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PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI 

DASAR (PONED) SEBAGAI LANGKAH PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU 

(AKI) POST 2015 

a. Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta mengadopsi Deklarasi 

Milinium dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 

bulan September 2000 bersama 189 negara.  Deklarasi tersebut membahas tentang Millenium 

Development Goals (MDGs). MDGs memiliki target tahun 2015, dan memiliki 8 tujuan 

diantaranya adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan untuk 

semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi kematian 

anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, 

memastikan kelestarian lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan global. 

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu target dalam tujuan meningkatkan 

kesehatan ibu yang harus dicapai pada tahun 2015. Indonesia merupakan negara yang masih 

memiliki AKI tertinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand hanya 

44/100.000 kelahiran hidup, Malaysia 39/100.000 kelahiran hidup, dan Singapura 6/100.000 

kelahiran hidup (BPS, 2003). Berdasarkan SDKI 2007 Indonesia memiliki AKI sebesar 

228/100.000 kelahiran hidup, angka tersebut adalah jumlah yang besar dibandingkan dengan 

negara ASEAN lainnya. Target MDGs untuk AKI adalah sebesar 102/100.000 kelahiran 

hidup. 

Berdasarkan laporan MDGs di Indonesia tahun 2011, meskipun sebagian besar target 

MDGs diperkirakan akan tercapai (on track) pada tahun 2015, namun masih terdapat 

beberapa target yang harus memerlukan upaya keras untuk mencapainya (off track), yaitu 

penurunan AKI, penurunan angka sebaran HIV/AIDS, dan akses air bersih yang terjangkau 

bagi masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa penurunan AKI sulit tercapai 

dan harus membutuhkan usaha keras untuk mencapainya.  

Menurut Prof. Dr, Tjandra Yoga Aditama Direktur Jendral PP dan PL Kementerian 

Kesehatan RI hal yang menjadi salah satu  target pasca 2015 adalah melanjutkan capaian 

target yang belum tercapai. Apabila penurunan AKI tidak dapat mencapai angka 102/100.000 

kelahiran hidup, maka kasus ini akan di capai pasca 2015. Sehingga AKI akan terus menjadi 
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target capaian dalam bidang kesehatan pasca 2015 dan harus melakukan kerja keras untuk 

mencapainya.  

b. Data Target Tujuan MDGs 2015 dalam Bidang Kesehatan 

Data capaian MDGs saat ini dalam bidang kesehatan 

No Indikator Status 

awal 

(2009) 

Capaian Target 

2014 

Status 

2010 2011 2012 

1 Umur harapan hidup 70,7 70,9 71,1 71,1 72,0 Perlu kerja 

keras 

2 Angka kematian ibu 

melahirkan per 100.000 

kelahiran hidup 

228 n.a n.a n.a 118 Sangat 

sulit 

tercapai 

3 Persentase ibu bersalin yang 

ditolong oleh tenaga 

kesehatan terlatih 

84,3 84,8 86,38 88,64 90 Perlu kerja 

keras 

4 Angka kematian bayi per 

1.000 kelahiran hidup 

34 34 34 32(3) 24 Sangat 

sulit 

tercapai 

5 Total Fertility Rate (TFR) 2,6 2,4(4) n.a 2,6(3) 2,1 Sangat 

sulit 

tercapai 

6 Persentase penduduk yang 

memiliki akses air minum 

yang berkualitas 

47,7 44,19 42,76 n.a 68 Sangat 

sulit 

tercapai 

7 Persentase penduduk  15 

tahun ke atas yang memiliki 

pengetahuan HIV dann 

AIDS 

66,2(1) 57,5(2) n.a 79,5(3) 90 Perlu kerja 

keras 

8 Annual Parasite Index 

(API) 

1,85 1,96 1,75 1,69 1 Sangat 

sulit 

tercapai 
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9 Persentase penduduk yang 

memiliki jaminan kesehatan 

n.a 59,1 63,1 64,58 80,10 Perlu kerja 

keras 

Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2014 ; 4) Sensus Penduduk, 2010 

Dari data tersebut terlihat bahwa lima dari sembilan indikator kesehatan yang harus 

dicapai saat  MGDs 2015 dalam status sulit tercapai. Salah satu dari lima indikator tersebut 

adalah AKI, sehingga ketika target MDGs pada tahun 2015 AKI sebesar 102/100.000 

kelahiran hidup tidak dapat tercapai pada tahun itu, maka pasca 2015 AKI masih menjadi 

target yang harus dicapai dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya. 

c. Data Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 

Pencapaian dan proyeksi AKI tahun 1994-2015 (dalam 100.000 kelahiran hidup) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menggambarkan trend AKI di Indonesia dari tahun 1994 sampai tahun 

2007 mengalami penurunan yang signifikan. Dari data di atas yang terakhir di publikasikan 

adalah tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian terdapat data 

terbaru AKI dari SDKI 2012 yang membuat kaget yaitu besar AKI melonjak dari 

228/100.000 kelahiran hidup menjadi 359/100.000 kelahiran hidup.  

