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A.  Latar Belakang Masalah 

AKB (Angka Kematian Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu) 

merupakan salah satu indikator kesehatan masyarakat suatu negara. 

Tingginya AKB dan AKI di Indonesia menunjukkan masih lemahnya 

pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak. Salah satu program pemerintah 

untuk menangani masalah ini adalah program EMAS. Program EMAS 

(Expanding Maternal and Neonatal Survival) merupakan sebuah program 

yang bertujuan untuk menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB 

(Angka Kematian Bayi) di Indonesia sebesar 25% sesuai dengan MDGs 

Indonesia. Program ini dicanangkan akan berlangsung selama 5 tahun, dari 

tahun 2012 hingga 2016. Peluncuran proram EMAS di Kabupaten Tegal 

sendiri dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi program EMAS yang 

diadakan pada tanggal 22 Maret 2012.  

Berdasarkan data PWS (Pemantauan Wilayah Setempat) Jawa 

Tengah 2011, jumlah kematian ibu di Kabupaten Tegal tercatat 51 orang. 

AKB dan AKI di Kabupaten Tegal memang tidak meningkat secara terus 

menerus tiap tahunnya. Tapi terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal inilah 

yang perlu diwaspadai mengingat adanya kemungkingan terjadi peningkatan 

AKB dan AKI di tahun-tahun berikutnya. Memang banyak beberapa 

indikator kesehatan masyarakat di Kabupaten Tegal yang meningkat, tapi 

ternyata masih dibawah target pada tahun 2010. Diantaranya cakupan 

komplikasi kebidanan mengalami kenaikan pada tahun 2008 sebesar 

15,89% tetapi masih di bawah target sebesar 76% pada tahun 2010, cakupan 

pelayanan ibu nifas mengalami kenaikan pada tahun 2008 sebesar 82,32% 

tetapi masih di bawah target sebesar 86% pada tahun 2010, dan cakupan 

pelayanan anak balita mengalami kenaikan pada tahun 2008 dari 45,07% 

menjadi 51,5% tetapi masih di bawah target sebesar 60% pada tahun 2010.  

Salah satu misi dalam mewujudkan visi Indonesia sehat 2010  adalah 

mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Perilaku sehat dan 

kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan 
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kesehatan. Kemandirian masyarakat dapat terwujud dengan memberikan 

pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi Mutakhir (TIM) kepada 

mereka. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu 

kebijakan umum pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran dari pembangunan kesehatan. Peran Teknologi Informasi Mutakhir 

(TIM) menjadi sangat menentukan bagi keberhasilan berbagai program 

pembangunan termasuk pembangunan kesehatan. Pembangunan teknologi 

informasi di bidang kesehatan pada hakekatnya ditujukan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Perkembangan teknologi informasi mutakhir  memberi peluang 

kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang salah satu 

persoalan penting yang dihadapi sehari hari yaitu kesehatan. Peningkatan 

pemahaman tentang kesehatan ini dapat membawa pengaruh yang sangat 

besar terhadap cara pandang masyarakat terhadap kebiasaan hidup sehari-

hari yang dapat memberikan dampak terhadap kesehatan manusia. Sebagai 

contoh konsumsi makanan yang menyehatkan bagi ibu dan janin dalam 

kandungan serta informasi mengenai tanda-tanda bahaya pada kehamilan 

trimester tiga. 

Desa Tembok Kidul merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Adiwerna. Pada tahun 2012 terdapat kasus bayi meninggal pada 

usia seminggu setelah kelahirannya yang tidak diketahui secara pasti 

penyebabnya oleh keluarga bayi tersebut. Berbagai faktor predisposisi 

keluarga bayi yang rendah menjadikan mereka tidak begitu peduli terhadap 

permasalahan kesehatan. Kematian bayi mestinya dapat diketahui 

penyebabnya ketika pihak keluarga membawanya ke Rumah Sakit terdekat 

untuk diperiksa penyebabnya atau mungkin hanya sekedar mendatangkan 

seorang ahli untuk mencoba menemukan penyebab kematian bayi. Tingkat 

pendidikan masyarakat di Desa ini yang sebagian besar hanya tamat SD atau 

SMP mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap kesehatan terlebih 

dalam diri mereka bahwa kesehatan mahal dan menghabiskan banyak uang 

telah mendarah daging. Selain itu, kematian bayi juga erat kaitannya dengan 
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kondisi ibu saat mengandung dan juga melahirkan. Beban ganda wanita usia 

subur di desa ini yang menjadi seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan seorang ibu rumah tangga mempengaruhi kesehatannya saat 

mengandung juga melahirkan serta menjadikan waktu mereka hanya 

digunakan untuk bekerja dan mengurus rumah tangga. 

