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BAB II 

PEMAHAMAN TERHADAP KLINIK BERSALIN  

 

Bab II akan membahas mengenai Klinik Bersalin seperti pengertian klinik, pengertian 

bersalin, persyaratan  klinik, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Klinik Bersalin. 

Adapun data-data yang disajikan pada bab II merupakan data yang berasal dari literatur buku, 

jurnal, laporan penelitian dan artikel internet. 

 

2.1 Pemahaman Klinik Bersalin 

  Tinjauan pemahaman proyek merupakan kajian literatur mengenai Klinik Bersalin 

yang terdiri dari sebagai berikut. 

2.1.1 Pengertian Klinik dan Jenis Klinik 

Berikut merupakan beberapa pengertian dari klinik : 

a. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau 

spesialistik (Permenkes RI No.9/Menkes/Per/I/2014). 
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b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klinik adalah organisasi kesehatan yang 

bergerak dalam penyediaan pelayanan kesehatan kuratif (diagnosis dan 

pengobatan), biasanya terhadap satu macam gangguan kesehatan. 

c. Dalam Wikipedia, klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang 

didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Biasanya klinik hanya 

mengobati penyakit-penyakit ringan seperti demam dan sebagainya, sedangkan 

kasus-kasus yang lebih parah diajukan ke rumah sakit. 

 

Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan Klinik 

Utama (Permenkes RI No.9/Menkes/Per/I/2014). 

a. Klinik Pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar 

baik umum maupun khusus. 

b. Klinik Utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik 

spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. 

 

2.1.2 Persyaratan Klinik 

Dalam Permenkes RI No.9/Menkes/Per/I/2014 tercantum mengenai persyaratan 

sebuah klinik, yaitu klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruangan, 

prasarana, peralatan dan ketenagaan 

a. Lokasi 

Lokasi pendirian klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah masing-masing.  

b. Bangunan dan Ruangan 

Klinik diselenggarakan pada bangunan permanen dan tidak bergabung fisik 

bangunannya dengan tempat tinggal perorangan. Bangunan klinik harus 

memenuhi persyaratan lingkungan sehat dan memperhatikan fungsi, keamanan, 

kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan 

keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-

anak, dan orang usia lanjut. Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas : 

 Ruang pendaftaran/ruang tunggu 

 Ruang konsultasi  

 Ruang administrasi 

 Ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan 

farmasi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit
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 Ruang tindakan 

 Ruang/pojok ASI 

 Kamar mandi/WC 

 Ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan 

Klinik rawat inap harus memiliki : 

 Ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan, jumlah tempat tidur pasien 

klinik rawat inap paling sedikit 5 buah dan paling banyak 10 buah. 

 Ruang farmasi 

 Ruang laboratorium 

 Ruang dapur 

c. Prasarana 

Prasarana klinik meliputi : 

 Instalasi air 

 Instalasi listrik 

 Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

 Ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap 

 Sistem gas medis 

 Sarana tata udara 

 Sistem pencahayaan 

 Prasarana lainnya sesuai kebutuhan 

Prasana harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. 

d. Peralatan 

 Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang memadai 

sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. 

 Peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar mutu, keamanan dan 

keselamatan serta memiliki izin edar. 

e. Ketenagaan 

 Penanggung jawab teknis klinik harus seorang tenaga medis. Tenaga medis 

hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada 1 klinik. 

 Ketenagaan klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga keperawatan, 

tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan. 
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 Ketenagaan klinik rawat inap terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, 

tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kesehatan 

lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan. 

 Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan 

disesuaikkan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh 

klinik. 

 Tenaga medis pada klinik pratama yang memberikan pelayanan kedokteran 

paling sedikit terdiri dari 2 dokter sebagai pemberi pelayanan 

 Tenaga medis pada klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran 

paling sedikit terdiri dari 1 dokter spesialis dan 1 dokter sebagai pemberi 

pelayanan. 

 Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai dengan 

standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, 

menghormati hak pasien, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. 

 Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing di klinik dilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 jam harus 

menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan pelayanan 

dan setiap saat berada di tempat. 

f. Kefarmasian 

 Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi. 

 Klinik rawat inap wajib memiliki instalansi farmasi yang diselenggarakan 

apoteker. Instalansi farmasi melayani resep dari dokter praktik perorangan 

maupun klinik lain. 

g. Laboratorium 

 Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan 

laboratorium klinik. 

 Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan 

laboratorium klinik. 

 

2.1.3 Penyelenggaraan Klinik 

 Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 
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 Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan satu hari (one 

day care) dan/atau home care. 

 Klinik rawat inap hanya dapat memberikan pelayanan rawat inap paling lama 

5 hari. Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 hari, maka pasien harus 

secara terencana dirujuk ke rumah sakit. 

 Klinik pratama hanya dapat melakukan bedah kecil tanpa anestesi umum 

dan/atau spinal. 

 Klinik utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali tindakan bedah yang : 

a. Menggunakan anestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal 

b. Operasi sedang yang beresiko tinggi 

c. Operasi besar 

 (Permenkes RI No.9/Menkes/Per/I/2014) 

 

2.1.4 Pengertian Bersalin 

Berikut merupakan beberapa pengertian bersalin : 

a. Bersalin merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup 

bulan (37-42 minggu). Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang 

berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin 

(Manuaba,1998). 

b. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin, plasenta dan cairan 

ketuban) dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan 

atau dengan kekuatan ibu sendiri (Sumarah, dkk, 2009). 

