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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik didalam salah
satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan, salah satu
perguruan tinggi pengabdian ini adalah suatu upaya STIK Siti Khadijah Palembang
supaya terlaksana nya Tri Dharma perguruan tinggi untuk memberi kan sumbangsih
ilmu pengetahuan pada masyarakat berdasarkan hal ini mengajukan usulan kegiatan
penyuluhan Pengabdian Pentingnya Deteksi Dini dan Penanganan Awal Bahaya
Kehamilan dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu di Puskemas Kenten.
Tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan kepada ibu Sejak dini
agar dapat memliki pemahaman tentang Pentingnya Deteksi Dini Dan Penanganan
Awal Bahaya Kehamilan Dalam Dan Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan
terhindar dari berbagai macam penyakit. Tujuan dari kegiatan penyuluhan telah
tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami peningkatan pengetahuan
sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. Sedangkan sasaran dari kegiatan
penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D-III kebidanan STIK Siti
Khadijah Palembang juga telah tercapai. Namun kelanjutan dari kegiatan perlu
dipantau dan diperhatikan agar ibu-ibu dapat mengikuti kegiatan Penyuluhan dengan
baik, Maka akan dilakukan tahapan-tahapan kegiatan dengan menggunakan beberapa
metode pendekatan meliputi kegiatan yang akan di lakukan secara langsung.
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PRAKATA
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat
dapat terselesaikan dengan judul Deteksi Dini Dan Penanganan Awal Bahaya
Kehamilan dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu di Kelurahan Kenten.
Dalam

penyelesaian

laporan

pengabdian

masyarakat

ini

banyak

mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini
kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:
1. Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah

Palembang
2. Dewi Rury Arindari, S.Kep., Ners., MNS selaku Ketua Lembaga Pengabdian

kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang
3. Meta Rosdiana SST., M.Kes selaku Ketua Prodi D-III Kebidanan STIK Siti

Khadijah Palembang.
4. Masyarakat Puskesmas Kenten Palembang

Demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya, Semoga dapat
bermanfaat bagi kemajuan STIK Khadijah Palembang .

Palembang,

Juli 2018

Ketua Pelaksana

ERA MARDIASARI, SST., M Kes
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BAB I
PENDAHULUAN
A. ANALISA SITUASI
Angka Kematian Ibu (AKI) termasuk salah satu indikator penting dari
derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal
dari suatu penyebab kematian Meningkatkan terkaitdengan gangguan kehamilan atau
penanganan (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan,
melahirkan

dan

dalam

masa

nifas

(42

hari

setelah

melahirkan)

tanpa

memperhitungkan lama kehamilannya per 100.000 kelahiran hidup. Menurut hasil
penelitian Women Research Institute (2018) yang diolah dari Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2018 penyebab utama kematian ibu tertinggi
adalah pendarahan (28%), seperti juga data SDKI 2012 menunjukkan akibat kematian
ibu tertinggi adalah pendarahan (42%). Hal ini disebabkan oleh keterlambatan yang
terjadi, yaitu terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat
mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas
kesehatan.
Angka Kematian Ibu (AKI) termasuk salah satu indikator penting dari
derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal
dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganan
(tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan
dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama
kehamilannya.
Menurut WHO (World Health Organization) atau yang disebut juga
lembaga kesehatan dunia, angka kematian ibu diartikan sebagai maternal death atau
kematian ibu yang merupakan kematian yang terjadi saat kehamilan atauselama 42
hari sejak terminasi kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau
kebetulan. Di Indonesia masalah kesehatan ibu dan anak masih menjadi program
utama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta menurunkan
angka
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kematian ibu dan kematian anak, angka kematian ibu dan anak masih cukup tinggi
dibandingkan negara-negara ASEAN.
Asuhan yang berkesinambungan secara tidak langsung diharapkan dapat
menyumbang penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB) di Indonesia, karena penemuan risiko dan penanggulangan secara dini dapat
dilakukan selain itu tidak ada lagi kematian ibu dan kematian bayi yang disebabkan
oleh 3 terlambat yaitu, terlambat dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan
persalinan, terlambat dalam mencapai tempat rujukan,danterlambat dalam mendapat
penanganan medis.

