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Kategori     Kategori 1, Umum 
Inovasi Pelayanan Publik Yang Inklusif dan Berkeadilan 

 

Judul Posyandu Remaja Pripong Abong Desa Paubekor 

Ringkasan 

(5%) 
200 kata 

Berdasarkan laporan Data Tahunan Di Puskesmas Koting Desa Paubekor dari tahun 

2019-2020 Pernikahan dini dan Kehamilan Usia dini: 4 orang, Kehamilan dengan 
Anemia: 6 orang, Kehamilan dengan KEK :3 orang, Remaja DO: 24 orang. Dan dari 
data- data tersebut sebagai pemicu terlahirnya Anak Stunting dimana data ditahun 

2019-2020 ada 7 anak stunting didesa Paubekor. 
 
Berdasarkan Survei tahunan bahwa Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di puskesmas 

memiliki keterbatasan dan hambatan sehingga membutuhkan upaya memperdayakan 
masyarakat dengan kegiatan Posyandu Remaja disetiap desa. 

 
Dengan adanya permasalahan di atas maka diadakan Posyandu Remaja Pripong Abong 
sebagai Upaya Kesehatan Masyarakat  yang diselenggarakan bersama masyarakat guna 

memberdayakan dan memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan bagi remaja 
di desa Paubekor untuk meningkatkan kesehatan dan Kesadaran hidup sehat.  

“Pripong Abong” besal dari bahasa daerah Sikka yang memiliki filosofi “Merangkul” 
dimana Posyandu Remaja ini berusaha merangkul dengan hati para remaja di desa 
Paubekor ditunjukkan dengan antusiasme remaja dalam mengikuti posyandu. 

 
Setelah adanya Posyandu Remaja Pripong Abong tersebut data tahun 2022, Pernikahan 

Usia dini : 0, Kehamilan Anemia dan KEK: 0, Remaja DO: 5, dan Anak stunting: 0. 
 

 

Ide  

Inovatif  
(20%) 
600 kata 

Remaja sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam melanjutkan 

pembangunan. Berdasarkan Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 
17,65 % penduduk Indonesia terdiri dari remaja. Masa remaja menghadapi banyak 
tantangan baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungan luar.  

Sebagai bentuk pencegahan dan upaya penanganan masalah kesehatan. Sesuai dengan 
Permenkes RI No. 25 tahun 2014 bahwa setiap anak Usia Sekolah dan Remaja harus 
diberikan pelayanan kesehatan. 

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Di puskesmas memiliki keterbatasan dari 
hambatan sehingga membutuhkan upaya  memperdayakan masyarakat dengan 

Kegiatan Posyandu Remaja disetiap desa. 
Berdasarkan laporan data tahunan Puskesmas Koting tahun 2019-2020 pernikahan dini 
dan kehamilan di usia dini: 4 orang, kehamilan dengan anemia: 6 orang, kehamilan 

dengan KEK: 3 Orang, anak stunting: 7 orang.  
Dari data diatas maka diadakan Posyandu Remaja Desa Paubekor sebagai upaya 

kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, 
untuk dan bersama masyarakat termasuk remaja dalam penyelenggaraan pembangunan 
kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja Desa Paubekor untuk meningkatkan 
derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat. 

Posyandu remaja memberikan dampak menurunnya stuting di desa Paubekor menjadi 0 



kasus. 
Tujuan posyandu remaja adalah : 
1. Memantau tumbuh kembang dari para remaja 

2. Pencegahan kehamilan diusia muda 
3. Pencegahan kehamilan dengan anemia dan KEK sejak usia remaja terkhusus remaja 

putri  

4. Pencegahan stunting sejak usia remaja terkhusus remaja putri 
5. Pencegahan pernikahan dini 

6. Pencegahan pergaulan bebas dikalangan remaja 
7. Memastikan pola hidup bersih dan sehat para remaja 
8. Memberikan konseling dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, bahaya dari 

merokok, minuman beralkohol, zat narkotik dan adiktif lainnya sejak usia dini   
 

 
1. Data kesehatan ibu dan anak perdusun 2019-2020 
 

 
 

 
 
Berdasarkan data diatas, jumlah pernikahan dini/ kehamilan usia muda, ibu hamil KEK, 

ibu hamil dengan anemia dan anak stunting dari tahun 2019-2020 sebelum adanya 
posyandu remaja mengalami peningkatan. 
Penyebab utamanya adalah pernikahan usia dini/ kehamilan usia muda. 
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2. Data kesehatan ibu dan anak perdusun tahun 2021-2022 
 

 
 
Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2022 ( setelah ada posyandu 

remaja) mengalami penurunan yang signifikan yakni: kasus pernikahan dini / kehamilan 
usia muda menjadi 0 kasus, ibu hamil dengan KEK menjadi 1 kasus, ibu hamil dengan 
anemia 1 kasus dan anak stuting 0 kasus. 

