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KERANGKA ACUAN KEGIATAN INOVASI SIBBARES 
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I. Pendahuluan 

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia 

merupakan indikator penting untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

dan pemanfaatan fasilitas pelayanan Kesehatan yang tersedia. Hasil survei penduduk 

antar sensus (SUPAS) tahun 2015 menyatakan AKI di Indonesia yaitu 305/ 100000 

kelahiran hidup. Sementara itu AKB sebesar 22,23/ 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan 

target millennium DevelpmentGoals (MDGS) pada tahun 2015 yaitu AKI 102/100000 

kelahiran hidup dan AKB 23/11000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukan bahwa AKI 

dan AKB di Indonesia belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2015 MDGS 

dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGS). Salah satu target SDGS 

yaitu menurunkan AKI menjadi kurang dari 70 / 100000 kelahiran hidup dan AKB 

12/1000 kelahiran hidup pada tahun 2030.  

Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2018 menunjukkan 117,350/ 

kelahiran hidup atau 28 kematian ibu akibat melahirkan dan 109 kematian bayi baru 

lahir. Kematian bayi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat kesakitan 

dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan ( Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bogor 2010).  

Di Puskesmas Sukamanah tahun 2010 menunjukkan terjadi kematian ibu 2 

orang dan kematian bayi ada 3 orang. Adapun penyebab dari kematian ibu ini adalah 

pendarahan dan hipertensi. Sedangkan kematian bayi disebabkan oleh Berat Badan Bayi 

Lahir Rendah ( BBLR), persalinan kelainan letak yang ditolong oleh dukun paraji dan 

asfiksi. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak ibu hamil, melahirkan dan nifas yang 

tidak atau belum mendapatkan pelayanan yang optimal, sehingga puskesmas harus 

membuat inovasi untuk menurunkan terjadinya kematian ibu dan bayi ini.  

Menyikapi kondisi tersebut di atas diperlukan pemberdayaan dan peran 

serta masyarakat untuk menjalankan inovasi ini dengan mengembangkan program 

yang sudah ada di desa masing-masing yaitu Kader Posyandu yang dikembangkan 

menjadi Kader Siaga. Selain itu, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi para 

pemangku kepentingan, pengelola program dan bagi kader itu sendiri yang akan 



melakukan kegiatan di berbagai tingkatan administrasi untuk memfasilitasi 

terselenggaranya kegiatan Kader Siaga di masyarakat. 

 

II. Latar Belakang 

Angka kematian ibu ( AKI) dan Angka kematian bayi (AKB) di Indonesia 

masih tinggi. AKI merupakan salah satu indikator kesehatan masyarakat. AKI 

menggambarkan jumlah wanita yang meninggal oleh suatu penyebab kematian 

yang terkait dengan gangguan kehamilan dan penanganannya, tidak termasuk 

kecelakaan atau kasus insidental, selama kehamilan, persalinan sampai 42 hari 

setelah persalinan.  

Saat ini penurunan AKI dan AKB masih menjadi prioritas program 

kesehatan di Indonesia. Paradigma baru dalam upaya penurunan AKI dan AKB 

yaitu dengan asuhan berkesinambungan. Asuhan berkesinambungan ini diberikan 

untuk menekan AKI dan AKB diharapkan dengan asuhan berkesinambungan 

komplikasi yang terjadi pada ibu hamil sampai nifas dan bayi baru lahir dapat 

terdeteksi sedini mungkin, ( Kemenkes RI, 2015).  

Setiap kehamilan memiliki peluang untuk terjadinya suatu keadaan gawat 

darurat yang tidak diinginkan di masa mendatang, yaitu kemungkinan terjadi 

komplikasi obstetric pada saat persalinan yang dapat menimbulkan kematian, 

kesakitan, kecacatan dan ketidaknyamanan atau ketidakpuasan pada ibu atau 

bayinya. Peran petugas kesehatan khususnya bidan dalam penurunan AKI dan 

AKB ini antara lain memberikan pelayanan yang berkesinambungan berfokus pada 

aspek pencegahan melalui pendidikan kesehatan dan konseling, promosi kesehatan 

, pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan 

perempuan serta melakukan deteksi dini pada kasus-kasus rujukan. 