B.

RUMUSAN MASALAH
AKI (Angka Kematian Ibu) adalah jumlah kematian ibu selama masa

kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan
nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab sebab lain seperti kecelakaan
atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran pemeriksaan kehamilan setelah kelahiran
bayi dapat mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Sehingga mampu
menghadapi persalinan,kalanifas,persiapanpemberiaanASIdankembalinyakesehatan
reproduksi secara wajar. Rendahnya frekuensi pemeriksaan ANC tentunya akan
mempengaruhi angka kematian ibu dan bayi di Puskesmas Kenten.
.
C. TUJUAN KEGIATAN
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program pemeriksaan ANC
sehingga dapat ikut mensukeskan program pemerintah di Puskesmas Kenten serta
pemahaman dan kemampuan ibu hamil dalam mengenal lebih dini tanda bahaya
kehamilan segera sehingga Ibu dan Bayi selamat serta berdampak pada menurunnya
Angka Kematian Ibu serta Meningkatkan pemahaman dan kemampuan Ibu hamil dan
keluarga dalam deteksi dini tanda bahaya pada saat hamil.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. Target
Target dalam kegiatan Penyuluhan Deteksi Dini Dan Penanganan Awal
Bahaya Kehamilan Dalam Dan Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu
adalah Supaya Masyarakat memliki bekal pengetahuan sejak dini bahwa
Angka Kematian Ibu (AKI) termasuk salah satu indikator penting dari derajat
kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal
dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau
penanganan (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama
kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan)
tanpa memperhitungkan lama kehamilannya. maka diharapkan masyarakat
dapat Memahami penyuluhan dengan baik .
B. Luaran
Dari kegiatan Penyuluhan Deteksi Dini Dan Penanganan Awal Bahaya
Kehamilan Dalam Dan Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu Di
Puskemas Kenten ini dapat di hasilkan luaran berupa :
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
2. Satu artikel pada Media Elektronik website.
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BAB III
METODE PELAKSANAAN
1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat ata ibu-ibu di Puskesmas
Kenten

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal : Minggu, 03 Juni 2018
Waktu

: Pukul 09.00 s.dSelesai

Tempat : Puskesmas Kenten

4

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Lokasi Pengabdian masyarakat Puskesmas Kenten
merupakan salah satu lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimana
sebagian besar mata pencaharian dari masyarakatnya adalah wirausaha. Hasil
Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan
dan pemeriksaan kesehatan khususnya pada ibu hamil dengan metode ceramah dan
diskusi, demonstrasi, simulasi, dan dilanjutkan dengan praktek secara langsung oleh
ibu ibu dan pendamping yang dalam hal ini adalah keluarga (Suami / orang tua
dari ibu ) tentang risiko pada ibu hamil serta apa yang harus disiapkan oleh
keluarga. Pelaksanaan kegiatan ini adalah secara tim yang terdiri dari dosen dan
Mahasiswa Jurusan Kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang yang berperan
sebagai nara sumber dan instruktur ataupembimbing dalam kegiatan.
Sebelum berlangsungnya kegiatan, para peserta dibagikan leaflet tentang
materi yang akan dibahas. Kegiatan ceramah dan diskusi berjalan lancar dengan
suasana kondusif, ibu ibu dan keluarga pendamping yang terdiri atas suami dan
orang tua dari ibu yang hadir bersedia menjadi model dan ada juga ibu

