
 
 

85 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kebijakan pemerintah tentang peran pos layanan terpadu 

(posyandu) dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan pada 

anak bawah umur lima tahun (balita) sebagai berikut : 

a. Pasal 34  Undang-Undang Dasar 1945 

b. Pasal 18, Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan  

c. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak 

d. Pasal 4, Pasal 21, Pasal 44, Pasal 48 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan 

Anak 

e. Pasal 1 angka 5 Permen Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Oprasional 

pembinaan Pos layanan terpadu. 

f. Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,Pasal 10,Pasal 

12,Pasal 13 Permen Dalam Negeri Nomor 19 Tahun  2011 
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Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di 

Pos Pelayanan Terpadu. 

2. Pelaksanaan peran posyandu dalam upaya pemenuhan hak atas 

kesehatan pada anak bawah lima tahun (balita) di Kecamatan 

Tembalang sebagai berikut  

a. 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.  

b. Hambatan yang ada di Posyandu dalam upaya pemenuhan hak 

atas kesehatan adalah jumlah kader, regenerasi kader dan 

minat partisipasi ibu balita dan ekonomi keluarga. Untuk wilayah 

binaan Puskesmas Kedungmundu, posyandu yang sudah 

berjalan kegiatannya dengan baik sesuai dengan strata. 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.   
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c. Revitalisasi Posyandu perlu dioptimalkan untuk memastikan 

kualitas tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga 

usia 5 tahun. Revitalisasi posyandu merupakan suatu proses 

perbaikan yang berguna untuk memajukan posyandu melalui 

sumber daya masyarakat termasuk kader dan ibu balita dan 

sistem pelaksanaan dari posyandu itu sendiri. 

3. Implementasi peraturan yang ada pada peran posyandu dalam 

upaya pemenuhan hak atas kesehatan pada anak bawah lima 

tahun (balita) sudah berjalan, walaupun dalam pelaksanaan masih 

ada beberapa ibu yang belum aktif untuk mengontrolkan balitanya 

ke posyandu. 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. 

 

B. SARAN 

 

1. Untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan 

(BAPERMASDES) sebagai penanggung jawab pelaksanaan 

program posyandu untuk selalu melakukan monitoring evaluasi 

terhadap kinerja pelaksanaan integrasi posyandu di wilayah 

masing-masing posyandu dengan melakukan kerjasama dengan 
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pihak terkait pelaksanaan posyandu agar dapat mencapai hasil 

yang maksimal khususnya kesehatan pada anak balita.  

2. Untuk Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebagai pelaksana 

kebijakan pelayanan kesehatan untuk melakukan pengawasan dan 

evaluasi terhadap kinerja puskesmas agar puskesmas dapat terus 

melakukan kegiatan posyandu sesuai dengan harapan dan dapat 

menurunkan angka kesakitan anak balita. 

3. Untuk Puskesmas perlu meningkatkan kinerja bidan/tenakes yang 

memegang program posyandu dengan cara memberikan pelatihan-

pelatihan kepada kader, memotivasi kader agar terus aktif dalam 

pelaksanaan kegiatan posyandu, sehingga posyandu dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan 

kesehatan dasar  terutama dalam mewujudkan hak atas kesehatan 

pada anak balita. 

4. Untuk bidan/tenakes pemegang program posyandu diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, selalu 

memperbaharui perkembangan ilmu dan peraturan terkait tentang 

peran posyandu dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan 

pada balita 

5. Untuk kader di Posyandu sebaiknya terus mengikuti pelatihan-

pelatihan yang diadakan di puskesmas sebulan satu/dua kali dalam 
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mempersiapkan pelaksaan posyandu berkaitan dengan kesehatan 

dasar dan gizi pada anak balita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


