
Tabel 1.1. menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu mengalami penurunan pada tahun 2007 

ke tahun 2008 tapi mengalami kenaikan pada tahun 2009. Keadaan ini menggambarkan 

masih adanya permasalahan yang memerlukan dukungan/kerjasama yang lebih baik dari 

segi sarana/prasarana, petugas maupun unsur lain yang terkait.4 

       Adapun penyebab kematian ibu di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009 adalah 

disebabkan oleh perdarahan sebesar 33,8%, eklampsia sebesar 18,18% yang merupakan 

penyebab langsung. Kematian ibu oleh kasus lain-lain sebesar 40,50% yang biasanya 

dilatarbelakangi oleh penyebab tidak langsung antara lain keadaan kesehatan ibu hamil yang 

buruk, anemia dan penyakit infeksi akut/kronis (malaria, TBC, hepatitis, infeksi saluran 

kemih, dan lain-lain).4  Selain disebabkan oleh hal-hal tersebut, kematian ibu juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diantaranya: faktor perilaku masyarakat yang dipengaruhi 

oleh sosial budaya atau tradisi, ekonomi dan pendidikan.4 

       Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat 

dengan jumlah kematian ibu terbanyak yaitu: 35 kasus dimana jumlah kasus kematian ibu 

pada tahun 2007 sampai dengan 2009 ditunjukkan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lombok Timur                Tahun 2007 s.d 
2009  

 

Cakupan Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 

AKI 17 kasus 
64,5/100.000KH 

15 kasus 
60,6/100.000 KH 

35 kasus 
147,59/100.000 KH 
 

Sumber: Laporan Tahunan Seksi KIA Propinsi NTB Tahun 2009 

       Tabel 1.2. menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu mengalami penurunan pada tahun 

2007 ke tahun 2008 tapi mengalami peningkatan  pada tahun 2009, bahkan melebihi target 

nasional. Penyebab kematian ibu adalah: abortus (2,86%), perdarahan (51,43%), eklampsia 

(17,14%) dan lain-lain (28,57%).5 

       Sebagian besar kematian ibu dapat dicegah apabila mendapat penanganan yang 

adekuat difasilitas kesehatan. Faktor waktu dan transportasi merupakan hal yang sangat 



menentukan dalam merujuk kasus resiko tinggi. Oleh karenanya deteksi faktor resiko pada 

ibu baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat merupakan salah satu upaya penting 

dalam mencegah kematian dan kesakitan ibu. Penempatan bidan di desa memungkinkan 

penanganan dan rujukan ibu hamil beresiko sejak dini, serta identifikasi tempat persalinan 

yang tepat bagi ibu hamil sesuai dengan resiko kehamilan yang disandangnya.1  

       Sejak tahun 1990, Kabupaten Lombok Timur sudah melaksanakan program 

penempatan bidan di desa. Tahun 2009 jumlah bidan di desa sebanyak 105 orang dari 119 

desa (88,23%) dan bidan Puskesmas sebanyak 174 orang sehingga total bidan sejumlah 

313 orang. Dengan demikian, rasio bidan terhadap jumlah penduduk adalah ratio bidan per-

100.000 jumlah penduduk yaitu: 21,40. Bidan merupakan ujung tombak pelayanan 

kesehatan di daerah, terutama di daerah-daerah yang jauh dan terpencil.4-5 

       Secara kuantitas, tugas dan wewenang bidan dalam pengelolaan program KIA dapat 

dilihat pada indikator cakupan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS-KIA) yakni cakupan K1 

(kunjungan ibu hamil), K4 (kunjungan ibu hamil yang keempat), cakupan persalinan oleh 

tenaga kesehatan, deteksi ibu hamil beresiko oleh masyarakat, deteksi dini ibu hamil 

beresiko oleh tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan neonatal (KN) oleh tenaga 

kesehatan.1  

       Kinerja bidan di desa di kabupaten Lombok Timur dalam pelayanan 