 

2.1.5 Proses Bersalin 

Sebelum mengalami proses bersalin ibu akan mengalami kehamilan terlebih 

dahulu. Kehamilan merupakan waktu transisi, yakni suatu masa antara kehidupan 

sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam kandungan dan kehidupan nanti 

setelah anak tersebut lahir (Sukarni dan Wahyu, 2013:63).  

Dalam proses persalinan ada beberapa tahapan yang harus di lalui oleh ibu, tahapan 

tersebut dikenal dengan 4 kala (Djami dan Indrayani, 2013:49), yaitu : 
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a. Kala I (Kala Pembukaan) 

Terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan 

lengkap (10 cm). Keadaan psikologis ibu bersalin pada kala I tidak jarang ibu merasa 

takut, stress, tidak nyaman, cemas dan marah-marah. Kebutuhan ibu selama kala I 

adalah kebutuhan akan rasa aman dan nyaman, nutrisi, kebutuhan privasi dan 

kebutuhan dukungan emosional, sosial dan spiritual 

b. Kala II (Pengeluaran Bayi) 

Kala II dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap (10 cm) dan berakhir 

dengan kelahiran bayi. Psikologis ibu pada persalinan kala II adalah emotional 

distress, cepat marah karena menurunya kemampuan mengendalikan emosi akibat 

nyeri, lemah dan takut. Persiapan ruangan saat persalinan antara lain : 

 Ruangan hangat dan bersih 

 Sumber air bersih dan mengalir 

 Air DTT (Desinfeksi Tingkat Tinggi) 

 Air bersih dengan jumlah yang cukup dan tersedia alat-alat untuk kebersihan 

 Kamar mandi bersih yang telah di DTT 

 Tempat cukup luas, ibu mendapatkan privasi 

 Penerangan yang cukup baik 

 Tempat tidur dan meja yang bersih 

Persiapan perlengkapan persalinan, antara lain : 

 Partus set (alat pertolongan persalinan), heating set 

 Tempat sampah dan tempat pakaian kotor 

 Alat pemeriksaan vital sign, obat-obatan, alat suntik, bahan habis pakai 

 Pakaian bayi 

Persiapan ruangan untuk bayi  

 Ruangan harus bersih dan hangat (bebas dari tiupan angin, sediakan lampu dan 

selimut). 

c. Kala III (Pelepasan Uri) 

Kala III persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya 

plasenta dan selaput ketuban. 

d. Kala IV (Pemantauan) 

Kala IV dimulai dari setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu  
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2.1.6 Metode - metode Persalinan 

Selain metode persalinan normal dan sesar, telah banyak muncul metode persalinan 

lainnya. Berikut merupakan berbagai metode persalinan yang telah banyak diterapkan di 

Indonesia : 

a. Persalinan Normal 

Persalinan normal adalah proses persalinan yang melalui kejadian secara alami 

dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk 

mengeluarkan bayi yang terlihat seperti pada Gambar 2.1. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Persalinan_Normal). 

 

 

 

 

 

 

 

b. Persalinan di Dalam Air (Water Birth) 

Water Birth adalah proses persalinan atau proses melahirkan yang dilakukan di dalam 

air hangat (http://id.wikipedia.org/wiki/Persalinan_di_air).  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Persalinan Bedah Sesar 

Persalinan bedah sesar adalah proses persalinan dengan melalui pembedahan dimana 

irisan dilakukan di perut ibu (laparatomi) dan rahim (histerotomi) untuk 

mengeluarkan bayi seperti terlihat pada gambar 2.3. Bedah sesar umumnya dilakukan 

ketika proses persalinan normal tidak memungkinkan karena beresiko kepada 

komplikasi medis lainnya. Sebuah prosedur persalinan dengan pembedahan umumnya 

Gambar 2.1 Proses Persalinan Normal 

Sumber : http://permatahati-mataram.blogspot.com/2013/04/persalinan-normal.html 

Gambar 2.2 Proses Persalinan Water Birth 

Sumber : http://tiarazeta.blogspot.com/2011/12/proses-persalinan-di-dalam-air.html 

http://id.wikipedia.org/wiki/Persalinan_Normal
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/wiki/Persalinan_di_air
http://permatahati-mataram.blogspot.com/2013/04/persalinan-normal.html
http://tiarazeta.blogspot.com/2011/12/proses-persalinan-di-dalam-air.html
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dilakukan oleh tim dokter yang beranggotakan spesialis kandungan, anak, anastesi 

serta bidan (http://id.wikipedia.org/wiki/Bedah_sesar).   

 

 

 

 

 

 

 

d. Persalinan Dengan Hipnotis 

Persalinan dengan hipnotis (hypno birthing) adalah keterampilan untuk meningkatkan 

ketenangan pikiran guna mempersiapkan dan menjalani kehamilan hingga 

menghadapi persalinan dengan nyaman. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Persalinan_dengan_hipnosis). 

 

2.1.7 Sifat Pelayanan Pada Pasien 

Sifat  pelayanan terhadap pasien terdiri dari pelayanan yang bersifat promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif (Widya, 2012). 

a. Promotif 

Pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi 

kesehatan  

b. Preventif 

Merupakan pelayanan untuk mencegah pasien terjangkit dari penyakit, hal ini dapat 

dilakukan dengan cara : 

 Pemeriksaan rutin terhadap perkembangan bayi dan ibu hamil 

 Konsultasi kesehatan dan penyuluhan terhadap gizi ibu dan anak 

 Imunisasi dan KB 

c. Kuratif 

Merupakan usaha penyembuhan pada pasien dengan cara pengobatan dan perawatan 

berupa proses persalinan dan pengobatan 

d. Rehabilitatif 

Merupakan tindakan menyembuhan kondisi fisik pasien setelah melampaui masa 

pengobatan berupa perawatan atau pemulihan kesehatan 

Gambar 2.3 Proses Persalinan Caesar 

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Bedah_sesar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bedah_sesar
http://id.wikipedia.org/wiki/Persalinan_dengan_hipnosis
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Caesarian.jpg
http://id.wikipedia.org/wiki/Bedah_sesar
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2.1.8 Kegiatan  

Kategori kegiatan pelayanan kesehatan dibagi menjadi medis dan non medis 

(Widya, 2012:24). 

a. Medis 

 Pemeriksaan, melayani pemeriksaan kesehatan pada pasien. 

