nasional angka rata-rata bidan di 
puskesmas adalah 3,7 di tahun 2007, turun dari 5.8 di tahun 1997. Namun angka-angka ini harus dimaknai 
dengan hati-hati, mengingat batas antara tenaga kerja sektor pemerintah dan swasta di Indonesia semakin 
lama semakin tidak terlihat jelas sebagaimana di negara lain. Kebijakan nasional Indonesia mengizinkan 
bidan memiliki praktik ganda dan banyak bidan di sektor pemerintah membuka praktik swasta di luar jam 
kerjanya. Hanya sedikit bidan yang mengandalkan penghasilannya dari satu sektor saja, baik dari praktik 
pemerintah atau praktik swasta saja.

81 Feedback from the World Bank – this is the number registered on the newly established database
82 Muhibin, A.M. 2008. Hari Bidan 24 Juni 2008: Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Sangat Minim.Bappenas/UNDP, Viewed: June 3, 2009 <http://www.targetmdgs.org>
83 Ministry of Health. 2007. Indonesia Health Profile, 2006. Jakarta: Center of Data and Information, Ministry of Health.
84 Outer islands means all islands except Java, Bali and Sumatera
85 Rokx, C., J. Giles, E. Satriawan, P. Marzoeki, P. Harimurti, E. Yavuz. 2010. New Insight into the Distributionand Quality of Health Services in Indonesia: A Health Work Force 

Study. Washington DC: World Bank
86 Ibid
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Pelatihan dan Keterampilan
Di awal program BDD, lulusan sekolah keperawatan (setingkat dengan sMU) mendapatkan program 
pendidikan cepat satu tahun, yang disebut dengan Diploma-1 atau D1. Dorongan untuk secepatnya 
menempatkan bidan membuat seleksi kandidat dan kualitas pelatihan harus dikompromikan87.  Satu 
penelitian88 menemukan bahwa keterampilan para pendidik kebidanan klinis “terbatas dan ketinggalan 
zaman”, peralatan pelatihan kuno dan sungguh membutuhkan perbaikan dan kurangnya buku-buku teks. 
Sebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa bidan desa hanya perlu melakukan 15 persalinan di bawah 
pengawasan, dan beberapa di antaranya adalah menggunakan model. Hal ini berbanding dengan 50 
persalinan yang dilakukan oleh para bidan yang lebih senior yang dilakukan selama pelatihan mereka. 
Pelatihan bidan juga tidak mencakup pelajaran mengenai interaksi dengan klien, yang merupakan 
kontribusi penting bagi kepuasan klien dan persepsi mengenai kualitas.

tahun 1997, pemerintah dan donor mulai melakukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan 
keterampilan, pemerintah mengenalkan pelatihan keterampilan in-service yang berbasis 
kompetensi seperti persalinan normal dan layanan dasar kebidanan darurat. Dukungan Donor untuk 
pelatihan tentang keterampilan penyelamatan jiwa (Mother Care project), diberikan kepada staf di sekolah-
sekolah kebidanan dan mengembangkan keterampilan pengawasan. Pemerintah RI mengubah latihan 
dasar kebidanan menjadi program tiga tahun pasca SMU. Program ini menjadi program yang disebut 
sebagai program diploma “D3” dan program ini sekarang merupakan pendidikan tingkat dasar yang 
disyaratkan untuk kebidanan. Perubahan ini dicanangkan dalam Kongres National Ikatan Bidan Indonesia 
(IBI) di tahun 1998.

IBI tidak memiliki data agregat mengenai proposi keseluruhan anggotanya yang menjalani program D1 
dibandingkan mereka yang menjalani program D3, walaupun dapat diasumsikan bahwa jumlah bidan yang 
menjalani pendidikan D3 semakin meningkat mengingat sekarang hal ini merupakan standar normatif.

evaluasi dan tinjauan program telah berulang kali menemukan bahwa para bidan yang berpraktik 
di Indonesia kekurangan kompetensi dasar dalam keterampilan inti. Sebuah makalah yang ditulis 
tahun	 2002	 menemukan	 bahwa	“lebih	 dari	 90%	 perawat	 dan	 bidan	 yang	 diuji	 petik	 tidak	 mengikuti	
pelatihan pengembangan pasca pelayanan dasar atau pelatihan lanjutan dalam tiga tahun terakhir, yang 
dalam pembangunan pesat layanan kesehatan di era global ini berarti bahwa berarti layanan kebidanan di 
Indonesia mungkin tidak dilakukan menurut praktik terbaik berdasarkan bukti”89.

sebuah penelitian terhadap 338 bidan90 di sulawesi Utara, dan Kalimantan timur menemukan 
bahwa populasi uji petik memiliki kebutuhan akan pelatihan di semua tugas inti (40 tugas inti)91. 
Sebagaimana yang dinyatakan dalam makalah: “responden melihat diri mereka sendiri sebagai bidan yang 
kurang memiliki keterampilan dalam semua area yang dicakup.” Menambahkan kesulitan dalam pelatihan 
adalah fakta bahwa “tidak ada otoritas regulator statutory untuk perawat dan bidan, dan akibatnya tidak 
ada standar regulator untuk kompetensi klinis dan pendidikan (walaupun upaya mendirikan otoritas ini 
masih	dilakukan)	…	sebagian	besar	perawat	dan	bidan	(60%)	tidak	mendapatkan	pelatihan	dan	persiapan	
secara memadai, yang mungkin membuat layanan yang mereka berikan berada di bawah standar”92. 

87 Shankar, A., L. Bartlett, V. Fauveau, M. Islam, and N. Terreri. 2008. Delivery of MDG5 by active management with data. Lancet, 371: 1223-1224
88 Hull, T.H., R. Rusman, and A.C. Hayes. 1998. Village Midwives and the Improvement of Maternal and Infant Health in Nusa Tenggara Timur and Nusa Tenggara Barat. Sydney: 

Australian Agency for International Development
89 Hennessy, D. 2002. Improving the Performance of Nurses and Midwives in Indonesia. Assignment Report for WHO. New Delhi: World Health Organization.
90 Hennessy, D., C. Hicks, and H. Koesno. 2006. The training and development needs of nurses in Indonesia:paper 2 of 3. Human Resources for Health, 2006: 4(9)
91 Tugas inti mencakupi pendidikan pasien, asesmen data klinis, menyiapkan peralatan untuk prosedur, menjalin hubungan dengan profesi medis lainnya dan mengakui dan 

mengelola risiko dalam perawatan klinis. Tugas-tugas inti ada di dalam semua kompetensi yang diharapkan dari bidan, misalnya perawatan prapersalinan, perawatan 
kebidanan dan layanan keluarga berencana.

92 Hennessy, D., C. Hicks, and H. Koesno. 2006. Pelatihan dan pengembangan kebutuhan perawat di Indonesia:paper 2 of 3. Human Resources for Health, 2006: 4(9)
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sebuah inisiatif dari pemerintah dan donor baru-baru ini adalah pengembangan program pelatihan 
untuk persalinan normal, Asuhan Persalinan normal (APn). Pelatihan ini adalah pelatihan sepuluh hari 
yang terdiri dari empat hari pelatihan dalam kelas dan sisanya, enam hari, adalah untuk praktikum. Peserta 
pelatihan melakukan paling sedikit tiga persalinan di bawah pengawasan. Pelatihan ini juga mencakup 
pengelolaan aktif kala 3 persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Materi pelatihan diambil dari materi klinis 
WHO dan didasarkan pada standar internasional. Jumlah peserta dibatasi antara 12 sampai 15 per kelas, 
dan ada akreditasi klinis yang dilakukan dua sampai enam minggu setelah pelatihan. Jejaring Pelatihan 
Klinis Nasional mencatat bahwa 12.479 bidan telah mendapatkan pelatihan APN melalui jejaring mereka. 
Jumlah ini adalah 14 persen dari keseluruhan jumlah bidan di Indonesia. Organisasi-organisasi lainnya 
juga memiliki bidan-bidan terlatih dalam APN, menggunakan instruktur pelatih yang berbeda. Data akurat 
tidak tersedia karena IBI tidak memiliki catatan, walaupun Kemenkes dan IBI telah mengusulkan untuk 
mewajibkan semua bidan mengikuti pelatihan APN.

sebuah Jaringan Pelatihan Klinis nasional yang sekarang ini sedang melakukan pelatihan di seluruh 
Indonesia, telah melaporkan adanya peningkatan keterampilan bidan dalam membantu persalinan. 
Salah satu asesmen hasil di Cianjur dan Tangerang (Jawa Barat) menemukan bahwa 81 persen dari 120 
bidan yang dilatih sudah mampu melakukan pengelolaan aktif kala tiga persalinan, dibandingkan dengan 
34 persen dari 109 bidan yang belum mengikuti pelatihan atau melakukan kunjungan pasca pelatihan 
di bawah pengawasan93. Di tiga kabupaten/kota di NTT, 78,5 persen bidan telah mengikuti pelatihan in-
service APN, dan 18,6 persen dari bidan-bidan yang sama telah menerima pelatihan mengenai bagaimana 
melakukan audit maternal dan perinatal. Hanya 11 persen bidan telah menerima pelatihan in-service 
dalam perawatan kebidanan darurat dasar dan 7 persen telah mengikuti pelatihan tentang keterampilan 
penyelamatan jiwa terkait kesehatan ibu94.

Keterampilan dan fungsi bidan, terutama dalam melakukan tugas-tugas non kebidanan terus 
menerus menjadi memerlukan perhatian. Bidan pada awalnya dimaksudkan untuk berfokus pada 
layanan kebidanan namun mereka sekarang juga menjalankan pelayanan preventif, perawatan kuratif untuk 
penyakit-penyakit anak, vaksinasi dan keluarga berencana bersama-sama dengan tugas-tugas lainnya. 
Temuan dalam satu makalah menyebutkan: “kebanyakan bidan melaksanakan banyak tugas (termasuk 
memberikan nasihat gizi dan imunisasi) dan membantu sejumlah kecil persalinan), sehingga kapasitas 
mereka untuk menangani komplikasi dan mengenali kebutuhan rujukan mungkin tidak optimal”95.

Kementerian Pendidikan nasional (Kemdiknas) di tahun 2008 melaporkan bahwa sejumlah 595 
sekolah menawarkan pelatihan kebidanan. namun demikian, kinerja sekolah-sekolah ini masih 
dipertanyakan. Tidak ada standar nasional untuk kurikulum pelatihan dan lulusan tidak harus mengikuti 
ujian kompetensi sebelum mendapatkan izin praktik. Kualitas dan tingkatan keterampilan banyak lulusan 
dipertanyakan96. Ada program percontohan yang sedang dijalankan di Jawa Barat dan lulusan dapat 
mendaftarkan diri ke otoritas kesehatan di tingkat provinsi namun mereka belum diperbolehkan berpraktik 
di tingkat kabupaten/kota sampai mereka lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh IBI. Dalam 
tinjauan terhadap bidan di Aceh, Jawa Timur dan Jawa Tengah di tahun 2008, 129 bidan mengindikasikan 
bahwa pelatihan pre-service mereka di sekolah-sekolah kebidanan tidak mematuhi kurikulum yang sudah 

93 Hermiyanti, S., and G. Wiknjosatro. 2007. Indonesia and Its Innovations: Active Management of the Third Stage of Labor for 70,000 Midwives. Presentasi di USAID Asia Near 
East FP/MNCH Scaling Up Best

 Practices Technical Meeting, Bangkok, Thailand September 3, 2007
94 Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH). 2008. Survey of Midwives in Three Districts in NTT, 2007: Number, Characteristics and Work 

Patterns
95 Ronsmans, C., S. Scott, S.N. Qomariyah, E. Achadi, D. Braunholtz, T. Marshall, E. Pambudi, K.H Witten, and W.J. Graham. 2009. Professional assistance during birth and 

maternal mortality in two Indonesian districts. Bulletin of the World Health Organization 2009, 87: 416-423.
96 World Bank. 2009. Indonesia’s Doctors, Midwives and Nurses: Current Stock, Increasing Needs, Future Challenges and Options. Jakarta: World Bank
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disusun dan distandarisasi97. Staf akademi kebidanan di Yogyakarta menyatakan bahwa saat ini hanya 
ada sedikit sekali instruktur yang kompeten untuk memberikan pelatihan pre-service dan tidak ada cukup 
tempat praktik bagi peserta pelatihan di daerah-daerah perkotaan (komunikasi pribadi, Aisyiyah, Mei 15, 
2009).

retensi
Bidan yang dilatih di bawah program BDD banyak yang meninggalkan pos-pos mereka di desa. 
Mereka kemudian menjadi pegawai negeri dan bekerja di puskesmas, membuka praktik swasta, masuk ke 
dunia akademis, dan mengajar kebidanan atau meninggalkan dunia pelayanan klinis dan pindah ke pos 
administratif. Apapun alasannya, sasaran yang dimaksudkan yaitu untuk menempatkan satu bidan di tiap 
desa tidak sukses tercapai.

