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RINGKASAN 

Melaksanakan Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di 

dalam salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan 

salah satu tridarma perguruan tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu 

upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya Tridarma 

Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi 

kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan 

Pengabdian di Masyarakat kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir dengan tujuan 

pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan  

kepada masyarakat agar dapat memiliki pemahaman tentang Pelatihan 

pengenalan dan penanganan tanda tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil dan 

keluarga dalam upaya menurunkan kasus kematian ibu 

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 per 100.000 kelahiran hidup.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 per 100.000 kelahiran hidup. 
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PRAKATA  

 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul Pelatihan pengenalan dan 

penanganan tanda tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil dan keluarga dalam 

upaya menurunkan kasus kematian ibu di kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir 

tahun 2018dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun.  

 

Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya 

dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada : 

1. Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah 

Palembang 

2. Dewi Rury Ariandari, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Lembaga Pengabdian 

kepada Masyarakat 

3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan 

4. Seluruh warga masyarakat dikecamatan indralaya Semua pihak yang telah 

membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini yang tidak 

dapat kami sebutkan satu persatu 

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin... 

 

   

Palembang,   Desember 2018 

       Ketua Pelaksana, 

 

 

       

      Era Mardia Sari, SST., M.Kes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Analisis Situasi 

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 per 100.000 kelahiran hidup. 

Menurut hasil penelitian Women Research Institute (2010) yang diolah dari 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, 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 tiga keterlambatan yang terjadi, yaitu 1) 

terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan; 2) terlambat 

mencapai fasilitas kesehatan; dan 3) terlambat mendapatkan pelayanan di 

fasilitas kesehatan. Ketiga keterlambatan tersebut dapat dicegah dengan 

memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Ibu hamil mengenai tanda 

bahaya dalam persalinan, jika Ibu mengalami segera datang ke puskesmas 

atau tenaga kesehatan sehingga keterlambatan dapat dicegah, ibu segera 

mendapat pertolongan yang pada akhirnya dapat menurunkan kasus kematian 

Ibu. Sementara Data Profil Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 

2015 menunjukkan jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Utara 

tahun 2014 yaitu 58 jiwa, Adapun penyebabnya yaitu perdarahan, hipertensi 

dalam kehamilan, infeksi, abortus dan partus lama. Bertolak dari 

permasalahan tersebut, maka Depkes membuat skala prioritas untuk mencapai 

Indonesia Sehat, dalam kurun waktu 2015 – 2019, sektor kesehatan diarahkan 

untuk memfokuskan upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka 

Kematian Bayi. Agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara 

efektif dan efisien, maka upaya-upaya tersebut diselenggarakan secara 

terintegrasi sejak dari perencanaan sampai ke 2 pelaksanaan, pemantauan dan 
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evaluasinya. Sasarannya pun difokuskan kepada keluarga, dengan Pendekatan 

Keluarga. Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk 

meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses 

pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. 

Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam 

gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di 

wilayah kerjanya. Keluarga sebagai fokus dalam pendekatan pelaksanaan 

program Indonesia Sehat karena menurut Friedman (1998), terdapat Lima 

fungsi keluarga, yaitu: 1. Fungsi afektif (The Affective Function); 2. Fungsi 

sosialisasi ; 3. Fungsi reproduksi (The Reproduction Function); 4. Fungsi 

ekonomi (The Economic Function); 5. Fungsi perawatan atau pemeliharaan 

kesehatan (The Health Care Function).(Kementerian Kesehatan RI. 

Sekretariat Jenderal, 2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 97 Tahun 2014, Pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas 

yang dilakukan melalui: deteksi dini masalah, penyakit dan 

penyulit/komplikasi kehamilan; melibatkan ibu hamil, suami, dan 

keluarganya dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan 

persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi. Menurut penelitian 

sebelumnya yang dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya menunjukan 

bahwa kasus kematian ibu lebih disebabkan oleh faktor terlambat dalam 

deteksi dini risiko pada saat hamil (Widarta et al., Januari - April 2015), hal 

ini menjelaskan bahwa deteksi dini tentang tanda bahaya pada kehamilan 

sangat diperlukan support dari keluarga (Aditiawarman dkk, 2008). 