 Farmasi, pelayanan kesehatan yang penyediaan obat-obatan. Pendistribusian obat 

dilakukan ke bagian perawatan, pelayanan dan penunjang secara medis. 

 Tindakan medis, pelayanan persalinan untuk menolong kelahiran. 

 Perawatan, bagian ini dibedakan atas perawatan ibu dan bayi, masing-masing 

bagian perawatan mendapat pengawasan dari perawat atau bidan. 

b. Non Medis 

 Kegiatan administrasi, meliputi kegiatan pendaftaran pasien, mendata keluhan dan 

penyakit pasien, serta laporan perkembangan pasien. 

 Kegiatan perawatan inap, ruang inap beserta seluruh pendukungnya. 

 Pendukung pelayanan medis, fungsi-fungsi yang terkait, seperti laboratorium, dll. 

 Kegiatan pendukung non medis, terdiri dari kantor dll. 

 Kegiatan komersial dan sosial, berfungsi sebagai salah satu pemasukan seperti 

area parkir, kantin dll. 

 Service penunjang, meliputi dapur, pos keamanan, janitor, dll. 

Berdasarkan pelaku kegiatan dibedakan 4, yaitu pasien (ibu hamil), pengantar, 

tenaga medis dan staff (Hadibowo, 2014:4). 

 Pasien (ibu hamil) : pemeriksaan, konsultasi, USG, proses persalinan, pemulihan. 

 Pengantar : menunggu, beristirahat, mencari informasi, mengambil obat 

 Tenaga medis : menolong persalinan, diskusi dan rekam medis, penelitian, beristirahat 

 Staff : bekerja, pelayanan, beristirahat 

 

2.1.9 Lokasi dan Fasilitas Ruang 

a. Lokasi 

Untuk menentukan lokasi sebuah klinik hal yang perlu diperhatikan adalah lahan 

merupakan tempat yang tenang dan tidak ada gangguan yang muncul (angin, debu, 

asap, kabut, suara berisik, serangga). 

(Neufert, Ernst. Data Arsitek Edisi 33 Jilid 2, 2002:207) 
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b. Fasilitas Ruang 

1. Ruang Pendaftaran 

Ruang pendaftaran minimal memiliki luasan 6 m2. Dari ruang tunggu pasien harus 

dapat menemukan petugas kesehatan dan petugas kesehatan dapat mengontrol 

ruang tunggu, jalan masuk, jalan keluar, hubungan yang pendek menuju ruang 

administrasi, arsip dan bidang medis. (Susanti, 2011:17) 

2. Ruang Konsultasi 

Ruang konsultasi minimal memiliki luasan 6 m2, ruang ini secara akustika dan 

visual tertutup atau terlindungi dari ruang-ruang lainnya, sehingga privasi terjaga. 

(Susanti, 2011:17) 

3. Ruang Administrasi 

Untuk ruang administrasi diperhitungkan 7-12 m setiap tenaga kerja. Ruang 

administrasi terkait dengan pendaftaran yang berupa data pasien dengan sistem 

pembiayaan penanganan kesehatan harus memenuhi kriteria, antara lain : 

 Mudah dicapai dari ruang publik 

 Terpisah dari kegiatan medis dan bersih 

 Sebisa mungkin menggunakan penghawaan dan pencahayaan alami 

( Susanti, 2011:18) 

4. Ruang Perawatan/Rawat Inap 

Ruang di kiri dan kanan tempat tidur harus cukup untuk dapat dilalui. Peletakan 

meja dan kursi disesuaikan agar sirkulasi di sekitar tempat tidur terasa nyaman. 

Ukuran minimal ruang perawatan lihat Gambar 2.5. 

Gambar 2.4 Lokasi Tapak Ideal 

Sumber : Neufert, Ernst. Data Arsitek Edisi 33 Jilid 2, 2002 
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 Lebar tempat tidur 90-95 cm 

 Jarak antara tempat tidur 90 cm 

 Jarak antara tempat tidur dan dinding 80 cm 

 Jarak tempat tidur dengan dinding berjendela 130 cm 

 Ruang kosong untuk ruang gerak tempat tidur 125 cm 

 Lebar ruangan cukup longgar tidak boleh lebih kecil dari 3,75 cm 

(Neufert, Ernst. Data Arsitek Edisi 33 Jilid 2, 2002 : 221) 

5. Kamar Mandi Pasien 

Kamar mandi harus memiliki luas yang cukup sehingga sirkulasi bagi pasien 

dapat terasa nyaman.  