Walaupun pemanfaatan layanan bidan di desa tetap merupakan unsur penting dalam sebagian 
besar intervensi kesehatan ibu yang diusulkan, dukungan dari pusat mestinya diakhiri di tahun 
2007. Kebijakan pemerintah sekarang menyatakan bahwa bidan harus melakukan transisi kepada staf 
lokal di kabupaten/kota atau mereka harus cukup mapan untuk bisa bertahan di desa mereka namun tetap 
bisa mendapatkan penghasilan dari praktik swasta. Namun demikian, konsep “staf lokal kabupaten/kota” 
dapat diartikan secara bermacam-macam. Staf kesehatan sektor pemerintah dilimpahkan ke kabupaten/
kota setelah desentralisasi. Namun demikian, kenyataaannya adalah bahwa pemerintah pusat tetap 
memiliki wewenang mengatur gaji, kondisi dan rekrutmen serta pemberhentian staf98. Sebagai tambahan, 
pemerintah pusat telah menindaklanjuti janji yang sebelumnya telah dibuat yaitu untuk mengkonversikan 
mereka yang sudah dikontrak (termasuk untuk PTT dan kontrak-kontrak lokal) menjadi PNS permanen 
sebelum akhir 2009.

Penelitian Heywood (2009)99 di 15 kabupaten/kota di Jawa menemukan bahwa sebagian besar bidan 
adalah Pns atau pekerja kontrak (Ptt). Dari semua bidan yang ada, 3.388 bidan adalah PNS, 1.662 orang 
adalah bidan PTT, 209 adalah bidan yang dikontrak lokal, 164 adalah bidan yang dikontrak harian (ini adalah 
kategori pekerja yang tidak ada di provinsi lain kecuali di Jawa Barat) dan 593 bidan yang dipekerjakan 
secara swasta. Tahun 2004, ada 5.707 bidan kontrak di daerah-daerah terpencil; sebelum 2006 hanya ada 
437 bidan kontrak di daerah-daerah terpencil (Kemenkes RI 2007). Tahun 2004, jumlah keseluruhan bidan 
kontrak adalah 12.345 dan sebelum 2006 angka ini turun ke 2.505. Ada 52.168 bidan yang dipekerjakan 
di puskesmas di tahun 2006. Jika kita melakukan ekstrapolasi, dari tren-tren yang ditemukan di Jawa, 56 
persen dari bidan-bidan itu adalah PNS dan 34 persen adalah bidan kontrak.

Kemenkes memperingatkan agar tidak memaknai keseluruhan penurunan jumlah bidan dalam 
program BDD sebagai penurunan dalam ketersediaan bidan (komunikasi pribadi, Dr. Lukman, April 
2009). Mereka berpendapat bahwa layanan kebidanan tetap tersedia selama ada tenaga bidan profesional 
di satu tempat tertentu, walaupun bidan ini sudah tidak menjadi bagian program bidan di desa. Retensi 
dipandang berfungsi untuk memadukan masyarakat dengan kemampuan bidan untuk memperoleh 
pendapatan yang memadai. Walaupun integrasi ke dalam masyarakat kadang problematis di awal 
pelaksanaan program, penelitian100 menunjukkan bahwa hal ini bukanlah masalah keseluruhan dan tingkat 
penerimaan untuk bidan cukup baik, setelah satu dekade program ini dijalankan. Retensi juga merupakan 

97 Sushanty., M. Lacoste, and A. Sulistomo. 2008. Performance of Village Midwives as Maternal and Child Health Care Providers in Selected Districts in Indonesia. Presentation 
to the American Public Health Association 136th Annual Meeting, October 25-29, 2008, San Diego, United States of America

98 Heywood, P., and Harahap, N. 2009. Human resources for health at the district level in Indonesia: the smoke and mirrors of decentralization. Human Resources for Health, 
7(6).

99 Ibid
100 Hull, T.H., R. Rusman, and A.C. Hayes. 1998. Village Midwives and the Improvement of Maternal and Infant Health in Nusa Tenggara Timur and Nusa Tenggara Barat. Sydney: 

Australian Agency for International Development
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fungsi kepuasan pekerjaan, peluang karir dan peluang profesional yang berkelanjutan. Tahun 2003, dalam 
Survei Manajemen Gugus Tugas Keperawatan dan Kebidanan yang dilakukan oleh WHO101, Indonesia tidak 
mencapai nilai yang baik untuk hampir semua parameter yang dinilai. Hal ini mengindikasikan bahwa 
sistem mungkin dapat diperbaiki secara signifikan untuk meningkatkan retensi para bidan.

satu penelitian menemukan bahwa bidan-bidan yang telah mapan enggan pindah keluar dari 
desa mereka karena alasan keluarga dan gangguan terhadap kehidupan pribadi mereka jika 
mereka pindah ke tempat yang ditempuh lebih dari satu jam. Semakin muda usia bidan, yang 
sedikit keterikatannya dengan masyarakat, semakin tidak segan mereka mempertimbangkan untuk 
pindah102. UNICEF juga menemukan bahwa103 status perkawinan seorang bidan mempengaruhi apakah 
ia akan cenderung bertahan atau pindah; bidan-bidan yang sudah menikah sebelum ditempatkan 
atau melangsungkan pernikahan saat bertugas akan cenderung tetap tinggal di desa tempat mereka 
ditempatkan.

Penelitian selanjutnya104 menemukan bahwa di daerah-daerah terpencil jumlah bidan sangat rendah dan 
seringkali berganti orang, sebagian disebabkan karena lingkungan kerja yang menuntut dan terkucil.

Tingkat retensi adalah juga faktor yang menentukan keberadaan mentoring dan supervisi dan pemahaman 
yang jelas mengenai harapan terhadap peran bidan. Di Indonesia, “kurangnya pengawasan yang sekarang 
terjadi, ditambah dengan tugas yang sangat beragam dan deskripsi pekerjaan yang tidak jelas membuat 
para bidan seperti bekerja dalam isolasi, dengan hanya sedikit kesempatan untuk mendapatkan dukungan 
dalam melakukan pekerjaan dan pembelajaran, yang kemudian mempengaruhi retensi juga”105.

gaji
Parker dan roestam (2003) melaporkan106 bahwa pemerintah memperkirakan bahwa 60 sampai 75 
persen bidan desa yang ditempatkan sejak 1994 masih berada di desa mereka, namun, apa peran 
gaji sehingga mereka bertahan tidaklah jelas. Pada awalnya para bidan mendapatkan komitmen 3 
tahun dari pemerintah untuk menanggung gaji mereka (PTT). Kontrak ini paling banyak bisa diperpanjang 
dua kali, setelah itu mereka dapat menjadi pegawai negeri atau meneruskan ke praktik swasta. Di akhir 
kontrak PTT, beberapa bidan desa pindah dari desa ke puskemas untuk menjadi PNS yang bekerja di fasilitas 
tersebut, sehingga beberapa desa tidak memiliki bidan. Sebuah inisiatif tahun 2007 mendukung konsep 
Bidan Siaga, yang memberi insentif yang diambil dari anggaran pemerintah pusat untuk mendorong para 
bidan PTT untuk bekerja di daerah-daerah yang terpencil. Berdasarkan Peraturan Kemenkes RI Nomor 
508/2007, para bidan dapat menerima Rp. 2.5 juta per bulan untuk layanan mereka di daerah terpencil107.

Untuk masuk ke dalam praktik swasta, seorang bidan diharapkan menempuh pendidikan kebidanan 
di jenjang D3 setelah menyelesaikan kontrak Ptt mereka. Persyaratan mengenai pendidikan tambahan 
sejalan dengan rekomendasi kebijakan IBI108 tahun 1998 bahwa hanya bidan berpendidikan D3 yang 

101 World Health Organization, Regional Office for South-East Asia. 2003. Nursing and Midwifery Workforce Management: Analysis of Country Assessments. SEARO Technical 
Publication No. 26. New Delhi: World Health Organization, Regional Office for South-East Asia

102 Ensor, T., Z. Quayyum, M. Nadjib, and P. Sucahya. 2008. Level and determinants of incentives for village midwives in Indonesia. Health Policy and Planning, 2009, 24: 26-35.
103 UNICEF. 1997. Laporan Pertama Bidan di Desa Survey [West Java]. Jakarta: United Nations Children’s Fund
104 Makowiecka, K., E. Achadi, Y. Izati, and C. Ronsmans. 2007. Midwifery provision in two districts in Indonesia: how well are rural areas served? Health Policy and Planning 

2008, 23(1): 67-75
105 Shankar, A., L. Bartlett, V. Fauveau, M. Islam, and N. Terreri. 2008. Delivery of MDG5 by active management with data. Lancet, 371: 1223-1224
106 Parker, E., and A. Roestam. 2003. The Bidan Di Desa Program: A Literature and Policy Review. The Maternal and Neonatal Health Program, JHPIEGO Corporation.
107  Departemen Kesehatan RI. 2008. Depkes akan Mengangkat 3,209 Tenaga PTT Tahun 2008. IBI Purworejo, diakses tanggal 24 Agustus, 2009, <http://www.bidan.site88.

net>
108 Kebijakan IBI 1998 membuat keputusan bahwa bidan praktik swaste hanya akan diberikan izin praktik jika mereka telah merampungkan program pelatihan D3. Sampai 

sekarang, kebijakan ini tidak pernah diimplementasikan karena bidan berpendidikan D1 tetap ada yang membuka praktik swasta
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diizinkan memiliki praktik swasta. Sebuah penelitian yang dilakukan di tahun 1998 menemukan bahwa 
bidan PTT harus membayar uang sejumlah USD1.391 untuk uang kuliah dan biaya hidup jika mereka ingin 
kuliah sampai selesai. Ironisnya, uang kuliah ini jumlahnya melampaui jumlah uang yang dapat mereka 
hasilkan dalam kurun yang sama dari gaji mereka sebagai bidan desa109.

Penelitian mengenai penghasilan bersih bidan menemukan bahwa jumlah pendapatan bidan sulit 
dikuantifikasi secara tepat. Praktik lazim di Indonesia adalah bahwa bidan sektor publik yang digaji 
pemerintah juga menambah penghasilannya dengan hasil dari praktik swasta. Bahkan saat mereka masih 
terikat kontrak, para bidan diperbolehkan untuk membuka praktik swasta sehingga mereka dapat memiliki 
sumber penghasilan ganda.

