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RINGKASAN 

 

Latar Belakang: Pertumbuhan dan perkembangan mengalami peningkatan yang 
pesat pada usia dini, yaitu dari 0 sampai 5 tahun. Masa ini disebut sebagai fase 
“Golden Age” dengan memperhatikan tumbuh kembang anak secara cermat agar 

sedini mungkin dapat terdeteksi apabila terjadi kelainan dan meminimalkan 
disfungsi tumbuh kembang anak  sehingga mencegah terjadinya disfungsi 
permanen. Tenaga kesehatan kader merupakan sumber daya masyarakat yang 
dapat membantu program kesehatan yaitu dengan meningkatkan kemampuan 
dalam deteksi tumbuh kembang anak. 
 
Tujuan: Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan penerapan ibu-ibu kader kesehatan dan ibu yang 
memiliki balita tentang pemantauan tumbuh kembang anak dengan menggunakan 
kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) dan penggunaan kalender 1000 
Hari Pertama Kehidupan (HPK).  
 
Metode Pelaksanaan: Kegiatan ini diikuti oleh 14 kader kesehatan dan 16 ibu 
yang memiliki balita untuk simulasi pengisian lembar pemantauan tumbuh 
kembang KPSP dan penggunaan kalender 1000 HPK, dilaksanakan di Desa 
Cengkong Abang, berlangsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 18 dan 30 
September 2020. Bentuk kegiatan ceramah, tanya jawab dan simulasi pemantauan 
tumbuh kembang anak dengan menggunakan lembar balik dan lembar 
pemantauan tumbuh kembang KPSP serta simulasi penggunaan kalender 1000 
HPK.  
 
Hasil: Berdasarkan kuesioner pre test yang dibagikan kepada peseta didapatkan 
rata-rata nilai peserta pre test yaitu 42,5. Kemudian setelah diberikan pendidikan 
kesehatan dan praktik simulasi tentang pengisian lembar pemantauan tumbuh 
kembang anak yaitu KPSP diberikan kuesioner post test dan didapatkan nilai rata-
rata post test 93,5.  
 
Kesimpulan: Terjadi peningkatan pengetahuan dari peserta yaitu para kader 
kesehatan dan ibu yang memiliki balita, namun perlu ditingkatkan lagi penerapan 
dari pengisian lembar pemantauan tumbuh kembang KPSP dalam kegiatan rutin 
kesehatan yaitu Posyandu. 
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PRAKATA  

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya 

lah maka program kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program 

Pengembangan Desa Mitra Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang tahun 2020 

sebagai salah satu bentuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat terlaksana 

dengan baik sehingga dapat disusun laporan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini. 

Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan agar 

proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Pengembangan Desa 

Mitra Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yang telah terlaksana dapat diketahui, 

dipantau dan dievaluasi terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian, dapat 

dipertimbangkan kembali mengenai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga dimasa yang akan datang dapat 

dicapai kemajuan yang lebih baik dalam pencapaian tujuan pendidikan. 

Kepada semua pihak yang terkait dalam pembuatan laporan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra Kami 

sampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya. Pada akhirnya di sadari 

bahwa laporan ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dimasa yang 

akan datang, sehingga diharapkan masukan dari berbagai pihak terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Pengembangan 

Desa Mitra. 

               

Pangkalan Baru, Oktober 2020 

      Ketua, 

 

 

      Antarini, SKM, M.Kes 
      NIP.198509222012122001 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah gizi terjadi di setiap siklus kehidupan, dimulai sejak dalam 

kandungan (janin), bayi, anak, dewasa dan usia lanjut. Periode dua tahun 

pertama kehidupan merupakan masa kritis, karena pada masa ini terjadi 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Salah satu masalah gizi 

yang diderita oleh balita yaitu stunting yang merupakan keadaan tubuh yang 

pendek atau sangat pendek yang terjadi akibat kekurangan gizi dan penyakit 

berulang dalam waktu lama pada masa janin hingga 2 tahun pertama 

kehidupan seorang anak.(Kementerian Kesehatan RI, 2016). 

Stunting atau terhambatnya pertumbuhan tubuh merupakan salah satu 

bentuk kekurangan gizi yang ditandai dengan tinggi badan menurut usia di 

bawah standar deviasi (<-2 SD). (WHO, 2005). Anak dengan stunting 

memiliki IQ 5-10 poin lebih rendah dibanding dengan anak yang 

normal.(Henningham, H.B & McGregor, 2005) 

Indonesia termasuk di antara 36 negara di dunia yang memberi 90 

persen kontribusi masalah gizi dunia. Dari hasil Riset kesehatan dasar 

(Riskesdas), persentase status gizi balita pendek (pendek dan sangat pendek) 

di Indonesia Tahun 2013 adalah 37,2%, jika dibandingkan tahun 2010 (35,6%) 

dan tahun 2007 (36,8%) tidak menunjukkan penurunan/ perbaikan yang 

signifikan. Provinsi Bangka Belitung memiliki prevalensi stunting terendah 

ke-6 dibawah 30%. (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013) 

Menurut hasil pemantauan status gizi (PSG) 2015, sebesar 29% balita 

Indonesia termasuk kategori pendek, Di Bangka Belitung, prevalensi stunting 

sebesar 18,9% yang terdiri dari 4,9% sangat pendek dan 14% pendek. 

