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KATA PENGANTARKATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-
Nya, maka buku Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak 
dapat tersusun dan diterbitkan. 

Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak merupakan rencana      
5 tahun ke depan (2010-2014) yang diselenggarakan secara berjenjang di pusat, 
provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan 
anak.

Penurunan Angka kematian ibu dan anak merupakan indikator peningkatan 
status kesehatan masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2010-2014 dan Millenium Development Goals (MDGs) 2015. 
Ditargetkan pada tahun 2015 Angka Kematian Ibu menjadi 102 per 100.000 
kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi  23 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka 
Kematian Balita 32 per 1.000 kelahiran hidup. Mengingat bahwa waktu untuk 
mencapai target tersebut sekitar empat tahun lagi, padahal saat ini kita masih 
berada pada Angka Kematian Ibu 228 per 100.000 kelahiran hidup, Angka 
Kematian Bayi 34 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita 44 per 
1.000 kelahiran hidup, maka diperlukan komitmen dan dukungan kebijakan 
terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, baik dalam peningkatan 
pelayanan kesehatan maupun kegiatan promosi kesehatan. 

Masih tingginya angka kematian ibu dan anak tidak terlepas dari masalah gizi 
masyarakat yang tergambar dari status gizi ibu, bayi dan balita serta faktor penting 
lainnya yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan cakupan pemeriksaan 
kehamilan, pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan serta pemberian 
imunisasi kepada ibu hamil dan bayi. Untuk itu perlu dilaksanakan akselerasi 
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pencapaian target. Akselerasi itu dapat dilaksanakan dengan menyelenggarakan 
Promosi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). 

Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak berisi tentang latar belakang, 
analisis masalah, isu strategis, kebijakan, kegiatan operasional di pusat sampai dengan 
kabupaten/kota yang menyangkut advokasi, bina suasana, pemberdayaan masyarakat 
dan kemitraan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak. Rencana operasional ini 
menjadi acuan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu bagi pengelola program 
KIA, Gizi dan Imunisasi, agar sinkronisasi dan kerja sama dapat terbina dengan baik. 

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini kami ucapkan 
terima kasih. Masukan dan saran untuk perbaikan serta saling melengkapi sangat 
diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat 
bagi semua pihak khususnya Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan 
Promosi Kesehatan Ibu dan Anak.

Jakarta,  Oktober 2010
Kepala Pusat  Promosi Kesehatan

dr. Lily S. Sulistyowati, MM
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SAMBUTAN 
SekretariS Jenderal kementerian 

keSehatan republik indoneSia

Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan Visi Pembangunan 
Kesehatan tahun 2010-2014 adalah “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan 
Berkeadilan”. Dengan Misi 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 

melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, 
2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya 
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan, 3) Menjamin 
ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, dan 4) Menciptakan tata 
kelola kepemerintahan yang baik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 
2010-2014 telah ditetapkan tujuan pembangunan kesehatan pada tahun 2014 
adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) menjadi 72 tahun, menurun-
nya Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup, menurun-
nya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup, dan 
menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi < 15%. 

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu upaya Ke-
menterian Kesehatan RI guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan mela-
lui RPJMN 2010-2014 dan mendukung pencapaian Millenium Development Goals 
(MDGs) tahun 2015. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak sangat erat kaitannya  
dengan upaya pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan di fasilitas kese-
hatan, upaya peningkatan status gizi ibu, bayi dan balita,  dan upaya peningkatan 
cakupan imunisasi bagi ibu hamil dan bayi.

Peran promosi kesehatan dalam meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 
sangatlah penting, melalui upaya promosi kesehatan yang berkesinambungan 
akan tumbuh kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat akan penting-
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nya perilaku sehat seperti pemeriksaan kehamilan secara rutin, melahirkan di fasilitas 
kesehatan, ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi, ibu memberikan ASI kepada 
bayinya, dan ibu membawa bayinya untuk diimunisasi.

Saya menyambut baik inisiasi penyusunan dan penerbitan buku Rencana Opera-
sional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak ini,  yang dapat dijadikan acuan oleh setiap 
pengelola program terkait dalam mempromosikan kegiatan masing-masing terkait 
program Kesehatan Ibu dan Anak.

Kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Promosi Kesehatan Ibu dan 
Anak diharapkan dapat berperan optimal  sesuai tugas dan fungsinya masing-masing 
agar tujuan peningkatan status kesehatan ibu dan anak dapat terwujud. 

Jakarta,  Oktober 2010
Sekretaris Jenderal

Kementerian Kesehatan RI

dr. Ratna Rosita, MPHM
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BAB I
pendahuluan

A. Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator gabungan yang 
memperlihatkan kualitas manusia secara komprehensif dari segi ekonomi, 
pendidikan dan kesehatan. Indikator derajat kesehatan masyarakat diukur dari 

Umur Harapan Hidup (UHH) yang terkait erat dengan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka 
Kematian Bayi (AKB) dan status gizi bayi dan Balita. Berdasarkan Survei Demografi 
Kesehatan Indonesia (SDKI),  AKI secara nasional pada tahun 2007 adalah 228 per 
100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan diharapkan pada tahun 2015 dapat mencapai 102 
per 100.000 KH. Walaupun AKI di Indonesia telah mengalami penurunan, namun 
masih menduduki peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Sementara itu AKB tahun 
2007,  34 per 1000 KH, diharapkan pada tahun 2015 dapat mencapai 23 per 1000 KH. 
Angka Kematian Balita (AKBA), adalah 44 per 1000 KH, diharapkan pada tahun 2015 
dapat mencapai 32 per 1000 KH. Pencapaian tahun 2015 merupakan target komitmen 
global Millenium Development Goals (MDG’s). 

Tingginya angka kematian ibu dan anak tidak terlepas dari masalah gizi masyarakat. 
Gambaran status gizi bayi dan Balita  menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 
2007 terdapat 11,5 % Bayi Berat Lahir Rendah  (BBLR), 18,4 % Balita gizi kurang dan 
merupakan penyebab utama tingginya angka gizi kurang dan kematian Balita. Balita 
pendek 36,8%, balita kurus 13,6% juga sebagai akibat dari gizi kurang. Masalah kurang 
gizi lainnya yaitu Anemia  Gizi Besi (AGB) yang diderita oleh 27,7%  kelompok umur 1-4 
tahun dan pada ibu hamil 40,1%. Selain masalah gizi kurang, juga ada kecenderungan 
masalah gizi lebih, sejak beberapa tahun terakhir, dari hasil survai di 12 perkotaan 
tahun 1998 menunjukkan sekitar 12% penduduk dewasa menderita gizi lebih.
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  Selain masalah gizi yang mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak, pemberian 
pelayanan imunisasi kepada ibu, bayi dan Balita juga merupakan faktor penting dalam 
upaya penurunan angka kematian maupun angka kesakitan pada ibu dan anak, karena 
melalui imunisasi ada beberapa penyakit menular dapat dicegah. Cakupan Imunisasi 
rutin di Indonesia sampai saat ini masih belum tercapai. Berdasarkan Riskesdas tahun 
2007 angka nasional untuk cakupan Imunisasi Dasar Lengkap baru mencapai 46.2% 
sedangkan target yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah 90% dan cakupan 
Universal Child Imunization (UCI) Desa hanya mencapai 76.1%, sedangkan target di 
tahun 2014 harus dapat mencapai 100%. 

Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak lebih banyak terfokus kepada kegiatan 
promotif dan preventif. Oleh karena itu,  peranan Promosi Kesehatan saat ini dan ke 
depan akan semakin besar. Untuk itu dibuat Rencana Operasional Promosi Kesehatan 
Ibu dan Anak (KIA). Rencana Operasional ini akan menjadi agenda bersama antara 
Pengelola Program KIA, Gizi dan Imunisasi serta Pengelola Promosi Kesehatan di pusat, 
provinsi dan kabupaten/kota  dalam kurun waktu 2010-2014. 