Berdasarkan kondisi seperti yang telah dikemukakan di atas, maka 

perlu dicari solusi yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat tujuan yang 

efektif dan efisien. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan Teknologi 

Informasi Mutakhir (TIM) seperti sms, hotline, dan media sosial, yang 

murah, praktis, dan cepat. Penggunaan Teknologi Informasi Mutakhir (TIM) 

memberikan  banyak kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, antara 

lain hemat biaya transportasi, ekonomis dalam hal waktu dan biaya. 

Beberapa masyarakat sudah memiliki salah satu produk teknologi informasi, 

seperti handphone ataupun komputer. Namun, permasalahannya adalah 

kebanyakan dari mereka tidak memanfaatkannya untuk kebutuhan 

kesehatan baik karena tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya atau 

tidak peduli dan tidak mempunyai kesadaran akan pentingnya kesehatan.  

B. Perumusan Masalah 

Mayoritas wanita usia subur di Desa Tembok Kidul sudah 

menggunakan teknologi informasi mutakhir dalam kehidupan sehari-

harinya. Namun, hal tersebut kurang dimanfaatkan untuk kepentingan 

kesehatan terutama dalam kasus cakupan pelayanan komplikasi kebidanan, 

pelayanan ibu nifas, dan pelayanan balita yang masih di bawah target yang 

merupakan salah satu indikator kesehatan ibu dan anak di Indonesia. 

Sehingga diperlukan pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi Mutakhir 

(TIM) untuk kepentingan kesehatan terutama guna meningkatkan derajat 

kesehatan ibu dan anak di Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, 

Kabupaten Tegal. 

C. Tujuan 

Program ini bertujuan untuk : 
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a. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak terhadap 

wanita usia subur. 

b. Memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi informasi 

mutakhir terhadap wanita usia subur untuk peningkatan pelayanan 

kesehatan ibu dan anak. 

c. Meningkatkan keterampilan tentang pemanfaatan teknologi informasi 

mutakhir terhadap wanita usia subur.  

D.  Luaran yang Diharapkan 

Melalui program pelatihan ini luaran yang diharapkan antara lain: 

1. Wanita usia subur mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan 

anak. 

2. Wanita usia subur mendapatkan pengetahuan tentang pemanfaatan 

teknologi informasi mutakhir untuk peningkatan pelayanan kesehatan 

ibu dan anak. 

3. Wanita usia subur mendapatkan keterampilan tentang pemanfaatan 

teknologi informasi mutakhir terhadap wanita usia subur.  

E.  Kegunaan 

Kegunaan pelatihan ini untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, 

ibu nifas, dan ibu balita dan menurunkan AKB dan AKI yang terjadi saat 

dan setelah persalinan di Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, 

Kabupaten Tegal. 

F.   Gambaran Umum Masyarakat Sasaran 

    Desa Tembok Kidul merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Adiwerna. Desa ini terdiri 3 RW dan 23 RT dengan jumlah 

penduduk 5200 jiwa dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

2688 orang dan perempuan 2572 orang. Dari 2572 penduduk perempuan 

1120 diantaranya berumur 16-55 tahun. Secara topografi desa Tembok 

Kidul memiliki luas kemiringan rata-rata daratan rendah 143,39 Ha dan 

dengan ketinggian 19 meter diatas permukaan laut. Secara klimatologi 

desa ini berada pada suhu 29-33 ◦C. Banyaknya curah hujan 20/25 

cm/tahun, kelembaban udara 15-20 ◦C dan kecepatan angin 15 knot. 
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    Tingkat pendidikan penduduk di Desa ini sebagian besar adalah 

tamat SD atau sederajat dengan jumlah 1879 jiwa disusul dengan tamat 

SLTP atau sederajat dengan jumlah 1068 jiwa. Mata pencaharian terbesar 

adalah pedagang dan wiraswasta dengan jumlah 715 orang dan 613 orang. 

