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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. KAJIAN YURIDIS PELAYANAN POSYANDU DI KOTA SEMARANG 

1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan satuan kerja 

perangkat daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab 

dan menjalankan kebijakan Kota Semarang dalam bidang kesehatan. 

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang 

berkedudukan dan bertanggung jawab kepada walikota Kepala Daerah 

melalui sekertaris daerah. Dinas Kesehatan Kota Semarang bertempat 

di Jl. Pandanaran No 79.36 

 Dinas Kesehatan Kota Semarang sesuai dengan tugas dan 

fungsi tertera pada Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 

12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Semarang, menyebutkan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan 

tugas menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan, 
pencegahan pemberantasa penyakit, promosi kesehatan, 
pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta kesehatan 
keluarga; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum dibidang pelayanan kesehatan, pencegahan 

                                                           
36

 http://dinkes.semarangkota.go.id/?p=halaman_mod&jenis=renstra , Internet akses, 1 Desember 
2016 

http://dinkes.semarangkota.go.id/?p=halaman_mod&jenis=renstra


 
 

45 
 

pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, 
pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta kesehatan 
keluarga; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan 
kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, promosi 
kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta 
kesehatan keluarga;  

 

 Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 

Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 

Kota Semarang menyebutkan: 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 

2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah menentukan 

jumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

 Peraturan yang sudah ada dengan fakta yang ada dilapangan 

sudah sesuai yaitu Dinas Kesehatan Kota Semarang melaksanakan 

tugas sesuai dengan hak dan wewenangnya, disini peran Dinas 

Kesehatan Kota Semarang juga sudah baik melalui kerja sama 
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dengan Bapermasdes, puskesmas, kecamatan dan kader sebagai 

tokoh utama dalam menentukan keberhasilan program posyandu 

dalam mewujudkan upaya pemenuhan hak atas anak bawah lima 

tahun (balita).  

 Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka 

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki tugas dan fungsi sebagai 

penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang 

pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dasar di 

posyandu. Posyandu di Dinas Kesehatan Kota Semarang ada di 

bawah pelayanan bidang kesehatan keluarga (kesga), di konten materi 

posyandu dan pelaksanaan posyandu serta seksi pemberdayaan 

mengenai kader masyarakatnya. Bidang kesehatan keluarga dalam 

pelaksanaannya melakukan pembinaan kepada kader di posyandu 

dengan materi untuk Kesehatan ibu, anak, dan gizi. Dalam pemberian 

materi dan pembinaan kepada kader melalui dinas kesehatan yang 

bekerja sama dengan puskesmas dimasing-masing wilayah.  Selain itu 

juga melakukan pemantauan status gizi mulai dari bagaimana cara 

menimbang, pelatihan kader dengan mengajarkan kader mengukur 

tinggi badan (tb) dan lingkar lengan atas (lila) dan bagaimana cara 

mengisi kms (kartu menuju sehat). 37  

                                                           
37

  Hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Sematang, pada tanggal  17 Desember 2016 
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 Pengawasan secara berkala telah dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Semarang dengan ikut turun membina secara 

langsung kepada kader posyandu. Memberikan pelatihan ilmu serta 

orientasi kepada kader di posyandu bertujuan untuk menambah ilmu 

dan untuk mengetahui para kader posyandu apakah sudah paham 

atau belum mengenai pelaksanaan posyandu di masyarakat berkaitan 

dengan kesehatan pada anak balita. Terutama adanya laporan 

cakupan kesehatan balita yang masih rendah. Itu menjadi perioritas yg 

dikunjungi oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.  

Peranan posyandu sangat penting dalam upaya pemenuhan 

hak atas kesehatan pada balita karena melalui posyandu dapat 

melakukan Pemantauan Status Gizi (PSG). Skrining gizi pada anak 

balita dapat manjadi indikator awal dalam menentukan derajat 

kesehatan, serta program tambahan dengan pemberian imuniasi, 

vitamin dan PMT di posyandu. Dengan adanya posyandu sangat 

membantu upaya dalam meningkatkan kesehatan yg lebih baik.38 

Pelayan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan  yakni : 

Pasal 14   
(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi 
penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan 
terjangkau oleh masyarakat. 

                                                           
38

 Ibid, pada tanggal 17 Desember 2016   
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(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik 

 

Pasal 18 
Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan 
mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya 
kesehatan. 
 

Pelaksanaan agar pelayan posyandu sesuai yang diharapkan di 

masyarakat maka pemerintah telah mengatur pada Pasal 2 ayat (1) 

Permen Dalam Negeri Nomor 19 Tahun  2011 tentang Pedoman 

Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu 

bahwa dijelaskan pengertian tentang  Posyandu merupakan wadah 

pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah 

mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu. Untuk 

Pendirian posyandu melalui sepengetahuan dari kepala desa atau 

lurah di setiap masing-masing daerahnya. Posyandu yang didirikan di 

setiap daerah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan 

dan kemampuan sumber daya yang ada. Kegiatan Posyandu meliputi 

anatara lain pendaftaran, penimbangan, pencatatan, pelayanan 

kesehatan, penyuluhan kesehatan, percepatan penganekaragaman 

pangan, dan peningkatan perekonomian keluarga.  

Selain itu dalam layanan sosial dasar di Posyandu juga 

memberikan arahan kepada masyarakat khususnya untuk ibu dan 

anak balita yakni : 
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1. Pembinaan gizi dan kesehatan yang ditujukan kepada ibu, bayi 

dan balita 

2. Pengendalian  penyakit dan penyehatan lingkungan; 

3. Prilaku hidup bersih dan sehat; 

4. Bina Keluarga Balita (BKB) untuk anak usia 0 (nol)  sampai 

dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil. 

5. Pos PAUD untuk  anak usia 0 (nol)  sampai dengan 6 (enam) 

tahun. 