 
Inovasi posyandu remaja pripong abong desa Paubekor sejalan dengan kategori Inovasi 
Pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan karena inovasi ini adalah salah satu 

bentuk upaya pelayanan kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dan 
diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat khususnya para remaja. 

Keunikan dari inovasi ini yaitu dalam kegiatan posyandu remaja ini dihadirkan nya para 
remaja yang berperan penting dalam posyandu dimana para remaja dilatih sebagai 
kader posyandu yang bertugas mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, 

lingkar perut. Selain itu para remaja sebagai kader memiliki agenda rutin yaitu: 
 Perayaan Valentine bersama bulan Februari 

 Pemeriksaan HB Remaja Putri bulan Maret 
 Senam Kebugaran dan Pemberian PMT bulan April 
 Pembinaan Rohani bulan Mei 

 Ziarah Rohani bulan Juni 
 Pembinaa Rohani bulan Agustus 
 Kuis kitab suci bulan September 

 Pemeriksaan Hb Remaja Putri bulan Oktober 
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 Seminar HIV / AIDS bulan November 
 Natal Tahun Baru bersama bulan Desember 
 

Signifikansi 

(25%) 
600 kata 

Kegiatan posyandu remaja berjalan setiap bulan di tanggal 21 Pukul 16.00 wita. Adapun 

Petugas     kesehatan yang terlibat didalam kegiatan posyandu remaja yaitu:  
 Dokter Puskesmas 
 Pengelola remaja puskesmas 

 Tenaga Kesehatan Desa ( Bidan dan Perawat ) 
 Kader Posyandu Remaja 

 

Kegiatan rutin Posyandu Remaja Desa Paubekor adalah : 
 Pemeriksaan fisik oleh para kader ( Timbang BB, Ukur tinggi badan, Ukur LILA, 

Ukur Lingkar Perut ) 
 Pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk Remaja Putri usia diatas 12 tahun  
 Konseling dan penyuluhan tentang kesehatan remaja oleh tenaga kesehatan. 

 
Selain itu ada agenda rutin yang dilaksanakan untuk memicu para remaja aktif dalam 

kegiatan posyandu remaja yakni:  
 Perayaan Valentine bersama bulan Februari 
 Pemeriksaan HB Remaja Putri bulan Maret 

 Senam Kebugaran dan Pemberian PMT bulan April 
 Pembinaan Rohani bulan Mei 

 Ziarah Rohani bulan Juni 
 Pembinaa Rohani bulan Agustus 
 Kuis kitab suci bulan September 

 Pemeriksaan Hb Remaja Putri bulan Oktober 
 Seminar HIV / AIDS bulan November 
 Natal Tahun Baru bersama bulan Desember 

 
Evaluasi yang dilakukan untuk melihat efektifitas posyandu remaja yaitu melalui 

kegiatan minilokakarya bulanan di puskesmas dan pembagian kusioner kepuasan untuk 
remaja dan orang tua remaja. 
 

1. Data kesehatan ibu dan anak perdusun 2019-2020 
 



 
 
Berdasarkan data di atas, jumlah pernikahan dini/ kehamilan usia muda, ibu hamil KEK, 
ibu hamil dengan anemia dan anak stunting dari tahun 2019-2020 sebelum adanya 

posyandu remaja mengalami peningkatan. 
Penyebab utamanya adalah pernikahan usia dini/ kehamilan usia muda. 
 

 
2. Data kesehatan ibu dan anak perdusun tahun 2021-2022 

 

 
 
Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2022 ( setelah ada posyandu 

remaja) mengalami penurunan yang signifikan yakni: kasus pernikahan dini / kehamilan 
usia muda menjadi 0 kasus, ibu hamil dengan KEK menjadi 1 kasus, ibu hamil dengan 

anemia 1 kasus dan anak stuting 0 kasus. 
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Kontribusi 

