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PURWOKERTO

ABSTRACT : To decrease matemal and infant mortality, the government has
enhanced the role of Mother and Child Health Care Clinic. To what extend
this service has improved the maternal and infant mortality rate in particular
and the health level of mother and infant in general are not known in detail
particularly in certain areas of the country. It is in this regard we want to
know: 1) The reproductive health status of women served by Mother and
Infant Health Care Clinic 2) The response and accessibility of pregnant
women to the Clinic 3) The role and function of the Clinic to women with
reproductive health problem during pre and post natal phase 4) Efforts of the
Clinic to enhance motivation of women living in the surrounding 5)
Approaches taken to have a better relation with referral hospital in order to get
better and prompt service to those who have reproductive health problems 6)
Strategic policy taken to develop a better professionalism and innovative
Mother and Infant Health Care system that leads to decrease maternal and
infant mortality rate. For this purpose we conducted a qualitative descriptive
analytic study located in Sikapat rural village, Sumbang sub-district,
Banyuwangi district. Respondents taken were those belong to fertile age
married women who still have potential to be pregnant. Key informants were
a/o husbands, officers from District Health Agency, informal leaders, and
doctors assigned to Public Health Centers in two different sub districts.
Primary data was collected by in-depth interview with written guidance and
secondary data was taken from official records. Triangulation approach was
taken to determine data validity. Collected data later was analyzed by four
steps of Miles and Huberman (1984): data collection, data reduction, data
presentation and deriving conclusion.

The results show: 1) The reproductive health status in Sikapat rural village,
Sumbang sub-district was poor as indicated by the high maternal and infant
mortality rate. 2) Response of women toward services provided by the Mother
and Child Health Care Clinic was low. This is assumed due to limited
knowledge on how to care a better reproductive health and the role of the
Clinic. 3) The Fertile Age Couple generally expects the Mother and Child
Health Care Clinic to provide a better access to them and assign more medical
personnels to work in rural villages. 4) The contribution of services provided
by the Mother and Child Health Care Clinic in pre and post natal phase were
assessed as poor and far from expected. 5) If the Mother and Child Health
Care Clinic failed to handle a case, they just refer it to the nearest hospital. 6)
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To have a better service, it is expected that the Mother and Child Health Care
Clinic should develop a better relation with referral hospitals in order to get a
better and prompt service to a refered patient.

KEYWORDS : reproductive health, maternal and infant mortality rate, poor
service
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PENDAHULUAN

Perhatian terhadap peristiwa kehamilan dan persalinan di masa krisis

sekarang ini mengandung makna penting. Hal ini bukan hanya dikarenakan

masih tingginya angka kematian maternal di Indonesia, yang mencapai sekitar

390 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi yang juga masih

cukup tinggi yakni 52 per 1000 kelahiran hidup, namun yang lebih penting

lagi disebabkan permasalahan ini berkaitan erat dengan munculnya kerawanan

stabilitas nasional, yang menyangkut terganggunya hak azasi manusia untuk

dapat hidup sehat dan layak.

Tingginya angka kematian maternal yang berhubungan dengan kehamilan

dan persalinan dipengaruhi faktor didalam dan diluar kesehatan. Beberapa

faktor kesehatan antara lain: tindakan aborsi yang tidak aman, kehamilan

ektopik, pendarahan ante, intra dan postpasrtum infeksi, persalinan macet,

penyakit hipertensi (preklain-psia dan eklainpsia), sepsis serta anemia. Dan

segi medis sebenarnya sudah diketahui usaha-usaha preventif dan pengobatan

yang mampu menolong wanita hamil dan bersalin sehingga dapat terhindar

dari bahaya kematian. Hanya saja sistem pelayanan terhadap hal ini terasa

masih kurang memadai.

Adapun faktor-faktor diluar kesehatan antara lain: kemiskinan, kurang

memadainya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan pertolongan

persalinan, keterbatasan sarana transportasi, situasi geografi yang sulit,

komunikasi antar lokasi mukim yang sulit terjangkau, rendahnya tingkat

pendidikan wanita, keterbatasan jumlah tenaga terlatih dan profesional serta

etos kerjanya yang masih rendah. Penyebab lainnya adalah hamil dan

melahirkan pada usia rawan (< 20 tahun dan > 30 tahun), terlalu banyak

melahirkan anak, terlalu dini atau rapat jarak kelahiran, terbatasnya frekuensi

penyuluhan dan pendidikan kesehatan reproduksi dikomunikasi-kan dalam

keluarga dan praktek-praktek bersalin tradisional yang belum tersentuh aspek

medis kebidanan modern. Selanjutnya juga bisa disebabkan oleh faktor

langkanya peralatan dan obat-obatan di tempat bersalin, kurang

dimanfaatkannya fasilitas pelayanan yang ada oleh ibu hamil dan mahalnya

biaya kesehatan reproduksi.
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Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri berbagai upaya telah dilakukan

oleh pemerintah dan swasta untuk menekan laju meningkatnya angka

kematian maternal. Salah satunya adalah melaui pelayanan Kesehatan lbu dan

Anak (KIA) atau yang lebih terkenal dengan sebutan BKIA. Namun sampai

saat ini belum ada indikasi yang menunjukan kemajuan berarti.

Respon, aksesibilitas dan orientasi medik terutama dari wanita miskin

terhadap sistem pelayanan kehamilan dan persalinan yang diberikan KIA

memang sudah patut dipertanya-kan untuk ditinjau kelayakannya sebagai

salah satu strategi yang diandalkan dalam menurunkan tingkat kematian

maternal. Begitu juga, setelah mengamati fakta yang menunjukkan adanya

kompleksitas pelayanan yang serba rumit dan dilematis, dimana pada satu sisi

pelayanan KIA berperan memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi tetapi

disisi lain fungsi sebagai penolong pasien dengan penyakit jenis lain juga

dilakukan. Kondisi tersebut pantas dicermati. Pengamatan fakta dilapangan

sering teramati bahwa seorang ibu yang mengalami pendarahan parah

menjelang persalinan akhirnya meninggal karena terlambat mendapat

pertolongan medis dan BKIA. Hal tesebut sering kali disebabkan petugas

sibuk melayani pasien lain atau sulitnya mendapatkan sarana transportasi

(kadang-kadang hanya memanfaatkan sejenis "colt" pengangkut barang

dengan bak terbuka) membawa pasien ke rumah sakit yang lebih lengkap

(Santoso, 1997).

Hal lain yang mendasari pemilihan topik ini adalah keinginan untuk

mewujudkan Dekade Kaum Wanita Persatuan Bangsa-Bangsa yang

dikumandangkan sejak 1976 agar semua pen-deritaan wanita khususnya pada

pase reproduksi segera diakhiri sesuai slogan “Sehat Untuk Semua” yang

ditargetkan tercapai tahun 2000.

Tujuan penelitian

1. Mengkaji kondisi kesehatan reproduksi wanita yang berada dibawah

praktek pelayanan KIA.

