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I.

Pendahuluan
Sasaran Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/
MDGs) adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat
pada 2015. Salah satu upaya yang dilakuan adalah mengurangi kematian anak
balita hingga 2/3. Upaya tersebut merupakan upaya bersama yang dilakukan
oleh seluruh aspek masyarakat. Promosi dan deteksi dini komplikasi merupakan
langkah awal untuk mengurangi masalah diatas.

II.

Tujuan
a. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan tri
dharma perguruan tinggi
b. Memberikan pelayanan kebidanan pada ibu dan balita
c. Melakukan bimbingan kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan materi
yang telah didapatkan

III.

Kegiatan
a. Jenis kegiatan

:

1. Penyuluhan kebidanan pada ibu
2. Pelayanan kesehatan ibu dan balita (Pos KIA)
3. Pendampingan dan bimbingan mahasiswa
b. Waktu
1. Hari/tanggal : Minggu 11 Juli 2010
2. Jam

: 07.30-11.45 WIB

3. Tempat

: Dusun Krajan dan Perinci, desa Gading Kulon,

Kecamatan DAU
IV.

Acara
Susunan acara terlampir

V.

Pelaksana
a. Dosen :
1. Linda Ratna Wati, SST
2. Tri Novi Kurnia W, SST
b. Mahasiswa : 72 orang ( daftar nama terlampir)

VI.

Hasil kegiatan
a. Jumlah peserta
1. Ibu hamil

: 6 orang

2. Wanita Usia Subur

: 26 orang

3. Bayi dan Balita

: 96 bayi/balita

b. Pelaksanaan pelayanan KIA
1. Pelaksanaan pelayanan KIA meliputi :

a) Pemeriksaan ibu hamil : pemeriksaan antropometri (berat
badan, lingkar lengan), abdomen (palpasi dan auskultasi),
pemberian multivitamin dan penyuluhan kesehatan ibu hamil
serta persiapan persalinan.
b) Konsultasi kontrasepsi : penyuluhan kontrasepsi dan
penapisan terkait kontrasepsi yang dapat digunakan.
c) Pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi balita :
pemeriksaan antropometri (berat badan, panjang badan dan
lingkar kepala), penilaian perkembangan dengan
menggunakan KPSP (Kuesioner Pra Skrining
Perkembangan)
2. Pelaksanaan pelayanan KIA dilakukan setelah ibu mendapatkan
penyuluhan yang dilakukan di bilik sebelumnya oleh mahasiswa.
3. Pelaksanaan penyuluhan gizi dilakuan oleh mahasiswa dan dosen
jurusan Gizi FKUB
c. Pelaksanaan Bimbingan
Pelaksanan bimbingan berjalan lancar.
1. Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri
2. Pemeriksaan antroprometri (pemeriksaan berat badan dan panjang
badan bayi) dilakukan dengan bimbingan
3. Kegiatan pemantauan perkembangan bayi dilakukan oleh dosen.
d. Kendala
Pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa belum maksimal hal ini
karena yang terlibat dalam kegiatan penmas adalah mahsiswa semeter 2
sehingga pada proses bimbingan tidak semua ketrampilan dapat
dilakukan seperti pemeriksaan ibu hamil dan pemantauan perkembangan
balita. (kendala secara terinci pada lampiran)

VII. Penutup
Kegiatan pengabdian masyarakat 2010 di Kecamatan DAU dapat dilaksanakan
dengan baik dan lancar. Tidak ada kendala yang berarti. Persiapan dan
persamaan persepsi kegiatan antara mahasiswa dan dosen sangat menunjang
kelancaran kegiatan tersebut.

Susuna Acara
Hari/

Jam

kegiatan

Tanggal
Senin, 9

jawab
12.00-12.30

Mei 2011
Minggu, 9

Juli 2010

Koordinasi pelaksanaan Penmas Linda
2011

13.00-15.30

Mei 2010
Minggu, 11

Penanggung

Ratna

Wati, SST

Kuliah pakar mengenai post dan BEM FKUB
prenatal care di Rk 2.1 Faal FKUB

07.30-11.45

POS KIA di

SMP Negeri 3

Tumpang

Mahasiswa

a. Registrasi

Mahasiswa

b. Penyuluhan

Dosen

c. Pelayanan KIA

mahasiswa

dan

Kuliah Pakar 1
Hari, Tanggal

: Minggu, 9 Mei 2010

Tempat

: Amphy FK Ub

Waktu

: 13.00-15.30 WIB

Materi

: Sekilas Mengenai Post dan Prenatal Care

Sasaran

: Mahasiswa Kebidanan TA 2009

Peserta

: Mahasiswa Kebidanan TA 2009

Faktor pendukung

:

