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Tanggal 5 Mei telah ditetapkan sebagai “Hari Bidan Sedunia”. Hari Bidan Sedunia
pertama kali ditetapkan oleh International Confederation of Midwives (ICM) pada akhir
tahun 1980-an. Kemudian di luncurkan secara formal pada tahun 1992. Hari Bidan Sedunia
merupakan peringatan terhadap bhakti dan peran bidan dalam mencapai kesejahteraan
perempuan, ibu, bayi, dan balita.
Sedangkan IBI sejak di dirikan pada tanggal 24 Juni 1951 di Jakarta dan langsung
bergabung dalam organisasi wanita KOWANI, lima tahun kemudian pada tahun 1956 IBI
menjadi anggota International of Midwives (ICM). Selain sebagai organisasi profesi IBI juga
terdaftar sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Saat ini IBI memiliki anggota
sebanyak 182.000 bidan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan 34 Pengurus
Daerah ditingkat propinsi, 497 Pengurus Cabang dan 2962 Pengurus Ranting. Dalam
perjalanannya IBI mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, lembaga
swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.
Telah 65 tahun IBI mengabdikan dirinya dalam pelayanan kebidanan yang merupakan
bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, berfokus pada pelayanan
kesehatan reproduksi perempuan sepanjang siklus kehidupannya, termasuk bayi dan anak
balita. Bidan memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada
aspek pencegahan melalui pendidikan kesehatan dan konseling, promosi kesehatan,
pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan
perempuan, serta melakukan deteksi dan penanganan sedini mungkin pada komplikasi atau
adanya ketidaknormalan dan rujukan.
Dalam usianya yang cukup matang, IBI sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi
bidan, semakin memahami peran dan tanggungjawabnya untuk mewujudkan generasi penerus
bangsa yang berkualitas, dengan berperan aktif dalam program SDG’s melalui upaya
akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102/100.000 kelahiran hidup dan
penurunan Angka Kematian Bayi menjadi 23/1.000 kelahiran hidup. Melalui pelayanan
kesehatan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan dan
promosi kesehatan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Pengalaman
adalah kekayaan sebagai modal untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan di era
globalisasi. Untuk itu IBI perlu melakukan konsolidasi ke dalam dan advokasi ke semua
stakeholder terkait untuk penguatan profesi dan menyiapkan anggota menghadapi tantangan
tersebut.
PP IBI juga telah bersama-sama dengan Kementrian kesehatan RI makin
menggalakkan penggunaaan ASI bagi bayi . pentingnya ASI telah dijadikan rujukan para
bidan se Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu dan kesjeahteraan generasi penerus
bangsa ini. PP IBI pula bersama –sama dengan BKKBN terus menggalakkan program
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Keluarga Berencana. Para bidan di Indonesaia terus diberikan berbagai pelatihan dan
bimbingan agar menjadi ujung tombak program Keluarga Berencana di Indonesia.
Program PP IBI yang juga sangat dihargai dunia adalah program peningkatan
kompetensi para bidan Indonesia melalui apa yang telah dibuat oleh PP IBI selama lebih dari
6 tahun ini yaitu keberadaan program BIDAN DELIMA. Program ini mampu menjadikan
para bidan di Indonesia untuk meningkatkan mutu diri, memberikan pelayanan berkualitas
dan siap dalam menghadapi MEA .
Dua hal besar dan krusial yang masih menjadi ganjalan dan perlu diperjuangkan
dengan gigih adalah pertama tentang Bidan PTT yang berjumlah 42.245, mendesak segera
diangkat menjadi PNS. Dalam rangka memperjuangkan pengangkatan Bidan PTT diangkat
menjadi PNS beberapa hal terlah dilakukan IBI sebagai berikut :
1. PPIBI telah berkomunikasi intensif dengan Menkes, MenPAN-RB, MenKumHAM
dan Mensesneg terkait pengangkatan seluruh Bidan PTT Pusat menjadi CPNS. PPIBI
sedang mendorong dan ikut melakukan kajian untuk segera lahirnya payung hukum
pengangkatan seluruh Bidan PTT Pusat menjadi CPNS
2. PPIBI telah berkomunikasi dengan Kemenkes dan KemenPAN-RB bahwa TIDAK
ADA PUNGUTAN apapun untuk pengangkatan Bidan PTT Pusat menjadi CPNS
3. Pungutan yang dilakukan oleh oknum atau siapapun dengan alasan apapun tidak ada
kaitannya dengan diangkat atau tidaknya Bidan PTT Pusat menjadi CPNS
4. PP IBI menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Daerah IBI Propinsi dan Pengurus
Cabang IBI Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk ikut mengawal proses
pengangkatan Bidan PTT Pusat menjadi CPNS dengan berkomunikasi dengan Dinas
Kesehatan masing-masing daerah dan menginformasikan kepada seluruh Bidan PTT
Pusat yang ada di daerah masing-masing untuk tidak membayar kepada siapapun
yang mengatasnamakan pihak manapun untuk pengangkatan Bidan PTT Pusat
menjadi CPNS.
5. PP IBI meminta semua Bidan PTT Pusat di seluruh Indonesia untuk tenang dan tetap
berkoordonasi dengan IBI. Mohon untuk mengumpulkan dan melaporkan kepada
Kemenkes sesuai edaran Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes atau IBI, segala bentuk
permintaan pembayaran yang mengatasnamakan "Dana untuk pengangkatan Bidan
PTT menjadi CPNS" baik berupa surat tertulis maupun melalui media sosial, untuk
selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam proses hukum jika ditemukan
indikasi kuat pada tindak pidana penipuan dan pemerasan.
Hal kedua yang masih menjadi ganjalan IBI adalah belum terealisasinya RUU
Kebidanan menjadi Undang-Undang Kebidanan, dalam hal ini perjuangan adalah
mengadakan advokasi ke berbagai pihak terkait terutama ke DPR. Pada tahun 2016 ini RUU
Kebidanan menjadi prioritas pembahasan, dan kami tetap mengawal dengan harapan di akhir
tahun 2016 RUU Kebidanan ditetapkan menjadi Undang-Undang Kebiadanan, semoga……..
Dalam rangka “Hari Bidan Sedunia” tanggal 5 Mei dan menyambut hari ulang tahun Ikatan
Bidan Indonesia (IBI) yang ke 65 tahun (24 Juni 1951 - 2016), bidan Indonesia bertekad
bersama-sama dengan segenap elemen bangsa, untuk mewujudkan generasi berkualitas
melalui Gerakan Bidan mendukung 1000 Hari Pertama Kehidupan, dalam bentuk bakti
sosial pelayanan kesehatan khususnya KIA dan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB
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kepada masyarakat sekitar dan dari Posyandu RW. 03, RW. 04, RW. 05, RW. 09 dan RW.
011 :
Kegiatan Bakti Sosial ini bertujuan :
- Memberikan Pelayanan Posyandu Bayi Balita Dan Lansia
- Memberikan Pelayanan Pengobatan Pada Masyarakat Secara Gratis
- Memberikan Pelayanan KIA-KB
- Memberikan Pelayanan Pemeriksaan IVA
- Memberikan Pelayanan Pemeriksaan Mamografi
- Memberikan Pelayanan Pemeriksaan Osteoporosis
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