 

Tabel 3.1 Jumlah Sarana dan Prasaran Kesehatan di Dinas 

Kesehatan Kota Semarang39 

SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 2016 

1. Rumah Sakit Umum : 
 

a. a. Rumah Sakit Swasta 
b. b. Rumah Sakit Umum Daerah 
c. c. Rumah Sakit Umum Pusat 
d. d. Rumah Sakit TNI / POLRI 

e. e. Rumah Sakit Khusus , terdiri dari : 
- RS Jiwa 
- RS Bedah Plastik 
- Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) 
- Rumah Sakit Bersalin (RSB) 

 
2. Rumah Bersalin (RB) / BKIA 

1. Puskesmas, terdiri dari : 
a. Puskesmas Perawatan 
b. Puskesmas Non Perawatan 
c. Puskesmas PONED 

 

12 
2 
1 
3 
9 
1 
1 
3 
2 
 

6 
 

37 
12 
25 
6 

                                                           
39

 Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2016  
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2. Puskesmas Pembantu 
3. Puskesmas Keliling 
4. Posyandu yang ada 
5. Posyandu Aktif 
6. Apotik 
7. Laboratirium Kesehatan 
8. Klinik Spesialis / Klinik Utama 
9. Klinik 24 Jam 
10. Toko Obat 
11. BP Umum (Klinik Pertama) 
12. BP Gigi 
13. BP Umum Praktek Perorangan 
14. Dokter Spesialis Praktek 
15. Dokter Gigi Praktek 

35 
37 

1.561 
965 
401 
30 
37 
0 
20 
83 
8 

1.798 
745 
415 

 
 

Berdasarkan tabel di atas di wilayah kota Semarang terdapat 

Posyandu yang ada sejumlah 1.561 dan Posyandu yang aktif sejumlah 

965. Namun sesuai studi pendahuluan yang dilakukan, peneliti 

mengambil wilayah Semarang di Kecamatan Tembalang yang terdapat 

dua puskesmas yaitu Puskesmas Kedungmundu dan Puskesmas 

Rowosari. Keadaan penduduk yang menengah keatas dan menengah 

kebawah sehingga memungkinkan posyandu ada/tidak. Posyandu 

pratama dan madya masih cukup tinggi serta kesehatan balita yang 

masih berada dibawah garis merah (BGM) cukup tinggi. 

Pelayanan posyandu pada anak selain melakukan pendaftaran, 

penimbangan lalu pencatatan hasil penimbangan, penyuluhan dan 

evaluasi dan analisis tumbuh kembang balita dan dicatat pada kertas 

Kartu Menuju Sehat (KMS) dan setelah itu anak diberi Pemberian 
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Makanan Tambahan (PMT), permainan edukatif yang dilakukan pada 

saat BKB, pemberian vitamin A, Fe Oralit dan diberi rujukan bila 

diperlukan serta penyuluhan dan permainan yang disebut dengan hari 

H pelayanan.40  

Pada pelaksanaannya posyandu yang sudah terintegrasi  

sangat mempengaruhi terhadap upaya pemenuhan hak atas 

kesehatan pada balita, Permendagri pengintegrasian layanan sosial 

dasar di posyandu sangat menentukan terpenuhinya upaya 

pemenuhan hak atas kesehatan pada balita secara optimal pada hari 

“H” pelayanan posyandu, untuk posyandu yang belum terintegrasi atau 

posyandu dengan status pratama, madya dan purnama hak anak 

dalam memperoleh pelayanan kesehatan sudah terpenuhi tetapi tidak 

secara optimal.  

 Pada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang 

dilaksanakan lebih dari satu bulan sekali berbeda frekuensinya dengan 

posyandu dan BKB yang hanya satu bulan sekali maka, menu 

permainan PAUD pada hari “H” dapat dikurangi dan lebih banyak 

mengikuti menu dari posyandu dan BKB. Ini tertera pada pelaksanaan 

posyandu yang sudah terintegrasi bahwa posyandu bekerja sama 

dengan PAUD dan BKB. Apabila hanya program posyandu saja tanpa 

                                                           
40

  Hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pedesaan, pada tanggal 15 
Desember 2016 
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diikuti dengan program PAUD dan BKB atau begitu juga sebaliknya 

PAUD dan BKB tanpa diikuti program posyandu dapat dikatakan 

posyandu tersebut belum terintegrasi.41 

 

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pedesaan 

(BAPERMASDES) 

Bapermasdes merupakan lembaga yang mengartur program 

perencanaan posyandu dan merupakan lintas sektoral dari Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, dan Kecamatan. Untuk perencanaan 

program posyandu yang paling berperan yaitu bapermasdes. Untuk 

bidang pelayanan kesehatan (yankes) biasanya dari tim kesehatan 

yaitu Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas42.  

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan 

(BAPERMASDES) merupakan suatu lembaga Pemerintah yang 

berupaya secara komprehensif yang difokuskan pada seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, yakni Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek 

ekonomi, aspek sosial budaya, aspek kesehatan, aspek politik dan 

lingkungan. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pedesaan 

bertempat di Jl. Mentri Supeno No.17, Mugassari, Kota Semarang, 

                                                           
41

  Ibid, pada tanggal 17 Desember 2016  
42

 Ibid, pada tanggal 17 Desember 2016   
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Jawa Tengah.43 Adapun Visi dari bapermasdes yaitu agar terwujudnya 

masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya dan mandiri. Misi 

bapermasdes yaitu :44   

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai tugas 

pokok dan fungsi  dengan didukung sarana dan prasarana yang 

memadai.  

2. Meningkatkan kemampuan aparat, kelembagaan masyarakat dan 

desa serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

pembangunan.  

3. Menumbuh kembangkan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang 

di masyarakat. 

4. Meningktkan pengelolaan sarana prasarana, sumberdaya alam 

dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) berbasis 

pemberdayaan masyarakat.  

5. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif dan 

pengembangan jaringan berbasis pemberdayaan masyarakat.45  

  

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pedesaan yang terdiri 

dari lintas sektor tidak hanya Dinas Kesehatan saja tetapi juga ada 

Dinas Pendidikan dan Dinas Bapermas (Badan Pemberdayaan 

Masyarakat) yang melakukan kerjasama dalam pengawasan terhadap 

posyandu. Oleh karena itu Bapermasdes selaku ketua Tim Kelompok 

Kerja Oprasional (POKJANAL) sesuai dengan tugas dan fungsinya 
                                                           
43

 http://bapermades.jatengprov.go.id/, Internet Akses, 30 November 2016 
44

 http://bapermades.jatengprov.go.id/main/page/detail/3 , Internet Akses, 30 November 2016 
45

 Hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pedesaan, pada tanggal  15 
Desember 2016 

http://bapermades.jatengprov.go.id/
http://bapermades.jatengprov.go.id/main/page/detail/3


 
 

54 
 

dituangkan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja 

Oprasional Pembinaan Pos Layanan Terpadu,menyebutkan:46   

1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu 

adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat 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. 

2. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang 

selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan 

masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, 

dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan 

bimbingan dari petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, lintas 

sektor dan lembaga terkait lainnya. 

3. Kelompok Kerja Opersional Pembinaan Pos Pembinaan dan 

Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal 

Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya 

mempunyai keterkaitan dalam pembinaan 

penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan 

di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. 

4. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja 

Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya 

mempunyai keterkaitan dalam pembinaan 

penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan 

di Desa/Kelurahan. 

5. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, 

bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola 

kegiatan Posyandu. 

 

                                                           
46

  Ibid, pada tanggal 15 Desember 2016 
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 Bapermades tugas nya selaku ketua tim dalam POKJANAL 

mengadakan rapat-rapat, membuat kebijakan-kebijakan bagi semua 

pemerhati posyandu, seluruh yg terlibat di kegiatan  posyandu, 

membuat manajemen dan kebijakannya47. Berdasarkan peraturan 

POKJANAL tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesan 

memiliki tugas dan fungsi juga yang tertera pada Pasal 1 Ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan 

Terpadu (Posyandu), menyebutkan:  

Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah 
upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran 
ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh 
kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, 
kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung 
dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lain nya 
dengan anak balita.  
 
 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesan melakukan 

berbagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yaitu dengan 

adanya program posyandu yang terintegrasi sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu). Secara garis besar dibagi dalam beberapa tahap yaitu: 

sebelum dilaksanakan apa saja yang harus dipersiapkan dalam 

                                                           
47

 Ibid, pada tanggal 15 Desember 2016 
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konteks memberikan arahan dan pembinaan sebelum memberikan 

pelayanan, setelah dilaksanakan dilakukan evaluasi kembali.   

 

3. Kebijakan Pemerintah Pada Pelayanan Posyandu Sebagai Upaya 

Kesehatan Pada Balita di Kecamatan Tembalang 

Kecamatan Tembalang merupakan salah satu dari 16 

kecamatan di kota Semarang yang diresmikan Gubernur Tingkat I 

pada tanggal 17 April 1993, sebagai tindak lanjut dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Penataan Wilayah 

Di Kotamadya Semarang. Luas wilayah Kecamatan Tembalang sekitar 

3871,765 Hektar area (Ha), secara umum merupakan daerah 

perbukitan dengan kemiringan tanah antara 30%-75%. Kecamatan 

Tembalang terbagi dalam 12 Kelurahan, yaitu : Kelurahan 

Tembalang, Kramas, Bulusan, Jangli, Tandang, Sendangguwo, 

Kedungmundu, Sambiroto, Sendangmulyo, Rowowosari, 

Mangunharjo, Meteseh. Wilayah  Tembalang termasuk dalam zona 

pengembangan pemukiman. Hal ini ditandai dengan keberadaan 

institusi pendidikan yang secara bertahap akan berpusat di tembalang 

serta akan dibangun kompleks perumahan yang akan mempengaruhi 

cara pandang, prilaku serta kebiasaan penduduk setempat dari segi 

kesehatan. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah Tembalang 

ada dua Puskesmas yaitu: Puskesmas Kedungmundu dan Puskesmas 

Rowosari. Lokasi Puskesmas Kedungmundu berada di Kelurahan 

Sambiroto RT 01 RW 01, Kecamatan Tembalang Semarang Jawa 

Tengah. Lokasi Puskesmas Rowosari berada di RT 01 RW 02 

Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Semarang Jawa Tengah. 

 

Tabel 3.2 Puskesmas Wilayah Tembalang  

Puskesmas Kedungmundu Puskesmas Rowosari 

Kelurahan Kedungmundu 

Kelurahan Tandang 

Kelurahan Jangli 

Kelurahan Sendangguwo 

Kelurahan Sendangmulyo 

Kelurahan Sambiroto  

Kelurahan Mangunharjo 

Kelurahan Rowosari 

Kelurahan Meteseh 

Kelurahan Kramas 

Kelurahan Bulusan 

Kelurahan Tembalang 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016 

 

Tabel 3.3 Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non-Kesehatan Puskesmas 

Kedungmundu 

No. Tenaga kesehatan Jumlah 

1. Dokter Umum 5 

2. Dokter Gigi 2 

3. Bidan 5 

4. Perawat umum 7 
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5. Perawat Gigi 2 

6. Asisten Apoteker 2 

7. Analis 2 

8. Petugas Gizi 1 

9. Surveilen Epidemiologi 1 

10. Promosi Kesehatan (promkes) 1 

11. Hygiene Sanitasi 1 

12. Kepala Tata Usaha 1 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016 

 

Fasilitas dan peran serta masyarakat di wilayah Puskesmas 

Kedungmundu Posyandu Balita 90 Posyandu, kader kurang lebih 465 

orang.48 untuk status kemandirian Posyandu Balita yaitu: 49 

Tabel. 3.4 Status Kemandirian Posyandu Balita  

Puskesmas Kedungmundu 

No. Status  kemandirian Jumlah Posyadu 

1. Pratama 11 

2. Madya 37 

3. Purnama 26 

4. Mandiri 16 

Total 90 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016 

 

 

 

                                                           
48

 Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Kedungmundu, pada tanggal 20 Desember 2016 
49

 Hasil wawancara dengan Tenakes di Puskesmas Kedungmundu, pada tanggal 20 Desember 2016 
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Tabel 3.5 Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non-Kesehatan Puskesmas 

Rowosari 

No. Tenaga kesehatan Jumlah 

1. Dokter Umum 2 

2. Dokter Gigi 1 

3. Bidan 4 

4. Perawat umum 2 

5. Perawat Gigi 3 

6. Apoteker 1 

7. Asisten Apoteker 1 

8. Petugas Gizi 1 

9. Hygiene Sanitasi 1 

10. Tata Usaha 3 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016 

 