yang

mendemonstrasikan kembali tentang ketrampilan yang sudah diberikan, yang
dilanjutkan dengan dengan diskusi. Dalam diskusi ini ibu ibu dengan lugasnya
berdiskusi sekali kali diselingi dengan canda dan tawa sehinggga suasana benar
benar kondusif. Para seserta yang terdiri dari ibu ibu dan keluarga yang dalam hal
ini adalah suami dan orang tua dari ibu.
Karakteristik Subjek Pengabdian Masyarakat dalam kegiatan pengabdian
kepada masyarakat adalah ibu hamil dengan rata rata umur 24-25 tahun dengan
rentang antara 16 sampai dengan 38
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tahun, Paritas dari ibu ibu yang hadir rata rata adalah dua yang bervariasi dari
satu dampai dengan lima dimana yang terbanyak adalah ibu dengan paritas satu
sampai dua sisanya bervariasi antara paritas tiga sampai lima. Latar belakang
pendidikan yang dimiliki oleh ibu-ibu tersebut adalah bervariasi, ada yang
tamat sekolah dasar, tamat sekolah menengah pertama dan juga tamat
sekolah menengah atas dan tidak ada yang tamat sarjana. Hasil pemeriksaan
kesehatan berupa tekanan darah semuanya pada batas normal baik ibu ibu
hamil maupun

keluarga yang mendampingi yaitu anatara 90/60 sampai

dengan 120/80. Pemeriksaan haemoglobin terendah adalah 7,6 dan tertinggi
13,1, lingkaran lengan atas antara 21 sampai 32 atau rata-rata 25 cm serta berat
badan ibu antara 43 kg sampai 77 kg atau rata-rata 54,6 kg.
Hasil Evaluasi Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung,
sampai terakhir yaitu dengan melihat kehadiran dari ibu ibu serta keluarga,
respon dari peserta ketika diberikan kesempatan untuk bertanya. Secara
keseluruhan menunjukan adanya perubahan tentang pengetahuan dari iibu ibu
dan keluarga tentang risiko pada ibu hamil yang terlihat dari hasil pre test dan
post test dimana didapatkan adanya perubahan yang signifikan. Dan juga
keterlibatan yang aktif dari pemerintahan setempat termasuk kader. Dengan
berusaha untuk memotivasi ibu-ibu dan keluarga untuk hadir dalam kegitan ini
Dikatakan Ibu hamil risiko tinggi yaitu ibu hamil yang disertai dengan keadaan
penyimpangan dari normal yang secara langsung maupun tidak langsung
menyebabkan kesakitan dan kematian bagi ibu maupun bayinya.
Menurut teori Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebagai penyebab
terjadinya risiko tinggi pada ibu hamil meliputi: umur ibu yang tergolong risiko
tinggi ≤ 20 tahun dan ≥ 35 tahun, paritas yang termasuk risiko tinggi adalah ibu
yang hamil atau melahirkan anak 4 kali atau lebih, jarak anak yang tergolong
risiko tinggi ≤ 2 tahun dan tinggi badan yang termasuk risiko tinggi 145 cm atau
kurang. Oleh sebab itu kondisi ini perlu diwaspadai oleh ibu hamil dan keluarga
serta masyarakat bilamana ibu hamil didapati mengalami kehamilan risiko
tinggi

karena

bisa

berdampak

pada
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angka

kesakitan

dan

kematian ibu hamil maupun janin. Menurut penelitian menunjukkan Salah satu
faktor yang berpengaruh terhadap tingginya angka kematian ibu adalah sikap
dan perilaku ibu itu sendiri selama hamil dan didukung oleh pengetahuan ibu
terhadap kehamilannya. Promosi kesehatan tentang bahaya atau faktor risiko
pada ibu melalui penyuluhan dengan mnggunakan alat bantu dapat meningktkan
pengetahuan (Wenas et al., 2014) Dari hasil kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini ditemukan masih ada ibu – ibu yang dalam kategori risiko tinggi
seperti umur ibu < dari 19 tahun dan > 30 tahun, selain itu salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap tingginya angka kematian ibu adalah sikap dan perilaku
ibu itu sendiri selama hamil.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat Masyarakat mau
mengikuti kegiatan Penyuluhan Deteksi Dini Dan Penanganan Awal Bahaya
Kehamilan Dalam Dan Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu, yang perlu
diperhatikansebagai penyebabterjadinyarisikotinggipadaibuhamilmeliputi:

