PERMEN SI MELA
Persalinan Aman, Siap, Sigap Melayani

Pada rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di UPT Puskesmas Bangsal
didapatkan angka kunjungan ruang PONED UPT Puskesmas Bangsal masih dalam kategori
rendah. Padahal di UPT Puskesmas Bangsal sudah tersedia sarana dan prasarana untuk
pelayanan persalinan normal maupun gawat darurat yaitu unit Persalinan Obstetri
Neonatologi Emergensi Dasar (PONED). Melihat kondisi tersebut maka dapat dikatakan
bahwa program kesehatan ibu dan anak belum berjalan secara optimal.
Diperkirakan dari setiap ibu yang meninggal dalam keadaan hamil, persalinan dan nifas
disebabkan oleh adanya faktor risiko yang bisa menyebabkan komplikasi kebidanan antara
lain riwayat sesar, perdarahan pervagina, persalinan kurang bulan, ketuban pecah dengan
meconium, ketuban pecah dini, icterus, anemia berat, tanda gejala infeksi, pre eklamsi, gawat
janin, kelainan letak, hamil kembar dan tali pusat menumbung dan penyakit yang menyertai
seperti diabetes melitus, hipertensi, dan jantung.

Inovasi PERMEN SI MELA (Persalinan Aman Siap Sigap Melayani) menjembatani antara
UPT Puskesmas Bangsal dengan masyarakat untuk dapat menggunakan dan mendekatkan
akses ruang PONED UPT Puskesmas Bangsal. Tujuan inovasi ini adalah untuk meningkatkan

angka kunjungan ruang PONED serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah
kerja UPT Puskesmas Bangsal Kabupaten Mojokerto.
Inovasi PERMEN SI MELA merupakan inovasi yang kategori kesehatan, di mana UPT
Puskesmas Bangsal selaku pencetus inovasi ini berharap dapat meningkatkan derajat
kesehatan Ibu dan Anak yang ada di wilayah Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.
Selain itu, UPT Puskesmas Bangsal juga berupaya:
•

Meningkatkan angka kunjungan ruang PONED Puskesmas Bangsal

•

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Puskesmas Bangsal

•

Mensosialisasikan PONED Puskesmas Bangsal kepada Masyarakat sekitar

•

Mendekatkan akses pelayanan Puskesmas Bangsal kepada masyarakat, sehingga
masyarakat dapat menjangkau pelayanan persalinan dengan cepat dan mudah

•

Meningkatkan kerja sama dengan fasilitas kesehatan rujukan yang ada di wilayah
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

•

Meningkatkan pendapatan di UPT Puskesmas Bangsal.

Ada 2 (dua) kontribusi inovasi PERMEN SI MELA terhadap SDGs untuk mewujudkan
capaian Nasional SDGs yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan. Inovasi
PERMEN SI MELA memiliki kontribusi terhadap capaian nasional SDGs di antaranya adalah :
•

Tujuan nomor tiga yakni, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan
kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Kehidupan sehat: Bagi semua ibu
hamil diharapkan bersalin dengan sehat dan selamat, dengan meminimalkan faktor
risiko pada persalinan, begitu pula bayi yang dilahirkan dengan pertolongan yang
profesional nantinya dapat menjadikan anak-anak yang cerdas dan berkualitas.
Sejahtera: dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan dan persalinan di
PONED

Puskesmas

Bangsal

bisa

meningkatkan

pendapatan

sehingga

kesejahteraan petugas ikut meningkat.
•

Tujuan nomor 17 yakni, Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi
kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Inovasi ini berjalan mulai Januari 2019, dengan adanya inovasi ini bisa meningkatkan
kunjungan dan jumlah persalinan.

TAHAPAN
Inovasi Permen Si Mela berawal dari adanya kesenjangan pencapaian pelayanan
persalinan di PONED UPT Puskesmas Bangsal. Pencapaian pelayanan persalinan
tahun 2018 sebanyak 4 orang. Melalui pertemuan lintas program di Puskesmas Bangsal,

