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Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT  atas segala 
rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya “Kurikulum dan Modul 
Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu” ini dapat diterbitkan 
atas prakarsa berbagai unsur dan komponen yang tergabung dalam 
Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu (Pokjanal Posyandu) 
di tingkat Pusat.

Kurikulum dan modul ini diharapkan dapat  menjadi  acuan berbagai 
pihak yang akan menyelenggarakan pelatihan fasilitator pemberdayaan 
kader Posyandu. Dengan demikian, pelatihan tersebut diharapkan 
dapat menghasilkan fasilitator yang handal dan mampu memfasilitasi 
pemberdayaan kader dalam mengelola Posyandu. 

Kami menyadari bahwa kurikulum dan modul ini masih jauh 
dari sempurna, karenanya saran dan kritik membangun sangat kami 
harapkan. Kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dalam 
penyusunan kurikulum dan modul ini, kami menyampaikan terima kasih 
dan penghargaan atas kesungguhannya.

Semoga kurikulum dan modul pelatihan ini dapat memberikan manfaat 
bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan fasilitator 
pemberdayaan kader Posyandu.

                                              Jakarta,     Agustus  2012 
                                              Kepala Pusat Promosi Kesehatan 
                                              Kementerian Kesehatan RI

                            
                                              dr. Lily s. sulistyowati, mm

Kata Pengantar
KEPALA PUSAT PROMOSI KESEHATAN  

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
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Sambutan
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Kebijakan pembangunan kesehatan periode lima tahun ke depan 
(2010—2014) diarahkan pada  tersedianya akses kesehatan dasar yang 
murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah 
guna mendukung pencapaian MDG’s pada tahun 2015. Dan sasaran 
pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka 
harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi, dan kematian ibu 
melahirkan. 

Arah kebijakan pembangunan kesehatan yang tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2010—2014 
menitikberatkan pada pendekatan upaya preventif, promotif, dan 
pemberdayaan  masyarakat dalam bidang kesehatan. Salah satu 
bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah 
menumbuhkembangkan Posyandu. 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk 
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)  yang dikelola 
dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan 
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada  masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan 
angka kematian ibu dan bayi.

Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu sangat 
menggembirakan karena di setiap desa ditemukan sekitar 3 sampai 4 
Posyandu. Pada saat Posyandu dicanangkan, tercatat sebanyak 25.000 
Posyandu, tahun 2004 sebanyak 238.699 Posyandu, dan tahun 2011 
meningkat menjadi 268.439 Posyandu. Namun, bila ditinjau dari aspek 
kualitas, masih ditemukan banyak masalah antara lain kelengkapan sarana 
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dan keterampilan kader yang belum memadai, dimana kader Posyandu 
adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki 
waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.

Oleh sebab itu, diperlukan fasilitator yang mampu melatih dan 
memberikan bimbingan kepada kader memiliki kemampuan dalam 
mengelola Posyandu. Upaya untuk meningkatkan kemampuan fasilitator 
tersebut diperlukan pelatihan fasilitator pemberdayaan  kader Posyandu. 
Untuk itu, perlu disusun Kurikulum dan modul Pelatihan Fasilitator 
Pemberdayaan Kader Posyandu yang dapat digunakan sebagai acuan 
bagi semua pihak terkait untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut.

Diharapkan keberadaan fasilitator pemberdayaan  kader Posyandu 
lebih meningkat baik dari jumlah maupun kemampuannya. Serta akan 
memberikan kontribusi terhadap akselerasi pencapaian target MDGs.

Saya mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi kepada 
semua pihak yang turut  menyusun dan menerbitkan kurikulum dan 
modul ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan 
hidayah-Nya kepada kita semua.

                                              Jakarta,   Agustus 2012
                            Sekretaris Jenderal 
     Kementerian Kesehatan RI

     dr. ratna rosita, mPhm 
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Sambutan
direKtUr jenderAL PemberdAYAAn mAsYArAKAt dAn 

desA KementeriAn dALAm negeri ri

Sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat Undang-undang 
No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk 
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan prinsip 
desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah melalui peningkatan 
pelayanan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. 
Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahwa 
penanganan berbagai bidang pelayanan termasuk bidang kesehatan 
menjadi salah satu urusan wajib kewenangan Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota.

Khususnya pada bidang kesehatan, target sasaran kegiatan pelatihan 
pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan terutama pada 
jenjang Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan ditujukan untuk mendukung 
pelaksanaan Desa Siaga Aktif dan untuk dapat segera mencapai target 
tahun 2015 MDGs.

Proses  pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian khususnya di 
bidang kesehatan merupakan suatu proses yang harus dijalani dan dilalui 
masyarakat sendiri dengan difasilitasi dari berbagai pihak, baik Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, maupun organisasi masyarakat atau lembaga 
kemasyarakatan serta unsur masyarakat luas termasuk dunia usaha. 
Hal tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun berjenjang.

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah 
satu target kinerja yang ingin dicapai dalam proses pemberdayaan 
masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya mewujudkan target tersebut 
diperlukan berbagai upaya mulai dari pelatihan fasilitator penggerak 
masyarakat, pelatihan petugas kesehatan sebagai pendamping, kader, 
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dan pelatihan-pelatihan lain bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat 
untuk menciptakan fasilitator pemberdayaan masyarakat yang handal, 
baik dalam jumlah (kuantitas) yang tersebar merata serta mutu (kualitas) 
yang memadai untuk pencapaian tujuan.

Program pelatihan bagi fasilitator pemberdayaan kader Posyandu 
bertujuan agar proses pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam mencapai 
target yang diinginkan dilalui secara berjenjang yang akan menghasilkan 
fasilitator yang memadai serta dapat meningkatkan kapasitas 
pemberdayaan masyarakat secara maksimal.

Dengan disusun dan diterbitkannya Kurikulum dan modul Pelatihan 
Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu ini, diharapkan dapat 
menjadi acuan bagi penyelenggaraan pelatihan di pusat dan provinsi serta 
kabupaten/kota sehingga para fasilitator nantinya dapat menjadi agent 
of change dan memberikan kontribusi bermakna terhadap peningkatan 
kapasitas kader Posyandu di wilayahnya.

Saya mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi kepada 
semua pihak yang turut menyusun dan menerbitkan buku Kurikulum 
dan modul Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu ini. 
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan 
dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

 Jakarta, Agustus 2012
 Direktur Jenderal
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kementrian Dalam Negeri RI

 Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc.
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

PendAhULUAn i. 
 

Latar belakangA. 
Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan 

Bersumberdaya  Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan 
diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan 
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat 
dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk 
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. 

Keberadaan Posyandu sudah menjadi hal yang penting ada di 
tengah masyarakat. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 
2010, Posyandu berjumlah 268.439 tersebar di seluruh Indonesia 
yang berarti ditemukan sekitar tiga sampai empat Posyandu di setiap 
desa. 

Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu sangat 
menggembirakan, tetapi bila ditinjau dari aspek kualitas, masih 
ditemukan banyak masalah, antara lain kelengkapan sarana dan 
keterampilan kader yang belum memadai, data kader, dan strata 
Posyandu. Krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997 
ikut memberikan pengaruh terhadap kinerja Posyandu. Hal ini terlihat 
pada menurunnya status gizi dan kesehatan masyarakat, terutama 
masyarakat kelompok rentan, yakni bayi, anak balita, ibu hamil, serta 
ibu menyusui.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja Posyandu dengan 
mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/
SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Revitalisasi Posyandu, yaitu suatu 
upaya untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu. Tujuan 
Revitalisasi Posyandu antara lain (1) terselenggaranya kegiatan 
Posyandu secara rutin dan berkesinambungan; (2) tercapainya 
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

pemberdayaan tokoh masyarakat dan kader melalui advokasi, 
orientasi, pelatihan atau penyegaran, dan (3) tercapainya pemantapan 
kelembagaan Posyandu. Sasaran Revitalisasi Posyandu adalah semua 
Posyandu di seluruh Indonesia, tetapi sumber daya yang terbatas 
sehingga sasaran Revitalisasi Posyandu diutamakan pada Posyandu 
yang sudah tidak aktif atau yang berstrata rendah (Posyandu Pratama 
dan Posyandu Madya) serta Posyandu yang berada di daerah yang 
sebagian besar penduduknya tergolong miskin.

Upaya pembinaan terhadap Posyandu lainnya yang sudah mapan 
harus dilanjutkan dan ditingkatkan, meskipun prioritas Posyandu yang 
akan direvitalisasi telah ditetapkan seperti tersebut di atas. Revitalisasi 
Pelaksanaan Posyandu sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif bahwa keaktifan Posyandu merupakan 
salah satu kriteria untuk mencapai Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Dalam rangka pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu 
yang memerlukan peran serta pemerintah daerah dan lintas sektor, 
Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Nomor 19 tahun 
2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di 
Pos Pelayanan Terpadu.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program pembinaan 
Posyandu, petugas Puskesmas dan stakeholder lainnya berkewajiban 
untuk meningkatkan pemahaman dan fasilitasi tumbuh dan 
berkembangnya Posyandu. Untuk itu, diperlukan pelatihan fasilitator 
pemberdayaan kader Posyandu. Buku Kurikulum dan modul 
Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu ini disusun 
agar dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelatihan 
fasilitator pemberdayaan kader Posyandu sehingga menghasilkan 
fasilitator  yang mampu memfasilitasi pengembangan Posyandu 
yang merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif. 

2
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

Kurikulum ini didesain dengan pendekatan yang menempatkan 
pembelajar sebagai pusat perhatian (learner centered), sedangkan 
pelatih lebih berperan sebagai katalisator, membantu proses 
pembelajaran dan penghubung berbagai sumber (resource linker). 
Mengingat adanya keanekaragaman kebijakan dan budaya setempat 
maka tujuan pembelajarannya pun diarahkan pada tumbuhnya proses 
penemuan sendiri (self discovery) sehingga kompetensi yang telah 
diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas.

Filosofi Pelatihanb. 
Pelatihan fasilitator pemberdayaan kader Posyandu ini 
diselenggarakan dengan memperhatikan:

Prinsip andragogi, yaitu bahwa selama pelatihan peserta 1. 
berhak untuk:

Didengarkan dan dihargai pengalamannya mengenai a. 
fasilitasi Posyandu.
Dipertimbangkan setiap ide dan pendapat, sejauh berada b. 
di dalam konteks pelatihan.
Diberikan apresiasi atas pendapat yang baik dan positif yang c. 
diutarakan oleh peserta.

Berorientasi kepada peserta, dimana peserta berhak untuk:2. 
Mendapatkan paket bahan belajar.a. 
Mendapatkan pelatih profesional yang dapat memfasilitasi b. 
dengan berbagai metode, melakukan umpan balik, dan 
menguasai materi yang disampaikan.
Belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki individu, baik c. 
secara visual, auditorial, maupun kinestetik (gerak).
Melakukan refleksi dan memberikan umpan balik secara d. 
terbuka.

3
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

Melakukan evaluasi (terhadap pelatih dan penyelenggara) e. 
dan dievaluasi tingkat pemahaman peserta dalam fasilitasi 
penyelenggaraan Posyandu.

Berbasis kompetensi, yang memungkinkan peserta untuk: 3. 
Mengembangkan keterampilan langkah demi langkah a. 
dalam memperoleh kompetensi yang diharapkan dalam 
pelatihan.
Memperoleh sertifikat setelah dinyatakan berhasil b. 
mendapatkan kompetensi yang diharapkan pada akhir 
pelatihan.

Learning by doing 4. yang memungkinkan peserta untuk:
Berkesempatan melakukan eksperimentasi dari materi a. 
pelatihan dengan menggunakan metode pembelajaran antara 
lain ceramah tanya jawab, penugasan, diskusi kelompok, 
latihan-latihan, baik secara individu maupun kelompok.
Melakukan pengulangan atau pun perbaikan yang dirasa b. 
perlu.

4
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

PerAn, FUngsi, dAn KOmPetensi ii. 

PeranA. 
Sebagai fasilitator pemberdayaan kader Posyandu.

Fungsib. 
Dalam melakukan perannya, fasilitator  berfungsi:

Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Posyandu.1. 
Melakukan pelatihan kader Posyandu.2. 
Melakukan pembinaan penyelenggaraan Posyandu.3. 

Kompetensi C. 
Setelah pelatihan, fasilitator diharapkan memiliki kompetensi 
sebagai berikut.

Mampu menjelaskan peran dan fungsi fasilitator dalam 1. 
pengembangan Posyandu.
Mampu melakukan fasilitasi penyelenggaraan Posyandu.2. 
Mampu melakukan kemitraan.3. 
Mampu melakukan pelatihan kader Posyandu.4. 
Mampu melakukan pembinaan penyelenggaraan Posyandu.5. 

tUjUAn PeLAtihAniii. 

tujuan UmumA. 
Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta mampu  melakukan 
fasilitasi pembinaan Posyandu.

tujuan Khususb. 
Setelah selesai mengikuti pelatihan, diharapkan peserta dapat:

Menjelaskan kebijakan terkait pengelolaan Posyandu. 1. 
Menjelaskan konsep dasar  Posyandu.2. 

5
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

Menjelaskan peran dan fungsi fasilitator pemberdayaan kader 3. 
Posyandu.
Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Posyandu.4. 
Melakukan kemitraan dalam pengembangan Posyandu.5. 
Melakukan praktik pelatihan kader Posyandu.6. 
Melakukan pembinaan dan pengawasan Posyandu.7. 
Mampu membangun komitmen belajar.8. 
Menyusun rencana tindak lanjut.9. 

PesertA, PeLAtih, nArAsUmber, dAn iV. 
PenYeLenggArA

PesertaA. 
Peserta pelatihan fasilitator pemberdayaan kader Posyandu ini 
adalah:

Kriteria: 1. 
Petugas promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/a. 
Kota  diutamakan pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan 
Masyarakat Ahli.
Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kebupaten/Kota.b. 
Anggota organisasi profesi kesehatan.c. 
Pelatih/fasilitator pemberdayaan masyarakat. d. 
Petugas lintas program/sektor terkait.e. 
Aktivis organisasi masyarakat/lembaga swadaya f. 
masyarakat. 

Jumlah peserta dalam 1 kelas berjumlah maksimal 30 orang.2. 

Pelatihb. 
Pelatih dari Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat 1. 
dan Desa/Kelurahan.

6
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

Pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) Ahli 2. 
yang berpengalaman dalam melatih.
Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan.3. 
Kelompok Profesi Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat 4. 
Indonesia (PPPKMI) yang telah berpengalaman dalam melatih.
Pakar pemberdayaan masyarakat yang telah berpengalaman dalam 5. 
melatih.

narasumberC. 
Narasumber pelatihan fasilitator pemberdayaan kader Posyandu 
dapat berasal dari lintas program/sektor terkait.

Penyelenggarad. 
Pelatihan fasilitator pemberdayaan kader Posyandu dapat 
diselenggarakan oleh:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan PPSDM 1. 
Kesehatan.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan 2. 
PPSDM Kesehatan.
Balai Besar/Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 3. 
Kementerian Dalam Negeri.
Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK), Badan PPSDM 4. 
Kesehatan.
Balai Pelatihan Kesehatan Nasional, Badan PPSDM 5. 
Kesehatan.
Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi.6. 
Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian 7. 
Kesehatan RI.
Instansi atau Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi 8. 
pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan. 

7
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

strUKtUr PrOgrAmV. 

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan maka disusun materi yang 
akan diberikan secara rinci pada tabel struktur program sebagai 
berikut.

nO mAteri
jPL

t P PL jUmLAh
A MATERI DASAR

1 Kebijakan Terkait Pengelolaan Posyandu 2 0 0 2

2 Konsep Dasar Posyandu 1 2 0 3

B MATERI INTI

1 Peran dan Fungsi Fasilitator Pemberdayan 
Kader Posyandu

1 2 0 3

2 Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu 1 4 0 5

3 Kemitraan 1 4 0 5

5 Praktik Melatih Kader Posyandu 2 8 0 10

3 Pembinaan Penyelenggaraan Posyandu 1 5 0 6

C MATERI PENUNJANG

1 Membangun Komitmen Belajar (Building 
Learning Comitmment/BLC)

0 3 0 3

2 Rencana Tindak Lanjut (RTL) 0 3 0 3

TOTAL 9 31 0 40

Keterangan:
Waktu: 1 jam pembelajaran (Jpl) = 45 menit
t = Teori, P = Penugasan, PL = Praktik Lapang

8
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

PrOses dAn metOde PembeLAjArAnVi. 

Proses PembelajaranA. 
Proses pembelajaran dilaksanakan melalui tahapan sebagai 
berikut.

Dinamisasi dan penggalian harapan peserta serta membangun 1. 
komitmen belajar diantara peserta.
Penyiapan peserta sebagai individu atau kelompok yang 2. 
mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku untuk 
menciptakan iklim yang kondusif dalam melaksanakan tugas.
Penjajakan awal peserta dengan memberikan pre-tes.3. 
Pembahasan materi kelas.4. 
Praktik kelas dalam bentuk penugasan-penugasan.5. 
Praktik lapang.6. 
Penjajakan akhir peserta dengan memberikan post-tes.7. 

Dalam setiap pembahasan materi inti, peserta dilibatkan secara 
aktif baik dalam teori maupun penugasan. Yang perlu diperhatikan 
adalah:

Pelatih mempersiapkan peserta untuk siap mengikuti proses 1. 
pembelajaran.
Pelatih menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan 2. 
dicapai pada setiap materi.
Pelatih dapat mengawali proses pembelajaran dengan:3. 

Penggalian pengalaman peserta.a. 
Penjelasan singkat tentang seluruh materi.b. 
Penugasan dalam bentuk individual atau kelompok.c. 

Setelah semua materi disampaikan, pelatih dan atau peserta 4. 
dapat memberikan umpan balik terhadap isi keseluruhan materi 
yang diberikan.

9
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

Sebelum pemberian materi berakhir, pelatih dan peserta dapat 5. 
membuat rangkuman dan atau pembulatan.

Pembukaan

Pre-tes

Membangun Komitmen Belajar (BLC)

WAWASAN 
Kebijakan Terkait • 
Pengelolaan Posyandu
Konsep Dasar Posyandu• 

METODE:
Curah pendapat • 
Ceramah tanya jawab• 

KETERAMPILAN
Peran dan Fungsi Fasilitator • 
Pemberdayaan Posyandu
Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu• 
Kemitraan• 
Praktik Melatih Kader Posyandu• 
Pembinaan Penyelenggaraan Posyandu• 

METODE:
Curah pendapat • 
Ceramah tanya jawab• 
Simulasi• 
Bermain peran• 
Diskusi kelompok• 
Latihan • 
Studi kasus• 

Rencana Tindak lanjut

Evaluasi:
Review Proses Pembelajaran dan 

Umpan Balik Harian, Post-tes

Penutupan

diagram Alir Proses Pembelajaranb. 
Rincian rangkaian alur proses pelatihan sebagai berikut.

Pembukaan1. 
Proses pembukaan pelatihan meliputi beberapa kegiatan 
berikut:

10
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

Laporan ketua penyelenggara pelatihan.a. 
Pengarahan dari pejabat yang berwenang tentang latar b. 
belakang perlunya pelatihan.
Perkenalan peserta secara singkat.c. 

Pelaksanaan pre-tes2. 
Pelaksanaan pre-tes dimaksudkan untuk mengetahui 
sejauh mana pemahaman awal peserta terhadap materi 
yang akan diberikan pada proses pembelajaran.

Membangun komitmen belajar3. 
Kegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta dalam 
mengikuti proses pelatihan. Kegiatannya antara lain:

Penjelasan oleh pelatih tentang tujuan pembelajaran dan a. 
kegiatan yang akan dilakukan dalam materi membangun 
komitmen belajar.
Perkenalan antara peserta dan para pelatih, narasumber b. 
dan panitia penyelenggara pelatihan, serta perkenalan 
antar sesama peserta. Kegiatan perkenalan dilakukan 
dengan permainan, dimana seluruh peserta terlibat 
secara aktif.
Mengemukakan kebutuhan/harapan, hambatan/masalah, c. 
dan komitmen masing-masing peserta selama pelatihan.
Kesepakatan antara para pelatih, penyelenggara d. 
pelatihan,  dan peserta dalam berinteraksi selama 
pelatihan berlangsung, meliputi: pengorganisasian kelas, 
kenyamanan kelas, keamanan kelas, dan yang lainnya. 

Pengisian pengetahuan/wawasan4. 
Setelah materi membangun komitmen belajar, kegiatan 
dilanjutkan dengan memberikan materi sebagai dasar 
pengetahuan/wawasan yang sebaiknya diketahui peserta 
dalam pelatihan ini, sebagai berikut  adalah: 

11
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

Kebijakan terkait pengelolaan Posyandu a. 
Konsep dasar Posyandub. 

 
Pemberian keterampilan5. 
Pemberian materi keterampilan dari proses pelatihan mengarah 
pada kompetensi keterampilan yang akan dicapai oleh peserta. 
Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan berbagai 
metode yang melibatkan semua peserta untuk berperan serta 
aktif dalam mencapai kompetensi tersebut, yaitu metode 
tanya jawab, studi kasus, diskusi kelompok, bermain peran, 
tugas baca, simulasi, dan latihan-latihan tentang fasilitasi 
pengembangan Posyandu, fasilitasi pembinaan kader 
Posyandu, kemitraan, serta praktik melatih kader Posyandu.

Rencana tindak lanjut (RTL)6. 
Masing-masing peserta menyusun rencana tindak lanjut hasil 
pelatihan berupa rencana melakukan fasilitasi pelatihan kader 
Posyandu di wilayahnya masing-masing.