umur

ibu yang tergolong risiko 17 tinggi ≤ 20 tahun dan ≥ 35 tahun, paritas yang
termasuk risiko tinggi adalah ibu yang hamil atau melahirkan anak 4 kali atau
lebih, jarak anak yang tergolong risiko tinggi ≤ 2 tahun dan tinggi badan yang
termasuk risiko tinggi 145 cm atau kurang. Oleh sebab itu kondisi ini perlu
diwaspadai oleh ibu hamil dan keluarga serta masyarakat bilamana ibu hamil
didapati mengalami kehamilan risiko tinggi karena bisa berdampak pada angka
kesakitan dan kematian ibu hamil maupun janin.
Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan Penyuluhan Deteksi Dini
Dan Penanganan Awal Bahaya Kehamilan Dalam Dan Upaya Menurunkan
Angka Kematian Ibu dan dilakukan secara baik dan jelas sesuai dengan tingkat
pendidikan dan paritas masyarakat di Puskesma Kenten. Selain itu juga dibuka
forum diskusi tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi
lebih antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mengingat besarnya manfaat
yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini, maka
kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan setiap bulannya agar
dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kegiatan penyuluhan
yang telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK Siti
Khadijah tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat dengan
melihat aspek-aspek kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan
datang.
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DAFTAR PUSTAKA

Aditiawarman, Armini, N.K,A, Kristanti, YI. 2018, Manfaat Dukungan Sosial
Keluarga Pada Perilaku Antisipasi Tanda Bahaya Kehamilan Pada Ibu
Asrinah dkk. 2018. Asuhan Kebidanan Masa Kehamilan. Yogyakarta : GrahaIlmu
Dewi dkk. 2012. Asuhan Kehamilan untuk Kebidanan. Jakarta : Salemba Medika
W. Januari - April 2018. Deteksi Dini Risiko Ibu Hamil dengan Kartu Skor Poedji
Rochjati
dan
Pencegahan
Faktor
Empat
Terlambat.
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Lampiran 1.
Surat Tugas Dosen
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Lampiran 2.
Surat Tugas Mahasiswa
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Lampiran 3.
Kontrak Pengabdian
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16
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Lampiran 4
SAP DAN MATERI
SATUAN ACARA PENYULUHAN
Pokok Bahasan

: Deteksi Dini Dan Penanganan Awal
Bahaya Kehamilan Dalam dan Upaya
Menurunkan Angka Kematian Ibu di
Puskemas Kenten

Sasaran

: Ibu-ibu dalam wialyah Puskesmas Kenten

Waktu

: Pukul 09.00-10.00WIB

Tanggal

:

Minggu, 03 Juni 2018

Tempat

:

Puskesmas Kenten.

1. Tujuan Kegiatan
a. Tujuan Umum

Setelah di berikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Deteksi Dini
Penanganan Awal Bahaya Kehamilan Dalam Dan Upaya Menurunkan
Angka Kematian ibu maka di harapkan ibu-ibu di Puskesmas Kenten
dapat memahami Pentingnya untuk mencegah bahaya awal kehamilan.
b. TujuanKhusus

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapakan ibu-Ibu di
Puskesmas Kenten Mampu :
1. Menjelaskan pengertian AKI (Angka KematianIbu)
2. Mengatahui penyebab kematian ibu diindonesia
3. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat RTK
4. Mengetahui Ciri-ciri Bahaya Kehamilan Awal
5. Mengetahui

Deteksi

Awal

18

Bahaya

Kehamilan

2. Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) Materi

Penyuluhan yang akan disampaikan meliputu:
1. Pengertian dariAKI
2. Penyebab AKI di Indonesia
3. Faktor-faktor Penghambat RTK
4. Ciri-ciri Bahaya kehamilan awal
5. Deteksi Dini awal kehamilan ibu

