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I. PENDAHULUAN 

Angka kematian ibu (AKI) adalah salah satu indikator yang dapat 

menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Menurut data 

World Health Organization (WHO), angka kematian ibu di dunia pada tahun 

2015 adalah 216 per 100.000 kelahiran hidup atau diperkirakan jumlah 

kematian adalah 303.000 kematian. Angka kematian ibu di negara 

berkembang 20 kali lebih tinggi dibandingkan angka kematian ibu di negara 

maju yaitu 239 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan di negara maju hanya 

12 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (WHO),2015). Sedangkan 

pada AKB rata-rata 18 kematian per 1.000.000 kelahiran hidup yang 

disebabkan oleh Asfiksia, prematur dan infeksi (Unicef, 2018). 

Anemia adalah kondisi ibu dengan kadar HB dalam darahnya kurang 

dari 12 gr% dan merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia yang harus 

dipikirkan secara serius, apalagi anemia yang terjadi pada ibu yang sedang 

dalam keadaan hamil. Karena anemia yang terjadi pada ibu hamil akan 

berdampak pada ibu dan bayinya, dampak yang timbul antara lain, kehamilan 

abortus, berat bayi lahir rendah, kelahiran prematur, bayi kekurangan gizi saat 

didalam kandungan / Intra Uterine growth retardation (IUGR), power tenaga 

saat melahirkan lemah sehingga menyebabkan persalinan menjadi lama, 

proses lamanya persalinan dapat meningkatkan angka infeksi pada ibu dan 

bayi, atonia uteri (uterus tidak bisa mengkerut) merupakan penyebab 

terjadinya perdarahan pada saat melahirkan maupun setelah melahirkan. 

Program Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan progrm 

yang disusun oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menggantikan 

program sebelumnya, yaitu Millennium Development Goals (MDGs). Tujuan 

dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, 

mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. Sasaran yang 

termuat dalam tujuan dan sasaran SDGs adalah penurunan 1Angka kematian 

ibu, penurunan angka kematian balita, penurunan angka AIDS/HIV dan 

cakupan air minum. Sasaran SDGs pada 2030 adalah mengurangi Angka 

Kematian Ibu (AKI) menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunkan 

Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian 

Balita (AKABA) 25 per 1.000 KH.  
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 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia telah mengalami penurunan 

dari sebesar 346 kematian menjadi 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran 

hidup (SUPAS 2015). Target Sutainable Devlelopment Goals (SDGs) global, 

penurunan AKI menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada 

tahun 2030. Angka Kematian Neonatal (AKN), Bayi (AKB) dan Balita (AKBA) 

terus menurun. Target SDGs global, AKN menjadi kurang dari 12 per 1000 

kelahiran hidup pada 2030. Namun demikian, jika dibandingkan dengan 

target Millenium Development Goals(MDGs) 5 pada tahun 2015 sebesar 102 

per 100.000 kelahiran hidup, sehingga Indonesia masih memerlukan upaya 

dan kerja keras untuk mecapainya. Selain itu masih terdapat masalah dalam 

penggunaan kontrasepsi (Kemenkes, 2016). 

 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah yang tertinggi bila 

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Salah satu faktor 

penyebab tidak langsung kematian ibu hamil adalah anemia. Kematian ibu 

banyak terjadi pada masa sekitar persalinan yang sebenarnya dapat dicegah 

melalui kegiatan yang efektif seperti pemeriksaan kehamilan 

berkesinambungan, pemberian gizi yang memadai dan lain- lain.Berdasarkan 

hasil Analisis Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yaitu 359/100.000 KH. 

Penyebab utama kematian ibu secara langsung adalah perdarahan 28%, 

eklampsia24%, dan infeksi 11%. Penyebab secara tidak langsung adalah 

anemia 51%. 

 Di Jawa Barat ternyata masih menjadi salah satu provinsi teratas 

sebagai penyumbang angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Menurut 

laporan Dinas Kesehatan Jawa Barat di tahun 2015 disampaikan bahwa 

jumlah kasus Kematian Ibu melahirkan karena kehamilan, Persalinan, dan 

nifas meningkat cukup tajam dari 748 kasus di tahun 2015 menjadi 823 kasus 

di tahun 2016 (Profil Dinkes Jawa Barat, 2016). 

 

II. LATAR BELAKANG 

Sehubungan dengan tingginya angka kejadian anemia di puskesmas 

Jasinga sebesar 32 % pada tahun 2018,48 % pada tahun 2019 dan meningkat 

menjadi 49 % pada tahun 2020 untuk desa pangradin sendiri ibu hamil dengan 

anemia sebanyak tahun 2017 sebanyak 15 ibu hamil, tahun 2018 sebanyak 12 ibu 



hamil,tahun 2019 sebanyak 15 ibu hamil dan meningkat di tahun 2020 sebanyak 

18 ibu hamil. 

