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KEMATIAN BAYI UMUR 0 – 28 HARI MASIH TINGGI 
 

Oleh : 
Drs. Agus Supardi, Yusran Fauzi S.Si, M.Kes, 

Chandra, S.Sos 
Kematian bayi baru lahir mendorong 

keluarga untuk segera mempunyai anak 
lagi setelah masa nifas. Bila tidak segera 
ditanggulangi ibu yang hamil dan 
melahirkan tidak sehat dapat 
mengakibatkan kematian bagi ibu atau 
anaknya. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar Depkes 
RI (2007) menunjukkan bahwa kematian 
bayi baru lahir merupakan penyumbang 
terbesar pada tingginya angka kematian 
bayi (AKB). 

Bayi baru lahir atau neonatum 
adalah bayi usia di bawah 1 bulan (0–28 
hari). Kehidupan pada masa neonatum ini 
sangat rawan karena memerlukan 
penyesuaian fisiologik agar bayi dapat 
hidup sebaik-baiknya di luar kandungan. 
Bayi baru lahir merupakan golongan 
penduduk yang memiliki risiko gangguan 
kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan 
yang dilakukan untuk mengurangi risiko 
tersebut antara lain adalah dengan 
melakukan kunjungan neonatum di sarana 
pelayanan kesehatan maupun pelayanan 
melalui kunjungan rumah minimal 1 kali 
pada umur 0-7 hari dan 1 kali pada umur 
8-28 hari.  

Berdasarkan data profil kesehatan 
Provinsi Bengkulu tahun 2009 terdapat 
46.641 ibu hamil dengan tenaga medis 
766 perawat/bidan per 100.000 penduduk 
dan 167 tempat pelayanan Puskesmas per 
30.000 penduduk dan sebaran tenaga 
medis yang ada di Puskesmas dan 
Polindes/Poskesdes 54,53%, perawat 
dan bidan 70,54%.  Selama tahun 2009 

kunjungan bayi baru lahir umur 0-28 hari 
sebesar 90,5% dari 43.845 bayi.  

Angka kematian Neonatum  di 
Provinsi Bengkulu turun dari 27 pada 
tahun 2003 menjadi  17 menurut hasil 
SDKI 2007, Lebih rendah dari Angka 
Kematian Neonatum nasional yang 
sebesar 23.  

Dibandingkan dengan provinsi-
provinsi lain di pulau Sumatera rendah 
setelah Naggroe Aceh Darusalam. 
Kematian dari bayi baru lahir disebabkan 
oleh faktor umur ibu yang berisiko tinggi 
untuk hamil dan melahirkan, jarak 
kelahiran yang terlalu dekat dan pemilihan 
tenaga kesehatan untuk pemeriksaan 
kehamilan. 

Umur ibu saat melahirkan dapat 
mempengaruhi kelangsungan hidup bayi. 
Kematian bayi baru lahir sebagian besar 
terjadi pada ibu yang memang berisiko 
tinggi untuk hamil dan melahirkan (kurang 
dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun). 
Angka yang tinggi pada wanita usia muda 
dan lebih tua mungkin disebabkan oleh 
faktor biologis yang mengakibatkan 
komplikasi selama kehamilan dan 
persalinan. 

 

Sumber : SDKI 2007 
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Jarak kelahiran juga mempengaruhi 
kelangsungan hidup pada anak. Semakin 
pendek jarak kelahiran maka peluang 
hidup bayi semakin rendah. Sebaliknya, 
semakin panjang jarak kelahiran maka 
peluang untuk hidup bayi akan semakin 
tinggi. Hal ini dimungkinkan karena 
seorang ibu akan merawat anaknya 
dengan lebih terurus jika jarak kelahiran 
antar anak lebih panjang. Gambar 3 
menunjukkan bahwa angka kematian bayi 
baru lahir jauh lebih tinggi pada bayi yang 
lahir dengan selang kelahiran 2 tahun atau 
kurang. Seperti yang diharapkan, angka 
kematian bayi baru lahir menurun ketika 
selang kelahiran meningkat. Angka 
kematian bayi baru lahir, dengan selang 
kelahiran kurang dari dua tahun setelah 
kelahiran sebelumnya hampir tiga kali 
lebih tinggi dari angka kematian bayi baru 
lahir yang lahir dengan selang kelahiran 
empat tahun (77 berbanding 28 kematian 
(Editor: neonatum?) per 1000 kelahiran 
hidup). 

Tenaga pemeriksaan kehamilan 
diduga juga mempengaruhi tingginya 
angka kematian bayi baru lahir. Seperti 
terlihat pada Gambar 4, persentase ibu 
hamil yang memeriksakan kehamilan ke 
dukun lebih tinggi pada ibu berumur 
kurang dari 20 tahun. Hal ini mungkin 
disebabkan karena ibu-ibu remaja memiliki 
akses yang lebih rendah terhadap tenaga  
pemeriksa kehamilan profesional.  

 

Sumber : SDKI 2007 

Rekomendasi 

1. Menambah jumlah dan pemerataan 
penyebaran tenaga medis baik 
dokter mupun bidan sampai ke 
daerah terpencil khususnya bagi para 
ibu-ibu remaja. 

2. Peningkatan pengetahuan dan 
ketrampilan bidan dan ibu tentang 
masalah kehamilan dan kelahiran.  

3. Meningkatkan akses pelayanan 
kesehatan melalui revitalisasi 
Posyandu dan program Jamkesmas 
bagi keluarga miskin. 

4. Penerapan Kartu Skor dalam rangka 
pengenalan dini masalah atau faktor 
risiko pada ibu hamil dengan tujuan 
untuk melakukan pemantauan serta 
akses rujukan dan meningkatkan 
rujukan terencana dalam menurunkan 
kematian ibu dan bayi baru lahir 
terhadap ibu hamil di masyarakat 
perdesaan yang jauh dari akses 
pelayanan.  

5. Meningkatkan kemandirian masyarakat 
melalui Desa Siaga, Bidan Siaga dan 
Suami Siaga. 

6. Membangun jejaring sosial dan 
kemitraan dengan sektor terkait. 

7. Meningkatkan sosialisasi tentang 
selang kelahiran yang aman, usia 
melahirkan yang aman dan 
penggunaan tenaga kesehatan 
professional. 
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