3. MetodePenyuluhan
a. Ceramah
b. Tanya jawab
4. Media
1. Leptop
2. LCD
3. Leaflet

19

5. SetingTempat

moderator

penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observer
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Tabel Kegiatan penyuluhan

No
1

Waktu

Kegiatan penyuluhan

5 menit

Pembukaan :

1. Menyambut

1. Memberi salam dan

memperkenalkan diri
2. Menjelaskan

materi

penyuluhan yang akan
diberikan
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dan

mendengarkan
3. Mendengarkan

kontrak 4. Mendengarkan

waktu.
4. Menyebutkan

salam

tujuan 2. Mendengarkan

dari penyuluhan.
3. Melakukan

Kegian peserta

2

10 menit

Pelaksanaan:
1. Pengertian

1. Menyampaikan

deteksi

dini dan peningktan
dalam

upaya

menurunkan

angka

kemtian ibu
peningkatan

dalam

upaya

menurunkan

angka

kematian ibu
3. Sasaran ibu-ibu
4. Sasaran

Program

Keluarga
5. Pengertian

deteksi

dini dan peningkatan
dalam

upaya

menurunkan

angka

kemtian ibu
6. Syarat-syarat
7. Metode deteksi dini

dan

peningktaan

dalam

upaya

menurunkan

angka

kemtianibu
8. Pengertian

deteksi

dini dan penanganan
awal

bahaya

kehamilan
upaya

dalam

menurunkan

angka kematian ibu

22

telahdiketahui
2. Mendengarkan

dan
Memperhatikan.

2. Tujuan deteksi dini

dan

informasi yang

3

10 menit

Tanya jawab :
1. Memberi kesempatan

bertanya

kepada

1. Memberikan

pertanyaan

peserta
2. Menjawab pertanyaan

dari peserta
4

5 menit

Penutup :

2. Menjawab

pertanyaan
1. Menyebutkan

1. Feedback materi

sesuai

2. Menyimpulkan materi

yang diberikan.

yang telah diberikan.

2. Mendengarkan

3. Membagi leaflet

dan

4. Mengucapkan

salam

terimakasih dan salam
penutup
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materi

membalas

3. Menerima leaflet.

MATERI PENYULUHAN
A.

Pengertian
AKI (Angka Kematian Ibu) adalah jumlah kematian ibu selama masa

kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan,
dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti
kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran
Kebanyakan ibu hamil dengan umur kehamilan 1-3 bulan sering merasa
mual dan kadang-kadang muntah. Keadaan ini normal dan akan hilang dengan
sendirinya pada kehamilan lebih dari 3 bulan.Tetapi, bila ibu tetap tidak mau
makan, muntah terus menerus sampai ibu lemah dan tak dapat bangun, keadaan
ini berbahaya bagi keadan janin dan kesehatan.
Berat badan ibu hamil tidak naik Selama kehamilan berat badan ibu naik
sekitar 9-12 kg, karena adanya pertumbuhan janin dan bertambahnya jaringan
tubuh ibu akibat kehamilan (pregnancy cause). Kenaikan berat badan itu
biasanya terlihat nyata sejak kehamilan berumur 4 bulan sampai menjelang
persalinan.Bila berat badan ibu tidak naik pada akhir bulan keempat atau
kurang dari 45 kg pada akhir bulan keenam (end of second trismester),
pertumbuhan janin mungking terganggu. Kehidupan janin mungking
terancam. Ibu mungkin kekurangan 6 gizi. Mungkin juga ibu mempunyai
penyakit lain, seperti batuk menahun,malaria, dll yang segera perludiobati…
B. Penyebab

