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Tantangan 

•Perkembangan IPTEK 

–Kemajuan teknologi kedokteran dan kesehatan 

–Trend menuju layanan kesehatan paripurna 

(wholistic health, wholistic medication) 

–Pendekatan multidisiplin, multi profesi, pendidikan 

antar-profesi, kolaborasi teamwork, resource sharing 

–Kemajuan teknologi pembelajaran: SCL, CAL 

(computer assisted learning), tele medicine, tele 

surgery 

–Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi 



Tantangan 

•Kuantitas: Peningkatan kebutuhan akan tenaga 

midwives (nasional & internasional) 

–Pertumbuhan penduduk, peningkatan 

pendidikan menuntut peningkatan 

ketersediaan layanan  

–Meningkatnya usia harapan hidup 

–Tantangan pencapaian SDGs  



Tantangan 

•Kualitas: peningkatan kebutuhan akan layanan yang 

bermutu: 

–Peningkatan kesadaran masyarakat akan HAM dan 

layanan kesehatan  

–Kemajuan dan penyebaran teknologi dan sistem 

informasi  

–Peningkatan pendidikan, kesejahteraan, dan daya 

beli masyarakat 

–Kompetisi internasional 
 



Tantangan 
 

Perkembangan sistem dan jenjang pendidikan 

tinggi kebidanan di berbagai negara 

Keberagaman mutu pendidikan kebidanan 

Keberagaman kesiapan sumber daya manusia, 

ketersediaan infrastruktur, kematangan 

organisasi & kelembagaan 

Koordinasi lintas kementerian dalam 

penyelenggaraan pendidikan kebidanan 

Peran organisasi profesi 



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG 

BERHUBUNGAN DENGAN PROFESI  BIDAN 

 

UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN 

PP NOMOR 32 TAHUN TENTANG TENAGA KESEHATAN/RUU NAKES 

PERMENKES NO 28 / MENKES/ Per / X/ 2017 Tentang REGISTRASI 

DAN PRAKTIK BIDAN 

PERMENPAN NO 01/PER/M.PAN/1/2008 TTG JABATAN FUNGSIONAL 

BIDAN DAN ANGKA KREDITNYA 

Kepmenkes NO 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar profesi bidan 

KEPMENKES NO. 938/Menkes/SK/VIII/2007 TENTANG 

STANDAR ASUHAN KEBIDANAN 
 

 



Suatu jabatan atau pekerjaan yang 

menuntut keahlian dan ketrampilan dari 

pelakunya 

PROFESI 



Profesional adalah orang yang menyandang suatu 
jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan 
keahlian  dan ketrampilan yang tinggi. 

 

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi 
atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan 
itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. 

PROFESIONAL 



Arti Profesional 

•Profesional berarti memiliki sifat profesional  

 (profesional = ahli). 
 

•Persyaratan profesional : 

1.Dilakukan oleh pihak berwenang (misalnya : pemerintah, 

organisasi profesi atau konsorsium)  

2.Jabatan profesional tersebut mendapatkan pengakuan dari 

masyarakat dan pemerintah.  

BIDAN MEMENUHI SYARAT 

PROFESIONAL 



Ciri – ciri Profesional 

•Bagi pelakunya secara nyata (de facto) ditutut 

berkecakapan kerja (keahlian) sesuai dengan tugas 

– tugasnya khusus serta tuntutan dari jenis 

jabatannya (cenderung ke spesialis) 
 

•Kacakapan atau keahlian seseorang pekerja 

profesional bukan sekedar hasil pembiasaan atau 

latihan rutin yang terkondisi, tetapi perlu didasari 

oleh wawasan keilmuan yang mantap. 
 



Lanjutan(Ciri – ciri Profesional) 

•Pekerja profesional dituntut untuk berwawasan 

sosial yang luas, sehingga pilihan jabatan serta 

kerjanya didasari oleh kerangka nilai tertentu, 

bersikap positif terhadap jabatan dan peranya, dan 

termotifasi serta berusaha untuk berkarya sebaik – 

baiknya. 
 

•Jabatan profesional perlu mendapat pengesahan 

dari masyarakat dan atau negaranya. 
 



Perilaku Profesional Bidan 

•Dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada 

filosofi, etika profesi dan aspek legal 
 

•Bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan 

keputusan klinis yang dibuatnya 
 

•Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan 

keterampilan mutakhir secara berkala 
 

•Menggunakan cara pencegahan universal untuk 

mencegah penularan penyakit dan strategi pengendalian 

infeksi 



Profesional 

   Hal ini berpengaruh terhadap 
penampilan dan performace sesorang 
dalam melakukan pekerjaan di profesinya. 



1. 

2. 

3. 

Lanjut,, 

EFEKTIF : Bagaimana memenuhi kebutuhan 

pasien 

EKONOMIS : Bagaimana menekan biaya 

seminimal mungkin 

SUSTAINABLE : Bagaimana Program bisa 

berlangsung lama, menguntungkan pemberi 

layanan dan penerima layanan  



 Sering di kaitkan dengan 
SIKAP dan POLA PERILAKU  
dan atau KEBIASAAN  yang 
mempengaruhi interaksi 
seseorang terhadap lingkungan 

KARAKTER 



Menentukan sikap perkataan dan tindakan 

Karakter biasanya sudah terbentuk ketika seseorang 
sudah mulai mengenal lingkungan. 
Karakter di bangun dari kebiasaan yang merupakan 
resepresentasi dari kebudayaan, sedangkan identitas 
adalah pencerminan dari karakter yang membedakan 
suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya ( Ir Jero 
Wacik) 
Setiap individu memiliki karakter yang berbeda - beda 
 

KARAKTER 



1.Selalu percaya diri dengan kemampuan diri 

2.Punya mimpi dan selalu berusaha 

mewujudkannya 

3.Semangat yang besar 

4.Pandai Beradaptasi 

5.Belajar dari pengalaman 

6.Positive Thinking 

7.Mempersiapkan Hati 

8.Memiliki tujuan hidup 

9.Mensyukuri Hidup 

10.Bertanggung Jawab 

CARA MEMBANGUN KARAKTER 



 

Penampilan  
 



 

 

 

 

 

meRAIH SUKSES dengan lebih Percaya 

Diri dan fokus pada kelebihan kita serta 

profesi kita 



YES YOU CAN 




