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TUJUAN 4

Menurunkan Angka  
Kematian Anak
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Keadaan dan kecenderungan

Angka kematian balita. Upaya yang telah dilakukan 

selama ini untuk menurunkan Angka Kematian Balita 

(AKBA) berhasil menunjukkan perbaikan yang sa-

ngat berarti antara 1960 dan 1990. Pada 1960, AKBA 

masih sangat tinggi, yaitu 216 per 1.000 kelahiran 

hidup.1 Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI) menunjukkan terjadinya penurunan hingga 

mencapai 46 per 1.000 kelahiran hidup pada peri-

ode 1998–2002.2 Rata-rata penurunan AKBA pada 

dekade 1990-an adalah tujuh persen per tahun, lebih 

tinggi dari dekade sebelumnya, yaitu empat persen 

per tahun.3 Pada 2000 Indonesia telah mencapai tar-

get yang ditetapkan dalam World Summit for Chil-

dren (WSC), yaitu 65 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi. Indonesia juga telah meng-

alami kemajuan yang signifikan dalam upaya penu-

runan kematian bayi dalam beberapa dekade terak-

hir. Pada 1960, Angka Kematian Bayi (AKB) Indonesia 

adalah 128 per 1.000 kelahiran hidup.4 Angka ini 

turun menjadi 68 per 1.000 kelahiran hidup pada 

1989, 57 pada 1992 dan 46 pada 1995.5 Pada dekade 

1990-an, rata-rata penurunan lima persen per tahun, 

sedikit lebih tinggi daripada dekade 1980-an sebe-

sar empat persen per tahun6. Walaupun pencapaian 

telah begitu menggembirakan, tingkat kematian bayi 

di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibanding-

kan dengan negara-negara anggota ASEAN, yaitu 

4,6 kali lebih tinggi dari Malaysia, 1,3 kali lebih tinggi 

dari Filipina, dan 1,8 kali lebih tinggi dari Thailand7. 

Disparitas Variasi AKBA antarprovinsi masih cukup 

besar. SDKI 2002–2003 menunjukkan provinsi de-

ngan AKBA paling tinggi untuk periode 1998–2002 

Tujuan 4:  Menurunkan Angka  
Kematian Anak

Target 5:  Menurunkan angka kematian balita sebesar 
dua pertiganya, antara 1990 dan 2015.

Indikator:
• Angka kematian balita.
• Angka kematian bayi.
• Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak. 

Gambar 4.1. Angka kematian balita (AKBA)

Gambar 4.2. Angka kematian bayi (AKB)

Sumber: SDKI 1991, 1994, 1997, dan 2002-2003

Sumber: SDKI 1991, 1994, 1997, dan 2002-2003
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adalah NTB, yaitu 103 per 1.000 kelahiran hidup. 

Angka itu hampir lima kali lebih tinggi AKBA di Yog-

yakarta, yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup. Variasi 

yang sama juga terjadi pada AKB, yaitu 74 untuk 

NTB dan 20 untuk Yogyakarta pada periode yang 

sama (Tabel 4.1). 

Imunisasi campak. Proporsi anak usia 12-23 bulan 

yang menerima sedikitnya satu kali imunisasi campak 

baik sebelum mencapai umur 12 bulan,a,8 maupun ti-

dak, meningkat dari 57,5 persen pada 1991 menjadi 

71,6 persen pada 20029. Cakupan imunisasi campak 

di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi, misal-

nya cakupan pada 2002 adalah 77,6 persen di dae-

rah perkotaan dan 66,2 persen di daerah pedesaan. 

Kenaikan cakupan imunisasi campak anak di bawah 

satu tahun (yaitu yang diimunisasi tepat pada waktu-

nya) cenderung lebih rendah, yaitu 44,5 persen pada 

1991 menjadi 54,6 dan 60,0 persen pada 1994 dan 

1997.10 

Variasi antar daerah. Tabel 4.2 dan Gambar 4.4 

menunjukkan tingginya variasi cakupan imunisasi 

antarprovinsi di Indonesia. Cakupan imunisasi cam-

pak di Banten barulah sebesar 44 persen, sementara 

Yogyakarta sudah 91 persen.