Berbagai penelitian110;111;112 telah melaporkan secara luas bahwa pendapatan bidan sangat bervariasi antara 
satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya, dan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan 
dalam lingkungan kabupaten/kota tersebut. Pendapatan dari praktik swasta dipengaruhi dari lokasi 
karena semakin dekat dengan pusat kota, semakin besar persaingan yang ada dalam penyediaan layanan, 
sementara di daerah-daerah pedesaan, persaingan yang kecil memungkinkan bidan menguasai pangsa 
pasar yang lebih besar. Di sebagian besar daerah-daerah terpencil, kemampuan membayar cenderung 
menurun karena penghasilan masyarakat yang cenderung rendah. Namun demikian, secara keseluruhan, 
bahkan di daerah pedesaan, bidan dapat menangkap peluang pasar yang cukup besar untuk mendapatkan 
penghasilan yang memadai.

Penelitian IMMPACt113 menemukan bahwa gaji bidan beragam tergantung pada status kontrak. 
Seorang PNS memperoleh gaji setahun setara dengan USD1.768. Mereka yang diikat kontrak 3 tahun (PTT) 
oleh pemerintah pusat, mendapatkan remunerasi sejumlah USD1.179, sementara mereka yang dikontrak 
oleh pemerintah daerah, mendapatkan penghasilan sejumlah hanya USD1.072. Dari penghasilan ini, gaji 
pokok menyumbang porsi 79 persen dari keseluruhan penghasilan; penghasilan tambahan didapatkan dari 
bonus dan kompensasi atas layanan yang diberikan kepada kaum miskin di bawah program Askeskin. Gaji 
pemerintah menyumbang 35 persen dari total penghasilan, sementara layanan klinis swasta menyumbang 
56 persen dan layanan nonklinis swasta menyumbang sisa 9 persen. Penghasilan total tahunan, termasuk 
gaji sektor pemerintah, penghasilan praktik swasta, penghasilan nonklinis swasta bervariasi secara 
signifikan di semua populasi sampel. Rata-rata penghasilan sektor swasta adalah USD2.508 per tahun 
namun 10 persen sampel memiliki penghasilan tahunan di atas USD11.000.

tingkat penghasilan sepertinya sangat terkait dengan jumlah tahun setelah kualifikasi; seorang 
bidan dengan pengalaman 15 tahun mendapatkan penghasilan yang lebih dari dua kali pendapatan 
yang diperoleh oleh bidan yang pengalamannya di bawah lima tahun114. IBI mengindikasikan bahwa 
ada perbedaan gaji antara bidan sektor masyarakat yang hanya berpendidikan D2 dan mereka yang 
melalui pendidikan yang lebih panjang yaitu dari jenjang D3 (komunikasi pribadi, Harni, 11 Mei, 2009,) 
Namun demikian di sektor swasta, bidan mengenakan tarif yang sama dan mendapatkan pembayaran 
tanpa terpengaruh oleh latar belakang pendidikan dan pelatihan mereka.

109 Hull, T.H., R. Rusman, and A.C. Hayes. 1998. Village Midwives and the Improvement of Maternal and Infant Health in Nusa Tenggara Timur and Nusa Tenggara Barat. Sydney: 
Australian Agency for International Development

110 Menelaws, R.D. 2000. TPC Best Management Practices and Proposed Remedial Actions, Evaluation Study of Alternative Targeting Mechanisms including Monitoring, 
Evaluation and Best Practices Identification (Final Report). Jakarta: World Bank.

111 Nadjib, M., P. Junaidi, P. Soewondo, and P.K. Sucahya. 2001. Economic Analysis of the Bidan di Desa Program: Anticipation of the Policy Changing in the Future. Penelitian 
dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia, Jakarta, for the Maternal Neonatal Health Program (project document).

112 Nadjib, M. 2008. Results and Findings from a Study on Economic Cost Analysis of the Village Midwife Program. Presented at the Working Group Workshop on Health Work 
Force Distribution Policy Mapping, Hotel Horizon, Bekasi.

113 IMMPACT. 2007. Laporan Hasil Penelitian IMMPACT Indonesia. IMMPACT Indonesia, Pusat Penelitian Keluarga Sejahtera (PUSKA), Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universi-
tas Indonesia, Jakarta.

114 Ensor, T., M. Nadjib, P. Sucahya, and Z. Quayyum. 2006. How Do Village Midwives Earn a Living in Indonesia? Evidence from Two Districts in Banten Province. Policy and Health 
Systems/Economic Outcomes, Initiative for Maternal Mortality Impact Assessment, Aberdeen and Jakarta
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Kualitas Layanan
Unsur-unsur yang diperlukan untuk memastikan kualitas layanan, misalnya keberadaan sebuah 
ujian nasional untuk menentukan tingkat kompetensi– baru-baru ini telah diimplementasikan 
di Indonesia. Ada proyek percontohan yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan dan IBI 
menyediakan dukungan untuk program Bidan Delima. Perbaikan kualitas dan program akreditasi ini 
membentuk standar fasilitas dan kompetensi keterampilan yang diperlukan sebelum seorang bidan dapat 
disertifikasi sebagai anggota program. Sekitar 10 persen bidan di Indonesia telah mendapatkan sertifikasi 
ini dan program ini aktif di 15 provinsi115. Program Bidan Delima dianggap bernilai oleh para bidan karena 
program ini merupakan validasi eksternal terhadap kualitas yang ditingkatkan walaupun bidan-bidan 
yang terakreditasi ini tidak meminta imbalan lebih tinggi atas layanan mereka.

Dalam sebuah penelitian yang diadakan tahun 1994 di Kalimantan, kualitas layanan yang 
buruk adalah faktor yang berkontribusi pada 60 persen dari 130 kematian ibu116. Penelitian 
ini membantu pengambil keputusan di daerah untuk memahami bahwa bidan desa sendiri tidak 
bertanggung jawab terhadap kematian ibu dan mengakibatkan perubahan dalam hubungan kerja 
dengan penyedia layanan kesehatan di tingkat yang berbeda dalam sistem. Sebuah penelitian di 
tahun 2004 di Lombok yang melibatkan 100 responden menunjukkan adanya korelasi posistif antara 
persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan dan kesediaan mereka menggunakan layanan medis 
gratis. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa walaupun layanan disediakan secara cuma-cuma, 
para responden yang berada di kelompok ekonomi yang lebih tinggi tidak ingin memanfaatkan 
layanan jika menurut mereka kualitasnya kurang baik. Isu kualitas yang mereka identifikasi mencakup 
kurangnya empati dari sisi staf puskemas, dan kegagalan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh 
dan pasokan obat-obatan yang tidak memadai117. Baru-baru ini WHO melaksanakan sebuah penelitian118 

 mengenai layanan kesehatan ibu di 20 kabupaten/kota yang dipilih secara acak. Penelitian ini membuktikan 
bahwa kualitas layanan masih perlu diperhatikan. 

sebuah penelitian tertutup yang dilaksanakan oleh IMMPACt menemukan bahwa walau 
keterampilan diagnostik para bidan desa cukup akurat, mereka kurang mampu bekerja menangani 
komplikasi119. Dalam sebuah makalah yang melihat perbedaan antara kualitas layanan yang disediakan 
bidan praktik swasta dan bidan sektor pemerintah di Pekalongan, peneliti menemukan bahwa klien sama 
puasnya kecuali untuk satu dimensi, yaitu bahwa bidan praktik swasta memberikan lebih banyak empati 
dan semangat120. Walaupun demikian, alasan untuk menggunakan jasa bidan tidak terlalu tergantung 
pada kualitas, dibandingkan akses dan untuk berkonsultasi, bidan swasta lebih mudah diakses.

Kebijaksanaan konvensional di Indonesia menyatakan bahwa kualitas layanan di sektor swasta 
jauh lebih baik dari sektor pemerintah tapi berbagai penelitian mulai mencoba menguji kebenaran 
pernyataan ini. Penelitian Gugus Tugas Kesehatan Bank Dunia menemukan bahwa tidak ada perbedaan 
signifikan antara bidan swasta dan bidan pemerintah jika nilai mereka dibandingkan baik untuk pelayanan 
antenatal dan pelayanan kuratif anak121. Penelitian ini menyatakan bahwa “bidan sektor swasta mungkin 

115 Health Services Program. 2008. The 2008 Annual Report for the Health Services Program. Arlington,Virginia: USAID and John Snow International
116  Supratikto, G., M.E. Wirth, E. Achadi, S. Cohen and C Ronsmans. 2002. A district-based audit of the causes and circumstances of maternal deaths in South Kalimantan, 

Indonesia. Bulletin of the World Health Organization, 80(3).
117 Saimi. 2006. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan persalinan gratis di puskesmas Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Medical 

Faculty, University of Gadjah Mada, Yogyakarta.
118 WHO untuk Kemenkes RI, the 2012 Maternal Health Services Quality Assessment 
119 D’Ambruoso, L., P. Byass, and S.N. Quomariyah. 2008., Can the right to health inform public health planning in developing countries? A case study for maternal healthcare 

from Indonesia. Global Health Action, 2008 Vol. 1
120  Wibawa, D.H. 2000. Analisis Mutu Pelayanan ANC di Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta di Kota Pekalongan. Institut Teknologi Bandung, viewed June 3, 2009, <http://

www.digilib.itb.ac.id>
121 Sebagai bagian dari perawatan kuratif anak, peneliti mengajukan pertanyaan indikatif apakah tenaga kerja kesehatan bertanya mengenai sifat kotoran yang dikeluarka 

anak yang mengalami diare. Hanya 42 persen naskes Puskesmas dan 43% dokter swasta mengatakan bahwa mereka akan menanyakan hal ini.
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lebih memiliki pengetahuan dan lebih sering mengikuti pelatihan dibandingkan mereka yang bekerja di 
puskesmas. Hal ini mengasumsikan bahwa kualitas bidan swasta lebih tinggi. Namun demikian, data yang 
tersedia sangat sedikit untuk membandingkan nilai vignet diagnostik antara bidan pemerintah dan bidan 
praktik swasta”122.

Motivasi dalam menyediakan layanan
Keberhasilan program bidan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan motivasi sosial 
yang dimiliki oleh perempuan Indonesia. Dalam satu penelitian di Banten123, alasan untuk menjadi 
bidan dapat dimasukkan ke dalam 4 kategori: kemampuan memiliki karir dan memperoleh penghasilan, 
kenyamanan demi keluarga (kedekatan dengan tempat kerja suami atau sekolah anak), keinginan untuk 
berbuat baik bagi masyarakat dan tuntutan orangtua. Menariknya, walaupun karir, keluarga dan motivasi 
masyarakat adalah alasan-alasan yang kuatnya cukup sama untuk memilih menjadi bidan, hal ini berubah 
secara drastis ketika para bidan ditanyai mengapai mereka memilih untuk tetap menjadi bidan. Tujuh puluh 
satu persen dari bidan-bidan yang diwawancara mengatakan mereka bertahan sebagai bidan untuk alasan 
terkait karir dan penghasilan, sementara pengabdian masyarakat hanya dipilih oleh 11 persen bidan.
 
tahun 2009, dari sebuah diskusi kelompok terarah beranggotakan 10 bidan di Yogyakarta, peneliti 
menemukan bahwa gaji bukanlah penentu utama dalam penyediaan layanan. Bidan mengakui bahwa 
mereka dapat memperoleh penghasilan yang jauh lebih tinggi jika bekerja di sektor swasta namun mereka 
mempertahankan posisi mereka di sektor pemerintah karena lebih aman. Mereka bertahan di sektor swasta 
karena berpikiran bahwa praktik mereka dapat menyumbang pada kesejahteraan masyarakat, tidak terkait 
dengan keuntungan finansial. Para bidan menekankan bahwa motivasi utama mereka adalah melayani 
masyarakat. Mereka bersedia bekerja lembur di waktu-waktu yang tidak biasa dengan pembayaran yang 
sering terlambat karena mereka berpendapat bahwa peran mereka dalam kesehatan masyarakat sangatlah 
penting. Selain itu, mereka mengatakan bahwa pekerjaan sebagai bidan menaikkan status sosial mereka 
dalam masyarakat.

faktor-faktor lain yang disebut sebagai faktor yang menyebabkan orang bertahan dalam profesi 
kebidanan ini adalah adanya relasi kerja yang sangat baik dan keamanan status pekerjaan 
sebagai pegawai negeri. Peneliti124 juga telah menganalisis faktor-faktor ekstrinsik yang membuat bidan 
mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan mereka. Beberapa alasan yang diberikan mencakup:
•	 Kurangnya	otonomi	

•	 Bidan	hanya	dipanggil	oleh	masyarakat	untuk	persalinan	yang	sulit	saja	

•	 Kurangnya	pengawasan	dan	dukungan	dari	supervisor	dan	manajer

•	 Bidan	merasa	bahwa	kompensasi	yang	mereka	dapatkan	tidak	sesuai	dengan	besarnya	tanggung	jawab	
mereka memberikan pelayanan dalam program-program yang sudah diperluas ini. 