Evaluasi7. 
Evaluasi dilakukan tiap hari dengan cara me-review kegiatan 
proses pembelajaran yang sudah berlangsung, ini sebagai 
umpan balik untuk menyempurnakan proses pembelajaran 
selanjutnya. Di samping itu, juga dilakukan proses umpan 
balik dari pelatih ke peserta berdasarkan penilaian penampilan 
peserta, baik di kelas maupun di lapangan. Selain itu, akan 
dilakukan post-tes untuk mengetahui sejauh mana peserta 
dapat menyerap materi selama pelatihan.

Penutupan8. 
Acara penutupan dapat dijadikan sebagai upaya untuk 
mendapatkan masukan dari peserta ke penyelenggara dan 
pelatih untuk perbaikan pelatihan yang akan datang. 

12
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

metode PembelajaranC. 
Metode pembelajaran ini berdasarkan pada prinsip:

Orientasi kepada peserta meliputi latar belakang, kebutuhan 1. 
dan harapan yang terkait dengan tugas yang dilaksanakan. 
Peran serta aktif peserta sesuai dengan pendekatan 2. 
pembelajaran.
Pembinaan iklim yang demokratis dan dinamis untuk terciptanya 3. 
komunikasi dari dan ke berbagai arah.

Oleh sebab itu, metode yang digunakan selama proses 
pembelajaran di antaranya adalah:

Ceramah singkat dan tanya jawab.1. 
Curah pendapat, untuk penjajakan pengetahuan dan 2. 
pengalaman peserta terkait dengan materi yang diberikan.
Penugasan berupa diskusi kelompok, 3. role play, dan studi 
kasus, lapangan.

13
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

garis besar Proses Pembelajaran (gbPP)d. 
nomor : md.1  
Materi  : Kebijakan Terkait Pengelolaan Posyandu 
Waktu  : 2 Jpl (T = 2 Jpl; P: 0; PL: 0)

tujuan Pembelajaran Umum: 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami Kebijakan Terkait 
Pengelolaan  Posyandu.

tujuan  
Pembelajaran  

Khusus

Pokok bahasan metode Alat bantu referensi

Setelah mengikuti 
materi ini, 
peserta mampu 
menjelaskan 
1. Sejarah Lahirnya 

Posyandu
A.  Sejarah Lahirnya 

Posyandu
Ceramah• 
Tanya • 
jawab
Curah • 
pendapat

Komputer• 
LCD• 

Departemen • 
Kesehatan RI, 
Pusat Promosi 
Kesehatan, 
Kebijakan Nasional 
Promosi Kesehatan, 
Jakarta,  2004.
Departemen • 
Kesehatan RI, 
Pusat Promosi 
Kesehatan, 
Pedoman 
Pelaksanaan  
Promosi Kesehatan 
di Daerah, Jakarta, 
2005. 
Departemen • 
Kesehatan RI, 
Sistem Kesehatan 
Nasional, Jakarta, 
2009.
Kementerian • 
Kesehatan RI, 
Renstra 2010—
2014, Jakarta, 
2010.

2. Kebijakan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Bidang 
Kesehatan

B.  Kebijakan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Bidang Kesehatan

 

Ceramah• 
Tanya • 
jawab
Curah • 
pendapat

3. Pengintegrasian 
Layanan 
Sosial Dasar di 
Posyandu

C.  Pengintegrasian 
Layanan 
Sosial Dasar di 
Posyandu

Ceramah• 
Tanya • 
jawab 
Curah • 
pendapat
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

tujuan  
Pembelajaran  

Khusus

Pokok bahasan metode Alat bantu referensi

Pusat Promosi • 
Kesehatan, 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Promosi Kesehatan, 
Jakarta, 2010.
Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan 
Kementerian 
Dalam Negeri RI, 
Kurikulum dan 
Modul Pelatihan 
Fasilitator 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Bidang Kesehatan, 
Jakarta, 2011.
Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan Pokjanal 
Posyandu, 
Pedoman Umum 
Pengelolaan 
Posyandu, Jakarta, 
2011.
Kemendagri, Ditjen • 
PMD Permendagri 
No. 19 Tahun 2011 
tentang Pedoman 
Pengintegrasian 
Layanan Sosial 
Dasar di Posyandu
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

nomor : md.2  
Materi  : Konsep Dasar Posyandu
Waktu   : 3 Jpl (T = 1 Jpl; P: 2; PL: 0)

tujuan Pembelajaran Umum: 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami Konsep Dasar 
Posyandu.

tujuan  
Pembelajaran  

Khusus

Pokok bahasan dan 
sub-pokok bahasan

metode Alat bantu referensi

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu menjelaskan:
1.  Pengertian 

Posyandu
A. Pengertian Posyandu Ceramah• 

Tanya • 
jawab
Curah • 
pendapat

Komputer• 
LCD• 
Lembar-• 
balik

Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan 
Kementerian 
Dalam Negeri RI, 
Kurikulum dan 
Modul Pelatihan 
Fasilitator 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Bidang Kesehatan, 
Jakarta, 2011.
Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan Pokjanal 
Posyandu, 
Pedoman Umum 
Pengelolaan 
Posyandu, Jakarta, 
2011.
Kementerian • 
Kesehatan RI , 
Pusat Promosi 
Kesehatan, 
Panduan Pelatihan 
Kader Posyandu,  
Jakarta, 2011.
Kemendagri, Ditjen • 
PMD Permendagri 
No. 19 Tahun 2011 
tentang Pedoman 
Pengintegrasian 
Layanan Sosial 
Dasar di Posyandu

2.  Tujuan, Sasaran, 
Fungsi, dan 
Manfaat Posyandu

B.  Tujuan,Sasaran, 
Fungsi, dan Manfaat 
Posyandu

1. Sub-pokok bahasan: 
tujuan dan sasaran 
Posyandu

2. Sub-pokok bahasan: 
fungsi dan manfaat 
Posyandu

Ceramah• 
Tanya • 
jawab 
Curah • 
pendapat
Diskusi • 
kelompok

3.   Lokasi, 
Kedudukan, 
Pengorganisasian, 
dan Pembentukan 
Posyandu

C.Lokasi, Kedudukan, 
Pengorganisasian, 
dan Pembentukan 
Posyandu

1. Sub-pokok bahasan: 
lokasi dan 
kedudukan Posyandu

2. Sub-pokok bahasan: 
pengorganisasian 
dan pembentukan 
Posyandu

Ceramah• 
Tanya • 
jawab
Curah • 
pendapat

4. Kegiatan Posyandu D. Kegiatan Posyandu
1. Sub-pokok bahasan: 

kegiatan utama 
Posyandu

2. Sub-pokok bahasan: 
kegiatan tambahan 
atau pengembangan 
Posyandu

Ceramah• 
Tanya • 
jawab
Curah • 
pendapat
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

nomor: mi.1  
Materi  : Peran dan Fungsi Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu
Waktu : 3 Jpl (T = 1 Jpl; P: 2; PL: 0)

tujuan Pembelajaran Umum: 
Memahami Peran dan Fungsi Fasilitator Pemberdayaan Posyandu.

tujuan  
Pembelajaran  

Khusus

Pokok bahasan metode
 

Alat bantu referensi

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu 
1. Menjelaskan 

Peran 
Fasilitator 
Pemberdayaan 
Kader 
Posyandu

A. Peran Fasilitator 
Pemberdayaan 
Kader Posyandu

Ceramah • 
Tanya • 
jawab
Curah • 
pendapat

Komputer• 
LCD• 

BPPSDMK Departemen • 
Kesehatan RI, Kurikulum 
dan Modul Pelatihan 
Fasilitator Tingkat 
Puskesmas dalam 
Pengembangan Desa 
Siaga,  Jakarta, 2007.
Kementerian Kesehatan • 
RI, Pedoman Umum 
Pengembangan Desa 
dan Kelurahan Siaga 
Aktif, Jakarta, 2010.
Kementerian Kesehatan • 
RI bekerjasama 
dengan Kementerian 
Dalam Negeri RI, 
Kurikulum dan Modul 
Pelatihan Fasilitator 
Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang 
Kesehatan, Jakarta, 
2011.
Kementerian Kesehatan • 
RI bekerjasama dengan 
Pokjanal Posyandu, 
Pedoman Umum 
Pengelolaan Posyandu, 
Jakarta, 2011.
Kementerian Kesehatan • 
RI, Pusat Promosi 
Kesehatan, Panduan 
Pelatihan Kader 
Posyandu, Jakarta, 2011.

2. Menjelaskan 
Fungsi 
Fasilitator 
Pemberdayaan 
Kader 
Posyandu

B. Fungsi 
Fasilitator 
Pemberdayaan 
Kader Posyandu

Ceramah • 
Tanya • 
jawab
Curah • 
pendapat
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

nomor: mi.2  
Materi  : Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu
Waktu   : 5 Jpl (T = 1 Jpl; P: 4; PL: 0)

tujuan Pembelajaran Umum: 
Mampu melakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu.

tujuan  
Pembelajaran  

Khusus

Pokok bahasan metode Alat bantu referensi

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu:
1. Menjelaskan 

Penyelenggaraan 
Posyandu 

A. Penyelenggaraan 
Posyandu 

Ceramah • 
Tanya • 
jawab,
Curah • 
pendapat,

Komputer• 
LCD• 
Lembar • 
balik

Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan 
Kementerian 
Dalam Negeri RI, 
Kurikulum dan 
Modul Pelatihan 
Fasilitator 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Bidang Kesehatan, 
Jakarta, 2011.

2. Melakukan 
Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Posyandu

B. Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Posyandu

Ceramah • 
Tanya • 
jawab,
Curah • 
pendapat,
Diskusi • 
kelompok
Simulasi• 
Bermain • 
peran

Komputer• 
LCD• 
Skenario• 

Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan Pokjanal 
Posyandu, 
Pedoman Umum 
Pengelolaan 
Posyandu, Jakarta, 
2011.
Kementerian • 
Kesehatan RI, 
Pusat Promosi 
Kesehatan, 
Panduan Pelatihan 
Kader Posyandu,  
Jakarta, 2011.
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

nomor: mi.3  
Materi : Kemitraan dalam Pengembangan Posyandu
Waktu  : 5 Jpl (T = 1 Jpl; P: 4; PL: 0)

tujuan Pembelajaran Umum: 
Mampu menggalang Kemitraan dalam Pengembangan Posyandu.

tujuan  
Pembelajaran  

Khusus

Pokok bahasan 
dan sub-pokok 

bahasan

metode Alat bantu referensi

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu:
1. Mengidentifikasi 

Mitra dan Peran 
mitra 

A.   Identifikasi Mitra 
dan Peran mitra

1. Sub-pokok 
bahasan: 
pengertian mitra

2. Sub-pokok 
bahasan: 
syarat-syarat 
mitra

Ceramah• 
Tanya • 
jawab
Curah • 
pendapat
Diskusi • 
kelompok
Presentasi• 

Komputer• 
LCD• 
Skenario• 
Lembar • 
diskusi 
kelompok

Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan 
Kementerian 
Dalam Negeri RI, 
Kurikulum dan 
Modul Pelatihan 
Fasilitator 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Bidang Kesehatan, 
Jakarta, 2011.
Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan Pokjanal 
Posyandu, 
Pedoman Umum 
Pengelolaan 
Posyandu, Jakarta, 
2011.
Kementerian • 
Kesehatan RI, 
Pusat Promosi 
Kesehatan, 
Panduan Pelatihan 
Kader Posyandu,  
Jakarta, 2011.

2. Menyusun 
Perencanaan 
(Kemitraan) 
Bersama 

B.   Perencanaan 
(Kemitraan) 
Bersama 

Ceramah• 
Tanya • 
jawab
Curah • 
pendapat
Diskusi • 
kelompok

3. Melaksanakan 
Kemitraan, 
Memantau, 
dan Menilai 
Hasil Kemitraan 
Pengembangan 
Posyandu

C.   Pelaksanakan 
Kemitraan, 
Pemantauan, 
dan Penilaian 
Hasil Kemitraan 
Pengembangan 
Posyanduu

Ceramah• 
Tanya • 
jawab
Curah • 
pendapat
Diskusi • 
kelompok
Bermain • 
peran
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

nomor: mi.4 
Materi : Praktik Melatih Kader Posyandu
Waktu  : 10 Jpl (T = 2 Jpl; P: 8; PL: 0)

tujuan Pembelajaran Umum: 
Mampu Praktik Melatih Kader Posyandu.

tujuan  
Pembelajaran  

Khusus

Pokok 
bahasan

metode Alat bantu referensi

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu:
1.  Mempersiapkan  

Pelatihan Kader 
A.  Persiapan 

Pelatihan 
Kader 
Posyandu

Ceramah• 
Tanya • 
jawab
Curah • 
pendapat
Diskusi • 
kelompok
Presentasi• 

Komputer• 
LCD• 
Skenario• 
Lembar • 
diskusi 
kelompok

Kementerian Kesehatan • 
RI bekerjasama dengan 
Kementerian Dalam 
Negeri RI, Kurikulum 
dan Modul Pelatihan 
Fasilitator Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang 
Kesehatan, Jakarta, 
2011.
Kementerian Kesehatan • 
RI bekerjasama dengan 
Pokjanal Posyandu, 
Pedoman Umum 
Pengelolaan Posyandu, 
Jakarta, 2011.
Kementerian Kesehatan • 
RI, Pusat Promosi 
Kesehatan, Panduan 
Pelatihan Kader 
Posyandu,  Jakarta, 
2011.

2.  Praktik Melatih 
Kader Posyandu

B.  Praktik 
Melatih 
Kader 
Posyandu

Ceramah• 
Tanya • 
jawab
Curah • 
pendapat
Diskusi • 
kelompok
Simulasi• 
Bermain • 
peran
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

nomor: mi.5 
Materi : Pembinaan dan Pengawasan Posyandu 
Waktu  : 5 Jpl (T = 1 Jpl; P: 4; PL: 0)

tujuan Pembelajaran Umum: 
Mampu melakukan Pembinaan dan Pengawasan Posyandu.

tujuan  
Pembelajaran  

Khusus

Pokok bahasan dan 
sub-pokok bahasan

metode Alat bantu referensi

Setelah 
mengikuti materi 
ini, peserta 
mampu:
1. Menjelaskan 

Tentang 
Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Posyandu

A.  Pembinaan dan 
Pengawasan 
Posyandu

Ceramah • 
Tanya • 
jawab,
Curah • 
pendapat,

Komputer• 
LCD• 
Lembar • 
balik

Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan 
Kementerian 
Dalam Negeri RI, 
Kurikulum dan 
Modul Pelatihan 
Fasilitator 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Bidang Kesehatan, 
Jakarta, 2011.
Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan Pokjanal 
Posyandu, 
Pedoman Umum 
Pengelolaan 
Posyandu, Jakarta, 
2011.
Kementerian • 
Kesehatan RI, 
Pusat Promosi 
Kesehatan, 
Panduan Pelatihan 
Kader Posyandu,  
Jakarta, 2011.

2. Melakukan 
Pengawasan 
Posyandu

B. Melakukan 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Posyandu

1. Sub-pokok 
bahasan: 
pengorganisasian 
pembinaan 
Posyandu

2. Sub-pokok 
bahasan: 
pelaksanaan 
pembinaan 
Posyandu

3. Sub-pokok 
bahasan: 
indikator tingkat 
perkembangan 
Posyandu

Ceramah • 
Tanya • 
jawab,
Curah • 
pendapat,
Diskusi • 
kelompok
Presentasi• 
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

nomor: mP.1  
Materi  : Membangun Komitmen Belajar (BLC)
Waktu   : 3 Jpl (T = 0 Jpl; P: 3; PL: 0)

tujuan Pembelajaran Umum: 
Setelah mengikuti materi ini, peserta, pelatih, dan penyelenggara/panitia 
saling mengenal serta menyepakati norma selama proses pelatihan 
berlangsung.

tujuan  
Pembelajaran  

Khusus

Pokok bahasan metode Alat bantu referensi

Setelah mengikuti 
materi ini, 
peserta:
1. Mengenal  

Seluruh 
Peserta, 
Pelatih, 
dan Panitia 
Penyelenggara

A. Mengenal 
Seluruh 
Peserta, Pelatih, 
dan Panitia 
Penyelenggara

Ceramah • 
Tanya jawab• 
Curah • 
pendapat
Diskusi • 
Kelompok
Presentasi• 

Komputer• 
LCD• 
Lembar • 
diskusi 
kelompok
Kertas • 
berwarna

BPPSDMK Depkes.• 
RI, Kurikulum dan 
Modul Pelatihan 
Fasilitator Tingkat 
Puskesmas dalam 
Pengembangan Desa 
Siaga, Jakarta, 2007.
Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan Kementerian 
Dalam Negeri RI, 
Kurikulum dan Modul 
Pelatihan Fasilitator 
Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang 
Kesehatan, Jakarta, 
2011.
Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan Pokjanal 
Posyandu, Pedoman 
Umum Pengelolaan 
Posyandu, Jakarta, 
2011.
Kementerian • 
Kesehatan RI, Pusat 
Promosi Kesehatan, 
Panduan Pelatihan 
Kader Posyandu,  
Jakarta, 2011.

2. Mengetahui 
Tujuan 
Pelatihan yang 
Diikutinya

B. Tujuan Pelatihan 
yang diikutinya

Ceramah • 
Tanya jawab• 
Curah • 
pendapat
Diskusi • 
Kelompok
Presentasi• 

3. Menyampaikan 
Harapannya

C. Menyampaikan 
Harapan

Ceramah • 
Tanya jawab• 
Curah • 
pendapat
Diskusi • 
Kelompok
Presentasi• 

4. Menyepakati 
Norma Selama 
Proses 
Pelatihan

D.  Menyepakati 
Norma Selama 
Proses 
Pelatihan

Ceramah • 
Tanya jawab• 
Curah • 
pendapat
Diskusi • 
Kelompok
Presentasi• 
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

nomor: mP.2  
Materi : Rencana Tindak Lanjut (RTL)
Waktu  : 2 Jpl (T = 0 Jpl; P: 2; PL: 0)

tujuan Pembelajaran Umum: 
Mampu menyusun Rencana Tindak Lanjut.

tujuan  
Pembelajaran  

Khusus

Pokok bahasan metode Alat bantu referensi

Setelah mengikuti 
materi ini, peserta 
mampu:
1. Menjelaskan 

Pengertian dan 
Ruang Lingkup 
RTL

A. Pengertian 
dan Ruang 
Lingkup RTL

Ceramah • 
Tanya jawab• 
Curah • 
pendapat

Komputer• 
LCD• 
Lembar • 
RTL

Kementerian • 
Kesehatan RI, 
Pedoman Umum 
Pengembangan Desa 
dan Kelurahan Siaga 
Aktif, Jakarta, 2010.
Kementerian • 
Kesehatan RI 
bekerjasama 
dengan Pokjanal 
Posyandu, Pedoman 
Umum Pengelolaan 
Posyandu, Jakarta, 
2011.

2. Menjelaskan 
Langkah-langkah 
Penyusunan RTL

B. Langkah-
langkah 
Penyusunan 
RTL

Ceramah • 
Tanya jawab• 
Curah • 
pendapat
Diskusi • 
kelompok

 3. Menyajian RTL C. Penyajian 
RTL 

Ceramah • 
Tanya jawab• 
Curah • 
pendapat
Diskusi• 
Pleno• 
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

eVALUAsi dAn sertiFiKAsiVii. 

evaluasiA. 
Evaluasi yang dilakukan dalam pelatihan ini meliputi:

Evaluasi terhadap peserta melalui:1. 
Penjajakan awal melalui pre-tesa. .
Pemahaman peserta terhadap materi yang telah diterima b. 
(post-tes).
Evaluasi kompetensi yaitu penilaian terhadap kemampuan c. 
yang telah didapat peserta melalui penugasan-penugasan 
dan praktik lapang.

Evaluasi terhadap pelatih2. 
Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 
penilaian yang menggambarkan tingkat kepuasan peserta 
terhadap kemampuan pelatih dalam menyampaikan 
pengetahuan dan atau keterampilan kepada peserta dengan 
baik, dapat dipahami dan diserap oleh peserta, meliputi:

Penguasaan materi.a. 
Penggunaan metode.b. 
Hubungan interpersonal dengan peserta.c. 
Motivasi.d. 

Evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan3. 
Evaluasi dilakukan oleh peserta terhadap pelaksanaan 
pelatihan. Obyek evaluasi adalah pelaksanaan administrasi 
dan akademis, yang meliputi:

Tujuan pelatihan.a. 
Relevansi program pelatihan dengan tugas.b. 
Manfaat setiap materi bagi pelaksanaan tugas peserta di c. 
tempat kerja.
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Kurikulum Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Kader Posyandu

Manfaat pelatihan bagi peserta/instansi.d. 
Hubungan peserta dengan pelaksana pelatihan.e. 
 Pelayanan sekretariat terhadap peserta.f. 
Pelayanan akomodasi dan lainnya.g. 
Pelayanan konsumsi.h. 
 Pelayanan komunikasi dan informasi.i. 