(Neufert, Ernst. Data Arsitek Edisi 33 Jilid 2, 2002 : 222) 

6. Ruang Tindakan  

 Ruang Pemeriksa 

Ruangan ini disesuaikan besarnya berdasarkan kondisi pasien saat duduk dan 

berbaring. Alat-alat minimal adalah kursi pasien, tempat berbaring pasien, 

bangku putar, meja dan kursi instrument. Diperhatikan juga kebebasan pasien 

dan dokter dalam pergerakannya. Ruang pemeriksaan sering membutuhkan 

kamar ganti pakaian. (Neufert, Ernst. Data Arsitek Edisi 33 Jilid 2, 2002 : 222) 

 Ruang Persalinan 

Ruang tindakan yang ditangani oleh tenaga kesehatan baik dokter, perawat, 

maupun bidan harus memenuhi standar bangunan kesehatan, yaitu bebas kuman, 

mudah dicapai dari pintu masuk utama, dan ruang perawatan (Susanti, 2011:19). 

 

Gambar 2.5 Ruang Perawatan 

Sumber : Neufert, Ernst. Data Arsitek Edisi 33 Jilid 2, 2002 
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7. Laboratorium 

Fungsi pada laboratorium digolongkan dengan contoh pengambilan, pembagian 

percobaan, pengerjaan percobaan dan fungsi lainnya. Sebagai fungsi sampingan 

yang diperhatikan adalah ruang pembersihan, ruang bebas hama, persiapan yang 

baik untuk sterilisasi, gudang, ruang pendinginan, ruang konsultasi dan ruang 

tunggu pasien. (Neufert, Ernst. Data Arsitek Edisi 33 Jilid 2, 2002 : 226) 

8. Ruang Farmasi 

 Ada apotek yang melayani kebutuhan umum 

 Berhubungan dengan unit rawat jalan, perawatan dan ruang bersalin. 

 Finishing dinding dan lantai tersebut dari bahan yang mudah dibersihkan. 

(Susanti, 2011:19) 

9. Dapur 

Dapur sebaiknya berada ditengah sehingga dapat terjangkau oleh semua ruang 

perawatan dengan jalan singkat. Luas 8-10 m2. 

(Neufert, Ernst. Data Arsitek Edisi 33 Jilid 2, 2002 : 222) 

10. Ruang Bayi 

Menyedikan box bayi dan mencangkup fungsi untuk menimbang bayi, tempat jasa 

pelayanan perawatan anak (Neufert, Ernst Data Arsitek Edisi Kedua Jilid 1, 

1992:160) 

 

c. Elemen Penting Bangunan  

Terdapat elemen penting yang harus diperhatikan dalam bangunan, yaitu koridor, 

pintu dan tangga (Neufert, Ernst. Data Arsitek Edisi 33 Jilid 2, 2002). 

1. Koridor 

Lebar koridor pada umumnya minimal 1,5 m, yang harus disesuaikan dengan lalu 

lintas yang ada. Untuk lorong yang sekaligus dapat menjadi tempat pasien yang 

terbaring, lebar minimal 2,25 m dengan tinggi langit-langit sampai 2,4 m. Jendela 

untuk penerangan dan ventilasi udara antara satu sama lain sebaiknya tidak melebihi 

25 m. Lebar lorong tersebut tidak boleh dipersempit dengan penyangga-penyangga 

gedung atau bagian bangunan lain. 

2. Pintu 

Pada konstruksi pintu harus diperhatikan faktor-faktor higienis. Bagian permukaan 

pintu harus dari bahan yang steril. Pintu-pintu juga harus diberikan bahan peredam 
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bunyi. Satu konstruksi daun yang berlapis dua/lengkap harus dapat meredam bunyi 

minimal 25 bd. Ideal tinggi pintu adalah 2,10 – 2,20 m.  

3. Tangga  

Tangga harus dibuat sedemikian rupa untuk keamanan, jika perlu dapat menampung 

beban yang kuat. Tangga yang dibangun harus tidak mengeluarkan suara dan bau. 

Harus diperhatikan juga peraturan bangunan dan keamanan. Tangga harus 

mempunyai pegangan untuk kedua tangan dari awal sampai akhir tangga yang tidak 

terputus. Lebar tangga dan bagian datar antara dua anak tangga dari tangga darurat 

sebaiknya 1,5 m dan tidak melebihi 2,5 m. Lebar bagian datar antara dua anak 

tangga tidak mempersempit daun pintu. Tinggi tingkatan sebaiknya 17 cm, lebar 

anak tangga yang datar 28 cm. Lebih baik bila perbandingan 15/30 cm 

(tinggi/tapakan).  

 

2.2 Studi Banding Terhadap Proyek Sejenis 

Studi banding terhadap proyek sejenis bertujuan untuk memperoleh gambaran 

mengenai fasilitas dan ruang-ruang yang ada pada bangunan sejenis. Fasilitas sejenis 

yang digunakan sebagai studi banding adalah Klinik Bumi Sehat, Klinik Teni dan Klinik 

Bunda Setia 

2.2.1  Klinik Bumi Sehat, Ubud 

a.   Gambaran Umum Klinik Bumi Sehat 

Klinik Bumi Sehat ini didirikan pada tahun 2013 yang terletak di Desa Nyuh 

Kuning Kecamatan Ubud, Gianyar. Klinik Bumi Sehat berada di bawah program 

sosial dari Yayasan Bumi Sehat yang bertujuan membantu masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Klinik ini telah membantu 

persalinan sebanyak 600 kelahiran bayi setiap tahunnya. Di klinik ini pasien dibantu 

agar saat persalinan pasien dapat melahirkan dengan rileks tanpa merasakan tekanan 

apapun sehingga proses persalinan menjadi lebih mudah dan meminimalkan rasa 

sakit. Tampak Klinik Bumi Sehat dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
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b.  Pengelolaan Klinik Bumi Sehat 