B. Analisis Masalah

Tingginya AKI, AKB, dan status gizi buruk/kurang pada bayi dan Balita serta masih 
rendahnya cakupan imunisasi sangat terkait dengan faktor perilaku yaitu perilaku 
pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan pada tenaga kesehatan, pemenuhan 
gizi ibu dan anak, penimbangan Balita serta mengonsumsi suplementasi yang 
diperlukan dan disediakan di fasilitas kesehatan. 

Kondisi kesehatan ibu dan anak di Indonesia saat ini masih perlu mendapat perhatian 
khusus tidak hanya dari sektor kesehatan saja melainkan juga dari berbagai pihak. Hal 
ini secara keseluruhan disebabkan latar belakang dan penyebab kematian ibu dan anak 
yang kompleks, yang menyangkut aspek medis yaitu penyebab kematian ibu terbesar 
secara berurutan disebabkan terjadinya pendarahan, eklamsia, infeksi, persalinan lama 
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dan keguguran dan harus ditangani oleh tenaga kesehatan. Sedangkan penyebab 
non medis merupakan penyebab mendasar seperti status perempuan, keberadaan 
anak, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, geografis, transportasi dan sebagainya 
yang memerlukan keterlibatan lintas sektor dalam penanganannya.

Kematian bayi sebagian besar disebabkan karena BBLR, kesulitan bernafas saat 
lahir dan infeksi. Lebih dari separuh (56 %) kematian bayi terjadi pada masa bayi baru 
lahir (0-28 hari). Sedangkan kematian bayi usia 1-12 bulan sebagian besar disebabkan 
karena Diare dan Pneumonia. Upaya penurunan kematian ibu dan bayi, dapat 
dilakukan dengan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan 
anak mulai dari pelayanan kesehatan dasar hingga spesialistik/rujukan. Penyediaan 
pelayanan kesehatan ibu dan anak harus diimbangi dengan penggerakan kebutuhan 
di masyarakat, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan 
anak meningkat. 

Dalam upaya mempercepat penurunan AKI dan AKB maka sektor kesehatan 
membuat terobosan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 
Komplikasi (P4K), kemitraan bidan dan dukun, pemanfaatan Buku KIA serta 
merevitalisasi pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu Anak (PWS-
KIA). Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan ibu, meningkatnya keterlibatan dan peran serta keluarga, 
kader, masyarakat serta petugas kesehatan dalam memandirikan masyarakat untuk 
membuat perencanaan persalinan serta mengetahui tanda-tanda bahaya pada 
kehamilan, persalinan dan nifas serta memanfaatkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak 
(Buku KIA). Namun penyediaan dan distribusi Buku KIA di institusi kesehatan belum 
memadai terutama di rumah sakit.

  
Masalah gizi pada umumnya dimulai dari rendahnya pengetahuan dan perilaku 

keluarga mengenai gizi. Gambaran perilaku gizi yang tidak baik ditunjukkan dengan 
masih rendahnya pemanfaatan Posyandu oleh anak Balita yaitu hanya 46% anak Balita 
yang ditimbang, yang tidak pernah ditimbang sama sekali 26% (Riskesdas 2007). 
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Keadaan ini yang mempengaruhi upaya deteksi dan gangguan pertumbuhan pada 
bayi dan Balita serta pemberian suplemen gizi rendah. Sementara itu perilaku gizi 
lain yang belum baik adalah ibu yang menyusui bayi 0-6 bulan secara eksklusif baru 
mencapai 39%. Perilaku  masyarakat tersebut dilandasi adanya kepercayaan, adat 
kebiasaan dan mitos negatif pada keluarga yang perlu mendapat perhatian. Salah satu 
strategi upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi telah dikembangkan 
dan dilaksanakan melalui pembinaan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).

 
Cakupan Imunisasi terkait erat dengan pengetahuan dan sikap keluarga terhadap 

manfaat mendapatkan imunisasi. Semakin tinggi pengetahuan dan sikapnya, semakin 
tinggi pula angka cakupan. Selain itu dipengaruhi juga oleh budaya, kepercayaan, 
jangkauan transportasi dan akses informasi tentang imunisasi. Diantaranya rasa takut 
orang tua terhadap efek simpang imunisasi sehingga enggan membawa anaknya 
ke Posyandu. Kegagalan untuk menjaga tingkat cakupan imunisasi yang tinggi dan 
merata dapat menimbulkan ledakan penyakit/kejadian luar biasa penyakit yang dapat 
dicegah dengan Imunisasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
dalam pasal 130 menyatakan bahwa Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap 
kepada setiap bayi dan anak dan pasal 132 bahwa setiap anak berhak memperoleh 
imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya 
penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Untuk itu, diperlukan perencanaan 
berbasis assessment untuk mengembangkan strategi koordinasi lintas program dan 
lintas sektor dalam upaya membangun jejaring sampai menjangkau sasaran yang 
terpapar dengan program imunisasi. Keterpaduan dengan program lain dan survailans 
berbasis masyarakat mutlak diperlukan dalam sistem kesehatan untuk mencapai 
target UCI.

C. Isu Strategis

1. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam kegiatan dan pengadaan 
media promosi KIA, pengadaan, distribusi dan penggunaan Buku KIA.
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2. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah  dalam pengadaan dan 
pemerataan penempatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkompeten 
untuk memberikan pelayanan KIA terutama dalam penanganan 
kegawatdaruratan.

3. Kurangnya komitmen dari stakeholder dalam pengarusutamaan gender 
bidang KIA.

4. Kurangnya dukungan dari stakeholder dalam penggerakan masyarakat untuk 
mengaktifkan Posyandu dalam mendukung KIA.

5. Kurangnya dukungan kebijakan tentang penempatan tenaga kesehatan 
khusus yang mempunyai kompetensi promosi kesehatan di Puskesmas.

6. Kurangnya dukungan stakeholder tentang kemitraan bidan dan dukun dalam 
meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan.

7. Kurangnya kemampuan petugas kesehatan dalam melakukan kemitraan, 
intervensi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.

8. Kurangnya keterpaduan, koordinasi dan sinkronisasi sumber daya dalam 
melaksanakan program kesehatan ibu dan anak.

9. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi Tablet 
Tambah Darah pada ibu hamil dan remaja putri.

10. Kurangnya pemahaman petugas kesehatan dan masyarakat tentang 
pentingnya pemberian Imunisasi Hepatitis B pada bayi umur 0-7 hari (HB0) 
dan vitamin K pada bayi baru lahir.

D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 dan Pasal 28 H ayat 1.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005–2025.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 128 (ayat 

1,2), 131 (ayat 1,2),132 (ayat 3). 
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6.   Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
7. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang 

Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014.

9. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 
di Semua Bidang Pembangunan.

10. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Prioritas Pembangunan Nasional.

11. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan 
yang Berkeadilan.

12. Peraturan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/
XII/2008, Nomor PER.27/Men/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 
Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu selama waktu kerja di tempat 
kerja.

13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor  237/Menkes/SK/IV/1997 Tentang 
Pemasaran Pengganti ASI.

14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.

15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang 
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 

16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa 
(SKD-KLB).

17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 284/Menkes/SK/III/2004 tentang 
Buku KIA. 

18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 Tentang 
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Pada Bayi di Indonesia. 

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611/MENKES/SK/XI/2005 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Program Imunisasi.
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20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1626/MENKES/SK/XII/2005 tentang 
Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca 
Imunisasi.

21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 747/Menkes/SK/VI/2007 tentang 
Pedoman Operasional Keluarga Sadar Gizi di Desa Siaga.