Menurut WHO, prevalensi balita pendek menjadi masalah kesehatan 

masyarakat jika prevalensinya 20% atau lebih. Karenanya persentase balita 

pendek di Indonesia masih tinggi dan merupakan masalah kesehatan yang 

harus ditanggulangi.(Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2016) 
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Faktor hormon, genetik dan rendahnya pengetahuan orangtua dalam 

pengasuhan, kemiskinan, rendahnya sanitasi lingkungan, rendahnya 

aksesibilitas pangan pada tingkat keluarga terutama pada keluarga miskin, 

rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar, dan masih 

terjadi disparitas antar provinsi yang perlu mendapat penanganan masalah 

yang sifatnya spesifik di wilayah rawan.(Andry H, Palupi, W, Gibney, 2002) 

Upaya perbaikan harus meliputi upaya untuk mencegah dan 

mengurangi gangguan secara langsung (intervensi gizi spesifik) dan tidak 

langsung (intervensi gizi sensitif). Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan 

di sektor kesehatan, namun hanya berkontribusi 30%, sedangkan 70% nya 

merupakan kontribusi intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor 

seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, 

penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan sebagainya.(TNP2K, 

2017) 

Upaya intervensi gizi spesifik untuk balita pendek difokuskan pada 

kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu Ibu Hamil, Ibu 

Menyusui, dan Anak 0-23 bulan. Periode 1.000 HPK meliputi yang 270 hari 

selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan telah 

dibuktikan secara ilmiah merupakan periode yang menentukan kualitas 

kehidupan.(Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2016)  

Masalah perkembangan anak cenderung meningkat dengan latar 

belakang psikososial yang tidak baik, seperti kekerasan dalam rumah tangga, 

kemiskinan, gangguan perilaku orangtua, pola pengasuhan yang buruk, dan 

kekerasan pada anak. Sebagian besar anak dengan masalah perkembangan 

tersebut tidak terdeteksi pada usia prasekolah karena tidak menunjukkan 

gejala yang jelas apabila tidak dilakukan pemeriksaan dengan instrument 

standar. Deteksi dini tumbuh kembang balita merupakan salah satu upaya 

untuk meningkatkan kualitas anak dan merupakan salah satu program dari 

Kemenkes RI. Presiden RI telah mencanangkan Gerakan Nasional 

Pemantauan Tumbuh Kembang Anak (Putriningtyas, 2017). Pemantauan 

perkembangan anak tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan 
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menggunakan KPSP (Kuesioner Praskrining Perkembangan Anak).(Diana 

Fivi, M., 2010). 

Pada beberapa kasus keterlambatan tumbuh kembang, ditemukan sejak 

awal oleh kader. Dengan alasan inilah diharapkan kader dapat melakukan 

deteksi dini tumbuh kembang pada anak, sehingga apabila ada anak yang 

terdeteksi mengalami gangguan tumbuh kembang dapat segera dilakukan 

intervensi dan dirujuk. Oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan upaya 

pemberdayaan kader dalam stimulasi, deteksi dini atau screening, dan 

intervensi dini tumbuh kembang pada anak (Mardhiyah, Sriati dan Prawesti, 

2017). Alat yang dapat digunakan dalam mendeteksi dini kelainan tumbuh 

kembang yang dapat digunakan oleh kader diantaranya adalah Kuesioner Pra 

Skrining Perkembangan (KPSP), kuesioner ini sangat sederhana dan mudah 

dilakukan oleh masyarakat (Nurhasanah, 2017). 

Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan 1 

dari 60 lokasi intervensi prioritas penurunan stunting tahun 2020. (Direktur 

Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2018). Berdasarkan data Riskesdas 2018, 

kejadian stunting di Kabupaten Bangka tersebar di 10 desa yaitu Desa Rukam, 

Air Duren, Kota Kapur, Riding Panjang, Mendo, Maras Senang, Penagan, 

Cengkong Abang, Neknang dan Saing.  

Umumnya kegiatan Posyandu meliputi kegiatan penimbangan balita 

dan pemberian nutrisi, sehingga sebagai sasaran utama Posyandu lebih tertuju 

pada tahap pertumbuhan fisik saja. Deteksi dini untuk mengetahui hambatan 

perkembangan anak juga belum diberikan, sehingga tindakan preventif untuk 

mengatasi adanya gangguan perkembangan pada balita belum dilakukan. Di 

sisi lain, perkembangan psikis anak juga masih kurang diperhatikan, misalnya 

cara orang tua memberikan penguatan pada anak, pola asuh terhadap anak dan 

sebagainya. Padahal aspek fisik dan psikis saling mempengaruhi dalam proses 

tumbuh kembang anak. Terganggunya salah satu faktor akan mempengaruhi 

faktor lainnya. Selain itu, pemberian pengetahuan pada orang tua tentang cara 

menstimulasi perkembangan anak juga belum diberikan di Posyandu. Padahal 

sebagian orang tua belum mampu memberikan stimulasi pada anak. Orang tua 
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beranggapan “yang penting anak diam dan tidak rewel”. Tanpa adanya 

stimulasi yang tepat, dapat menghambat proses tumbuh kembang anak. Oleh 

karena itu untuk mengoptimalkan pemantauan perkembangan anak perlu 

diadakan pelatihan bagi para kader Posyandu dalam deteksi tumbuh kembang 

anak usia dini. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diberikan pemahaman lebih 

lanjut tentang deteksi dini tumbuh kembang bayi dan balita serta deteksi dini 

stunting menggunakan media mengukuran kalender 1000 HPK. Dari latar 

belakang yang dikemukakan di atas maka akan diberikan pelatihan dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengangkat judul “Inovasi 

Penggunaan Kalender 1000 Hari Pertama Kehidupan Terhadap 

Penurunan Stunting di Kabupaten Bangka”. 

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Mengacu pada masalah yang teridentifikasi di atas, maka rumusan 

permasalahan yang diangkat pada pengabdian masyarakat ini adalah 

Bagaimana meningkatkan Pengetahuan kader dan Keluarga  tentang 

Penggunaan Kalender 1000 Hari Pertama Kehidupan Terhadap Penurunan 

Stunting di Kabupaten Bangka”.  