Salah satu strategi pengendalian penurunan AKI dan AKB yang efisien dan 

efektif adalah pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat khususnya 

kader kesehatan. Kader kesehatan ini yang selanjutnya disebut Kader Siaga 

diberikan fasilitas dan bimbingan untuk ikut berpartisipasi dalam penurunan AKI 

dan AKB, dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan deteksi 

dini , monitoring faktor resiko serta tindak lanjutnya. Kegiatan ini disebut dengan 

SIBBARES dimana pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh Kader Siaga di tiap 

desa. Adapun kader Siaga ini terdiri dari kader kesehatan, sopir mobil siaga di desa 



dan sopir ambulance di Puskesmas. Kader siaga ini diharapkan dapat meningkatkan 

sikap mawas diri masyarakat terhadap faktor resiko ibu hamil. melahirkan, nifas 

dab bayi baru lahir, sehingga kematian ibu dan bayi dapat dicegah sedini mungkin.  

 

III. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus  

Tujuan Umum 

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) 

dan Angka Kematian Bayi (AKB).  

 

Tujuan Khusus 

1. Terselenggaranya pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan Bayi baru 

lahir secara berkesinambungan 

2. Terdeteksinya factor resiko ibu sedini mungkin 

3. Mempercepat ibu untuk mendapatkan pertolongan apabila terjadi kegawat 

daruratan. 

4. Mempercepat ibu mendapatkan tempat rujukan 

5. Adanya kemauan masyarakat untuk mengenali kasus resiko tinggi pada ibu 

hamil dan bayi serta berupaya melakukan tindakan pencegahan dengan 

memeriksakan kehamilannya sedini mungkin (baik ke posyandu atau ke 

tempat pelayanan kesehatan lainnya) 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan  

Kegiatan Pokok 

1. Pelacakan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan Bayi 

2. Pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi 

3. Rujukan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi apabila terjadi kegawat aruratan 

4. Pelaporan ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi  

 

Rincian Kegiatan 

1. Pendataan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi 

2. Menggerakan ibu hamil dan bayi untuk diperiksa ke tempat pelayanan 

Kesehatan yang terdekat ( posyandu, puskesmas dan ke bidan desa) 

3. Melakukan konseling dan penyuluhan kepada masyarakat  



4. Melaporkan semua hasil kegiatan di lapangan. 

5. Membantu rujukan apabila terjadi kegawatdaruratan 

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

1. Kesepakatan menyelenggarakan kegiatan kader siaga 

2. Menetapkan kader dan pembagian peran, fungsinya sebagai tenaga kader siaga 

3. Menetapkan jadwal pelaksanaan ( setiap bulan untuk kegiatan Posyandu, 

setiap hari untuk kordinasi dengan bidan desa, bidan kordinator dan 

Puskesmas)  

4. Merencanakan besaran dan sumber pembiayaan. 

5. Melengkapi sarana dan prasarana. 

6. Melaksanakan kegiatan Pembinaan kader siaga setiap 3 bulan sekali 

 

VI. Sasaran 

Sasaran utama adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan Bayi 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi SIBBARES 

No. TAHAPAN 
WAKTU 

KEGIATAN 
KETERANGAN 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Januari 2010 Advokasi dengan lintas sektor 

(kecamatan ) 

2. Perumusan Ide Januari-Februari 2020 Perusemua ide dari semua pihak 

( tim UKM Puskesmas 

Sukamanah) kordinasi dengan 

pemegang program dan Kepala 

Puskesmas Sukamanah 

3. Perancangan Maret 2020 Mengadakan pertemuan tim UKM 

Puskesmas Sukamanah untuk 

pembentukan kader siaga darurat 

4. Implementasi Maret 2020 Pelaksanaan minimal 1x dalam 

sebulan mengikuti kegiatan 

posyandu siaga setiap waktu 

apabila ada kedaruratan. 

Pembinaan kader siaga setiap 3 

bulan sekali ( evaluasi kegiatan) 



B. Pelaksanaan Inovasi SIBBARES 

Pelaksanaan kegiatan Kader Siaga dilakukan setiap bulan mengikuti 

kegiatan Posyandu. Untuk kejadian kegawat daruratan kader siap siaga setiap Waktu 

sesuai kesepakatan.  

 

VIII. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan 

Pencatatan, pelaporan hasil kegiatan dilaporkan oleh kader ke Bidan 

Desa, kemudian dicatat di buku register kohort ibu dan bayi, dilaporkan setiap 

bulan ke Bidan kordinator di Puskesmas dan diketahui oleh Kepala Puskesmas 

untuk dilaporkan ke dinas Kesehatan sebagai laporan bulanan KIA. Kegiatan 

dan Pelaporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan program Penyakit Tidak Menular 

( PTM ) dilaporkan kepada Kepala Puskesmas Sukamanah. 
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