2. Menganalisis respon dan aksesibilitas ibu yang potensial hamil dan

melahirkan terhadap sistem pelayanan kesehatan reproduksi yang KIA
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selama ini beserta harapan-harapan yang diinginkan oleh mereka dalam

mendapatkan pelayanan optimal dan memuaskan dari KIA.

3. Mengkaji fungsi dan peran yang diberikan sistem pelayanan KIA selama

ini kepada para wanita yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi

(sakit) pada masa-masa kehamilan dan persalinan.

4. Mengkaji pendekatan yang telah dilakukan sistem pelayanan KIA untuk

menumbuhkan motivasi kalangan masyarakat sekitar agar lebih peduli

memperhatikan masa penting dari kehamilan dan persalinan yang lebih

terjamin aman dan sehat.

5. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi yang dibina selama ini dengan

Rumah Sakit tempat rujukan pasien hamil dan melahirkan jika tidak

tertolong lagi, dengan para tenaga penolong bersalin tradisional (dukun

beranak) dan dengan kader kesehatan desa (non medis).

6. Mempelajari strategi pengembangan profesionalisme sistem pelayanan

kesehatan lbu dan Anak (KIA) yang inovatif dalam upaya menurunkan

tingkat kematian maternal berdasarkan persepsi pasangan usia subur di

lokasi penelitian.

Manfaat penelitian :

1. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai informasi penting untuk

mengetahui perkem-bangan derajat kesehatan reproduksi wanita

khususnya pasca hamil dan melahirkan di pedesaan.

2. Hasil penelitian juga dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga

bagi policy maker untuk menyusun kebijakan-kebijakan di bidang

kesehatan masyarakat khususnya peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan reproduksi yang lebih baik.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini semula direncanakan di Kabupaten Banyumas dengan

mengambil dua kecamatan yang tergolong kelompok pertama paling tinggi

dan kelompok kedua paling rendah dalam masalah tingkat kematian ibu
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hamil dan melahirkan. Namun oleh karena keterbatasan dana dan waktu

dengan tidak mengurangi bobot ilmiahnya, maka dipilih satu kecamatan

yang tingkat kematian ibu hamilnya tertinggi saja dan memfokuskan diri

pada Desa Sikapat, sebagai desa dengan tingkat kesehatan reproduksi yang

relatif berada di bawah rata-rata dibanding desa lainnya. Hal ini dimak-

sudkan bahwa kedalaman analisis lebih dipentingkan dan pada luasnya

lokasi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif terpancang

atau embedded research dalam bentuk studi kasus dimana data yang

dijaring berupa ucapan, tulisan maupun perilaku yang dapat diamati dari

subjek atau sasaran yang ditelaah.

3. Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang dimanfaat-kan dalam penelitian ini

berupa purposive sampling. Pemilihan sampel dikembangkan sesuai

dengan kebutuhan dan relevansi data.

4. Jenis dan teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan dikumpulkan terdiri atas dua jenis data yaitu

data primer dan data sekunder. Data primer didapat secara langsung

melalui wawancara mendalam dengan responden dan informan terpilih.

Adapun data sekunder diperoleh dari arsip-arsip resmi dan tak resmi yang

dianggap dapat melengkapi informasi/data primer.

Untuk dapat merealisir dua jenis data tersebut, maka dilakukan cara-

cara pengum-pulan data melalui :

1. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data primer dan

pelak-sanaannya dengan kuesioner terstruktur kepada responden yang

bisa baca tulis dan interview guide sebagai pedoman wawancara bagi

responden yang buta huruf.

2. Analisis dokumentasi (content analysis) dilakukan untuk mendapatkan

data sekunder dan pelaksanaannya berdasar-kan analisis substansi

arsip-arsip dan dokumen-dokumen resmi mengenai sistem pelayanan
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kesehatan reproduksi. Jumlah kematian ibu pada fase hamil dan

melahirkan serta data lain terkait, baik yang ada dibalai desa, kantor

Dinas Kesehatan Kabupaten, Kantor Keca-matan, maupun sumber

lainnya.

5. Unit Pengamatan dan Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan rumah tangga perorangan usia subur di

pedesaan sebagai unit analisis. Responden dibagi atas wanita yang telah

menikah dan pernah ataupun masih potensial mengalami fase reproduksi.

Adapun informan kunci terdiri dari para suami, petugas BKIA, kader-

 kader keseha-tan, aparat desa/kecamatan, pejabat Dinas Kesehatan

Kabupaten, tokoh informal dan dokter-dokter yang bertugas yang dikedua

kecamatan sampel.

6. Validitas Data

Guna menjamin validitas data pada penelitian ini maka data yang

telah dikumpulkan diuji dengan cara triangulasi data (Patton, 1990). Cara

ini dilakukan dengan mengumpulkan masing- masing data sejenis dengan

memanfaatkan sumber data yang tersedia. Dengan demikian, kebenaran

data yang satu diuji oleh data yang diperoleh dan sumber data berbeda.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah dengan memakai model interaktif dari

Miles dan Huberman (1984) dengan pola empat sumbu kumparan selama

pengumpulan data. Keempat sumbu kumparan tersebut adalah sebagai

berikut:

- Pengumpulan data

- Reduksi data

- Sajian data

- Penarikan kesimpulan

Dalam model analisis interaktif ini tiga komponen analisis yaitu

reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.

Selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti tetap bergerak
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diantara tiga komponen. Setelah proses pengumpulan data peneliti

bergerak diantara tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data

dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Kawasan Penelitian

1. Gambaran Fisik Desa Sikapat

Desa Sikapat termasuk wilayah Kecamatan Sumbang,

Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Desa ini terletak di

ujung Timur Laut dari ibukota Kecamatan Sumbang dan berbatasan

dengan Hutan Negara di bawah Kawasan Kantor Pemangkuan Hutan

(KPH) Banyumas Timur Desa di sebelah Utara, Desa Ciberem di

sebelah Selatan Desa Gandatapa di sebelah Barat dan termasuk desa-

desa di wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga di sebelah Timur.

Dari segi orbitasi diketahui Desa Sikapat bejarak 3,5 kilometer

dari ibukota Kecamatan Sumbang dan 10 kilometer dari ibukota

Kabupaten Banyumas (Purwo-kerto), 220 kilometer dari ibukota

Propinsi Jawa Tengah (Semarang) dan 445 kilometer dari ibukota

Negara Republik Indonesia (Jakarta). Perjalanan menuju Desa Sikapat

dapat ditempuh melalui tiga jalur. Jalur pertama dari ibukota

kecamatan Kembaran ke arah Utara sejauh 8 km. Jalur kedua dari

Kelurahan Pabuaran - Tambak Sogra ka arah Timur dan kemudian ke

Utara sejauh 4 km. Jalur ketiga yaitu jalur menuju Desa Sikapat

melalui arah utara dari Baturaden atau dari samping kirinya Desa

Limpakuwus. Untuk menempuh jarak tersebut dapat dilalui dengan

menggu-nakan berbagai jenis baik yang beroda dua maupun roda

empat.