Sertifikasib. 
Berdasarkan Kepmenkes No 725 tahun 2003 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan, bagi peserta 
yang telah menyelesaikan proses pembelajaran selama 30—80 Jpl 
@ 45 menit dengan kehadiran minimal 90% dari keseluruhan jumlah 
jam pembelajaran, akan diberikan sertifikat dengan angka kredit 1 
(satu). Sertifikat akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 
atas nama Menteri Kesehatan dan oleh panitia penyelenggara. 
Sertifikasi juga bisa diberikan oleh lembaga yang berwewenang 
menerbitkan sertifikat untuk pelatihan fasilitator Posyandu.
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POSYANDU 
Menjaga Anak dan Ibu Tetap Sehat

Ayo Ke

M
ODUL

Pelatihan Fasilitator Pem
berdayaan 

Kader Posyandu

MODUL 
PELATIHAN FASILITATOR  
PEMBERDAYAAN KADER 

POSYANDU

Bagian 2
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Kebijakan Terkait Pengelolaan Posyandu

mOdUL 1

KEBIJAKAN TERKAIT PENGELOLAAN 
POSYANDU
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Kebijakan Terkait Pengelolaan Posyandu

desKriPsi singKAti. 
Modul kebijakan Pemerintah terkait Posyandu ini disusun untuk 

membekali para fasilitator pemberdayaan kader Posyandu agar 
memahami sejarah lahirnya Posyandu, kebijakan pemberdayaan 
masyarakat bidang kesehatan serta pengintegrasian layanan sosial 
dasar di Posyandu. Dengan demikian, fasilitator memahami pentingnya 
Posyandu sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Indonesia. 

tUjUAn PembeLAjArAnii. 
tujuan Pembelajaran UmumA. 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami kebijakan 
dan strategi pemberdayaan masyarakat.

tujuan Pembelajaran Khususb. 
Setelah mengikuti materi ini peserta mampu menjelaskan:

Sejarah lahirnya Posyandu1. 
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan2. 
Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu3. 

POKOK bAhAsAniii. 
Pokok bahasan: sejarah Lahirnya PosyanduA. 
Pokok bahasan: Kebijakan Pemberdayaan    b. 
  masyarakat bidang Kesehatan 
Pokok bahasan: Pengintegrasian Layanan sosial   C. 
  dasar di Posyandu

LAngKAh-LAngKAh KegiAtAn PembeLAjArAniV. 
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini sebanyak 2 jam 
pelajaran (T=2 Jpl, P=0,PL=0)  @ 45 menit untuk memudahkan proses 
pembelajaran, dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
sebagai berikut.
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Kebijakan Terkait Pengelolaan Posyandu

Langkah 1 (15 menit)A. 
Pelatih memperkenalkan diri.1. 
Pelatih menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus.2. 
Menggali pendapat peserta tentang sejarah lahirnya 3. 
Posyandu.
Berdasarkan pendapat peserta, pelatih menjelaskan sejarah 4. 
lahirnya Posyandu.

Langkah  2 (60 menit)b. 
Pelatih menyampaikan pokok bahasan:1. 

Kebijakan pemberdayaan masyarakat.a. 
Bidang kesehatan.b. 

Pelatih memberi kesempatan kepada peserta untuk 2. 
menanyakan hal-hal yang kurang jelas dan pelatih menjawab 
pertanyaan peserta tersebut. 
Pelatih menggali pendapat peserta tentang pengintegrasian 3. 
layanan sosial dasar di Posyandu.
Berdasarkan pendapat peserta, pelatih menjelaskan 4. 
Permendagri No.19 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu.

Langkah 3 (15 menit)C. 
Pelatih meminta peserta untuk menanyakan hal-hal yang 1. 
kurang jelas, memberikan jawaban atas pertanyaan peserta.
Meminta komentar, penilaian, saran, bahkan kritik dari peserta 2. 
pada kertas yang telah disediakan
Pelatih menutup sesi pembelajaran dengan menegaskan 3. 
pentingnya Posyandu sebagai upaya pemberdayaan 
masyarakat.
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Kebijakan Terkait Pengelolaan Posyandu

UrAiAn mAteriV. 
Pokok bahasan: sejarah Lahirnya PosyanduA. 
Untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sehat, yang 
merupakan bagian dari kesejahteraan umum seperti yang tercantum 
dalam pembukaan UUD 1945, Departemen Kesehatan pada tahun 
1975 menetapkan kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat 
Desa (PKMD). Adapun yang dimaksud dengan PKMD ialah strategi 
pembangunan kesehatan yang menerapkan prinsip gotong royong 
dan swadaya masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat 
menolong dirinya sendiri, melalui pengenalan dan penyelesaian 
masalah kesehatan yang dilakukan bersama petugas kesehatan 
secara lintas program dan lintas sektor terkait. Diperkenalkannya 
PKMD pada tahun 1975 mendahului kesepakatan internasional 
tentang konsep yang sama, yang dikenal dengan nama Primary 
Health Care (PHC), seperti yang tercantum dalam Deklarasi Alma 
Atta pada tahun 1978. 
Pada tahap awal, kegiatan PKMD yang pertama kali diperkenalkan 
di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, diselenggarakan dalam 
berbagai bentuk. Kegiatan PKMD untuk perbaikan gizi dilaksanakan 
melalui Karang Balita, sedangkan untuk penanggulangan 
diare dilaksanakan melalui Pos Penanggulangan Diare, untuk 
pengobatan masyarakat di perdesaan melalui Pos Kesehatan, serta 
untuk imunisasi dan keluarga berencana melalui Pos Imunisasi 
dan Pos KB Desa. Perkembangan berbagai upaya kesehatan 
dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat yang seperti ini, 
di samping menguntungkan masyarakat, karena memberikan 
kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan 
kesehatan, ternyata juga menimbulkan berbagai masalah, antara 
lain pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak, menyulitkan 
koordinasi, serta memerlukan lebih banyak sumber daya. Untuk 
mengatasinya, pada tahun 1984 dikeluarkanlah Instruksi Bersama 
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Kebijakan Terkait Pengelolaan Posyandu

dengan Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN dan Menteri Dalam 
Negeri, yang mengintegrasikan berbagai kegiatan yang ada di 
masyarakat ke dalam satu wadah yang disebut dengan nama 
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Kegiatan yang dilakukan, 
diarahkan untuk lebih mempercepat penurunanangka kematian 
ibu dan bayi, yang sesuai dengan konsep GOBI – 3F (Growth 
Monitoring, Oral Rehydration, Breast Feeding, Imunization, Female 
Education, Family Planning, and Food Suplementation), untuk 
Indonesia diterjemahkan ke dalam 5 kegiatan Posyandu, yaitu 
KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare.
Pencanangan Posyandu yang merupakan bentuk baru ini,dilakukan 
secara massal untuk pertama kali oleh Kepala Negara Republik 
Indonesia pada tahun 1986 di Yogyakarta, bertepatan dengan 
peringatan Hari Kesehatan Nasional. Sejak saat itu Posyandu 
tumbuh dengan pesat. Pada tahun 1990, terjadi perkembangan yang 
sangat luar biasa, yakni dengan keluarnya Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu 
Posyandu. Melalui instruksi ini, seluruh kepala daerah ditugaskan 
untuk meningkatkan pengelolaan mutu Posyandu. Pengelolaan 
Posyandu dilakukan oleh satu Kelompok Kerja Operasional 
(Pokjanal) Posyandu yang merupakan tanggung jawab bersama 
antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pokok bahasan: Kebijakan Pemberdayaan masyarakat b. 
bidang Kesehatan
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 
2005—2025 menetapkan bahwa Pembangunan Kesehatan 
diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan 
derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat 
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Kebijakan Terkait Pengelolaan Posyandu

terwujud. Selanjutnya, dalam Rencana Strategis Kementerian 
Kesehatan Tahun 2010—2014 yang tertuang dalam Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.03.01/160/1/2010 
telah ditetapkan bahwa visi Kementerian Kesehatan adalah 
”masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan”. Masyarakat 
sehat yang mandiri adalah suatu kondisi dimana masyarakat 
Indonesia menyadari, mau dan mampu mengenali, mencegah 
dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi sehingga 
dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan 
karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, 
maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk 
hidup sehat, dengan menggunakan potensi yang dimilikinya.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Kementerian 
Kesehatan adalah: 

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui 1. 
pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat 
madani.
Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya 2. 
upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan 
berkeadilan. 
Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya 3. 
kesehatan. 
Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.4. 

Dalam mencapai misi tersebut ada lima strategi yang telah 
ditetapkan, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat 
dan daerah. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan 
semakin penting. Tantangan dan permasalahan pembangunan 
kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terjadi 
secara tidak terduga karena Indonesia merupakan negara yang 
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daerahnya rawan bencana. Upaya meningkatkan status kesehatan 
masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak mengikutsertakan 
peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan. masyarakat 
tidak lagi sebagai obyek melainkan sebagai subyek dalam 
pembanguan kesehatan, seperti yang telah diamanatkan dalam 
Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 
masalah kesehatan perlu diatasi oleh masyarakat sendiri 
dan pemerintah. Selain itu, banyak permasalahan kesehatan 
yang wewenang dan tanggung jawabnya berada di luar sektor 
kesehatan. 

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat meliputi: 
Penggerakkan masyarakat; masyarakat mempunyai peluang 1. 
yang sebesar-besarnya untuk terlibat aktif dalam proses 
pembangunan kesehatan. 
Pengorganisasian dalam pemberdayaan; diupayakan agar 2. 
peran organisasi masyarakat lokal makin berfungsi dalam 
pembangunan kesehatan. 
Advokasi; masyarakat memperjuangkan kepentingannya di 3. 
bidang kesehatan.
Kemitraan; dalam pemberdayaan masyarakat penting untuk 4. 
meningkatkan kemitraan dan partisipasi lintas sektor terkait, 
swasta, dunia usaha, dan pemangku kepentingan.
Sumber daya; diperlukan sumber daya yang memadai seperti 5. 
sumber daya manusia (SDM), sistem informasi, dan dana.

Mengapa pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 
kesehatan sangat penting? 

Ketentuan ini tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang 1. 
Kesehatan. 
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Dari hasil kajian, ternyata 70% sumber daya pembangunan 2. 
nasional berasal kontribusi/partisipasi masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat/partisipasi masyarakat berazaskan 3. 
gotong royong, merupakan budaya masyarakat Indonesia yang 
perlu dilestarikan. 
Perilaku masyarakat merupakan faktor penyebab utama, 4. 
terjadinya permasalahan kesehatan. Oleh sebab itu, masyarakat 
sendirilah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan 
pendampingan/bimbingan pemerintah. 
Pemerintah mempunyai keterbatasan sumber daya dalam 5. 
mengatasi permasalahan kesehatan yang semakin kompleks 
di masyarakat, sedangkan masyarakat mempunyai potensi 
yang cukup besar untuk dapat dimobilisasi dalam upaya 
pencegahan di wilayahnya. 
Potensi yang dimiliki masyarakat diantaranya meliputi 6. 
community leadership, community organization, community 
financing, community material, community knowledge, 
community technology, community decision making proses, 
dalam upaya peningkatan kesehatan, potensi tersebut perlu 
dioptimalkan. 
Upaya pencegahan lebih efektif dan efisien dibanding upaya 7. 
pengobatan, dan masyarakat juga mempunyai kemampuan 
untuk melakukan upaya pencegahan apabila dilakukan upaya 
pemberdayaan masyarakat terutama untuk berperilaku hidup 
bersih dan sehat. Pemberdayaan adalah proses pemberian 
informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) 
secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti 
perkembangan klien, serta proses membantu klien, agar 
klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar 
(aspek pengetahuan atau knowledge), dari tahu menjadi mau 
(aspek sikap atau attitude), dan dari mau menjadi mampu 
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melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan 
atau practice). Oleh sebab itu, sesuai dengan sasarannya 
(klien) dapat dibedakan adanya: 

pemberdayaan individu, a. 
pemberdayaan keluarga, dan b. 
pemberdayaan kelompok/masyarakat. c. 

Posyandu yang merupakan kegiatan dari, oleh, dan untuk 
masyarakat sebagai salah satu bentuk unit pelayanan kesehatan 
yang berbasis pada masyarakat guna pengembangan sumber 
daya manusia secara dini. Oleh sebab itu, kegiatan Posyandu ini 
sarat dengan upaya pemberdayaan masyarakat. 

Pokok bahasan : Pengintegrasian Layanan sosial   C. 
  dasar di Posyandu
Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber 
Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, 
oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan 
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat 
penurunan angka kematian ibu dan bayi. Upaya pengembangan 
kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi 
tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata, 
apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat 
seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta 
menjangkau semua sasaran yang membutuhkan layanan bayi dan 
balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, PUS, dan WUS.
Sejak dicanangkannya Posyandu pada tahun 1986, berbagai hasil 
telah banyak dicapai. Angka kematian ibu dan kematian bayi telah 
berhasil diturunkan serta umur harapan hidup rata-rata bangsa 
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Indonesia telah meningkat secara bermakna. Jika pada tahun 
2003 AKI tercatat 307/100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 
37/1000 kelahiran hidup (SDKI, 2003) maka pada tahun 2007 Angka 
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami 
penurunan yaitu masing-masing adalah 228/100.000 kelahiran hidup 
serta 34/1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007). 
Sementara itu, umur harapan hidup rata-rata meningkat dari 70,5 
tahun pada tahun 2007 menjadi 72 tahun pada tahun 2014 (RPJMN 
2010—2014). Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu 
sangat menggembirakan karena di setiap desa ditemukan sekitar 3 
sampai 4 Posyandu. Pada saat Posyandu dicanangkan tahun 1986, 
jumlah Posyandu tercatat sebanyak 25.000 Posyandu, dan pada 
tahun 2009, meningkat menjadi 266.827 Posyandu dengan rasio 
3,55 Posyandu per desa/kelurahan. Namun, bila ditinjau dari aspek 
kualitas, masih ditemukan banyak masalah, antara lain kelengkapan 
sarana dan keterampilan kader yang belum memadai. 
Hasil analisis Profil Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 
(UKBM) menunjukkan pergeseran tingkat perkembangan Posyandu. 
Jika pada tahun 2001, tercatat 44,2% Posyandu strata pratama, 
34,7% Posyandu strata madya, serta 18,0% Posyandu tergolong 
strata purnama maka pada tahun 2003 tercatat 37,7% Posyandu 
tergolong dalam strata pratama, 36,6% Posyandu tergolong strata 
madya, serta 21,6% Posyandu tergolong strata purnama. 
Sementara jumlah Posyandu yang tergolong mandiri meningkat dari 
3,1% pada tahun 2001 menjadi 4,82% pada tahun 2003. Terjadinya 
krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997, berpengaruh 
terhadap kinerja Posyandu yang turun secara bermakna. Dampaknya 
terlihat pada menurunnya status gizi dan kesehatan masyarakat, 
terutama masyarakat kelompok rentan, yakni bayi, anak balita, ibu 
hamil, serta ibu menyusui. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah 
telah mengambil langkah bijak, dengan mengeluarkan Surat 
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Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 
Juni 2001 tentang Revitalisasi Posyandu, yaitu suatu upaya untuk 
meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu.
Secara garis besar tujuan Revitalisasi Posyandu adalah 
(1) terselenggaranya kegiatan Posyandu secara rutin dan 
berkesinambungan; (2) tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat 
dan kader melalui advokasi, orientasi, pelatihan, atau penyegaran, 
dan (3) tercapainya pemantapan kelembagaan Posyandu. Secara 
menyeluruh, kegiatan Revitalisasi Posyandu tertuang dalam Surat 
Edaran Mendagri tersebut di atas. Sasaran Revitalisasi Posyandu 
adalah semua Posyandu di seluruh Indonesia. Namun, mengingat 
sumber daya yang terbatas maka sasaran Revitalisasi Posyandu 
diutamakan pada Posyandu yang sudah tidak aktif atau yang 
berstrata rendah (Posyandu Pratama dan Posyandu Madya) dan 
Posyandu yang berada di daerah yang sebagian besar penduduknya 
tergolong miskin. 
Meskipun prioritas Posyandu yang akan direvitalisasi telah ditetapkan 
seperti tersebut di atas, upaya pembinaan terhadap Posyandu lainnya 
yang sudah mapan terus dilanjutkan. Revitalisasi Posyandu sejalan 
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 
tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif bahwa keaktifan Posyandu merupakan salah satu kriteria untuk 
mencapai Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Untuk memantapkan 
upaya dimaksud dan dalam rangka pengintegrasian layanan sosial 
dasar di Posyandu yang memerlukan peran serta pemerintah 
daerah dan lintas sektor maka ditetapkan Peraturan menteri dalam 
negeri nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian 
Layanan sosial dasar di Pos Pelayanan terpadu. 
Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dan 
memperhatikan perkembangan program serta kebutuhan 
masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi:
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Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 1. 
Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 2. 
Perilaku hidup bersih dan sehat.3. 
Kesehatan lanjut usia. 4. 
BKB. 5. 
Pos PAUD. 6. 
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.7. 
Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan 8. 
penyandang masalah kesejahteraan sosial. 
Kesehatan reproduksi remaja. 9. 
Peningkatan ekonomi keluarga.10. 

Sedangkan jenis layanan pada:
Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak meliputi: suplementasi 1. 
gizi mikro, penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan 
balita, komunikasi informasi, dan edukasi gizi. 
Pelayan2. an gizi meliputi: 

Pema. antauan pertumbuhan.
Pemberian vitamin.b. 
Pemberian makanan tambahan.c. 
Pemeriksaan tinggi badan dan berat badan.d. 
Pengukuran lingkar lengan atas, tekanan darah, tinggi e. 
fundus uteri.
Pemberian tablet tambah darah.f. 
Imunisasi Tetanus Toksoid (bila diperlukan).g. 
Konseling dan pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil.h. 
Layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan i. 
kondom, serta sosialiasi program perencanaan persalinan 
dan pencegahan komplikasi.
Pemberian imunisasi dasar 0—9 bulan.j. 
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Deteksi perkembangan pada balita  usia 3, 6, 9, dan 12 bulan, k. 
serta pada anak usia di atas 1 tahun.
Konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru l. 
lahir serta tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita. 

Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan meliputi: 3. 
imunisasi, lingkungan bersih sehat, serta penanggulangan 
HIV/AIDS, Malaria, TB, dan DBD.
Perilaku hidup bersih dan sehat meliputi: penyuluhan dan 4. 
kunjungan rumah.
Kesehatan lanjut usia meliputi: 5. screening kesehatan per 3 
bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium (HB, gula 
darah, gangguan ginjal), pemeriksaan kemandirian,  gangguan 
emosional,  indeks massa tubuh, tekanan darah,  pemberian 
makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, 
pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, 
keterampilan, dan rekreasi.
BKB sebagaimana meliputi: penyuluhan kepada keluarga/6. 
orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan 
(stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan 
alat permainan edukatif), dan rujukan bila anak mengalami 
gangguan tumbuh kembang.
Pos PAUD meliputi stimulasi pendidikan.7. 
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan meliputi 8. 
sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan 
aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet 
serta pemutaran VCD.
Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan 9. 
penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi konsultasi, 
informasi, advokasi dan rujukan.  
Kesehatan reproduksi remaja meliputi penyuluhan, konseling, 10. 
informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja. 
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Peningkatan ekonomi keluarga meliputi simpan pinjam yang 11. 
khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan, 
dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.
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Konsep Dasar Posyandu

desKriPsi singKAti. 
Modul konsep dasar Posyandu memuat materi Pengertian, Tujuan, 

Sasaran, Fungsi dan Manfaat, Lokasi, Kedudukan, Pengorganisasian, 
Pembentukan, dan Kegiatan Posyandu sehingga membekali fasilitator 
memahami konsep dasar Posyandu dengan baik yang akhirnya dapat 
digunakan sebagai modal dasar dalam memfasilitasi penyelenggaraan 
Posyandu di lapangan.

tUjUAn PembeLAjArAnii. 
tujuan Pembelajaran UmumA. 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami konsep 
Posyandu.

tujuan Pembelajaran Khususb. 
Setelah mengikuti materi ini peserta mampu:

Menjelaskan pengertian Posyandu.1. 
Menjelaskan tujuan, sasaran, fungsi, dan manfaat Posyandu2. 
Menjelaskan lokasi, kedudukan, pengorganisasian, dan 3. 
pembentukan Posyandu.
Menjelaskan kegiatan Posyandu.4. 

POKOK bAhAsAniii. 
Pokok bahasan: Pengertian PosyanduA. 
Pokok bahasan: tujuan, sasaran, Fungsi, dan   b. 
  manfaat Posyandu

Sub-pokok bahasan: tujuan dan sasaran Posyandu1. 
Sub-pokok bahasan: fungsi dan manfaat Posyandu2. 

Pokok bahasan: Lokasi, Kedudukan,    C. 
Pengorganisasian, dan Pembentukan 
Posyandu
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Sub-pokok bahasan : lokasi dan kedudukan Posyandu1. 
Sub-pokok bahasan : pengorganisasian dan pembentukan   2. 
  Posyandu

Pokok bahasan: Kegiatan Posyandud. 
Sub-pokok bahasan : kegiatan utama Posyandu1. 
Sub-pokok bahasan : kegiatan tambahan/pengembangan  2. 
  Posyandu

LAngKAh-LAngKAh KegiAtAn PembeLAjArAniV. 
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini sebanyak 3 jam pelajaran 
(Jpl) @ 45 menit  (T = 1 Jpl; P: 2; PL: 0) untuk memudahkan proses 
pembelajaran, dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
sebagai berikut.

Langkah 1 (15 menit)A. 

Pelatih memperkenalkan diri.1. 
Pelatih menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus.2. 
Menggali pendapat peserta tentang pengertian Posyandu.3. 

Langkah 2 (15 menit)b. 

Berdasarkan pendapat peserta, pelatih menyampaikan pokok 
bahasan: 

Pengertian Posyandu.1. 
Pelatih memberi kesempatan kepada peserta untuk 2. 
menanyakan hal-hal yang kurang jelas dan pelatih menjawab 
pertanyaan peserta tersebut. 

Langkah 3 (45 menit)C. 