122 Rokx, C., J. Giles, E. Satriawan, P. Marzoeki, P. Harimurti, E. Yavuz. 2010. New Insight into the Distribution and Quality of Health Services in Indonesia: A Health Work Force 
Study. Washington DC: World Bank.

123 Ensor, T., Z. Quayyum, M. Nadjib, and P. Sucahya. 2008. Level and determinants of incentives for village midwives in Indonesia. Health Policy and Planning, 2009, 24: 26-35.
124 Martha, E., B. Madi, T. Amelia, R. Zahara, and N. Narulitasari. 2007. Studi Hambatan dan Pendukung Penyediaan dan Penggunaan Pelayanan Bidan di Desa (Kabupaten 

Pandeglang dan Serang, Provinsi Banten). Jakarta: Universitas Indonesia
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rIngKAsAn eKseKUtIf

Latar Belakang
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) telah memiliki Rancangan Undang-Undang mengenai pembentukan Konsil 
Kebidanan Indonesia dan telah dibahas di DPR sejak 2005. Jika disetujui, Konsil ini akan berfungsi sebagai 
badan otonom, yang dikelola oleh para bidan sendiri. Namun, sampai hari ini RUU tersebut belum disetujui 
oleh DPR. Sebabnya tidak diketahui. 

Baru-baru ini DPR RI mengesahkan sebuah Undang-Undang125 di bulan Oktober 2014 yang mendukung 
otoritas regulator yang disebut sebagai Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). KTKI akan berfungsi 
sebagai organisasi payung, tempat bernaungnya 13 profesi kesehatan126 yang juga dapat mendirikan 
konsil mereka sendiri. Salah satu dari profesi tersebut adalah bidan.

Informasi lebih rinci mengenai manajemen KTKI akan diatur dalam sebuah Keputusan Menteri atau 
Keputusan Presiden127. Sampai peraturan ini ada, akan sulit bagi profesi kesehatan untuk mendirikan 
sebuah Konsil atau menentukan tingkat otonominya.

Jelas bahwa sebuah Konsil Kebidanan dapat didirikan berdasarkan UU 36/2014 tentang Peraturan Tenaga 
Kesehatan. Setiap profesi mempunyai waktu 2 tahun (sampai Oktober 2016) untuk mendirikan Konsil. Agar 
tenggat dua tahun dan/atau persyaratan pendirian Konsil Kebidanan otonom dapat dipenuhi, para bidan 
harus mulai merencanakan pembentuan Konsil ini. 

Melangkah ke Depan
Langkah-langkah awal yang ditempuh para bidan dalam mempersiapkan pendirian konsil otonom bagi 
profesi mereka adalah:
1 Membentuk gugus tugas kebidanan untuk mengawal perencanaan. Gambarannya adalah bahwa 

gugus tugas ini akan mengatur pendirian kolegium yang akan membantu memandu Konsil Kebidanan 
sebagaimana digambarkan dalam UU 36/2014. 

2 Melakukan “analisis kesenjangan” (gap analysis) menggunakan perangkat ICM dan mengembangkan 
sebuah rencana aksi strategis yang mengidentifikasi langkah dan aksi yang diperlukan untuk pindah 
ke suatu sistem regulatori yang berfungsi secara utuh.

Keluaran (output) dari analisis kesenjangan ini haruslah merupakan rencana aksi langkah-per-langkah 
untuk mengawal pembentukan Konsil Kebidanan dan melaksanakan proses yang akan: 
•	 Memungkinkan	pemangku	kebijakan	untuk	terlibat	secara	efektif	dalam	proses	perencanaan	

•	 Memungkinkan	IBI	untuk	meminta	dukungan	jika	dibutuhkan	untuk	bidang-bidang	pengembangan	
khusus 

125 Pasal 36 UU mengenai Konsil Tenaga Kesehatan
126 Article 11 of the Law on the Council for Health Workers
127 Pasal 36 dan 42 UU mengenai Konsil Tenaga Kesehatan
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Tanpa sebuah rencana, mendanai kegiatan untuk mendukung peraturan kebidanan mungkin tidak dapat 
dilakukan dan akan lebih efisien bagi UNFPA untuk bekerja secara langsung dengan Kemenkes untuk 
menangani isu-isu terkait cakupan dan kualitas layanan kesehatan seksual, reproduksi, Ibu dan Bayi Baru 
Lahir serta Kesehatan Anak. 

Segera setelah rencana aksi tersedia, komponen-komponen dalam kerangka peraturan kebidanan akan 
dalam diperkuat secara strategis; dialog kebijakan dan perencanaan, pengembangan dan implementasi 
akan dimulai, melalui IBI atau Kemenkes, untuk mengisi kesenjangan. Area-area kunci untuk dukungan 
harus merupakan pengembangan cakupan praktik bidan Indonesia dan tinjauan serta penyelarasan 
standar dengan cakupan praktik. Standar-standar baru mungkin dibutuhkan untuk praktik dan/atau 
pendidikan.

Konsil kebidanan Indonesia akan menjadi badan regulator independen. Namun demikian, untuk 
mengimplementasikan fungsi dan tugas Konsil, hubungan yang kuat dengan mitra lain harus 
dikembangkan. Para mitra ini mungkin termasuk profesi kesehatan lainnya dan pemerintah, terutama 
Kemenkes. Bidang-bidang kemitraan dan jejaring antara lain: cakupan praktik kebidanan, standar praktik 
kebidanan, kompetensi bidan, akreditasi dan sertifikasi kursus-kursus, standar pelatihan dan pendidikan 
pre-service, perencanaan tenaga kesehatan, dll. 

Secara potensial, keterkaitan tersebut memungkinkan terciptanya lingkungan kebijakan dan perencanaan 
yang kondusif, mendorong terlaksananya agenda Kebidanan 2030, yang menghasilkan kesempatan untuk 
melakukan penelitian dan praktik terbaik.

Focal point untuk kebijakan, perencanaan dan kegiatan penelitian akan tergantung dari siapa yang 
bertanggung jawab terhadap bidang kepentingan tertentu, apakah itu IBI atau Kemenkes. Bidang-bidang 
yang disasar haruslah bidang yang memiliki dampak terbesar bagi cakupan dan kualitas layanan kesehatan 
Seksual, Reproduksi, Maternal, Neonatal, Anak dan Remaja. 

rekomendasi Kunci

Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
•	 IBI	 harus	 meneruskan	 advokasi	 untuk	 pengesahan	 RUU	 yang	 sekarang	 telah	 ada	 di	 DPR	 RI	 untuk	

mendirikan Konsil Bidan mereka.

•	 Sebuah	gugus	tugas	perlu	didirikan	di	bawah	kepemimpinan	Ketua	IBI.	Pertimbangkan	untuk	membuat	
struktur gugus tugas yang mencakup kepemimpinan eksekutif tingkat tinggi untuk mengawasi 
kelompok kerja yang mendukung fungsi-fungsi sebuah otoritas regulatori. (Lihat bawah).

gugus tugas dengan empat Kelompok Kerja di bawah Kepemimpinan eksekutif 

Kepemimpinan Eksekutif

Praktik
  Bidan

Keluhan dan 
Disiplin

Pendidikan  
Bidan

Registrasi 
Bidan
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•	 Perangkat	ICM,	yang	membantu	IBI	menilai	dan	merencanakan	aksi	yang	dibutuhkan	untuk	berpindah	
ke suatu sistem regulatori yang sepenuhnya berfungsi, digunakan IBI untuk melakukan analisis 
kesenjangan dan mengembangkan sebuah rencana yang menyediakan sebuah jalur yang jelas bagi 
pengembangan sebuah Konsil Kebidanan. 

 Rencana itu harus memuat jadwal dan peran serta tanggung jawab semua pemangku kepentingan 
(IBI, Kemenkes atau siapa pun) dan konsensus dari pemangku kepentingan untuk mendukung 
implementasi rencana aksi tersebut.

•	 Cakupan	 praktik	 untuk	 bidan	 di	 Indonesia	 disusun	 dan	 kemudian	 standar	 dan	 kompetensi	 ditinjau	
ulang, disempurnakan atau dikembangkan agar selaras dengan cakupan praktik bidan. Pertimbangan 
harus diberikan bagi pendidikan di semua tingkatan dan model-model praktik kebidanan.

UnfPA
•	 Menyediakan	dukungan	advokasi	untuk	RUU	Kebidanan	yang	sekarang	telah	ada	di	DPR	RI.	Bekerja	

dengan IBI untuk melibatkan asosiasi-asosiasi dan konsil-konsil kebidanan Internasional untuk menulis 
surat kepada Presiden Indonesia dan para pemimpin DPR RI mengesahkan RUU.

•	 Mendukung	 IBI	 melaksanakan	 sebuah	 analisis	 kesenjangan	 dan	 rencana	 untuk	 Konsil	 Kebidanan.	
Pastikan ada konsensus di antara semua pemangku kepentingan. Dukunglah keluaran-keluaran yang 
menunjukkan kemajuan dalam upaya membangung sebuah otoritas kebidanan. Berikan prioritas pada 
penyusunan/perbaikan standar dan kompetensi agar selaras dengan cakupan praktik.

•	 Ada	 sejumlah	 peluang	 yang	 dapat	 dikejar	 oleh	 UNFPA	 melalui	 Kemenkes	 atau	 IBI.	 Bidang-bidang	
mungkin mencakupi:

- Dialog kebijakan dan perencanaan antara IBI dan Kemenkes. 

- Memetakan semua tingkatan layanan (termasuk kebidanan) dari sertifikat ke tingkat tertinggi 
SRMNCH berdasarkan kebutuhan lokal. 

- Standar praktik harus diselaraskan dengan cakupan praktik, kemudian dengan standar pendidikan 
dan kesehatan. Bekerjalah dengan pemerintah untuk memastikan hal ini.

- Masuk ke dalam dialog kebijakan mengenai bagaimana prosedur penyelamatan jiwa dalam 
kedaruratan kebidanan dapat paling baik dilakukan di daerah-daerah yang tidak memiliki pelayanan 
kebidanan. 

- Meninjau ulang data registrasi untuk menentukan kesenjangan yang ada dalam penyediaan layanan, 
dan alasan-alasan dari sisi katakteristik demografis bidan. 

•	 Menyediakan	dukungan	untuk	Kemenkes	untuk	permintaan-permintaan	yang	terkait	dengan	kualitas	
dan cakupan layanan kebidanan sebagaimana yang direkomendasikan untuk Kemenkes. Memastikan 
bahwa IBI disertakan dalam proses.