Terhadap 
Capaian TPB 

(5%) 
200 kata 

Posyandu remaja Pripong Abong ikut berkontribusi dalam capaian nasional SDGs/TPB 

tujuan ketiga yaitu KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA.  
Dimana berdasarkan data tahunan 2019-2020 data stuting didesa paubekor mencapai 7 

kasus.  
Fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas koting sadar bahwa kasus stunting ini berawal 
dari pelayanan kesehatan remaja yang kurang memadai, sehingga terjadinya angka 

kehamilan usia muda, pernikahan usia dini, kehamilan KEK dan Anemia yang menjadi 
faktor pencentus dari Stunting. 
Posyandu Remaja Pripong Abong hadir memberikan solusi untuk para remaja berupa 

kegiatan pelayanan kesehatan rutin setiap bulannya untuk para remaja. 
Dengan adanya Posyandu remaja Pripong Abong ini remaja didesa paubekor dengan 

mudah mendapat berbagai pelayanan kesehatan setiap bulan seperti pemeriksaan fisik, 
Konsultasi kesehatan dan edukasi kesehatan dari tenaga kesehatan. 
Sejak adanya Posyandu remaja Pripong abong data  tahun 2022 Angka Kehamilan Usia 

Muda, Pernikahan dini, Kehamilan KEK dan Anemia Berkurang. Sehingga Penikahan Usia 
dini dan Kehamilan usia muda yang dapat mempengaruhi Kehidupan sehat dan 

Kesejahteraan masyarakat inilah bisa lebih terkontrol karena Para remaja perlahan 
paham akan resiko dari hal tersebut. 
Posyandu Remaja Pripong abong ada menjadi solusi dari Pencegahan Resiko Stunting 

sejak dini.  
 

Adaptabilitas 
(20%) 

400 kata 

Posyandu remaja Pripong Abong ini sudah direplikasi oleh desa-desa tetangga dalam 
wilayah kerja Puskesmas Koting yakni desa Koting A, desa Koting B, desa Koting C, desa 

Koting D, desa Ribang. 
Posyandu remaja Pripong Abong memiliki potensi sangat mudah untuk direplikasi karena 

beberapa alasan:  
1. Tidak membutuhkan biaya yang besar 
2. Langsung menyentuh masyarakat terutama kalangan remaja 

3. Hanya dibutuhkan kreatifitas dan kemampuan untuk memotivasi orang tua dan para 
remaja 
4. Menjalin kemitraan dengan Pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat 

dan orang tua 
 

Posyandu remaja Pripong Abong menjadi salah satu solusi untuk menurukan angka 
stunting yang disebabkan oleh pernikahan usia dini / kehamilan usia muda, kehamilan 
KEK dan kehamilan dengan anemia. 

 
GAMBAR REPLIKASI POSYANDU REMAJA 

 
1. Posyandu remaja desa Koting B 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
2. Posyandu Remaja desa Koting A 
 



 
 

 
Keberlanjuta
n(20%) 

600 kata 

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan posyandu remaja Pripong Abong 
adalah: 

1. Puskesmas koting sebagai pelaksana utama program 
2. Pemerintah desa Paubekor sebagai pihak pelaksana kedua yang mendanai program  

3. Pengelola remaja sebagai Pihak yang memonitoring program 
4. Tenaga Kesehatan sebagai pihak yang mendampingan program  
5. Remaja sebagai kader posyandu remaja 

 
Sumber Daya Keuangan: 

Program ini masuk dalam anggaran Apbdes Desa Paubekor dalam setahun yaitu: 
1. Insentif Kader : 5 orang x 12 bulan : Rp 3.000.000 
2. Minum Kegiatan : Rp 3.600.000 

3. Pelatihan Kader  : Rp 3.800.000 ( untuk pelatihan kader dilaksanakan satu kali ) 
 
 

 
 

Posyandu remaja Pripong Abong ini juga memberlakukan SOP dalam kegiatannya: 
 



 
 

Kolaborasi 
Pemangku 

Kepentingan 
(5%)  

Posyandu Remaja Pripong Abong Desa Paubekor ini hadir dan ada hingga saat ini tidak 
terlepas dari Peran penting dan dukungan dari berbagai pihak yaitu: Pemerintah desa 

yang mendukung dalam setiap pendanaan, tokoh masyarakat yang selalu membantu 
tenaga kesehatan agar dapat mendorong para remaja agar aktif dalam posyandu, 



200 kata Babinkamtibmas desa Paubekor dan Babinsa desa Paubekor sebagai Narasumber 
tentang bahaya dari kenalakan remaja, Para rohaniwan yang hadir sebagai Narasumber 
dalam kegiatan Pembinaan rohani,PLKB kecamatan koting sebagai narasumber yang 

hadir dengan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Para Tenaga 
Kesehatan Desa yang selalu membimbing kader posyandu remaja. 

 

FOTO MEDIA DAN BERITA DARI POSYANDU REMAJA 

 

 



 

 



 