Sarana Pelayanan Kesehatan Luar Gedung (Upaya Kesehatan 

Bersumberdaya Masyarakat /UKBM) jumlah Kelurahan Siaga ada 3 

kelurahan, jumlah Bidan kelurahan siaga ada 4 orang, jumlah 

posyandu balita 53 posyandu, jumlah posyandu lansia 15 posyandu, 

tidak memiliki Pos Obat Desa (POD) dan jumlah Pos Upaya 

Kesehatan Kerja (UKK) 3 pos.50 Untuk status kemandirian Posyandu 

Balita yaitu: 51 

 

 

                                                           
50

  Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Rowosari, pada tanggal 21 Desember 2016 
51

 Hasil wawancara dengan Tenakes pemegang program posyandu di Puskesmas Rowosari,  pada 
tanggal 21 Desember 2016 
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Tabel. 3.6 Status Kemandirian Posyandu Balita 

Puskesmas Rowosari 

No. Status  kemandirian Jumlah Posyadu 

1. Pratama 20 

2. Madya 19 

3. Purnama 9 

4. Mandiri 5 

Total 53 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016 

 

 Posyandu merupakan suatu wadah komunikasi kesehatan 

dimasyarakat dalam pelayanan kesehatan yang bersumber daya 

masyarakat yang berasal dari masyarakat oleh masyarakat untuk 

masyarakat dalam rangka pemenuhan kesehatan pada ibu hamil, ibu 

nifas, balita sampai dengan lansia untuk menurunkan angka kematian 

dan kesakitan pada ibu dan anak. 

 Pada posyandu kader adalah seorang tenaga yang secara 

sukarela yang direkrut dari oleh dan untuk masyarakat yang bertugas 

membantu kelancaran pelayanan kesehatan dan bersedia 

menggerakan masyarakat untuk melaksanakan dan mengikuti 

kegiatan posyandu. Kader juga berperan dalam menentukan 

keberhasilan pencapaian program posyndu yang terintegrasi yang 

berasal dari posyandu, BKB, paud atau pos paud sesuai dengan 

kesepakatan bersama serta ibu balita yang merupakan seorang ibu 
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yang memiliki anak 0-5 tahun yang tinggal diwalah tertentu dan 

bersedia mengikuti kegiatan posyandu.52 Hal ini sesuai dengan Pasal 

1 angka 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014 Tentang 

Upaya Kesehatan Anak, bahwa  

Kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan 
dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan 
perorangan atau masyarakat serta bekerja dalam hubungan 
yang amat dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan 
kesehatan. 

 

Wilayah kerja puskesmas Kedungmundu berdasarkan strata 

posyandu mulai dari posyandu berstrata pratama kader mengatakan 

pelaksanaan posyandu masih memiliki banyak kekurangan seperti 

jumlah kader yang kurang serta kurang aktif dimasyarakat khususnya 

dalam penyampaian kegiatan posyandu kepada ibu balita dengan 

pelaksanaan hanya tiga meja dengan kurangnya partisipasi ibu balita 

untuk mengikuti kegiatan posyandu. Berbeda dengan strata madya 

dan strata purnama yaitu kegiatan pelaksanaan posyandu sudah 

berjalan dengan baik seperti pelaksanaan lima meja tetapi kendala 

yaitu sumber daya yang kurang seperti jumlah kader. Untuk posyandu 

berstrata mandiri dengan kegiatan posyandu yang sudah mantap 

mampu bekerja sama dengan pos paud dan pos bkb, posyandu 
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 Hasil Wawancara dengan Tenakes pemegang program posyandu di Puskesmas Kedungmundu dan 
Rowosari,  pada tanggal 20-21 Desember 2016 
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berstrata mandiri mempunyai kader lebih dari lima orang serta 

mempunyai dana sehat setiap bulan di posyandu.53  

Tabel. 3.7 Strata posyandu  

Strata posyandu Kondisi 

Posyandu pratama Kader terbatas 

Kegiatan belum rutin 

Posyandu madya Jumlah kader 5 orang 

Kegiatan lebih teratur 

Posyandu 

purnama 

Jumlah kader 5 orang 

Kegiatan sudah teratur 

Mempunyai program tambahan 

program/kegiatannya baik 

Posyandu mandiri kader > 5 orang 

kegiatan posyandu yang sudah mantap 

mampu bekerja sama dengan pos paud dan pos bkb 

mempunyai dana sehat setiap bulan di posyandu 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016 

 

Pendirian Posyandu harus melibatkan masyarakat dan pejabat 

desa/lurah, sehingga pelaksaan posyandu dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

posyandu seharusnya sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Posyandu disebutkan: 
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 Hasil Wawancara dengan ketua kader masing-masing strata posyandu di wilayah Puskesmas 
Kedungmundu,  pada tanggal 22 Desember 2016   
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(1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang 
dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang 
dikelola oleh pengelola Posyandu. 

(2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala 
desa/lurah. 

(3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 
fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, 
permasalahan dan kemampuan sumber daya. 

 

Dalam peran posyandu kader yang aktif mempunyai motivasi 

kepada ibu balita untuk terus mengikuti dan membawa anaknya untuk 

datang ke posyandu yang diadakan setiap satu bulan sekali dengan 

memberikan reward kepada ibu balita apabila dalam setahun mampu 

mengikuti posyandu delapan kali. Ini merupakan salah satu bentuk 

keaktifan kader dalam meningkatkan kesehatan khususnya anak balita 

dimasyarakat.54  

Wilayah puskesmas rowosari berdasarkan strata posyandu, 

untuk posyandu strata mandiri mempunyai jumlah yang sedikit. 