•	 Focal point untuk kebijakan, perencanaan dan kegiatan penelitian akan tergantung dari siapa yang 
bertanggung jawab terhadap bidang kepentingan tertentu, apakah itu IBI atau Kemenkes. titik awalnya 
adalah untuk bekerja dengan departemen pendidikan dan pelatihan di dalam Kemenkes untuk 
memetakan layanan srMnCH dan tingkat pengetahuan dan keterampilan untuk membantu 
penyediaan layanan.
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Kementerian Kesehatan
•	 Tidak	 jelas	 bagaimana	 profesi	 kesehatan	 harus	 melangkah	 ke	 depan,	 berdasarkan	 UU	 36/2014.	

Karena waktu untuk mendirikan Konsil hanya dua tahun, maka akan membantu jika keputusan dapat 
dikeluarkan dan proses pendirian Konsil diinformasikan kepada profesi-profesi terkait. 

•	 Struktur	 organisasi	 Konsil	 Tenaga	 Kesehatan	 yang	 diusulkan,	 berdasarkan	 UU	 36/2014	 menjadi	
pertimbangan. Indonesia adalah sebuah negara yang secara geografis sangat beragam dengan 
populasi besar. Pertimbangkan untuk mendirikan cabang di 34 provinsi. 

•	 Minta	dukungan	dari	UNFPA	dan	mitra	pembangunan	 lainnya	untuk	mengeksplorasi	pilihan-pilihan	
saat mengalami kendala dengan inisiatif-inisiatif kebidanan yang sekarang ada, misalnya yang terkait 
dengan maldistribusi dan kualitas layanan yang diberikan.

•	 Masuk	 ke	 dalam	 dialog	 kebijakan	 dengan	 IBI	 untuk	mencari	 kesepakatan	 tentang	 peraturan	 untuk	
bidan. Sertakan cakupan praktik, penyusunan standar profesional, jalur karir, dll. Keluaran dari dialog 
tersebut harus merupakan sebuah makalah posisi (position paper) atau kesepakatan tertulis. 
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1. PenDAHULUAn

1.1 Latar Belakang
Laporan Situasi Kebidanan Dunia 2014 atau State of the World’s Midwifery Report 2014; mendukung 
Kebidanan 2030, sebuah pendekatan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, penerimaan dan kualitas 
layanan kesehatan dan penyedianya untuk mencapai jaminan kesehatan universal. Hal yang paling 
penting dalam Kebidanan 2030 adalah adanya lingkungan kebijakan yang kondusif yang mendukung 
pendidikan, peraturan dan pengembangan asosiasi kebidanan yang efektif. Ini adalah lingkungan praktik 
yang kondusif yang diperkuat dengan adanya upaya memperkuat sistem kesehatan seperti pengelolaan 
SDM yang efektif, pengembangan profesional, dan jalur karir. 

Sejak 1980, Pemerintah RI telah memperkuat sistem kesehatan, untuk memperbaiki keberlangsungan 
hidup ibu dan bayi baru lahir. Upaya-upaya, seperti penempatan bidan melalui program Bidan Di Desa 
(BDD), telah meningkatkan jangkauan layanan kesehatan. Namun, walaupun upaya-upaya telah dilakukan 
dan	 cakupan	 persalinan	 yang	 dibantu	 oleh	 tenaga	 pembantu	 persalinan	 terampil	 (lebih	 dari	 80%),	
Indonesia tetap berada di luar jalur untuk mencapai target MDG 5. Angka kematian ibu dan bayi baru lahir 
tetap tinggi dan kualitas serta cakupan layanan SRMNCH yang disediakan bagi perempuan dan bayi baru 
lahir membutuhkan perbaikan.

Sebuah tim yang terdiri dari bidan yang terpelajar, berlisensi dan didukung, dilatih sesuai dengan standar 
internasional, dan bekerja dalam lingkungan peraturan dan praktik yang kondusif, di dalam suatu continuum 
of care pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan bayi baru lahir (Sexual, Reproductive and 
Maternal and Newborn Health – SRMNCH), dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi angka 
kematian ibu dan bayi baru lahir di seluruh Indonesia dan memperbaiki kualitas layanan yang mereka 
sediakan.

1.2 reformasi Peraturan
Untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan, 
kebutuhan untuk mendirikan sebuah otoritas regulatori untuk menegakkan standar pendidikan dan 
pelayanan yang sama adalah sebuah isu yang mendesak untuk pemerintah Indonesia. Sejak tahun 2011, 
dengan dukungan Bank Dunia, Kemenkes dan Pendidikan Tinggi telah mulai menjalankan proses reformasi 
regulatori, melibatkan sebuah badan regulatori untuk membuat standar dan menyeragamkan pendidikan 
kesehatan di seluruh Indonesia berdasarkan standar internasional. 

Untuk membantu mengimplementasikan reformasi, Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan (Permenkes 
46/2013 tentang MTKI – Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) didirikan di tahun 2011 berdasarkan sebuah 
Keputusan Menteri. Berdasarkan keputusan tersebut, MTKI memegang kendali administratif terhadap 
sebagian besar profesi kesehatan melalui registrasi dan proses-proses terkait. 

Untuk memberikan lebih banyak otonomi bagi tenaga profesional kesehatan, DPR RI mengesahkan 
sebuah UU128 di bulan Oktober 2014, yang mendukung dibentuknya sebuah otoritas regulatori yang 

128 Pasal 36 dari UU mengenai Konsil Tenaga Kesehatan
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di bawahnya bernaung semua tenaga kesehatan Indonesia yang diatur. Dikenal sebagai Konsil Tenaga 
Kesehatan Indonesia atau KTKI, badan ini akan berfungsi sebagai organisasi payung tempat bernaung 13 
profesi kesehatan129, dan profesi-profesi ini akan dapat mendirikan Konsil mereka sendiri.

Akan ada paling banyak sembilan anggota untuk tiap Konsil. Anggota-anggota ini adalah perwakilan 
Pemerintah, Organisasi Profesional, Kolegium, Lembaga Pendidikan, asosiasi fasilitas kesehatan, dan 
pemimpin masyarakat. Sebuah representasi indikatif dari struktur ini dapat dilihat dalam Gambar 1 di 
bawah.

gambar 1: struktur Indikatif KtKI

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

 
Payung Hukum yang mencakup berbagai disiplin dengan otoritas yang didelegasikan kepada 13 Konsil Profesi 

Tenaga Kesehatan yang mendukung implementasi peraturan dan mengatur mengenai praktik dan kualitas 
layanan yang disediakan oleh sebuah profesi

  
13 Konsil Tenaga Kesehatan yang berbeda, salah satunya adalah Konsil Kebidanan

Menurut UU 36/2014, tanggung jawab pemerintah akan terkait dengan perencanaan, pengadaan dan 
penggunaan tenaga kerja kesehatan, sementara setiap profesi kesehatan akan memiliki tanggung jawab 
yang terkait dengan praktik profesionalnya dan perbaikan kualitas layanan kesehatan130. Dana untuk 
kegiatan Konsil di tingkat nasional akan dibebankan pada APBN. 

Struktur sesungguhnya dan bagaimana KTKI akan berfungsi masih perlu diperjelas; terutama hubungan 
antara setiap Konsil Tenaga Kesehatan dengan MTKI. Batasan besar di struktur ini adalah fokusnya yang ada 
pada tingkat nasional. Secara geografis Indonesia adalah negara yang sangat beragam, dengan populasi 
besar. Untuk profesi semacam bidan, dengan jumlah lebih dari 220.000 bidan yang tersebar di lebih dari 34 
provinsi, akan menjadi tantangan untuk mengatur profesi oleh Konsil yang hanya ada di tingkat nasional, 
tanpa kantor perwakilan di tingkat daerah.

Aturan lain mengenai stuktur organizasi, penunjukkan, pembubaran dan keanggotaan Konsil akan 
ditentukan melalui sebuah Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri131. Sampai keputusan ini 
dikeluarkan sulit bagi tiap profesi kesehatan untuk mendirikan Konsil atau menentukan tingkat otonomi 
yang dapat mereka miliki. 

1.3 Peraturan Kebidanan
Masyarakat memberikan kepada profesi kebidanan otoritas dan otonomi untuk mengatur dirinya sendiri. 
Sebagai gantinya, masyarakat berharap profesi kebidanan dapat bertindak secara bertanggung jawab, 
memastikan standar tinggi layanan kebidanan dan menjaga kepercayaan masyarakat. (ICM, 2011)

Badan profesional utama bagi bidan Indonesia adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Sebagai asosiasi 
profesional, IBI tidak memiliki wewenang regulatori dan tidak terlalu punya pengaruh dalam pembuatan 
kebijakan dan perencanaan. Kekuatan utamanya adalah 220.000 anggotanya (jumlah ini masih terus 

129 Pasal 11 dari UU mengenai Konsil Tenaga Kesehatan
130 Pasal 37 dari UU mengenai Konsil Tenaga Kesehatan
131 Pasal 36 dan 42 dari UU mengenai Konsil Tenaga Kesehatan 
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bertambah) dan status tinggi bidan di mata masyarakat. Memperkuat wewenang regulatori IBI dan bekerja 
melalui jejaring (cabang-cabang) IBI memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan pada cakupan 
dan kualitas layanan SRMNCH.

Sejak 2005, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) telah menyerahkan sebuah rancangan UU ke DPR RI, untuk 
mendirikan Konsil Kebidanan Indonesia, yang akan berfungsi sebagai badan otonom di bawah tata kelola 
para bidan. Atas permintaan DPR, RUU ini diperbaiki di tahun 2013. Saat yang sama, UU Keperawatan 
diajukan ke hadapan DPR RI, dan ada harapan tinggi bahwa kedua UU ini akan disahkan DPR secara 
bersamaan di akhir 2014. UU tentang Keperawatan disahkan, namun UU Kebidanan tidak. Alasannya tidak 
jelas. 

Menurut Pasal 37 UU 36/2014, setiap Konsil memiliki fungsi membuat peraturan, mengembangkan 
dan mengatur kinerja tenaga kesehatan yang mereka wakili dari sisi praktik dan kualitas layanan yang 
disediakan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi ini Konsil Kebidanan akan menjalankan tugas-tugas berikut 
ini.
1. Mengelola registrasi bidan

2. Memberikan panduan bagi bidan mengenai kinerja praktik bidan

3. Menentukan standar untuk pendidikan tinggi kebidanan

4. Menentukan standar untuk praktik dan standar untuk kompetensi

5. Menegakkan disiplin dalam praktik kebidanan

Berdasarkan UU 36/2014, setiap profesi dapat diberikan waktu dua tahun (sampai Oktober 2016) untuk 
mendirikan sebuah Konsil. Poin awalnya adalah IBI membuat komitmen untuk merencanakan Konsil, 
secara strategis dan bertahap. 
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2. JALAn MenUJU PerAtUrAn KeBIDAnAn 

2.1 Pembentukan gugus tugas Kebidanan
Sebuah otoritas regulatori adalah pengawas (fungsi kebijakan) dan penjaga (fungsi perlindungan) 
profesi yang memastikan keselamatan masyarakat (perempuan dan anak-anak). Otoritas ini berupaya 
mempertahankan identitas profesional bidan yang dipandang sebagai profesi yang terampil dan 
mendukung keselamatan masyarakat.

 
Untuk memenuhi tenggat waktu dua tahun, penting bagi para bidan untuk mulai merencanakan 
pembentukan Konsil mereka. Ada kebijakan, prosedur, dan panduan untuk mendukung pembentukan 
Konsil Kebidanan yang butuh waktu untuk mengembangkannya serta harus siap untuk mendukung 
berfungsinya Konsil ini. Untuk mencapai hal ini, IBI telah setuju untuk mendirikan sebuah gugus tugas 
di dalam struktur organisasi mereka. Gugus tugas kemudian dapat menginformasikan mengenai 
pembentukan kolegium sebagaimana dijelaskan dalam UU 36/2014. Kolegium adalah badan otonom 
di dalam sebuah organisasi profesional. Setiap profesi akan membuat kolegium yang akan memberikan 
informasi/ masukan bagi Konsil132. 

