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I. Pendahuluan 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam 

menilai derajat kesehatan. Kematian Ibu dapat digunakan dalam pemantauan 

kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan 

secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. 

Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya 

indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Kasus kematian Ibu 

meliputi kematian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas. 

Kematian ibu menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu 

penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya 

(tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan 

dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama 

kehamilan. Adapun Penyebab kematian ibu adalah komplikasi kehamilan seperti 

anemia, hipertensi. Gangguan persalinan langsung misalnya perdarahan sebesar 

28%, infeksi sebesar 11%, eklampsia sebesar 24%, dan partus macet (lama) sebesar 

5%. Kemungkinan terjadinya kematian ibu dalam persalinan di puskesmas atau 

rumah sakit karena kesiapan petugas, ketersediaan bahan, peralatan dan sikap 

petugas. Di perjalanan diakibatkan sarana transportasi, tingkat kesulitan dan 

waktu tempuh, serta kematian di rumah diakibatkan keputusan keluarga 

(pengetahuan, ketersediaan dana, kesibukan keluarga dan sosial budaya) serta 

ketersedian transportasi (Lancet, 2005). Penyebeb terbesar kematian ibu selama 

tahun 2010-2013 yaitu perdarahan. Partus lama merupakan penyumbang 

kematian ibu terendah. Sementara itu penyebab- penyebab lain adalah penyebab 

kematian ibu secara tidak langsung, seperti penyakit kanker, ginjal, jantung, 

tuberculosis atau penyakit lain yang diderita ibu. (Pusat Data dan Informasi 

Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Komplikasi kehamilan dan persalinan dapat dicegah dengan pemeriksaan 

kehamilan secara teratur. Menurut WHO (2010), Antenatal Care adalah 

pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan 

perkembangan janin dalam rahim. Antenatal care bertujuan untuk menjaga ibu 

agar sehat selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas serta mengusahakan 

bayi yang dilahirkan sehat, memantau kemungkinan adanya risiko-risiko 

kehamilan, dan merencanakan penatalaksanaan yang optimal terhadap 

kehamilan risiko tinggi serta menurunkan mordibitas dan mortalitas ibu dan bayi 

(Depkes, 2007). 



Pemeriksaan kehamilan merupakan kunjungan kesehatan yang diberikan 

kepada ibu selama hamil yang sesuai dengan pedoman pelayanan pemeriksaan 

kehamilan yang ditentukan. Kunjungan Antenatal Care merupakan kunjungan 

ibu hamil ke bidan atau ke dokter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya 

hamil untuk mendapatkan pelayanan/asuhan antenatal (Depkes RI, 2009). Tujuan 

Antenatal Care yaitu mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik dan mental 

ibu dan bayi dengan memberikan pendidikan gizi, kebersihan diri dan proses 

kelahiran bayi, mendeteksi dan menatalaksanakan komplikasi medis, bedah 

ataupun obstetrik selama kehamilan, mengembangkan persiapan persalinan 

serta rencana kesiagaan menghadapi komplikasi, membantu menyiapkan ibu 

untuk menyusui dengan sukses, menjalankan puerperium normal, dan merawat 

anak secara fisik, psikologi dan sosial. (Kusmiyati,et al.,2008). Pada setiap 

kunjungan pemeriksaan ibu hamil petugas mengumpulkan dan menganalisis data 

mengenai kondisi ibu melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk 

mendapatkan diagnosis kehamilan intra uterin, serta ada tidaknya masalah atau 

komplikasi (Depkes RI, 2009). 

Pelayanan pemeriksaan kesehatan ketika masa kehamilan menjadi suatu 

bagian yang penting untuk menurunkan Angka Kematian Ibu yang saat ini masih 

tinggi di Indonesia. Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui 

pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa 

kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia 

kehamilan 0-12 minggu), minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-

24 minggu), dan minimal 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu-

lahir). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin 

perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, 

pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan (Kemenkes, 2014). 

Pelayanan antental oleh tenaga professional (dokter spesialis kebidanan, Dokter 

umum, bidan, perawat) untuk ibu selama masa kehamilannya, sesuai dengan 

standard minimal pelayanan Antenatal Care yaitu penimbangan badan, 

pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pemberian imunisasi TT, 

pengukuran tinggi fundus uteri, temu wicara, pemberian tablet Fe (Mufdlilah, 

2009). 

II. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih 

menghadapi permasalahan terkait tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka 



kematian bayi (AKB). AKI di Indonesia menduduki peringkat tertinggi 

dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya (The ASEAN 

Secretariat Jakarta, 2017). 

