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DEFINISI RUJUKAN 
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan 
tanggung jawab  pelayanan kesehatan  secara timbal balik baik vertikal maupun 
horizontal. Pelayanan  rujukan dilaksanakan secara berjenjang dari pelayanan 
kesehatan tingkat pertama sampai pelayanan kesehatan tingkat ketiga 
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Proses pencarian bantuan yang dilakukan oleh provider kesehatan di fasilitas 
kesehatan yang  tidak memiliki fasilitas yang memadai kepada penyedia layanan 
kesehatan  yang  lebih lengkap sarana prasarana dan SDM nya baik dalam satu 
jenjang pelayanan ataupun jenjang  fasilitas kesehatan yang lebih tinggi untuk 
keperluan penatalaksanaan pasien (WHO). 



JENIS RUJUKAN- RUJUKAN MEDIK 

Pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas satu kasus yang 

timbul baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih 

berwenang dan mampu menangani secara rasional. 

• Transfer of patient. Konsultasi penderita untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan 

opertif dan lain – lain. 

• Transfer of specimen. Pengiriman bahan atau material (spesimen) untuk pemeriksaan 

laboratorium yang lebih lengkap. 

• Transfer of knowledge/personal. Pengiriman tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk 

meningkatkan mutu layanan setempat. 

 



RUJUKAN KESEHATAN 

• Rujukan yang menyangkut kesehatan 

• Sifatnya pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan kesehatan (promotif) 

• Hubungan dalam pengiriman, pemeriksaan bahan atau specimen ke fasilitas yang lebih mampu 

dan lengkap 

• Mencakup rujukan teknologi, sarana dan operasional. 



PERSIAPAN RUJUKAN 
• B (bidan): pastikan ibu/bayi/klien didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan kegawatdaruratan 

• A (alat) : bawa perlengkapan dan bahan – bahan yang diperlukan, seperti spuit, infus set, tensimeter, 
dan stetoskop 

• K (keluarga): beritahu keluarga tentang kondisi terakhir ibu (klien) dan alasan mengapa dirujuk. 
Suami dan anggota keluarga yang lain diusahakan untuk dapat menyetujui Ibu (klien) ke tempat 
rujukan. 

• S (surat): beri surat ke tempat rujukan yang berisi identifikasi ibu (klien), alasan rujukan, uraian hasil 
rujukan, asuhan, atau obat – obat yang telah diterima ibu (klien) 

• O (obat): bawa obat – obat esensial diperlukan selama perjalanan merujuk 

• K (kendaraan) : siapkan kendaraan yang cukup baik untuk memungkinkan ibu (klien) dalam kondisi 
yang nyaman dan dapat mencapai tempat rujukan dalam waktu cepat 

• U (uang) : ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat 
dan bahan kesehatan yang diperlukan di tempat rujukan 

• DA (Darah & Do’a) 

 

disingkat “BAKSOKUDA” (Kemenkes RI, 2010) : 

 



MEKANISME RUJUKAN 

Menentukan 
kegawatdaruratan pada 

tingkat kader, bidan desa, 
puskesmas pembantu 

dan puskesmas 

Menentukan tempat 
rujukan 

Memberikan informasi 
kepada penderita dan 

keluarganya  

Mengirimkan informasi 
pada tempat rujukan 

yang dituju  
Persiapan penderita Pengiriman penderita 

Tindak lanjut penderita 



KETERLAMBATAN TIPE 1  
terlambat memutuskan merujuk dan atau mencari pengobatan.  