Topografi atau bentang lahan di lokasi penelitian bervariasi

yaitu sebagian besar atau kira-kira 60 persen berupa dataran dan

sebagian lagi atau kurang lebih 40 persen terdiri dari perbukitan

dengan kemiringan yang relatif tinggi. Baik tanah-tanah yang

bertopografi dataran maupun perbukitan mayoritas telah aktif
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difungsikan sebagai lahan-lahan pertanian produktif bagi penduduk

setempat. Hanya saja karena tingginya kemiringan air dengan

demikian mudah terbawa arus, sehingga menyulitkan tersedianya air

untuk irigasi. Desa Sikapat berada pada ketinggian yang sedang yakni

sekitar 400 meter dari atas permukaan laut. Suhu rata-rata di desa ini

kurang lebih 23 derajat Celcius. Luas Desa Sikapat kira-kira 396,8

hektar yang pada umumnya dipakai untuk pemukiman, pertanian,

perkebunan, peternakan, tempat ibadah dan lainnya. Curah hujan di

Desa Sikapat termasuk tinggi dan iklim yang relatif dingin (masih

dalam batas iklim tropis) mendukung upaya pengembangan berbagai

jenis usaha tani yang ditekuni penduduk, seperti tomat, cabe dan

sejenisnya. Sekitar bulan Agustus sampai Desember curah hujan

tergolong kategori tinggi atau 3.000 mm per tahun, sedangkan pada

bulan-bulan lainnya tergolong kategori sedang (2000 mm).

2. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sikapat menurut catatan resmi yang

tertuang dalam Monografi Tahun 2000 sebanyak 2.872 jiwa yang

terdiri dari 1.380 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.492 jiwa

perempuan mencakup kira-kira 718 kepala keluarga. Angka rasio jenis

kelamin penduduk desa tersebut sebesar 92 yang dapat diartikan bahwa

dalam 92 orang penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk

berjenis kelamin perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin

penduduk Desa Kramat menunjukkan perbandingan antara jumlah

penduduk laki-laki dengan perempuan agak berbeda cukup jauh,

sehingga dalam menggerakkan masyarakat ke dalam proses

pembangunan harus melibatkan kedua komponen warga dengan

memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender, khususnya

perempuan.

Potensi sumber daya manusia yang besar dimiliki Desa Sikapat

dapat teramati dari fakta yang memperlihatkan bahwa lebih dari

separuh penduduknya ternyata berusia produktif atau berusia antara

16-59 tahun (76,00 persen). Secara lebih jelas data mengenai
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komposisi penduduk Desa Sikapat menurut jenjang umur dapat

dicermati dari cantuman data yang dimuat pada Tabel 1.

Dari hasil analisis terhadap data yang dimuat dalam Tabel 1

maka diketahui angka beban tanggungan antara jumlah penduduk

berusia produktif dengan yang non produktif adalah sekitar 76.

Besarnya angka beban tanggungan memberi makna 100 orang

penduduk Desa Sikapat harus menanggung secara ekonomis kelanjutan

hidup sehari-hari 76 jiwa penduduk yang non produktif.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Desa Sikapat Menurut Usia dan Jenis Kelamin

Tahun 2000

Laki-laki Perempuan
Kelompok

Umur
Jumlah

(Orang)

Persentase

(%)

Jumlah

(Orang)

Persentase

(%)

Jumlah

(Orang)

Persentase

(%)

0-4

5-9

10-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

>55

126

103

199

145

133

101

101

112

130

100

130

4,39

3,59

6,92

5,05

4,63

3,52

3,52

3,90

4,53

3,48

4,53

133

114

208

154

138

104

124

124

142

110

141

4,63

3,97

7,24

5,36

4,81

3,62

4,32

4.32

4.94

3.83

4.91

259

217

407

299

271

205

225

236

272

210

271

9,02

7,56

14,41

10,41

9,43

7,14

7,83

8,22

9,47

731

9,44

Jumlah 1380 48,05 1492 51.95 2872 100,00

diolah dari Monografi Desa Sikapat Tahun 2000

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang mampu

mencerminkan kemampuan daya intelektual sumber daya manusia

dalam berkarya sehingga perlu diperhatikan dalam menelaah potensi

dari sekelompok penduduk. Demikian juga dari hasil penelitian dapat

dipahami karena sisi pendidikan yang dimiliki penduduk Desa Sikapat
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sebagian besar masih berpendi-dikan formal yang tergolong rendah

atau setara sekolah dasar. Bahkan sampai penelitian ini dilakukan

menurut data monografi desa setempat terdapat kira-kira sekitar tiga

persen buta huruf dari angka latin, kendatipun telah dilakukan Program

Wajar 9 tahun. Terdapat sebagian kecil telah mengenyam tingkat

pendidikan menengah pertama dan atas atau sekitar 2,28 persen.

Sementara jumlah penduduk yang telah memiliki pendidikan tinggi

atau setingkat akademi masih termasuk rendah atau hanya satu orang

per 2800-an jumlah penduduk Sikapat, yakni anak dari Sekretaris Desa

setempat, yakni kurang dari 0,0005 persen.

Jika dikaji dari sisi pola nafkah yang ditekuni maka menurut

data yang dipahami sebagian besar penduduk di Desa Sikapat

berprofesi sebagai petani yaitu dari buruh tani kira-kira 50 persen

lebih, kemudian dunia pertukangan, jasa sebagai pegawai kelurahan,

PNS hanya empat orang sebagai guru SD. Beberapa yang lain menjadi

tenaga kerja wanita dan juga sebagian kecil pria ke Jakarta.

Berdasarkan data monografi terung-kap bahwa roda

perekonomian penduduk di Desa Sikapat tidak hanya tergantung pada

sektor pertanian melainkan dilengkapi sektor non pertanian seperti

perdagangan, industri, jasa dan sebagainya. Meskipun terasa minim

namun terdapat berbagai fasilitas yang mendukung sistem perekono-

mian desa misalnya pasar desa, prasarana transportasi, toko,

kios/warung perorangan dan koperasi simpan pinjam. Dengan

tersedianya berbagai jenis fasilitas perekonomian yang dijelaskan

sesuai hasil pengamatan turut mendorong kegiatan penduduk untuk

melaksanakan kegiatan kewirausahaan kendatipun dalam skala yang

relatif sangat kecil dibanding desa sekitarnya.

3. Kondisi Kesehatan Secara Umum

Untuk tingkat kecamatan sebenarnya kondisi sarana dan

prasarana kesehatan di Kecamatan Sumbang termasuk kurang kondusif

bagi perawataan ibu dan anak pada masa-masa reproduksi mulai dari

awal kehamilan. Persalinan sampai pasca persalinan. Fakta ini dapat

dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan ibu yang baru
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melahirkan di Kecamatan Sumbang. Di Desa Sikapat kondisi yang

demikian juga ditemukan meskipun tidak ada laporan yang resmi dari

warga masyarakat ke petugas kesehatan di tingkat kecamatan. Hanya

saja beberapa desa lain yang sebenarnya kondisinya lebih baik telah

melaporkan secara lisan ataupun tertulis tentang peristiwa peristiwa

gagal persalinan atau pasca persalinan yang sampai mengakibatkan

kematian ke Puskesmas Sumbang melalui jasa pelayanan informasi

dari masing-masing Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan bidan

yang bertugas di masing-masing desa.