Pemeriksaan kehamilan secara rutin adalah elemen penting perilaku 

kesehatan ibu untuk mengurangi AKI melalui penyediaan informasi dan 

pelayanan dari petugas kesehatan mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan dan 

tindakan yang harus dilakukan. WHO dan Kementerian Kesehatan 

merekomendasikan pemeriksaan masa kehamilan minimal empat kali untuk 

kehamilan normal, yaitu satu kali pada trimester pertama dan kedua, serta dua 

kali pada trimester ketiga (frekuensi 1-1-2). Pemeriksaan kehamilan juga 

mendorong ibu untuk melahirkan di fasilitas kesehatan dengan metode 

persalinan yang tepat. 

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan 

indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah 

memperoleh pelayanan Antenatal Care pertama kali oleh tenaga kesehatan, 

dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu 

satu tahun. Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah 

memperoleh pelayanan Antenatal Care sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali 

sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu 

wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan 

akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil 

dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan (Kemenkes, 2014) 

Berdasarkan data Puskesmas Situ Udik Tahun 2017 target yang harus di 

capai pada pemeriksaan ibu hamil seharusnya sebesar 95%, namun dari data yang 

ada target pemeriksaan ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya yang ke 4 

kali (kunjungan K4) pada trimester 3 hanya mencapat 78%. Padahal pemeriksaan 

ibu hamil ini sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan selama masa 

kehamilan dan mempersiapkan pada saat kelahiran nanti dalam rangka 

penurunan AKI/AKB. Upaya pemeriksaan kondisi ibu hamil juga penting untuk 

mengetahui kondisi gizi ibu hamil , mengingat banyak diantara masyarakat yang 

kurang perduli terhadap gizi Ibu hamil.Padahal kesehatan pada masa kehamilan 

dangat penting bagi pertumbuhan janin dalam upaya pencegahan stunting. 

Berikut rangkuman permasalahan yang terjadi di wilayah Puskesmas Situ Udik: 

1. Rendahnya K4 ibu hamil 

2. Masih tingginya angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Situ Udik 



3. Masih cukup tingginya cakupan permasalahan gizi pada ibu hamil seperti ibu 

hamil anemia dan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis)  

Tindak lanjut dari kondisi tersebut Puskesmas Situ Udik membuat 

terobosan baru dalam upaya meningkatkan kunjungan ibu hamil ke Puskesmas 

sekaligus memperbaiki gizi ibu hamil. Inovasi yang di buat oleh Puskesmas Situ 

Udik yaitu dengan mengadakan demo kuliner yang diberi nama “Demo Kuliah 

Tinggi (Demo Kuliner Ibu Hamil Tinggi Gizi)”.  

Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi Program Gizi dan Promkes dengan 

mengadakan penyuluhan kesehatan tentang gizi selama masa kehamilan dan 

pelatihan (demo masak) kuliner yang bergizi tinggi agar nutrisi ibu hamil dan bayi 

dapat tercukupi sehingga menjadikan ibu dan bayinya sehat dengan pemanfaatan 

olahan yang berbahan dasar daun kelor yang merupakan tanaman kesehatan dan 

tradisional di tanam di Taman Wisata Mujarab “Jamu, Jaga, Raga, Bugar” yang ada 

di Puskesmas Situ Udik yang diolah menjadi berbagai macam olahan padat gizi. 

Dengan adanya Demo Kuliner Tinggi Gizi ini diharapkan dapat menarik ibu 

hamil untuk datang melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga cakupan 

kunjungan/ K4 dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan status gizi ibu 

hamil dan keluarga serta mencegah adanya  kasus Stunting. Demo Kuliah Tinggi 

di lakukan pada saat kegiatan kelas ibu di posyandu yang tersebar di 4 desa yaitu 

situ udik, situ ilir, sukamaju dan cemplang.  

 

III. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak  

 

2. Tujuan Khusus 

- Untuk meningkatkan K4 ( Pemeriksaan ibu hamil ke 4 kali di trimester ke 

Tiga) 

- Untuk meningkatkan jumlah peserta kelas ibu 

- Untuk mencegah adanya kasus balita stunting 

- Untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya pemeriksaan 

kehamilan dan gizi semasa kehamilan 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

Inovasi Demo Kuliah Tinggi dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan 



demo masak di luar gedung (posyandu) yang terdiri dari 40 posyandu dan 

tersebar di 4 desa. Kegiatan diawali dengan penyuluhan oleh petugas promkes 

terkait kesehatan ibu hamil dan gizi semasa kehamilan. Selanjutnya kegiatan 

dilakukan dengan demo masak dengan berbagai menu yang menarik dan 

berbahan baku utama daun kelor. Seperti telor dadar dan bobor kelor. Kegiatan 

demo masak tersebut dilakukan 1 bulan sekali secara bergiliran di 4 desa selama 

satu tahun. 