 

C. Tujuan 

Meningkatkan pengetahuan, dengan cara palatihan tentang deteksi Dini 

Stunting dengan menggunakan produk inovatif tentang Penggunaan Kalender 

1000 Hari Pertama Kehidupan Terhadap Penurunan Stunting di Kabupaten 

Bangka”.  
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D. Manfaat 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangka 

Dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan pada masyarakat di wilayah 

Kabupaten Bangka dalam penangan stunting serta menerapkan teknologi 

tepat guna di bidang kesehatan di wilayah tertentu;  

2. Bagi Puskesmas 

Dengan adanya kegiatan edukasi ini maka telah membantu sektor 

kesehatan yang terkait yaitu Puskesmas dalam pelaksanaan bimbingan dan 

pelatihan secara berkelanjutan supaya penerapan dari pengisian lembar 

pemantauan tumbuh kembang KPSP dalam kegiatan rutin kesehatan yaitu 

Posyandu dapat terlaksana dengan baik. 

3. Bagi Kader dan masyarakat 

Meningkatkan kemampuan dan peranan atau partisipasi kader dan ibu 

yang memiliki balita dalam penerapan skrining deteksi dini pemantauan 

tumbuh kembang anak dengan menggunakan kuesioner KPSP dan 

kalender 1000 HPK. 
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BAB II   
TARGET DAN LUARAN 

 

A. Target  

Target Program Pengembangan Desa Mitra Dengan Inovasi Penggunaan 

Kalender 1000 Hari Pertama Kehidupan Terhadap Penurunan Stunting di 

Kabupaten Bangka adalah adalah memberikan pemahaman dan keterampilan 

dalam deteksi tumbuh kembang bayi dan balita serta penggunaan kalender 

1000 HPK yang dapat dilakukan secara mandiri. Dengan materi yang 

memberikan pemahaman dan keterampilan penggunaan KPSP dan Kalender 

1000 HPK Desa Cengkong Abang Kecamatan Mendo Barat Kabupaten 

Bangka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para peserta untuk 

memantau tumbuh kembang anak serta mencegah terjadinya stunting. 

B. Luaran 

Luaran Program Pengembangan Desa Mitra Dengan Inovasi Penggunaan 

Kalender 1000 Hari Pertama Kehidupan Terhadap Penurunan Stunting di 

Kabupaten Bangka berupa 1. Pemahaman tentang pentingnya deteksi dini 

tumbuh kembang anak. 2. Harapan agar pelatihan bagi para kader dan ibu 

yang memiliki balita dapat berkesinambungan dan dilanjutkan ke tahapan 

berikutnya yang berupa pelatihan lanjutan. 3. Laporan dari pelaksanaan 

kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dbuat oleh pengabdi di publikasi 

dalam jurnal/prosiding. 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 
1. Publikasi Ilmiah di jurnal/prosiding Draft 
2. Publikasi pada media massa 

(cetak/elektronik) Tidak ada 
Tidak Ada 

3. Peningkatan pada kuantitas dan kulitas 
Produk 

Tidak Ada 

4. Peningkatan pemahaman dan keterampilan 
masyarakat 

Ada 

5. Hak kekayaan intelektual Draft 
6. Buku Ajar Tidak Ada 
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BAB III  
METODE PELAKSANAAN 

 

Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan proses 

perijinan pelaksanaan kegiatan kepada pihak institusi dan Bidan desa. Dimulai 

dari proses perijinan sampai dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat, 

kemudian dilaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 

kader Posyandu dan ibu hamil yang memiliki balita untuk simulasi pengisian 

lembar pemantauan tumbuh kembang KPSP dan pengenalan penggunaan 

kalender 1000 HPK . Bentuk kegiatan ceramah, tanya jawab dan simulasi 

pemantauan tumbuh kembang anak dengan menggunakan layar tampilan serta 

lembar pemantauan tumbuh kembang KPSP. Di awal kegiatan ini sebelum 

pemberian materi edukasi tentang skrining deteksi tumbuh kembang anak dan 

simulasi dengan menggunakan alat KPSP serta pengenalan penggunaan kalender 

1000 HPK, para kader dan ibu diberikan lembar pre test dan mengisi lembar pre 

test tersebut. Pada akhir kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan post test 

tentang pengetahuan dan ketrampilan menggunakan KPSP. 
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BAB IV  
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

A. Hasil 

Hasil Program Pengembangan Desa Mitra Dengan Inovasi Penggunaan 

Kalender 1000 Hari Pertama Kehidupan Terhadap Penurunan Stunting di 

Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut: 

Deteksi perkembangan anak sangat penting dilakukan sedini mungkin 

untuk mendeteksi adanya keterlambatan perkembangan pada anak, kasus 

keterlambatan perkembangan yang ditemukan sejak dini dapat mempermudah 

intervensi yang diberikan dan meningkatkan keefektifitan terapi yang 

diberikan. (Wijhati, Suharni & susilawati,2018). Berdasarkan kuesioner pre 

test yang dibagikan kepada 20 peserta yaitu yang semuanya terdiri dari kader 

Posyandu dan ibu yang memiliki balita didapatkan  rata-rata  nilai peserta pre 

test yaitu 42,5. Kemudian setelah diberikan pendidikan kesehatan atau edukasi 

dan praktik simulasi deteksi tumbuh kembang anak tentang pengisian lembar 

pemantauan tumbuh kembang anak yaitu KPSP (Kuesioner Pra Skrining 

Perkembangan) diberikan kuesioner post test dan didapatkan nilai rata-rata 

post test 93,5. Hasil Penilaian dari deteksi tumbuh kembang anak, semua 

kader dapat melakukan deteksi guna perkembangan dengan KPSP dan setelah 

melakukan KPSP kader harus melakukan  interpretasi  hasil  dan  

menyampaikan  hasil  deteksi  perkembangan pada orang tua atau pengasuh. 

KPSP bertujuan untuk mengetahui perkembangan seorang anak apakah sesuai 

dengan usianya atau ditemukan kecurigaan penyimpangan (Kementerian 

Kesehatan RI, 2012). 