Dilakukannya pengabdian masyarakat di kabupaten minahasa selatan 

khususnya pada wilayah kerja puskesmas Tatapaan didasarkan pada hasil 

survey awal yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat yaitu 

ditemukannya kasus kematian Ibu 2 kasus pada tahun 2017 dengan Penyebab 

kematian Ibu karena eklampsia. Pada tahun 2018 sampai dengan bulan juni 

terdapat 6 kasus kematian dengan penyebab sepsis, kelainan jantung dan pre 

eklanpsia serta perdarahan. Bidan di wilayah kerja Puskesmas Tatapaan 
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berjumlah 7 orang. Jumlah Ibu 3 hamil di Wilayah kerja Pukesmas Tatapaan 

berjumlah 67 orang, yang diwawancarai 10 ibu. Dari 10 Ibu hamil yang 

diwawancarai 6 orang (60%) belum mengetahui tanda bahaya dalam 

kehamilan. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada pendahuluan masalah tersebut, dapat dirumuskan 

masalah sebagai dasar melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di 

Puskesmas Tatapaan, yaitu : 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 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu di 

Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014 yaitu 58 jiwa. Masih adanya kasus 

kematian ibu. Hasil survey awal yang dilakukan oleh tim pengabdian 

masyarakat menunjukkan masih ada kasus kematian Ibu.  

Penyebab kematian Ibu eklampsia, sepsis, kelainan jantung dan 

perdarahan. Jumlah Ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Tatapaan 67 orang, 

yang diwawancarai 10 ibu. Dari 10 Ibu hamil yang diwawancarai 6 orang 

(60%) belum mengetahui tanda bahaya dalam kehamilan. Hal ini menjadi 

salah satu alasan untuk dilakukan pengabdian masyarakat di Puskesmas 

Tatapaan Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. 

 

3. Tujuan Kegiatan 

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pelatihan pengenalan dan 

penanganan tanda tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil dan keluarga 

dalam upaya menurunkan kasus kematian ibu , sehingga dapat ikut 

mensukseskan pemerintah di kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir  
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

A. Target 

Target luar program adalah masyarakat mampu memliki bekal 

pengetahuan agar dapat memiliki pemahaman tentangPelatihan pengenalan 

dan penanganan tanda tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil dan keluarga 

dalam upaya menurunkan kasus kematian ibu tahun 2018diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada mereka. 

B. Luaran 

Dari penyuluhan mengenal Pelatihan pengenalan dan penanganan tanda 

tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil dan keluarga dalam upaya 

menurunkan kasus kematian ibu ini dapat di hasilkan luaran berupa : 

1. Laporanpelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat  

2. Satu artikel pada media elektronik website  
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepadamasyarakat di kecamatan indralaya 

kabupaten ogan ilir  

2 MetodeKegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode 

ceramah. 

3 JadwalPelaksanaan 

Tanggal : Jumat, 17 Desember 2018 

Waktu : Pukul 09.00 s.dSelesai 

Tempat :Balai Pertemuan kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang 

sangat baik dari masyarakat kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir. 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 D3 kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai. 

Namun kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan agar ibu-ibu 

dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. 

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri 

terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuanPelatihan pengenalan 

dan penanganan tanda tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil dan keluarga dalam 

upaya menurunkan kasus kematian ibu. Pemateri mengajukan beberapa 

pertanyaan mengenai pengertian Tumbuh kembang. Setelah menggali 

pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi pendidikan 

kesehatan mengenaiPelatihan pengenalan dan penanganan tanda tanda bahaya 

kehamilan pada ibu hamil dan keluarga dalam upaya menurunkan kasus kematian 

ibu. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan  

memperhatikan isi materi penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di 

akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan 

pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari 

peserta penyuluhan terkait materi isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari 

peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah di 

sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan 

mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan 

penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan peserta 

seminar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat mau 

mengikuti kegiatanPelatihan pengenalan dan penanganan tanda tanda bahaya 

kehamilan pada ibu hamil dan keluarga dalam upaya menurunkan kasus kematian 

ibu. Tujuan dilaksanakan program Pelatihan pengenalan dan penanganan tanda 

tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil dan keluarga dalam upaya menurunkan 

kasus kematian ibu agar masyarakat lebih memahami tentang Pentingnya 

Pelatihan pengenalan dan penanganan tanda tanda bahaya kehamilan pada ibu 

hamil dan keluarga dalam upaya menurunkan kasus kematian ibu 

Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan Pelatihan 

pengenalan dan penanganan tanda tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil dan 

keluarga dalam upaya menurunkan kasus kematian ibu  dikecamatan indralaya 

Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya jawab 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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SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Pokok Pembahasan  : Pelatihan pengenalan dan penanganan tanda tanda 

bahaya kehamilan pada ibu hamil dan keluarga dalam upaya menurunkan kasus 

kematian ibu 

Sub pokok pembahasan :.Tanda Bahaya Pada Kehamilan,Persalinan dan 

Nifas 

Sasaran :Seluruhibu di kecamatan indralaya kabupaten 

ogan ilir 

Hari/ Tanggal   : Jumat, 17 Desember 2018 

Tempat :Balai Pertemuan di kecamatan indralaya 

kabupaten ogan ilir 

 