Posyandu strata mandiri mempunyai kegiatan yang sudah baik yang 

mampu bekerja sama dengan pos PAUD dan pos BKB serta 

mempunyai dana sehat yang dikumpulkan melalui iuran warga setiap 

bulan dan jumlah kader yang lebih dari lima orang. Posyandu berstrata 

pratama dikategorikan paling rendah karena kegiatan yang belum baik 

dan kurang rutin kegiatan, dikarenakan jumlah kader yang kurang 
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 Hasil Wawancara dengan ketua kader masing-masing strata posyandu di wilayah Puskesmas 
Kedungmundu,  pada tanggal 22 Desember 2016   
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serta ibu balita yang jarang mengikuti posyandu, seharusnya kader 

dan ibu balita dapat bekerja sama dengan baik dalam meningkatkan 

kegiatan posyandu. Untuk posyandu strata madya dan purnama 

berjalan dengan baik dan sudah sesuai standar dengan jumlah kader 

yang cukup serta kegiatan yang memadai dalam pelayanan kesehatan 

khusunya anak balita.55  

Pelaksanaan Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), dan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak selalu berjalan secara 

bersamaan. Tapi apabila program tersebut dapat berjalan secara 

bersamaan itu sangat bagus karena sudah mampu menjalankan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pengeintergrasian Layanan Sosial Dasar di Pos 

Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dapat menentukan hak anak 

balita terpenuhi dalam pelayanan kesehatan untuk tumbuh dan 

berkembang dengan baik.  

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang 

Revitalisasi Posyandu hampir sepenuhnya dijalankan dan menjadi 

fokus utama yang diupayakan untuk program posyandu yg masih 

strata pratama, madya, sosial ekonomi menengah kebawah dan kader 

masih kurang serta sumber daya manusia (sdm) yang masih minim. 
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 Hasil Wawancara dengan ketua kader masing-masing strata posyandu di wilayah Puskesmas 
Rowosari,  pada tanggal 24 Desember 2016   
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Dari Dinas Kesehatan Kota Semarang ada Bantuan Operasinal 

Kesehatan (BOK) seperti penyuluhan materi kesehatan sarana dan 

prasarana diposyandu yang telah diupayakan56. 

 

B. PELAYANAN POSYANDU DI KECAMATAN TEMBALANG DALAM 

UPAYA KESEHATAN PADA BALITA 

 

1. Pelaksanaan Peran Posyandu Sebagai Upaya Kesehatan Pada 

Balita 

Pemerintah melalui berbagai peraturan dan ketentuan hukum 

dalam bidang kesehatan mengupayakan agar pelayanan kesehatan 

berjalan dengan baik, guna mencapai masyarakat adil dan makmur.57 

Posyandu merupakan suatu wadah komunikasi dalam suatu 

pelayanan kesehatan yang dimulai dari kesehatan ibu hamil, ibu nifas, 

keluarga berencana, kesehatan pada balita sampai pada kesehatan 

lansia, yang bermula dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk 

masyarakat dengan daya dukung pelayanan serta pembinaan teknis 

dari petugas kesehatan dan keluarga berencana.58 

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh peneliti saat 

melakukan wawancara di Puskesmas Kedungmundu dan Puskesmas 

                                                           
56

 Ibid, pada tanggal 17 Desember 2016    
57

  Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi Ketiga, 
Jakarta: EGC, hlm. 30. 

58
   Natalia Erlina Yuni, 2014, Panduan Lengkap Posyandu Untuk Bidan dan Kader,  Yogyakarta: Nuha 

medika, hal.1 
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Rowosari adalah: Kepala puskesmas tahu dan menjalankan peraturan 

posyandu sesuai dengan isi peraturaan tersebut. Untuk sebagian 

tenaga kesehatan khususnya pemegang program posyandu ada yang 

tahu tetapi tidak hafal dengan isi peraturan posyandu dan menjalankan 

tentang isi peraturan tersebut tapi tidak semuanya terlaksana.  

Posyandu juga merupakan salah satu bentuk Upaya 

Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat  (UKBM) yang 

dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk bersama masyarakat 

dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang optimal, guna 

untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan 

kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar 

khususnya pada balita untuk mempercepat penurunan Angka 

Kematian Bayi dan Ibu.59 

Tujuan Umum dari posyandu adalah menunjang percepatan 

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

di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan 

tujuan khusus posyandu yaitu : 

a. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya 

kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan 

AKI dan AKB. 

                                                           
59

  Syafrudin dan Damayanti Diah Ayu, 2011, Himpunan Penyuluhan Kesehatan (Pada Remaja, 
Keluarga, Lansia dan Masyarakat), Jakarta: CV. Trans Info Media, hal. 328  
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b. Meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan 

Posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. 

c. Meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan 

dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan 

AKB. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan di Bapermasdes, 

Dinas Kesehatan Kota Semarang, Puskesmas Kedungmundu dan 

Puskesmas Rowosari berkaitan dengan pelayanan kesehatan di 

posyandu dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan pada balita, 

puskesmas telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan dasar di posyandu agar sesuai dengan 

integrasi layanan sosial dasar dengan melakukan pembinaan, motivasi 

kepada kader dan rutin memberikan penyuluhan kepada kader serta 

masyarakat termasuk ibu balita dalam promosi kesehatan pada anak 

untuk menurunkan angka kesakitan pada balita sehinggan anak dapat 

tumbuh dan berkembang secara sehat. 

 

Tabel 3.8 Program Pelayanan Kepada Ibu Dan Anak di Puskesmas 

Puskesmas Kedungmundu dan Puskesmas Rowosari 
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Pelayanan  
Puskesmas 

Kedungmundu 
Puskesmas 
Rowosari 

Penimbangan berat badan dan 
menentukan status pertumbuhan dengan 
melihat KMS 

223 185 

Imunisasi dan deteksi dini tumbuh 
kembang oleh petugas kesehatan 

157 113 

Menyediakan APE yang disesuaikan 
dengan umur balita 

89 67 

Penyuluhan tentang gizi balita dan PMT 230 118 

Sumber: Data primer yang diolah tahun Oktober-Desember 2016 

 

Posyandu merupakan jenis UKBM yang paling memasyarakat 

dan hampir tidak ada anggota masyarakat yang tidak mengetahui 

Posyandu. Keberhasilan dalam sistem pelayanan di Posyandu salah 

satunya karena dengan pelayanan kader yang terampil. Untuk 

meningkatkan kemandirian kader, perlu dilakukan pelatihan, 

pembekalan kader tentang kegiatan posyandu dan perlunya jadwal 

yang teratur dalam pelaksanaan kegiatan posyandu. Kader perlu 

dijelaskan tentang fungsi posyandu dan manfaat posyandu bagi kader 

dan ibu yang memanfaatkan kegiatan posyandu tersebut. sehingga 

akan mendapat respons positif dari ibu-ibu yang mempunyai balita, 

sehingga terkesan ramah dan baik serta pelayanannya teratur. Hal ini 

mendorong para ibu rajin berkunjung ke Posyandu. 