Sumber data : SDKI, 1994, 2002/2003, 2007, MDGs dan Bappenas 
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Data terbaru SDKI 2012 jarang dipublikasikan karena ada pihak yang menolak untuk 

mengakui hasil SDKI tersebut salah satunya adalah Kementerrian Kesehatan (Kemenkes). Di 

sisi lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono 

mengatakan bahwa data dari SDKI dijamin akurasi dan validasinya. Beliau juga mengakui 

bahwa hasil tersebut masuk akal karena program untuk menekan AKI diakui kurang berhasil. 

(SindoNews.com, kamis 26 September 2013- Data SDKI 2012, angka kematian ibu 

melonjak). 

Dari bukti berita diatas terlihat bahwa masih ada kerahasiaan dalam publikasi data 

AKI yang terjadi di Indonesia. Pemerintah khususnya Kemenkes hanya memaparkan hasil 

SDKI yang dianggap berhasil saja misalnya persentase ibu hamil yang memeriksa kehamilan 

ke tenaga kesehatan meningkat dari 92% (2002) menjadi 96% (2012); persentase ibu yang 

bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan meningkat dari 66% (2002) menjadi 83% (2012); 

dan persentase ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan meningkat dari 40% (2002) menjadi 

63% (2012). (Beranda www.depkes.go.id – Menkes : Angka Kematian Ibu di Indonesia, Mari 

Turunka Segera) 

Apabila hanya di tampilkan data SDKI dari sisi keberhasilannya saja maka 

masyarakat Indonesia akan berasumsi bahwa tingka AKI pada tahun 2012 juga menurun, 

padahal faktanya angka AKI meningkat drastis. Hal tersebut yang harusnya dihindari. 

Obyektifitas publikasi data sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat derajat kesehatan di 

Indonesia. 

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan 

kesehatan ibu yang berkualitas dengan cara mengusahakan tenaga kesehatan dalam jumlah 

yang memadai dengan kualitas yang sebaik-baiknya terutama bidan, menyediakan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan standar terutama penyediaan Pelayanan 

Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 

Komprehensif (PONEK) selama 24 jam 7 hari yang dikenal dengan sebutan PONED 24/7 

dan PONEK 24/7, serta memobilisasi seluruh lapisan masyarakat terutama pelaksanaan 

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). 

 

 

http://www.depkes.go.id/
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d. Data Tenaga Kesehatan (Nakes) Indonesia 

Data Nakes Penolong Kelahiran 

 

Dari grafik tersebut terlihat bahwa penolong kelahiran di pedesaan dan perkotaan, 

bidan menduduki posisi tertinggi dan tenaga medis lain menduduki posisi terendah. Dokter 

merupakan penolong persalinan dengan proporsi kedua tertinggi di perkotaan, namun 

proporsi kedua tertinggi di pedesaan adalah tenaga bukan kesehatan misalnya dukun beranak, 

keluarga, dan lainnya. 

Rasio Tenaga Kesehatan (Nakes) per 100.000 Penduduk di Indonesia 

 
Sumber Data : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI 

Sumber : BPS, Susenas, 2011 
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Dari data di atas terlihat bahawa jumlah tenaga keseatan yang menolong kelahiran 

sangat sedikit, misalnya nakes yang menolong bersalin yaitu bidan, perawat, dan dokter. 