Jam / Waktu   : 09:00- 10:00 WIB 

1. Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Pelatihan pengenalan dan 

penanganan tanda tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil dan keluarga dalam 

upaya menurunkan kasus kematian ibu dikecamatan indralaya 

b. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Ibu di 

RT 14 / RW 005 Mampu: 

1. Menjelaskan Pengertian Tanda Bahaya Pada Kehamilan,Persalinan 

dan Nifas 

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

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1. Pengertian Tanda Bahaya Pada Kehamilan,Persalinan dan Nifas 

2. Menjelaskan Pemberdayaan Keluarga 

 

3. Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

4. Media 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Leaftlet 
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5. Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penyaji Moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 
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6. Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan dari 

penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Peserta tentangTanda 

Bahaya Pada 

Kehamilan,Persalinan 

dan Nifas 

4. Melakukan kontrak waktu. 

1. Menjawab salam 

dan mendengarkan 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

3. Menjawab 

Pertanyaan 

4. Menyetujui 

Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1. Pengertian Tanda 

Bahaya Pada 

Kehamilan,Persalinan 

dan Nifas 

2. Mengetahui 

pemberdayaan 

keluarga 

3. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

4. Mendengarkan dan 

Memperhatikan. 

 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk bertanya  

2. Menjawab pertanyaan dari 

peserta 

 

1.Peserta Aktif 

Bertanya 

2.Menjawab 

pertanyaan 

 

4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima kasih 

dan salam penutup 

 

1. Menyebutkan 

sesuai materi yang 

diberikan. 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

3. Mendengarkan dan 

membalas salam 
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1. Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 
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LAMPIRAN MATERI 

 

A. Pengertian Tumbuh Kembang 

Tanda bahaya pada kehamilan adalah tanda gejala yang menunjukkan ibu 

atau bayi yang dikandungnnya dalam keadaan bahaya.Bila ada tanda bahaya, 

biasanya ibu perlu mendapat pertolongan segera di rumah sakit (hospital 

emergency). Kebanyakan kehamilan berakhir dengan persalinan dan masa nifas 

yang normal.Namun 15 sampai 20 diantara 100 ibu hamil mengalami gangguan 

pada kehamilan, persalinan atau nifas. Gangguan tersebut dapat terjadi secara 

mendadak, dan biasanya tidak dapat diperkirakan sebelumnya (unpredictable 

disruption).Karena itu, tiap ibu hamil, keluarga dan masyarakat perlu mengetahui 

dan mengenali tanda bahaya. 

Tujuannya, agar dapat segera mencari pertolongan ke bidan, dokter, atau 

langsung ke rumah sakit, untuk menyelamatkan jiwa ibu dan bayi yang 

dikandungnya. Ada 10 tanda bahaya yang perlu dikenali yaitu : 

 1. Ibu tidak mau makan dan muntah terus 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.  

2. 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 perlu diobati.  
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3. Perdarahan (bleeding) Perdarahan melalui jalan lahir pada kehamilan, 

persalinan dan nifas sering merupakan tanda bahaya yang dapat berakibat 

kematian ibu dan atau janin.  

a. Perdarahan melalui jalan lahir pada kehamilan sebelum 3 bulan dapat 

disebabkan oleh keguguran atau keguguran yang mengancam. Ibu harus segera 

meminta pertolongan bidan atau dokter. Janin mungkin masih dapat diselamatkan. 

Bila janin tak dapat diselamatkan, ibu perlu mendapat pertolongan agar 

kesehatannya terjaga  

b. 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 di bawa ke rumah sakit untuk 

diselamatkan jiwanya.  

c. Perdarahan kehamilan 7-9 bulan, meskipun hanya sedikit, merupakan 

ancaman bagi ibu dan janin. Ibu perlu segera mendapat pertolongan di rumah 

sakit.  

d. Perdarahan yang banyak, segera atau dalam 1 jam setelah melahirkan, 

sangat berbahaya dan merupakan penyebab kematian ibu paling sering. Keadaan 

ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu kurang dari 2 jam. Ibu perlu segera 

ditolong untuk penyelamatan jiwanya.  

e. Perdarahan pada masa nifas (dalam 42 hari setelah melahirkan) yang 

berlangsung terus menerus, disertai bau tak sedap dan demam, juga merupakan 

tanda bahaya. Ibu harus segera di bawa ke rumah sakit.  