Determinan keterlambatan tipe 1 adalah faktor sosioekonomi, meliputi :  

1) Faktor yang melekat pada pasien dan keluarga  

a. Faktor kondisi penyakit : keparahan penyakit, etiologi penyakit dan kemampuan pasien 

dan keluarganya mengenali kondisi penyakit dan komplikasi yang mungkin terjadi 

b. Status Ibu : penghargaan terhadap kesehatan ibu, kemampuan finansial, pembatasan 

mobilitas  

c. Status ekonomi  Pasien dan keluarga pasien  

d. Status pendidikan Ibu dan keluarga  

2) Faktor Lingkungan  

isu sosiolegal : praktik aborsi ilegal, sanksi terhadap pelanggaran 



KETERLAMBATAN TIPE 2  
Terlambat mencapai fasilitas kesehatan rujukan, determinan keterlambatan tipe 2 adalah faktor akses terhadap pelayanan kesehatan meliputi :  

1) Keterlambatan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan  

a. Jarak : jarak yang ditempuh oleh pasien untuk mencapai fasilitas rujukan 

b. Transportasi : kondisi jalan, sarana transportasi/ kendaraan  

2) Keterlambatan yang berkaitan dengan pasien dan keluarga 

a. Biaya  : biaya yang dibutuhkan untuk perawatan pasien dan keluarga yang mendampingi termasuk kemampuan pasien membayar.  

3) Faktor yang terkait dengan provider kesehatan  

a. Deteksi dini dan manajemen komplikasi dalam kehamilan dan persalinan yang kurang adekuat, kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam 

membuat keputusan untuk merujuk ( keterlambatan level 1) 

b. Konseling yang kurang adekuat, menyebabkan non adherence ( keterlambatan level 1)  

c. By pass sistem rujukan menyebabkan En route yang lebih lama.  

d. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang kurang sesuai. 

e. Waktu yang hilang akibat proses rujukan yang terlalu lama, sehingga memungkinkan terjadi komplikasi dalam perjalanan selama proses 

rujukan. 

f. Distribusi dan lokasi fasilitas kesehatan. 

Faktor a, b dan c termasuk dalam in efficient referral (Singh et al., 2016). 

 



KETERLAMBATAN TIPE 3  

terlambat mendapatkan perawatan yang dibutuhkan, determinan keterlambatan ini adalah kualitas 

perawatan meliputi:  

1) Sumber daya manusia yang kurang baik kuantitas maupun kualitas,  

2) Kurangnya sarana dan prasarana, seperti darah, obat, peralatan dan bahan lain yang 

dibutuhkan dalam perawatan, serta ketersediaan dana perawatan 

3) Adanya by pass  ke fasilitas kesehatan sekunder dan tersier menimbulkan penumpukan 

pasien di fasilitas penerima rujukan sehingga pemberian pelayanan menjadi kurang optimal 

4)  Komunikasi yang tidak adekuat atau surat rujukan yang kurang lengkap dan persiapan 

sebelum rujukan yang tidak adekuat, sehingga menimbulkan respon time yang terlambat saat 

pasien datang ke fasilitas rujukan. Fasilitas rujukan harus mempersiapkan dari awal, 

mendiagnosis ulang dan memberikan tindakan untuk stabilisasi pasien(Singh et al., 2016).  



RUJUKAN MATERNAL DI INDONESIA 

 



PERSYARATAN SISTEM RUJUKAN EFEKTIF 
 
 

1. Pusat rujukan harus mempunyai sumber daya yang dapat diandalkan 

2. Terdapat sistem komunikasi dan umpan balik antar fasiltas layanan kesehatan 

3. Terdapat penetapan standar transportasi untuk kelancaran proses rujukan 

4. Adanya kesepakatan protokol lokal untuk melakukan identifikasi terhadap komplikasi 

5. Petugas  harus  sudah  menggunakan protokol sesuai dengan yang tertulis pada poin nomor 4 

6. Terdapat kerjasama antara jenjang penyedia fasilitas rujukan 

7. Terdapat sistem pencatatan ataupun rekam medis yang terintegrasi dan mudah diakses 

8. Adanya mekanisme yang standar untuk meyakinkan atau memastikan pasien supaya tidak 

secara pintas (bypass) melewati sistem jenjang rujukan (Rukmono, 2013). 

 



PENILAIAN RUJUKAN MATERNAL 

• Mekanisme Koordinasi 

• Sifat koordinasi 

• Integrasi 

• Sinkronisasi 

• Simplifikasi 

 



TERIMA KASIH 

 