Adapun permasalahan yang didapat adalah kurangnya zat besi yang 

berasal dari makanan yang dimakan setiap hari dan diperlukan untuk 

pembentukan hemoglobin. Anemia defisiensi besi bisa dicegah dengan 

memelihara keseimbangan antara asupan Fe dengan kebutuhan dan kehilangan 

Fe. Suplementasi Fe adalah salah satu strategi untuk meningkatkan intake Fe 

yang berhasil hanya jika individu mematuhi aturan konsumsinya. Untuk ibu hamil, 

minumlah 1 (satu) tablet tambah darah paling sedikit selama 90 hari masa 

kehamilan tetapi kenyataan di lapangan ibu hamil selalu lupa untuk 

mengkonsumsi tablet tambah darahnya. Bertolak dari permasalah tersebut, maka 

di Desa Pangradin dibentuk inovasi dengan nama “Cemia Minta Fe”(Cegah 

Anemia Minum Tablet Fe) dimana bentuk inovasi ini adalah pemantauan minum 

tablet tambah darah ibu hamil oleh kader desa pangradin dengan menggunakan 

alat pantau ceklis. 

 

III. TUJUAN 

1. Untuk mengetahui dan memantau semua ibu hamil di desa Pangradin 

2. Untuk mengenali factor resiko ibu hamil di desa pangradin 

3. Untuk memantau tablet Fe yang di konsumsi ibu hamil 

 

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 

Kegiatan pokok:  

1. Melakukan pendataan awal semua ibu hamil yang ada di desa pangradin 

2. Sosialisasi tentang anemia dan manfaat rutin konsumsi Fe di tiap kelas ibu 

hamil 

3. Pembentukan Pokja cemia minta fe 

4. Pemantauan bumil resiko anemia oleh kader dan PKK 

5. Ceklis setiap hari oleh anggota dan di dokumentasikan 

6. Monitoring harian  

7. Evaluasi 1 Bulan sekali di posyandu masing masing  

- Pengukuran Tekanan Darah 

- Penyuluhan 

- Cek HB 

 



V. SASARAN  

1. Sasaran Umum: Semua ibu hamil yang ada di desa pangradin 

2. Sasaran Khusus:  

- Ibu hamil dengan riwayat Resiko dan ibu hamil resiko 

- Ibu hamil desa pangradin 

- Ibu hamil riwayat anemia dan dengan anemia 

 

VI. JADWAL KEGIATAN 

A. Tahapan Inovasi 

NO 
URAIAN 

KEGIATAN 
WAKTU PENDANAAN 

1 Latar Belakang Januari-Februari 

2020 

Penelusuran masalah di 

lapangan 

2 Masalah Februari 2020 Perumusan ide dari 

masukan semua pihak 

/ koordinasi dengan 

Kepala Puskesmas 

3 Perumusan Ide Februari 2020 Menyusun tim pengelola 

inovasi dan 

linsek 

4 Pencanangan Maret 2020 Sosialisasi dan bimtek 

inovasi 

5 Implementasi Maret 2020 Implementasi dilapangan 

 

B. Implementasi Kegiatan 

NO WAKTU TEMPAT PELAKSANAAN 

1 Minggu 1 Tgl 7 Posyandu lebak huni 

2 Minggu 1 Tgl 9 Posyandu Durian 

3 Minggu 1 Tgl 10 Posyandu Curug bandung 

4 Minggu 2 tgl 12 Posyandu Mangga 

5 Minggu 3 tgl 14 Posyandu Sinar Sari 

6 Minggu 3 tgl 18 Posyandu Cempedak 

7 Minggu 4 tgl 20 Posyandu Manunggal 

 



VII. MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 

Evaluasi pelaksanaan dilaksanakan pada setiap akhir bulan dimana bidan 

desa merekap hasil pemantauan dari kader dan melakukan pemeriksaan pada ibu 

hamil di tiap kelas ibu dengan melakukan cek HB 

 

VIII. PENCATATAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN  

Dilakukan pencatan dan pelaporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. 

Pelaporan disampaikan kepada kepala puskesmas dan hasil kegiatan 

didistribusikan kepada lintas program. 

1. Pencatatan dalam bentuk laporan tertulis menggunakan format 

2. Laporan kasus baru dan yang tertangani 

3. Pelaporan diserahkan tiap akhir bulan 

4. Pelaporan diserahkan kepada penanggung jawab kegiatan UKM 

 

        Mengetahui, 

KEPALA PUSKESMAS JASINGA 
KABUPATEN BOGOR 

 

 

 

 

 

 


