
 

 

SEJIWA DENGAN JEMPOL 

Selamatkan Jiwa Wanita dan Anak dengan Penandaan Jempol 

 

 

 

 

Puskesmas Jabon merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Sidoarjo beralamat 

di Jl. Majapahit No.2, Desa Dukuhsari Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo. Puskesmas Jabon memiliki 

visi terwujudnya Puskesmas Jabon sebagai fasilitas pelayanan kesehatan menuju masyarakat 

sehat, mandiri, sejahtera dan inovatif. Dalam mewujudkan pelayanan, Puskesmas Jabon 

berusaha memberikan kualitas prima dan terjangkau, terlebih dalam pembangunan 

kesehatan. Puskesmas Jabon selalu menerapkan tata kelola pelayanan kesehatan yang 

professional dan memiliki budaya kerja yang responsive dan inovatif. fasilitas pelayanan 

kesehatan menuju masyarakat sehat Mandiri dan inovatif Puskesmas Jabon memiliki berbagai 

jenis layanan kesehatan .  

 

Pada tahun 2015, ditemukan bayi meninggal di wilayah kerja Pusesmas Jabon sejumlah 

12 kasus kematian atau 12,3 per 1000 kelahiran hidup (KH). Angka ini menurun di tahun 

berikutnya dengan jumlah 6 kasus kematian bayi atau 5,9 per 1000 KH. Angka Kematian Bayi 

(AKB) pada tahun 2017 ditemukan meningkat menjadi 10 kasus kematian atau 9,6 per 1.000 

KH. Nilai ini menunjukkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Jabon. 

Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) di wilayah kerja Puskesmas Jabon dari tahun 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=sSW48VA7pCA&feature=youtu.be&t=333
https://www.youtube.com/watch?v=sSW48VA7pCA&feature=youtu.be&t=333
https://www.youtube.com/watch?v=sSW48VA7pCA&feature=youtu.be&t=336
https://www.youtube.com/watch?v=sSW48VA7pCA&feature=youtu.be&t=336
https://www.youtube.com/watch?v=sSW48VA7pCA&feature=youtu.be&t=340
https://www.youtube.com/watch?v=sSW48VA7pCA&feature=youtu.be&t=340


 

 

hingga tahun 2016 nihil, namun pada tahun 2017 sebesar 0,09% (1/1040), terjadi 1 kasus 

kematian ibu. 

Kematian bayi khususnya masa neonatal disebabkan oleh BBLR (Bayi Baru Lahir 

Rendah), asfiksia dan kelainan kongenital. Hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan 

antara lain dari faktor ibu dan janin itu sendiri. Akhirnya menghambat pertumbuhan hasil 

konsepsi dan atau merangsang terjadinya persalinan sebelum waktunya. 

Beberapa faktor penyebab kematian ibu secara umum yaitu perdarahan, infeksi, dan 

hipertensi dalam kehamilan. Sedangkan status gizi yang buruk (Kekurangan energi Kronis) 

dan anemia merupakan penyebab tidak langsung kematian ibu. Ibu hamil dengan anemia dan 

KEK beresiko mengalami penyulit  dalam persalinan dan beresiko melahirkan bayi berat lahir 

rendah. Hal ini tentunya akan dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi. Kematian ibu akan 

memunculkan berbagai dampak dalam kehidupan, yaitu diantaranya kematian bayi yang yang 

ditinggalkannya 3-10 kali lebih besar dalam kurun waktu 2 tahun,  anak-anak tidak 

mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang layak serta anak-anak tidak mendapatkan 

pertumbuhan yang memadai seiring pertumbuhannya. Dampak yang lebih luas lagi yaitu 

hilangnya pekerja produktif, hilang pemelihara dan pembimbing generasi penerus, hilangnya 

perawat para lansia, serta hilangnya penyumbang stabilitas di masyarakat. 

Berdasarkan program P4K (Program Perencanaan, Persalinan, Pencegahan 

komplikasi) Puskesmas Jabon, didapatkan angka 70% pada tahun 2017 dari target  100%.  

Dampak kurangnya angka pencapaian P4K tersebut, menggambarkan ketidaksiapan ibu 

hamil dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi 

kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas. Agar kelak mempunyai 

keturunan yang sehat dan ibu melahirkan dengan selamat, maka setiap ibu hamil harus dalam 

keadaan sehat dan perlu perencanaan dalam persalinan. Perencanaan persalinan tersebut 

misalnya kendaraan yang akan dipakai untuk menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan, 

asuransi kesehatan untuk persalinan dan pendonor darah jika membutuhkan transfusi darah. 