inovasi ini diusulkan oleh pemegang program KIA untuk mengatasi masalah kesenjangan
tersebut, melalui rapat lintas program didapatkan saran antara lain :
1. Membentuk tim penjemput ibu yang mau bersalin (ambulans 24 jam).
2. Memberikan target pada tenaga kesehatan yang ada di Ponkesdes pada Bidan
yang ada di Desa untuk berperan aktif memotivasi ibu hamil untuk bersalin di
PONED UPT Puskesmas Bangsal.
3. Mempersiapkan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan (Tenaga, alat-alat
persalinan dan perawatan bayi).
Cara memastikan keberlanjutan sumber daya yang digunakan melalui cara melakukan
rapat dengan lintas program dan lintas sektor untuk mengevaluasi keberhasilan inovasi
PERMEN SI MELA sehingga bisa mengoptimalkan pelayanan yang diberikan. Serta melakukan
kerja sama dengan kader, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bisa membantu dalam
mensosialisasikan dan menyarankan masyarakat (terutama ibu hamil) untuk mengikuti
inovasi ini.
Strategi Institusional : Regulasi tentang pelayanan persalinan di masa pandemi COVID19, dimana semua ibu hamil sebelum melalui masa persalinan diwajibkan untuk pemeriksaan
rapid test yang bertujuan untuk mendeteksi dini adanya virus COVID-19. Jika hasil rapid test
reaktif pada masa kehamilan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab atau PCR, dan bila hasil
swab positif tapi tidak ada keluhan maka ibu hamil wajib untuk isolasi mandiri. Untuk ibu yang
sudah menunjukkan tanda persalinan dan hasil rapid test reaktif, maka ibu harus dirujuk ke
Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut dan akan ada regulasi khusus dalam inovasi ini
sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Strategi Sosial: Kolaborasi dengan pemangku kepentingan yaitu lintas sektor dan
jajarannya yaitu Camat, Danramil, Kapolsek, KUA, PKK, Dinas Pendidikan, Kepala Desa,
Kader Kesehatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam hal mensosialisasikan dan
memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan inovasi PERMEN SI MELA ini.
Strategi Managerial: Inovasi ini dilaksanakan dan diawasi oleh tim yang telah bersertifikat
PONED. Bidan yang melayani inovasi PERMEN SI MELA ini semuanya mempunyai
kompetensi yang bersertifikat berupa APN (Asuhan Persalinan Normal) dan setiap tahun
akan di update kompetensi tersebut. SOP (Standar Operasional Prosedur) yang selalu
diperbaharui.
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
1. Penanggung jawab program KIA, berperan merencanakan kegiatan, memantau
dan mengevaluasi kegiatan, membuat rencana tindaklanjut kegiatan dan membuat
laporan kegiatan. Kepala Puskesmas dalam hal ini sebagai penanggung jawab dan
mengorganisir kegiatan inovasi PERMEN SI MELA.

2. Semua lintas program baik pelayanan dalam gedung maupun luar gedung. Peran
unit pelayanan dalam gedung segera menganjurkan untuk periksa kehamilan
untuk mendeteksi secara dini risiko kehamilan. Yang dari luar gedung dalam hal ini
bidan ponkesdes ditarget untuk merujuk Ibu inpartu (ibu yang mau melahirkan) di
masing-masing wilayahnya setiap 1 bulan.
3. Semua Instansi terkait (Camat, Polsek, Koramil, KUA, PKK, P2KB, dan Dinas
Pendidikan). Peran masing-masing dinas instansi menyampaikan hasil komitmen
dan dukungan pada jajarannya. Kemitraan dengan Lintas Sektor (Camat, Kapolsek,
Danramil, Kepala Desa, Kader kesehatan, PKK, Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat) oleh Puskesmas Bangsal sebagai stakeholder untuk memotivasi dan
memberi dukungan kepada masyarakatnya terutama pada ibu hamil yang ada di 17
desa se-wilayah kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.
4. Kepala Desa. Peran menyampaikan komitmen pada perangkat desa dan
memfasilitasi untuk sosialisasi serta membuat komitmen.
5. Ormas keagamaan. Peran menyampaikan di Muslimat / Fatayat / Aisiyah untuk
sosialisasi tentang inovasi PERMEN SI MELA
6. Kader kesehatan di setiap desa bersedia mendukung dan memotivasi semua ibu
hamil yang ada di wilayah desa masing-masing untuk periksa dan melahirkan ke
Puskesmas.
7. Inovator Permen Si Mela adalah Musrifah, STR.Keb sebagai penanggung jawab
Program KIA di UPT Puskesmas Bangsal.
PEMBIAYAAN
Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Sosialisasi lintas sektor

Rp.45.000 x 30 orang = 1.350.000

Sosialisasi lintas program

Rp.45.000 x 68orang = 3.060.000

Dana Kapitasi:
Untuk pengklaiman persalinan Rp.700.000 x 37 orang = Rp.25.900.000
KENDALA DAN SOLUSI
Kendala :
•

Masih adanya ibu hamil, belum mengerti keberadaan PONED di Puskesmas
Bangsal.