Tantangan

Sebab kematian pada anak. Tiga penyebab utama 

kematian bayi menurut Survei Kesehatan Rumah 

Tangga (SKRT) 1995 adalah infeksi saluran perna-

fasan akut (ISPA), komplikasi perinatal, dan diare.11 

Gabungan ketiga penyebab ini memberi andil bagi 

75 persen kematian bayi. Pada 2001 pola penyebab 

kematian bayi ini tidak banyak berubah dari periode 

sebelumnya, yaitu karena sebab-sebab perinatal, 

kemudian diikuti oleh infeksi saluran pernafasan 

akut (ISPA), diare, tetanus neotarum, saluran cerna, 

dan penyakit saraf.12 Pola penyebab utama kema-

tian balita juga hampir sama (penyakit saluran per-

nafasan, diare, penyakit syaraf—termasuk meningi-

tis dan encephalitis—dan tifus).b,13 

Kesehatan neonatal dan maternal. Tingginya ke-

matian anak pada usia hingga satu tahun, yaitu se-

pertiganya terjadi dalam satu bulan pertama setelah 

a
 Definisi yang direkomendasikan

b
 Estimasi dilakukan melalui autopsi verbal terhadap anggota keluarga.

Gambar 4.3.  Proporsi anak usia 12-23 bulan yang 
diimunisasi terhadap campak Gambar 4.4.  Proporsi anak usia 12-23 yang diimunisasi 

terhadap campak menurut propinsi, 2002

Sumber: SDKI 1991, 1994, 1997, dan 2002-2003

Sumber: SDKI 2002-2003

%



Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia

54

kelahiran dan sekitar 80 persen kematian neonatal ini 

terjadi pada minggu pertama, menunjukkan masih 

rendahnya status kesehatan ibu dan bayi baru lahir; 

rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan 

ibu dan anak khususnya pada masa persalinan dan 

segera sesudahnya; serta perilaku (baik yang bersi-

fat preventif maupun kuratif) ibu hamil dan keluarga 

serta masyarakat yang bersifat negatif bagi perkem-

bangan kehamilan sehat, persalinan yang aman dan 

perkembangan dini anak. 

Perubahan perilaku. Penyebab langsung kema-

tian bayi dan balita sebenarnya relatif dapat di-

tangani secara mudah, dibandingkan upaya untuk 

meningkatkan perilaku masyarakat dan keluarga 

yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan pe-

rawatan bayi baru lahir yang lebih sehat. Tantangan 

yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki 

perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku 

hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari 

pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, 

memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit 

bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan 

termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian pe-

nyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup. 

Variasi antardaerah. Tantangan lain yang harus 

mendapatkan perhatian serius adalah upaya untuk 

memperkecil kesenjangan antara perkotaan—dan 

pedesaan dan kesenjangan antarprovinsi dan ka-

bupaten/kota. Intervensi pada golongan miskin dan 

kelompok rentan di pedesaan dan wilayah terpencil 

merupakan salah satu strategi kunci untuk meng-

hilangkan kesenjangan ini. Walaupun demikian, 

kantong-kantong dengan angka kematian yang 

tinggi di daerah perkotaan tidak bisa diabaikan, 

karena daerah dengan populasi besar ini yang 

mempunyai daya ungkit yang tinggi bagi penurunan 

angka kematian bayi dan balita, terutama pada ke-

matian neonatal.

Sinkronisasi dan koordinasi program-program 

antarinstansi dan antara pemerintah dan swasta 

dan lembaga swadaya yang melibatkan peran aktif 

masyarakat perlu ditingkatkan. Dengan memper-

hatikan beragamnya faktor-faktor yang penyebab 

kematian bayi dan balita, maka kontribusi berbagai 

sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat 

kesehatan anak sangat diperlukan. Kontribusi ini 

harus diformulasikan sebagai kebijakan kesehatan 

anak yang menyeluruh dengan strategi-strategi khu-

sus bagi berbagai tingkat penyedia pelayanan dan 

berbagai grup sasaran.

Perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi 

bayi dan balita dari keluarga miskin menjadi 

sangat penting, karena kondisi kesehatan dan 

gizi anak-anak itu secara umum jauh lebih rendah. 

AKB pada penduduk termiskin pada 1995 hampir 

dua kali lebih tinggi daripada penduduk terkaya. 

Walaupun perbedaan ini mengecil, AKB pada 2001 

untuk penduduk miskin masih 1,5 kali lebih tinggi 

dibanding penduduk terkaya14. Dengan masih 

besarnya jumlah penduduk miskin di Indonesia, 

yaitu sekitar 37,34 juta jiwa atau 17,4 persen pada 

200315, perlindungan dan pelayanan kesehatan anak 

pada kelompok penduduk itu merupakan tantangan 

berat yang masih harus dihadapi. Selain perlunya 

intervensi yang cost-effective, kerja sama lintas 

sektor bagi upaya penanggulangan kemiskinan 

akan sangat berperan dalam peningkatan derajat 

kesehatan ibu dan anak secara umum. 