Terlihat bahwa rasio bidan yaitu 54,94 per 100.000 orang, jumlah ini sangat sedikit 

sedangkan bidan adalah nakes yang paling banyak dipilih oleh masyarakat pedesaan maupun 

perkotaan untuk membantu kelahiran. Jika jumlah nakes bidan sedikit maka dapat 

berpengaruh dengan jumlah ibu yang melahirkan ditolong oleh nakes bidan. Jumlah ini 

sangat ironis apabila melihat data jumlah tenaga non kesehatan yang jumlahnya lebih banyak 

dari pada bidan yaitu sebesar 77,11 per 100.000 orang. Jumlah tenaga non kesehatan yang 

tinggi juga mempengaruhi jumlah ibu yang memilih melakukan kelahiran kepada tenaga non 

kesehatan. Hal ini terbukti pada data penolong kelahiran di desa yang masih banyak ditolong 

oleh tenaga non kesehatan, hal ini dapat diasumsikan menyumbang AKI yang tidak sedikit 

karena tenaga non kesehatan adalah tenaga yang tidak terlatih dan tidak sesuai standar 

kompetensi nasional. 

Nakes yang membantu kelahiran yang dianggap tinggi rasionya adalah perawat yaitu 

118,45 per 100.000 orang, namun demikian pada data penolong kelahiran perawat atau yang 

termasuk tenaga medis lain, bukanlah nakes yang banyak dipilih oleh penduduk untuk 

membantu proses kelahiran. Bahkan merupakan tenaga yang paling sedikit dipilih oleh 

penduduk perkotaan maupun pedesaan dalam membantu persalinan. Nakes selanjutnya yang 

membantu proses kelahiran adalah dokter, rasio dokter umum di Indonesia sangat 

memprihatinkan yaitu hanya 16,98 per 100.000 orang, sedangkan nakes dokter merupakan 

pilihan kedua tertinggi yang dipilih oleh penduduk kota untuk membantu kelahiran. 

Dari analisis data di atas sangat ironis saat tenaga yang banyak dipilih oleh penduduk 

untuk membantu kelahiran jumlahnya sangat memprihatinkan. Ada tenaga yang jumlahnya 

lebih banyak dan banyak dipilih oleh penduduk dalam proses kelahiran, namun tenaga 

tersebut non kesehatan. Dan ketika ada nakes yang jumlahnya banyak, namun penduduk 

sangat sedikit menggunakan nakes ini untuk membantu kelahiran. Dari sisi nakes yang 

tersedia di Indonesia sudah menjadi faktor tingginya AKI, belum jika ditinjau dari faktor 

yang lainnya. 
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e. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 

Puskesmas mampu PONED adalah puskesmas rawat inap yang mampu 

menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergesi/komplikasi tingkat dasar dalam 

24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. 

Kriteria Puskesmas mampu PONED adalah sebagai berikut : 

1. Puskesmas rawat inap yang dilengkapi fasilitas untuk pertolongan persalinan, tempat 

tidur rawat inap sesuai kebutuhan untuk pelayanan kasus obstetri dan neonatal 

emergensi/komplikasi. 

2. Letaknya strategis dan mudah diakses oleh Puskesmas/Fasyankes non PONED dari 

sekitarnya. 

3. Puskesmas telah mampu berfungsi dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan 

Perorangan (UKP) dan tindakan mengatasi kegawat-daruratan, sesuai dengan 

kompetensi dan kewenangan serta dilengkapi dengan sarana prasarana yang 

dibutuhkan. 

4. Puskesmas telah dimanfaakan masyarakat dalam/luar wilayah kerjanya sebagai tempat 

pertama mencari pelayanan, baik rawat jalan ataupun rawat inap serta persalinan 

normal. 

5. Mampu menyelenggarakan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) standar 

6. Jarak tempuh dari lokasi pemukiman sasaran, pelayanan dasar dan Puskesmas non 

PONED ke Puskesmas mampu PONED paling lama 1 jam dengan transportasi umum 

mengingat waktu paling lama untuk mengatasi perdarahan 2 jam dan jarak tempuh 

Puskesmas mampu PONED ke Rumah Sakit (RS) minimal 2 jam 

7. Mempunyai Tim inti yang terdiri atas Dokter, Perawat dan Bidan yang sudah dilatih 

PONED, bersertifikat dan mempunyai kompetensi PONED, serta tindakan mengatasi 

kegawatdaruratan medik umumnya dalam rangka mengkondisikan pasien 

emergensi/komplikasi siap dirujuk dalam kondisi stabil. 

8. Mempunyai cukup tenaga Dokter, Perawat dan Bidan lainnya, yang akan mendukung 

pelaksanaan fungsi PONED di Puskesmas/ Fasyankes tingkat dasar. 

9.  Difungsikan sebagai Pusat rujukan antara kasus obstetri dan neonatal 

emergensi/komplikasi, dalam satu regional wilayah rujukan kabupaten Puskesmas telah 
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mempunyai peralatan medis, non medis, obat-obatan dan fasilitas tindakan medis serta 

rawat inap, minimal untuk mendukung penyelenggaraan PONED. 