22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang 
Standar Pelayan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.                                          

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/II/2010 tentang 
Penetapan   Roadmap Reformasi Kesehatan masyarakat.

E. Pengertian 

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 
l Kesehatan Ibu dan Anak adalah suatu program yang meliputi pelayanan 

dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi 
kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan 
komplikasi, bayi dan Balita, remaja, dan Lansia.

l Kemitraan Bidan dan Dukun adalah  bentuk kerja sama yang saling 
menguntungkan antara bidan dan dukun.  Diharapkan seluruh pertolongan 
persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kemampuan 
dan keterampilan khusus dalam pertolongan persalinan dengan tetap 
melibatkan dukun pada kegiatan yang terbatas dan tidak membahayakan 
ibu dan bayinya.

2. Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) 
 Keluarga Sadar Gizi adalah suatu keluarga yang mampu mengenali, mencegah 

dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Suatu keluarga disebut 
KADARZI apabila telah berperilaku gizi yang baik yang dicirikan minimal 
dengan:
l Menimbang berat badan secara teratur.
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l Memberikan air susu ibu (ASI) saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 
bulan (ASI eksklusif ).

l Makan beranekaragam.
l Menggunakan Garam Beryodium.
l Minum suplemen gizi (Tablet Tambah Darah, Kapsul Vitamin A dosis tinggi)   

sesuai anjuran. 

3. Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional (GAIN-UCI) dalam Program 
Imunisasi 

 Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional (GAIN-UCI) dalam Program Imunisasi 
adalah gerakan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan/ penguatan 
Imunisasi Rutin untuk mencapai Universal Child Immunization (UCI) di seluruh 
desa/kelurahan melalui :
l Penguatan Pemantauan Wilayah Setempat. 
l Menyiapkan dan  memanfaatkan berbagai sumber daya. 
l Pemberdayaan masyarakat.  
l Pemerataan jangkauan.

4. Promosi Kesehatan 
 Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, 
agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan 
kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan  
didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

5. Hepatitis B 0 (HB0) 
 HB0 adalah pemberian imunisasi Hepatitis B pada bayi umur 0-7 hari.

6. Program Perencanaan Pertolongan Persalinan dan Pencegahan 
Komplikasi (P4K) 

 P4K adalah program untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir 



9

melalui kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan yang sekaligus 
membangun potensi masyarakat khususnya kepedulian masyarakat untuk 
persiapan dan tindakan dalam menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.

7. Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak 
 Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak adalah 

terselenggaranya perencanaan yang menyeluruh dan terpadu dalam  
kegiatan promosi kesehatan ibu dan anak sebagai upaya dalam mencapai 
cakupan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan target tahun 2010-2014.
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BAB II
tuJuan, tarGet, kebiJakan dan StrateGi

A. Tujuan

1.  Tujuan Umum 
Meningkatnya perilaku masyarakat dalam kesehatan ibu, kesehatan anak, 
Keluarga Sadar Gizi dan pemberian Imunisasi Dasar Lengkap. 

2.  Tujuan Khusus
a. Meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam kegiatan dan 

pengadaan media promosi kesehatan serta pengadaan, distribusi dan 
penggunaan Buku KIA.

b. Meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam pengadaan dan 
pemerataan penempatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkompeten 
untuk memberikan pelayanan KIA terutama dalam penanganan 
kedaruratan.

c. Meningkatkan komitmen dari stakeholder dalam pengarusutamaan gender 
bidang KIA.

d. Meningkatkan dukungan dari stakeholder dalam penggerakan masyarakat 
untuk mengaktifkan Posyandu dalam mendukung KIA.

e. Meningkatkan dukungan kebijakan tentang penempatan tenaga kesehatan 
khusus yang mempunyai kompetensi promosi kesehatan di Puskesmas.

f. Meningkatkan dukungan stakeholder tentang kemitraan bidan dan dukun 
dalam meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan.

g. Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dalam melakukan 
kemitraan, intervensi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.

h. Meningkatkan keterpaduan, koordinasi dan sinkronisasi sumber daya 
dalam melaksanakan program KIA.
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i. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi 
Tablet Tambah Darah pada ibu hamil dan remaja putri.

j. Meningkatkan pemahaman petugas kesehatan dan masyarakat tentang 
pentingnya pemberian imunisasi HB0 dan vitamin K pada bayi baru lahir.

B.  Target

Target program adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan 
pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat pada tahun 2014 
dalam program gizi serta kesehatan ibu dan anak yaitu :
1. Ibu hamil  mendapat pelayanan Ante Natal Care (K1) sebesar 100%. 
2. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 90%.
3. Cakupan peserta KB aktif sebesar 65%.
4. Pelayanan kesehatan bayi sehingga kunjungan neonatal pertama (KN1) 

sebesar 90% dan KN Lengkap (KN1, KN2, dan KN3) sebesar 88%.
5. Pelayanan kesehatan anak Balita sebesar 85%.
6. Balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/balita seluruhnya 

(D/S) sebesar 85%).
7. ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan sebesar 80%.
8. Rumah Tangga yang mengonsumsi Garam Beryodium sebesar 90%.
9. Ibu hamil mendapat 90 Tablet Tambah Darah sebesar 85% dan Balita usia 6-59 

bulan mendapatkan Kapsul Vitamin A sebanyak 85%. 
10. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap kepada bayi 0-11 bulan sebesar 90 %.
11. Penguatan Imunisasi Rutin melalui Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional  

(GAIN) UCI,  sehingga desa dan kelurahan  dapat mencapai Universal Child 
Immunization (UCI) sebanyak 100%.

12. Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam 
mendukung terwujudnya Desa dan Kelurahan Siaga aktif  sebesar 80%
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C.  Kebijakan

1. Peningkatan kebijakan publik berwawasan kesehatan dalam upaya 
penanggulangan masalah KIA di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Pengembangan standar, pedoman, dan media promosi KIA di pusat, provinsi, 
kabupaten/kota.

3. Penempatan dan pemerataan petugas kesehatan yang berkompeten di 
bidang promosi kesehatan, KIA, gizi, imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan 
masyarakat terutama Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

4. Peningkatan jejaring dan kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, 
organisasi kemasyarakatan/keagamaan, swasta/dunia usaha dan penyandang 
dana dalam percepatan penurunan AKI dan AKB.

5. Pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) terkait dengan perilaku pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, 
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, pemberian makanan 
bergizi dan beraneka ragam dan mendapatkan pelayanan imunisasi rutin. 

6. Penguatan gerakan masyarakat dalam pembinaan KIA melalui upaya kesehatan 
bersumberdaya mayarakat (Posyandu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin 
Desa, dll yang ada di masyarakat). 

7. Survailans berbasis masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi dengan 
program KIA, gizi dan imunisasi.

D.  Strategi
Strategi Promosi Peningkatan KIA serta percepatan penurunan AKI dan AKB 
adalah melalui Advokasi, Bina Suasana dan Pemberdayaan Masyarakat yang 
didukung oleh Kemitraan. 

1. Advokasi
Advokasi merupakan upaya strategis dan terencana untuk mendapatkan 
komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan dan pihak terkait 
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(stakeholders) dalam pelayanan KIA. Advokasi Kebijakan yang dimaksud 
disini mencakup peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun 
kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Gubernur, 
Bupati/Walikota, Peraturan Desa, dan lain sebagainya untuk menjamin 
tersedianya fasilitas pelayanan KIA yang berkualitas, dukungan anggaran 
pembiayaan pelayanan KIA serta peningkatan akses masyarakat terhadap 
fasilitas pelayanan KIA.