 

4. Bengkak tangan/wajah, pusing, dan dapat diikuti kejang  

a. Sedikit bengkak pada kaki atau tungkai bawah pada umur kehamilan 6 

bulan ke atas mungkin masih normal.Tetapi , sedikit bengkak pada tangan atau 

wajah, apa lagi bila disertai tekanan darah tinggi dan sakit kepala (pusing), sangat 

berbahaya. Bila keadaan ini dibiarkan maka ibu dapat 7 mengalami kejang-

kejang.Keadaan ini disebut keracunan kehamilan atau eklamsi.  
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b. Keadaan ini sering menyebabkan kematian ibu serta janin. Bila ditemukan 

satu atau lebih gejala tersebut, ibu harus segera meminta pertolongan kepada 

bidan terdekat untuk di bawa ke rumah  

 

5. Gerakan janin berkurang atau tidak ada  

a. pada keadaan normal, gerakan janin dapat dirasakan ibu pertama kali pada 

umur kehamilan 4-5 bulan. Sejak saat itu, gerakan janin sering dirasakan ibu. 

 b. Janin yang sehat bergerak secara teratur. Bila gerakan janin berkurang, 

melemah atau tidak bergerak sama sekali dalam 12 jam, kehidupan bayi mungkin 

terancam. Ibu perlu segera mencari pertolongan.  

 

6. Kelainan letak janin Pada keadaan normal, kepala janin berada di bagian 

bawah rahim ibu dan menghadap ke arah punggung ibu.Menjelang persalinan, 

kepala bayi turun dan masuk ke rongga panggul ibu. Kadang-kadang letak bayi 

tidak normal sampai umur kehamilan 9 bulan.Pada keadaan ini, ibu harus 

melahirkan di rumah sakit, agar ibu dan bayi dapat diselamatkan.Persalinan 

mungkin mengalami gangguan atau memerlukan tindakan.Anjurkan 

ibu/keluarganya untuk menabung. Kelainan letak janin antara lain : Letak 

sungsang : kepala janin di bagian atas rahin dan Letak lintang: letak janin 

melintang di dalam rahim Kalau menjelang persalinan terlihat bagian tubuh bayi 

di jalan lahir, misalnya tangan, kaki atau tali pusat, maka ibu perlu segera di bawa 

ke rumah sakit  

 

7. Ketuban pecah sebelum waktunya (KPSW) Biasanya ketuban pecah 

menjelang persalinan, setelah ada tanda awal persalinan seperti mulas dan 

keluarnya lendir, bercampur sedikit darah.Cairan ketuban biasanya berwarna jenih 

kekuningan. Bila ketuban telah pecah dan cairan ketuban keluar sebelum ibu 

mengalami tanda-tanda persalinan, janin dan ibu akan mudah terinfeksi. Hal 8 ini 

berbahaya bagi ibu maupun janin.Ibu perlu segera mendapat pertolongan bidan 

terdekat untuk di bawa ke rumah sakit.  
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8. Persalinan lama Persalinan berlangsung sejak ibu mulai merasa mulas 

sampai kelahiran bayi.Persalinan tersebut biasanya berlangsung kurang dari 12 

jam.Ibu yang melahirkan anak kedua dan selanjutnya biasaya lebih cepat dari ibu 

yang melahirkan anak pertama. Bila bayi belum lahir lebih dari 12 jam sejak 

mulainya mulas, maka persalinan tersebut terlalu lama.Perlu dilakukan 

tindakan.Ibu perlu mendapat pertolongan di rumah sakit untuk menyelamakan 

janin dan mencegah terjadinya perdarahan atau infeksi pada ibu.  

 

9. Penyakit ibu yang berpengaruh terhadap kehamilan Kesehatan dan 

pertumbuhan janin dipengaruhi oleh kesehatan ibu. Bila ibu mempunyai penyakit 

yang berlangsung lama atau merugikan kehamilannya, maka kesehatan dan 

kehidupan janinpun terancam Beberapa penyakit yang merugikan kehamilan 

antara lain:  

A. Penyakit jantung : gejalanya ibu sering berdebar, mudah sesak nafas bila 

melakukan kegiatan ringan sehari-hari  

B. Kurang darah (anemia) berat : gejalanya pucat, lesu, lemah, pusing dan 

sering sakit.  