Di samping tingginya angka kematian bayi dan ibu yang baru

mengalami fase pasca persalinan maka untuk tingkat kecamatan

Sumbang yang juga menunjuk-kan kondisi kurang memadainya

fasilitas kesehatan. Di tingkat kecamatan terdapat satu Puskesmas yang

berlokasi di pusat ibukota kecamatan dan satu Puskesmas Pembantu

didukung jasa lima orang dokter umum dibantu oleh 30 tenaga medis.

Adapun fasilitas kesehatan yang ditemukan di Desa Sikapat sendiri

hanya tersedia satu bidan dan empat dukun bayi yang telah dilatih oleh

tenaga medis.

Ditinjau dari jumlah rumahnya Tipe A hanya 96, tipe B hanya 8

rumah dan tipe C hanya 28 rumah, sebagian rumah masih sangat

sederhana dengan kondisi kesehatan yang sangat memprihatinkan.

Sebagai gambaran bahwa prasarana air bersih berupa penampungan air

hujan yang sudah rusak, PAM tidak ada, sumur gali hanya ada 16

buah, sumur pompa tidak ada dan hanya mengandalkan mata air

dengan kemiringan tinggi.

Setiap keluarga pada umumnya tidak memiliki bak sampah,

karena rumah pekarangan mereka anggap sebagai bak sampah yang

besar. Umumnya 4 kegiatan kesehatan berupa penimbangan bayi,

penyuluhan gizi melalui Posyandu dan belum dianggap kebutuhan oleh

warga, karena berbagai keterdesakan ekonomi. Padahal kasus

perkawinan dini misalnya masih tergolong tinggi. Pada tahun 2000 saja

jumlahnya melebihi angka 15 pasangan muda. Demikian juga angka

perceraian juga termasuk tinggi. Untuk tingkat kecamatan, bahkan
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mencapai rekor tertinggi untuk Kabupaten Banyumas dan ini salah

satunya yang banyak di Desa Sikapat. Di balik ini tentu saja terdapat

berbagai permasalahan pelik yang "fenomenanya seperti gunung es"

mulai dari keterdesakan ekonomi, dekadensi moral, rendahnya tingkat

pendidikan, kurangnya penyuluhan dan masih banyak lagi. Bukti lain

menunjukkan, bahwa jumlah keluarga Pra sejahtera sebanyak 538

orang dan sejahtera satu sebanyak 96 pasang serta selebihnya keluarga

sejahtera dua dan tiga. Mereka yang dikategorikan sejahtera III Plus

sebesar dua pasang saja.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kondisi Kesehatan Reproduksi Wanita

Sebelum masuk ke dalam analisis data secara lebih

komprehensif, maka perlu dikemukakan di sini mengenai profil

responden penelitian. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak

20 orang dan jumlah ini dianggap mewakili keseluruhan gambaran

keterkaitan wanita yang telah menikah dan masih potensial mengalami

fase reproduksi dengan masalah profesio-nalisme sistem pelayanan

Kesehatan lbu dan Anak (KIA) di Desa Sikapat.

Tabel 2. Karakteristik Responden PUS Desa Sikapat Tahun 2001

Uraian Karakteristik Jumlah (Orang) Persentase (%)

   Umur (Tahun)

13 - 20

21 - 30

31 -40

11

7

2

55

35

10

Pendidikan

Buta huruf atau tidak

pernah bersekolah

SD/sederajat

SLTP sederajat

5

14

1

25

70

5

Pekerjaan

Ibu rumah tangga saja

Petani

4

15

20

75
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Pedagang 1 5

Jumlah anak

I - 2

3 -4

> 4

5

12

3

25

80

20

Sumber Data primer Tahun 2001

Berdasarkan uraian data pada Tabel 2 maka diketahui bahwa

sebagian besar responden atau sekitar 55 persen berusia sangat muda

(13-20 tahun) untuk berumah tangga. Sedangkan 35 persen termasuk

berusia muda atau 21-30 tahun dan 10 persen yang telah mempunyai

usia yang matang untuk berkeluarga (30-40 tahun). Kenyataan tersebut

menunjukkan bahwa di Desa Sikapat terdapat kecenderungan wanita

menikah di usia dini.

Dari tingkat pendidikan yang dipunyai maka tergambar

sebagian besar dari responden (70 persen) telah menduduki jenjang

pendidikan dasar. Hanya terdapat 5 persen yang telah memasuki

jenjang SLTP dan hal itupun tidak sempat diluluskan karena dikendalai

oleh faktor keterbatasaan biaya dan langsung dilamar untuk menikah

pada usia 16 tahun. Selain itu, ada kira-kira 25 persen responden yang

sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan atau termasuk

kategori yang masih buta huruf. Rendahnya faktor pendidikan yang

dipunyai responden memberi gambaran bahwa daya intelektual wanita

usia reproduksi di Desa Sikapat relatif rendah dan fakta ini mempunyai

pengaruh terhadap ketidaktahuan mereka akan informasi yang

berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi. Termasuk perlunya

memanfaatkan fasilitas medis yang ada dalam pemeriksaan fase

kehamilan, persalinan dan pasca persalinan yang dialami.

Meskipun sebagian besar dari responden hanya berpendidikan

dasar namun pada prinsipnya jika ditinjau dari kemauan mereka

mencari nafkah maka akan terbukti bahwa mayoritas dari responden

mempunyai peran ganda yakni di samping mengerjakan tugas-tugas

domestik juga mencari nafkah khususnya di bidang pertanian. Menurut

responden peran ganda yang dilakukan terutama berhubungan dengan
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upaya menambah tingkat pendapatan rumah tangganya sehari-hari.

Kecuali mengerjakan kegiatan-kegiatan bertani seperti menanam

sayur, padi, buah-buahan maka ada juga responden yang berprofesi

sebagai pedagang (5 persen). Hasil wawancara memberi informasi

bahwa di antara responden terdapat wanita yang hanya bekerja

mengurusi pekerjaan domestik setiap hari mulai dari bangun pagi

memasak untuk menyiapkan makanan keluarga, mencuci pakaian,

membersihkan rumah dan pekarangan, menyuapi anak sampai malam

tiba. Jumlah responden yang tidak melakukan aktivitas ekonomis

dalam penelitian sekitar 20 persen. Umumnya mereka terdiri dari

wanita yang masih berusia sangat muda atau 13-20 tahun dan menurut

penuturannya peker-jaan mencari nafkah cukup diserahkan kepada

suami atau orang tua saja.

Semua responden masih mempunyai suami dan hampir 80

persen mengaku memiliki 34 orang anak. Sekitar 25 persen pernah

melahirkan 1-2 orang anak dan sisanya atau 20 persen melahirkan dan

mengasuh lebih dari 4 orang anak. Dikaitkan dengan profil usia maka

umumnya semakin tua usia seorang wanita di lokasi penelitian akan

semakin banyak anaknya atau wanita yang bertanggung jawab

terhadap > 4 orang anak umumnya adalah wanita yang berusia sekitar

30-40 tahun. Sementara, yang masih sangat muda (13-20 tahun) rata-

rata mempunyai sekitar 3-4 orang anak.