2. Bina Suasana
Bina Suasana merupakan upaya menciptakan opini publik atau lingkungan 
sosial, baik fisik maupun non fisik, yang mendorong individu, keluarga dan 
kelompok untuk mau melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
terkait dengan upaya peningkatan KIA serta mempercepat penurunan AKI dan 
AKB. Bina suasana salah satunya dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada 
kelompok-kelompok potensial, seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok 
opini dan media massa. Bina suasana perlu dilakukan untuk mendukung 
pencapaian target program KIA. Selain itu bina suasana diperlukan dalam 
proses pemberdayaaan masyarakat khususnya dalam upaya mengajak para 
individu dan keluarga untuk berperan meningkatkan perilaku masyarakat 
dalam mendukung KIA.

3. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, 
kemauan, kemampuan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah 
KIA. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu berperilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS) dan berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat 
di bidang KIA. 

4. Kemitraan
Kemitraan dalam penanganan masalah KIA adalah kerjasama formal antara 
individu-individu, kelompok-kelompok peduli KIA atau organisasi-organisasi 
kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha untuk berperan aktif 
dalam upaya peningkatan KIA di masyarakat. 
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BAB III
keGiatan operaSional

Kegiatan Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak dilakukan secara berjenjang 
mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dijabarkan dalam kurun waktu      
5 tahun (2010-2014).

A.  Di Pusat 

1.  Advokasi 
1.1 Kajian dan pemetaan kebijakan yang mendukung upaya KIA Tingkat 

Nasional.
  Kegiatan kajian dan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui 

kebijakan-kebijakan apa yang sudah ada dan kebijakan apa lagi yang 
perlu dikembangkan untuk  mendukung upaya KIA secara nasional.

          
1.2 Sosialisasi hasil kajian dan pemetaan kebijakan KIA.
  Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan hasil kajian dan 

pemetaan kebijakan yang mendukung upaya KIA.

1.3 Mengembangkan Media Advokasi Kit KIA.
  Media Advokasi Kit perlu direview dan dikembangkan sesuai masalah dan 

perkembangan Program KIA terkini serta kecenderungannya ke depan 
untuk dijadikan bahan pelaksanaan advokasi di pusat maupun di daerah. 

1.4 Menyusun modul pelatihan advokasi KIA bagi Kelompok Kerja/Jejaring 
KIA.      

        Modul pelatihan advokasi menjadi acuan pelaksanaan pelatihan advokasi        
secara berjenjang. Modul ini memuat materi KIA secara terintegrasi dengan 
gizi dan imunisasi.
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1.5 Menggandakan dan mendistribusikan modul pelatihan advokasi bagi 
Kelompok Kerja /Jejaring KIA.         

        Menggandakan dan mendistribusikan modul pelatihan advokasi ke 
provinsi dan kabupaten/kota. 

1.6 Melaksanakan pelatihan Advokasi KIA (DTPS-KIBBLA, KIA, Kadarzi dan 
Imunisasi) bagi Kelompok Kerja/Jejaring KIA Pusat dan Daerah.

 Pelatihan Advokasi dilaksanakan agar Kelompok Kerja/Jejaring KIA Pusat 
dan Daerah mampu menyiapkan bahan dan melaksanakan advokasi.

1.7 Melaksanakan advokasi kepada pembuat kebijakan.
 Melakukan advokasi baik formal maupun informal kepada para pimpinan 

atau pembuat kebijakan untuk memperoleh dukungan kebijakan dalam 
bentuk peraturan perundang-undangan, surat keputusan, surat edaran 
dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bappenas, Kementerian 
Pendidikan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri  yang mendukung 
pelaksanaan program KIA dan anggaran.

1.8 Melakukan evaluasi hasil advokasi program KIA terhadap realisasi 
dukungan para penentu kebijakan.

2.  Bina Suasana
2.1 Optimalisasi  Kelompok Kerja KIA/Komite Ahli Imunisasi/Forum  Gizi 

Nasional. 
 Saat ini kondisi Kelompok Kerja KIA/Komite Ahli Imunisasi/Forum Gizi 

Nasional belum optimal, maka perlu ada peningkatan forum komunikasi 
untuk peningkatan komitmen dan berperan aktif sesuai dengan tugas 
dan fungsinya masing-masing, menggerakkan potensi sumber daya 
pendukung dan sinkronisasi kegiatan. 

2.2 Mengembangkan, memproduksi dan mendistribusikan paket media 
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bagi petugas kesehatan, organisasi kemasyarakatan, media massa, tokoh 
masyarakat dan kader.

 Media ini dimaksudkan sebagai sumber informasi bagi petugas kesehatan, 
organisasi kemasyarakatan, media massa, tokoh masyarakat dan kader 
tentang KIA.

2.3 Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/orientasi/sarasehan/semiloka.
 Kegiatan tersebut dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan, dunia 

usaha/swasta, media   massa, organisasi profesi dan lain-lain. agar mereka 
mendukung upaya gerakan pemberdayaan masyarakat  dan mobilisasi 
sosial untuk KIA.

2.4 Menyusun Panduan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku KIA.
 Strategi KPP–KIA fokus pada perubahan perilaku sesuai   dengan analisis 

situasi dan analisis perilaku yang terdapat di suatu wilayah, seperti 
kesehatan ibu dan bayi baru lahir (KIBBLA).

2.5 Melaksanakan pelatihan pelatih (Training of trainers) secara berjenjang 
bagi petugas provinsi dan kabupaten/kota.

 Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan petugas 
provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun strategi komunikasi 
perubahan perilaku dan intervensi perubahan perilaku yang diperlukan 
untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas 
untuk mengatasi masalah KIA.

2.6 Melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis ke kabupaten/kota.
 Fasilitasi dan bimbingan teknis ke daerah yang cakupan pelayanan KIA 

rendah, jumlah kematian ibu dan bayi tinggi, rawan gizi, Daerah Terpencil 
Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), cakupan imunisasi yang rendah serta 
sering terjadi Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan 
Imunisasi (KLB PD3I).
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3.  Pemberdayaan Masyarakat 
3.1 Mengembangkan dan memproduksi media promosi  KIA.
 Untuk menjaga adanya konsistensi pesan dan desain media promosi KIA, 

perlu dikembangkan dan diproduksi prototipe media dalam bentuk media 
cetak (poster, leaflet, selebaran, stiker, lembar balik, spanduk, umbul-
umbul, billboard, baliho, tas, kaos, topi dll) dan media elektronik berupa 
TV Spot dan Radio Spot. Prototipe ini dapat dijadikan acuan bagi provinsi 
dan kabupaten/kota dalam memproduksi  atau menggandakan media 
KIA.  Penyebarluasan informasi disesuaikan dengan jenis media, metode 
dan teknik promosi KIA yang akan dilaksanakan, seperti komunikasi 
intrapersonal dan konseling (KIP-K) menggunakan lembar balik dan leaflet, 
diskusi kelompok dengan menggunakan leaflet dan selebaran.

3.2 Melaksanakan kampanye KIA yang bersifat nasional.
 Kampanye nasional sebaiknya dilaksanakan secara rutin setiap tahun 

untuk meningkatkan kesadaran stakeholder dan masyarakat untuk 
meningkatkan KIA.  

3.3 Menyusun, memproduksi dan menggandakan Pedoman Pemberdayaan 
Masyarakat di bidang KIA.

 Pedoman  ini akan menjadi acuan dalam memberdayakan masyarakat 
yang berisi langkah dan kiat-kiat menumbuhkan gerakan masyarakat 
terkait upaya peningkatan KIA. 

3.4 Menyelenggarakan Pelatihan Pelatih/TOT Pemberdayaan Masyarakat di 
bidang KIA.

 TOT dilaksanakan dalam rangka pembinaan KIA di Desa/Kelurahan Siaga 
Aktif.  

3.5 Memfasilitasi kegiatan pendukung KIA di masyarakat melalui civil society 
organization (CSO). 
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 Fasilitasi dilaksanakan oleh TP-PKK, organisasi kemasyarakatan dan 
Gerakan Pramuka dengan memanfaatkan bantuan dana hibah dari 
negara donor seperti kegiatan peningkatan cakupan imunisasi rutin dan 
pelayanan KIA melalui dana Global Alliance Vaccination Immunization 
(GAVI). 