Sasaran posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya 

adalah Bayi,Anak Balita, Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu 
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menyusui termasuk juga Pasangan Usia Subur yaitu KB. Dengan 

begitu bahwa keberadaan akan Posyandu sangat bermanfaat seperti : 

a. Bagi Masyarakat 

1) Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan 

pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan 

penurunan AKI dan AKB. 

2) Memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan 

masalah kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan 

anak. 

3) Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan terpadu kesehatan 

dan sektor lain terkait. 

b. Bagi Kader, Pengurus Posyandu dan Tokoh Masyarakat 

1) Mendapatkan informasi terdahulu tentang upaya kesehatan 

yang terkait dengan penurunan AKI dan AKB. 

2) Dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam membantu 

masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan terkait 

dengan penurunan AKI dan AKB. 

c. Bagi Puskesmas 

1) Optimalisasi fungsi puskesmas sebagi pusat penggerak 

pembangunan berwawasan kesehatan, pusat 

pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan 

strata pertama. 
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2) Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam 

pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat. 

3) Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan dana melalui 

pemberian pelayanan secara terpadu 

 

2. Hambatan Pelayanan Posyandu Dalam Upaya Pemenuhan Hak 

Atas Kesehatan Pada Balita 

 

Hambatan yang di alami di Puskesmas Kedungmundu tidak 

jauh berbeda dengan Puskesmas Rowosari. Hambatan penelitian 

yang ada di Posyandu dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan 

pada balita wilayah Kedungmundu dan Rowosari adalah jumlah kader, 

regenerasi kader dan minat partisipasi ibu balita dan ekonomi 

keluarga. Agar posyandu berjalan dengan baik kegiatan seharusnya 

dipemegang masing-masing kader seperti kader paud sendiri, kader 

bkb sendiri, dan kader posyandu sendiri. Sehingga kegiatan posyandu 

dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal dalam pemenuhan 

hak atas kesehatan pada balita.  

Salah satu bentuk terwujudnya pemenuhan hak atas kesehatan 

pada balita melalui program posyandu apabila kader BKB memberikan 

penyuluhan dan pendidikan kesehatan kepada ibu balita tentang 

kesehatan anak, memantau tumbuh kembang anak lalu diisi pada 
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Kartu Kembang Anak (KKA) serta cara penanggulangan penyakit pada 

balita yang dapat menurunkan angka kesakitan pada anak balita, 

selain jumlah kader yang menjadi hambatan dalam kegiatan posyandu 

juga minat ibu balita yang kurang dalam mengikuti kegiatan 

posyandu.60 

Untuk wilayah binaan Puskesmas Kedungmundu posyandu 

yang sudah berjalan kegiatannya dengan baik sesuai dengan strata 

mandiri ada di Kelurahan Sendangguwo dengan jumlah kader lebih 

dari 5 orang di posyandu, pos PAUD 2 orang kader dan pos BKB 2 

orang kader. Jumlah ibu yang datang dan membawa balita ke 

posyandu 20 orang belum termasuk dengan anak yang berada di 

PAUD. Untuk strata purnama ada di Kelurahan Sambiroto dan 

Kelurahan Kedungmundu.  

Pembinaan kepada kader dilakukan oleh bidan dan tenaga 

kesehatan dipuskesmas dengan melakukan pertemuan sebulan sekali 

dalam rangka membahas kegiatan pelaksanaan posyandu. Sebelum 

dilaksanakan posyandu kader bekerja sama dengan RW melakukan 

pengumuman bahwa akan diadakan perlaksanaan posyandu pada 

senin pertama atau senin kedua sesuai kesepakatan bersama hari 

pelaksanaan posyandu, ini bertujuan untuk memberitahu dan 
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 Hasil wawancara dengan Tenakes pemegang program posyandu di Puskesmas Kedungmundu dan 
Rowosari, pada tanggal  20-21 Desember 2016 
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meningkatkan kesadaran ibu dan balita dimasyarakat untuk datang ke 

posyandu agar dapat mendeteksi dini kesehatan pada anak. Upaya 

kesehatan yang dilakukan kader dan tenaga kesehatan serta 

masyarakat sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 44 Ayat (3) yang 

menyebutkan “Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif 

dan rehabilitative, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun 

rujukan”.61  

Khusus wilayah binaan Puskesmas Rowosari diberi bimbingan 

pengarahan regenerasi kadernya. Pengarahan dan bimbingan yang 

telah dilakukan oleh pihak Puskesmas semakin hari semakin 

berkurang karena belum adanya kesadaran warga. Posyandu yang 

sudah berjalan kegiatannya sesuai dengan strata mandiri di Kelurahan 

Rowosari dengan kader di posyandu ada 5 orang, kader di pos PAUD 

ada 2 dan pos BKB ada 1 orang dengan jumlah balita yang ada 

diposyandu 29 orang, strata purnama di Kelurahan Tembalang serta 

strata Pratama di Kelurahan Bulusan.62  
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 Hasil wawancara dengan Tenakes pemegang program Posyandu di Puskesmas Kedungmundu, pada 
tanggal 20 Desember 2016 

62
  Hasil wawancara dengan Tenakes pemegang program posyandu di Puskesmas Rowosari, pada 

tanggal 21 Desember 2016 
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Kegiatan posyandu dengan minimal pelayanan lima meja  

dengan masing-masing kader. Idealnya minimal lima kader dalam satu 

posyandu apabila lebih dari itu lebih baik. Biasanya untuk pemukiman 

perumahan kader terdiri lebih dari lima orang. Untuk sarana dan 

prasarananya pemberian timbangan badan sudah dilakukan, dan 

diremajankan dari dinas kesehatan sesuai jumlah posyandu yang ada. 

Akan tetapi tidak semua punya timbangan, dan kedala juga pita lingkar 

lengan atas (lila) gampang rusak karena terbuat dari kertas, untuk 

pengukuran panjang badan dan tinggi badan juga jarang punya. 