Sebubungan dengan pemilikan profil yang dijelaskan maka

berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 responden dan informan

kunci yang terdiri dari warga desa yang aktif di bidang kesehatan

sebagai kader kesehatan desa dan juga wawancara mendalam dengan

tenaga medis dan dokter di Puskesmas tingkat Kecamatan Sumbang,

maka dapat diterangkan di sini, bahwa kondisi kesehatan reproduksi di

kawasan penelitian masih belum meng-gembirakan untuk tidak

dikatakan buruk sama sekali. Kondisi tersebut menurut hasil

pengamatan erat hubungannya dengan kondisi Desa Sikapat yang

sebenarnya dalam berbagai aspek kehidupan berada di bawah rata-rata

desa lainnya, baik secara sosial, ekonomi maupun geografi (letaknya
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paling jauh dari perkotaan). Wanita yang mengalarni masa-masa

reproduksi cenderung enggan memeriksakan diri dan bayinya ke

Puskes-mas Kecamatan Sumbang, rumah sakit ataupun klinik-klinik

bersalin yang terdapat di Kota Purwokerto. Peristiwa tentang kondisi

reproduksi wanita yang sedang mengalami fase reproduksi termasuk

kejadian yang sampai mengakibatkan kematian ibu melahirkan atau

bayi yang dilahirkan jarang dilaporkan ke Puskesmas Sumbang,

sehingga data sebenarnya sering tidak direkam. Berbagai kasus

menunjukkan, bahwa untuk desa yang lebih baik didalam lingkup

Kecamatan Sumbang kasus-kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

misalnya ada tiga untuk kejadian tahun 2000, yaitu bulan Pebruari dan

bulan Juli. Hal ini juga terjadi di sebagian besar kawasan miskin di

Desa Sikapat.

Kondisi reproduksi wanita yang rendah di Desa Sikapat selain

dipengaruhi oleh keengganan memeriksakan kesehatan ke Puskesmas

atau bidan dan petugas medis lain berhubungan dengan masalah

rendahnya pengetahuan mereka tentang perlunya mutu gizi yang ideal

bagi ibu hamil dan saat dan sesudah melahirkan anak. Menurut

responden kondisi kesehatan ibu yang kurang nafsu makan dan kurang

gizi serta kurang vitamin, protein dan mineral yang dibutuhkan tubuh

seperti akibatnya kurang Yodium, yang sering juga diderita warga

Sikapat pada umumnya tampak senantiasa belum disadari wanita yang

sedang melewati fase reproduksi begitu juga anggota keluarga lain.

Kasus lain yang menunjukkan buruknya kondisi reproduksi

wanita di lokasi penelitian teramati dari beberapa peristiwa yang telah

terjadi selama Tahun 2000 sampai 2001 sebagai berikut yakni Post

Partum Epilepsi karena ibunya penderita epilepsi (1 orang), kemudian

Attesia Ani, yakni gejala yang menunjukkan, bahwa anak tidak

memiliki anus (2), distosia baku sejumlah 2 orang (anaknya bahunya

macet) dan juga IUFD (Intra Uterus Fensah Death) biasanya diartikan

sebagai "meninggal di dalam kandungan" dengan jumlah terbanyak

yaitu 4 orang. Kasus lain juga terjadi yaitu Anencephal sebanyak satu

orang (tidak ada tulang tengkorak) dan Aspesia yang berkaitan dengan
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terganggunya fungsi pernafasan bayi (4 orang), tetanus (satu orang)

dan juga diare (4 orang). Data tersebut adalah hasil telusuran pada

peristiwa kegagalan reproduksi yang dialami baik oleh responden

maupun wanita lain yang non responden di desa Sikapat dan cara

penjenisan penyakit penyebab kegagalan menghadapi masa reproduksi

ditentukan bersama atas bantuan bidan-bidan Puskesmas Kecamatan

Sumbang setelah mendengarkan informasi ciri penyebab yang

ditemukan pada penderita.

2. Respon, Akses dan Harapan-Harapan Wanita terhadap Pelayanan

KIA

Dalam mensikapi pelaksanaan kesehatan reproduksinya

berkaitan dengan wanita responden memiliki berbagai sikap. Paling

tidak dapat dibagi menjadi tiga golongan, yakni wanita yang responsif,

baik secara preventif dan kuratif kalau ada penyakit maupun tidak

senantiasa menjaga diri dan gesit dalam melaksanakan berbagai

program yang ada, seperti misalnya berhubungan dengan Posyandu,

bidan terdekat, dokter, petugas media di Puskesmas maupun dari

sumber- sumber yang lain termasuk aktif dalam keikut-sertaannya

dalam Gerakan Sayang lbu. Kalau ada kejadian senantiasa direspon

sehingga mendapat rujukan ke Puskesmas dan Rumah sakit terdekat

(RS Prof. Dr. Margono Sukaryo) di Purwokerto. Golongan kedua yaitu

golongan yang tidak terlalu aktif namun masih mengikuti petunjuk

medis dan yang ketiga adalah yang tidak aktif dan juga tidak tahu

persis bagaimana harus merawat kesehatan reproduksinya.

Kebanyakan perempuan desa Sikapat sesuai yang diterangkan

responden dan juga desa-desa lain di Kecamatan Sumbang masuk

golongan kedua dan ketiga.

Pada prinsipnya warga Kecamatan Sumbang termasuk desa

Sikapat telah bersedia mendukung kesuksesan Gerakan Sayang Ibu

yakni dengan memberikan fasilitas mobil pribadi dari salah seorang

warga untuk dijadikan ambulans bilamana diperlukan sewaktu-waktu.

Meskipun demi-kian, ternyata keberadaan mobil tersebut belum aktif

di masing-masing desa termasuk Sikapat karena wanita yang
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khususnya sedang menghadapi masa melahirkan belum sepenuhnya

dapat memanfaatkannya. Untuk membantu memperlancar penanganan

kasus-kasus darurat juga belum digunakan secara baik karena kurang

meratanya sosialisasi kesehatan reproduksi. Gerakan Sayang Ibu yang

telah berjalan selama dua tahun di Desa Sikapat.

Jika dikaitkan dengan sistem pelayanan Kesehatan lbu dan

Anak (KIA) yang langsung mengunjungi pasien ke lokasi terasa

kurang memadai sebab jumlah tenaga medis terutama bidan yang

bertugas di Kecamatan Sumbang secara keseluruhan terbatas

kemampuannya dengan jumlah yang relative sedikit yaitu tiga tenaga

medis dan bidan desa masih belum banyak berarti dengan jumlah

penduduk yang cukup besar dan luasan geografis yang cukup jauh.