10. Kepala Puskesmas mampu PONED sebagai penanggungjawab program harus 

mempunyai kemampuan manajemen penyelenggaraan PONED 

11. Puskesmas mampu PONED mempunyai komitmen untuk menerima rujukan kasus 

kegawat-daruratan medis kasus obstetri dan neonatal dari Fasyankes di sekitarnya. 

12. Adanya komitmen dari para stakeholders yang berkaitan dengan upaya untuk 

memfungsikan Puskesmas mampu 

PONED dengan baik yaitu: 

1) RS PONEK terdekat baik milik pemerintah maupun swasta, bersedia menjadi 

pengampu dalam pelaksanaan PONED di Puskesmas. 

2)  Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota bersama RS kabupaten/kota dan RS 

PONEK terdekat dalam membangun sistem rujukan dan pembinaan medis 

yang berfungsi efektif-efisien. 

3)  Adanya komitmen dukungan dari BPJS Kesehatan untuk mendukung 

kelancaran pembiayaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam rangka 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

4) Dukungan Bappeda dan Biro Keuangan Pemda dalam pengintegrasian 

perencanaan pembiayaan Puskesmas mampu PONED dalam sistem yang 

berlaku. 

5)  Dukungan Badan Kepegawaian Daerah dalam kesinambungan keberadaan 

tim PONED di Puskesmas. 

6) Dukungan politis dari Pemerintah daerah dalam bentuk regulasi (Perbup, 

Perwali atau SK Bupati /Walikota) dalam mempersiapkan sumber daya dan 

atau dana operasional, untuk berfungsinya Puskesmas mampu PONED secara 

efektif dan efisien. 

13. Seluruh petugas Puskesmas mampu PONED melakukan pelayanan dengan nilai-nilai 

budaya: kepuasan pelanggan adalah kepuasan petugas Puskesmas, berkomitmen selalu 

memberi yang terbaik, memberi pelayanan dengan hati (dengan penuh rasa tanggung 

jawab untuk berkarya dan berprestasi mandiri bukan karena diawasi), peduli pada 

kebutuhan masyarakat, selalu memberikan yang terbaik pada setiap pelanggan. 
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Data Puskesmas Mampu PONED 

Data Jumlah Puskesmas dan Puskesmas mampu PONED di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data di atas di dapat bahwa dari 33 propinsi di Indonesia yang terdiri dari 497 

kota/kabupaten memiliki total Puskesmas 9.599 buah. Jumlah Puskesmas yang tidak sedikit, 

namun ironisnya diantara 9.599 Puskesmas tersebut hanya 1.716 Puskesmas yang mampu 

PONED. Perbandingan yang cukup besar sekitar 1:6, jadi hanya ada satu Puskesmas PONED 

diantara 6 Puskesmas lainnya. 

Sumber : Buku Data Dasar Puskesmas Kementerian Kesehatan 

2013 
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Rendahnya angka Puskesmas PONED juga dapat dijadikan indikator tingginya AKI 

di Indonesia, sehingga upaya yang dilakukan adalah meningkatkan jumlah PONED dan 

kualitas serta kuantitas tenaga bersalin di PONED untuk meningkatkan keselamatan ibu yang 

melahirkan. 

 

Tenaga Kesehatan (Nakes) Pelaksana PONED 

1. Tim Inti minimal terdiri dari 1 orang dokter umum, 1 orang bidan minimal D3, dan 1 

orang perawat minimal D3. Syarat lain tim inti PONED adalah : 

 Bila tenaga tim inti berpindah tugas maka Dinas Kesehatan wajib untuk 

menggantikan dengan tenaga terlatih 

 Tim inti harus tinggal di kompleks Puskesmas 

 Petugas pengganti tim inti harus mengikuti pelatihan 

 Apabila hasil pelatihan tim inti dirasa kurang maka Dinas Kesehatan dapat mengatur 

jadwal untuk pembinaan lebih lanjut 

 Tim inti PONED yang telah bersertifikat akan mendapat Surat Penugasan oleh Dinas 

Kesehatan 

2. Tim Pendukung terdiri dari doker umum minimal 1-2 orang, perawat D3 minimal 5 orang, 

bidan D3 minimal 5 orang, analisis laboratorium 1 orang, dan petugas administrasi 

minimal 1 orang. 