Program Pelatihan Peran Kader Posyandu ini dilaksanakan dengan 

melibatkan kader Posyandu di wilayah Puskesmas Petaling Desa Cengkong 

Abang Kecamatan Mendo Barat telah diikuti oleh 30 orang pada hari pertama 

dan 30 orang pada hari kedua. Kegiatan ini dilakukan dengan ceramah, 

diskusi, studi kasus dan simulasi. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama dua 

hari yaitu hari Jumat, 18 September 2020 dan Rabu, 30 September 2020. 
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Kegiatan ini terbagi ke dalam 3 (tiga) sesi. Adapun deskripsi pelaksanaan 

kegiatan pelatihan sebagai berikut: 

1. Sesi Pertama 

Pelaksanaan sesi pertama ini dilaksanakan pada tanggal 18 September 

2020 diisi dengan ceramah yang berjudul Tumbuh Kembang Bayi dan Balita. 

Ceramah ini disampaikan oleh Ibu Ayu Febri Wulanda, MKM, yang memang 

memiliki keahlian di bidang terkait. Perlunya diberikan pelatihan ini agar 

kader Posyandu dan Ibu yang memiliki balita memahami hakikat tumbuh 

kembang anak sebagai landasan dalam memberikan layanan Posyandu. 

Dengan memahami perkembangan anak usia dini, diharapkan peserta mampu 

memberikan layanan tumbuh kembang anak secara optimal. Strategi dan 

metode yang dipilih dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi peserta 

mengenai tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. 

2. Sesi Kedua 

  Pelaksanaan sesi kedua ini diisi dengan ceramah yang berjudul 

“Stimulasi Perkembangan Anak Usia Dini”. Ceramah ini disampaikan oleh 

Ibu Ayu Febri Wulanda, MKM. Perlunya diberikan penyuluhan ini agar kader 

Posyandu dan Ibu yang memiliki balita memahami tentang stimulasi yang 

tepat sesuai perkembangan anak usia dini. Pengetahuan ini dapat dijadikan 

landasan untuk meningkatkan kemampuan kader Posyandu dalam memantau 

perkembangana anak. Prinsip stimulasi yang diberikan dengan bermain 

melibatkan semua aspek perkembangan anak usia dini yaitu aspek kognitif, 

fisik, bahasa dan sosial emosional. 

3. Sesi Ketiga 

  Pelaksanaan sesi ketiga dilaksanakan pada hari Rabu, 30 

September 2020. Kegiatan ini diisi dengan ceramah dan simulasi yang 

berjudul “Pengenalan penggunaan Kalender 1000 HPK”. Materi ini 

disampaikan oleh Ibu Antarini, M.Kes. Perlunya diberikan penyuluhan ini 

agar kader Posyandu dan Ibu yang memiliki balita memahami tentang kondisi 

khusus yang terjadi pada anak usia dini. Pengetahuan ini dapat dijadikan 

landasan untuk mendeteksi apakah ada anak yang perlu mendapatkan 
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perhatian serta penanganan ahli menurut hasil pengukuran dengan kalender 

1000 HPK tersebut dengan indeks panjang badan/umur. Dengan pengetahuan 

sedini mungkin, maka anak yang ada di lingkungan Posyandu dapat tertangani 

dengan baik dan optimal. 

 

Kegiatan ini dibagi ke dalam beberapa termin pertanyaan. Antusiasme peserta 

dalam kegiatan ini cukup baik. Beberapa peserta yang hadir sebagai kader 

Posyandu dan ibu yang memiliki balita merasa kesulitan untuk menerapkan 

stimulasi perkembangan AUD dan deteksi anak berkebutuhan khusus. 

Keterbatasan tersebut cukup wajar, karena banyak kader Posyandu yang 

memberikan layanan tumbuh kembangan anak tidak berdasarkan pada teori 

perkembangan anak. Sehingga banyak yang memberikan layanan dengan caranya 

sendiri dan dengan keterbatasan ilmu serta pengalaman. Setelah melalui beberapa 

diskusi, mulai ditemukan beberapa cara efektif untuk memberikan stimulasi yang 

tepat pada anak usia dini secara bertahap. Dari kegiatan ini diharapkan masalah- 

masalah yang dihadapi peserta kegiatan pelatihan ini dapat terselesaikan 

berdasarkan penjelasan dari narasumber. 

 

Pembahasan 

Peran kader Posyandu di setiap desa sangat penting dalam memantau tumbuh 

kembang anak usia dini. Pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini 

menjadi bekal dalam melaksanakan kegiatan Posyandu. Kader Posyandu dapat 

mengamati perkembangan anak setiap bulan sehingga dapat memberikan 

stimulasi yang tepat bagi anak yang datang ke Posyandu. Stimulasi yang 

diberikan kader Posyandu dalam bentuk kegiatan bermain ketika anak menunggu 

giliran untuk di timbang maupun setelah ditimbang. Setelah mempunyai bekal 

pengetahuan mengenai perkembangan anak usia dini berta stimulasi yang tepat, 

maka kader Posyandu dapat mengetahui adanya penyimpangan tumbuh kembang 

anak secara dini, sehingga upaya pencegahan, upaya stimulasi, dan upaya 

penyembuhan serta pemulihan dapat diberikan dengan indikasi yang jelas sedini 

mungkin pada masa-masa kritis proses tumbuh kembang. 
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Para kader Posyandu di Desa Cengkong Abang awalnya belum mempunyai 

pengetahuan yang banyak mengenai perkembangan anak usia dini. Beberapa hari 

setelah mengikuti pelatihan dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan 

tahapan perkembangan anak usia dini. Kader Posyandu yang awalnya belum 

mengerti jika ada standar pengamatan perkembangan anak, perlahan setelah 

mendapatkan materi mereka dapat mempelajari dan mengimplementasikan 

stimulasi bagi anak usia dini. Kader Posyandu juga memahami dalam 

memperlakukan anak yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi anak serta 

standar yang telah ditentukan. 