Struktur kepegawaian Klinik Bumi Sehat terdiri dari 3 dokter, 3 perawat, 3 bidan, 

1 akupunturist, 6 administrasi dan dibantu oleh sukarelawan dengan struktur sebagai 

berikut: 

1. Pimpinan dan penanggung jawab : Robin Liem 

2. Sekretaris : Eka Yuliani 

3. Bendahara 

4. Bidang medis 

5. Bidang administrasi 

6. Sukarelawan  

c.   Cakupan Pelayanan Klinik Bumi Sehat 

Klinik Bumi Sehat melayani poli umum, dan kesehatan ibu yang mencakup 

pemeriksaan dan pertolongan persalinan, serta akupuntur. Untuk pertolongan 

persalinan klinik ini buka selama 24 jam dengan menyediakan metode persalinan 

secara normal dan menggunakan metode water birth atau persalinan di dalam air. 

Klinik ini menolong persalinan dengan pasien resiko persalinan rendah. Dalam 

pelayanannya Klinik Bumi Sehat menyediakan kegiatan penunjang kesehatan ibu 

berupa yoga bagi ibu hamil. Rata-rata pasien yang datang setiap harinya berkisaran 

10-35 pasien yang terdiri dari pasien ibu hamil, poli umum maupun akupuntur. Untuk 

praktek dokter umum buka setiap jam kerja pukul 17.00 – 20.00 WITA. 

d.  Jenis Aktivitas 

Adapun aktifitas dalam klinik bersalin ini adalah pemeriksaan, persalinan dan 

perawatan serta yoga sebagai kegiatan untuk menunjang kesehatan ibu. Selain itu, 

klinik ini juga terkadang mengadakan workshop mengenai kesehatan seputar ibu 

hamil. Adapun tahapan aktivitas di Klinik Bumi Sehat sebagai berikut : 

Gambar 2.6 Tampak Klinik Bumi Sehat 

Sumber : http://akarumput.com/featured/a-message-of-love-from-robin-lim/ 

http://akarumput.com/featured/a-message-of-love-from-robin-lim/
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1. Pemeriksaan  

Pasien menuju tempat pendaftaran untuk mendaftar kemudian pasien dapat 

melakukan pemeriksaan sesuai nomor urut pasien. Begitu pula untuk pasien 

akupuntur maupun pasien poli umum. Jika pasien terlalu banyak pasien dapat 

menunggu urutan di tempat yang telah disediakan klinik. 

2. Persalinan 

Persalinan di klinik ini hanya dapat dilakukan bagi ibu hamil dengan resiko 

persalinan rendah. Persalinan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan 

persalinan normal dan metode water birth hal tersebut disesuaikan dengan pilihan 

pasien dan kondisi pasien sendiri. Setelah melahirkan pasien tetap berada di ruang 

persalinan hingga 2 jam pasca melahirkan untuk mengetahui apakah terjadi 

pendarahan atau tidak terhadap ibu. 

3. Perawatan  

Setalah 2 jam pasca melahirkan pasien ditempatkan di ruang perawatan bersama 

bayinya hingga kondisi pasien pulih. 

e. Fasilitas Klinik Bumi Sehat 

Klinik ini terdiri dari 2 massa bangunan dan memiliki beberapa ruangan yang 

dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan 2.8 sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7  Denah Klinik Bumi Sehat 

Sumber : Hasil suevey 9/3/2015 

Gambar 2.8 Layout Klinik Bumi Sehat 

Sumber : Observasi 9/3/2015 

Gambar 2.7 Denah Klinik Bumi Sehat 

Sumber : Observasi 9/3/2015 
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Adapun fasilitas yang dimiliki Klinik Bumi Sehat ini antara lain : 

1. Ruang tunggu (Lihat Gambar 2.9) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tempat pendaftaran pasien, berada di dekat ruang periksa 

3. Ruang bidan (Lihat gambar 2.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ruang poliumum/Lab, yang di peruntukan bagi masyarakat untuk pelayanan 

kesehatan dasar bagi masyarakat umum pada ruangan ini juga terdapat 

laboratorium. (Lihat gambar 2.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dua ruang bersaling, dengan fasilitas water birth. Setiap ruang bersalin memiliki 

dua tempat tidur yang dilengkapi dengan peralatan persalinan. (Lihat gambar 2.12 

dan 2.13) 

Gambar 2.11 Poliumum/Lab 

Sumber : Obeservasi 9/3/2015 

Gambar 2.10 Ruang Bidan  

Sumber : Observasi 9/3/2015 

Gambar 2.9 Ruang Tunggu 

Sumber : Observasi 9/3/2015 

http://akarumput.com/
http://akarumput.com/
http://akarumput.com/
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6. Ruang periksa, diperuntukan bagi ibu hamil dan anak saat pemeriksaan kesehatan. 

Ruangan ini memiliki dua tempat tidur dan kamar mandi. (Lihat gambar 2.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ruang perawatan, ruangan ini memiliki 3 tempat tidur, kamar mandi dan 

sekaligus sebagai ruang untuk bayi. Ruangan ini dipergunakan ibu pasca bersalin 

untuk memulihkan kondisi ibu. 

8. Ruang akupuntur, selain sebagai ruang akupuntur ruangann ini juga dijadikan 

sebagai ruang prenatal yoga bagi ibu hamil. 

9. Kantor 

10. Dapur, sebagai tempat untuk menyediakan makanan bagi pasien sekaligus tempat 

istirahat bagi pegawai. 

11. Toilet  

12. Ruang penyimpanan, ruang ini digunakan untuk menyimpan perlengkapan bayi. 

13. Warung, sebagai fasilitas pendukung bagi keluarga yang menunggu pasien dapat 

berbelanja di warung tersebut. 