Kematian Ibu Di Indonesia kasus kematian ibu menjadi masalah utama
yang harus segeradiatasi. Banyak hal yang menjadi penyebab kematian ibu.
Menurut data laporan perkembangan pencapaian tujuan pembangunan
milenium indonesia penyebab kematian ibu adalah perdarahan, eklampsia atau
gangguan akibat tekanan darah tinggi saat kehamilan, proses persalinan yang
lama, komplikasi keguguran, dan infeksi. Perdarahan, yang biasanya tidakbisa
diperkirakan dan terjadi secara mendadak, bertanggung jawab atas 28%
kematian ibu.Sebagian besar kasus perdarahan dalam masa nifas terjadi karena
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masih ada sisa plasenta diddalam rahim dan rahim tidak mengeras setelah
persalinan. Hal ini mengindikasikan kurang baiknya manajemen tahap ketiga
proses kelahiran dan pelayanan emergensi obstetrik dan perawatan neonatal
yang tepat waktu.Tekanan darah tinggi pada masa kehamilan merupakan
penyebab utama kedua kematian ibu, yaitu 13 persen kematian ibu di
Indonesia (rata-rata dunia adalah 12 persen).
Pemantauan kehamilan secara teratur sebenarnya dapat menjamin akses
terhadap perawatan yang sederhana dan murah yang dapat mencegah kematian
ibu karena eklampsia. Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu
hamil tidak sehat antara lain Penanganan komplikasi, Anemia.Ibu hamil yang
menderita diabetes Perdarahan (bleeding) Perdarahan melalui jalan lahir pada
kehamilan, tak dapat diselamatkan, ibu perlu mendapat pertolongan agar
kesehatannya ,Perdarahan melalui jalan lahir disertai nyeri perut bawah yang
hebat, pada ibu yang terlambat haid 1-2 bulan, merupakan keadaan sangat
berbahaya. Kehidupan ibu terancam, ia harus langsung dibawa ke rumah sakit,
Perdarahan kehamilan 7-9 bulan, meskipun hanya sedikit, merupakan ancaman
bagi ibu dan janin. Ibu perlu segera mendapat pertolongan di rumah sakit,
Perdarahan yang banyak, segera atau dalam 1 jam setelah melahirkan, sangat
berbahaya dan merupakan penyebab kematian ibu paling sering.
C. Upaya Pemerintah Menurunkan AKI (Angka KematianIbu)

Di Indonesia banyak lembaga masyarakat dan pemerintah yang
menjadi tim penggerak dan pendorong untuk mendukung program-program
dalam menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kualitas kesehatan
ibu. Kerjasama di sektor lintas duniapun ikut membantu Indonesia dan
negara- negara berkembang lainnya dalam upaya menurunkan AKI. Sebagai
upaya perbaikan masalah kesehatan ibu dan anak,

pemerintah berupaya

keras meningkatkan kualitas pelayanan untuk mengatasi masalah kesehatan
ibu dan anak dengan program-porgam yang diharapkan kedepannya mampu
mengatasi

Angka

kematian
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ibu

dan

bayi.

D, Faktor-faktor yang Menghambat RTK
kemudian melakukan rujukan dan kolaborasi bila kehamilan mengalami
komplikasi dan faktor risiko yang memungkinkan komplikasi terjadi. Faktor
faktor yang Menghambat Penggunaan RTK: a)Kurangnya Sosialisasi tentang
Keberadaan RTK Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) memiliki fungsi yang sangat
penting yaitu sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil baik yang
beresiko atau yang beresiko tinggi saat menjelang proses hingga tiba saatnya
persalinan Akan tetapi, sebagian besar penduduk di Indonesia, terutama yang
tinggal di daerah pedesaan dan jauh dari pusat pelayanan kesehatan, masih
banyak yang tidak mendengar tentang keberadaan RTK ini.
Keberadaan RTK adalah salah satu solusi yang dibuat oleh pemerintah
dalam upaya mengurangi AKI dan AKB. Namun, pada prakteknya beberapa
kondisi menghalangi ibu hamil untuk dapat menggunakan RTK tersebut. Ibu
hamil dan keluarganya yang bermukim di daerah pedesaan yang sulit
terjangkau, sebagian masih percaya pada adat dan tradisi. Kondisi-kondisi lain
seperti keadaan ekonomi, dan kurangnya tenaga kesehatan yang siaga setiap hari
juga menjadi faktor penghambat.
D.