2.2 Analisis Kesenjangan dan Pengembangan rencana Aksi strategis
Agar dapat merencanakan pembentukan Konsil Kebidanan secara sukses, bidan-bidan lokal harus 
mengontrol proses ini. IBI telah menyuarakan kesediaannya dan keinginannya untuk melakukan hal ini 
dan telah didorong untuk mencari dukungan teknis bila dibutuhkan.

ICM telah mengembangkan sebuah perangkat yang memungkinkan asosiasi-asosiasi kebidanan untuk 
menilai dan merencanakan aksi-aksi yang diperlukan untuk pindah ke dalam sistem yang berfungsi penuh. 
Hal ini akan menyediakan sebuah kerangka kualitas yang akan memastikan bahwa pengembangan profesi 
akan patuh terhadap standar-standar internasional dan para perempuan dan bayi menerima pelayanan 
kebidanan sebaik mungkin. 

Perangkat ini133 dirancang untuk membantu IBI untuk:
•	 Memahami	peraturan	dan	bagaimana	Konsil	berbeda	dengan	Asosiasi	(tabel	1)

•	 Menilai	status	IBI	sekarang	terkait	dengan	Standar	Dunia	untuk	Peraturan	Kebidanan

•	 Menggunakan	hasil	penilaian	diri	untuk	mengidentifikasikan	tujuan

•	 Menggunakan	rencana	aksi	strategis	untuk	mencapai	tujuan

•	 Membantu	mengawasi	dan	mengevaluasi	serta	mempertahankan	aksi-aksi	tersebut	di	masa	mendatang.

•	 Menyediakan	informasi,	keterampilan	dan	perangkat

Keluaran dari analisis kesenjangan harus merupakan rencana aksi strategis langkah per langkah yang akan 
mendukung perencanaan pembentukan Konsil Kebidanan dan menyediakan sebuah proses yang akan: 

132  Pasal 51 UU Tenaga Kesehatan
133  ICM Regulation Toolkit Draft Version 2. Sally Paiman Co-chair of ICM Regulation Committee, Mei 2014
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•	 Memungkinkan	pemangku	kepentingan	terlibat	secara	lebih	efektif	dalam	proses	perencanaan	

•	 Memungkinkan	IBI	meminta	dukungan	jika	dibutuhkan	untuk	bidang-bidang	pengembangan	khusus

•	 Memungkinkan	 IBI	 dan	 pemangku	 kepentingan	 lainnya	 untuk	 mengidentifikasikan	 bidang-bidang	
kerjasama

Tanpa rencana tersebut, pendanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung peraturan kebidanan mungkin 
tidak dapat disediakan dan mungkin akan lebih strategis bagi UNFPA untuk bekerja langsung dengan 
Kemenkes untuk menangani isu-isu cakupan dan kualitas layanan SRMNCH. 

tabel 1: Perbedaan dan Persamaan tanggung Jawab antara Konsil dan Asosiasi Kebidanan

 Tabel 8: Perbedaan dan Persamaan Tanggung Jawab antara Konsil dan Asosiasi

Keluarga dan Perempuan Indonesia

Konsil Kebidanan Indonesia
(DKI)

Kewenangan

Ikatan Bidan Indonesia
(IBI)

Keselamatan Masyarakat Professional support

Undang-Undang Undang-Undang Dasar

•	 Peraturan mengenai praktik bidan 
•	 Perlindungan keselamatan masyarakat 

dengan memastikan kompetensi bidan
•	 Melakukan registrasi bidan dan memelihara 

daftar bidan
•	 Menerbitkan Sertifikat Praktik (berbasis 

kompetensi).

tujuan

•	 Kepemimpinan profesional
•	 Perwakilan bidan 
•	 Pengembangan falsafah kebidanan
•	 Pengembangan kebijakan, pengaruh 

dan advis

Standar-standar:
•	 Standar praktik: (kode etik dalam kolaborasi 

dengan IBI, code of conduct)
•	 Standar kompetensi (untuk setiap cakupan 

praktik)
•	 Pemantauan standar

standar praktik

Standar-standar:
•	 Standar Perilaku Profesional: Kode 

Etik dalam Kolaborasi dengan Konsil 
Bidan Indonesia

•	 Standar pendidikan: pre-service dan in-
service, kurikulum, sekolah dan pengajar

•	 Akreditasi kurikulum, institusi Pendidikan

•	 Konferensi, seminar, newsletter
•	 Layanan Perpustakaan
•	 Hibah pendidikan/penelitian
•	 Pendidikan lanjutan/pembangunan 

kapasitas untuk anggota

•	 Peran disipliner: menerima, menilai dan 
mengelola keluhan mengenai praktik 
perorangan bidan 

Keluhan dan 
notifikasi 

mengenai praktik 
kebidanan

•	 Menyediakan jaminan ganti rugi pada 
anggota

•	 Menyediakan advis profesional dan 
advokasi

•	 Menyediakan advis dan representasi 
hukum dan kompetensi 

•	 Pengembangan Kebijakan 
•	 Kolaborasi Peraturan Internasional Lain-lain •	 Negosiasi Upah dan Kondisi 

Ketenagakerjaan
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2.3 Penguatan Komponen dalam Kerangka Peraturan Kebidanan
Segera setelah rencana aksi tersedia, komponen-komponen dalam kerangka peraturan kebidanan akan 
dapat diperkuat secara strategis. Dialog Kebijakan dan perencanaan, pengembangan dan implementasi 
akan dimulai, melalui IBI atau Kemenkes, untuk mengisi kesenjangan dalam kerangka peraturan untuk 
bidan. 
Ikatan Bidan Indonesia telah cukup maju dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dapat mendukung 
fungsi-fungsi Konsil. Bekerja sama dengan Kemenkes, pendidikan tinggi dan pemangku kepentingan lain, 
pengembangan mencakup:
•	 Sistem	registrasi	telah	dibentuk,	namun	dimiliki	oleh	Kemenkes

•	 Perencanaan	untuk	registrasi	ulang	dan	pendidikan	lanjutan	telah	dimulai,	namun	belum	lengkap

•	 Standar	praktik	kebidanan	telah	ditinjau	ulang	dan	dikembangkan,	namun	belum	lengkap

•	 Pengembangan	 struktur	 karir	 untuk	 bidan	 yang	 sesuai	 dengan	 kerangka	 kualifikasi	 Indonesia	 atau	
Indonesian qualifications framework (IQF), namun belum lengkap. 

Sebagian besar pengembangan ini belum lengkap; misalnya IQF hanya dipertimbangkan untuk pendidikan 
tinggi dan belum untuk pendidikan di bawahnya dan digerakkan oleh agenda yang berada diluar profesi 
kebidanan. Ada kebutuhan mendesak untuk melihat persiapan yang diperlukan untuk memberikan 
keseluruhan layanan SRMNCH, di setiap tingkatan penyediaan layanan. Jika bidan tidak tersedia untuk 
memberikan layanan-layanan ini maka pelayanan yang bersifat menyelamatkan jiwa oleh kader lain perlu 
dipertimbangkan.

Ada juga komponen-komponen kerangka peraturan yang sebagian besar tidak berada dalam kendali 
profesi, misalnya peraturan dan akreditasi. IBI telah dilibatkan dalam mengembangkan area-area ini; 
namun sejauh mana profesi kebidanan merasa memiliki beberapa unsur dalam fungsi-fungsi Konsil masih 
dipertanyakan.

IBI perlu mulai merencanakan dan mengambil lebih banyak kepemilikan dalam mempersiapkan 
pengembangan sebuah otoritas regulatori kebidanan untuk mulai menjalankan prosedur, panduan dan 
kebijakan untuk mendukung kerangka regulatori bagi kebidanan yang menyediakan layanan kebidanan 
sebaik mungkin bagi ibu dan bayi. Dua area ini membutuhkan perhatian khusus sebagaimana digambarkan 
di bawah ini.

Area-area kunci untuk dukungan harusnya adalah pengembangan cakupan praktik untuk bidan Indonesia 
dan tinjauan ulang serta penyelarasan standar untuk praktik dan/atau pendidikan dan penyempurnaan 
standar kesehatan. Prioritas selanjutanya adalah keluhan dan disiplin.

Cakupan praktik dan standar
Kebutuhan akan arahan strategis dan kemajuan yang teratur dalam perencanaan dapat ditunjukkan oleh 
kurangnya cakupan praktik kebidanan Indonesia. Cakupan praktik untuk semua profesi terletak pada 
pengembangan standar dan kompetensi. Cakupan dan kualitas layanan yang disediakan oleh bidan akan 
dibatasi, sampai standar dan kompetensi dikembangkan, dan struktur karir meliputi cakupan praktik dari 
desa sampai ke tingkat tertinggi dalam kepemimpinan kebidanan. Gambar 2 menunjukkan bahwa Konsil 
Kebidanan akan perlu mempertimbangkan besaran standar dan tingkatan kompetensi yang berbeda-
beda. 
  



62 MeMperkuat profesi kebidanan di indonesia sebagai profesi Yang diatur

gambar 2: Kualitas dan Peraturan melalui standarisasi 

Standar praktik secara khusus bersifat rumit. Bidan-bidan di Indonesia memiliki cakupan praktik yang sesuai 
dengan tingkat pendidikan mereka atau tempat mereka bertugas. Setiap cakupan praktik memiliki peran, 
fungsi, tanggung jawab dan kegiatan yang berbeda dan memiliki tingkat pendidikan yang berbeda pula. 
Konsil perlu mengatur setiap cakupan praktik ini agar selaras dengan standar minimum internasional yang 
diterima. Kompetensi untuk setiap cakupan juga perlu dikembangkan. Walaupun IBI telah mengembangkan 
beberapa standar dan kompetensi, hal tersebut harus diselaraskan dengan cakupan praktik. 

Keluhan dan Disiplin
Mungkin bidang yang paling menantang bagi Konsil adalah penanganan keluhan dan isu disiplin dalam 
profesi. Sejumlah prosedur, panduan dan standar akan perlu dikembangkan untuk menerima dan 
mengelola keluhan dan mendengarkan kasus-kasus yang diajukan ke Konsil. Ini adalah wilayah yang 
rumit dan memerlukan pertimbangan hati-hati mengenai konsekuensi hukum sebelum disiplin dapat 
ditegakkan. Pekerjaan dalam wilayah ini belum betul-betul dimulai namun membutuhkan masukan 
hukum di kemudian hari. 

2.4 Kemitraan dan Jejaring
Konsil kebidanan Indonesia akan menjadi badan regulatori independen. Namun demikian, untuk 
mengimplementasikan fungsi dan tugas Konsil, hubungan yang kuat dengan mitra lain harus 
dikembangkan. Para mitra ini mungkin terdiri atas profesi kesehatan lainnya dan pemerintah, terutama 
Kemenkes. Bidang-bidang kemitraan dan jejaring antara lain: cakupan praktik kebidanan, standar praktik 
kebidanan, kompetensi bidan, akreditasi dan sertifikasi kursus-kursus, standar pelatihan dan pendidikan 
pre-service, perencanaan tenaga kerja, dll. Keterkaitan tersebut berpotensi menciptakan lingkungan 
kebijakan dan perencanaan yang kondusif untuk melaksanakan agenda Kebidanan 2030 dan dapat 
membuka kesempatan untuk melakukan penelitian dan melaksanakan praktik terbaik.