C. Tbc : gejalanya batuk tidak sembuh-sembuh, nafsu makan kurang, berat 

badan turun, berkeringat pada malam hari.  

D. Malaria : gejalanya demam menggigil secara berkala, lemah, pucat  

E. Infeksi pada saluran kelamin : gejalanya tidak selalu nyata, misalnya 

keputihan, luka atau nyeri pada alat kelamin Ibu dengan keadaan tersebut harus 

diperiksa dan mendapat pengobatan secara teratur oleh dokter. Anjurkan ibu dan 

keluarganya menabung untuk persiapan persalinannya nanti  

 

10. Demam tinggi pada masa nifas Ibu yang pada masa nifas (selama 42 hari 

sesudah melahirkan ) mengalami demam tinggi lebih dari 2 hari, dan disertai 

keluarnya cairan 9 (dari lubang rahim) yang berbau, mungkin mengalami infeksi 

jalan lahir. Pada keadaan ini cairan liang rahim tetap berdarah. Keadaan ini 

mengancam jiwa ibu 
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B. Pemberdayaan Keluarga 

 1) Keluarga Sebagai Fokus Pemberdayaan Keluarga adalah suatu lembaga 

yang merupakan satuan (unit) terkecil dari masyarakat, terdiri atas ayah, ibu, dan 

anak. Keluarga yang seperti ini disebut rumah tangga atau keluarga inti (keluarga 

batih). Sedangkan keluarga yang anggotanya mencakup juga kakek dan atau 

nenek atau individu lain yang memiliki hubungan darah, bahkan juga 

tidakmemiliki hubungan darah (misalnya pembantu rumah tangga), disebut 

keluarga luas (extended family).  

Oleh karena merupakan unit terkecil dari masyarakat, maka derajat kesehatan 

rumah tangga atau keluarga menentukan derajat kesehatan masyarakatnya. 

Sementara itu, derajat kesehatan keluarga sangat ditentukan oleh PHBS dari 

keluarga tersebut. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar 

kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, 

kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang 

kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.  

Di bidang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana harus 

dipraktikkan perilaku meminta pertolongan persali-nan di fasilitas kesehatan, 

menimbang balita dan memantau perkembangannya secara berkala, memberikan 

imunisasi dasar lengkap kepada bayi, menjadi aseptor keluarga berencana, dan 

lain-lain. Pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari fungsi upaya kesehatan 

masyarakat (UKM) dari Puskesmas. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil 

dari masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari 

pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilaksanakan 

di bidang kesehatan dipandu dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan 

Kelurahan Siaga Aktif. 

 10 Tujuan dari pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif itu tidak lain 

adalah terciptanya Desa Sehat dan Kelurahan Sehat. Pemberdayaan keluarga akan 

menghasilkan keluarga-keluarga sehat yang diukur dengan Indeks Keluarga Sehat 

(IKS). Untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan 

terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia, maka fokus pelayanan kesehatan 
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harus pada keluarga. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, individu individu 

harus dilihat dan diperlakukan sebagai bagian dari keluarganya.  

 

2) Pelaksanaan Pendekatan Keluarga Keluarga adalah satu kesatuan keluarga 

inti (ayah, ibu, dan anak) sebagaimana dinyatakan dalam Kartu Keluarga. Jika 

dalam satu rumah tangga terdapat kakek dan atau nenek atau individu lain, maka 

rumah tangga tersebut dianggap terdiri lebih dari satu keluarga. Untuk 

menyatakan bahwa suatu keluarga sehat atau tidak digunakan sejumlah penanda 

atau indikator. Dalam rangka pelaksanaaan Program Indonesia Sehat telah 

disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah 

keluarga. Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks 

Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga. Sedangkan keadaan masingmasing 

indikator, mencerminkan kondisi PHBS dari keluarga yang bersangkutan. 
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Realisasi Anggaran 

No Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1 Konsumsi  Snack 

60 x Rp. 10.000 

Rp. 500.000 

2 Penyuluhan  Cetak Leaflet 

30 x Rp. 30.000 

 Souvenir 

Rp. 300.000 

Rp. 300.000 

3 Umum   Honorarium pelaksana 

Rp. 200.000 x 3 orang 

 Honorarium RT 

Rp. 300.000  

 Honorarium kader PKK 

Rp. 300.000 x 2 orang 

 Pembuatan laporan kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 100.000 

 ATK 

Rp. 150. 000 

 

 

Rp. 500.000 

Rp.200.000 

Rp. 400.000 

 

 

Rp. 200.000 

Rp. 100.000 

  Total Rp. 2. 000.000 
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