Pelatih membagi peserta menjadi 4 kelompok diskusi. 1. 
Masing-masing kelompok mendiskusikan topik berbeda. 2. 
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Kelompok satu membahas topik Tujuan dan Sasaran 
Posyandu,  kelompok 2 membahas topik  Fungsi dan Manfaat 
Posyandu, kelompok 3 membahas topik Lokasi dan Kedudukan 
Posyandu, kelompok 4 membahas topik Pengorganisasian 
dan Pembentukan Posyandu. Diskusi berlangsung selama 
30 menit. 
Selanjutnya seluruh wakil kelompok menyajikan hasil diskusinya 3. 
dan pelatih memberikan tanggapan dan klarifikasi, proses ini 
berlangsung selama 15 menit.

Langkah 4 (45 menit)d. 

Pelatih kembali membagi peserta menjadi 2 kelompok 1. 
diskusi. 
Masing-masing kelompok mendiskusikan topik berbeda. 2. 
membahas topik Kegiatan Utama Posyandu dan kelompok 
2 membahas topik Kegiatan Tambahan/Pengembangan  
Posyandu. Diskusi berlangsung selama 30 menit. 
Selanjutnya seluruh wakil kelompok menyajikan hasil diskusinya 3. 
dan pelatih memberikan tanggapan dan klarifikasi, proses ini 
berlangsung selama 15 menit.

Langkah 5 (15 menit)e. 

Pelatih meminta peserta untuk menanyakan hal-hal yang 1. 
kurang jelas, memberikan jawaban atas pertanyaan peserta.
Meminta komentar, penilaian, saran, bahkan kritik dari peserta 2. 
pada kertas yang telah disediakan.
Menutup sesi pembelajaran dengan memberikan apresiasi 3. 
pada peserta. 
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UrAiAn mAteriV. 
Pokok bahasan: Pengertian PosyanduA. 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan 
diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat 
dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna 
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada 
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar 
untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. 
Pemberdayaan masyarakat di Posyandu merupakan upaya fasilitasi 
yang bersifat non-instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah 
yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan 
pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.
Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu merupakan  
upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan 
masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan 
dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, 
ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial. Oleh sebab 
itu, penyelenggaraannya mendapatkan bimbingan dari petugas 
Puskesmas, lintas sektor, dan lembaga terkait lainnya.

Pokok bahasan: tujuan, sasaran, Fungsi, dan manfaat b. 
Posyandu

Sub-pokok bahasan: tujuan dan sasaran Posyandu1. 
Tujuana. 

Tujuan umum:1) 
Menunjang percepatan penurunan Angka Kematian 
Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka 
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Kematian Balita (AKBA) di Indonesia melalui upaya 
pemberdayaan masyarakat.
Tujuan khusus:2) 

Meningkatnya peran masyarakat dalam a) 
penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama 
yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan 
AKBA.

Meningkatnya peran lintas sektor dalam b) 
penyelenggaraan Posyandu, terutama berkaitan 
dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA. 
Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan c) 
kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan 
penurunan AKI, AKB, dan AKBA.

Sasaran Posyandub. 
Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, 
utamanya:

Bayi, (0—11 bulan).1) 
Anak balita, (12—59 bulan).2) 
Ibu hamil dan ibu menyusui.3) 
Pasangan usia subur (PUS) dan wanita usia subur 4) 
(WUS).

Sub-pokok bahasan: fungsi dan manfaat Posyandu2. 
Fungsi a. 

Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam 1) 
alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada 
masyarakat dan antar-sesama masyarakat dalam 
rangka mempercepat penurunan AKI, AKB, dan 
AKBA.
Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan 2) 
kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan 
AKI, AKB, dan AKBA.
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Manfaat Posyandub. 
Bagi masyarakat1) 

Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan a) 
informasi dan pelayanan kesehatan dasar, 
terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, 
dan AKBA.
Memperoleh layanan secara profesional dalam b) 
pemecahan masalah kesehatan terutama terkait 
kesehatan ibu dan anak.
Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan c) 
dasar terpadu dan pelayanan sosial dasar sektor 
lain terkait.

Bagi kader, pengurus Posyandu dan tokoh 2) 
masyarakat

Mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang a) 
upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan 
AKI, AKB, dan AKBA
Dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam b) 
membantu masyarakat menyelesaikan masalah 
kesehatan terkait dengan penurunan AKI, AKB, 
dan AKBA

Bagi Puskesmas3) 
Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat a) 
penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, 
pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan 
kesehatan perorangan primer, dan pusat pelayanan 
kesehatan masyarakat primer.
Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam b) 
pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi 
setempat.
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Mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar c) 
pada masyarakat.

Bagi sektor lain4) 
Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam a) 
pemecahan masalah kesehatan dan sosial dasar 
lainnya, terutama yang terkait dengan upaya 
penurunan AKI, AKB, dan AKBA sesuai kondisi 
setempat.
Meningkatkan efisiensi melalui pemberian b) 
pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas, 
pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing sektor.

Pokok bahasan: Lokasi, Kedudukan, Pengorganisasian, dan C. 
Pembentukan Posyandu

Sub-pokok bahasan: Lokasi dan kedudukan Posyandu1. 
Lokasi Posyandua. 
Posyandu berada di setiap desa/kelurahan atau sebutan 
lainnya yang sesuai. Bila diperlukan dan memiliki 
kemampuan, dimungkinkan untuk didirikan di RW, dusun, 
atau sebutan lainnya yang sesuai.
Kedudukan Posyandu b. 

Kedudukan Posyandu Terhadap Pemerintahan Desa/1) 
Kelurahan
Pemerintahan desa/kelurahan adalah instansi peme-
rintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan 
pembangunan di desa/kelurahan. Kedudukan 
Posyandu terhadap pemerintahan desa/kelurahan 
adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat 
di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang 
secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan desa/
kelurahan.
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Kedudukan Posyandu Terhadap Kelompok Kerja 2) 
(Pokja) Posyandu
Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang 
tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan 
dalam pembinaan, penyelenggaran/pengelolaan 
Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan. 
Kedudukan Posyandu terhadap Pokja adalah 
sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan 
aspek administratif, keuangan, dan program dari 
Pokja.
Kedudukan Posyandu Terhadap Berbagai UKBM3) 
UKBM adalah bentuk umum wadah pemberdayaan 
masyarakat di bidang kesehatan, yang salah 
satu di antaranya adalah Posyandu. Kedudukan 
Posyandu terhadap UKBM dan berbagai lembaga 
kemasyarakatan/LSM desa/kelurahan yang bergerak 
di bidang kesehatan adalah sebagai mitra.
Kedudukan Posyandu Terhadap Forum Peduli 4) 
Kesehatan Kecamatan
Forum Peduli Kesehatan Kecamatan adalah wadah 
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 
yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat 
di kecamatan yang berfungsi menaungi dan 
mengkoordinasikan setiap UKBM. Kedudukan 
Posyandu terhadap Forum Peduli Kesehatan 
Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi yang 
mendapat arahan dan dukungan sumber daya dari 
Forum Peduli Kesehatan Kecamatan.
Kedudukan Posyandu Terhadap Puskesmas5) 
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung 
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jawab melaksanakan pembangunan kesehatan 
di kecamatan. Kedudukan Posyandu terhadap 
Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan 
masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis 
medis dibina oleh Puskesmas.

Sub-pokok bahasan: pengorganisasian dan pembentukan 2. 
Posyandu

Pengorgansasian Posyandua. 
Struktur organisasi1) 
Struktur organisasi Posyandu ditetapkan oleh 
musyawarah masyarakat pada saat pembentukan 
Posyandu. Struktur organisasi tersebut bersifat 
fleksibel sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan 
sumber daya. Struktur organisasi minimal terdiri dari 
ketua, sekretaris, dan bendahara serta kader Posyandu 
yang merangkap sebagai anggota. Kemudian dari 
beberapa Posyandu yang ada di suatu wilayah (desa/
kelurahan atau dengan sebutan lain), selayaknya 
dikelola oleh suatu Unit/Kelompok Pengelola Posyandu 
yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat 
setempat. Unit Pengelola Posyandu tersebut dipimpin 
oleh seorang ketua, yang dipilih dari para anggotanya. 
Bentuk organisasi Unit Pengelola Posyandu, tugas 
dan tanggung jawab masingmasing unsur Pengelola 
Posyandu, disepakati dalam Unit/Kelompok Pengelola 
Posyandu bersama masyarakat setempat.
Contoh alternatif Bagan Kepengurusan Pengorganisasi 
Posyandu di desa/kelurahan atau sebutan lainnya 
sebagai berikut.

53

kurmod fasilitator final 12des12.indd   53 12/12/2012   4:47:47



Konsep Dasar Posyandu

Pengelola Posyandu2) 
Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga 
kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga 
swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, 
dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan 
memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan 
sosial dasar masyarakat di Posyandu. Pengelola 
Posyandu dipilih dari dan oleh masyarakat pada 
saat musyawarah pembentukan Posyandu. Kriteria 
pengelola Posyandu antara lain sebagai berikut. 

Diutamakan berasal dari para dermawan dan tokoh a) 
masyarakat setempat.
Memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi b) 
dan mampu memotivasi masyarakat.
Bersedia bekerja secara sukarela bersama c) 
masyarakat.

Kader Posyandu3) 
Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader 
adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu 
dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan 
Posyandu secara sukarela.

(Struktur organisasi disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat)

Kepala desa/Kelurahan

Unit/Kelompok (nama lain)
Pengelola Posyandu

Posyandu A Posyandu B Posyandu C
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Pembentukan Posyandub. 
Posyandu dibentuk oleh masyarakat desa/kelurahan dengan 
tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, 
terutama KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan 
diare kepada masyarakat setempat. Pendirian Posyandu 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah. 
Pembentukan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan kemampuan 
sumber daya. Langkah-langkah pembentukan Posyandu 
dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Pendekatan internal1) 
Tujuan pendekatan internal adalah mempersiapkan 
para petugas/aparat sehingga bersedia dan memiliki 
kemampuan mengelola serta membina Posyandu. 
Dalam upaya untuk meningkatkan layanan secara 
profesional, Pimpinan Puskesmas harus memberikan 
motivasi dan  keterampilan para petugas Puskesmas 
sehingga mampu bekerja bersama untuk kepentingan 
masyarakat. Untuk ini, perlu dilakukan berbagai 
orientasi dan pelatihan dengan melibatkan seluruh 
petugas Puskesmas.
Pendekatan eksternal2) 

Tujuan pendekatan eksternal adalah a) 
mempersiapkan masyarakat, khususnya tokoh 
masyarakat sehingga bersedia mendukung 
penyelenggaraan Posyandu. Untuk ini, perlu 
dilakukan berbagai pendekatan dengan tokoh 
masyarakat yang bertempat tinggal di daerah 
setempat.
Jika di daerah tersebut telah terbentuk Forum b) 
Peduli Kesehatan Kecamatan, pendekatan 
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eksternal ini juga dilakukan bersama dan atau 
mengikutsertakan Forum Peduli Kesehatan 
Kecamatan. Dukungan yang diharapkan dapat 
berupa moril, finansial, dan material, seperti 
kesepakatan dan persetujuan masyarakat, bantuan 
dana, tempat penyelenggaraan serta peralatan 
Posyandu.
Survei Mawas Diri (SMD) c) 
Tujuan SMD adalah  menimbulkan rasa memiliki 
masyarakat (sense of belonging) melalui penemuan 
sendiri masalah yang dihadapi serta potensi yang 
dimiliki. SMD dilakukan oleh masyarakat sendiri 
dengan bimbingan petugas Puskesmas, aparat 
pemerintahan desa/kelurahan, dan Forum Peduli 
Kesehatan Kecamatan (jika sudah terbentuk). Untuk 
itu, sebelumnya perlu dilakukan pemilihan dan 
pelatihan anggota masyarakat yang dinilai mampu 
melakukan SMD seperti guru, anggota Pramuka, 
kelompok Dasawisma, PKK, anggota karang 
taruna, murid sekolah atau kalangan berpendidikan 
lainnya yang ada di desa/kelurahan. Pelatihan yang 
diselenggarakan mencakup penetapan responden, 
metode wawancara sederhana, penyusunan dan 
pengisian daftar pertanyaan, serta pengolahan hasil 
pengumpulan data. Pengumpulan data dengan cara 
wawancara dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 
30 kepala keluarga yang terpilih secara acak dan 
bertempat tinggal di lokasi yang akan dibentuk 
Posyandu. Hasil dari SMD adalah data tentang 
masalah kesehatan serta potensi masyarakat yang 
ada di desa/kelurahan.
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Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)d) 
 Inisiatif penyelenggaraan MMD adalah para tokoh 
masyarakat yang mendukung pembentukan Posyandu 
atau Forum Peduli Kesehatan Kecamatan (jika telah 
terbentuk). Peserta MMD adalah anggota masyarakat 
setempat. Materi pembahasan adalah hasil SMD 
serta data kesehatan lainnya yang mendukung. Hasil 
yang diharapkan dari MMD adalah ditetapkannya 
daftar urutan masalah dan upaya kesehatan yang 
akan dilakukan, yang disesuaikan dengan konsep 
Posyandu yakni KIA, KB, imunisasi, gizi, dan 
penanggulangan diare. Jika masyarakat menetapkan 
masalah dan upaya kesehatan lain di luar konsep 
Posyandu, masalah dan upaya kesehatan tersebut 
tetap dimasukkan dalam daftar urutan.
Pembentukan dan pemantauan kegiatan e) 
Posyandu
Pembentukan dan pemantauan kegiatan Posyandu 
dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut.

Pemilihan pengurus dan kader Posyandui. 
Pemilihan pengurus dan kader Posyandu ii. 
dilakukan melalui pertemuan khusus dengan 
mengundang para tokoh dan anggota masyarakat 
terpilih. Undangan dipersiapkan oleh Puskesmas 
dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah. 
Pemilihan dilakukan secara musyawarah 
mufakat sesuai dengan tata cara dan kriteria 
yang berlaku.
Orientasi pengurus dan pelatihan pader iii. 
Posyandu
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 Sebelum melaksanakan tugasnya, kepada 
pengurus dan kader terpilih perlu diberikan 
orientasi dan pelatihan. Orientasi ditujukan 
kepada pengurus Posyandu dan pelatihan 
ditujukan kepada kader Posyandu yang keduanya 
dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai dengan 
pedoman orientasi dan pelatihan yang berlaku. 
Pada waktu menyelenggarakan orientasi 
pengurus, sekaligus disusun rencana kerja (Plan 
of Action) Posyandu yang akan dibentuk, lengkap 
dengan waktu dan tempat penyelenggaraan, para 
pelaksana dan pembagian tugas serta sarana 
dan prasarana yang diperlukan.
Pembentukan dan peresmian Posyanduiv. 
 Pengurus dan kader yang telah mengikuti orientasi 
dan pelatihan, selanjutnya mengorganisasikan 
diri ke dalam wadah Posyandu. Kegiatan utama 
Posyandu ada 5 yakni KIA, KB, imunisasi, gizi, 
dan penanggulangan diare. Jika kegiatan tersebut 
ditambah sesuai dengan kesepakatan masyarakat 
misalnya kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit 
menular, Bina Keluarga Balita (BKB), dan Pembinaan 
Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu tersebut disebut 
dengan nama “Posyandu Terintegrasi”. Peresmian 
Posyandu dilaksanakan dalam suatu acara khusus 
yang dihadiri oleh pimpinan daerah, tokoh serta 
anggota masyarakat setempat.
Penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan v. 
Posyandu
 Setelah Posyandu resmi dibentuk, dilanjutkan 
dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu secara 
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rutin, berpedoman pada panduan yang berlaku. 
Secara berkala kegiatan Posyandu dipantau oleh 
Puskesmas, yang hasilnya dipakai sebagai masukan 
untuk perencanaan dan pengembangan Posyandu 
selanjutnya secara lintas sektoral.

Pokok bahasan: Kegiatan Posyandud. 

Sub-pokok bahasan: kegiatan utama Posyandu1. 
Kesehatan ibu dan anak (KIA)a. 

Ibu hamil1) 
Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil 
mencakup:

Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi a) 
badan, pengukuran tekanan darah, pemantauan 
nilai status gizi (pengukuran lingkar lengan atas), 
pemberian tablet besi, pemberian imunisasi 
Tetanus Toksoid, pemeriksaan tinggi fundus uteri, 
temu wicara (konseling) termasuk Perencanaan 
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta 
KB pasca-persalinan yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatan dibantu oleh kader. Apabila ditemukan 
kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.
Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, b) 
perlu diselenggarakan kelas ibu hamil pada setiap 
hari buka Posyandu atau pada hari lain sesuai 
dengan kesepakatan. Kegiatan kelas ibu hamil 
antara lain sebagai berikut.

Penyuluhan: tanda bahaya pada ibu hamil, i. 
persiapan persalinan, pentingnya Inisiasi 
Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif, persiapan 
menyusui, KB, dan gizi.
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Perawatan payudara dan pemberian ASI.ii. 
Peragaan pola makan ibu hamil.iii. 
Peragaan perawatan bayi baru lahir.iv. 
Senam ibu hamil.v. 

Ibu nifas dan menyusui2) 
Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan 
menyusui mencakup:

Penyuluhan/konseling kesehatan, KB pasca-a) 
persalinan, pentingnya ASI eksklusif, dan gizi.
Pemberian 2 kapsul vitamin A warna merah b) 
200.000 SI (1 kapsul segera setelah melahirkan 
dan 1 kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul 
pertama).
Perawatan payudara.c) 
Dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, d) 
pemeriksaan payudara, pemeriksaan tinggi fundus 
uteri (rahim) dan pemeriksaan lochia oleh petugas 
kesehatan. Apabila ditemukan kelainan, segera 
dirujuk ke Puskesmas.

Bayi dan anak balitab. 
Pelayanan Posyandu untuk bayi dan anak balita harus 
dilaksanakan secara menyenangkan dan memacu kreativitas 
tumbuh kembangnya. Jika ruang pelayanan memadai, pada 
waktu menunggu giliran pelayanan, anak balita sebaiknya 
tidak digendong melainkan dilepas bermain sesama balita 
dengan pengawasan orangtua di bawah bimbingan kader. 
Untuk itu, perlu disediakan sarana permainan yang sesuai 
dengan umur balita. Adapun layanan untuk balita yang 
diselenggarakan oleh Posyandu mencakup:

Penimbangan berat badan secara teratur setiap 1) 
bulan.
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Penyuluhan dan konseling.2) 
Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan 3) 
pemeriksaan kesehatan, pemantauan perkembangan 
balita, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, deteksi 
perkembangan, pelayanan kesehatan anak, dan 
imunisasi. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk 
ke Puskesmas.

Keluarga berencana (KB)c. 
Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diberikan oleh kader 
adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. 
Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dapat dilakukan 
pelayanan suntikan KB dan konseling KB. Apabila tersedia 
ruangan dan peralatan yang menunjang serta tenaga yang 
terlatih dapat melakukan pemasangan IUD dan implant.
Imunisasid. 
Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan oleh 
petugas Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan 
dengan program terhadap bayi dan ibu hamil.
Gizie. 
Pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader. Jenis 
pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat 
badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan 
dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan (PMT) 
lokal, pemberian kapsul vitamin A dan tablet Fe. Apabila 
ditemukan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita 
yang berat badannya tidak naik 2 kali berturut-turut atau 
berada di bawah garis merah (BGM), kader wajib segera 
melakukan rujukan ke Puskesmas atau Poskesdes.
Pencegahan dan penanggulangan diaref. 
Pencegahan diare di Posyandu dilakukan dengan 
penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 
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Penanggulangan diare di Posyandu dilakukan melalui 
pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebih 
lanjut akan diberikan obat Zinc oleh petugas kesehatan. 

Sub-pokok bahasan : kegiatan tambahan/pengembangan   2. 
  Posyandu
Dalam keadaan tertentu masyarakat dapat menambah kegiatan 
Posyandu dengan kegiatan baru, di samping 5  kegiatan 
utama yang telah ditetapkan. Kegiatan baru tersebut misalnya: 
perbaikan kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit 
menular, dan berbagai program pembangunan masyarakat 
desa lainnya. Posyandu yang seperti ini disebut Posyandu 
Terintegrasi. Penambahan kegiatan baru sebaiknya dilakukan 
apabila 5 kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik, 
dalam arti cakupannya di atas 50% serta tersedia sumber daya 
yang mendukung. Penetapan kegiatan baru harus mendapat 
dukungan dari seluruh masyarakat yang tercermin dari hasil 
Survei Mawas Diri (SMD) dan disepakati bersama melalui 
forum Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
Pada saat ini telah dikenal beberapa kegiatan tambahan 
Posyandu yang telah diselenggarakan antara lain:

Bina Keluarga Balita (BKB).a. 
Kelas Ibu Hamil dan Balita.b. 
Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian c. 
Luar Biasa (KLB), misalnya: Infeksi Saluran Pernapasan 
Atas (ISPA), Demam Berdarah Dengue (DBD), gizi buruk, 
Polio, Campak, Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum.
Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).d. 
Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD).e. 
 Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan f. 
pemukiman (PAB – PLP).
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Program diversifikasi pertanian tanaman pangan dan g. 
pemanfaatan pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga 
(TOGA).
Kegiatan ekonomi produktif, seperti: Usaha Peningkatan h. 
Pendapatan Keluarga (UP2K), usaha simpan pinjam.
 Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Tabungan Masyarakat i. 
(Tabumas).
 Kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL).j. 
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).k. 
 Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan  l. 
penyandang masalah kesejahteraan sosial.

reFerensi
Kementeri an Kesehatan RI bekerjasama dengan Kementerian Dalam  z
Negeri RI, Kurikulum dan Modul Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang Kesehatan, Jakarta, 2011.
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pokjanal Posyandu,  z
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Jakarta, 2011.J
Kementerian Kesehatan RI,  z Pusat Promosi Kesehatan, Panduan 
Pelatihan Kader Posyandu,  Jakarta, 2011.J

N
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65

kurmod fasilitator final 12des12.indd   65 12/12/2012   4:47:48



Peran dan Fungsi Fasilitator Pengembangan Posyandu

desKriPsi singKAti. 
Modul Peran dan Fungsi Fasilitator Pengembangan Posyandu 

disusun untuk memberikan pemahaman kepada para fasilitator 
Posyandu akan peran dan fungsinya agar fasilitator mampu 
memfasilitasi penyelenggaraan Posyandu. 

tUjUAn PembeLAjArAni. 
tujuan Pembelajaran UmumA. 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami peran 
dan fungsinya sebagai fasilitator Posyandu.

tujuan Pembelajaran Khususb. 
Setelah mengikuti materi ini peserta mampu:

Menjelaskan perannya sebagai fasilitator Posyandu.1. 
Menjelaskan fungsinya sebagai fasilitator Posyandu.2. 