14. Garasi, untuk menempatkan ambulance. 

Sirkulasi pada klinik ini cukup baik karena pasien dan tenaga medis dapat dengan 

mudah menuju ruang-ruang yang ada. Pada ruang pemeriksaan dan bersalin 

Gambar 2.12 Ruang Bersalin 

Sumber : Observasi 9/3/2015 

Gambar 2.13 Ruang Bersalin Dengan Fasilitas Water Birth 

Sumber : Observasi 9/3/2015 

Gambar 2.14 Ruang Periksa 

Sumber : Observasi 9/3/2015 

http://akarumput.com/
http://akarumput.com/
http://akarumput.com/
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dibutuhkan pencahayaan yang jelas untuk mempermudah proses pemeriksaan dan 

persalinan. 

 

2.2.2 Klinik Teni, Denpasar 

a.   Gambaran Umum Klinik Teni 

Klinik Teni yang terletak di Jalan Gatot Subroto VI No. 46, Denpasar ini dirikan 

pada tahun 2010. Dari tampak bangunan pada Gambar 2.15 terlihat klinik ini 

menggunakan gaya arsitektur modern. Klinik ini dimiliki oleh seorang dokter 

spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang bernama Dr. Teni, SPOG. Klinik 

ini didirikan dengan tujuan menolong ibu hamil untuk mendapat pelayanan kesehatan 

yang sesuai dan memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.   Pengelolaan Klinik Teni 

Struktur kepegawaian Klinik Teni terdiri dari dokter spesialis dan 4 bidan. Klinik 

ini tidak terlalu besar sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak pegawai. Berikut 

struktur pengelolaan Klinik Teni : 

1. Pimpinan dan penanggung jawab : Dr. Teni, SPOG  

2. Bidang medis 

3. Bidang administrasi 

c.   Cakupan Pelayana Klinik Teni 

Klinik Teni melayani poli umum dan kesehatan ibu yang mencakup pemeriksaan, 

pertolongan persalinan, USG, KB, PAP-SMEAR dan imunisasi kanker servik. Untuk 

pertolongan persalinan klinik ini melayani selama 24 jam dengan metode persalinan 

secara normal. Klinik ini juga melayani pelayanan ibu dengan penyakit kandungan. 

Rata-rata pasien yang datang setiap harinya ke klinik ini berkisar 5-30 pasien yang 

Gambar 2.15 Klinik Teni 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

http://akarumput.com/
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terdiri dari kebidanan dan poli umum. Klinik Teni membuka praktek setiap hari pukul 

09.00 – 12.00 WITA untuk pagi dan 16.30 – 19.00 WITA untuk sore. 

d.   Jenis Aktivitas 

Adapun tahapan aktifitas yang ada pada klinik ini adalah pemeriksaan, persalinan 

dan perawatan. 

1. Pemeriksaan  

Pasien yang datang menunggu di ruang tunggu. Setelah giliran tiba pasien menuju 

ruang periksa. Untuk pasien dengan gangguan penyakit pada kandungan 

melakukan pemeriksaan di ruang Gynekologi. 

2. Persalinan 

Persalinan hanya dapat dilakukan bagi ibu dengan kondisi kehamilan sehat tanpa 

resiko komplikasi. Untuk ibu dengan gangguan penyakit kehamilan dengan resiko 

komplikasi akan dirujuk ke rumah sakit. Selama 2 jam ibu akan tetap berada di 

ruang persalinan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya pendarahan pada ibu. 

Bayi akan diletakan di ruang perawatan bersama ibu nantinya. 

3. Perawatan 

Pasien menuju ruang perawatan 2 jam pasca melahirkan. Ibu dan bayi berada di 

ruang perawatan hingga kondisi ibu pulih pasca melahirkan.  

e.   Fasilitas Klinik Teni 

Klinik Teni terdiri dari 2 bangunan yang terpisah. Tidak ada penghubunga antara 

bangunan yang satu dengan yang lainnya seperti terlihat pada Gambar 2.16 dan 2.17 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.16 Denah Klinik Teni 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

Gambar 2.17 Layout Klinik Teni 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

 

http://akarumput.com/
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Berikut adalah fasilitas yang dimiliki Klinik Teni : 

1. Ruang tunggu, digunakan oleh pasien untuk menunggu urutan pemeriksaan. 

(Lihat gambar 2.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ruang periksa, ruang periksa ini sekaligus menjadi ruang bagi tenaga medis 

(dokter dan bidan) dan ruang obat seperti terlihat pada gambar 2.19, 2.20 dan 

2.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Ruang Tunggu Klinik Teni 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

Gambar 2.19 Ruang Tenaga Medis  

Sumber : Survey 13/3/2015 

Gambar 2.20 Ruang Obat 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

Gambar 2.21 Ruang Periksa  

Sumber : Observasi 13/3/2015 

Gambar 2.19 Ruang Tenaga Medis 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

http://akarumput.com/
http://akarumput.com/
http://akarumput.com/
http://akarumput.com/
http://akarumput.com/
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3. Ruang Tindakan 

Ruang tindakan terdiri dari pelayanan persalinan dan gynekologi. Ruang untuk 

pelayanan tersebut dipisahkan menggunakan tirai. Ruang persalinan diperuntukan 

bagi ibu dengan persalinan normal tanpa adanya resiko komplikasi (lihat Gambar 

2.22). Ruang Gynekologi, khusus diperuntukan bagi ibu hamil dengan gangguan 

kandungan, ruangan ini membutuhkan tempat tidur khusus bagi pasien untuk 

mempermudah proses pemeriksaan (lihat Gambar 2.23). Ruangan ini dibutuhkan 

pencahayaan yang jelas untuk mempermudah proses persalinan dan pemeriksaan 

yang dilengkapi dengan alat bantu persalinan seperti pada Gambar 2.24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dua kamar mandi, yang diperuntukan bagi tenaga medis dan untuk umum bagi 

keluarga atau yang menemani pasien klinik. Setiap pelayanan kesehatan wajib 

menyediakan sarana cuci tangan yang memadai. 

