
BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profile Bidan Praktek Swasta 

Klinik Bidan Praktek Swasta (BPS) adalah salah satu anggota dari Ikatan 

Bidan Indonesia (IBI) yang bertugas meningkatkan dan mempertahankan kualitas 

pelayanan kesehatan reproduksi terstandar. Bidan Praktek Swasta ini mendapat 

pembinaan oleh Bidan Delima yang merupakan program dari IBI. Dalam 

menjalankan tugasnya Bidan Praktek Swasta memiliki beberapa standardisasi. 

standardisasi yang dilakukan oleh Bidan Praktek Swasta melalui Bidan Delima 

adalah pada keahlian, kompetensi, peralatan, sarana, prasarana, dan manajemen 

klinik sesuai dengan standar yang ada di Kementrian Kesehatan RI. 

Klinik Bidan Praktek Swasta Vivin Martono merupakan salah satu BPS 

yang terdapat di Indonesia ini, Klinik Bidan Swasta Vivin Martono Beralamatkan 

di Jl. Flamboyan no. 17, Kureksari Waru Sidoarjo. 

 

2.2 Sejarah Kebidanan 

Kebidanan adalah merupakan bagian dari dari petugas kesehatan yang 

memberikan pelayanan kesehatan terutamanya kepada kesehatan ibu hamil dan 

anak. Pelayanan kebidanan memang suatu bidang pelayanan kesehatan yang tidak 

boleh dipungkiri karena manfaatnya yang sangat banyak bagi kesehatan keluarga, 

ibu hamil dan juga kesehatan anak. Untuk itulah marilah me-review sedikit 

mengenai sejarah kebidanan ini dan semoga bisa memberikan manfaat. Yang 

dimaksud dengan pengertian bidan adalah seorang wanita perempuan yang telah 
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menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di 

wilayah negara Republik Indonesia dan juga mempunyai kompetensi dan 

sertifikasi untuk di register sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk 

menjalankan praktek kebidanan.  

Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung jawab dan 

accountable yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, 

asuhan dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, 

memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan 

kepada bayi baru lahir, dan bayi.  

Sedangkan pengertian bidan menurut WHO (Badan Kesehatan Dunia) 

adalah seorang yang mengikuti program pendidikan bidan yang berlaku di 

negaranya dan telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan telah 

memperoleh atas pengakuan atas kualifikasinya dan terdaftar, disahkan dan 

memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan. 

Bidan kebidanan berasal dari kata bahasa latin yaitu Obsto Obstertric 

yang artinya adalah mendampingi. Perkembangan kebidanan dimulai dari 

Hipocrates yang berasal dari Yunani tahun 460 - 370 SM yang disebut juga 

dengan Bapak Pengobatan. Hal ini dilakukan karena Hipocrates menaruh 

perhatian sekali terhadap ilmu pengobatan, kebidanan, keperawatan yang pertama 

kalinya di dunia. Sedangkan yang terkenal dengan bapak kebidanan adalah 

Soranus yang berasal dari Turki pada tahun 98-138 SM yang mempunyai 

pendapat yang terkenal yaitu bahwasannya seorang ibu yang telah melahirkan 

tidak takut akan hantu atau setan dan menjauhkan ketahayulan 

. 
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2.3 Visi dan Misi Bidan Praktek Swasta 

2.3.1. Visi  

Bidan Praktek Swasta Vivin Martono sebagai tempat pelayanan 

Kesehatan Masyarakat dan Kebidanan yang aman dan Profesional, Unggul 

dalam Kualitas pelayanan. 

2.3.2. Misi 

1. Melaksanakan pengabdian dan pendekatan kepada masyarakat. 

2. Melaksanakan kegiatan layanan Kebidanan khususnya pada ibu dan 

anak. 

3. Melaksanakan pembinaan dan konseling (PUS dan WUS) yang 

berhubungan dengan kebidanan. 

4. Mengembangkan NKKBS dan penekanan terhadap angka kematian ibu 

dan bayi. 

2.4 Struktur Organisasi Bidan Praktek Swasta 

Kepala Klinik
 

Admin Bidan

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bidan Praktek Swasta 
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Tabel 2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan di Klinik BPS Vivin Martono 

 

Jabatan/Posisi Tugas Tanggung Jawab 

Kepala Klinik 

Mengawasi dan 

merencanakan kegiatan 

persalinan dan imunisasi 

balita 

Bertanggung jawab 

atas keseluruhan 

proses bisnis Klinik 

BPS Vivin Martono 

Admin 

Menangani pencatatan 

data persalinan dan 

imunisasi ke aplikasi 

Bertanggung jawab 

kepada pelaksanaan 

kegiatan pencatatan 

data persalinan dan 

imunisasi 

Bidan 

Membantu proses 

persalinan dan imunisasi 

balita 

Bertanggung jawab 

pada pelaksanaan 

proses persalinan ibu 

hamil 
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