POKOK bAhAsAnii. 
Pokok bahasan: Peran Fasilitator Posyandu.A. 
Pokok bahasan: Fungsi Fasilitator Posyandu.b. 

LAngKAh-LAngKAh KegiAtAn PembeLAjArAniii. 
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini sebanyak 3 jam pelajaran 
(T=1Jpl,P=2Jpl) @ 45 menit untuk memudahkan proses pembelajaran, 
dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

Langkah 1 (15 menit)A. 

Pelatih memperkenalkan diri.1. 
Pelatih menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus.2. 
Menggali pendapat peserta tentang apa yang telah dilakukan 3. 
selama ini sebagai pelatih Posyandu.
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Pelatih mengklarifikasi pendapat peserta dikaitkan dengan 4. 
pengertian pelatih Posyandu dan kegiatan yang dilakukan.

Langkah 2 (90 menit)b. 

Pelatih membagi peserta dalam kelompok berdasar asal 1. 
tempat kerja. Kemudian masing-masing kelompok diminta 
untuk mendiskusikan peran dan fungsinya selaku fasilitator 
Posyandu. Hasil diskusi tentang peran dituliskan pada kertas 
metaplan warna kuning dan tentang fungsi ditulis pada 
kertas metaplan warna hijau. Setelah menuliskan peran dan 
fungsi, peserta diminta menempelkan pada tempat yang 
disediakan.
Wakil kelompok diminta menyajikan hasil diskusi kelompok 2. 
masing-masing. Pelatih memberi kesempatan kepada peserta 
untuk menanggapi setiap selesai penyajian dari masing-masing 
kelompok. Berdasar pendapat peserta, pelatih menjelaskan 
peranan dan fungsi fasilitator Posyandu.
Pelatih memberi kesempatan kepada peserta untuk 3. 
menanyakan hal-hal yang kurang jelas dan pelatih menjawab 
pertanyaan peserta tersebut. 

Langkah 3 (30 menit)C. 

Pelatih merangkum sesi pembelajaran ini  dan menegaskan 1. 
bahwa fasilitator Posyandu haruslah profesional, memiliki 
kualifikasi tertentu (baik yang menyangkut kepribadian, 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan memfasilitasi Posyandu) 
sehingga dapat berperan dan menjalankan fungsinya dengan 
baik.
Peserta diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal 2. 
yang masih kurang jelas, pelatih memberikan jawaban atas 
pertanyaan peserta.

67

kurmod fasilitator final 12des12.indd   67 12/12/2012   4:47:48



Peran dan Fungsi Fasilitator Pengembangan Posyandu

Pelatih menutup sesi pembelajaran dengan memberikan 3. 
apresiasi pada peserta. 

UrAiAn mAteriiV. 
Pokok bahasan: Peran Fasilitator PosyanduA. 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dapat 
diartikan sebagai suatu proses pemberian informasi kepada 
individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus-menerus 
dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta 
proses membantu klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu 
menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan atau knowledge), 
dari tahu menjadi mau (aspek sikap atau attitude), dan dari mau 
menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek 
tindakan atau practice) oleh fasilitator baik pemerintah atau dari 
suatu lembaga pemberdayaan. 
Fasilitator Posyandu, yaitu seseorang yang berkewajiban untuk 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
(calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Oleh sebab 
itu, fasilitator Posyandu haruslah profesional, memiliki kualifikasi 
tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat 
sehingga dapat berperan dan menjalankan fungsinya dengan 
baik.
Peran pokok fasilitator Posyandu adalah fasilitator dalam 
pengembangan Posyandu, yang rinciannya adalah sebagai 
berikut.

Sebagai katalisator1.  (catalyst)
Fasilitator Posyandu hendaknya dapat menjadi media yang 
subur bagi tumbuh kembang individu yang sedang dibimbingnya 
untuk mencapai harapan (pengetahuan/kemampuan) untuk 
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melaksanakan tupoksinya. Hal ini dapat dimungkinkan jika 
fasilitator yang bersangkutan menguasai isi materi yang 
difasilitasinya dengan menggunakan model-model fasilitasi 
yang sesuai sehingga menimbulkan sikap positif bagi pihak 
yang difasilitasinya.

Sebagai pelatih dan pemberi bantuan dalam poses (2. process 
helper)
Fasilitator Posyandu melakukan peningkatan kemampuan baik 
melaui pelatihan maupun orientasi kepada kader Posyandu 
dan fasilitator hendaknya dapat membantu saat pihak yang 
difasilitasi mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian 
tugas. Perbantuan diberikan terutama pada individu yang 
mengalami kesulitan dalam proses mengaplikasikan materi 
atau juklak/juknis yang telah diterimanya berkaitan dengan 
pelaksanaan tupoksinya.

Sebagai penghubung dengan sumber daya (3. resource linker)
Fasilitator Posyandu yang baik hendaknya dapat membantu 
pihak yang dibimbing untuk dihubungkan dengan sumber-sumber 
yang tepat manakala yang bersangkutan mengalami kesulitan/
keterbatasan sumber daya saat melaksanakan tupoksinya. 
Bentuk dari peran ini di antaranya fasilitator Posyandu harus 
mampu berkomunikasi secara efektif dalam advokasi. Advokasi 
yang dilakukan dalam rangka menghubungkan provider dengan 
pihak pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memperoleh 
dukungan sumber daya yang dibutuhkan.

Sebagai pemberi solusi (4. solution giver)
Fasilitator Posyandu jika diperlukan harus memberikan solusi, 
manakala pihak yang dibimbingnya menemukan kendala 
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dalam pelaksanaan tupoksinya. Walaupun demikian, solusi 
yang disodorkan hendaknya berupa alternatif-alternatif yang 
dihasilkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Sebagai pemantau dan evaluator5. 
Fasilitator Posyandu harus melakukan kegiatan pemantauan 
dan evaluator dengan melakukan pembinaan monitoring dan 
evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

 
Pokok bahasan: Fungsi  Fasilitator Posyandu.b. 
Dalam menjalankan perannya, fasilitator Posyandu berfungsi 
utama: 

Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Posyandu, 1. 
Melakukan pelatihan kader Posyandu, 2. 
Melakukan pembinaan dan pengawasan Posyandu. 3. 

Rincian peran tersebut adalah sebagai berikut.
Melakukan peningkatan kemampuan dan pembinaan1. 
Sebelum Posyandu diselenggarakan fasilitator berkewajiban 
untuk meningkatkan kapasitas kader Posyandu baik melalui 
pelatihan maupun orientasi. Bila kegiatan Posyandu sudah 
berjalan maka secara berkala dapat dilaksanakan telaah wawas 
diri oleh tokoh masyarakat bersama kader. Kegiatan pembinaan 
dilakukan dengan mengkaji berfungsinya kepemimpinan, 
berfungsinya pengorganisasian dan berfungsinya pendanaan 
masyarakat dalam masyarakat dalam Posyandu. Dengan telaah 
wawas diri ini, dapat ditemukan kelemahan dan kekuatan upaya 
masyarakat tersebut sehingga dapat dilakukan peningkatan 
kegiatan-kegiatannya. Pembinaan merupakan langkah untuk 
memelihara kelancaran dan kelestarian kegiatan Posyandu.
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Tujuan pembinaan adalah: 
Terpeliharanya kelancaran pelaksanaan kegiatan Posyandu a. 
oleh masyarakat; 
Meningkatnya hasil kegiatan oleh masyarakat; b. 
Dikenalnya masalah oleh masyarakat sendiri.c. 

Tempat, waktu, dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan 
pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
setempat.

Melakukan advokasi2. 
Advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik 
melalui macam-macam bentuk komunikasi persuasif.
Advokasi kesehatan juga dapat diartikan suatu rangkaian 
komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan 
dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, baik oleh individu 
maupun kelompok agar pembuat keputusan membuat suatu 
kebijakan publik yang menguntungkan masyarakat. 
Sebagai fasilitator tentunya harus dapat membantu provider 
dilapangan untuk melakukan advokasi sehingga mendapatkan 
komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait 
(stakeholder).

Melakukan pemantauan dan evaluasi3. 
Pemantauan (monitoring) adalah mengumpulkan informasi 
untuk kebutuhan operasional manajemen, dan untuk 
selanjutnya hasil pekerjaan monitoring dipakai sebagai dasar 
dasar evaluasi. Oleh sebab itu, pekerjaan monitoring dan 
evaluasi saling berhubungan satu sama lain.
Evaluasi atau penilaian berat suatu tindakan untuk menentukan 
nilai sesuatu. Dalam arti luas, evaluasi suatu proses dalam 
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merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi 
yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif 
keputusan.
Sebagai fasilitator Posyandu, tentunya mempunyai kewajiban 
untuk melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi, 
sehingga selama kurun waktu tertentu dapat diketahui 
hambatan-hambatan yang terjadi serta pencapaian yang telah 
dihasilkan.

Menggalang komunikasi4. 
Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, pendapat, 
perasaan, atau berita kepada orang lain. Komunikasi dapat 
pula diartikan sebagai proses pertukaran pendapat, pemikiran, 
atau informasi melaui ucapan, tulisan, maupun tanda-tanda. 
Dengan demikian, komunikasi dapat mencakup segala bentuk 
interaksi dengan orang lain yang berupa percakapan biasa, 
melakukan kemitraan dengan pihak terkait (stakeholder), 
maupun advokasi.
Sebagai fasilitator Posyandu harus dapat menggalang 
komunikasi dengan berbagai pihak dan lapisan masyarakat, 
baik lintas program maupun lintas sektor, baik  secara formal 
maupun informal.

Memberi kesempatan konsultasi5. 
Konsultasi merupakan media berbagi yang sangat berguna, 
dengan memberikan kesempatan konsultasi fasilitator dapat 
memberikan masukan sesuai dengan peran dan fungsinya. 
Bila terjadi masalah yang sangat spesifik yang dialami provider 
di lapangan, fasilitator dapat memberikan saran, pembinaan, 
dan sebagainya. 
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LembAr KerjA

Pedoman diskusi Kelompok 
Peran dan Fungsi Fasilitator Posyandu

Peserta dibagi dalam kelompok berdasar asal tempat 1. 
kerja. 
Masing-masing kelompok diminta untuk 2. 
mendiskusikan peran dan fungsinya selaku fasilitator 
Posyandu. 
Hasil diskusi tentang peran dituliskan pada kertas 3. 
metaplan warna kuning dan tentang fungsi ditulis 
pada kertas metaplan warna hijau. 
Setelah menuliskan peran dan fungsi, peserta diminta 4. 
menempelkan kertas metaplan pada tempat yang 
disediakan.
Penyajian hasil diskusi kelompok oleh wakil 5. 
kelompok. Pada saat penyajian ada moderator dari 
kelompok lain yang memandu jalannya penyajian. 
Peserta menanggapi setiap selesai penyajian dari 
masing-masing kelompok.

POSYANDU 
Menjaga Anak dan Ibu Tetap Sehat

Ayo Ke

M
odul 4

Fasilitasi Penyelenggaraan  
Posyandu

FASILITASI  
PENYELENGGARAAN  

POSYANDU

Modul 4
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mOdUL 4

FASILITASI PENYELENGGARAAN 
POSYANDU
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desKriPsi singKAti. 
Modul ini disusun untuk membekali peserta pelatihan agar mampu 

melakukan fasilitasi penyelenggaraan Posyandu, baik sebelum, saat 
hari buka dan setelah kegiatan hari buka sehingga peserta selaku 
fasilitator Posyandu dapat melaksanakan perannya lebih efektif.

tUjUAn PembeLAjArAnii. 
tujuan Pembelajaran UmumA. 
Peserta mampu melakukan fasilitasi penyelenggaraan 
Posyandu.

tujuan Pembelajaran Khususb. 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:

Menjelaskan penyelenggaraan Posyandu. 1. 
Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Posyandu.2. 

POKOK bAhAsAniii. 
Pokok Bahasan: Penyelenggaraan PosyanduA. 

Pokok Bahasan: Fasilitasi Penyelenggaraan PosyanduB. 

LAngKAh-LAngKAh KegiAtAn PembeLAjArAniV. 
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini sebanyak 5 Jpl (T = 1 
Jpl; P: 4; PL: 0) @ 45 menit untuk memudahkan proses pembelajaran, 
dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

Langkah 1 (15 menit)A. 

Pelatih memperkenalkan diri.1. 
Pelatih menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus.2. 
Menggali pendapat peserta tentang penyelenggaraan 3. 
Posyandu.
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Berdasarkan pendapat peserta, pelatih menjelaskan butir-butir 4. 
penting dalam penyelenggaraan Posyandu

Langkah 2 (180 menit)b. 

Pelatih membagi peserta menjadi 3 kelompok dengan jalan 1. 
berhitung 1—3, kemudian nomor satu bergabung dengan 
nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2, demikian 
selanjutnya sampai terbentuk menjadi 3 kelompok.
Pelatih meminta peserta untuk melakukan diskusi kelompok 2. 
fasilitasi penyelenggaraan Posyandu.
Masing-masing kelompok diminta melakukan simulasi fasilitasi 3. 
Posyandu. Kelompok I membahas topik “Fasilitasi persiapan 
kegiatan Posyandu”. Kelompok 2 membahas topik “Fasilitasi 
saat kegiatan Posyandu/hari buka Posyandu”. Kelompok 
3 membahas topik “Fasilitasi setelah  kegiatan Posyandu”. 
Setiap selesai melakukan simulasi, kelompok lain diminta untuk 
memberikan tanggapannya.
Pelatih melakukan klarifikasi tentang fasilitasi penyelenggaraan 4. 
Posyandu berdasar simulasi 3 kelompok tersebut. Pelatih 
memberikan penegasan singkat tentang pentingnya fasilitasi 
penyelenggaraan Posyandu.

Langkah 3 (30 menit)C. 

Pelatih merangkum sesi pembelajaran ini  dengan meminta 1. 
peserta untuk menanyakan hal-hal yang masih kurang jelas 
serta memberikan jawaban atas pertanyaan peserta.
Meminta komentar, penilaian, saran, bahkan kritik dari peserta 2. 
pada kertas yang telah disediakan.
Menutup sesi pembelajaran dengan memberikan apresiasi 3. 
pada peserta. 
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UrAiAn mAteriV. 
Pokok bahasan: Penyelenggaraan PosyanduA. 

Posyandu diselenggarakan dan digerakkan oleh kader 1. 
Posyandu. 
Posyandu buka satu kali dalam sebulan. Hari dan waktu yang 2. 
dipilih, sesuai dengan hasil kesepakatan. Apabila diperlukan, 
hari buka Posyandu dapat lebih dari satu kali dalam sebulan. 
Tempat penyelenggaraan kegiatan Posyandu sebaiknya 
berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. 
Tempat penyelenggaraan tersebut dapat di salah satu rumah 
warga, halaman rumah, balai desa/kelurahan, balai RW/RT/
dusun, salah satu kios di pasar, salah satu ruangan perkantoran, 
atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh 
masyarakat.

Kegiatan rutin Posyandu diselenggarakan dan digerakkan oleh 
kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan 
sektor terkait. Pada saat penyelenggaraan Posyandu minimal 
jumlah kader adalah 5 orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah 
langkah yang dilaksanakan oleh Posyandu, yakni yang mengacu 
pada sistim 5 langkah. Kegiatan yang dilaksanakan pada setiap 
langkah serta para penanggung jawab pelaksanaannya secara 
sederhana dapat diuraikan sebagai berikut.

Langkah Kegiatan Pelaksana
Pertama Pendaftaran Kader

Kedua Penimbangan Kader

Ketiga Pengisian KMS/buku KIA Kader

Keempat Penyuluhan Kader

Kelima Pelayanan Kesehatan Kader atau kader bersama 
petugas kesehatan
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Tugas kader1. 
Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:a. 

Memastikan data sasaran seperti jumlah bayi baru 1) 
lahir, bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, 
PUS, dan WUS. 
Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui 2) 
pertemuan warga setempat, sarana ibadah, dan lain-
lain.
Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu.3) 
Mempersiapkan sarana dan prasarana Posyandu.4) 
Melakukan pembagian tugas antar kader.5) 
Berkoordinasi dengan petugas kesehatan, tim 6) 
penggerak PKK Desa, dan petugas lainnya.
Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan dan PMT 7) 
pemulihan jika diperlukan.

Pada hari buka Posyandu, antara lain:b. 
Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu.1) 
Melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang 2) 
berkunjung ke Posyandu.
Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS.3) 
Mencatat hasil penimbangan dan pengukuran di buku KIA 4) 
atau KMS dan mengisi buku register Posyandu. 
Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling 5) 
kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan 
serta hasil rujukan kasus balita dan ibu hamil berisiko.
Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan 6) 
kesehatan dan KB sesuai kewenangannya.
Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama 7) 
petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan 
membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
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Di luar hari buka Posyandu, antara lain:c. 
Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: 1) 
ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui, serta bayi dan 
anak balita.
Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang 2) 
jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah 
kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu 
Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang 
datang pada hari buka Posyandu, dan jumlah balita 
yang timbangan berat badannya naik.
Melakukan tindak lanjut terhadap: 3) 

Sasaran yang tidak datang.a) 
Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan.b) 

Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar 4) 
berkunjung ke Posyandu saat hari buka.
Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, 5) 
dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat 
atau organisasi keagamaan.

Pokok bahasan: Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandub. 
Sebagai fasilitator Posyandu, fasilitasi yang harus dilakukan adalah 
sebagai berikut.

Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan 1. 
kegiatan Posyandu.
Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan 2. 
adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan 
pembinaan Posyandu.

Melakukan analisis masalah pelaksanaan program a. 
berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan 
potensi dan kebutuhan desa/kelurahan.
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Meningkatkan kapasitas kader agar terampil b. 
menyelenggarakan Posyandu.
Membimbing kader dalam penyelenggaraan Posyandu.c. 
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan Keluarga d. 
Berencana di langkah 5 hanya diselenggarakan satu kali 
sebulan. Menyelenggarakan penyuluhan dan konseling 
kesehatan, KB, dan gizi kepada pengunjung Posyandu 
dan masyarakat luas.
Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong e. 
royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan 
Posyandu.
Melakukan bimbingan dan pembinaan, pemantauan, dan f. 
evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader 
Posyandu secara berkesinambungan.
Menganalisis hasil kegiatan Posyandu, melaporkan hasilnya g. 
kepada Puskesmas, Pokjanal Posyandu, menginformasikan 
kepada Lurah/Kepala Desa  serta menyusun rencana  
kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan 
kebutuhan Posyandu.  

reFerensi
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Kementerian Dalam  z
Negeri RI, Kurikulum dan Modul Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang Kesehatan, Jakarta, 2011.
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pokjanal Posyandu,  z
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Jakarta, 2011.
Kementerian Kesehatan RI,  z Pusat Promosi Kesehatan, Panduan 
Pelatihan Kader Posyandu,  Jakarta, 2011.JJAN
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LembAr KerjA

 
PEDOMAN SIMULASI  

FAsiLitAsi PenYeLenggArAAn 
POsYAndU

Peserta membagi diri menjadi 3 kelompok dengan 1. 
jalan berhitung 1—3, kemudian nomor satu 
bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung 
dengan nomor 2, demikian selanjutnya sampai 
terbentuk 3 kelompok (10 menit).
Masing-masing kelompok diminta melakukan 2. 
simulasi fasilitasi Posyandu. 
Kelompok I simulasi “Fasilitasi persiapan kegiatan 
Posyandu”. 
Kelompok 2 simulasi “Fasilitasi saat kegiatan 
Posyandu/hari buka Posyandu”. Kelompok 3 
simulasi “Fasilitasi setelah  kegiatan Posyandu”
Masing-masing kelompok mempersiapkan simulasi 
dengan membagi peran pada kelompok masing-
masing sesuai topik yang akan disimulasikan dan 
menyiapkan sarana prasarana atau media yang 
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diperlukan untuk mendukung simulasi. Diharapkan  
masing-masing kelompok membuat skenario 
sederhana agar pembagian peran jelas (45 menit). 
Masing-masing kelompok melakukan simulasi. Setiap 3. 
selesai melakukan simulasi 2 orang wakil  kelompok 
lain diminta untuk memberikan tanggapannya dari 
aspek permainan peran yang melibatkan seluruh 
anggota kelompok, kesesuaian topik dengan materi 
peran yang dimainkan, penggunaan sarana/prasarana 
atau media pendukung dan kreativitas kelompok (105 
menit).
Pelatih menutup akhir simulasi dengan mengulas 4. 
simulasi dari 3 kelompok tersebut.
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desKriPsi singKAti. 
Modul ini disusun untuk membekali peserta pelatihan agar mampu 

melakukan kemitraan dalam pengembangan Posyandu. Identifikasi 
mitra dan peran mitra, melakukan rencana bersama, serta dapat 
menilai seberapa jauh kemitraan dapat berjalan baik perlu dipahami 
dan dilakukan oleh peserta selaku fasilitator Posyandu sehingga para 
mitra dapat sinergis melaksanakan perannya dalam pengembangan 
Posyandu.

tUjUAn PembeLAjArAnii. 
tujuan Pembelajaran UmumA. 

