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A. PENDAHULUAN 

Pelayanan Kebidanan dasar memerlukan pentingnya pemberdayaan ibu dan keluarga 

dengan bantuan Bidan untuk mengatasi masalah yang mungkin dijumpai selama masa 

kehamilan, persalinan dan nifas. Dalam memberikan pelayanan kebidanan juga perlu 

diperhatikan bahwa sasaran langsung pelayanan adalah ibu dan janin serta bayi baru lahir. 

Pelaksanaan KIA mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan 

konseling terhadap ibu hamil serta keluarga agar ibu hamil dapat melalui kehamilannya 

dengan sehat dan selamat. 

 

B. LATAR BELAKANG 

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 ibu adalah 303.000 kematian dengan jumlah 

tertinggi berada di negara berkembang yaitu sebesar 302.000 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). 

Angka Kematian Ibu di Indonesia termasuk tinggi diantara negara-negara ASEAN. 

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka 

kematian ibu di Indonesia masih tinggi sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Data ini 

merupakan acuan untuk mencapai target AKI sesuai Sustainable Development Goals yaitu 

70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (Kemenkes,2015).Menurut hasil survei 

Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2008, AKI di Sumatera Barat adalah 

sebesar 212 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes, 2014) 

Kematian ibu di Indonesia tahun 2013 masih didominasi oleh tiga penyebab utama 

kematian yaitu perdarahan sebesar 30,13%, hipertensi dalam kehamilan sebesar 27,1%, dan 

infeksi sebesar 7,3%. Partus lama juga merupakan salah satu penyebab kematian ibu di 

Indonesia yang angka kejadiaannya terus meningkat yaitu 1% pada tahun 2010, 1,1 % pada 

tahun 2011, dan 1,8% pada Tahun 2012. (Kemenkes RI, 2016). 



Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamilmenjadi berisiko 

mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan antara lain adalah ibu hamil yang 

menderita diabetes, hipertensi, malaria, empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua 

>35 tahun, terlalu dekat jaraknya, terlalu banyak anaknya) dan anemia yaitu kadar 

hemoglobin <11 g/dL (Kemenkes, 2015). 

Pada tahun 2018 di Kabupaten Bogor  kasus kematian ibu mencapai 59 kasus. 

Puskesmas lebakwangi yang berlokasi di Kecamatan Cigudeg pada tahun 2018 tercatat 

persalinan di fasilitas kesehatan belum mencapai target. Permasalahan lainnya adalah 

terdapat 2 kasus kematian ibu yang disebabkan keterlibatan paraji dalam proses persalinan 

serta kendala geografis. Secara geografi wilayah kerja Puskesmas Lebakwangi merupakan 

wilayah terpencil, masih ada beberapa kampung sulit terjangkau karena jalan yang 

menanjak dan rusak sehingga masyarakat lebih memilih dibantu oleh paraji yang dinilai 

lebih dekat dan mudah dibandingkan dengan dibantu tenaga kesehatan/faskes. Alasan yang 

mendasari hal tersebut juga disebabkan karakteristik warga yang masih percaya dengan 

dukun paraji karena faktor kedekatan, berasal dari masyarakat setempat serta telah 

membantu proses persalinan keluarga secara turun-temurun. Tentunya permasalahan 

tersebut berpengaruh terhadap cakupan K4 di Puskesmas Lebakwangi yang belum 

mencapai target. Sebagian ibu hamil tidak pernah memeriksakan kehamilan karena beberapa 

alasan.  

Upaya yang harus dilakukan adalah dengan mengambil langkah inovatif melalui 

kegiatan jembut bola. Sasaran yaitu ibu hamil perlu  dikunjungi ke rumahnya sejak 

kehamilan muda dan terutama sejak umur kehamilan 34-40 minggu mengingat banyak ibu 

hamil resiko tinggi yang tidak terdeteksi oleh tenaga kesehatan. Inovasi ini diberi nama 

“Jangkau Bumil Resti” (JANBURE). 

Inovasi Janbure sesuai dengan visi Puskesmas Lebakwangi yaitu mewujudkan 

masyarakat di wilayah kerja puskesmas Lebakwangi yang mandiri untuk hidup sehat, 

dengan misi  memberikan pelayanan kesehatan prima, menyeluruh dan terjangkau bagi 

masyarakat; Membangun masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat secara 

mandiri; Mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan 

nasional secara mandiri; dan Meningkatkan kualitas kinerja dan kuantitas pegawai. Dengan 



tata nilai Puskesmas Lebakwangi yaitu SEHATI (Santun, Empati, Handal, Adil, Tauladan, 

Integritas) dan budaya kerja TEGASS (Tepat, Gesit, Apik, Sopan, Santun). 