Jumlah perempuan pada umur 16-55 tahun adalan 1120 jiwa dari total 

penduduk perempuan 2572 jiwa yang artinya jumlah Wanita Usia Subur 

(WUS) di desa ini cukup banyak yang terdiri dari 39 ibu hamil, 11 ibu 

nifas, dan 57 ibu balita. Tingkat pendidikan terakhir rata-rata wanita usia 

subur di desa ini adalah SD dan SMP dan hanya sedikit yang menempuh 

pendidikan di SMA dan perguruan tinggi. 

    Peran serta perempuan di desa Tembok Kidul dalam segala hal 

masih rendah. Hal ini terlihat dari sedikit sekali peran serta perempuan 

dalam kegiatan pertemuan warga, Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), 

pengorganisasian masyarakat yang meliputi pelaksanaan ulang FGD 

refleksi kemiskinan dan penyempurnaan atau pelaksanaan ulang pemetaan 

swadaya berorientasi IPM-MDGs, pengembangan kelembagaan 

masyarakat, pembentukan atau pengukuhan UP-UP, dan PJM Pronangkis 

serta tinjauan partisipatif baik internal maupun eksternal. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih ada subordinasi wanita di masyarakat desa 

Tembok Kidul yang menganggap wanita hanya sebagai konco wingking. 

Wanita Usia Subur (WUS) di Desa ini juga masih berpikiran konservatif 

dan memegang erat budaya paternalistik. Hal ini terbukti banyak dari 

perempuan disini yang masih memegang doktrin pendidikan tinggi 

tidaklah penting sehingga banyak dari WUS yang hanya tamat SD atau 

SMP dan menjadi ibu rumah tangga yang hanya menangani urusan 

domestik. Selain itu, budaya 3M (maca, masak, manak) juga masih 

mendarah daging dalam diri mereka dan mereka tidak pernah menyadari 

bahwa selain ketiga hal tersebut mereka juga mempunyai hak untuk 

menempuh pendidikan tinggi dan mencari pengetahuan sebanyak mungkin 

terutama yang berkaitan dengan diri mereka seperti pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi. 
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    Mayoritas wanita usia subur di desa Tembok Kidul bekerja sebagai 

wiraswasta dan karyawan home industry. Khususnya industri baju atau 

konveksi yang sering kali bekerja tanpa mengenal waktu. Terlebih ketika 

mendekati hari raya idul fitri, dimana hampir seluruh karyawan di Industri 

Baju bekerja full time. Selain itu, mayoritas wanita usia subur di desa ini 

memiliki beban kerja yang hampir sama dengan laki-laki yaitu dengan 

menjadi karyawan disamping mereka juga berperan  sebagai seorang ibu 

bagi anak-anaknya sekaligus seorang istri atau dapat disebut dengan beban 

ganda (double borden). Dengan kesibukan wanita usia subur di Desa ini 

menjadikan waktu mereka hanya dipakai untuk bekerja dan mengurus 

rumah tangga sehingga tidak ada waktu untuk sekedar meningkatkan 

pengetahuan mereka tentang kesehatan dan belajar bagaimana 

memanfaatkan teknologi informasi mutakhir untuk kepentingan mereka 

terutama terkait masalah kesehatan ibu dan anak. 

G.   Metode Pelaksanaan 

1. Persiapan 

Tahapan persiapan dimulai dengan perijinan kepada pemuka 

masyarakat Desa Tembok Kidul untuk mengadakan pelatihan pada 

wanita usia subur yang dilaksanakan di Balai Desa Tembok Kidul. 

Sosialisasi kepada kelompok sasaran juga dilakukan pada tahap 

persiapan melalui penyebaran pamflet atau woro-woro di beberapa 

tempat. 

Persiapan peralatan dan tempat meliputi penyewaan LCD, 

handycam, kursi, dan sound system. Persiapan media untuk pelatihan 

berupa poster, leaflet, dan video yang terkait dengan materi pelatihan, 

serta mempersiapkan materi untuk pelatihan pemanfaatan teknologi 

informasi mutakhir sebagai upaya menurunkan AKI dan AKB. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pelatihan direncanakan akan dilakukan di Balai 

Desa Tembok Kidul. Pelaksanaan kegiatan akan dibagi menjadi dua 

kali pelatihan dalam kurun waktu satu bulan dengan jumlah peserta 
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pada tiap pertemuan maksimal 50 orang yang terdiri dari ibu hamil, 

ibu nifas, dan ibu balita. Pembagian gelombang pelatihan menjadi dua 

diharapkan akan membuat pelatihan menjadi efektif. Program akan 

dijalankan oleh mahasiswa dengan bimbingan dari dosen 

pembimbing. Metode yang akan diterapkan meliputi ceramah, diskusi, 

demonstrasi, dan simulasi.  