5. Dua ruang perawatan, ruang perawatan diperuntukan bagi ibu pasca melahirkan 

untuk pemulihan kondisi ibu sekaligus untuk bayi. Ruangan ini dilengkapi dengan 

kamar mandi. Letak ruang perawatan berada diluar bangunan utama klinik 

Gambar 2.22 Ruang Bersalin 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

Gambar 2.23 Ruang Gynekologi 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

Gambar 2.24 Alat Bantu Persalinan 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

http://akarumput.com/
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meskipun dekat tidak adanya pelindung memungkinkan pasien terkena hujan (bila 

hujan) saat menuju ruang perawatan pasca melahirkan. 

Limbah yang dihasilkan pada klinik berupa sampah medis dan non medis. Untuk 

pengolahan limbah Klinik Teni bekerjasama dengan Rumah Sakit Wangaya baik 

limbah medis maupun non medis. Terbatasnya ruangan pada klinik ini menyebabkan 

beberapa ruangan hanya di pisahkan dengan tirai. Pencahayaan pada ruang 

pemeriksaan dan persalinan menggunakan alat bantu pencahayaan untuk 

memudahkan proses pemeriksaan dan persalinan.  

 

2.2.3 Klinik Bunda Setia, Denpasar 

a.   Gambaran Umum Klinik Bunda Setia 

Klinik Bunda Setia terletak di Jalan Jepun Putih No. 2 Gatot Subroto Timur, 

Denpasar. Klinik ini didominasi oleh warna putih seperti terlihat pada Gambar 2.25. 

Klinik ini merupakan sebuah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan rawat 

inap terhadap pasien dengan maksimal rawat inap selama 5 hari. Klinik Bunda Setia 

bertujuan untuk membantu ibu untuk mendapat pelayanan kesehatan yang memadai 

hingga bayi dapat lahir dengan selamat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.   Pengelolaan Klinik Bunda Setia 

Struktur pengelolaan Klinik Bunda Setia terdiri dari 3 dokter, 8 bidan dan 4 tenaga 

non medis yang tertugas membantu dalam mengelola klinik. Adapun struktur 

pengelolaan klinik ini, antara lain : 

1. Pemilik dan penanggung jawab : Dr. Made Sarmadi, Mars 

2. Bidang medis 

3. Bidang administrasi 

4. Pegawai  

Gambar 2.27 Klinik Bunda Setia 

Sumber : Survey 13/3/2015 Gambar 2.25 Klinik Bunda Setia 

Sumber : Observasi 13/3/2015 
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c.   Cakupan Pelayanan Bunda Setia 

Cakupan pelayanan di Klinik Bunda Setia meliputi poli umum, poli gigi dan 

spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, 

persalinan, USG, imunisasi bagi bayi dan keluarga berencana. Klinik ini juga 

melayani pasien gawat darurat 24 jam. Selain itu, klinik ini menyediakan kegiatan 

penunjang kesehatan ibu berupa senam hamil. Rata-rata pasien yang datang setiap 

harinya berkisar 20-50 pasien. Klinik ini membuka praktek dokter setiap hari pukul 

18.30 WITA – selesai. 

d.  Jenis Aktivitas 

Tahapan aktifitas yang dilakukan di klinik ini adalah : 

1. Pemeriksaan 

Pasien harus mendaftar terlebih dahulu kemudian mendapat nomor urutan. Pasien 

dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan nomor urut. Terkecuali pasien gawat 

darurat, pasien akan langsung mendapat pemeriksaan dan tindakan medis.  

2. Persalinan 

Pasien melakukan persalinan secara normal dengan bantuan dokter atau bidan. 

Pasien rawat inap VIP menggunakan ruang persalinan yang berada di lantai 2. 

Sedangkan pasien lainnya menggunakan ruang persalinan di lantai 1. 

3. Perawatan 

Perawatan dilakukan pasca melahirkan. Pasien dapat menggunakan pelayanan 

rawat inap yang sediakan oleh klinik. 

e.   Fasilitas Bunda Setia 

Klinik ini terdiri dari beberapa lantai, lantai 1 dan 2 dipergunakan sebagai klinik 

dengan beberapa fasilitas, yaitu : 

1. Lobby, pada Gambar 2.26 terlihat lobby yang digunakan sebagai tempat untuk 

menunggu baik bagi pasien maupun keluarga pasien yang menemani saat 

pemeriksaan. 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.26 Lobby Sebagai Ruang Tunggu 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

http://akarumput.com/
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2. Dua ruang bersalin, yang berada di lantai 1 dan di lantai 2. Salah satu ruang 

bersalin di lantai 2 dapat dilihat pada Gambar 2.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ruang bayi, ruang ini diperuntukan untuk pasien yang menjalani rawat inap pada 

ruang inap standar yang berada di lantai 1. 