Tabel 1. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Demo Kuliah Tinggi 

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan 

1 Demo Kuliner Ibu Hamil Tinggi Gizi 

Kegiatan Demo Kuliah Tinggi diadakan 
Setiap Satu Bulan Sekali Pada Saat 
Kegiatan Kelas Ibu. Pengolahan 
makanan dilakukan sendiri oleh ibu 
hamil kemudian dihidangkan dan di 
makan oleh para ibu hamil secara 
bersama – sama di Posyandu. Sumber 
dana yang digunakan berasan dari 
swadaya masyarakat berupa dana sehat 
yang besarnya Rp. 1.000,00/ kepala 
keluarga 

 

Tabel 2. Menu Demo Kuliah Tahun 2019 yang Sudah Dilaksanakan 

Hari / Bulan Menu Bahan 
Selasa / Maret Bubur kacang ijo Kacang ijo, gula merah, 

susu 
Selasa / April Puding sehat Agar – agar, gula pasir, 

buah mangga, susu 
Selasa / Mei Bubur sumsum Tepung beras, gula merah, 

santan, daun pandan 
Selasa / Juni Sup telur puyuh Telur puyuh, wortel, 

kentang, kol, brokoli, daun 
bawang, seledri, tomat 

Selasa / Juli Tumis bayam ati ampela Ati, ampela, bayam, tempe, 
tahu 

Selasa / Agustus Sop buah Melon, apel, pear, buah 
naga, susu, gula 

Selasa / September Agar – agar kacang ijo Agar – agar, kacang ijo 
rebus, gula putih, susu 

Selasa / Oktober Cah kangkung komplit Telur, kangkung, tempe, 
tahu 

Selasa / November Pepes tahu komplit Tahu, telur, daun bawang, 
daun kemangi, wortel 

Selasa / Desember Nasi goreng komplit Nasi, jagung, buncis, 
wortel, telur, daging, 
ayam, mentega, timun 



Tabel 3. Menu Demo Kuliah Tahun 2020 

Hari / Bulan Menu Bahan 
Selasa / Januari Perkedel ala bumil non 

MSG 
Tahu, kentang, telur, 
ayam, daun bawang 

Selasa / Februari Sup bakso daging Bakso daging, wortel, 
buncis, jagung, daun 
bawang, telur puyuh 

Selasa / Maret Jus buah Alpuket, susu full kream 
Selasa / April Bubur kacang ijo Kacang ijo, gula merah, 

gula pasir, susu, jahe, daun 
pandan 

Selasa / Mei Libur ramadhan  
Selasa / Juni Jus buah Buah naga, buah apel, susu 

full ream, es batu 
Selasa / Juli Pepes tahu nasi Tahu, nasi, telur, daun 

bawang, daun singkong 
Selasa / Agustus Bubur kacang ijo susu Kacang ijo, susu, gula, 

pandan, jahe 
Selasa / September Nuget ayam sayur Ayam, tahu, wortel, tepung 

panir, telur, tepung terigu, 
daun bawang, daun 
seledri, dan bumbu – 
bumbu 

 

V. Sasaran 

Sasaran dari kegiatan ini yaitu semua ibu hamil yang ada di wilayah 

Puskesmas Situ Udik  

 

VI. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

1. Tahapan Inovasi  

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Januari 2019 Masalah rendahnya cakupan K4 

2. Perumusan Ide Februari  2019 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak/ koordinasi dengan 

Kepala Puskesmas 

3. Perancangan Maret 2019 Menyusun tim pengelola inovasi 

dan 

linsek 

4. Implementasi Maret 2019 Penyuluhan dan demo masak  

 

 



 

 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

No Kegiatan 

Tahun 

2019 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 
Demo Kuliner Tinggi 

Gizi  

  
          

 

VII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Pelaporannya 

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap bulan sesuai 

jadwal           

 

VIII. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

Pencatatan dengan menggunakan daftar hadir kelas ibu dan buku demo 

kuliah tinggi. 

 

IX. Penutup 

Demikianlah kerangka acuan kegiatan ini dibuat sebagai acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan inovasi Demo Kuliah Tinggi di Puskesmas Situ Udik. 

 

 

 

Mengetahui, 
Kepala Puskesmas Situ Udik 
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