Masalah yang cukup menghantui wanita di lokasi penelitian

dalam masa-masa reproduksinya bukan hanya karena disebabkan

keengganan berkunjung ke bidan tetapi yang lebih menentukan

menurut mereka adalah sulitnya trans-portasi, khususnya kalau harus

melahirkan pada malam hari. Tiadanya saluran telepon, jauhnya

komunikasi dengan tetangga dekat yang memiliki alat transportasi

khususnya mobil menjadi kendala tersendiri, sehingga pertolongan

pertama, bagi misalnya penderita tetanus dan kasus-kasus lain,

termasuk fasititas bedah Caesar kadang terlambat diantisipasi.

Fakta tersebut juga menjadi harapan yang nyata bagi ibu-ibu

dalam menjaga kesehatan reproduksinya. Kesulitan akses lain yaitu

mengenai tingginya biaya yang juga dikeluhkan oleh beberapa ibu,

sehingga gejala "minderweigh complex" dan kecemasan dalam

menghadapi masa-masa kehamilan menjadi terkendala, selain juga

umur.

Khusus untuk masyarakat Kecamatan Sumbang termasuk juga

Sikapat kese-rasian hubungan dengan suami termasuk dalam rangkaian

kendala psikologis. Tingginya angka perceraian menunjukkan gejala

"gunung es" yang menyulitkan pengembangan kesehatan reproduksi

wanita, khsususnya ditinjau dari aspek psikologis.
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3. Kontribusi Pelayanan KIA bagi Pende-rita Gangguan Kesehatan

Reproduksi pada Masa Kehamilan dan Persalinan.

Melalui penyediaan tenaga medis sebanyak tiga orang plus

masing-masing satu bidan desa di delapan desa Kecamatan Sumbang

memang masyara-kat sebagian kecil sudah mengetahui itu, yakni

mendinamisir peran Posyandu melalui Gerakan Sayang lbu, mereka

mempromosikan kesehatan reproduksi yang sehat dan aman. Peran

mereka dalam hal ini selain memberikan keterangan-keterangan juga

memberikan rujukan ke Rumah Sakit terdekat. Hanya saja di dalam

penjelasan-penjelasan itu tidak semata-mata kesehatan reproduksi saja,

tetapi menyangkut kesehatan secara umum, misalnya : diare, gizi, KB,

imunisasi, penimbangan Berat Badan (BB) dan sebagainya. Adanya

satu unit mobil milik Puskesmas digunakan untuk senantiasa

berkeliling desa, mereka juga mengawasi dan memberikan dukungan

fisik dan moril dalam perawatan ibu hamil. Sekali lagi kelemahannya

karena jumlah warga yang harus dilayani, sangat sulit untuk

menyentuh hampir semua warga yang mengalami kasus hamil dan

bersalin. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian diketahui,

juga kontribusi pelayanan bagi wanita penderita gangguan kesehatan

reproduksi pada masa kehamilan dan persalinan masih berada dalam

taraf kurang memuaskan.

Dari kesemua responden mengakui bahwa selama ini pelayanan

KIA di Desa Kramat kurang mendukung bagi pe-nanganan sesegera

mungkin wanita yang tengah menderita gangguan kesehatan

reproduksi. Disebutkan oleh sebagian besar responden (70 persen)

bahwa pelayanan yang agak memadai akan diperoleh jika mereka

langsung berkunjung ke Puskesmas pada jam- jam praktek pagi hari

setiap hari kerja. Sedangkan 30 persen responden lain tidak

memberikan komentar yang berarti tentang pelayanan KIA kepada

wanita yang menghadapi gangguan kesehatan reproduksi.

Pada responden yang berusia antara 20-40 tahun sebagian kecil

(40 persen) pernah mendapatkan pelayanan KIA tetapi tidak intensif

Pelayanan yang diterima terbatas selagi berobat ke Puskesmas
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Sumbang memeriksakan kandungan (masih satu bulan) tanpa disengaja

dimana awalnya berobat dilakukan hanya karena perut mulas, muntah-

muntah dan tidak enak badan tanpa awalnya mengetahui gejala

tersebut sebagai tanda-tanda kehamilan.

Adapun responden lain sekitar 60 persen merasa hampir tidak

pernah mendapat pelayanan pada saat terjadi gangguan di masa

kehamilannya. Mereka lebih suka berobat ke dukun beranak (pijat)

karena lebih mudah dipanggil dan dapat dibayar dengan biaya murah.

Pelayanan KIA terhadap wanita yang mengalami gangguan saat

persalinan retatif terbatas pada pasien yang berkunjung langsung ke

Puskesmas setiap hari kerja atau ke rumah bidan di ibukota kecamatan.

Akan tetapi, dijelaskan sebagian besar responden menurut pendapat

mereka pelayanan yang diberikan seringkali terlambat membantu

wanita yang kesulitan melahirkan karena harus melayani pasien yang

antri lebih dahulu. Pelayanan hanya diberikan dalam waktu yang

terbatas yakni pagi hari dan malam hari pelayanan terhadap wanita

yang mengalami gangguan persalinan hampir tidak ada. Seringkali

fakta yang demikian menyebabkan kematian ibu atau bayi yang baru

lahir.

4. Tindakan-tindakan yang Dilakukan oleh Pelayanan KIA jika

Pasien tak Tertolong oleh Petugas Setempat.

Kiranya dapat dengan mudah dipahami, bahwasanya petugas

media atau bidan yang berdinas di Desa Sikapat baik bidan maupun

dukun bayi sebenarnya bagi masyarakat merupakan sosok manusia

yang dianggap trampil di bidang pelayanan kesehatan reproduksi,

khususnya di dalam memberikan nasehat dan perawatan antenatal dan

post natal yakni dengan membantu melahirkan bayi yang ada dalam

kandungan dan perawatan ibu dan anaknya setelah bersalin. Akan

tetapi, jika dikaitkan dengan kenyataan yang tengah berlangsung maka

dapat dinyatakan sebenarnya bidan dan petugas kesehatan lain belum

dapat dikategorikan ahli dalam menjalankan perannya sebagai seorang

anggota organisasi KIA yang bersifat formal dan bertujuan sosial.

Sasaran yang dihadapi mengemukakan pendapat serupa tentang hal
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kekurangmampuan petugas KIA melayani wanita di masa-masa

reproduksi di Desa Sikapat. Fakta tersebut diindikasikan salah satunya

dari ketidaksediaan petugas KIA menetap tinggal didesa setempat dan

jarang berkunjung ke dusun-dusun dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan Posyandu.

Terlebih dari itu kesulitan perleng-kapan persalinan dan sarana

untuk analisis laboratorium yang tersedia di Puskesmas Sumbang

tentulah sangat terbatas untuk melayani para wanita yang mengalami

gangguan kesehatan reproduksi terutama pada masa kehamilan dan

melahirkan. Oleh karenanya menurut keterangan para petugas KIA

sedikit banyak ada kasus-kasus yang tidak dapat dilayani oleh petugas

kesehatan setempat jika membutuhkan tenaga yang lebih ahli (spesialis

kandungan dan kebidanan) atau perlengkapan medis lainnya. Biasanya

tindakan yang mereka berikan adalah dengan membuat rujukan untuk

dapat dirawat lebih ke RS Prof. Margono Sukaryo di Purwokerto atau

ke Rumah Sakit lainnya, seperti RSUP Dr. Sardjito di Yogyakarta atau

RSU Kariadi dan RSU Elisabet di Semarang berdasarkan kebu-tuhan

dan kemampuan ekonomi pasiennya

5. Strategi Pengembangan Profesionalis-me Sistem Pelayanan KIA

Konsep strategi menunjuk pada upaya menekan kelemahan,

meningkatkan potensi sistem pelayanan KIA serta memanfaakan

peluang untuk menjawab berbagai jenis tantangan atau kendala.