MAsYArAKAt

PERATURAN MENGENAI PROFESI KESEHATAN PERATURAN HUKUM

 
Definisi profesi mengenai cakupan praktik Definisi hukum mengenai batasan praktik

 

KLIEN |     PASIEN     | MASYARAKAT

STANDAR

Pendidikan Praktik Layanan 
Kesehatan

  
Akreditasi 

program-program 
pendidikan

Kinerja Tenaga 
Kesehatan

Akreditasi Layanan 
Kesehatan


Perbaikan Kualitas

Standar, Aturan 
dan Peraturan Dewan Regulator


Registrasi/perizinan/sertifikasi/akreditasi/

disiplin profesional


Perlindungan Publik
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Ada beberapa peluang yang dapat dikejar oleh UNFPA melalui Kemenkes atau IBI. Peluang-peluang ini 
berpotensi menyelesaikan beberapa isu sulit yang berdampak pada cakupan dan kualitas layanan SRMNCH. 
Terutama area yang terkait dengan pergeseran tugas (task shifiting), pelatihan, pendidikan, perencanaan 
tenaga kerja dan perbaikan kualitas. Contoh area-area keterlibatan adalah:
•	 Mengidentifikasikan	 prosedur	 penyelamatan	 jiwa	 minimum	 untuk	 kedaruratan	 kebidanan	 dan	

kemudian melatih penyedia layanan kesehatan lokal mengenai bagaimana menginisiasi “pertolongan 
pertama” dan kemudian melakukan rujukan. Pertolongan pertama kebidanan telah berhasil di beberapa 
negara, karena para perempuan yang meninggal setelah persalinan meninggal dalam dua jam setelah 
persalinan. Tindakan sederhana seperti meraba fundus (palpasi fundus), pemberian oxytocin dan 
kemudian melakukan rujukan telah menyelamatkan jiwa. 

•	 Melalui	sistem	registrasi	ada	peluang	untuk	mengakses	database	dari	pendidikan,	Kemenkes	dan	IBI	
untuk menentukan apakah ada kesenjangan dalam pemberian layanan dan alasan kesenjangan ini dari 
sisi karakteristik demografis para bidan. Jika data demografis ini sekarang belum dikembangkan maka 
data ini harus dikumpulkam agar dapat mendukung perencanaan tenaga kerja kesehatan.

•	 Kerangka	kualifikasi	untuk	bidan	di	bawah	tingkat	sarjana (tanpa titel akademis) perlu ditinjau ulang. 
Pusat pendidikan dan pelatihan di dalam Kemenkes saat ini berjuang untuk menyelaraskan kursus 
kebidanan mereka dengan kerangka kualifikasi. Ada kebutuhan mendesak untuk memetakan semua 
tingkatan kursus dari tingkat sertifikat sampai jenjang S3. Pemetaan untuk tingkat pendidikan tinggi 
(sarjana mulai dari S1) sudah diselesaikan, namun ada program diploma dan kursus-kursus dan pelatihan 
lanjutan yang perlu dipertimbangkan. 

•	 Cakupan	praktik	untuk	bidan	perlu	mencerminkan	kebutuhan	ibu	dan	bayi	di	seluruh	Indonesia.	Standar	
praktik harus diselaraskan dengan cakupan praktik, kemudian standar pendidikan dan pelayanan 
kesehatan harus juga mendukung standar praktik. Untuk mencapai hal ini akan menjadi tantangan dan 
membutuhkan upaya kolaboratif dari semua pemangku kepentingan.

Focal point untuk kebijakan, perencanaan dan kegiatan penelitian akan tergantung dari siapa yang 
bertanggung jawab terhadap bidang kepentingan tertentu, apakah itu IBI atau Kemenkes. Bidang-bidang 
yang disasar haruslah bidang yang memiliki dampak terbesar bagi cakupan dan kualitas layanan SRMNCH.

2.5 Advokasi dan Komunikasi 
Saat ini, IBI hanya memiliki kewenangan regulatori yang terbatas dan kurang dapat mempengaruhi 
pembuatan kebijakan dan perencanaan. Kekuatan IBI yang terbesar adanya 225.000 bidan yang diwakilinya 
(jumlah ini masih akan bertambah), dan jejaring kuat dari cabang-cabang yang tersebar di 34 provinsi 
di Indonesia. Mengatur sebuah profesi di dalam negara yang seberagam Indonesia, dan berkomunikasi 
dengan serta mensosialisasikan informasi kepada bidan di seluruh Indonesia akan menjadi sebuah 
tantangan.

Tantangan selanjutnya adalah pengesahan RUU tentang pendirian Konsil Kebidanan yang mandiri 
yang sekarang drafnya sudah ada di DPR RI. Untuk memfasilitasi UU Keperawatan, profesi keperawatan 
mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di kawasan ini (regional). Profesi kebidanan sebaiknya 
melakukan hal yang sama.
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2.6 Keberlanjutan Keuangan
Konsil Kebidanan di tingkat pusat akan didanai oleh Kemenkes. Walaupun demikian, Konsil akan berada 
di tingkat pusat. Untuk menjalankan fungsi-fungsi Konsil, IBI perlu bekerja melalui jejaring yang luas di 
34 cabang di tiap provinsi di Indonesia. Hal ini membutuhkan uang, karena itu IBI bekerja bersama Konsil 
Kebidanan untuk mencari cara-cara yang dapat menghasilkan dana, melalui mekanisme seperti:
•	 Iuran	pendaftaran	dari	anggota	perorangan

•	 Iuran	pendaftaran	ulang	setiap	lima	tahun	sekali

•	 Iuran	yang	dikumpulkan	dari	menerbitkan	Sertifikat	Praktik

•	 Sertifikasi	dari	kursus/pelatihan

•	 Sumbangan	yang	mungkin	didapatkan	dari	organisasi	filantropis

•	 Dukungan	dari	perusahaan-perusahaan	Farmasi	dan	lainnya

•	 Sumbangan	sebagai	dana	awal	dari	Pemerintah

•	 Sumbangan	dari	LSM	dan	LSM	internasional	yang	memiliki	kepentingan	dalam	SRMNCH

•	 Pengumpulan	dana	dari	kegiatan-kegiatan	yang	melibatkan	siswi	kebidanan
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3. tAntAngAn DAn reKOMenDAsI

3.1 tantangan
Tantangan-tantangan utama bagi pembangunan kebidanan sebagai profesi meliputi:
•	 Saat	ini	pemimpin-pemimpin	kebidanan	lebih	fokus	pada	pengesahan	RUU	Kebidanan	oleh	DPR	daripada	

memperhatikan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mendirikan Konsil. Upaya yang dilakukan 
terpisah-pisah dan tidak ada arahan strategis atau kemajuan yang bertahap menuju pengembangan 
suatu profesi. Ini, dan kurangnya transparansi dalam proses, membuat pemangku kepentingan merasa 
sulit terlibat secara efektif dengan IBI dan menyediakan dukungan yang sangat diperlukan.

•	 Struktur	 sesungguhnya	 dari	 KTKI	 membutuhkan	 klarifikasi.	 Ini	 akan	 ditentukan	 melalui	 sebuah	
Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri134. Sampai Keputusan tersebut dikeluarkan akan sulit 
untuk setiap profesi kesehatan untuk mendirikan Konsil atau untuk menentukan tingkat otonomi yang 
dapat mereka miliki. 

•	 Kebidanan	adalah	sebuah	profesi	yang	dihormati	di	Indonesia.	Dari	observasi,	terlihat	bahwa	sebagian	
besar tanggung jawab untuk memimpin profesi ini ada di pundak para bidan senior. Akan menjadi 
penting untuk melihat generasi mendatang bidan dan kapasitas mereka sebagai pemimpin dan 
champion dalam dunia kebidanan di Indonesia.

•	 UNFPA	 telah	 menyediakan	 dukungan	 bagi	 bidan	 di	 seluruh	 dunia	 lebih	 dari	 satu	 dekade.	 Maksud	
awalnya adalah untuk menyediakan tenaga terlatih yang membantu persalinan di tengah-tengah 
masyarakat. Saat ini, upaya-upaya terkait dengan peraturan kebidanan di Indonesia berada di tingkat 
nasional. Sejalan dengan peningkatan kualifikasi bidan, motivasi mereka untuk bekerja di tingkat 
masyarakat, apalagi di daerah-daerah terpencil, dapat lenyap. Tantangan bagi UNFPA adalah untuk 
menyediakan dukungan bagi kebidanan sebagai profesi, tanpa kehilangan fokus pada kualitas layanan 
terampil yang dekat dengan tempat perempuan tinggal dan bekerja.

3.2 rekomendasi
Kebidanan 2030 menekankan pada peningkatan ketersediaan, akses, penerimaan dan kualitas layanan 
kesehatan dan penyedia layanan kesehatan untuk mencapai jaminan kesehatan universal. Hal yang paling 
penting adalah mengembangkan suatu lingkungan kebijakan yang kondusif yang efektif mendukung 
pendidikan, peraturan dan pengembangan asosiasi kebidanan dan sebuah lingkungan praktik yang baik 
yang sumber daya manusianya dikelola secara efektif, dengan menyediakan pengembangan profesional 
dan jalur karir. Untuk menyelaraskan dengan visi Kebidanan 2030, rekomendasi-rekomendasi di bawah ini 
dibuat:

Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
•	 Ada	 komponen	 kerangka	 peraturan	 yang	 lazim	 untuk	 semua	 model	 peraturan,	 namun	 akan	

membutuhkan waktu jika ingin dikembangkan. Karena itu Bidan Indonesia harus mulai merencanakan 
pembentukan Konsil Kebidanan baru ini secara strategis dan bertahap.

134  Pasals 36 and 42 of the Law on Council for Health Workers
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•	 Sebuah	 gugus	 tugas	 sebaiknya	 didirikan	 di	 bawah	 kepemimpinan	 Ketua	 IBI.	 Pertimbangkan	 untuk	
membuat struktur gugus tugas yang mencakup kepemimpinan eksekutif tingkat tinggi untuk 
mengawasi kelompok kerja yang mendukung fungsi-fungsi sebuah otoritas regulatori. Diharapkan 
bahwa gugus tugas ini akan menjadi kolegium sebagaimana digambarkan dalam UU 36/2014. Struktur 
yang diusulkan dapat dilihat di bawah ini (Gambar 38).

gambar 3: gugus tugas dengan empat Kelompok Kerja di bawah Kepemimpinan eksekutif

•	 Lebih	 jauh	 direkomendasikan	 bahwa	 gugus	 tugas	 mulai	 bekerja	 sama	 untuk	 mengembangkan	
kebijakan, prosedur dan panduan untuk mendukung pembentukan Konsil Kebidanan. Sejak awal, 
proses pelaksanaan harus transparan agar bantuan donor dapat terus berlanjut. 

•	 Perangkat	ICM,	yang	membantu	IBI	menilai	dan	merencanakan	aksi	yang	dibutuhkan	untuk	berpindah	
ke suatu sistem regulatori yang sepenuhnya berfungsi, digunakan IBI untuk melakukan analisis 
kesenjangan dan mengembangkan sebuah rencana yang menyediakan sebuah jalur yang jelas bagi 
pengembangan sebuah Konsil Kebidanan. 

 Rencana itu harus memuat jadwal dan peran serta tanggung jawab semua pemangku kepentingan 
(IBI, Kemenkes atau siapa pun) dan konsensus dari pemangku kepentingan mengenai komitmen 
mereka untuk mendukung proses sebelum melangkah ke depan.

•	 Penting	bagi	 Bidan	 Indonesia	 untuk	memiliki	 satu	UU	untuk	mendukung	Konsil	 Kebidanan	mereka	
supaya Konsil ini dapat disempurnakan sejalan dengan berevolusinya dan diakuinya sebagai kelompok 
profesional. Jadi IBI harus terus mengadvokasikan agar RUU ini disahkan oleh DPR RI agar Konsil 
Kebidanan dapat dibentuk.