3.6 Mengupayakan Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi 
Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi 
Komprehensif (PONEK).

3.7 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi KIA. 
 Pemantauan kegiatan promosi KIA dilakukan untuk mengetahui seberapa 

jauh kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi 
dilaksanakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan akses 
masyarakat terhadap pelayanan KIA di fasilitas kesehatan. 

4.  Kemitraan 
4.1 Menyusun data base mitra potensial.                                                                      
 Data base mitra potensial dimanfaatkan untuk menggalang kerjasama 

kemitraan dengan para mitra potensial dalam upaya peningkatan KIA. 

4.2 Melaksanakan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) 
dengan para mitra potensial.

 Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan para mitra sebaiknya 
dilakukan, agar ada kesepakatan dan rencana kerjasama sesuai dengan 
potensi mitra dalam upaya peningkatan KIA. 

4.3 Merencanakan serta melaksanakan program dan kegiatan kemitraan.
 Hasil kemitraan adalah adanya rencana serta pelaksanaan program dan 

kegiatan KIA  bersama mitra baik jangka pendek maupun jangka panjang 
yang dapat mengungkit pencapaian target KIA.
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4.4 Menyusun pedoman program kerjasama kemitraan dan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk KIA.

          Menyusun pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan 
program kerjasama dan program CSR di bidang kesehatan bagi para mitra 
untuk mendukung kegiatan KIA. 

4.5 Menyusun dan menerbitkan newsletter KIA.
          Menerbitkan newsletter secara berkala 3 edisi dalam setahun dan 

didistribusikan ke seluruh stakeholders dan mitra terkait di pusat maupun 
daerah.

4.6 Melaksanakan forum kemitraan.                                                                        
 Forum kemitraan dapat dalam bentuk pertemuan bagi Kelompok Kerja 

KIA/Komite Ahli Imunisasi/Forum Gizi Nasional untuk berbagi informasi 
terkini, menggalang dukungan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan 
kegiatan dari para mitra terkait.

 Pertemuan ini diselenggarakan secara rutin dan berkala,  yang melibatkan 
seluruh mitra potensial antar kementerian, organisasi kemasyarakatan 
(TP-PKK,Gerakan Pramuka, dll) organisasi  profesi (IDI, IDAI, IBI, PPNI, IPANI, 
POGI, PERSAGI, IAKMI, dll), LSM, dunia usaha/swasta, media massa, dan 
kelompok lainnya serta lembaga donor dan lembaga international yang 
sepakat mendukung peningkatan KIA. 

4.7 Menyusun pedoman pelaksanaan promosi KIA bagi anggota jejaring/
mitra potensial.

 Penyusunan pedoman untuk memperjelas strategi komunikasi, peran dan 
fungsi masing-masing mitra serta perlunya saling koordinasi, integrasi 
serta sinkronisasi dalam implementasi kegiatan.    
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B.  Provinsi

1. Advokasi 
1.4. Kajian dan pemetaan kebijakan yang mendukung upaya KIA di provinsi.
 Kegiatan kajian dan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui 

kebijakan-kebijakan apa yang sudah ada dan kebijakan apa lagi yang 
perlu  dikembangkan  untuk  mendukung upaya KIA di provinsi. 

1.2 Sosialisasi hasil kajian dan pemetaan kebijakan KIA.
 Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan hasil kajian dan 

pemetaan kebijakan yang mendukung upaya KIA.

1.3    Mengembangkan Media Advokasi Kit KIA.
  Media Advokasi Kit perlu dikembangkan sesuai masalah dan  

perkembangan  Program KIA terkini serta kecenderungannya ke depan 
untuk  dijadikan bahan pelaksanaan advokasi di provinsi dan kabupaten/
kota. 

            
1.4    Membentuk jejaring advokasi.
 Jejaring advokasi diperlukan untuk mendukung peningkatan pelayanan 

KIA dengan mitra terkait.

1.5   Melaksanakan advokasi.
 Advokasi diperlukan untuk memperoleh dukungan kebijakan atau 

peraturan perundangan tentang konsistensi tanggung jawab 
pemerintah daerah dalam penyediaan sarana untuk mendukung  
promosi dan peningkatan pelayanan KIA dan terbitnya surat edaran 
tentang dukungan pelaksanaan kegiatan KIA.  

1.6   Advokasi dan sosialisasi program kepada lintas program dan sektor 
terkait.
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 Kegiatan ini diperlukan untuk peningkatan pelayanan KIA seperti 
pelaksanaan Program P4K, menumbuhkan Gerakan Akselerasi Imunisasi 
Nasional, pembinaan Keluarga Sadar Gizi dan PHBS di Rumah Tangga 
di masyarakat, kepada lintas program dan lintas sektor terkait agar ikut 
mendukung dan berperan aktif.

2. Bina Suasana 
2.1 Mengembangkan, memproduksi dan mendistribusikan paket media 

bagi petugas kesehatan, organisasi kemasyarakatan, media massa, tokoh 
masyarakat dan kader.

 Media ini dimaksudkan sebagai sumber informasi bagi petugas   
kesehatan, organisasi kemasyarakatan, media massa, tokoh masyarakat 
dan kader tentang KIA spesifik daerah.

2.2 Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/orientasi/sarasehan/semiloka.
  Kegiatan ini dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/

swasta, media   massa, organisasi profesi dan lain-lain,  untuk penguatan
  sistem dan menciptakan suasana yang mendukung kegiatan mobilisasi 

dan pemberdayaan masyarakat.

2.3  Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan kelompok media massa.
  Pertemuan rutin dengan kelompok media massa agar informasi KIA 

menjadi agenda media massa dan mendukung terciptanya opini publik 
yang  mendukung peningkatan KIA. 

2.4 Melaksanakan Pelatihan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku KIA bagi 
petugas kabupaten/kota.

 Pelatihan ini diselenggarakan agar petugas kabupaten/kota mampu 
menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku dan intervensi 
perubahan perilaku untuk mengatasi masalah KIA di kabupaten/kota.
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2.5  Melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis ke kabupaten/kota.
 Fasilitasi dan bimbingan teknis dilakukan di daerah yang cakupan 

pelayanan KIA rendah, jumlah kematian ibu dan bayi tinggi, rawan gizi, 
Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Daerah Bermasalah 
Kesehatan (DBK), cakupan imunisasi yang rendah serta sering terjadi 
Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (KLB 
PD3I).

3. Pemberdayaan Masyarakat 
3.1 Mengembangkan media promosi KIA.
 Prototipe Media promosi KIA yang dikirimkan pusat dapat disesuaikan 

dengan keadaan, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat      
(spesifik lokal).

3.2 Melakukan kampanye KIA. 
    Kampanye dapat melalui media massa elektronik (televisi dan radio), 

media massa cetak (koran, majalah, tabloid), media cetak (poster, 
selebaran, leaflet dan media luar ruang (spanduk, billboard).

3.3 Menyelenggarakan pelatihan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif bagi kabupaten/kota.  

 Pelatihan dimaksud untuk memberdayakan seluruh komponen 
baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan agar ikut serta 
mengembangkan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

3.4 Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan Petunjuk Teknis 
Pengembangan KIA di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.       

 Petunjuk teknis ini menjelaskan langkah dan kiat-kiat menumbuhkan 
gerakan masyarakat terkait KIA di Desa atau Kelurahan Siaga Aktif.

3.5 Melakukan sosialisasi Petunjuk teknis Pengembangan KIA di Desa dan   
Kelurahan Siaga Aktif. 
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       Sosialisasi perlu dilakukan bagi seluruh stakeholder terkait di provinsi 
dan kabupaten/kota.  