 

 

Berawal dari permasalahan diatas, Tim Mutu Puskesmas Jabon yang terdiri dari unsur 

dokter, bidan, nutrisionis dan perawat berjumlah 8 orang mengadakan rapat internal untuk 

membahas rencana solusi permasalahan tersebut. Hasil rapat internal dilaporkan kepada 

Kepala Puskesmas Jabon. Kemudian Kepala Puskesmas menganbil kebijakan untuk 

mengadakan Minilokakarya Tribulanan Lintas Sektor guna menyepakati solusi permasalahan.  

Hasil mini lokakarya tribulan lintas sektor menyepakati dibentuknya program inovasi 

Selamatkan Jiwa Wanita dan Anak dengan penandaan Jempol atau disingkat SEJIWA dengan 

JEMPOL. Program ini diawali dengan membuat perjanjian kerjasama antara Puskesmas Jabon 

dengan bapak Camat Jabon. Kemudian dilanjutkan launching program Inovasi Sejiwa Jempol 

dengan menghadirkan seluruh kepala desa, Tim penggerak PKK desa, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, dan kader kesehatan desa. Inovasi SEJIWA dengan JEMPOL dilaksanakan 

dengan cara berikut: 

1. Meningkatkan pelayanan kelas ibu hamil yang sudah ada menjadi kelas ibu hamil plus 



 

 

2. Pelayanan ANC interprofesi 

3. Menggerakkan peran serta lintas sektor (kepala desa, PKK, kader kesehatan, aparat desa) 

di tiap-tiap Desa.  

    Checklist kelengkapan Sejiwa dengan Jempol, merupakan lembar monitoring 

program ini dengan 8 kriteria jempol sebagai berikut: 

1) Jempol 1, dengan kriteria:    

Ibu hamil telah memeriksakan kehamilan pertama dengan usia kehamilan < 12 minggu. 

2) Jempol 2, dengan kriteria: 

Pemeriksaan kehamilan telah dilakukan secara terpadu/ Interprofesi (mendapatkan 

pelayanan di KIA, poli gigi, laboratorium dan konseling Gizi) 

3) Jempol 3, dengan kriteria:   

Telah memiliki calon pendonor darah (ada bukti berupa kartu cek Golongan Darah dan 

lembar persetujuan pendonor) 

4) Jempol 4, dengan kriteria: 

Pernah ikut kelas ibu hamil (bukti : tanggal dan tanda tangan bidan pelaksana) 

5) Jempol 5, dengan kriteria:   

ANC telah dilakukan minimal 4 kali dengan kriteria : 1 kali pada trimester pertama, 1 

kali di trimester kedua dan 2 kali di trimester ketiga.  

6) Jempol 6, dengan kriteria yang bukan termasuk kriteria 4T, yaitu : 

Terlalu tua hamil (usia 35 tahun); 

Terlalu Muda hamil (usia 20 tahun); 

Terlalu banyak anak (4 anak), dan  

Jarak persalinan yang  terlalu dekat 2 tahun) 

7) Jempol 7, dengan kriteria:   

Telah terpasang stiker P4K yang merupakan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi, di rumah ibu hamil. 

8) Jempol 8, dengan kriteria: 

Telah memiliki asuransi kesehatan BPJS (faskes Puskesmas Jabon) 

Dukungan lintas sektor dari pemerintah desa adalah penyediaan ambulan desa untuk 

sarana transportasi ibu hamil yang akan melahirkan. Selain itu, pada kelas ibu hamil telah 

disediakan tempat/ruangan khusus beserta konsumsi bagi peserta SEJIWA dengan JEMPOL. 

Anggaran operasional SEJIWA dengan JEMPOL khususnya untuk penyelenggaraan 

kelas ibu hamil di desa telah dicukupi oleh pihak pemerintah desa.  