Pembagian klien adalah klasiikasi penilaian deteksi dini
Pembagian klien adalah klasiikasi penilaian deteksi dini Klien dengan

kehamilan normal adalah seorang ibu yang sedang hamil dan kehamilan dilalui
dengan sehat dan tidak ada komplikasi. Seorang ibu hamil atau klien dikatakan
mengalami kehamilan bermasalah jika dalam kehamilannya, klien mengalami
masalah, tetapi dengan bimbingan khusus dan pengawasan, masalah yang
dihadapi dapat diatasi seperti masalah keluarga, psikologi, kekerasan dalam
rumah tangga dan financial.Seroang ibu atau klien dengan kehamilan risiko
tinggi adalah klien yang membutuhkan rujukan yang cepat ke rumah sakit
untuk perawatan khusus dan tau pemeriksaan.Prinsip deteksi dini terhadap
faktor risiko kehamilan sangat diperlukan, walaupun secara evidence based
dikatakan
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menurut beberapa penelitian yang dilakukan, bahwa semua wanita selam kurun
reproduksi, terutama saat hamil selalu diwaspadai mengalami risiko, walau kita
ketahui bahwa kehamilan adalah sifatnya fisiologis artinya semua wanita yang
sehat dan telah menikah akan mengalami proses kehamilan.Kehamilan
dikatakan fisiologi dan tetap harus waspada karena kehamilan berisiko jatuh ke
keadaan yang membahayakan baik terhadap diri si ibu maupun terhadap janin
yang dikandungnya.
Faktor –faktor risiko da yang berhubungan dengan kehamilan saat ini dan
juga faktor diluar kehamilan. Faktor –faktor yang harus diwaspadai dan
berhubungan dengan kehamilan saat ini diantaranya Perdarahan pervaginam,
Hipertensi dimana terjadi kenaikan systole 30 mmHg, diastole 15 mmHg,
Kenaikan berat badan ( BB ) > 13 kg atau < 9 kg selama kehamilan atau
kenaikan berat badan < 1/2 kg / minggu pada triwulan akhir kehamilan, Odema
terutama bengkak pada wajah dan kelopak mata, Pusing dan penglihatan
berkunang –kunang, Kehamilan ganda, Kematian janin dalam kandungan, Usia
kehamilan < 37 minggu atau > 42 minggu, Ibu hamil dengan penyakit
menahun.Faktor–faktor diluar kehamilan yang harus di waspadai antara lain:
1. Usia ibu < 20 tahun atau 35tahun
2. Ibu mengidap penyakit infeksi menahun
3. Jarak antara 2 kehamilan kuang dari 2tahun
4. Riwayat kematian janin / bayi / anak lebih darisatu
5. Persalinan preterm Deteksi dini tersebutda
6. Pendidikan ibu rendah khususnya pengetahuan tentang kesehatan kurang
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Lampiran 5
Dokumentasi Kegiatan

a. Foto Kegiatan
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b. Leaflet
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c. Daftar Hadir Peserta
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Lampiran 6.
Realisasi Anggaran
Kegiatan

Kebutuhan

Konsumsi

•

Realisasi Anggaran

Snack
Rp. 500.000

50 x Rp. 10.000
Penyuluhan

•

•
Umum

Cetak Media
Penyuluhan

Rp. 100.000

Souvenir

Rp. 200.000

•

Honorarium
Pelaksana
Rp. 450.000

Rp. 150.000 x 3
orang
•

Rp. 200.000

Honorarium RT

Rp. 200.000
•

Honorarium
Kader PKK
Rp. 400.000

Rp. 200.000 x 2
orang
•

Pembuatan
laporan
Rp. 150.000

kegiatan dan
penggandaan
Rp. 150.000
TOTAL

Rp. 2.000.000
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