Berdasarkan hasil penyebaran angket tentang perkembangan anak usia dini 

serta deteksi anak berkebutuhan khusus dapat disimpulkan bahwa hasil pre test 

menyatakan hanya sebesar 15 % (rata-rata nilai 43,5) kader Posyandu dan ibu 

yang memiliki balita sudah memahami tentang stimulasi perkembangan anak 

usia dini. Hasil post test berikutnya menyatakan 100% (rata-rata nilai 93,5) 

memahami materi yang disampaikan oleh pemateri. Namun demikian 

pengembangan pemantauan tumbuh kembang anak akan berhasil jika 

mendapatkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat dan puskesmas. 

Kerjasama yang masif dari semua pihak terkait dapat mengoptimalkan peran 

Posyandu yang ada di setiap desa khususnya di wilayah Kerja Puskesmas 

Petaling. 

Adapun faktor pendukung kegiatan ini adalah adanya kerjasama antar 

anggota Tim Pengabdian kepada Masyarakat serta adanya kerja sama dengan 

Puskemas Petaling dan Desa Cenkong Abang serta kader Posyandu di wilayah 

Desa Cengkong Abang. Sedangkan faktor penghambat kegiatan ini adalah 

jumlah peserta yang hadir ketika acara penyuluhan berlangsung tidak sesuai 

dengan yang diperkirakan tim PkM semula 25 orang pada hari pertama yang 

hadir hanya 20 orang karena banyak kader Posyandu yang ada acara bersamaan. 
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Tabel 1. Pertanyaan dan Hasil Pre test dan Post test pengetahuan KPSP 

Pertanyaan 
Responden yang 
menjawab benar 

Pre Test PostTest 
1. Bayi F lahir pada tanggal 12 Oktober 2019 di 

puskesmas di tolong oleh bidan. Saat ini bayi F 
sudah bisa mengangkat dan menggerakkan 
kepala ke kiri dan kanan, suka tertawa keras, 
dan suka terkejut. Berapakah usia bayi F? 

4 18 

2. Bayi H lahir pada tanggal 12 Oktober 2019 di 
puskesmas di tolong oleh bidan. Saat ini bayi H 
sudah bisa menggenggam pensil, memegang 
tangannya sendiri dan mengeluarkan suara 
gembira bernada tinggi. Berapakah usia bayi H? 

4 17 

3. Bayi D lahir pada tanggal 12 Oktober 2019 di 
puskesmas di tolong oleh bidan. Saat ini bayi D 
sudah bisa duduk, belajar berdiri dan memungut 
2 benda. Berapakah usia bayi D? 

13 19 

4. Bayi R lahir pada tanggal 12 Oktober 2019 di 
puskesmas di tolong oleh bidan. Saat ini bayi R 
sudah bisa memasukkan benda ke mulut, senang 
bermain CILUK BA, dan dapat berjalan dengan 
di tuntun. Berapakah usia bayi R? 

16 20 

5. Bayi J lahir pada tanggal 29 Juli 2015 di 
puskesmas di tolong oleh bidan. Saat ini bayi J 
sudah bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan, 
berjalan mundur lima langkah dan menumpuk 2 
kubus. Berapakah usia bayi J? 

13 18 

6. Anak H dapat berdiri 1 kaki 6 detik, melompat 
dengan kedua kaki diangkat. Berapakah usia 
bayi tersebut? 

2 16 

7. Anak P sudah bisa menggambar segiempat dan 
mengerti lawan kata. Berapa kah usia bayi 
tersebut? 

7 19 

8. Anak Q sudah bisa mengenal 2 warna 
Berapakah usia bayi tersebut? 

16 20 

9. Instrumant untuk mendeteksi Perkembangan  4 20 
10. Bayi G usia 12 bulan, belum bisa berbicara 

lancar, apabila perkembangan bayi tidak sesuai 
apa yang harus dilakukan  

6 20 

Keterangan:  
 Pengetahuan baik : jika nilai 76 – 100 
 Pengetahuan cukup : jika nilai  56 – 75 
 Pengetahuan kurang : jika nilai < 55 

(Arikunto, 2013) 
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Skrining Pemeriksaan Perkembangan Anak Menggunakan Kuesioner Pra 

Skrining Perkembangan (KPSP). 

1. Tujuan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. 

2. Skrining/pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan, guru TK dan petugas 

PAUD terlatih. 

3. Jadwal skrining/pemeriksaan KPSP rutin adalah: setiap 3 bulan pada anak < 

24 bulan dan tiap 6 bulan pada anak usia 24 - 72 tahun (umur 3, 6, 9, 12, 15, 

18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 dan 72 bulan). 

4. Apabila orang tua datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah 

tumbuh kembang, sedangkan umur anak bukan umur skrining maka 

pemeriksaan menggunakan KPSP untuk umur skrining yang lebih muda dan 

dianjurkan untuk kembali sesuai dengan waktu pemeriksaan umurnya. 

 

Alat/instrumen yang digunakan adalah: 

1. Formulir KPSP menurut umur. 

Formulir ini berisi 9 -10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang 

telah dicapai anak. 

2. Sasaran KPSP anak umur 0-72 bulan. 

Alat bantu pemeriksaan berupa: pensil, kertas, bola sebesar bola tenis, 

kerincingan, kubus berukuran sisi 2,5 Cm sebanyak 6 buah, kismis, kacang 

tanah, potongan biskuit kecil berukuran 0.5 - 1 Cm. 

 

a.   Cara menggunakan KPSP: 

1. Pada waktu pemeriksaan/skrining, anak harus dibawa. 

2. Tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal bulan dan tahun anak 

lahir. 

Bila umur anak lebih 16 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. 

Contoh: bayi umur 3 bulan 16 hari, dibulatkan menjadi 4 bulan bila umur 

bayi 3 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 3 bulan. 

3. Setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur 

anak. 
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4. KPSP terdiri ada 2 macam pertanyaan, yaitu: 

 Pertanyaan yang dijawab oleh ibu/pengasuh anak, contoh: "Dapatkah 

bayi makan kue sendiri ?" 

 Perintah kepada ibu/pengasuh anak atau petugas melaksanakan tugas 

yang tertulis pada KPSP. 

Contoh: "Pada posisi bayi anda telentang, tariklah bayi pada pergelangan 

tangannya secara perlahan-lahan ke posisi duduk''. 

5. Jelaskan kepada orangtua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab, oleh 

karena itu pastikan ibu/pengasuh anak mengerti apa yang ditanyakan 

kepadanya. 

6. Tanyakan pertanyaan tersebut secara berturutan, satu persatu. Setiap 

pertanyaan hanya ada 1 jawaban, Ya atau Tidak. Catat jawaban tersebut 

pada formulir. 

7. Ajukan pertanyaan yang berikutnya setelah ibu/pengasuh anak menjawab 

pertanyaan terdahulu. 

8. Teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab. 

 

b.   Interpretasi hasil KPSP: 

1. Hitunglah berapa jumlah jawaban Ya. 

 Jawaban Ya, bila ibu/pengasuh menjawab: anak bisa atau pemah atau 

sering atau kadang-kadang melakukannya. 

 Jawaban Tidak, bila ibu/pengasuh menjawab: anak belum pernah 

melakukan atau tidak pemah atau ibu/pengasuh anak tidak tahu. 

2. Jumlah jawaban 'Ya' = 9 atau 10, perkembangan anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya (S). 

3. Jumlah jawaban 'Ya' = 7 atau 8, perkembangan anak meragukan (M). 

4. Jumlah jawaban 'Ya' = 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan (P) 

5. Untuk jawaban 'Tidak', perlu dirinci jumlah jawaban 'Tidak' menurut jenis 

keterlambatan (gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan 

kemandirian). 
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c.   Intervensi: 

1. Bila perkembangan anak sesuai umur (S), lakukan tindakan berikut: 

a) Beri pujian kepada ibu karena telah mengasuh anaknya dengan baik 

b) Teruskan pola asuh anak sesuai dengan tahap perkembangan anak 

c) Beri stimulasi perkembangan anak setiap saat, sesering mungkin, 

sesuai dengan umur dan kesiapan anak. 

d) lkutkan anak pada kegiatan penimbangan dan pelayanan kesehatan di 

posyandu secara teratur sebulan 1 kali dan setiap ada kegiatan Bina 

Keluarga Balita (BKB). Jika anak sudah memasuki usia prasekolah 

(36-72 bulan), anak dapat diikutkan pada kegiatan di Pusat Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain dan Taman Kanak-

kanak. 

e) Lakukan pemeriksaan/skrining rutin menggunakan KPSP setiap 3 

bulan pada anak berumur kurang dari 24 bulan dan setiap 6 bulan pada 

anak umur 24 sampai 72 buIan. 

2. Bila perkembangan anak meragukan (M), lakukan tindakan berikut: 

a) Beri petunjuk pada ibu agar melakukan stimulasi perkembangan pada 

anak lebih sering lagi, setiap saat dan sesering mungkin. 

b) Ajarkan ibu cara melakukan intervensi stimulasi perkembangan anak 

untuk mengatasi penyimpangan/mengejar ketertinggalannya. 

c) Lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan adanya 

penyakit yang menyebabkan 

d) penyimpangan perkembangannya dan lakukan pengobatan. 

e) Lakukan penilaian ulang KPSP 2 minggu kemudian dengan 

menggunakan daftar KPSP yang sesuai dengan umur anak. 

f) Jika hasil KPSP ulang jawaban 'Ya' tetap 7 atau 8 maka kemungkinan 

ada penyimpangan (P). 

3. Bila tahapan perkembangan terjadi penyimpangan (P), lakukan tindakan 

berikut: Merujuk ke Rumah Sakit dengan menuliskan jenis dan jumlah 

penyimpangan perkembangan (gerak kasar, gerak halus, bicara & bahasa, 

sosialisasi dan kemandirian). 



16 

 

Tabel 2. Interpretasi Hasil KPSP yang Dilakukan oleh Peserta 

 

Umur Anak 

Interpretasi hasil KPSP 
Perkembangan anak 
sesuai dengan tahap 

perkembangannya (S), 
jumlah jawaban Ya 

9 atau 10 

Perkembangan anak 
meragukan (M), 

jumlah jawaban Ya 
7 atau 8 

Kemungkinan ada 
penyimpangan 

(P), jumlah 
jawaban Ya  

6 atau kurang 
3 bulan 2 - - 
6 bulan 1 - - 
9 bulan 2 - - 
12 bulan 2 - - 
15 bulan 2 - - 
18 bulan 1 - - 
21 bulan - - - 
24 bulan 1 - - 
30 bulan 5 - - 
36 bulan 1 2 - 
42 bulan 1 - - 
48 bulan - - - 
54 bulan - - - 
60 bulan - - - 

Total 
Responden 

18 2 0 

 

B. Luaran  yang dicapai 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

1. Publikasi Ilmiah di jurnal/prosiding Draft 

2. Publikasi pada media massa (cetak/elektronik)  Tidak Ada 

3. Peningkatan pada kuantitas dan kulitas Produk         Tidak Ada 

4. Peningkatan pemahaman dan keterampilan 

masyarakat 
Ada 

5. Hak kekayaan intelektual Draft 

6. Buku Ajar Tidak Ada 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan pendidikan kesehatan atau edukasi yang telah 

dilakukan, terdapat peningkatan pengetahuan sinifikan dari peserta terlihat 

dari nilai pre test dan post test. Serta semua kader dapat melakukan deteksi 

dini pemantauan dan perkembangan dengan KPSP. Saat tanya jawab dengan 

peserta mereka menyampaikan bahwa mereka mulai memahami pentingnya 

pemantauan deteksi tumbuh kembang anak dan mau untuk mempraktikkan 

ilmu yang didapat dalam pelaksanaan Posyandu. 