3.6 Memfasilitasi kegiatan pendukung KIA di masyarakat melalui Civil Society 
Organization (CSO).

 Fasilitasi kegiatan dapat diberikan kepada TP-PKK dan Gerakan Pramuka 
misalnya mendapatkan bantuan dana hibah dari negara donor seperti 
kegiatan peningkatan cakupan imunisasi rutin dan pelayanan kesehatan 
ibu dan anak melalui dana Global Alliance for Vaccination Immunization 
(GAVI). 

3.7 Mobilisasi sosial gerakan-gerakan yang diperlukan untuk meningkatkan 
KIA.

 Mobilisasi sosial perlu dilakukan seperti Gerakan Sayang Ibu dan Bayi, 
Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional, Gerakan Keluarga Sadar Gizi, 
Gerakan Rumah Tangga Sehat, 

3.8 Mengupayakan Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi 
Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi 
Komprehensif (PONEK).

3.9 Memantau dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi KIA. 
 Untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat 

terhadap pelayanan KIA di fasilitas kesehatan, misalnya melaksanakan 
penelitian perubahan sikap pada masyarakat tentang kepatuhan ibu-ibu 
ke Poskesdes dan Posyandu.       

4.  Kemitraan 
4.1 Menyusun data base mitra potensial provinsi.                                                                         
 Data base mitra potensial dimanfaatkan untuk menggalang kerjasama 

kemitraan dengan para mitra dalam upaya peningkatan KIA. 
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4.2 Melaksanakan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) 
dengan para mitra potensial di provinsi.

 Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan para mitra sebaiknya 
dilakukan, agar ada kesepakatan dan rencana kerjasama sesuai dengan 
potensi mitra dalam upaya peningkatan KIA. 

4.3 Merencanakan serta melaksanakan program dan kegiatan kemitraan.
 Hasil kemitraan adalah adanya rencana serta pelaksanaan program dan 

kegiatan KIA  bersama mitra baik jangka pendek maupun jangka panjang 
yang dapat mengungkit pencapaian target KIA.

4.4 Menyusun dan menerbitkan newsletter KIA.
 Menerbitkan newsletter secara berkala 3 edisi dalam setahun dan 

didistribusikan ke seluruh stakeholders dan mitra terkait di provinsi dan 
kabupaten/kota. 

            
4.5 Melaksanakan forum kemitraan.  
 Forum kemitraan untuk berbagi informasi terkini , menggalang dukungan 

kerjasama dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dari para mitra terkait.
 Pertemuan ini diselenggarakan secara rutin dan berkala,  yang melibatkan 

seluruh mitra potensial di provinsi.

4.6 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan KIA. 
 Perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan sebaiknya berdasarkan 

kebijakan yang sudah ada dalam agenda kerja. 

4.7  Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan promosi KIA 
      Petunjuk teknis bagi anggota jejaring/mitra potensial untuk memperjelas 

peran dan fungsi masing-masing mitra serta perlunya saling koordinasi, 
integrasi serta  sinkronisasi dalam implementasi kegiatan.    
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C.  Kabupaten/Kota

1. Advokasi
1.1 Kajian dan pemetaan kebijakan yang mendukung upaya KIA di 

kabupaten/kota.
 Kegiatan kajian dan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui 

kebijakan-kebijakan apa yang sudah ada dan kebijakan apa lagi yang 
perlu dikembangkan  untuk  mendukung upaya KIA di kabupaten/kota.   

1.2 Sosialisasi hasil kajian dan pemetaan kebijakan KIA.
 Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan hasil kajian dan 

pemetaan  kebijakan yang mendukung upaya KIA di kabupaten/kota.

1.3  Melakukan persiapan kegiatan advokasi. 
  Kegiatan meliputi: pengembangan isu strategis permasalahan KIA, 

perumusan penyampaian hasil kajian dan pemetaan kebijakan yang 
diperlukan untuk program KIA.

1.4 Melakukan pertemuan jejaring advokasi. 
 Jejaring advokasi diperlukan untuk merancang kegiatan advokasi dan 

menyusun rencana kegiatan promosi peningkatan KIA.

1.5  Penyusunan rencana kegiatan promosi peningkatan KIA. 
  Rencana kegiatan promosi peningkatan KIA disusun bersama jejaring 

baik  rencana tahunan maupun lima tahunan. 

1.6 Jejaring advokasi kabupaten/kota melaksanakan advokasi kepada para 
penentu kebijakan. 

  Jejaring advokasi menyampaikan kebijakan yang perlu dikeluarkan 
dan dukungan terhadap implementasi  rencana kegiatan promosi 
peningkatan KIA di kabupaten/kota. Kebijakan pengadaan dan 
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penempatan tenaga promosi kesehatan dan tenaga pelayanan program 
KIA yang berkompeten dan memadai akan mendukung  peningkatan 
pelayanan KIA. Dukungan anggaran yang memadai juga sangat 
dibutuhkan untuk  peningkatan cakupan  persalinan di falitas kesehatan, 
penggandaan dan pemanfaatan Buku KIA, operasional Posyandu dan 
Kadarzi, peningkatan pencapaian imunisasi,  serta operasional Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif.

1.7 Melakukan evaluasi kebijakan 
 Evaluasi kebijakan diperlukan untuk melihat realisasi kebijakan program 

KIA di kabupaten/kota.

2. Bina suasana 
2.1 Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/orientasi/sarasehan/semiloka.
    Kegiatan ini dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/

swasta, media   massa, organisasi profesi dan lain-lain,  untuk penguatan 
sistem dan menciptakan suasana yang mendukung kegiatan mobilisasi 
dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan kelompok media massa.
 Pertemuan rutin dengan kelompok media massa agar informasi KIA 

menjadi agenda media massa dan mendukung terciptanya opini publik 
yang  mendukung peningkatan KIA.

2.3 Menyusun dan sosialisasi panduan pelaksanaan strategi komunikasi 
perubahan perilaku KIA.

 Untuk mendukung komunikasi yang fokus pada perubahan perilaku 
sesuai dengan analisis situasi dan analisis perilaku yang terdapat di 
wilayah kabupaten, kecamatan dan desa.

2.4 Melaksanakan lokakarya penyusunan strategi komunikasi perubahan 
perilaku KIA bagi seluruh Puskesmas.
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 Puskesmas dibimbing dalam menyusun strategi komunikasi perubahan 
perilaku KIA untuk membina seluruh desa yang ada di wilayah kerjanya. 

2.5 Menggandakan dan mendistribusikan paket media bagi petugas 
kesehatan, organisasi kemasyarakatan, media massa, tokoh masyarakat 
dan kader.

 Media ini dimaksudkan sebagai sumber informasi bagi petugas 
kesehatan, organisasi kemasyarakatan, media massa, tokoh masyarakat 
dan kader tentang KIA spesifik daerah.

2.6 Melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis ke Puskesmas di wilayah 
kerjanya.

 Fasilitasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan pengembangan 
komunikasi perubahan perilaku KIA, terutama di daerah yang cakupan 
pelayanan KIA rendah, jumlah kematian ibu dan bayi tinggi, rawan gizi, 
Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Daerah Bermasalah 
Kesehatan (DBK), cakupan imunisasi yang rendah serta sering terjadi 
Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (KLB 
PD3I) 

3. Pemberdayaan Masyarakat 
3.1 Melakukan kampanye KIA.
 Kampanye dapat dilakukan melalui media massa elektronik (radio), media 

massa cetak (koran, majalah, tabloid), media cetak (poster, selebaran) 
media tradisional, media luar ruang (spanduk, baliho), pameran 
pembangunan dan mobil keliling.

3.2 Menyelenggarakan pelatihan Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga 
Aktif bagi Puskesmas, tokoh masyarakat, dan kader.  

  Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam 
pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif dan pemberdayaan 
masyarakat.
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3.3   Melakukan pembentukan dan pengembangan Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif.

  Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif diperlukan dalam 
mendorong  pelayanan KIA yang tercakup dalam kegiatan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif sehingga terjadi pencapaian target KIA.

3.4 Melaksanakan pembinaan kegiatan yang mendukung KIA di Desa/
Kelurahan Siaga Aktif.

 Berbagai kegiatan yang mendukung KIA perlu dibina seperti Program 
Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K), pemanfaatan 
Buku KIA melalui kelas ibu hamil dan kelas ibu balita, melakukan  
kemitraan bidan-dukun, menggerakkan masyarakat untuk mendapatkan 
Imunisasi Dasar Lengkap bagi bayi, Kadarzi dan pembinaan PHBS di 
Rumah Tangga.

3.5 Memfasilitasi kegiatan pendukung KIA di masyarakat melalui Civil    
Society Organization (CSO). 

 Fasilitasi dapat dilakukan pada TP-PKK dan Gerakan Pramuka misalnya 
mendapatkan bantuan dana hibah dari negara donor seperti kegiatan 
peningkatan cakupan imunisasi rutin dan pelayanan KIA melalui dana 
Global Alliance for Vaccination Immunization (GAVI). 

3.6 Mobilisasi sosial gerakan masyarakat di bidang KIA.  
          Untuk meningkatkan KIA perlu dilakukan gerakan-gerakan seperti 

Gerakan Sayang Ibu dan Bayi, Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional, 
Gerakan Keluarga Sadar Gizi, Gerakan Rumah Tangga Sehat, dll. 

3.7 Mengupayakan Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi 
Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi 
Komprehensif (PONEK).
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3.8 Melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif di wilayah kabupaten/kota. 

 Kegiatan ini untuk mendukung peningkatan pelayanan KIA melalui 
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

3.9 Memfasilitasi Puskesmas untuk pelatihan kader.
 Fasilitasi terhadap Puskesmas  diperlukan untuk peningkatan kapasitas 

kader dalam pendampingan kepada keluarga untuk pemberdayaan 
keluarga menerapkan P4K, PHBS, Imunisasi Dasar Lengkap dan Kadarzi 
dan lain-lain. 

3.10 Melakukan pemantauan dan penilaian program KIA di wilayah  
kabupaten/kota.

 Pemantauan dan penilaian dilaksanakan agar diketahui hasil intervensi 
kegiatan promosi KIA yang telah dilaksanakan di wilayah kabupaten/
kota.

4. Kemitraan
4.1 Mengembangkan kemitraan. 
 Kemitraan dilakukan dengan lintas program, lintas sektor, organisasi 

profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, kelompok 
pemerhati/peduli KIA, media massa serta donor terkait di kabupaten/
kota.  

4.2 Melakukan forum kemitraan dengan mitra terkait. 
 Forum kemitraan dimaksudkan untuk berbagi informasi terkini tentang 

pelaksaan program KIA dan membuat perencanaan dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang sehingga dapat mengungkit pencapaian target 
KIA. 
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4.3 Menyusun Pedoman pelaksanaan promosi KIA dengan mitra terkait. 
Rencana aksi  masing-masing mitra dapat dituangkan dalam pedoman 
yang disusun bersama,  misalnya dalam  Pedoman Pembinaan TP-PKK 
dalam Pelaksanaan PHBS di Rumah Tangga, Pedoman Pelaksanaan 
Promosi KIA dengan dunia usaha melalui CSR (tanggung jawab sosial) 
perusahaan.
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BAB IV
pemantauan dan eValuaSi

Pemantauan Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 
dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan setiap tahun dalam kurun waktu 
5 tahun (2010-2014). Pemantauan merupakan upaya untuk mengamati seberapa jauh 
kegiatan yang direncanakan sudah dilaksanakan.  Evaluasi dilaksanakan untuk melihat 
kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan promosi KIA.

Pemantauan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi KIA dilaksanakan oleh 
pengelola program KIA, Gizi, Imunisasi dan pengelola program promosi kesehatan 
serta mitra terkait pada masing-masing jenjang administrasi mulai dari pusat, provinsi 
sampai kabupaten/kota yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 
Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak

Tahun 2010-2014

NO    KEGIATAN

A. PusAt
 1  AdvokAsi

1.1 kajian dan pemetaan kebijakan yang mendukung 
upaya kiA tingkat Nasional.

1.2 sosialisasi hasil kajian dan pemetaan kebijakan kiA.
1.3 Mengembangkan Media Advokasi kit kiA.
1.4 Menyusun modul pelatihan advokasi kiA bagi 

kelompok kerja/Jejaring kiA.
1.5 Menggandakan dan mendistribusikan modul pelati-

han advokasi bagi kelompok kerja /Jejaring kiA.         
1.6 Melaksanakan pelatihan Advokasi kiA bagi kelom-

pok kerja/Jejaring kiA Pusat dan daerah.
1.7 Melaksanakan advokasi kepada pembuat kebijakan.
1.8 Melakukan evaluasi hasil advokasi program kiA.

  v  v 
 
  v  v 
  v   v  
  v v  

   v
   
   v v

   v v
    v

TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA

APBN
kiA, Gizi, 
imunisasi

BLN
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NO    KEGIATAN

 2 BiNA suAsANA 
  2.1 optimalisasi  kelompok kerja kiA/komite Ahli  
   imunisasi/Forum  Gizi Nasional. 

2.2 Mengembangkan, memproduksi dan 
mendistribusikan paket media.

2.3 Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/
orientasi/sarasehan/semiloka.

2.4 Menyusun dan distribusi Panduan strategi 
komunikasi Perubahan Perilaku kiA.

2.5 Melaksanakan pelatihan pelatih (training of 
trainers) secara berjenjang bagi petugas provinsi 
dan atau kabupaten/kota.

2.6 Melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis ke 
kabupaten/kota.

3 PeMBerdAyAAN MAsyArAkAt
3.1 Mengembangkan media promosi kiA.
3.2 Melakukan kampanye program kiA.
3.3 Menyelenggarakan pelatihan Pengembangan desa 

dan kelurahan siaga Aktif bagi kabupaten/kota.  
3.4 Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan 

Petunjuk teknis Pengembangan kiA di desa dan 
kelurahan siaga Aktif.       

3.5 Melakukan sosialisasi Petunjuk teknis 
Pengembangan kiA di desa dan kelurahan siaga 
Aktif. 

3.6 Memfasilitasi kegiatan pendukung kiA di 
masyarakat melalui Civil society organization 
(Cso). 

3.7 Mobilisasi sosial gerakan-gerakan yang diperlukan 
untuk meningkatkan kiA.

3.8 Mengupayakan Puskesmas Pelayanan obstetrik 
Neonatal emergensi dasar.

3.9 Memantau dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
promosi kiA.

TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA

APBN kiA, Gizi, 
imunisasi dan 

Promkes
BLN

APBN kiA, Gizi, 
imunisasi dan 

Promkes
BLN

  v v v v

  v v v v

  v v v

  v v  

  v v v v

  v v v v

  v  v 
  v v v v
  v v
  
  v v

  v v

  v v v 
 

  v v v

  v v

  v v v v
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NO    KEGIATAN

 4 keMitrAAN 
    4.1 Menyusun data base mitra potensial provinsi.                                                                        

4.2 Melaksanakan Nota kesepahaman (Memorandum 
of understanding) dengan para mitra potensial di 
provinsi.

4.3 Merencanakan serta melaksanakan program dan 
kegiatan kemitraan.

4.4 Menyusun dan menerbitkan newsletter kiA.
4.5 Melaksanakan forum kemitraan.
4.6 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

peningkatan kiA.
4.7 Menyusun dan distribusi petunjuk teknis pelaksa-

naan promosi kiA.