Peserta mampu menggalang kemitraan dalam pengembangan 
Posyandu.

tujuan Pembelajaran Khususb. 

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:
Mengidentifikasi mitra dan peran mitra. 1. 
Menyusun rencana bersama. 2. 
Melaksanakan kemitraan, memantau, dan menilai hasil 3. 
kemitraan. 

POKOK bAhAiii. sAn

Pokok Bahasan: Identifikasi dan Peran MitraA. 
Sub-pokok ba1. hasan: pengertian mitra
Sub-pokok b2. ahasan: syarat-syarat kemitraan

Pokok bahasan: Perencanaan (Kemitraan) bersamab. 

Pokok bahasan: Pelaksanakan kemitraan, Pemantauan,  C. 
  dan Penilaian hasil Kemitraan 
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LAngKAh-LAngKAh KegiAtAn PembeLAjArAniV. 
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini sebanyak 5 Jpl (T = 1 
Jpl; P: 4; PL: 0) @ 45 menit untuk memudahkan proses pembelajaran, 
dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

Langkah 1 (15 menit)A. 

Pelatih memperkenalkan diri.1. 
Pelatih menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus.2. 
Menggali pendapat peserta tentang kemitraan dalam 3. 
pengembangan Posyandu.
Berdasarkan pendapat peserta, pelatih menjelaskan butir-butir 4. 
penting kemitraan dalam pengembangan Posyandu

Langkah 2 (45 menit)b. 

Pelatih membagi peserta menjadi 2 kelompok. Masing-masing 1. 
kelompok diminta melakukan diskusi dengan  topik “Identifikasi 
Mitra dan Peran Mitra dalam Pengembangan Posyandu”. 
Setelah diskusi masing-masing kelompok menyajikan hasil 2. 
diskusinya. Setelah 2 kelompok selesai penyajian, pelatih 
memberikan penegasan singkat tentang pentingnya mengetahui 
mitra dan perannya dalam pengembangan Posyandu.

Langkah 3 (45 menit)C. 

Pelatih membagi peserta dalam 2 kelompok. Masing-masing 1. 
kelompok menyusun rencana bersama kemitraan dalam 
pengembangan Posyandu.
Masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi kelompoknya, 2. 
dan kelompok lain memberikan tanggapan.
Pelatih merangkum hasil penyajian kelompok dengan 3. 
menekankan hal-hal penting dalam penyusunan rencana 
bersama antar para mitra.
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Langkah 4 (105 menit)d. 

Pelatih membagi peserta dalam 2 kelompok. Masing-masing 
kelompok diminta melakukan permainan peran kemitraan 
dalam pengembangan Posyandu. Kelompok 1 bermain peran 
”Melakukan pertemuan kemitraan” Kelompok 2 bermain peran 
”Melakukan pertemuan pemantauan dan penilaian kemitraan 
dalam pengembangan Posyandu”. Masing-masing kelompok 
mempersiapkan permainan peran selama 20 menit. Bermain peran 
selama 60 menit dan tanggapan dari peserta serta klarifikasi dari 
pelatih selama 25 menit.

Langkah 5 (15 menit)e. 

Pelatih merangkum sesi pembelajaran ini  dengan minta 1. 
peserta untuk menanyakan hal-hal yang masih kurang jelas,  
memberikan jawaban atas pertanyaan peserta.
Meminta komentar, penilaian, saran, bahkan kritik dari peserta 2. 
pada kertas yang telah disediakan. Pelatih menutup sesi 
pembelajaran dengan memberikan apresiasi pada peserta. 

UrAiAn mAteriV. 
Pokok Bahasan: Identifikasi dan Peran MitraA. 

Pengertian Kemitraan1. 
Kemitraan adalah kerjasama yang sinergis antar dua (atau lebih) 
pihak untuk melaksanakan sesuatu kegiatan (in action with) 
berlandaskan prinsip dasar, yaitu kesetaraan, keterbukaan, 
dan saling menguntungkan.  
Terbangunnya kemitraan, seringkali dilatarbelakangi oleh 
alasan-alasan: 

adanya kesamaan tujuan, a. 
adanya kesamaan peluang yang harus dilaksanakan b. 
bersama, 
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adanya masalah/tantangan yang harus dihadapi/dipecahkan c. 
bersama yang berlandaskan prinsip-prinsip kemitraan: 

saling membutuhkan, 1) 
saling ketergantungan, 2) 
saling percaya, 3) 
saling menguntungkan, 4) 
saling mendukung, 5) 
saling membangun, dan 6) 
saling melindungi. 7) 

Syarat kemitraan2. 
Adapun syarat kemitraan yang harus dipenuhi adalah: 

Kesetaraan. a. 
Saling menyadari kebutuhan pihak lain. b. 
Saling memiliki keunggulan untuk dapat membantu c. 
(memenuhi kebutuhan) pihak lain. 
Niatan yang sama untuk bekerjasama dan bukan saling d. 
memanfaatkan (eksploitatif).
Kejujuran.e. 

Pemangku kepentingan kemitraan3. 
Pemangku kepentingan (stakeholder) kemitraan harus digalang 
baik dalam rangka pengembangan Posyandu. Terselenggaranya 
pelayanan Posyandu melibatkan banyak pihak sehingga 
kemitraan perlu digalang. Jenis mitra atau pemangku kepentingan 
terkait (stakeholder) tersebut terdiri dari:

Kader.a. 
Petugas Puskesmas.b. 
Stakeholder c. (Unsur Pembina dan Penggerak Terkait): 
Camat, Lurah.
Instansi/Lembaga Terkait: Badan/Kantor/Dinas Pemberdayaan d. 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Kesehatan, 
SKPD KB di Provinsi dan Kabupaten/Kota, BAPPEDA, Kantor 
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Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas 
Perindustrian dan UKM, Dinas Perdagangan dan sebagainya, 
Lembaga Profesi, misalkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonesia 
(IBI), Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI), Perkumpulan Promotor 
dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI), 
Himpunan Kesehatan Lingkungan Indonesia(HAKLI), Ikatan 
Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Himpunan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia 
(HIMPAUDI), Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI), tenaga layanan 
sosial terkait,  dan Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu.   
Tim Penggerak PKK. e. 
 Tokoh Masyarakat/Forum Peduli Kesehatan Kecamatan f. 
(apabila telah terbentuk).
Organisasi Kemasyarakatan/LSM.g. 
Swasta/Dunia Usaha.h. 

Agar kemitraan sinergis dalam penyelenggaraan Posyandu 
maka masing-masing mitra sebaiknya menyepakati tugas dan 
tanggung jawabnya seperti berikut:

Kadera. 
Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:

Memastikan data sasaran.1) 
Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan 2) 
warga setempat, sarana ibadah, dan lain-lain.
 Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu.3) 
 Mempersiapkan sarana dan prasarana Posyandu.4) 
 Melakukan pembagian tugas antar kader.5) 
 Berkoordinasi dengan petugas kesehatan, tim penggerak 6) 
PKK Desa, dan petugas lainnya.
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 Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan dan PMT 7) 
pemulihan jika diperlukan.

Pada hari buka Posyandu, antara lain:
Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu.1) 
Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS. 2) 
Melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang 3) 
berkunjung ke Posyandu.
Mencatat hasil penimbangan dan pengukuran LILA  di buku 4) 
KIA atau KMS  dan mengisi buku register Posyandu.
Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling 5) 
kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta 
melakukan rujukan kasus balita dan bumil yang berisiko.
Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan 6) 
kesehatan dan KB sesuai kewenangannya.
Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama 7) 
petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas 
hasil kegiatan serta tindak lanjut.

Di luar hari buka Posyandu, antara lain:
Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu 1) 
hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui serta bayi dan anak 
balita.
Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah 2) 
Semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja 
Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Buku KIA 
atau Kartu Menuju Sehat (KMS), jumlah balita yang 
datang pada hari buka Posyandu, dan jumlah balita 
yang timbangan berat badannya naik.
Melakukan tindak lanjut terhadap:3) 
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Sasaran yang tidak datang.a) 
Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan.b) 

Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar 4) 
berkunjung ke Posyandu saat hari buka.
Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh 5) masyarakat, 
dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau 
organisasi keagamaan.

Petugas Puskesmasb. 
Kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di 
Posyandu satu kali dalam sebulan. Dengan perkataan lain 
kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas tidak pada setiap 
hari buka Posyandu (untuk Posyandu yang buka lebih dari 
1 kali dalam sebulan). Peran petugas Puskesmas pada hari 
buka Posyandu antara lain sebagai berikut.

Membimbing kader dalam penyelenggaraan Posyandu.1) 
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan Keluarga 2) 
Berencana di langkah 5 (lima). Sesuai dengan kehadiran 
wajib petugas Puskesmas, pelayanan kesehatan dan KB 
oleh petugas Puskesmas hanya diselenggarakan satu 
kali sebulan. Dengan kata lain, jika hari buka Posyandu 
lebih dari satu kali dalam sebulan, pelayanan tersebut 
diselenggarakan hanya oleh kader Posyandu sesuai 
dengan kewenangannya.
Menyelenggarakan penyuluhan dan konseling 3) 
kesehatan, KB, dan gizi kepada pengunjung Posyandu 
dan masyarakat luas.
Menganalisis hasil kegiatan Posyandu, melaporkan 4) 
hasilnya kepada Puskesmas, serta menyusun rencana 
kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai 
dengan kebutuhan Posyandu.
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Melakukan deteksi dini tanda bahaya umum terhadap 5) 
ibu hamil, melakukan pengukuran tinggi badan, lingkar 
kepala dan deteksi perkembangan pada bayi dan anak 
balita, serta melakukan rujukan ke Puskesmas apabila 
dibutuhkan.

Stakeholder c. (unsur pembina dan penggerak terkait)
Camat,1)  selaku penanggung jawab Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu kecamatan:

Mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut a) 
kegiatan Posyandu.
Memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan b) 
kinerja Posyandu.
Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan c) 
Posyandu secara teratur.

Lurah/Kepala desa 2) atau sebutan lain, selaku 
penanggung jawab Pokja Posyandu desa/kelurahan:

Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana a) 
untuk penyelenggaraan Posyandu.
Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk b) 
dapat hadir pada hari buka Posyandu
Mengkoordinasikan peran kader Posyandu, pengurus c) 
Posyandu dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif 
dalam penyelenggaraan Posyandu.
Menindaklanjuti hasil kegiatan Posyandu bersama d) 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga 
Kemasyarakatan atau sebutan lainnya.
Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan e) 
Posyandu secara teratur.
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instansi/lembaga terkait d. 
badan/Kantor/dinas Pemberdayaan masyarakat dan 1) 
Pemerintahan desa (bPmPd) berperan dalam fungsi 
koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan 
peran serta masyarakat, pengembangan jaringan 
kemitraan, pengembangan metode pendampingan 
masyarakat, teknis advokasi, fasilitasi, pemantauan, 
dan sebagainya.
dinas Kesehatan2) , berperan dalam membantu 
pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana 
kesehatan (pengadaan alat timbangan, distribusi 
Buku KIA atau KMS, obat-obatan dan vitamin) serta 
dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan.
sKPd Kb di Provinsi dan Kabupaten/Kota3) , berperan 
dalam penyuluhan, penggerakan peran serta masyarakat 
melalui BKB dan BKL.
bAPPedA4) , berperan dalam koordinasi perencanaan 
umum, dukungan program dan anggaran serta evaluasi.
Kantor Kementerian Agama, dinas Pendidikan, 5) 
dinas Pertanian, dinas Perindustrian dan UKm, 
dinas Perdagangan dan sebagainya, berperan dalam 
mendukung teknis operasional Posyandu sesuai dengan 
peran dan fungsinya masing-masing, misalnya:

Kantor Kementerian Agama, berperan dalam a) 
penyuluhan melalui jalur agama, p e r s i a p a n 
imunisasi bagi calon pengantin, penyuluhan di 
pondok-pondok pesantren dan lembaga pendidikan 
keagamaan, mobilisasi dana-dana keagamaan, dan 
sebagainya.
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Dinas Pertanian, berperan dalam hal pendayagunaan b) 
tenaga penyuluh lapangan, koordinasi program P4K, 
dan sebagainya.
Dinas Perindustrian dan UKM, Dinas Perdagangan, c) 
berperan dalam hal penyuluhan gizi, khususnya 
penggunaan garam beryodium, dan sebagainya.
Dinas Pendidikan, berperan dalam penggerakan d) 
peran serta masyarakat sekolah dan pendidikan 
luar sekolah, misalkan melalui jalur program Upaya 
Kesehatan Sekolah (UKS), PAUD, dan sebagainya.
Dinas Sosial, berperan dalam hal penyuluhan e) 
dan pendayagunaan Karang Taruna, Taman Anak 
Sejahtera (TAS), penyaluran berbagai bantuan sosial, 
dan sebagainya.

Lembaga Profesi, misalkan ikatan dokter indonesia 6) 
(idi), ikatan dokter Anak indonesia (idAi), ikatan 
bidan indonesia (ibi), Persatuan Ahli gizi (PersAgi), 
Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan 
masyarakat indonesia (PPPKmi), himpunan 
Kesehatan Lingkungan indonesia(hAKLi), ikatan 
Ahli Kesehatan masyarakat indonesia (iAKmi), 
himpunan Pendidik dan tenaga Kependidikan Anak 
Usia dini indonesia (himPAUdi), ikatan guru tK 
indonesia (igtK), dan tenaga layanan sosial terkait 
yang dapat berperan dalam pelayanan kesehatan dan 
sosial, pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan 
dan pencegahan penyakit.
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Selain dinas/institusi/lembaga tersebut di atas, 
kemungkinan masih terdapat beberapa unsur dinas/
instansi/lembaga yang dapat melakukan peran dan 
fungsinya dalam Posyandu. Namun, untuk daerah-daerah 
tertentu mungkin tidak terdapat unsur dinas/instansi/
lembaga sebagaimana tersebut di atas karena struktur 
organisasi pada jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, 
Kabupaten/Kota saat ini cukup bervariasi. Apabila dinas 
/instansi/lembaga sebagaimana tersebut di atas tidak 
terdapat di daerah maka perlu dipertimbangkan fungsi 
yang sesuai dalam organisasi Pokjanal Posyandu 
setempat.

Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu7) 
Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu adalah:

Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan a) 
dengan kegiatan Posyandu.
Menyusun rencana kegiatan tahunan dan b) 
mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan 
untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
Melakukan analisis masalah pelaksanaan program c) 
berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai 
dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan.
Melakukan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, d) 
pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan 
kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara 
berkesinambungan.
Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, e) 
gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam 
mengembangkan Posyandu.

96

kurmod fasilitator final 12des12.indd   96 12/12/2012   4:47:52



Kemitraan dalam Pengembangan Posyandu

Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan f) 
kebutuhan.
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Posyandu g) 
kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjanal 
Posyandu Kecamatan.

tim penggerak PKKe. 
Berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu.1) 
Penggerakkan peran serta masyarakat dalam kegiatan 2) 
Posyandu.
Penyuluhan, baik di Posyandu maupun di luar Posyandu.3) 
Melengkapi data sesuai dengan Sistim Informasi 4) 
Posyandu (SIP) atau Sistim Informasi Manajemen 
(SIM).

 tokoh masyarakat/forum peduli kesehatan kecamatan f. 
(apabila telah terbentuk)

Menggali sumber daya untuk kelangsungan 1) 
penyelenggaraan Posyandu.
Menaungi dan membina kegiatan Posyandu.2) 
Menggerakkan masyarakat untuk dapat hadir dan 3) 
berperan aktif dalam kegiatan Posyandu.

Organisasi kemasyarakatan/Lsmg. 
Bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam 1) 
kegiatan Posyandu, antara lain: pelayanan kesehatan 
masyarakat, penyuluhan, dan penggerakkan kader 
sesuai dengan minat dan misi organisasi.
Memberikan dukungan sarana dan dana untuk 2) 
pelaksanaan kegiatan Posyandu.
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swasta/dunia usahah. 
Memberikan dukungan sarana dan dana untuk 1) 
pelaksanaan kegiatan Posyandu.
Berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan 2) 
kegiatan Posyandu.

Pokok bahasan: Perencanaan (Kemitraan) bersamab. 
Menyusun rencana kemitraan bersama merupakan bagian kegiatan 
penting pada langkah kemitraan dalam pengembangan Posyandu. 
Langkah  kemitraan tersebut adalah: 

Penjajakan yang mencakup identifikasi jenis dan potensi/peran 1. 
mitra. 
Penyamaan persepsi, tujuannya agar diperoleh pandangan 2. 
yang sama dalam penyelenggaraan Posyandu. Untuk itu, para 
mitra perlu bertemu agar saling memahami kedudukan, tugas 
dan tanggung jawab serta peran  masing-masing secara terbuka 
dan kekeluargaan. Wadah kemitraan dalam penyelenggaraan 
Posyandu adalah Pokjanal Posyandu.
Pengaturan peran, tujuannya agar masing-masing mitra 3. 
mengetahui perannya. 
Komunikasi intensif, untuk menjalin dan mengetahui 4. 
perkembangan kemitraan maka perlu dilakukan komunikasi 
antar mitra secara teratur dan terjadwal. 
Melakukan kegiatan, diharapkan sesuai dengan rencana 5. 
kerja tertulis yang disepakati bersama. Pelaksanaan kegiatan 
biasanya dilaksanakan bersama-sama atau sendiri-sendiri. 
Pemantauan dan penilaian, kegiatan ini juga harus disepakati 6. 
sejak awal dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan. Hasil 
dari pemantauan dan penilaian dapat digunakan untuk 
menyempurnakan kesepakatan yang telah dibuat.
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Kemitraan dalam Pengembangan Posyandu

Rencana kemitraan bersama dalam penyelenggaraan Posyandu 
mencakup aspek tujuan, jenis kegiatan kemitraan yang akan 
dilakukan, peran mitra dalam kegiatan tersebut, jadwal waktu, 
dan juga disepakati indikator keberhasilan kegiatan kemitraan 
yang akan dilaksanakan tersebut.

Pokok bahasan : Pelaksanakan Kemitraan,    C. 
  Pemantauan, dan Penilaian dalam   
  Pengembangan Posyandu 

Kemitraan dalam penyelenggaraan Posyandu dapat berjalan 
efektif dan efisien, antar mitra perlu melakukan koordinasi, yang 
disepakati dalam mekanisme kerja kemitraan. Wadah koordinasi 
dalam penyelenggaraan Posyandu adalah Kelompok kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu di masing-masing tingkatan 
pemerintahan dan Pokja Posyandu di tingkat desa.
Pelaksanaan kegiatan kemitraan hendaknya sesuai dengan yang 
tertulis dalam dokumen perencanaan. Kegiatan dapat dilaksanakan 
bersama-sama atau sendiri-sendiri. Masalah-masalah yang 
timbul dalam pelaksanaan kegiatan dapat dibahas dan disepakati 
pemecahannya dalam pertemuan koordinasi/pertemuan kemitraan 
yang telah dijadwalkan.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pokjanal di berbagai level 
administrasi, di pusat, di provinsi, di kabupaten/kota, di kecamatan 
maupun Pokja Posyandu di desa.
Kegiatan kemitraan dapat disepakati berdasarkan kegiatan 
pada tahapan persiapan, penyelenggaraan, dan saat setelah 
penyelenggaraan/jam buka Posyandu. Namun, pemantauan 
dan evaluasi kegiatan kemitraan dapat memperhatikan indikator 
keberhasilan kemitraan secara kuantitatif dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan 
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Kemitraan dalam Pengembangan Posyandu

kemitraan dalam pengembangan Posyandu yang telah ditetapkan.
Indikator keberhasilan kemitraan

Indikator masukan (1. input): jumlah mitra yang menjadi anggota 
kemitraan (Pokjanal Posyandu, Pokja Posyandu), adanya 
pedoman kemitraan.
Indikator proses (2. process): kontribusi mitra, frekuensi pertemuan, 
jumlah kegiatan dan keberlangsungan.
Indikator luaran (3. output): jumlah produk percepatan upaya, 
efektifitas dan efisiensi, peningkatan strata Posyandu.

reFerensi
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Kementerian Dalam  z
Negeri RI, Kurikulum dan Modul Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang Kesehatan, Jakarta, 2011.
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pokjanal Posyandu,  z
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Jakarta, 2011.J
Kementerian Kesehatan RI,  z Pusat Promosi Kesehatan, Panduan 
Pelatihan Kader Posyandu, Jakarta, 2011.JJANAANA

LembAr KerjA
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Kemitraan dalam Pengembangan Posyandu

PedOmAn disKUsi KeLOmPOK
IDENTIFIKASI MITRA DAN TUGAS DAN 

TANGGUNG JAWAB MITRA DALAM 
PENGEMBANGAN POSYANDU

Pelatih membagi peserta menjadi 2 kelompok. 1. 
Masing-masing kelompok diminta melakukan diskusi 
dengan  topik “Identifikasi Mitra dan Peran Mitra dalam 
Pengembangan Posyandu”. Hasil diskusi disajikan pada 
kertas lembar balik atau dalam bentuk power point.
Wakil masing-masing kelompok menyajikan hasil 2. 
diskusinya, dan mendapat tanggapan dari kelompok 
lainnya.
Setelah 2 kelompok selesai penyajian, pelatih memberikan 3. 
penegasan singkat tentang pentingnya mengetahui mitra 
dan perannya dalam pengembangan Posyandu.
Total waktu yang diperlukan 45 menit.4. 