Inovasi SEJIWA dengan JEMPOL dilakukan melalui pemberian stempel/stiker jempol 

pada lembar ceklist yang akan ditempel pada buku KIA ibu hamil. Pemberian stempel 

dilakukan langsung oleh petugas kesehatan melihat hasil pemeriksaan dan pemantauan ibu 

hamil. Bagi ibu hamil yang telah memenuhi kriteria 8 Indikator SEJIWA dengan JEMPOL maka 

mendapatkan penghargaan dari puskesmas berupa bantuan pengurusan akte kelahiran dan 

kartu keluarga baru secara gratis oleh petugas Puskesmas, dan diberi fasilitas kendaraan 

untuk pulang pasca persalinan secara gratis pula. 

Pelaksanaan program SEJIWA dengan JEMPOL  telah tertuang dalam Surat Keputusan 

Kepala Puskesmas Jabon Nomor : SK NOMOR : 188 /516/ 404.3.2.12 / 2016 tentang 



 

 

PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PERBAIKAN KINERJA yang di dalamnya memuat 

mengenai program Inovasi Puskesmas, salah satunya program SEJIWA dengan JEMPOL. 

 

 

SEJIWA dengan JEMPOL memiliki beberapa tahapan dalam menerapkan inovasi, 

yakni: 

1. Pemeriksaan ibu hamil 

2. Pemberian edukasi persalinan aman dan sehat  

3. Pemeriksaan golongan darah dan Hb.  

4. Ibu hamil diminta untuk merencanakan persalinan dengan menyiapkan kendaraan yang 

akan dipakai, asuransi saat persalinan (BPJS) dan calon pendonor darah. Namun bila 

ditemui upaya perencanaan persalinan yang tidak lengkap, maka petugas puskesmas atau 

kader kesehatan akan menawarkan solusi. 

ANC interprofesi pada SEJIWA dengan JEMPOL dilakukan dengan memotivasi ibu 

hamil untuk datang ke puskesmas melakukan pemeriksaan gigi, konseling gizi dan 

pemeriksaan laboratorium HIV, Hepatitis B dan Siphilis. Peran serta lintas sektor juga 

merupakan instrumen pendukung SEJIWA dengan JEMPOL. Peran tersebut meliputi 

ketersediaan Ambulan Desa sebagai kendaraan pengantar ibu hamil, menyediakan tempat 

pelaksanaan kelas ibu hamil plus dan dukungan anggaran desa untuk operasional program. 

Kelas ibu hamil plus dilaksanakan secara terjadwal di tiap desa setiap 4 bulan. Proses 

pemeriksaan ceklist SEJIWA dengan JEMPOL dilaksanakan oleh petugas puskesmas dalam 

hal ini bidan desa secara bertahap. Ibu hamil diberi motivasi untuk melengkapi 8 jempol yang 

menjadi target program.  

Pemeriksaan pertama yang telah dilakukan ibu hamil di kelas ibu hamil plus selanjutnya 

didorong untuk melakukan ANC interprofesi di Puskesmas. Pemeriksaan ini merupakan 

pemeriksaan berupa kesehatan gigi, konseling gizi, dan juga pemeriksaan laboratorium seperti  

HIV, Hepatitis B dan Siphilis.  Pemeriksaan ini cukup dilakukan 1 kali selama masa kehamilan, 

namun dapat dilakukan pemeriksaan ulang tergantung masalah dan rekomendasi dokter. 

Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui gejala atau penyakit yang berpengaruh negatif 

terhadap kehamilan dan persalinan. Ketika ditemukan hasil yang kurang bagus, akan 

dilakukan intervensi berupa pemberian obat, pemberian makanan tambahan, tindakan dan 

rujukan kepada ibu hamil yang bersangkutan. Pemeriksaan ANC interprofesi ini dibuka setiap 

hari pada jam pelayanan di Puskesmas. 

Adapun pengembangan inovasi ini melibatkan beberapa stakeholder sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo melalui kebijakan dan anggaran 

operasional puskesmas maupun dana BOK untuk mendukung kelancaran program 

SEJIWA dengan JEMPOL. Dukungan berupa pengadaan buku KIA dan dan memenuhi 

kecukupan reagen untuk pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil. 

b. Kepala Puskesmas Jabon yang berperan sebagai penanggung jawab program SEJIWA 

dengan JEMPOL. 

c. Kepala desa melalui penyediaan sarana kelas ibu hamil plus dan ambulan desa serta 

dukungan anggaran operasional dari APBDes. 