4. Ruang bidan, ruangan ini berada di samping ruang bayi. 

5. Poli umum 

6. Poli gigi 

7. Ruang USG 

8. Ruang KIA 

9. Dua belas ruang inap, ruang inap ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu standar, VIP I 

dan VIP II. Ruang inap standar berada di lantai 1 sedangkan ruang inap VIP 

berada di lantai 2. Ruang VIP terdiri dari ruang pasien, ruang bayi dan kamar 

mandi. Gambar 2.28 dan 2.29 memperlihatkan ruang rawat inap kelas VIP II. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Dua toilet  

11. Ruang jaga, diperuntukan bagi tenaga medis klinik. 

12. Ruang senam, ruang senam berada di lantai 2. 

13. Dapur 

14. Garasi untuk ambulance dan kendaraan milik tenaga medis. 

Gambar 2.27 Ruang Bersalin di Lantai 2 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

Gambar 2.28  Ruang Pasien VIP II 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

Gambar 2.29 Ruang Bayi VIP II 

Sumber : Observasi 13/3/2015 

http://akarumput.com/
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15. Kantin (Lihat gambar 2.30) 

 

 

 

 

 

 

 

Sirkulasi pada klinik ini sedikit sulit karena koridor yang dibuat berliku sehingga 

untuk menuju ruangan tertentu sedikit mengalami kesulitan. Pengelolaan limbah 

sampah pada klinik ini bekerja sama dengan rumah sakit Wangaya. 

 

2.2.4 Kesimpulan Hasil Studi Banding 

Setalah melakukan studi banding secara langsung ke 3 objek, yaitu Klinik Bumi 

Sehat, Klinik Teni dan Klinik Bunda Setia, maka hal yang didapatkan atau kesamaan dari 

objek studi banding tersebut yang dapat diterapkan pada proyek Klinik Bersalin di 

Gianyar adalah sebagai berikut :  

1. Klinik ini melayani pasien selama 24 jam untuk persalinan dan pasien darurat. 

2. Klinik diperuntukan untuk ibu dengan tujuan membantu memberikan pelayanan 

kesehatan ibu hamil yang memadai. 

3. Tempat pendaftaran berada di dekat ruang tunggu dan ruang periksa. 

4. Pencahayaan harus dibantu dengan pencahayaan buatan untuk pemeriksaan dan saat 

proses bersalin. 

5. Tahapan aktifitas yang dilakukan adalah pemeriksaan, persalinan dan perawatan.  

6. Fasilitas utama yang dibutuhkan adalah ruang periksa, ruang bersalin, ruang 

perawatan/inap, toilet, ruang pendaftaran/tunggu dan ruang administrasi. 

7. Dokter sebagai penanggung jawab dari klinik. 

8. Lokasi klinik yang mudah dicapai oleh pasien, yaitu berada daerah pemukiman. 

9. Selain pelayanan kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan juga menyediakan 

pelayanan kesehatan dasar untuk umum. 

 

 

 

Gambar 2.30  Kantin 

Sumber : Observasi 13/3/2015 
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2.3 Spesifikasi Umum Klinik Bersalin 

2.3.1 Pengertian  

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. 

Bersalin merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 

(37-42 minggu) tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin.  

Jadi, Klinik Bersalin adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan spesialis kebidanan dan 

penyakit kandungan dengan syarat persalinan yang dilakukan beresiko rendah. 

 

2.3.2 Fungsi  

Fungsi dari klinik bersalin ini adalah sebagai tempat untuk menyediakan fasilitas 

pelayanan kesehatan ibu yang memang dibutuhkan oleh ibu hamil sehingga dapat 

melakukan persalinan dengan baik. 

 

2.3.3 Tujuan  

Klinik bersalin bertujuan untuk membantu masyarakat terutama ibu hamil untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan fasilitas yang memadai. Serta, 

didukung dengan fasilitas lainnya untuk perkembangan kesehatan ibu. 

 

2.3.4 Sasaran  

Sasaran dari klinik bersalin ini adalah seluruh masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan ibu baik pemeriksaan, persalinan maupun perawatan. 

 

2.3.5 Pelayanan  Klinik Bersalin  

Pelayanan kesehatan yang pada klinik bersalin dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Pelayanan Kesehatan pada Klinik Bersalin 

No. Sifat Pelayanan Pelayanan Kesehatan Yang Diselenggarakan 

1. 
Preventif 

(Pencegahan) 

 Pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan bayi 

 Konsultasi kesehatan, imunisasi dan KB 

2. 
Kuratif 

(Pengobatan) 

 Persalinan 

 Pengobatan 

3. 
Rehabilitatif 

(Perawatan) 

 Perawatan dan pemulihan ibu 

 Perawatan bayi 
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2.3.6 Fasilitas Ruang   

Adapun fasilitas yang disediakan oleh klinik bersalin adalah : 

1. Ruang pendaftaran 

2. Ruang tunggu 

3. Ruang administrasi 

4. Ruang tindakan :  - Ruang pemeriksaan 

- Ruang persalinan 

5. Ruang perawatan 

6. Ruang obat 

7. Kamar mandi/toilet 

8. Ruang rawat inap 

9. Dapur 

 

2.3.7 Pengelolaan 

Pengelolaan dari klinik bersalin terdiri dari pimpinan sekaligus sebagai penanggung 

jawab klinik, tenaga medis seperti dokter, bidan dan perawat, serta tenaga non medis. 

Dengan bagan struktur seperti pada Gambar 2.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIMPINAN/ 
PENANGGUNG JAWAB 

BIDANG 
ADMINISTRASI 

BIDANG MEDIS 

PEGAWAI 

Gambar 2.31 Bagan Struktur Pengelolaan Klinik Bersalin 