LembAr KerjA
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Kemitraan dalam Pengembangan Posyandu

PedOmAn disKUsi KeLOmPOK 
MENYUSUN RENCANA BERSAMA

Pelatih membagi peserta dalam 2 kelompok. 1. 
Masing-masing kelompok menyusun rencana bersama 2. 
kemitraan dalam pengembangan Posyandu.
Masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi 3. 
kelompoknya, dan kelompok lain memberikan 
tanggapan.
Pelatih merangkum hasil penyajian kelompok dengan 4. 
menekankan hal-hal penting dalam penyusunan rencana 
bersama antar para mitra.
Total waktu yang diperlukan 45 menit.5. 

LembAr KerjA
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Kemitraan dalam Pengembangan Posyandu

sKenAriO
PELAKSANAAN KEMITRAAN, PEMANTAUAN, 

DAN PENILAIAN DALAM 
PENGEMBANGAN POSYANDU

Pelatih membagi peserta dalam 2 kelompok. 1. 
Masing-masing kelompok diminta melakukan permainan 
peran kemitraan dalam pengembangan Posyandu. 
Kelompok 1 bermain peran ”Melakukan pertemuan 2. 
kemitraan.”
Kelompok 2 bermain peran ”Melakukan pertemuan 
pemantauan dan penilaian kemitraan dalam 
pengembangan Posyandu”. Masing-masing kelompok 
mempersiapkan permainan peran selama 20 menit. 
Bermain peran masing-masing kelompok selama 30 3. 
menit.
Setiap selesai bermain peran dan memberi kesempatan 4. 
kepada kelompok lain memberikan tanggapan, 10 
menit.
Pelatih merangkum permainan peran ini  dengan 5. 
melakukan klarifikasi selama 15 menit.
Total waktu yang diperlukan untuk permainan peran ini 6. 
105 menit.

LembAr KerjA
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Praktik Melatih Kader Posyandu

mOdUL 6

PRAKTIK MELATIH KADER POSYANDU
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Praktik Melatih Kader Posyandu

desKriPsi singKAti. 
Syarat keberhasilan pelatihan kader Posyandu adalah fasilitator yang 

handal, persiapan pelatihan yang baik, pendekatan pelatihan orang 
dewasa lebih banyak praktik daripada pemberian teori, melibatkan 
secara aktif peserta pelatihan sehingga kader yang dilatih terampil 
dalam pengelolaan Posyandu bahkan perlu dilakukan pembinaan 
pasca-pelatihan sehingga kader dapat mengatasi masalah-masalah 
yang timbul di lapangan saat menjalankan tugasnya dalam 
penyelenggaraan Posyandu. Modul ini disusun untuk  membekali 
fasilitator Posyandu agar mampu mempraktikan pelatihan kader 
dengan baik yang dapat menghasilkan kader-kader yang terampil 
dalam menyelenggarakan Posyandu.

tUjUAn PembeLAjArAnii. 
tujuan Pembelajaran UmumA. 
Mampu praktik melatih kader Posyandu

tujuan Pembelajaran Khususb. 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:

Mempersiapkan pelatihan kader 1. 
Praktik melatih kader Posyandu2. 

POKOK bAhAsAniii. 
Pokok bahasan: Persiapan Pelatihan Kader PosyanduA. 

Pokok bahasan: Praktik melatih Kader Posyandub. 

LAngKAh-LAngKAh KegiAtAn PembeLAjArAniV. 
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini sebanyak 10 Jpl (T = 2 
Jpl; P: 8; PL: 0) @ 45 menit untuk memudahkan proses pembelajaran, 
dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut.
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Praktik Melatih Kader Posyandu

Langkah 1 (15 menit)A. 

Pelatih memperkenalkan diri.1. 
Pelatih menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus.2. 
Menggali pendapat peserta tentang pengalaman melatih kader 3. 
Posyandu.
Berdasarkan pendapat peserta, pelatih menjelaskan butir-butir 4. 
penting dalam pelatihan kader.

Langkah 2 (45 menit)b. 

Pelatih membagi peserta menjadi 4 kelompok. Masing-masing 1. 
kelompok diminta melakukan diskusi dengan  topik “Persiapan 
Pelatihan Kader Posyandu” yang mencakup penyusunan 
kurikulum dan jadwal pelatihan serta penyiapan media 
pendukung.
Peserta menyerahkan hasil diskusinya kepada pelatih.2. 

Langkah 3 (360 menit)C. 

Pelatih membagi peserta dalam kelompok berdasarkan tempat 1. 
tugas. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mencermati 
modul pelatihan kader Posyandu secara keseluruhan.
Masing-masing kelompok diminta melakukan simulasi dan 2. 
permainan peran melatih kader dengan menggunakan modul 
pelatihan kader Posyandu. Pemilihan nomor modul untuk 
praktik melatih kader Posyandu ditentukan dengan undian.  
Pada saat simulasi praktik melatih, kelompok lainnya menjadi 3. 
pengamat secara bergantian dengan menggunakan lembar 
pengamatan praktik melatih kader Posyandu. Setiap selesai 
simulasi pengamat menyampaikan hasil pengamatannya.
Pelatih merangkum hasil simulasi dengan menekankan hal-hal 4. 
penting dalam pelatihan kader.
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Praktik Melatih Kader Posyandu

Langkah 4  (30 menit)d. 

Pelatih merangkum sesi pembelajaran ini  dengan minta 1. 
peserta untuk menanyakan hal-hal yang masih kurang jelas 
serta memberikan jawaban atas pertanyaan peserta.
Meminta komentar, penilaian, saran, bahkan kritik dari peserta 2. 
pada kertas yang telah disediakan. Pelatih menutup sesi 
pembelajaran dengan memberikan apresiasi pada peserta. 

UrAiAn mAteriV. 
Pokok bahasan: Persiapan Pelatihan Kader A. 

Fasilitator  adalah salah satu aktor utama dalam kegiatan pelatihan. 
Apalagi dalam pelatihan kader Posyandu, pelatihannya dirancang 
sebagai pelatihan partisipatif yang menerapkan metode pendidikan 
orang dewasa. Agar pelatihan kader Posyandu berjalan efektif maka 
fasiIitator perlu mempersiapkan pelatihan dengan kegiatan sebagai 
berikut.

Mempelajari modul pelatihan kader secara menyeluruh.1. 
Mempelajari metode pembelajaran seperti curah pendapat 2. 
(brainstorming),  diskusi  kelompok,  kerja praktik, simulasi, 
bermain peran, kunjungan lapang, tugas mandiri/kelompok.
Menyusun jadwal pelatihan.3. 
Melakukan pertemuan koordinasi antar fasilitator dan berbagi 4. 
tugas.
Persiapan fasilitator, yang meliputi: 5. 

Persiapan kepribadian, seperti rasa percaya diri, penampilan, a. 
dan lain-lain. 
Persiapan penguasaan materi yang akan disampaikan. b. 
Persiapan kemampuan berkomunikasi, melayani, dan c. 
memfasilitasi.
Persiapan kemauan memfasilitasi, termasuk bersikap positif d. 
terhadap semua peserta pelatihan. 
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Praktik Melatih Kader Posyandu

Persiapan perlengkapan dan kemampuan menggunakan; lembar e. 
persiapan mengajar, lembar pedoman pengamatan, lembar 
pedoman pelaksanaan kegiatan, lembar pedoman penyusunan 
laporan kunjungan lapang (bila ada). 
Memperhatikan hal-hal penting seperti: (1) Materi pelatihan, f. 
paling lambat harus sudah dibagikan sesaat setelah materi 
tersebut selesai disampaikan, agar hal-hal yang belum jelas 
dapat segera dipahami atau memperoleh klarifikasi. (2) 
Alat peraga pelatihan (gambar, benda, dan lain-lain), untuk 
memperjelas dan mempermudah pemahaman materi pelatihan 
oleh para peserta pelatihan (3) Alat bantu pelatihan (proyektor, 
papan-tulis, pengeras suara, dan lain-lain) untuk membantu 
fasilitator dalam menjelaskan materi pelatihannya. (4) Alat-tulis, 
peralatan praktik, perlengkapan lapang, dan lain-lain yang 
diperlukan oleh pelatih dan peserta pelatihan.
Mengenal dan membuat perlengkapan pelatihan Contoh-contoh g. 
alat peraga pelatihan: 
Benda  : sampel (contoh asli), model (tiruan),    
  spesimen (awetan) 
Cetakan  :  selebaran (pamflet), leaflet, folder, brosur 
Gambar  :  poster, komik, foto, transparansi, film, CD. 

Contoh alat-alat bantu pelatihan: 
Alat-tulis  :  papan tulis, spidol, dan lain-lain. 
Proyektor : OHP, direct projector, multi-media, projector,   
  handycam.
Lainnya  :  pengeras suara, TV, dan lain-lain.

Kader Posyandu sebagai  peserta pelatihan pada umumnya bukan 
lagi anak-anak atau remaja, melainkan sudah termasuk kategori 
orang dewasa. 
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Praktik Melatih Kader Posyandu

Yang dimaksud dengan "dewasa" di sini bukan sekadar dalam 
arti biologis, melainkan karena mereka telah memiliki pendidikan/
pengetahuan dan atau pengalaman yang berkaitan dengan materi 
yang akan disampaikan. 
Berkaitan dengan kekhasan karakteristik orang dewasa tersebut 
maka pelatihan harus memperhatikan: (1) Alokasi dan jadwal 
kegiatan, (2) Proses pelatihan yang harus sebanyak mungkin 
memberikan kesempatan untuk berdiskusi atau bercurah 
pendapat, dibanding kuliah/ceramah, (3)Keberhasilan pelatihan, 
lebih ditentukan oleh seberapa jauh terjadi diskusi antar peserta 
dan antara peserta dengan fasilitator. 
Keberadaan fasilitator bukan sebagai "guru" yang harus menggurui, 
melainkan lebih bersifat sebagai fasilitator yang harus mampu 
menumbuhkan dan mengembangkan terjadinya proses belajar 
yang lebih bersifat partisipatif 

Pokok bahasan: Praktik melatih Kader Posyandub. 

Dalam setiap pelatihan, seorang pelatih akan memfasilitasi 
beragam kegiatan yang harus dilakukan oleh pesertanya, yaitu: 

Pencairan/bina suasana (1. ice breaking) 
Proses pencairan, biasanya dilakukan dengan perkenalan 
singkat, cerita pengalaman, dan beragam permainan. 
Kontrak belajar 2. 
Meskipun kontrak belajar sudah ditetapkan panitia, ada baiknya 
setiap pelatih memulai kegiatannya dengan menanyakan ulang 
kontrak belajar yang akan difasilitasinya. 
Menyampaikan pertanyaan 3. 
Menyampaikan pertanyaan, merupakan tugas yang paling 
banyak harus dilakukan oleh setiap pelatih karena dalam 
pelatihan partisipatif, setiap pokok bahasan harus diawali 
dengan pertanyaan kepada peserta. 
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Memfasilitasi curah pendapat 4. 
Curah-pendapat, merupakan kegiatan yang sering diminta 
pelatih untuk dilakukan oleh pesertanya. 
Hal ini, diperlukan untuk menggali pemahaman/pengalaman 
yang sudah dimiliki peserta tentang konsep/pokok bahasan 
yang akan disampaikan. 
Memfasilitasi diskusi 5. 
Selain curah pendapat, diskusi antar peserta juga perlu 
dilakukan untuk melatih peserta dalam: menyampaikan 
pendapat, menanggapi pertanyaan, memberi kesempatan 
kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat, serta 
melatih menerima perbedaan pendapat.
Memfasilitasi kerja praktik 6. 
Selain pembahasan konsep, dalam pelatihan juga sering 
dilakukan kerja praktik untuk melatih keterampilan peserta. 
Memfasilitasi kunjungan lapang 7. 
Dalam pelatihan, kegiatan kerja praktik, seringkali diawali 
dengan kunjungan lapang, agar mereka terlebih dahulu 
memahami dengan melihat sendiri apa yang seharusnya 
dilakukan. 
Memfasilitasi tugas mandiri/kelompok 8. 
Selain ceramah, curah pendapat, diskusi, praktik, dan 
kunjungan lapang, pelatih seringkali juga memberikan tugas 
mandiri/kelompok, baik untuk melatih keterampilan, maupun 
kaitannya dengan proses evaluasi pelatihan. 
Memfasilitasi evaluasi pelatihan 9. 
Evaluasi pelatihan, merupakan kegiatan yang tidak boleh 
dilupakan oleh setiap pelatih, baik yang berupa evaluasi awal 
maupun evaluasi akhir untuk menilai proses dan behasil 
pelatihannya. 
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Memfasilitasi perumusan rencana tindak lanjut pelatihan 10. 
Agar peserta tidak mudah melupakan pelatihan yang diikuti, 
seringkali pada akhir pelatihan, mereka diberi tugas untuk 
menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), yang harus 
dilaporkan kepada pelatih/pengelola pelatihan pada saat yang 
telah ditentukan.

reFerensi
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Kementerian Dalam  z
Negeri RI, Kurikulum dan Modul Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang Kesehatan, Jakarta, 2011.
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pokjanal Posyandu,  z
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Jakarta, 2011.J
Kementerian Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan,  z Kurikulum 
dan Modul Pelatihan Kader Posyandu,  Jakarta, 2011.
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Praktik Melatih Kader Posyandu

LembAr KerjA

PEDOMAN DISKUSI KELOMPOK 
PERSIAPAN PELATIHAN KADER 

POSYANDU 

Pelatih membagi peserta menjadi 4 kelompok. 1. 
Masing-masing kelompok diminta melakukan 
diskusi dengan  topik “Kegiatan Persiapan 
Pelatihan Kader Posyandu”.
Peserta menyerahkan hasil diskusinya (dokumen 2. 
tertulis) kepada pelatih.
Hasil diskusi ini diperlukan untuk praktik melatih 3. 
kader Posyandu.
Total waktu yang diperlukan 45 menit.4. 
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   LembAr KerjA
PEDOMAN SIMULASI PRAKTIK MELATIH  

KADER POSYANDU

Pelatih membagi peserta dalam  kelompok berdasarkan 1. 
tempat tugas. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk 
mencermati modul pelatihan kader Posyandu secara 
keseluruhan (60—80 menit).
Masing-masing kelompok diminta melakukan simulasi dan 2. 
permainan peran melatih kader dengan menggunakan 
modul pelatihan kader Posyandu. Pemilihan nomor modul 
untuk praktik melatih kader Posyandu ditentukan dengan 
undian (@ 30 menit, 6—7 modul = 180—210 menit).
Judul modul yang dipraktikkan adalah: 1) Pengelolaan 3. 
Posyandu, 2) Tugas Kader dalam Penyelenggaraan 
Posyandu, 3) Penilaian Masalah Kesehatan pada Sasaran 
Posyandu, 4) Penggerakkan Masyarakat, 5) Lima Langkah 
Kegiatan Posyandu dan Kegiatan Pengembangan, 6) 
Penyuluhan pada Kegiatan Posyandu, serta 7) Pencatatan, 
dan Pelaporan Posyandu.
Pada saat simulasi praktik melatih, kelompok lainnya 4. 
menjadi pengamat secara bergantian dengan menggunakan 
lembar pengamatan praktik melatih kader Posyandu. 
Setiap selesai simulasi pengamat menyampaikan hasil 
pengamatannya (@10 menit, 6—7 modul = 60—70 
menit).
Pelatih merangkum hasil simulasi dengan menekankan 5. 
hal-hal penting dalam pelatihan kader (20—40 menit).
Total waktu yang diperlukan 360 menit.6. 
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LembAr PengAmAtAn PrAKtiK  PeLAtihAn KAder POsYAndU
no  hal-hal  yang diamati Ya tidak Keterangan
1. Fasilitator/pengajar berpenampilan menarik 

dan berpakaian sopan

2. Mengucapkan salam selamat datang

3. Memperkenalkan diri/tim fasilitator

4. Melaksanakan pre-tes

5. Mempersiapkan materi dengan lengkap

6. Memberikan materi dengan jelas  

7. Menggunakan bahasa yang mudah 
dimengerti

8. Menggunakan alat peraga/alat bantu/media 
yang relevan

9. Membagi tugas antara tim fasilitator saat 
proses pelatihan berlangsung

10. Membuat suasana hidup dan tidak 
membosankan

11. Memberi kesempatan peserta bertanya

12. Membuat rangkuman setiap selesai sesi 

13. Memberi penugasan dan  praktik lapang/
simulasi

14. Mengakhiri dengan mengucap salam

15 Mengajukan pertanyaan untuk mengecek 
pemahaman peserta

16. Membuat evaluasi penyelenggaraan

17. Melaksanakan post-tes
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Pembinaan dan Pengawasan Posyandu

mOdUL 7

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
POSYANDU

Sub-pokok bahasan : Pengorganisasian pembinaan 1. 
Posyandu

Sub-pokok bahasan : Posyandu2. 
Sub-pokok bahasan : Indikator tingkat perkembangan 3. 

Posyandu

Sub-pokok bahasan : Pengorganisasian pembinaan 1. 
Posyandu

Sub-pokok bahasan : Posyandu2. 
Sub-pokok bahasan : Indikator tingkat perkembangan 3. 

Posyandu
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desKriPsi singKAti. 
Pembinaan dan pengawasan Posyandu merupakan bagian dari 

kegiatan yang harus dilakukan oleh fasilitator Posyandu sehingga 
fasilitator harus memahami dan terampil dalam penyelenggaraan 
Posyandu, pengorganisasian Posyandu, dan memahami indikator 
perkembangan Posyandu sehingga dapat melakukan pembinaan dan 
pengawasan yang tepat pada saat melakukan fasilitasi Posyandu di 
wilayah tugasnya. 

tUjUAn PembeLAjArAnii. 
tujuan Pembelajaran UmumA. 

Mampu melakukan Pembinaan dan Pengawasan Posyandu 
diwilayah tugasnya.

tujuan Pembelajaran Khususb. 

Setelah mengikuti materi ini peserta mampu:
Menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan 1. 
Posyandu
Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Posyandu2. 

POKOK bAhAsAniii. 

Pokok bahasan:  PA. embinaan dan Pengawasan   
  Posyandu

Pokok bahasan:  melakukan b. Pembinaan dan    
  Pengawasan Posyandu

Sub-pokok bahasan : pengorganisasian pembinaan   1. 
  Posyandu
Sub-pokok bahasan : pelaksanaan pembinaan Posyandu2. 
Sub-pokok bahasan : indikator tingkat perkembangan   3. 
  Posyandu
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LAngKAh-LAngKAh KegiAtAn PembeLAjArAniV. 
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini sebanyak 5 Jpl (T = 1 
Jpl; P: 4; PL: 0) @ 45 menit untuk memudahkan proses pembelajaran, 
dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

Langkah 1 (15 menit)A. 
Pelatih memperkenalkan diri.1. 
Pelatih menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus.2. 
Menggali pendapat peserta tentang pembinaan dan 3. 
pengawasan Posyandu yang telah dilakukan.
Berdasarkan pendapat peserta, pelatih menjelaskan butir-butir 4. 
penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 
Posyandu.

Langkah 2 (180 menit)b. 
Pelatih membagi peserta menjadi 4 kelompok dengan jalan 1. 
berhitung 1—4, kemudian nomor satu bergabung dengan 
nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2, demikian 
selanjutnya sampai terbentuk menjadi 4 kelompok.
Pelatih meminta peserta untuk melakukan diskusi kelompok 2. 
pembinaan dan pengawasan Posyandu.
Masing-masing kelompok diminta melakukan simulasi 3. 
pembinaan dan pengawasan Posyandu. Setiap selesai 
melakukan simulasi, kelompok lain diminta untuk memberikan 
tanggapannya.
Pelatih melakukan klarifikasi tentang pembinaan dan 4. 
pengawasan Posyandu berdasar simulasi 4 kelompok tersebut. 
Pelatih memberikan penegasan singkat tentang pentingnya 
kegiatan pembinaan dan pengawasan Posyandu yang dilakukan 
oleh peserta selaku pelatih Posyandu.
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Langkah 3 (30 menit)C. 
Pelatih merangkum sesi pembelajaran ini  dengan minta 1. 
peserta untuk menanyakan hal-hal yang masih kurang jelas serta 
memberikan jawaban atas pertanyaan peserta.
Meminta komentar, penilaian, saran, bahkan kritik dari peserta 2. 
pada kertas yang telah disediakan.
Menutup sesi pembelajaran dengan memberikan apresiasi 3. 
pada peserta. 

UrAiAn mAteriV. 
Pokok bahasan: Pembinaan dan Pengawasan PosyanduA. 

Pembinaan dan pengawasan Posyandu dilakukan secara berjenjang 
dari Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/
kelurahan.
Bentuk pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui:

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan 1. 
di tingkat Provinsi terhadap pelaksanaan layanan kesehatan 
dasar dan layanan sosial dasar lainnya di Posyandu.
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat 2. 
kabupaten/kota terhadap pelaksanaan layanan kesehatan 
dasar dan layanan sosial dasar lainnya di Posyandu.
Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan di 3. 
tingkat kecamatan terhadap pelaksanaan layanan kesehatan 
dasar dan layanan sosial dasar lainnya di Posyandu.
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 4. 
pelaksanaan layanan kesehatan dasar dan layanan kesehatan 
sosial dasar lainnya di Posyandu desa/kelurahan, Bupati/
Walikota dapat melimpahkan kepada Camat. 
Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan 5. 
layanan kesehatan dasar dan layanan sosial dasar lainnya 
di Posyandu.
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Pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut di atas 6. 
dilakukan melalui:

Sosialisasi.a. 
Rapat koordinasi.b. 
Konsultasi.c. 
Workshop.d. 
Lomba.e. 
Penghargaan.f. 
Orientasi dan pelatihan.g. 