 

B. Saran 

1. Bagi tenaga kesehatan khususnya bidan desa untuk meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan kader dengan mengadakan bimbingan dan 

pelatihan secara berkelanjutan supaya penerapan dari pengisian lembar 

pemantauan tumbuh kembang KPSP dalam kegiatan rutin kesehatan 

yaitu Posyandu dapat terlaksana dengan baik.  

2. Bagi kader Posyandu disarankan agar mencari informasi untuk 

menambah wawasan tentang deteksi dini tumbuh kembang balita 

sehingga kader dapat melakukan deteksi dini tumbuh kembang balita 

dengan tepat dan dapat mengetahui secara dini adanya penyimpangan 

yang terjadi pada anak.  

3. Untuk Puskesmas diharapkan lebih mengoptimalkan upaya pendekatan 

kepada masyarakat sehingga dapat terbentuk kerjasama yang baik antara 

pelaku pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan dalam 

hal ini adalah masyarakat. Serta perlu melakukan monitoring dan 

evaluasi ketrampilan kader. 
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Lampiran 1. Bukti pelaksanaan PkM dari instansi / ketua kelompok sasaran 
yang terkait;  
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Lampiran 2. Foto Kegiatan 

Kegiatan sesi – I 
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Kegiatan sesi – II 
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Kegiatan sesi – III 
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Lampiran 3. Materi PKM 
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Materi Sesi - II 

Penggunaan Kalender 1000 HPK (KALBU-HPK) 

 

Kalbu HPK dirancang sebagai upaya pencegahan awal stunting pada 1000 

HPK. Kalbu HPK dibuat dengan pengukuran real sehingga dapat menjadi patokan 

dalam melakukan pengukuran panjang badan anak. Namun, Kalbu HPK bukan 

untuk mengumpulkan data resmi stunting tetapi lebih untuk mendeteksi dini 

potensi stunting sekaligus sebagai upaya preventif untuk menjaga kesiagaan 

terhadap masalah stunting pada anak usia dua tahun ke bawah. Kalbu HPK 

sekaligus menjadi alat untuk membantu memberikan pemahaman tentang isu 

stunting.  

Kalbu HPK dberikan kepada responden yaitu ibu yang memiliki anak 

stunting dbawah usia 24 bulan agar para ibu dapat melakukan pengukuran secara 
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mandiri dirumah setiap bulannya untuk memantau tumbuh kembang anak. Kalbu 

HPK memiliki perbedaan warna antara anak laki-laki dan perempuan disesuaikan 

dengan panjang badan masing-masing. Di setiap 3 bulanan, telah diberikan garis 

putus-putus yang menyatakan batas minimal atau standar panjang badan yang 

harus dipenuhi anak pada usia tertentu. Pengukuran panjang/tinggi badan dengan 

Kalbu HPK dapat dilakukan di rumah ibu untuk setiap baduta ketika berusia tepat 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24 bulan. 

 

Cara penggunaan: 

1. Rentangkan kalender pada lantai yang datar dan rata. 

2. Pastikan umur anak. Pengukuran panjang/tinggi badan dilakukan untuk setiap 

baduta ketika berusia tepat 3, 6, 9, 12, 15, dan 18 bulan. 

3. Baringkan anak terlentang di bagian yang sesuai dengan jenis kelaminnya 

(laki-laki atau perempuan) 

4. Pastikan kepala anak menempel rapat sesuai dengan BATAS KEPALA 

5. Pastikan kepala anak tidak memakai topi atau pita, atau ikat rambut sehingga 

menghalangi pengukuran yang tepat 

6. Posisikan agar tubuh anak berbaring selurus mungkin 

7. Pastikan bagian bawah lutut menempel pada kalender (lutut tidak menekuk) 

8. Pastikan tidak baduta tidak memakai popok tebal arena dapat menghalangi 

pengukuran 

9. Tumit dalam keadaan tertekuk dan jari kaki menghadap ke atas. 

10. Lihatlah di bagian mana tumit kaki anak berada, cocokkan dengan usia anak.  

11. Lihat apakah tumit ada di bagian sebelum GARIS PUTUS-PUTUS, tepat di 

GARIS PUTUS-PUTUS, atau melampui GARIS PUTUS-PUTUS dari 

kalender ini? Jika di bagian MELAMPAUI GARIS PUTUS-PUTUS berarti 

tumbuh dengan baik, jika dibagian TEPAT GARIS PUTUS-PUTUS berarti 

anak masih tumbuh normal namun berisiko stunting dan jika di bagian 

SEBELUM GARIS PUTUS-PUTUS berarti anak memiliki gangguan 

pertumbuhan panjang/tinggi badan. 

12. Catat hasil pengukuran panjang/tinggi atau panjang badan anak 0-24 bulan  
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SOAL PRE TEST TUMBUH KEMBANG  BAYI DAN BALITA 

 
1. Bayi F lahir pada tanggal 12 Oktober 2019 di puskesmas di tolong oleh 

bidan. Saat ini bayi F sudah bisa mengangkat dan menggerakkan kepala ke 
kiri dan kanan, suka tertawa keras, dan suka terkejut. 
Berapakah usia bayi F? 

a. 3 bulan 
b. 4 bulan 
c. 6 bulan 
d. 8 bulan 
e. 10 bulan 

 
2. Bayi H lahir pada tanggal 12 Oktober 2019 di puskesmas di tolong oleh 

bidan. Saat ini bayi H sudah bisa menggenggam pensil, memegang 
tangannya sendiri dan mengeluarkan suara gembira bernada tinggi. 
Berapakah usia bayi H? 