 

 

d. Para dokter, bidan, nutrisionis, analis dan perawat di lingkungan Puskesmas Jabon 

yang secara teknis sebagai pelaksana program SEJIWA dengan JEMPOL. 

e. Tim penggerak PKK dan Kader Kesehatan tiap desa, yang berperan :  

 Melakukan pendataan ibu hamil di desa di awal tahun 

 Melakukan screening faktor resiko ibu hamil 

 Melakukan penandaan dengan penempelan stiker di masing masing rumah ibu 

hamil. 

 Melakukan pendampingan pada ibu hamil Resiko Tinggi (RESTI) dan tindak lanjut 

bila ada masalah 

 Melakukan pemutakhiran dan pelaporan data tiap bulan 

f. Perangkat desa yang berperan dalam mengkoordinir calon pendonor darah bagi ibu 

hamil. 

g. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pendukung untuk 

pengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi peserta program SEJIWA dengan 

JEMPOL. 

Kebutuhan sumber daya manusia pada SEJIWA dengan JEMPOL untuk 14 desa adalah 

sebagai berikut : 

a. Tenaga kesehatan terdiri dari ; Dokter umum sejumlah 4 orang, Bidan sejumlah 17 

orang,  Dokter gigi sejumlah 2 orang, Perawat ponkesdes sejumlah 8 orang, Nutrisionis 

sejumlah 2 orang, Analis medis sejumlah 2 orang.  

b. Tenaga Kader kesehatan dan PKK yang terlibat berjumlah 50 orang. 

Kebutuhan sumber daya keuangan untuk melaksanakan program SEJIWA dengan 

JEMPOL tahun 2017 adalah sebesar Rp 52.490.000,- yang diambil dari dana BOK puskesmas 

Jabon. Pada tahun 2018 anggaran untuk pendanaan program SEJIWA dengan JEMPOL 

sebesar Rp. 66.750.000,-. Anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan program SEJIWA 

dengan JEMPOL di meningkat pada tahun 2018, guna menunjang keberlanjutan program 

SEJIWA dengan JEMPOL. Peningkatan anggaran tersebut juga seiring dengan meningkatnya 

jumlah sasaran ibu hamil. 

Kebutuhan sumberdaya materiil lainnya pada SEJIWA dengan JEMPOL sebagai 

berikut : 

a. Stempel jempol, adalah stempel yang dipakai untuk memberi tanda di ceklist Sejiwa 

dengan Jempol 

b. Lembar Ceklist Si Jempol, adalah kartu ceklist untuk penandaan kelengkapan 

persyaratan 8 Jempol. 

c. Alat pemeriksaan laboratorium, untuk memeriksa Hb, golongan darah, HIV, Hepatitis 

B, siphilis. 

d. Buku Kesehatan Ibu dan Anak, sebagai sarana monitoring kesehatan ibu hamil dan 

monitoring 8 Jempol. 

e. Banner, spanduk dan brosur sebagai alat promosi SEJIWA dengan JEMPOL. 

 



 

 

 

 

 

Program SEJIWA dengan JEMPOL ini kreatif dan inovatif dengan uraian sebagai 
berikut: 
a. Terlaksananya program SEJIWA dengan JEMPOL melalui kelas ibu hamil plus di tiap desa 

dengan jadwal pelaksanaan secara berkala, dan didampingi oleh petugas kesehatan 
Puskesmas bersama Kader kesehatan.  

b. AKI di tahun 2018 tidak ada kasus. Sedangkan AKB di Semester I tahun 2018 turun 
menjadi 2 kasus, dari 10 kasus di tahun sebelumnya. 

c. Meningkatnya jumlah kunjungan ibu hamil yang periksa di Puskesmas Dengan adanya 
inovasi SEJIWA dengan Jempol pada semester 2 tahun 2017, meningkatkan jumlah 
kunjungan ibu hamil dari 376 bumil pada semester 1 meningkat menjadi 596 bumil di 
semester 2. Sedangkan di semester 1 tahun 2018 kunjungan bumil telah mencapai 676  
orang. 

d. Meningkatnya jumlah ibu hamil yang memenuhi kriteria 8 jempol Bumil yang 
mendapatkan lengkap 8 jempol di tahun 2017 sebanyak 27 orang, sedangkan di semester 
1 tahun 2018 sudah mencapai 28 orang. 