Penerapan desentralisasi kesehatan sejak 2001 

menjadi tantangan yang cukup berat bagi upaya 

penurunan kematian bayi dan balita. Arus informasi, 
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terutama dari pengumpulan data pada pusat pela-

yanan, tidak berjalan dengan baik. Masih belum 

jelasnya penjabaran tugas dan wewenang antara 

pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten meru-

pakan kendala yang perlu diatasi. 

Kebijakan dan program 

Program Pembangunan Nasional. Selama ini upa-

ya penurunan angka kematian bayi dan balita meru-

pakan salah satu prioritas dalam pembangunan 

kesehatan. Dalam dokumen Propenas 2000–2004, 

upaya-upaya ini termaktub dalam tiga program ke-

sehatan nasional, yaitu Program Lingkungan Sehat, 

Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat; Pro-

gram Upaya Kesehatan; serta Program Perbaikan 

Gizi Masyarakat.16 

Strategi dan usaha untuk mendukung upaya penu-

runan kematian bayi dan balita antara lain adalah 

meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di 

tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui 

penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup 

sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan 

perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit 

menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, me-

ningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi terma-

suk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi 

gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta 

promosi pemberian ASI ekslusif dan pemantauan 

pertumbuhan. 

Jaring Pengaman Sosial. Bertambahnya penduduk 

miskin sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi 

sejak 1998 telah membatasi akses dan kemudahan 

mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak 

bagi golongan miskin. Selain program-program 

rutin pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemerin-

tah telah meluncurkan program Jaring Pengaman 

Sosial (JPS) bidang kesehatan, antara lain dengan 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan gratis bagi 

ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi untuk ke-

luarga miskin, serta bantuan pembangunan sarana 

kesehatan. 

Peraturan perundangan. Dengan ditetapkannya 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

kesempatan anak Indonesia untuk hidup sehat, tum-

buh, dan berkembang secara optimal menjadi sema-

kin terbuka. Dalam undang-undang itu dinyatakan 

bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebu-

tuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.

Program Nasional bagi Anak Indonesia. Merujuk 

pada kebijakan umum pembangunan kesehatan na-

sional, upaya penurunan angka kematian bayi dan 

balita merupakan bagian penting dalam Program 

Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang antara 

lain dijabarkan dalam Visi Anak Indonesia 2015 un-

tuk menuju anak Indonesia yang sehat. Strategi nasi-

onal bagi upaya penurunan kematian bayi dan balita 

adalah pemberdayaan keluarga, pemberdayan ma-

syarakat, meningkatkan kerja sama dan kordinasi lin-

tas sektor, dan meningkatkan jangkauan pelayanan 

kesehatan anak yang komprehensif dan berkualitas.



Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia

56

Catatan

1
 UNICEF, 2000. The State of the World’s Children 2000. 

New York. 
2
  BPS-Statistics Indonesia and ORC Macro. 2003. Indonesia 

Demographic and Health Survey (IDHS) 2002–2003. Maryland. 
USA. Juga SDKI tahun 1992, 1994 and 1997 (estimasi angka 
kematian mencakup periode lima tahun sebelum survei).

3  Central Bureau of Statistics, End Decade Statistical Report: 
Data and Descriptive Analysis, Jakarta 2000

4  GOI-UNICEF, 2000. Challenges for a New Generation: The 
Situation of Children and Women in Indonesia, Jakarta.

5  SDKI 1991, 1994, dan 1997 dengan masing-masing meliputi 
periode lima tahun sebelum survei. 

6  Central Bureau of Statistics, 2000. End Decade Statistical 
Report: Data and Descriptive Analysis, Jakarta.

7  GOI-UNICEF, 2000. Challenges for a New Generation: The 
Situation of Children and Women in Indonesia, Jakarta.

8  United Nations, 2003. Indicators for Monitoring the Millennium 
Development Goals: Definitions, Rationale, Concepts and 
Sources. UN, New York.

9  SDKI, 1992, 1994, 1997, 2002-2003.
10

 Central Bureau of Statistics, 2000. End Decade Statistical 
Report: Data and Descriptive Analysis, Jakarta.

11 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 1995. Survei 
Kesehatan Rumah Tangga 1995. Departemen Kesehatan RI. 
Jakarta. 

12 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2001. Survei 
Kesehatan Rumah Tangga 2001. Departemen Kesehatan RI. 
Jakarta.

13 Departemen Kesehatan, 2001. Strategy Nasional Making 
Pregnancy Safer di Indonesia 2001–2010. Jakarta.

14 Bappenas dan LD-UI, 2003. Kajian Awal Perencanaan Jangka 
Panjang bidang Sumber Daya Manusia: Draft Awal, Jakarta.

15 Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2003. Interim Document 
on Strategy for Poverty Eradication, Jakarta.

16 Program Pembangunan Nasional 2000-2004.