 Peserta antusias mengikuti kuliah pakar
 Pemateri bisa membawa suasana yang interaktif menyenangkan
Faktor penghambat :


Banyak mahasiswa yang tidak hadir karena hari libur

Saran dan Solusi


:

Koordinasi panitia lebih ditingkatkan

Kuliah Pakar 2
Hari, Tanggal

: Minggu, 8 Mei 2011

Tempat

: RK. F

aal 2.1 FKUB

Waktu

: 07.30-10.45 WIB

Materi

: Pentingnya Nutrisi bagi Perumbuhan dan Perkembangan Anak

Sasaran

: Mahasiswa Kebidanan TA 2010

Peserta

: Mahasiswa Kebidanan TA 2010

Faktor pendukung :
 Peserta antusias mengikuti kuliah pakar
 Pemateri bisa membawa suasana yang menyenangkan
Faktor penghambat :


Padatnya jadwal koegium sehingga sulit menentukan tanggal



Banyak mahasiswa yang tidak hadir karena hari libur

Saran dan Solusi

:



Koordinasi panitia lebih ditingkatkan



Pemilihan hari disesuaikan agar peserta dapat hadir seluruhnya

A.

POS IBU DAN ANAK (PIA)

Hari, tanggal

: Minggu, 11 Juli 2010

Waktu

: 07.30 – 11.45

Tempat

: Dusun krajan dan perinci, Desa Gading Kulon Kecamatan DAU

Sasaran

: Seluruh warga desa

Jumlah pasien

: 96 warga

Penanggung Jawab : Alfima Rahasti
Faktor Pendukung

:



Properti dan alat kesehatan yang dibutuhkan tersedia dalam kondisi yang baik



Semua peserta dari jurusan kebidanan dan sebagian dari farmasi hadir dalam
acara tersebut



Warga sangat antusias dengan acara pos ibu anak, misalnya : ada ibu-ibu
yang ingin datang walaupun jarak rumah dengan lapangan sangat jauh,



Peserta (mahasiswi kebidanan dan farmasi) melakukan jobnya masing-masing
dengan baik dan juga memberikan masukan yang membangun kepada panitia



Warga yang datang melebihi target



Para tenaga medis sangat kooperatif dan melayani warga dengan sangat baik

Faktor Penghambat

:



Cuaca panas



Terjadi pembludakan warga yang datang di Pos Ibu dan Anak



Ruang tunggu yang berada di sebelah ruang periksa kurang dimanfaatkan
dengan baik sehingga banyak warga yang menunggu di ruang periksa. Hal ini
mengakibatkan ketidakteraturan sistem regulasi yang membuat situasi sedikit
tidak terkontrol



Mahasiswi yang berperan sebagai pendamping kurang mengerti tentang alur
pemeriksaan dan juga job mereka dalam melayani warga



Sie Pemdis kurang mengantisipasi kemungkinan membludaknya warga yang
datang,



Kurangnya akomodasi bagi ibu-ibu yang rumahnya jauh dari lokasi PIA,
sehingga menghalangi niat mereka untuk memeriksakan diri



Petugas registrasi tidak mencatat data warga yang datang pada absensi warga
pada saat terjadi pembludakan warga



Beberapa pendamping tidak mengembalikan kartu status ke tempat registrasi
sehingga data jumlah pengunjung tidak akurat

Saran dan Solusi


:

Sie Pemdis sebaiknya lebih mempersiapkan rencana cadangan untuk
mengantisipasi kekacauan sistem regulasi yang diakibatkan pembludakan
warga



Sie Perlengkapan sebaiknya memberikan terpal atau semacam kain penutup di
depan pos registrasi karena pada jam-jam pelaksanaan PIA terik matahari
langsung menghadap ke tempat registrasi



Sie kestari harus lebih mengontrol jalannya registrasi atau membantu petugas
registrasi agar semua data dapat tercatat dengan akurat



Peserta PIA perlu mendapat pengarahan yang lebih jelas mengenai jobdesk,
shift dan alur regulasi pemeriksaan sehingga pada saat pelaksanaan tidak
merasa bingung dan dapat melayani warga dengan baik



Perlu adanya petugas atau panitia yang menyediakan akomodasi bagi warga
yang membutuhkan