B ProviNsi
 1 AdvokAsi

1.1 kajian dan pemetaan kebijakan yang mendukung 
upaya kiA di provinsi.

1.2 sosialisasi hasil kajian dan pemetaan kebijakan 
kiA.

1.3 Mengembangkan Media Advokasi kit kiA.
1.4 Membentuk jejaring advokasi.
1.5 Melaksanakan advokasi.
1.6 Advokasi dan sosialisasi program kepada lintas 

program dan sektor terkait.

2 BiNA suAsANA
2.1 Mengembangkan, memproduksi dan mendistri-

busikan paket media.
2.2 Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/orien-

tasi/sarasehan/semiloka.
2.3 Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan 

kelompok media massa.
2.4 Melaksanakan Pelatihan strategi komunikasi 

Perubahan Perilaku kiA bagi petugas kabupaten/
kota.

TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA

  v  v 

  v  v

  v v v v

  v v v v
 v v v v v
  v v v v
  
  v v

  v  v 
 
  v  v 
    
  v  v 
  v
  v v v v
  v v v v

  v v v v
 
  v v v v

  v v v v

   v v

APBN kiA, Gizi, 
imunisasi dan 

Promkes
BLN

APBN kiA, Gizi, 
imunisasi 

yankes dan 
Promkes

APBd 
BLN

APBN kiA, Gizi, 
imunisasi 

yankes dan 
Promkes

APBd 
BLN
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NO    KEGIATAN TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA

  2.5 Melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis ke  
   kabupaten/kota

 3 PeMBerdAyAAN MAsyArAkAt
3.1 Mengembangkan dan distribusi media promosi kiA.
3.2 Melakukan kampanye program kiA.
3.3 Menyelenggarakan pelatihan Pengembangan desa  

dan kelurahan siaga Aktif bagi kabupaten/kota.  
3.4 Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan  

Petunjuk teknis Pengembangan kiA di desa dan  
kelurahan siaga Aktif.       

3.5 Melakukan sosialisasi Petunjuk teknis  
Pengembangan kiA di desa dan  kelurahan siaga  
Aktif. 

3.6 Memfasilitasi kegiatan pendukung kiA di  
masyarakat melalui Civil society organization (Cso).

3.7 Mobilisasi sosial gerakan-gerakan yang diperlukan  
untuk meningkatkan kiA.

3.8 Mengupayakan Puskesmas Pelayanan obstetrik  
Neonatal emergensi dasar.

3.9 Memantau dan evaluasi pelaksanaan kegiatan  
promosi kiA 

 4 keMitrAAN
4.1 Menyusun data base mitra potensial provinsi. 
4.2 Melaksanakan Nota kesepahaman (Memorandum 

of understanding) dengan para mitra potensial di 
provinsi.

4.3 Merencanakan serta melaksanakan program dan 
kegiatan kemitraan.

4.4 Menyusun dan menerbitkan newsletter kiA.
4.5 Melaksanakan forum kemitraan.  
4.6 Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan promosi 

kiA 
4.7 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

peningkatan kiA

  v v v v

  

  v v v 
  v v v v
  v v v v

  v v v 

  v v 
  

  v v v v

  v v v

  v v v v

  v v v v

  

  v  v 
  v  v 
  

  v v v v
  
  v v v v
  v v v v
   v

  v v v v

APBN kiA, Gizi, 
imunisasi 

yankes dan 
Promkes

APBd 
BLN

APBN kiA, Gizi, 
imunisasi 

yankes dan 
Promkes

APBd 
BLN
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NO    KEGIATAN TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA

C kABuPAteN/kotA
1  AdvokAsi

1.1 kajian dan pemetaan kebijakan yang 
mendukung upaya kiA di kab/kota.

1.2 sosialisasi hasil kajian dan pemetaan kebijakan 
kiA.

1.3 Melakukan persiapan kegiatan advokasi 
1.4 Melakukan pertemuan jejaring advokasi 
1.5 Penyusunan rencana kegiatan promosi 

peningkatan kiA. 
1.6 Jejaring advokasi kabupaten/kota 

melaksanakan advokasi kepada para penentu 
kebijakan. 

1.7  Melakukan evaluasi kebijakan 
 

2 BiNA suAsANA
2.1 Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/

orientasi/sarasehan/semiloka.
2.2 Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan 

kelompok media massa.
2.3 Menyusun dan sosialisasi panduan pelaksanaan 

strategi komunikasi perubahan perilaku kiA.
2.4 Melaksanakan lokakarya penyusunan strategi 

komunikasi perubahan perilaku kiA bagi seluruh 
Puskesmas.

2.5 Menggandakan dan mendistribusikan paket 
media.

2.6 Melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis ke 
Puskesmas di wilayah kerjanya.

3 PeMBerdAyAAN MAsyArAkAt
3.1 Melakukan kampanye kiA.
3.2 Menyelenggarakan pelatihan Pengembangan 

desa/kelurahan siaga Aktif.

  v  v
  
  v  v 

   v 
  v v v v
  v v v v

  v v v 

  
     v

  
  v v v v
  
  v v v v
  
   v v
  
  v v

  v v v 

   v v v

  v v v v
  v v v v

APBd Gizi, 
imunisasi, 
yankes dan 

Promkes
APBd 
BLN

APBd Gizi, 
imunisasi 

yankes dan 
Promkes

APBd 
BLN

Promkes, 
bidang 

yankes/kiA, 
imunisasi
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NO    KEGIATAN TAHUN

 2010  2011  2012  2013  2014

SUMBER 
DANA

3.3 Melakukan pembentukan dan pengembangan 
desa dan kelurahan siaga Aktif.

3.4 Melaksanakan pembinaan kegiatan yang 
mendukung kiA di desa /kelurahan siaga Aktif.

3.5 Memfasilitasi kegiatan pendukung kiA di 
masyarakat melalui Civil society organization 
(Cso). 

3.6 Mobilisasi sosial gerakan masyarakat di bidang 
kiA.

3.7 Mengupayakan Puskesmas Pelayanan obstetrik 
Neonatal emergensi dasar (PoNed) dan rumah 
sakit Pelayanan obstetrik Neonatal emergensi 
komprehensif (PoNek).

3.8 Melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis 
desa dan kelurahan siaga Aktif di wilayah 
kabupaten/kota. 

3.9 Memfasilitasi Puskesmas untuk pelatihan kader.
3.10 Melakukan pemantauan dan penilaian program 

kiA di wilayah kabupaten/kota.

4 keMitrAAN
4.1 Mengembangkan kemitraan.
4.2 Melakukan forum kemitraan dengan mitra 

terkait. 
4.3 Menyusun Pedoman pelaksanaan promosi kiA 

dengan mitra terkait.

  v v v v
  
  v v v v
  
  v v v v

    
  v v v v
  
  v v v v

  
     
  v v v v

  v v v v
   v v v
  
  

  v v v v
  v v v v

   v 

Promkes, 
bidang 

yankes/kiA, 
imunisasi
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BAB V
penutup

Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak ini merupakan salah 
satu bentuk integrasi promosi kesehatan dengan program kesehatan ibu dan 
anak. Diharapkan dengan adanya keterpaduan dan sinkronisasi program dapat 
meningkatkan pelayanan KIA dalam upaya mencapai indikator MDG’s. 

Peningkatan pelayanan KIA harus dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh 
antara pusat, provinsi, kabupaten/kota dengan melibatkan kalangan swasta, dunia 
usaha, organisasi kemasyarakatan guna memperoleh dukungan dan suasana yang 
kondusif serta peran aktif masyarakat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak.

Untuk itu, Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak dijadikan acuan 
dalam pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bagi program 
kesehatan Ibu dan anak tahun 2010-2014 di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, 
dalam rangka pencapaian indikator Kesehatan Ibu dan anak.
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