a. 6 bulan 
b. 8 bulan 
c. 9 bulan 
d. 1 tahun 
e. 2 tahun 

 
3. Bayi D lahir pada tanggal 12 Oktober 2019 di puskesmas di tolong oleh 

bidan. Saat ini bayi D sudah bisa duduk, belajar berdiri dan memungut 2 
benda. 
Berapakah usia bayi D? 

a. 5 bulan 
b. 9 bulan 
c. 11 bulan 
d. 3 tahun 
e. 5 tahun 

 
4. Bayi R lahir pada tanggal 12 Oktober 2019 di puskesmas di tolong oleh 

bidan. Saat ini bayi R sudah bisa memasukkan benda ke mulut, senang 
bermain CILUK BA, dan dapat berjalan dengan di tuntun. 
Berapakah usia bayi R? 

a. 1 tahun 
b. 1,5 tahun 
c. 2,5 tahun 
d. 3,5 tahun 
e. 4,5 tahun 

 
5. Bayi J lahir pada tanggal 29 Juli 2015 di puskesmas di tolong oleh bidan. 

Saat ini bayi J sudah bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan, berjalan 
mundur lima langkah dan menumpuk 2 kubus. 
Berapakah usia bayi J? 

a. 8 bulan 
b. 10 bulan 
c. 12 bulan 
d. 2 tahun 
e. 4 tahun 



24 

 

6. Anak H dapat berdiri 1 kaki 6 detik, melompat dengan kedua kaki diangkat 
Berapakah usia bayi tersebut? 

a. 12 bulan 
b. 20 bulan 
c. 24 bulan 
d. 30 bulan 
e. 48 bulan 

 
7. Anak P sudah bisa menggambar segiempat dan mengerti lawan kata 

Berapa kah usia bayi tersebut? 
a. 60 bulan 
b. 12 bulan 
c. 30 bulan 
d. 48 bulan 
e. 50 bulan 

 
8. Anak Q sudah bisa mengenal 2 warna 

Berapakah usia bayi tersebut? 
a. 24 bulan  
b. 18 bulan 
c. 15 bulan 
d. 12 bulan 
e. 10 bulan 

 
9. Instrumant untuk mendeteksi Perkembangan adalah 

a. KPSP 
b. PPTK 
c. PKKI 
d. PKKI 
e. PKK 
 

10. Bayi G usia 12 bulan, belum bisa berbicara lancar, apabila perkembangan 
bayi tidak sesuai apa yang harus dilakukan  

a. Berikan makanan yang baik 
b. Bawa ke petugas kesehatan 
c. Anjurkan pemberian susu formula 
d. Kolaborasi dengan dokter 
e. Rujuk 
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Lampiran 4. Daftar Hadir Kegiatan 
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Lampiran 5. Biodata Pelaksana PkM 

A. IDENTITAS DIRI (KETUA) 

1. Nama Lengkap Antarini, M.Kes 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Jabatan Fungsional Lektor 
4. NIP 198509222012122001 
5. NIDN 4022098501 
6. Tempat & Tanggal Lahir Koba, 22 September 1985 
7. E-mail antarini22@gmail.com 
8. Nomor Telepon/HP +6271861316/+6285268998534 
9. Alamat Kantor Jalan Telaga Biru I Desa Padang Baru Kecamatan 

Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah 
 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan Tinggi Universitas Diponegoro Universitas Diponegoro 

Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan  

Tahun Masuk – Lulus 2007-2009 2009-2011 

 

C. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM 5 

TAHUN TERAKHIR 

No. Judul Pengabdian kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (Juta (Rp) 

1 
Peningkatan Kapasitas Kader dalam 
Optimalisasi Kunjungan Posyandu 

DIPA 
Poltekkes 2017 

Rp 4.000.000,- 

2 

Upaya Peningkatan Partisipasi Remaja 
dalam Kegiatan Kampung KB Desa 
Tanjung Gunung Kabupaten Bangka 
Tengah 

DIPA 
Poltekkes 2018 

Rp 2.500.000,- 

3 

Efektifitas Pendidikan Kesehatan Melalui 
Media Bermain Puzzle Pada Siswa Sekolah 
Dasar Di Desa Tanjung Gunung Kabupaten 
Bangka Tengah 

DIPA 
Poltekkes 2019 

Rp 2.600.000,- 

 

A. IDENTITAS DIRI (ANGGOTA) 

1. Nama Lengkap drg. Harindra, MKM 
2. Jenis Kelamin Laki-laki 
3. Jabatan Fungsional Lektor Kepala 
4. NIP 195910121987021003 
5. Tempat & Tanggal Lahir Tanjung Pandan, 12 Oktober 1959 
6. E-mail harindra.babel@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 081379616179 
 

mailto:antarini22@gmail.com
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B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan Tinggi Universitas Indonesia Universitas Indonesia 

Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Kesehatan Masyarakat 

 

A. IDENTITAS DIRI (ANGGOTA) 

1. Nama Lengkap Neng Ayu Rosita, SST, M. Kes 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Jabatan Fungsional Lektor 
4. NIP 198001082012122000 
5. Tempat & Tanggal Lahir Tasikmalaya, 08 Januari 1981 
6. E-mail n.ayurosita@gmail.com  
7. Nomor Telepon/HP 081214161417 
 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes 

Tasikmalaya 

Univ. Respati Indonesia 

(URINDO) 

Bidang Ilmu DIV Bidan Pendidik Kesehatan Masyarakat 

 

A. IDENTITAS DIRI (ANGGOTA) 

1. Nama Lengkap Ayu Febri Wulanda, MKM 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Jabatan Fungsional - 
4. NIP 198302032010122000 
5. Tempat & Tanggal Lahir  
6. E-mail ayufwulanda@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 082176014750 
 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan Tinggi Poltekkes Palembang Universitas Sriwijaya 

Bidang Ilmu Kebidanan Kesehatan Masysrakat 
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Lampiran 6. Laporan realisasi Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat 
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