3. Penyelesaian 

Tahapan penyelesaian terdiri dari monitoring, evaluasi 

pelaksanaan program, dan penyusunan laporan akhir. Evaluasi 

peningkatan pengetahuan akan dilihat melalui perbandingan hasil 

pre test dan post test yang akan diberikan pada saat sebelum dan 

sesudah pelatihan. Sedangkan untuk peningkatan keterampilan dapat 

dilihat dari partisipasi peserta dalam simulasi di akhir pelatihan. 

 H.   Jadwal Kegiatan  

 

Nama Kegiatan 

Bulan 

Ke-1 

Bulan 

Ke-2 

Bulan 

Ke-3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Persiapan             

Pelaksanaan  

1. Penyuluhan Kesehatan 

Ibu dan Anak 

2. Pelatihan Pemanfaatan 

Tekonologi Informasi 

Mutakhir (TIM) 

            

Penyelesaian  

- Monitoring  

- Evaluasi  

- Laporan  

            

 

I.    Rancangan Biaya  

No Keterangan Quantit Harga Total 
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y Satuan 

 Bahan Habis 

Pakai 

   

1. Snack kader dan 

Panitia  

20 Rp 5.000.00 Rp 100.000,00 

2. Snack peserta 100 Rp 5.000,00 Rp 500.000,00 

3. Aqua  125 Rp 2.500,00 Rp 312.500,00 

4. Makan besar 125 Rp 10.000,00 Rp 1.250.000,00 

 Subtotal   Rp 2.162.500,00  

 Peralatan Penunjang PKM   

1. Sewa LCD dan 

Layar 

1 × 2 

hari 

Rp 

500.000,00 

Rp 1.000.000,00 

2. Spanduk 2 Rp 

100.000,00 

Rp 200.000,00 

3. Standing Banner 

plus kakinya  

1 Rp 

200.000,00 

Rp 200.000,00 

4. Kertas A4 2 rim Rp 40.000,00 Rp 80.000,00 

5. Tinta Hitam 3 Rp 70.000,00 Rp 210.000,00 

6. Sewa sound system 

dan mic 

2×2 hari Rp 

300.000,00 

Rp 1.200.000,00 

7. Sewa kursi 100×2 

hari 

Rp 5.000 Rp 1.000.000,00 

8. Penggandaan 

materi 

penyuluhan 1 

100 Rp 5.000,00 Rp 500.000,00 

9. Penggandaan 

materi pelatihan  

100 Rp 5.000,00 Rp 500.000,00 

12. Tinta Warna 2  Rp 90.000,00 Rp 180.000,00 

13. Leaflet 125 Rp 500,00 Rp 62.500,00 

14. Stiker 125 Rp 1.000,00 Rp 125.000,00 

15 Pulpen 100 Rp 2.000,00 Rp 200.000,00 
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16 Map plastik 

transparan 

100 Rp 5.000,00 Rp 500.000,00 

17 Sewa handycam  1×2 hari Rp 

250.000,00 

Rp 500.000,00 

 Subtotal   Rp 6.457.500,00 

 Perjalanan    

1. Transportasi 

Purwokerto-Tegal 

(untuk 4 orang) 

6 kali 

pulang-

pergi  

Rp 300.000 Rp 1.800.000,00 

2. Transportasi desa   Rp 100.000,00 

 Subtotal   Rp 1.900.000,00 

 Lain-lain    

1. Hadiah/doorprize 9 Rp 45.000,00 Rp 405.000,00 

2. Kenang-kenangan     

- Pembicara 2 Rp 

100.000,00 

Rp 200.000,00 

- Desa 1 Rp 

300.000,00 

Rp 300.000,00 

3. Pulsa (sms dan 

modem) 

  Rp 200.000,00 

4. Perijinan    Rp 250.000,00 

5. Dokumentasi    Rp 250.000,00 

6. Publikasi    Rp 100.000,00 

7.  Operasional   Rp 100.000,00 

8. Laporan Akhir   Rp 175.000,00 

 Subtotal   Rp 1.980.000,00 

 Total   Rp 

12.500.000,00 
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3. Lampiran Rencana Pemanfaatan TIM 
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5. Denah Lokasi PKM 