Seharusnya setiap posyandu mempunyai timbangan panjang badan 

dan tinggi badan Karena digunakan untuk mendeteksi dini tumbuh 

kembang pada balita. Bangunan posyandu ada yang punya dan ada 

yang ikut bangunan aula RW. Sebagian bangunan posyandu masih 

menumpang dirumah warga.63  

Dalam pelaksanaan kegiatan posyandu berkaitan dengan 

upaya pemenuhan hak atas kesehatan pada balita dilakukan sekali 

dalam satu bulan, dengan ditimbang kemuadian dicatat, pemberian 

imunisasi, pemberian makanan tambahan dan diadakan penyuluhan 
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 Hasil wawancara dengan Tenakes pemegang program posyandu di Puskesmas Kedungmundu dan 
Rowosari, pada tanggal 20-21 Desember 2016 
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tentang kesehatan balita serta bagaimana cara pencegahan penyakit 

yang dilakukan oleh kader dan petugas kesehatan.64  

Hambatan dalam pelaksanaan posyandu di Kedungmundu dan 

rowosari ada beberapa lokasi posyandu yang jauh sehingga ibu balita 

enggan untuk mengikuti kegiatan posyandu. Tingkat kesadaran ibu 

balita juga kurang dapat disebabkan beberapa faktor yang biasanya 

ibu bekerja bekerja, faktor pendidikan sehingga dua kali berturut-turut 

tidak mengikuti program posyandu dan balitanya tidak tercatat di kartu 

menuju sehat. Jadi kesadaran ibu serta prilaku masyarakat itu sendiri 

yang dapat menentukan kesehatan pada anaknya. Tapi sebagian 

kelurahan ada yang sudah berjalan dengan baik kegiatan 

posyandunya.65 

Dana sehat posyandu biasanya swadaya masyarakat atau dari 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pada saat pelaksanaan 

kegiatan posyandu ibu balita datang dengan bawa duit seribu rupiah 

atau lebih tetapi ada juga iuran bulanan dari perumahan tergantung 

penetapan wilayah masing-masing posyandu. Untuk luar perumahan 

itu biasanya yang agak sulit jadi kader kadang kebingungan dalam 

memberikan pmt kepada balita atas swadaya masyarakat. Kembali 

lagi pada kesadaran warga kurang. Selain itu kader juga dibebankan 
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   Ibid, pada tanggal 20-21 Desember 2016 
65

   Ibid, pada tanggal 20 Desember 2016 
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dengan tugas pelaporan setelah kegiatan posyandu seperti pelaporan 

ke puskesmas tentang cakupan kegiatan, cakupan kesehatan balita 

D/S,  pelaporan POKJANAL ke kelurahan masing-masing wilayah 

sehingga minat partisipasi warga menjadi seorang kader dalam 

kegiatan posyandu jadi berkurang.66 

 

C. IMPLEMENTASI PERATURAN DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK 

ATAS KESEHATAN BAGI BALITA DI POSYANDU 

 

1. Hak Atas Kesehatan Balita di Posyandu 

Pelayanan kesehatan dasar di posyandu adalah bagian dari 

upaya pemenuhan hak atas kesehatan kepada balita. Sebagaimana 

yang bentuk dari perlindungan pemerintah Indonesia kepada 

rakyatnya termasuk pada balita yakni pada Pasal 28 H Ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan”.  

Setiap bayi dan balita memiliki hak sejak mulai dari dalam 

kandungan, dilahirkan hingga tumbuh berkembang. Dengan kondisi 

yang masih sangat lemah, bayi wajib mendapatakan perlindungan 
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oleh negara dengan adanya peraturan bahwa setiap anak memiliki hak 

untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan memperhatikan 

kesehatan dan asupan gizi yang diterima oleh bayi. Peran posyandu 

sebagai bentuk peran kerjasama pemerintah dengan masyarakat, 

sangat membantu dalam memberikan informasi dan pelayan 

kesehatan kepada ibu dan balita. Hal ini  dilakukan untuk menurunkan 

angka kematian ibu dan anak. 

Hak atas kesehatan anak merupakan bagian dari hak yang 

dimiliki oleh setiap orang ketika dirinya dilahirkan ke dunia dan sejak 

itu telah melekat dirinya akan Hak asasi sebagai seorang manusia 

yang hidup. Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

Tentang HAM menjelaskan bahwa ; 

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang 
Mha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, 
Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. 
 

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan sebuah 

batasan yang disebut dengan seorang anak, yang mana yang disebut 

anak adalah “setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” 
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Hak atas kesehatan bagi balita juga dilindungi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan  

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 
jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan 
mentak spiritualnya. 

 

Upaya pemeliharaan kesehatan pada bayi dan anak juga 

tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas 

kesehatan, kata “setiap orang” dalam pasal tersebut termasuk dalam 

hal ini bayi dan anak.  Pada Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa 

setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sehingga balita juga 

memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang baik di posyandu. 

Menjaga kesehatan balita juga tidak terlepas dari perhatian 

akan asupan gizi yang diperoleh bagi balita, sehingga pemerintah 

selalu mengingatkan melalui layanan kesehatan di masyarakat salah 

satunya posyandu untuk melakasanakan Program Air Susu Ibu (ASI) 

ekslusif. Yang bertujuan untuk menjaga kesehatan bagi balita.. Yang 

bertujuan untuk menjaga kesehatan bagi balita. Pemberian ASI ini 

juga dilindungi oleh negara dan merupakan hak balita dalam 
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mendapatkannya sesuai dengan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa 

“Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak 

dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.” Hal ini 

bertujuan untuk untuk meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup 

Bayi, Anak Balita dan Prasekolah seperti yang tertuang pada Pasal 21 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya 

Kesehatan Anak disebutkan, 

(2). Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan 
melalui : 

a. pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan; 
b. pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun; 
c. pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) 

mulai usia 6 (enam) bulan; 
d. pemberian imunisasi dasar lengkap bagi Bayi; 
e. pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 

bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan; 
f. pemberian Vitamin A; 
g. upaya pola mengasuh Anak; 
h. pemantauan pertumbuhan; 
i. pemantauan perkembangan; 
j. pemantauan gangguan tumbuh kembang; 
k. MTBS; dan 
l. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi 

stabil, tepat waktu ke ke fasilitas pelayanan kesehatan yang 
lebih mampu. 