 

 

C. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan cakupan deteksi resiko tinggi ibu hamil 

b. Menigkatkan akses rujukan bagi ibu hamil dengan resiko kegawat daruratan 

c. Melakukan rujukan dini terencana bagi ibu hamil resiko tinggi 

d. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk pendampingan ibu hamil  

 

D. TATA HUBUNGAN KERJA 

Lintas program yaitu Bidan Wilayah desa binaan dan Lintas sektoral 

 

E. KEGIATAN POKOK 

1. Pendataan ibu hamil 

2. Pemetaan ibu hamil resiko tinggi 

3. Ante natal care terpadu 

4. Kelas ibu hamil 

5. Kunjungan rumah ibu hamil resiko tinggi 

6. Skrining ibu hamil resti dengan menganjurkan ibu hamil melakukan pemeriksaan lab 

sederhana ke puskesmas cek Haemoglobin, golongan darah, protein urine dan USG ke 

dokter spesialis kandungan. 

7. Koordinasi dengan jejaring 

 

F. CARA PELAKSANAAN 

Bidan melakukan pendataan ibu hamil baik resti maupun tidak resti kunjungan rumah 

dan penyuluhan masyarakat secara teratur untuk menjelaskan tujuan  pemeriksaan 



kehamilan pada ibu hamil, suami, keluarga maupun masyarakat. Bersama kader kesehatan 

mendata ibu hamil serta memotivasi agar memeriksakan kehamilan sejak dini. Melalui 

komunikasi dua arah dengan beberapa kelompok kecil masyarakat, dibahas manfaat 

pemeriksaan kehamilan. Ajak mereka memanfaatkan pelayana KIA terdekat atau sarana 

kesehatan lainnya untuk memeriksakan kehamilannya.  

Keterlibatan lintas sektor yaitu pamong, Toma, ibu, suami dan dukun bayi, 

menjelaskan prosedur pemeriksaan kehamilan yang diberikan. Hal tersebut akan 

mengurangi keraguan mereka tentang apa yang terjadi saat pemeriksaan antenatal, dan 

menjelaskan manfaat pelayanan antenatal dan mempromosikan ibu untuk pemeriksaan 

antenatal, pemeriksaan kehamilan harus segera dilakukan begitu diduga hamil dan 

dilaksanakan terus secara berkala selama kehamilan.  

Melakukan pemeriksaan ibu  hamil sesuai dengan standar pemanfaatan alat deteksi 

resiko tinggi dan apabila ditemukan resiko, maka dibuku KIA ditandai dengan stempel 

bumil resti dan di rumah pasien ditandai dengan bendera resti. Semua ibu hamil mempunyai 

kontak pembina desa. 

 

G. SASARAN 

Kunjungan rumah dilakukan untuk ibu hamil yang tidak pernah memeriksakan 

kehamilannya dan ibu hamil yang mempunyai resiko tinggi. 

 

H. TAHAPAN INOVASI DAN JADWAL PELAKSANAAN  

1. Tahapan Inovasi Janbure 

Tabel 1. Tahapan Inovasi Janbure 

 

No Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1 Latar Belakang Januari 2019 Penjaringan di lapangan 

2 Perumusan Ide Januari 2019 Perumusan ide dan masukan 

dari Kepala Puskesmas 

3 Perencanaan Februari 2019 Menyusun tim pengelola 

inovasi 

4 Implementasi Februari 2019 Setiap hari kerja 

 

 



 

2. Jadwal Pelaksanaan 

Jenis Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pendataan Ibu 

Hamil  √                       

Ante Natal Care 

Terpadu/Kunjungan 

Ibu Hamil Normal 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Kelas Ibu Hamil √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Kunjungan Ibu 

Hamil Resiko 

Tinggi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Skrinning Ibu Hamil √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

I. MONITORING EVALUASI PERENCANAAN KEGIATAN 

Rencana Kegiatan Kunjungan Ibu Hamil Resiko tinggi di lakukan pada semua Ibu 

hamil yang ada di wilayah Kerja Puskesmas Lebakwangi. 

 

J. PENCATATAN DAN PELAPORAN  

1. Pencatatan dibuat dalam bentuk laporan tertulis 

2. Pelaporan diserahkan setiap akhir bulan 

3. Pelaporan diserahkan kebidan koordinator Puskesmas Lebakwangi. 

 

 

  

  Mengetahui 

  Kepala Puskesmas Lebakwangi 

 

 

 

  dr.Rika Sukaesih 

NIP. 197508102014122991 
 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