Merujuk pada teknik evaluasi terhadap organisasi yang bersifat

dinamis sebagaimana hendaknya sebuah organi-sasi kepelayanan

kesehatan ini, maka evaluasi yang dilakukan terhadap profesionalisme

KIA di Desa Sikapat dalam melayani wanita yang sedang berada pada

fase hamil dan melahirkan mestinya tidak semata-mata merujuk pada

organisasi yang bersifat hierarkhis, kendatipun dalam sistem

admnistrasi Departemen Kesehatan kenyataan hierarkhis itu juga

muncul. Hal ini disebabkan makin banyaknya individu yang terlibat

sebagai kader yang berada dalam posisi informal akan menampilkan

berbagai variasi tugas yang lebih besar yang tidak diprogramkan dan
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juga tidak diulang kembali secara teratur. Hal ini senada dengan apa

yang dikemukakan oleh Tossi dan Carroll (1976: 405):

"Performance evaluation in the dynamic organization is also

different from that in the hierardiical organization because more

individuals perform agreater variety of tasks that are non programmed

and non repetitive"

Besarnya proporsi dan jumlah pimpinan yang lebih banyak

dalam organisasi dinamis sebagaimana terjadi dalam sistem organisasi

kepelayanan kesehatan reproduksi ini dibanding organisasi perusahaan

yang biasanya bersifat hierarkhis, mengakibatkan kompen-sasi yang

lebih rendah pada organisasi dinamis ini. Kekurangan definisi dari

karakteristik tugas dari organisasi ini juga menyulitkan rencana

pemberian insentif individual yang diperlukan dalam upaya mengukur

output dengan tepat. Bertolak dari temuan di lapang, bahwa

pengukuran evaluasi lebih dapat diterapkan dalam skala kelompok dan

(masing-masing kelompok itu sendiri yang memberikan penghargaan

kepada individu yang produktif dan kreatif, misalnya terhadap kader-

kader pelayanan kesehatan reproduksi. Akan mendorong kinerja

organisasi kepelayanan dalam tingkat yang lebih baik dan ini belum

banyak dilakukan, sehingga kader benar-benar merasa memiliki dan

bersemangat dalam tugasnya. Kompensasi lebih diarahkan ke dasar

pengalaman masing-masing individu dalam membina pasangan usia

subur agar lebih menyadari posisi kesehatan reproduksinya, khususnya

dalam perawatan antenatal, kelahiran dan perawatan bayinya.

Kendatipun demikian kader ditingkat "grass roots" bagaimanapun

harus berupaya mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri untuk

tercapainya pencapaian tujuan tersebut. Dalam hal ini Tossi dan

Carroll (1976 : 461) menyebutkan tiga kriteria yang cocok untuk

evaluasi organisasi berciri dinamis:

(1) kriteria subyektif,

(2) memfokuskan diri pada aktivitas dari pada hasil (lebih

mementingkan proses dari hasil),
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(3) rentang waktu yang lama antara performance dan hasil.

Pendekatan yang dilakukan para medis dengan wanita hamil

dan melahirkan cenderung berorientasi pada kekuatan yang seolah-

olah masih memaksa mereka datang sendiri berobat ke Puskesmas

ataupun ke kediaman bidan yang bersedia diganggu pada malam hari.

Hampir belum ada pendekatan yang bersifat persuasif dalam upaya

meningkatkan motivasi wanita untuk lebih rajin memeriksakan

kandungannya atau bersedia melahirkan dengan bantuan medis dalam

menjaga terjadinya kematian ibu yang baru melahirkan atau bayinya

akibat berbagai gangguan kesehatan reproduksi.

Menyadari keadaan yang masih belum menunjukkan

keprofesionalismean pela-yanan KIA sebagai suatu organisasi yang

bergerak dalam kegiatan sosial maka kemudian dapat diungkapkan

bahwa kendatipun sebagai organisasi pemerintah yang memiliki

kekuatan represif dan hirarkhis seyogyanya jajaran pelayanan

kesehatan reproduksi pada level kecamatan ke bawah (KIA) lebih

memformasikan dirinya sebagai organisasi yang dapat digolongkan

dalam organisasi normatif (normatif organizations), yaitu organisasi

yang mana kekuatan atau kekuasaan normatif (normative powers)

menjadi sumber utama dari kontrol terhadap anggota-anggotanya.

Interaksi yang dijalin dengan pihak rumah sakit tempat merujuk

pasien yang mengalami gangguan kesehatan repro-duksi termasuk

kurang baik ditinjau frekuensi pertemuan atau tatap muka antara

petugas KIA dengan para medis dirumah sakit yang menjadi tempat

rujukan. Biasanya dijelaskan oleh responden yang pernah mendapat

rujukan dari bidan untuk melahirkan di rumah sakit bahwa yang

diberikan hanya berupa surat pengantar tanpa bidan ikut mengantar

untuk menerangkan secara spesifik jenis gangguan reproduksi yang

dialami pasien. Hal ini terjadi karena petugas KIA disibukkan oleh jam

kerja yang juga harus melayani pasien lain dengan jenis penyakit yang

bermacam-macam. Adapun interaksi dengan dukun beranak yang

membuka praktek di Desa Sikapat sampai sekarang masih tergolong

rendah. Hubungan komunikasi berupa pertemuan antara kedua pihak
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yang sering disebut sebagai penolong ibu melahirkan jarang terjadi.

Dukun beranak yang pernah dilatih oleh bidan kecamatan berjumlah

dua orang dan hanya berlangsung dalam sekali pertemuan yang telah

lama sekitar delapan tahun yang laki. Keahlian dalam memeriksa dan

mengobati gangguan kesehatan reproduksi secara prosedur diagnosa

medis seperti tes urin, tes tekanan dan kandungan darah hampir tidak

dimiliki para dukun beranak. Umumnya bantuan yang diberikan

berdasarkan pengalaman saja atau yang diwariskan orangtua, sehingga

bila menghadapi wanita yang sulit atau terganggu melahirkan tindakan

dukun beranak terkadang kurang sesuai dengan kaidah kesehatan yang

semestinya. Oleh sebab itu, sering terjadi pendarahan dan kejang-

kejang pada ibu melahirkan dan berakibat fatal yakni kematian ibu dan

bayi yang baru lahir. Perawatan terhadap wanita hamil hanya berupa

pemijitan dan pemberian jamu-jamuan atau jenis obat-obatan

tradisional lainnya.