e. Meningkatnya jumlah persalinan di Puskesmas Jabon. Dengan adanya inovasi SEJIWA 
dengan Jempol maka jumlah persalinan di Puskesmas Jabon meningkat pada tahun 2015 
sebanyak 97 orang, pada tahun 2016 meningkat 119 orang, di tahun 2017 sebanyak 132 
orang, dan semester 1 tahun 2018 sudah mencapai 61 orang 

f. Meningkatnya jumlah ibu hamil yang diperiksa laboratorium (Hb, Gol Darah, HIV, 
Hepatitis B, Siphilis). Dengan adanya inovasi SEJIWA dengan Jempol maka jumlah ibu 
hamil yang diperiksa laboratorium, yang meliputi pemeriksaan Hemoglobin, Golongan 
Darah, HIV dan Siphilis, pada tahun 2015 sebanyak 123 orang, pada tahun 2016 



 

 

meningkat sebanyak 382 orang. Di tahun 2017 sebanyak 614  orang, dan semester 1 tahun 
2018 sudah mencapai 432 orang. 

g. Meningkatnya jumlah ibu hamil yang dilakukan konseling Gizi dan screening  Gigi. Dengan 
adanya inovasi Sejiwa dengan Jempol ini juga ikut mendongkrak kunjungan ibu hamil yang 
mendapat konseling gizi dan juga di screening kesehatan gigi, pada tahun 2015 hanya 
sebanyak 17 orang, tahun 2016 senbanyak 34 orang, tahun 2017 sebanyak 114 orang dan 
tahun 2018 semester 1 sudah sebanyak 272 orang. 

 

 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi SEJIWA dengan JEMPOL,  dilakukan 

dengan beberapa langkah yakni sebagai berikut: 

a. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil plus oleh para bidan desa kepada bidan 

koordinator di puskesmas. Laporan disusun dengan melampirkan foto, notulen dan  daftar 

hadir, baik di desa maupun di puskesmas.  

b. Pertemuan rutin tribulanan dengan lintas sektor yang difasilitasi Puskesmas Jabon dalam 

rangka mengevaluasi program SEJIWA dengan JEMPOL ini. Hasil pertemuan dijadikan 

bahan perbaikan dan evaluasi program oleh pelaksana teknis di lapangan. 

c. Rapat internal Tim Mutu Puskesmas setiap bulan yang membahas keterlaksanaannya 

kegiatan  SEJIWA dengan JEMPOL melalui kelas ibu hamil plus di tiap desa dan kunjungan 

ke puskesmas. 

d. Laporan penyerapan anggaraan desa untuk kelas ibu hamil plus tiap 4 bulan. Laporan ini 

digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi dan kunjungan ibu hamil di kelas ibu hamil 

plus pada desa tersebut. 

e. Buku register kunjungan ibu hamil di poli gigi, poli gizi, laboratorium dan KIA melalui 

register di tiap tiap poli. 

f. Buku register daftar  ibu hamil yang memenuhi kriteria 8 jempol. 

Dari hasil evaluasi menunjukkan adanya data bahwa inovasi mampu memberikan 

solusi atas problematika yang terjadi, yakni sebagai berikut: 

1. Kunjungan ibu hamil meningkat pada tahun 2017 menjadi 972 kunjungan dan pada tahun 

2018 semester 1 sudah mencapai 676 

2. Sudah ada pencatatan kriteria ibu hamil aman dan jumlahnya telah meningkat dari 27 

orang di tahun 2017 menjadi 28 orang di semester 1 tahun 2018 

3. Jumlah persalinan di Puskesmas Jabon tahun 2017 meningkat menjadi 132 orang dan 61 

orang pada semester 1 tahun 2018 

4. Ibu hamil yang diperiksa laboratorium (Hb, gol darah, HIV, Hepatitis B, Siphilis) pada tahun 

2017 meningkat sebanyak 614 dan  432 orang pada semester 1 tahun 2018  

5. Ibu hamil yang dikonseling gizi dan di screening gigi tahun 2017 meningkat menjadi 114 

orang dan pada semester 1 tahun 2018 menjadi 272 orang 

6. Skrining laboratorium ditambah dengan pemeriksaan HIV, Hepatitis B dan Siphilis 

7. Pemeriksaan darah bisa dilakukan di desa desa melalui kelas ibu hamil plus 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan dan detail teknis inovasi ini sila hubungi : 

Puskesmas Jabon 

Jl. Majapahit No.2, Desa Dukuhsari Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo 

(0343) 855690 

organisasi.sda@gmail.com  
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