 

Upaya pemeliharaan kesehatan balita harus ditujukan untuk 

mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan 

berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. 
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Sehingga upaya pemeliharaan kesehatan ini dilakukan sejak anak 

masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai 

berusia 18 (delapan belas) tahun. Upaya pemeliharaan kesehatan 

balita ini juga dilakukan dengan pemberian imunisasi yang bertujuan 

untuk menjaga kekebalan diri bagi balita tersebut. Pemberian 

imunisasi kepada balita juga termasuk dari hak bagi balita tersebut 

seperti tertuang pada Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang No. 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap anak berhak 

memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui 

imunisasi. Pemberian imunisasi lanjutan juga diberian pada anak usia 

18 bulan yakni DPT/HB/Hib dan imunisasi campak pada anak usia 24 

bulan. Menjaga kondisi ketahanan balita diperlukan juga asupan akan 

vitamin. Pemberian kapsul vitamin A dilakukan satu kali untuk anak 

usia 6 (enam) bulan sampai 11 (sebelas) bulan dan 2 (dua) kali dalam 

setahun untuk anak usia 12 (dua belas) bulan sampai 60 (enam puluh) 

bulan. Selain vitamin, pemberian makanan tambahan selain ASI atau 

yang disebut dengan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) 

dilakukan pada usia 6 (enam) bulan sampai 24 (dua puluh empat) 

bulan.  
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Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan 

Bangsa-bangsa pada tahun 1989, menjelas bahwa setiap orang 

memiliki  hak. Termasuk juga bagi balita  yaitu : 

a. Hak Atas Kelangsungan Hidup 

Setiap balita memiliki hak atas tingkat kehidupan yang layak, 

sehat, dan pelayanan kesehatan. Artinya balita berhak 

mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan 

perawatan kesehatan yang baik bila jatuh sakit. 

b. Hak Untuk Berkembang 

Setiap balita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, 

bermain, kondisi yang bahagia dalam lingkungan, termasuk juga 

bagi anak cacat untuk mendapatkan pendidikan khusus. 

c. Hak Partisipasi 

Orangtua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada balita 

karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan 

beban psikologis terhadap diri anak. Memberikan kesempatan 

untuk memilih apa yang diinginkan dengan pengawasan yang 

baik akan memberikan rasa percaya diri pada anak termasuk 

balita. 

d. Hak Perlindungan 

Termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk 

eksploitasi,perlakuan kejam dan sewenang-wenang. 
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Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk 

mempersiapkan generasi yang akan datang sehat, cerdas berkualitas 

sejak masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun yang menjadi 

tanggung jawab dan kewajiban bersama orangtua, keluarga, 

masyarakat dan pemerintah guna menurunkan angka kematian bayi 

dan anak. Sehingga perlunya upaya pola mengasuh anak yang baik 

dengan melihat pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan 

pemantauan gangguan tumbuh kembang untuk menjaga anak 

mendapatkan hak atas kesehatannya. 

 

2. Implementasi Peraturan Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas 

Kesehatan Pada Balita di Posyandu 

 

Dalam pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan 

posyandu semua pelaksanaan program posyandu mengacu pada 

peraturan yang dikeluarkan oleh  pemerintah.67  Para kader posyandu 

bekerjasama dengan tenaga kesehatan berupaya memberikan 

pelayanan yang baik kepada ibu dan para balita.  Walaupun dalam 

pelaksanaan masih ada beberapa ibu yang belum aktif untuk 

mengontrolkan balitanya ke posyandu. Hal ini mungkin saja terjadi 
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karena beberapa ibu langsung memeriksa balitanya ke dokter 

spesialis anak bagi mereka yang mampu. Selain itu juga masih ada 

pemahaman bagi para ibu yang tidak mau anaknya di imunisasi, hal 

tersebut terjadi karena adanya informasi negatif tentang imunisasi. 

Padahal para kader posyandu bersama tenaga kesehatan yang ada 

berusaha untuk memberikan informasi dan pengertian bahwa 

pentingan menjaga ketahanaan tubuh balita dari serangan penyakit 

dengan memberikan imunisasi.  

Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi 

dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh 

membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan vaksin adalah bahan yang dipakai 

untuk merangsang pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam 

tubuh melalui suntikan seperti vaksin BCG, DPT, Campak, dan melalui 

mulut seperti vaksin Polio. Antibodi untuk menangkal penyakit yang 

diwariskan ibu kepada bayi tidak mampu bertahan lama. Imunisasi 

adalah cara yang efektif, mudah dan relatif murah untuk meningkatkan 

daya tahan tubuh anak. Anak sangat rentan terkena infeksi. Pelayanan 

imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan apabila ada petugas 

puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan 

program, baik terhadap bayi dan balita maupun terhadap ibu hamil. 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

bidan/tenaga kesehatan pemegang program posyandu di Puskesmas 

kedungmundu dan Rowosari sebagian besar pelaksanaan posyandu 

sudah terintegrasi. Seperti posyandu yang sudah bekerjasama dengan 

pos PAUD dan BKB. Tapi ada juga posyandu yang pelaksanaannya 

belum terintegrasi disebabkan berbagai faktor yaitu wilayah posyandu, 

keaktifan kader, keaktifan ibu balita, tingkat pendidikan kader maupun 

ibu balita dan lain sebagainya.68 Padahal saat jelas telah diatur pada 

Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak 

meruapakan tanggung jawab dan kewajiban bersama dalam  hal ini 

tidak terlepas dari peran dan dukungan dari orang tua, keluarga, 

masyarakat, dan Pemerintah. 

Lebih jelasnya juga telah diuraikan pada Pasal 45 PMK No. 25 

Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak, peran aktif orang tua 

atau keluarga dalam Upaya Kesehatan Anak dilakukan melalui 

perawatan Anak, melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), 

pemberian ASI ekslusif sampai Bayi berusia 6 (enam) bulan dan 

dilanjutkan sampai dengan umur 2 (dua) tahun. Setiap keluarga juga 

sebagai pelopor untuk membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
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(PHBS) dan membawa Balita ke posyandu secara rutin untuk 

mengontrol pertumbuhan dan perkembangan balitanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