•	 Cakupan	 praktik	 untuk	 bidan	 di	 Indonesia	 disusun	 dan	 kemudian	 standar	 dan	 kompetensi	 ditinjau	
ulang, disempurnakan atau dikembangkan agar selaras dengan hal ini. Dalam mengembangkan 
cakupan praktik, pertimbangkan jenjang pendidikan yang berbeda di semua tingkatan dan model-
model praktik kebidanan yang berbeda-beda di seluruh Indonesia.

•	 Standar	dan	kompetensi	dasar,	dikembangkan	berdasarkan	Keputusan	Menteri	Kesehatan	RI	nomor	
369/Menkes/SK/111/2007 mengenai Standar Profesional bagi Bidan, harus diberi prioritas.

•	 Bahwa	 gugus	 tugas	 bekerja	 untuk	 mengembangkan	 kerangka	 regulatori	 untuk	 Konsil	 Kebidanan	
menggunakan temuan dari “analisis kesenjangan” dan Standar ICM untuk peraturan Kebidanan menjadi 
daftar tilik untuk memandu proses. Jika diperlukan, bekerjasamalah dengan pemangku kepentingan 
utama, misalnya profesi lain, pendidikan tinggi dan Kemenkes dan libatkan mereka dalam pembuatan 
keputusan. 

•	 Telah	dicatat	bahwa	Kode	Etik	Kebidanan	dimasukkan	dalam	Keputusan	Menteri	Nomor	369/Menkes/
SK/III2007. Direkomendasikan bahwa Konsil Kebidanan Indonesia sebaiknya mengadopi Kode Etik 
ICM135 sebagai profesional, dan bukan peraturan perundangan, untuk dapat digunakan oleh Konsil. 

135  http://www.internationalmidwives.org/who-we-are/policy-and-practice/code-of-ethics-philosophy-model-midwifery-care/
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Dalam meninjau ulang Kode Etik, pertimbangkan untuk mengadopsi juga kode etik seperti Kode Etik 
Bidan yang dikembangkan oleh Konsil Keperawatan dan Kebidanan Australia136. 

UnfPA
•	 Menyediakan	dukungan	advokasi	untuk	RUU	Kebidanan	yang	sekarang	telah	ada	di	DPR	RI.	Bekerja	

dengan IBI untuk melibatkan asosiasi-asosiasi dan konsil-konsil kebidanan Internasional untuk menulis 
surat kepada Presiden Indonesia dan para pemimpin DPR RI untuk mengesahkan RUU tersebut.

•	 IBI	 telah	 menyatakan	 keinginan	 untuk	 mengembangkan	 sebuah	 Konsil	 Kebidanan	 dengan	
masukan teknis terbatas. Untuk membantu IBI memahami proses peraturan, beri dukungan dengan 
menerjemahkan dokumen peraturan ICM dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. 

•	 Mendukung	 IBI	 melaksanakan	 sebuah	 analisis	 kesenjangan	 dan	 rencana	 untuk	 Konsil	 Kebidanan.	
Pastikan ada konsensus di antara semua pemangku kepentingan. Dukunglah keluaran-keluaran yang 
menunjukkan kemajuan dalam upaya membangun sebuah otoritas kebidanan. Berikan prioritas pada 
penyusunan/perbaikan standar dan kompetensi agar selaras dengan cakupan praktik.

•	 Mendukung	 sosialisasi	 dokumentasi,	 informasi	 dan	 pesan-pesan	 terkait	 pembentukan	 dan	
pengoperasian Konsil Kebidanan dan implementasi praktik-praktik terbaik di semua perwakilan bidan 
di seluruh Indonesia.

•	 Ada	beberapa	peluang	yang	dapat	dikejar	oleh	UNFPA	melalui	Kemenkes	atau	 IBI.	Peluang-peluang	
ini berpotensi menyelesaikan beberapa isu sulit yang berdampak pada cakupan dan kualitas layanan 
SRMNCH. Pertimbangkan untuk mendukung:

 Dialog kebijakan dan perencanaan antara IBI dan Kemenkes. Output dari dialog ini adalah position 
paper atau perjanjian/ kesepakatan tertulis

 Kerangka kualifikasi untuk SRMNCH perlu direview. Pusat Pendidikan dan pelatihan dalam Kemenkes 
saat ini sedang berjuang menyelaraskan kursus-kursus kebidanan dengan IQF. Ada kebutuhan untuk 
memetakan semua tingkatan layanan SRMNCH (termasuk kebidanan) dari sertifikat sampai tingkat 
yang paling tinggi, berdasarkan kebutuhan lokal. 

 Jangkauan praktik bidan perlu mencerminkan kebutuhan para ibu dan bayi mereka di seluruh 
Indonesia. Standar praktik perlu disesuaikan dengan cakupan praktik, kemudian dengan standar 
pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bekerjalah dengan pemerintah untuk memastikan mengenai 
hal ini.

 Masuk ke dalam dialog kebijakan mengenai bagaimana prosedur penyelamatan jiwa dalam 
kedaruratan kebidanan dapat paling baik dilakukan di daerah-daerah yang tidak termasuk dalam 
cakupan bidan. Pertolongan pertama kebidanan telah sukses di banyak negara yang memiliki 
masalah dengan akses. Prosedur sederhana seperti palpasi fundus, pemberian oxytocin dan rujukan 
telah dapat menyelamatkan nyawa.

 Menyediakan dukungan perencanaan tenaga kerja kesehatan, lakukan peninjauan data registrasi 
untuk menentukan di mana terjadi kesenjangan antara pelayanan kesehatan dan alasan-alasan 
berdasarkan ciri karakteristik demografis para bidan. Jika data demografis belum dikumpulkan, 
dukunglah perencanaan untuk melakukannya. 

•	 Menyediakan	dukungan	untuk	Kemenkes	untuk	permintaan-permintaan	yang	terkait	dengan	kualitas	
dan cakupan layanan kebidanan sebagaimana yang direkomendasikan untuk Kemenkes. Memastikan 
bahwa IBI diikutsertakan dalam proses. Jika diperlukan, dukungan teknis dapat juga dimobilisasi.

136  http://www.nursingmidwiferyboard.gov.au/Codes-Guidelines-Statements/Codes-Guidelines.aspx
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•	 Focal point untuk kebijakan, perencanaan dan kegiatan penelitian akan tergantung dari siapa yang 
bertanggung jawab terhadap bidang kepentingan tertentu, apakah itu IBI atau Kemenkes. titik 
awalnya adalah untuk bekerja dengan Pusat pendidikan dan pelatihan di dalam Kemenkes untuk 
memetakan layanan srMnCH dan tingkat pengetahuan dan keterampilan untuk membantu 
pemberian layanan. 

Kementerian Kesehatan
•	 Tidak	 jelas	 bagaimana	 profesi	 kesehatan	 harus	 melangkah	 ke	 depan,	 berdasarkan	 UU	 36/2014.	

Karena waktu untuk mendirikan Konsil hanya dua tahun, maka akan membantu jika keputusan dapat 
dikeluarkan dan proses pendirian Konsil diinformasikan kepada profesi-profesi terkait. 

•	 Struktur	 organisasi	 Konsil	 Tenaga	 Kesehatan	 yang	 diusulkan,	 berdasarkan	 UU	 36/2014	 menjadi	
pertimbangan. Indonesia adalah sebuah negara yang secara geografis sangat beragam dengan 
populasi besar. Pertimbangkan untuk mendirikan cabang di 34 provinsi. 

•	 Minta	dukungan	dari	UNFPA	dan	mitra	pembangunan	 lainnya	untuk	mengeksplorasi	pilihan-pilihan	
saat mengalami kendala dengan inisiatif-inisiatif kebidanan yang sekarang ada, misalnya yang terkait 
dengan maladistribusi dan kualitas layanan yang diberikan.

•	 Masuk	 ke	 dalam	 dialog	 kebijakan	 dengan	 IBI	 untuk	mencari	 kesepakatan	 tentang	 peraturan	 untuk	
bidan. Sertakan cakupan praktik, penyusunan standar profesional, jalur karir, dll. Keluaran dari dialog 
tersebut harus merupakan sebuah makalah posisi (position paper) atau kesepakatan tertulis. 

Sebuah rencana kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat dilihat dalam Lampiran. 
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4. LAMPIrAn
 USULAN KEGIATAN UNTUK MENDUKUNG 
 KEBIDANAN SEBAGAI PROFESI DI INDONESIA 

HAsIL KegIAtAn KUnCI PenAnggUng 
JAWAB 2015 2016 2017 2018 2019 2020

UU mengenai 
pembentukan konsil 
kebidanan disahkan 
oleh DPR RI

•	 Melobi negara-negara 
dalam kawasan ini 
(regional) untuk 
melakukan advokasi 
kepada Presiden agar 
mengesahkan RUU 
Kebidanan

IBI/UNFPA

Kolegium 
kebidanan lokal 
untuk mendukung 
pengembangan 
dan pengoperasian 
Konsil Kebidanan

•	 Mendirikan sebuah 
gugus tugas untuk 
bekerja di bawah 
arahan IBI (komite 
eksekutif dengan 4 
kelompok tugas yang 
mewakili fungsi-
fungsi regulatori, 
yakni registrasi, 
pendidikan, praktik 
dan disiplin)

IBI

Rencana strategis 
langkah per langkah 
untuk mendirikan 
konsil kebidanan

•	 Analisis kesenjangan 
dan penyusunan 
rencana aksi langkah 
per langkah yang 
memetakan proses 
pendirian konsil 
kebidanan

IBI  

Konsensus 
mengenai 
bagaimana 
melangkah ke 
depan

•	 Peninjauan ulang 
rencana strategis 
oleh pemangku 
kepentingan

IBI/Kemenkes

Daftar layanan 
SRMCH untuk 
memenuhi 
kebutuhan lokal

•	 Mendefinisikan 
layanan SRMNCH 
yang memenuhi 
kebutuhan lokal. 
Mempertimbangkan 
bukti mengenai apa 
yang dapat berfungsi 
baik dan praktik-
praktik terbaik

Kemenkes /IBI/
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HAsIL KegIAtAn KUnCI PenAnggUng 
JAWAB 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cakupan yang 
sudah disetujui 
untuk praktik 
kebidanan di 
Indonesia

•	 Pengembangan 
cakupan praktik 
termasuk berbagai 
mode praktif 
kebidanan dan 
pendidikan yang 
berbeda.

IBI/ Kemenkes  

Standar yang 
mendukung 
tingkatan 
pendidikan dan 
model praktik 
kebidanan yang 
berbeda-beda 

•	 Meninjau dan 
menyempurnakan 
standar praktik dan 
kompetensi

IBI/ Kemenkes  

Standar dan 
kurikulum yang 
selaras dengan 
kebutuhan layanan 
setempat dan IQF

•	 Memetakan yang 
menyelaraskan 
standar dan kurikulum 
kebidanan dengan 
IQF di tingkat 
pendidikan tinggi dan 
di bawahnya

Kemenkes /IBI

Sebuah kerangka 
peraturan yang 
mendukung bidan 
Indonesia sebagai 
profesi yang 
otonom

•	 Dukungan strategis 
untuk unsur-
unsur dalam 
kerangka peraturan 
berdasarkan analisis 
kesenjangan

IBI/ Kemenkes / 

Kegiatan-kegiatan 
yang mendukung 
kualitas dan 
cakupan layanan 
yang disediakan.

•	 Mendukung 
Kemenkes untuk 
kegiatan-kegiatan 
yang mendukung 
kualitas cakupan 
pelayanan kebidanan

Kemenkes /IBI
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