Pokok bahasan : melakukan Pembinaan dan    b. 
  Pengawasan Posyandu

Pengorganisasian pembinaan Posyandu1. 
Dasar pemikiran pengorganisasiana. 
Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan 
bersumber daya masyarakat, yang dikelola dari, oleh, 
untuk, dan bersama masyarakat, dalam penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan, guna memberdayakan 
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada 
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 
dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian 
ibu dan bayi. Bantuan pemerintah, dapat berupa fasilitasi, 
bimbingan teknis, pemenuhan sarana/prasarana dasar, 
seperti: bantuan vaksin, obat-obatan, dacin, sarung 
timbangan, dan sebagainya. Dengan pengertian seperti 
ini maka fungsi pembinaan dari pemerintah terhadap 
Posyandu pada hakekatnya tetap ada. Oleh sebab itu, fungsi 
pembinaan dari pemerintah tersebut perlu dikoordinasikan 
dan diorganisasikan.
Adapun kelembagaan yang mengkoordinasikan fungsi 
pembinaan dari pemerintah itu, diorganisasikan melalui 
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wadah Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal 
Posyandu). Di desa/kelurahan dikoordinasikan melalui 
Pokja Posyandu. Fungsi pembinaan tersebut meliputi 3 
(tiga) aspek manajemen, yaitu aspek program, aspek
kelembagaan, dan aspek personil atau sumber daya 
manusia pengelola Posyandu.
Unsur-unsur yang duduk dalam pengorganisasian Pokjanal 
Posyandu/Pokja Posyandu tidak terbatas pada komponen 
instansi pemerintah saja, tetapi juga dapat melibatkan 
unsur-unsur lain seperti Lembaga Profesi, Perguruan 
Tinggi, LSM, Swasta/Dunia Usaha dan sebagainya.
Tujuan pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu adalah 
untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pembinaan 
yang berkaitan dengan peningkatan fungsi dan kinerja 
Posyandu, yang secara operasional dilaksanakan oleh 
unit atau kelompok pengelola Posyandu di desa, melalui 
mekanisme pembinaan secara berjenjang oleh Pokjanal 
Posyandu di daerah. 
Kedudukan Pokjanal Posyandub. 
Hubungan dan mekanisme kerja dalam fungsi koordinasi 
pembinaan dilakukan secara berjenjang antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. Secara organisasi, Pokjanal 
Posyandu Pusat bertanggung jawab kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa selaku Penanggung Jawab 
Harian Pokjanal Posyandu Pusat. Sedangkan di daerah, 
kedudukan organisasi Pokjanal Posyandu secara fungsional 
bertanggung jawab kepada Gubernur di propinsi, kepada 
Bupati/Walikota di kabupaten/kota, dan kepada Camat 
di Kecamatan. Sedangkan Pokja Posyandu di desa/
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kelurahan bertangung jawab kepada Kepala Desa/Kepala 
Kelurahan.
Pembentukan Pokjanal Posyanduc. 
Pokjanal Posyandu Pusat dibentuk dan ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan di daerah  
Pokjanal Posyandu dibentuk dan ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Gubernur untuk Pokjanal Posyandu Propinsi, 
Bupati/Walikota untuk Pokjanal Posyandu Kabupaten/
Kota, Camat untuk Pokjanal Posyandu Kecamatan, dan 
Pokja Posyandu di  Desa/Kelurahan ditetapkan melalui 
Keputusan Kepala Desa/Lurah. 
Prinsip-prinsip pengorganisasian Pokjanal Posyandu d. 
Pembentukan organisasi Pokjanal/Pokja Posyandu 
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah 
masing-masing, tetapi diharapkan tetap menganut 
prinsip-prinsip sebagai berikut.

Musyawarah mufakat.1) 
Struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya 2) 
fungsi.
Kesetaraan.3) 
Keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi 4) 
masing-masing unsur sehingga ada kejelasan fungsi 
dan peran masing-masing dalam pengorganisasian 
Pokjanal/Pokja Posyandu.
Mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi.5) 
Memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.6) 

Tugas pokok dan fungsi Pokjanal Posyandue. 
Secara garis besar Pokjanal/Pokja Posyandu mempunyai 
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.
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Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun 1) 
perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas 
program, kelembagaan, dan SDM/pengelola program.
Menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada 2) 
instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut.
Menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi program 3) 
berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai 
dengan potensi dan kebutuhan lokal.
Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan 4) 
adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung 
kegiatan pembinaan dan operasional Posyandu, serta 
kesekretariatan Pokjanal/Pokja Posyandu.
Mengupayakan sumber-sumber pendanaan dalam 5) 
mendukung operasional Posyandu;
Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, 6) 
pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan 
Posyandu secara rutin dan terjadwal.
Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, 7) 
gotong-royong, dan swadaya masyarakat dalam 
mengembangkan Posyandu.
Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan 8) 
kebutuhan.
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala 9) 
Desa/Camat/Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri sesuai 
dengan kedudukan Pokjanal dari tingkat desa/kelurahan 
sampai tingkat pusat. 

Mekanisme hubungan kerjaf. 
Berdasarkan pada uraian tugas pokok dan fungsi Pokjanal 
Posyandu, serta peran dari masing-masing unsur 
dalam Pokjanal Posyandu, yang secara kelembagaan 
menerapkan prinsip dan ciri pemberdayaan masyarakat 
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dalam pengelolaan Posyandu sebagaimana tersebut di 
atas maka mekanisme hubungan kerja Pokjanal Posyandu, 
adalah sebagai berikut.

Mekanisme hubungan kerja secara vertikal 1) 
 Pada dasarnya secara hierarki organisasi tidak ada 
hubungan kerja langsung antara Pokjanal Posyandu 
Pusat dan daerah karena tidak ada kewajiban 
pertanggungjawaban kegiatan secara berjenjang. 
Oleh sebab itu, mekanisme hubungan kerja Pokjanal 
Posyandu di Pusat dan Daerah di dasarkan pada azas 
konsultasi dan distribusi informasi (bukan pelaporan).
Mekanisme hubungan kerja secara horizontal2) 
 Mekanisme hubungan kerja antar atau sesama 
Pokjanal Posyandu bersifat koordinasi dan kemitraan 
yang didasarkan pada kepentingan inter dan antar 
daerah dalam penanganan maupun kelangsungan 
pembinaan program; Mekanisme hubungan kerja 
dengan organisasi/kelembagaan lain sejenis Tidak dapat 
dihindari keberadaan berbagai organisasi/kelembagaan 
yang membina sesuatu program yang sejenis, seperti 
Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD), Tim Upaya 
Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK), Pokja BKB, Forum 
PAUD, Tim Pangan dan Gizi, Badan Ketahanan Pangan, 
dan sebagainya, mempunyai hubungan kerja dengan 
Pokjanal Posyandu secara koordinatif dan konsultatif.
 

tingkat perkembangan Posyandu2. 
Perkembangan masing-masing Posyandu tidak sama. Dengan 
demikian, pembinaan yang dilakukan untuk masing-masing 
Posyandu juga berbeda. Untuk mengetahui tingkat 
perkembangan Posyandu, telah dikembangkan metode dan 
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alat telaahan perkembangan Posyandu, yang dikenal dengan 
nama Telaah Kemandirian Posyandu. Tujuan telaahan adalah 
untuk mengetahui tingkat perkembangan Posyandu yang 
secara umum dibedakan atas 4 tingkat sebagai berikut.

Posyandu Pratamaa. 
Posyandu Pratama adalah Posyandu yang belum 
mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu 
belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat 
terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang. Penyebab tidak 
terlaksananya kegiatan rutin bulanan Posyandu, di samping 
karena jumlah kader yang terbatas, dapat pula karena 
belum siapnya masyarakat. Intervensi yang dapat dilakukan 
untuk perbaikan peringkat adalah memotivasi masyarakat 
serta menambah jumlah kader.
Posyandu Madyab. 
Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat 
melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan 
rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, 
tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, 
yaitu kurang dari 50%. Intervensi yang dapat
dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah meningkatkan 
cakupan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat 
sebagai motivator serta lebih menggiatkan kader dalam 
mengelola kegiatan Posyandu. 
Contoh intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

Pelatihan tokoh masyarakat, menggunakan Modul 1) 
Posyandu dengan metode simulasi.
Menerapkan SMD dan MMD di Posyandu, dengan 2) 
tujuan untuk merumuskan masalah dan menetapkan 
cara penyelesaiannya, dalam rangka meningkatkan 
cakupan Posyandu.
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Posyandu Purnamac. 
Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah dapat 
melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan 
rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, 
cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, 
mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah 
memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang 
dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas 
yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. 
Intervensi yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat 
antara lain:

Sosialisasi program dana sehat yang bertujuan untuk 1) 
memantapkan pemahaman masyarakat tentang dana 
sehat.
Pelatihan dana sehat, agar di desa tersebut dapat 2) 
tumbuh dana sehat yang kuat, dengan cakupan 
anggota lebih dari 50% KK. Peserta pelatihan adalah 
para tokoh masyarakat, terutama pengurus dana sehat 
desa/kelurahan, serta untuk kepentingan Posyandu 
mengikutsertakan pula pengurus Posyandu.

Posyandu Mandirid. 
Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat 
melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, 
dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau 
lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, 
mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah 
memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang 
dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% 
KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu. 
Intervensi yang dilakukan bersifat pembinaan termasuk 
pembinaan program dana sehat, sehingga terjamin 
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kesinambungannya. Selain itu dapat dilakukan intervensi 
memperbanyak macam program tambahan sesuai dengan 
masalah dan kemampuan masingmasing.

indikator tingkat perkembangan Posyandu3. 
Untuk mengetahui tingkat perkembangan Posyandu, ditetapkan 
seperangkat indikator yang digunakan sebagai penyaring atau 
penentu tingkat perkembangan Posyandu.
Secara sederhana indikator untuk tiap peringkat Posyandu 
dapat diuraikan sebagai berikut. 

Tabel Tingkat Perkembangan Posyandu
no. indikator Pratama madya Purnama mandiri
1 Frekuensi penimbangan <8 > 8 > 8 > 8

2 Rerata kader tugas <5 ≥5  ≥5  ≥5

3 Rerata cakupan D/S <50% <50% ≥50% ≥50%

4 Cakupan kumulatif KIA* <50% <50% ≥50% ≥50%

5 Cakupan kumulatif KB <50% <50% ≥50% ≥50%

6 Cakupan kumulatif 
Imunisasi

<50% <50% ≥50% ≥50%

7 Program tambahan  - - + +

8 Cakupan dana sehat <50% <50% <50% ≥50%

Jenis indikator yang digunakan untuk setiap program disesuaikan dengan 
prioritas program tersebut.

reFerensi
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Kementerian Dalam  z
Negeri RI, Kurikulum dan Modul Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang Kesehatan, Jakarta, 2011.
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pokjanal Posyandu,  z
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Jakarta, 2011.J
Kementerian Kesehatan RI,  z Pusat Promosi Kesehatan, Panduan 
Pelatihan Kader Posyandu,  Jakarta, 2011.
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LembAr KerjA

PEDOMAN DISKUSI KELOMPOK 
PembinAAn dAn PengAWAsAn 

POsYAndU

Pelatih membagi peserta menjadi 4 kelompok 1. 
dengan jalan berhitung 1—4, kemudian nomor satu 
bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung 
dengan nomor 2, demikian selanjutnya sampai 
terbentuk menjadi 4 kelompok.
Pelatih meminta peserta untuk melakukan diskusi 2. 
kelompok pembinaan dan pengawasan Posyandu, 
yang membahas aspek bentuk, metode pembinaan, 
dan pengawasan Posyandu.
Hasil diskusi kelompok ditulis pada kertas lembar 3. 
balik atau disajikan dalam bentuk power point dan 
diserahkan kepada pelatih.
Total waktu yang diperlukan 45 menit.4. 
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  LembAr KerjA

PEDOMAN SIMULASI MELAKUKAN 
PembinAAn dAn PengAWAsAn 

POsYAndU

Pelatih membagi peserta menjadi 4 kelompok, 1. 
masih kelompok yang sama.
Masing-masing kelompok diminta melakukan 2. 
simulasi pembinaan dan pengawasan Posyandu 
dengan menggunakan metode yang berbeda, 
persiapan simulasi dilakukan kelompok 
dengan membagi peran sesuai pilihan metoda 
pembinaan dan pengawasan yang dipilih.
Setiap selesai melakukan simulasi, kelompok lain 3. 
diminta untuk memberikan tanggapannya.
Pelatih melakukan klarifikasi tentang pembinaan 4. 
dan pengawasan Posyandu berdasar simulasi 4 
kelompok tersebut. 
Pelatih memberikan penegasan singkat tentang 5. 
pentingnya kegiatan pembinaan dan pengawasan 
Posyandu yang dilakukan oleh peserta selaku 
pelatih Posyandu.
Total waktu yang diperlukan 135 menit.6. 
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mOdUL 8

MEMBANGUN KOMITMEN BELAJAR (BLC)
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Membangun Komitmen Belajar (BLC)

desKriPsi singKAti. 
Perkenalan adalah adaptasi awal antar peserta dan pelatih, juga 

dengan panitia penyelenggara pelatihan, supaya cepat terlibat dalam 
proses pembelajaran. Perkenalan yang baik dan menarik biasanya 
akan memperlancar proses belajar selanjutnya. Mengenai dari 
mana asal dan pengalaman dalam fasilitasi Posyandu, peserta akan 
mendapat gambaran variasi pengetahuan dan pemahaman tentang 
penyelenggaraan Posyandu.

Dalam komunitas Pembentukan Tim dan BLC dibutuhkan lebih 
dari sekedar wacana, konsep, atau kumpulan materi yang dilatihkan 
di dalam kelas. Sebagai komitmen, pembelajaran disini sangat erat 
kaitannya dengan pembentukan tim. Namun, kualitas dan keberhasilan 
pembentukan tim tergantung kepada setiap individu yang membangun 
komitmen pembelajaran. Setiap individu harus melibatkan dirinya untuk 
secara terus menerus meningkatkan kemampuan belajarnya.

Komunitas harus menghargai setiap individu yang terlihat dari 
komitmen komunitas terhadap pembelajaran. Kinerja individu dalam 
komunitas ditingkatkan dengan memberdayakan dan mendorong 
kreativitas mereka. Sebuah komunitas memahami persyaratan untuk 
mencapai keberhasilan dengan menghargai perbedaan, mengakui setiap 
usaha dan mendorong terjadinya partisipasi.

tUjUAn PembeLAjArAnii. 
tujuan Pembelajaran UmumA. 
Setelah mengikuti materi ini, peserta, pelatih, dan penyelenggara/
panitia saling mengenal serta menyepakati norma selama proses 
pelatihan berlangsung.

tujuan Pembelajaran Khususb. 
Setelah mengikuti materi ini peserta dapat:

Mengenal seluruh peserta, pelatih, dan panitia penyelenggara.1. 

132

kurmod fasilitator final 12des12.indd   132 12/12/2012   4:47:58



Membangun Komitmen Belajar (BLC)

Mengetahui tujuan pelatihan yang diikutinya.2. 
Menyampaikan harapannya. 3. 
Menyepakati norma selama proses pelatihan.4. 

POKOK bAhAsAniii. 
Pokok bahasan: mengenal seluruh Peserta, Pelatih,   A. 
 dan Panitia Penyelenggara
Pokok bahasan: mengetahui tujuan Pelatihan yang   b. 
 diikutinya
Pokok bahasan: menyampaikan harapannya C. 
Pokok bahasan: menyepakati norma selama Poses   d. 
 Pelatihan

LAngKAh-LAngKAh KegiAtAn PembeLAjArAniV. 
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini sebanyak 3 jam pelajaran 
(T = 0 Jpl; P: 3; PL: 0) @45 menit untuk memudahkan proses 
pembelajaran, dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
sebagai berikut.

Langkah 1 (30 menit)A. 
Pelatih memperkenalkan diri.1. 
Pelatih menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus.2. 
Pelatih menyampaikan agar proses belajar berjalan efektif 3. 
maka antar peserta dengan pelatih, peserta dan narasumber, 
juga peserta dengan panitia harus saling mengenal. 
Perkenalan dilakukan dengan memainkan permainan yang 
telah disediakan. 

Langkah 2 (30)b. 
Masing-masing peserta diminta untuk menuliskan harapannya 1. 
di kertas metaplan kuning.
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Membangun Komitmen Belajar (BLC)

Kemudian ditempelkan pada tempat yang telah disediakan.2. 
Salah satu peserta diminta untuk membacakan.3. 
Pelatih menanggapi dikaitkan dengan tujuan pelatihan yang 4. 
telah disampaikan pada awal sesi tadi.

Langkah 3 (45 menit)C. 
Pelatih membagi peserta menjadi 4 kelompok. Masing-masing 1. 
kelompok diminta untuk mendiskusikan norma selama proses 
pelatihan berlangsung.
Hasil diskusi kelompok disajikan kemudian disepakati disusun 2. 
menjadi norma pelatihan.

Langkah 4 (30 menit)d. 
Pelatih menyampaikan simpulan tentang sesi yang berhasil 1. 
menyepakati norma, dan menekankan bahwa keberhasilan 
proses belajar sangat tergantung pada peserta sendiri.
Pelatih menutup sesi pembelajaran dengan memberikan 2. 
apresiasi pada peserta. 

reFerensi
BPPSDMK Depkes.RI,  z Kurikulum dan Modul Pelatihan Fasili tator 
Tingkat Puskesmas dalam Pengembangan Desa Siaga, Jakarta, 
2007.
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Kementerian Dalam  z
Negeri RI, Kurikulum dan Modul Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang Kesehatan, Jakarta, 2011.
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pokjanal Posyandu,  z
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Jakarta, 2011.
Kementerian Kesehatan RI,  z Pusat Promosi Kesehatan, Panduan 
Pelatihan Kader Posyandu,  Jakarta, 2011.JJA

POSYANDU 
Menjaga Anak dan Ibu Tetap Sehat

Ayo Ke

M
odul 9

Rencana Tindak Lanjut  
(RTL)

RENCANA TINDAK LANJUT 
(RTL)

Modul 9
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Rencana Tindak Lanjut (RTL)

mOdUL 9

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
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Rencana Tindak Lanjut (RTL)

desKriPsi singKAti. 
Modul RTL ini  disusun untuk membekali para fasilitator Posyandu 

agar mampu memahami rincian kegiatan dan dapat menyusun RTL 
yang akan dilaksanakan di tempat tugas masing-masing.

tUjUAn PembeLAjArAnii. 
tujuan Pembelajaran UmumA. 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menyusun rencana 
tindak lanjut

tujuan Pembelajaran Khususb. 
Setelah mengikuti materi ini peserta mampu:

Menjelaskan ruang lingkup RTL1. 
Menjelaskan langkah-langkah penyusunan RTL dan menyusun 2. 
RTL
Menyajikan RTL3. 

POKOK bAhAsAniii. 
Pokok bahasan : Pengertian dan ruang lingkup rtLA. 
Pokok bahasan : Langkah-langkah Penyusunan rtL  b. 
  dan menyusun rtL
Pokok bahasan : Penyajian rtLC. 

LAngKAh-LAngKAh KegiAtAn PembeLAjArAniV. 
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini sebanyak 3 jam pelajaran 
(T = 0 Jpl; P: 3; PL: 0) @45 menit untuk memudahkan proses 
pembelajaran, dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
sebagai berikut.
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Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Langkah 1A. 
Pelatih memperkenalkan diri.1. 
Pelatih menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus.2. 
Menggali pendapat peserta tentang pengertian dan ruang 3. 
lingkup dan langkah-langkah  RTL.
Berdasarkan pendapat peserta, pelatih menjelaskan pentingnya 4. 
RTL.
Pelatih memberi kesempatan kepada peserta untuk 5. 
menanyakan hal-hal yang kurang jelas dan pelatih menjawab 
pertanyaan peserta tersebut. 

Langkah 2b. 
Peserta dibagi kelompok berdasarkan tempat kerja.1. 
Masing-masing kelompok menyusun RTL dan 2. Gantt Chart 
untuk kegiatan yang akan dilakukan.

Langkah 3C. 
Pelatih memilih wakil kelompok untuk menyajikan RTL-nya, 1. 
diupayakan seluruh kelompok mendapatkan kesempatan untuk 
menyajikan RTLnya secara bergantian.
Pelatih  memberi kesempatan kepada peserta lainnya untuk 2. 
menanggapi penyajian  RTL yang disajikan.
Pelatih menyampaikan kesimpulan tentang RTL yang telah 3. 
disusun peserta.
Pelatih menutup sesi pembelajaran dengan memberikan 4. 
apresiasi pada peserta. 
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Rencana Tindak Lanjut (RTL)

reFerensi
Kementerian Kesehatan RI,  z Pedoman Umum Pengembangan Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif, Jakarta, 2010.
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pokjanal Posyandu,  z
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Jakarta, 2011.
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Rencana Tindak Lanjut (RTL)

LembAr KerjA

PEDOMAN PENYUSUNAN  
renCAnA tindAK LAnjUt (rtL)

Peserta dibagi kelompok menurut asal tempat 1. 
tugas masing-masing.
Masing-masing kelompok menyusun RTL, yang 2. 
mencakup aspek:

Jenis kegiatan.a. 
Tujuan.b. 
Sasaran (orang dan lokasi).c. 
Waktu.d. 
Sumber dana. e. 
Penanggung jawab.f. 
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