Dihubungkan kembali dengan orientasi terhadap organisasi

yang dicirikan dengan besarnya komitmen terhadap organisasi maka

teramati bahwa selama ini pemilihan staff jajaran Puskesmas yang

berada di tingkat kecamatan khususnya yang berhak menangani dan

yang wajib memberikan pelayanan kesehatan reproduksi senan-tiasa

dituntut memiliki komitmen yang besar untuk senantiasa dekat dan

menyatu dengan kekuatan masyarakat khususnya pada Pasangan Usia

Subur, lebih khusus lagi kaum perempuannya.

Kepatuhan dalam organisasi normatif, sebagaimana terjadi

dalam banyak organisasi kemasyarakatan menurut Etzioni (1961)

ditentukan oleh intemalisasi dari pengarahan yang mempunyai

kekuatan legitimasi. Kekuatan legitimasi tersebut muncul dalam

bentuk kepemimpinan dalam hal ini yang dipimpin adalah pelayanan

KIA, ritual keagamaan (upacara- upacara), manipulasi dari simbol-

simbol sosial dan prestise serta resosialisasi. Kesemuanya ini sangat

penting sebagai alat kontrol terhadap anggota (wanita muda termasuk

pasangan usia subur) dan sekaligus juga pimpinan organisasi (bidan

dan petugas medis lainnya).
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Dengan demikian, strategi pening-katan profesionalisme

pelayanan KIA untuk tingkat desa perlu dipusatkan pada bagian-bagian

yang masih kurang memadai seperti berkisar pada upaya upaya;

pengurangan nikah usia dini, terlebih perkawinan karena kecelakaan

(hamil) lebih dulu atau dikenal sebagai "marriage by accidance", per-

baikan sarana transfor-masi, penyuluhan kesehatan reproduksi secara

meluas dan mendalam melalui pemanfaatan komuni-kasi dan

kelembagaan lokal, sosialisasi, koordinasi serta dengan bekal

komitmen yang kuat dari masingmasing kader.

Alternatif yang memadai untuk pengembangan kesehatan

reproduksi, baik pada fase hamil dan melahirkan kiranya harus lebih

mensinergikan ke berbagai kelompok masyarakat, khususnya pada

keluarga pasangan usia subur dan unsur-unsur lain yang terkait,

termasuk di dalamnya pada pemimpin informal yang biasanya

memberikan manfaat penting bagi menyebarnya publik opini dan

diteruskan ke kelompok sasaran yang diinginkan.

Mendudukkan permasalahan sosial pada posisi yang

sebenarnya merupakan kata kunci agar peristiwa hamil dan melahirkan

tidak dianggap semata-mata suatu proses alami yang tanpa masalah.

Sebagaimana proses manusia lahir, berkembang dan kemudian mati.

Meredifinisikan konsep kehamilan dan kelahiran sebagai suatu proses

yang problematik, karena akan melahirkan anak manusia dan awal dari

pengembangan SDM yang berkualitas dan perempuan sebagai ibu

yang juga dituntut kualitasnya. Tentu saja ini membutuhkan banyak

prasarat yang tentu tidak dipunyai oleh banyak orang. Terlebih dengan

kondisi Desa Sikapat pada umumnya dan Kecamatan Sumbang pada

umumnya.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kondisi kesehatan reproduksi wanita di Desa Sikapat dan juga Kecamatan

Sumbang rendah. Hal ini diindikasikan dengan tingginya angka kematian

ibu melahirkan dan anak yang baru dilahirkan.

2. Respon wanita terhadap pelayanan KIA termasuk kategori rendah karena

pada umumnya mereka belum aktif dan belum tahu persis tentang

bagaimana harus merawat kesehatan reproduksinya, melalui keberadaan

KIA. Akses mereka juga terbatas terhadap pelayanan kesehatan

reproduksi.

3. Harapan-harapan yang diungkapkan oleh Pasangan Usia Subur terhadap

pelayanan KIA adalah dipermudahnya jangkauan pelayanan sehingga

lebih mudah mereka tertolong. Selain itu juga menambah petugas medis

yang bersedia meluangkan waktunya di desa.

4. Kontribusi pelayanan KIA bagi gangguan reproduksi pada fase kehamilan

dan persalinan relatif masih kurang mengun-tungkan yang diketahui,

bahwa sebagian besar responden mengungkapkan adanya kenyataan

pelayanan KIA kurang mendukung bagi penanganan secepat mungkin

wanita yang tengah menderita gangguan kesehatan reproduksi.

5. Tindakan-tindakan yang dilakukan pela-yanan KIA jika pasien tak tertolong

dengan fasilitas medik lokal terbatas hanya memberi rujukan ke rumah

sakit di kota yang dianggap memiliki pelayanan medis yang lebih komplit

dan memadai.

6. Dalam upaya meningkatkan profesiona-lisme pelayanan KIA, maka

diperlukan juga pembinaan hubungan dengan rumah sakit tempat rujukan

pasien yang di lokasi asal tidak ada harapan untuk tertolong.

7. Strategi pendekatan sistem pelayanan KIA pada tingkat "desa dan

kecamatan, sebenarnya tidak hanya terpusat pada organisasi kesehatan

formal Model Departemen Kesehatan, namun dapat dilakukan perbaikan

sistem pelayanan dengan meminjam konsep managemen organisasi yang

bernuansa sosial dan mementingkan pendekatan kemasyarakat, sehingga

organisasi kesehatan yang ada menjadi lebih mobil dan dinamis. Pola-pola
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organisasi kesehatan yang memiliki gejala represif hirarkhis hendaknya

diganti dengan pendekatan yang lebih diagonal, bahkan horisontal yang

berorientasi pada kebutuhan sasaran.

8. Pengembangan profesionalisme pela-yanan KIA yang potensial

menumbuhkan motivasi di kalangan masyarakat sekitar lokasi penelitian

agar lebih peduli mem-perhatikan masa penting dari kehamilan dan

persalinan yang terjamin aman dan sehat adalah dengan mengarahkan

upaya yang mampu meningkatkan optimalisasi pelayanan KIA bermutu.

B. Saran

1. Pengembangan kesehatan reproduksi baik pada fase hamil dan melahirkan

kiranya hendaknya lebih mensinergikan ke berbagai kelompok

masyarakat, khususnya pada keluarga pasutri dalam kelompok Pasangan

Usia Subur (PUS) dan unsur-unsur lain yang terkait, termasuk di dalamnya

pada pemimpin informal yang biasanya memberikan manfaat penting bagi

menyebarnya publik opini yang berisi pesan-pesan kesehatan reproduksi

dan diteruskan ke kelompok sasaran yang diinginkan.

2. Merubah dan metransformasikan felt needs menjadi the positive actual real

needs dengan mendudukkan permasalahan sosial pada posisi yang

sebenarnya. Dengan begitu maka peristiwa hamil dan melahirkan tidak

dianggap semata-mata suatu proses alami yang tanpa masalah.

Sebagaimana proses manusia lahir, berkembang dan kemudian mati.

Meredifinisikan konsep kehamilan dan kelahiran sebagai suatu proses

yang problematik, karena akan melahirkan anak manusia dan awal dari

pengembangan SDM yang berkualitas dan perempuan sebagai ibu yang

juga dituntut kualitasnya dan memasukkannya dengan pendekatan

organisasi yang dinamis.
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