3. Tim promosi kesehatan, disinilah dibutuhkan ahli Kesehatan Masyarakat. Tujuan tim 

promosi kesehatan ini adalah menjaga hubungan baik dengan ibu hamil dan mendekatkan 

diri dengan keluarganya, memberi penyuluhan kepada ibu hamil dan keluarganya agar 

menggunakan fasilitas PONED serta menjalin hubungan baik antar mintra Puskesmas atau 

Rumah Sakit di sekitarnya. 

 

Kendala Penyelenggaraan PONED 

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia karena sering terjadi pindah dinas atau habis 

masa kerjanya dan tidak segera diberi pengganti. 

2. Fasilitas perawatan dan sarana di Puskesmas yang masih sangat kurang dan kadang 

kurang dari indikator yang ditetapkan 

3. Obat-obatan untuk PONED yang masih sangat terbatas jumlah dan jenisnya 

4. Kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit  
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5. Terbatas atau bahkan tidak ada ketersediaan darah di Rumah Sakit. 

 

Harapan terhadap Lulusan Kesehatan Masyarakat 

Sarjana kesehatan masyarakat diharapkan juga ikut berperan dalam menurunkan AKI di 

Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan cara: 

1. Menjadi “agent of change” di masyarakat melalui budaya CERDIK 

2. Membantu pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam Kesehatan Ibu dan Anak 

(KIA) untuk meningkatkan health care seeking 

3. Meningkatkan profesional dengan selalu “up to date” terhadap perkembangan ilmu 

dan peka terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi. 

4. Membantu advokasi kepada Pemerintah Daerah dan NGO dalam upaya peningkatan 

pelayanan kesehatan ibu. 

 

Rekomendasi  

Dalam rangka pengurangan AKI, diharapkan fungsi PONED semakin meningkat, hal 

ini dikarenakan agar tingkat derajat kesehatan di Indonesia tinggi. Tidak hanya meningkatkan 

jumlah PONED saja, tetapi juga meningkatkan kualitas kompetensi dan kuantitas tenaga 

kesehatan PONED dan tenaga pendukung lainnya. Tenaga dalam PONED yang paling 

banyak proporsi dan paling banyak dipilih adalah bidan, saat ini sangat banyak sekali lulusan 

bidan namun tidak diketahui bagaimana kualitas kelulusannya sehingga dibutuhkan standar 

kompetensi nasional. Selain hal tersebut, tenaga kesehatan yang menjadi tim PONED juga 

harus mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 

mengatur penempatan Nakes di Puskesmas mampu PONED dengan memberi Nakes lebih 

dari jumlah minimal yang ditentukan hal ini dikarenakan apabila dalam satu hari banyak ibu 

yang membutuhkan bantuan semua dapat terlayani dengan baik. 

Hal lain yang dilakukan adalah dengan memberi standar biaya yang harus dikeluarkan 

ke Puskesmas PONED, karena tidak jarang ibu melahirkan tidak pergi ke Puskesmas PONED 

dengan alasan biaya. Lebih difungsikan lagi Jampersal, karena Jampersal sangat membantu 

dalam proses bersalin. Selain itu juga bisa menggunakan meningkatkan penggunaan inovasi 

Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin) yang mana setiap bulan ibu hamil dapat menabung uangnya 

kepada pihak yang telah ditunjuk, kemudian uang tersebut dapat digunakan ketika bersalin 

supaya tidak keberatan saat harus membayar biaya bersalin. 
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f. Simpulan dan Saran 

Tingginya AKI di Indonesia merupakan tantangan yang harus diselesaikan post 2015. 

Karena penurunan AKI merupakan target MDGs dan dapat sebagai upaya untuk mengukur 

tingkat derajat kesehatan ibu di Indonesia. Hal ini dapat di lakukan melalui merubah pola 

pikir ibu hamil untuk lebih memilih tenaga kesehatan dan selalu memeriksakan diri ke tenaga 

kesehatan ketika hamil dan melahirkan. 

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) merupakan langkah yang 

tepat untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Kebijakan ini dapat berhasil bukan 

karena kerja keras salah satu pihak tetapi kerjasama dari berbagai pihak baik dari Tenaga 

Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan sekitar. Yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan di 

sini adalah tidak hanya jumlah Puskesmas PONED saja tetapi kualitas dan kuantitas dari 

sarana dan Nakesnya, serta perlu ada standar kompetensi nasional untuk menyelaraskan 

kualitas seluruh bidan di Indonesia 
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