•
Solusi:

Terdapat beberapa BPM dan Rumah Sakit di sekitar Puskesmas Bangsal.

•

Terus melakukan sosialisasi tentang inovasi permen si mela kepada masyarakat,
sehingga masyarakat tahu PONED di Puskesmas Bangsal

•

Meningkatkan kerja sama dengan BPM dan RS di sekitar Puskesmas dalam hal
pelayanan persalinan.

Dengan adanya inovasi ini Puskesmas Bangsal semakin meningkatkan kemitraan dengan
Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit Swasta ataupun Rumah sakit
Pemerintah) di wilayah kerjanya, sehingga bisa mengatasi masalah yang dihadapi di PONED
secara cepat.
Inovasi PERMEN SI MELA ini mempunyai keunikan yaitu aktif menjemput bola,
maksudnya adalah siap menjemput ibu hamil yang akan melahirkan dan siap mengantarkan
ibu untuk pulang setelah melahirkan serta siap untuk merujuk ibu dengan cepat apabila terjadi
hal-hal/komplikasi pada persalinan. Jika dibandingkan dengan metode yang telah ada yaitu
persalinan yang tanpa adanya penjemputan dan pengantaran ibu maka inovasi ini mempunyai
kebaruan di UPT Puskesmas Bangsal.
Keberhasilan pelaksanaan inovasi PERMEN SI MELA di UPT Puskesmas Bangsal ditandai
dengan adanya peningkatan jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan dan persalinan di

PONED UPT Puskesmas Bangsal. Inovasi yang mulai dilaksanakan sejak bulan Januari tahun
2019 telah mendapatkan jumlah kunjungan sebanyak 39 ibu dengan perincian persalinan
sebanyak 35 ibu dan yang dirujuk 4 ibu selama tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 jumlah
kunjungan di PONED UPT Puskesmas Bangsal mencapai 51 ibu. Peningkatan persalinan di
PONED UPT Puskesmas Bangsal berakibat meningkatnya jumlah klaim persalinan. Kematian
ibu dan bayi Tahun 2019 : AKB 2 AKI 0, Tahun 2020 AKB 1 AKI 0.
Dari angka tersebut telah menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi PERMEN SI MELA
dikatakan berhasil.
Dengan adanya keberhasilan peningkatan pelayanan persalinan dan peningkatan
kunjungan di PONED UPT Puskesmas Bangsal melalui Inovasi PERMEN SI MELA, maka UPT
Puskemas Bangsal dapat menjadi contoh bagi Puskesmas-Puskesmas lain yang ada di wilayah
Kabupaten Mojokerto yang berkomitmen untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi
sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di wilayah Kecamatan Bangsal
khususnya dan di seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto pada
umumnya.

Pelaksanaan evaluasi pada inovasi PERMEN SI MELA berhubungan dengan indikator
kinerja yang ada di program UKM esensial yaitu program KIA (Kesehatan Ibu dan Anak).
Evaluasi tersebut dilaksanakan setiap bulan, tribulan, semester dan tahunan. Pada evaluasi
yang tiap bulan, tribulan dan semester dilakukan pada saat rapat lintas program, di sini dibahas
tentang pencapaian, hambatan dan rencana tindak lanjutnya, sehingga inovasi bisa berjalan
dengan lancar dan berkesinambungan.
Internal:
•

Ruangan PONED. Selalu mengecek sarana dan prasarana yang digunakan untuk
kepentingan persalinan dan dalam keadaan gawat darurat atau emergency dasar,
serta berkoordinasi dengan penanggung jawab PONED tentang kesiapan tenaga
penolong persalinannya termasuk petugas on call dan dokter jaganya

•

Pelaksanaannya. Mengevaluasi hasil pelaksanaannya setiap bulan (jumlah
kunjungan dan persalinan setiap bulan).

•

Koordinasi dengan penanggung jawab program KIA.

Eksternal:
Melalui Survei kepuasan masyarakat: Pasien atau ibu yang melahirkan (kuesioner),
Keluarga pasien (kuesioner), masyarakat, FaceBook, Instagram, Website, dan pengaduan.
Pada evaluasi tahunan di UPT Puskesmas bangsal menggunakan penilaian kinerja KIA
antara lain: K4 : Jumlah ibu hamil yang periksa sudah 4 kali, Penanganan komplikasi
kebidanan, Persalinan Tenaga Kesehatan.
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