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PERAN SERTA KADER DALAM PELAKSANAAN PROGRAM 

POS PEMBINAAN TERPADU DI PUSKEMAS 

PURWODININGRATAN SURAKARTA 

 

Abstrak 

Penyakit tidak menular (PTM) menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 

menimbulkan kecacatan, kesakitan, kematian tinggi serta menimbulkan beban 

pembiayaan kesehatan yang tinggi. Salah satu cara menganggulangi masalah 

tersebut dibentuklah pos pembinaan terpadu (posbindu) yang melibatkan peran 

serta masyarakat khususnya kader. Peran kader sangat menentukan 

keberlangsungan kegiatan program posbindu di setiap wilayah kerja puskesmas 

kota atau kabupaten. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

rancangan penelitian studi kasus. Metode pengambilan data dengan cara 

wawancara dan observasi. Teknik penetapan informan yang diwawancarai 

dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu 8 kader posbindu aktif sebagai 

informan utama, 2 pemegang program Posbindu serta 2 peserta posbindu sebagai 

informan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader sudah berusaha 

berperan sebaik mungkin namun belum bisa menjalankan posbindu tanpa 

didampingi oleh petugas puskesmas, terhambat keterbatasan alat posbindu, tidak 

adanya kegiatan olahraga sebelum kegiatan posbindu dilaksanakan dan 

identifikasi masyarakat yang terkena faktor risiko PTM belum menyeluruh 

sehingga partisipasi masyarakat kurang. Pelaksanaan program pos pembinaan 

terpadu di wilayah Purwodiningratan belum berjalan optimal. Hal tersebut 

dikarenakan pelaksanaan tidak sesuai petunjuk teknis. Disarankan agar DKK dan 

puskesmas berkoordinasi dengan kader untuk memperbaiki kinerja dalam 

pelaksanaan posbindu dan melatih kader sesuai petunjuk teknis posbindu. 

Kata Kunci : Peran, Kader, Posbindu 

 

Abstract 

Non-infected disease (PTM) has become a problem for people’s health that causes 

disability, illness, high mortality and raises a high burden of health financing. One 

way to overcome this problem is by conducting an integrated development post 

(Posbindu) that involves the participation of the community, especially cadres. 

The role of cadres greatly determines the continuity of the activities of Posbindu 

program in each working area of the city or district health center. The type of this 

research is qualitative study with a case study research design. The data method 

collection is by interview and observation. The technique of determining 

informants interviewed was done by purposive sampling, namely 8 active 

Posbindu cadres as the main informants, 2 Posbindu program holders and 2 

posbindu participants as the triangulation informants. The result shows that the 

cadres have tried to play the best possible role but they are unable to carry out 

posbindu without being accompanied by puskesmas officers, hampered by the 

limitations of the posbindu’s tools, there is no sports activities before posbindu 

activities carried out and the identification of people affected by PTM risk factors 

is not comprehensive so that community participation is lack. The implementation 

of the integrated development post program in Purwodiningratan area has not 
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been running optimally. This is because the implementation does not match with 

the technical instructions. DKK and puskesmas is suggested to coordinate with 

cadres to improve the performance in the implementation of posbindu and train 

cadres according to posbindu technical guidelines. 

Keywords : Role, Cadre, Posbindu 

 

1. PENDAHULUAN 

Perubahan gaya hidup masyarakat melalui urbanisasi, globalisasi dan modernisasi 

telah menyebabkan transisi epidemiologi yakni peningkatan penyakit tidak 

menular (PTM) (Umayana, 2015). PTM merupakan penyakit kronik yang tidak 

dapat ditularkan dari orang ke orang, dan memiliki durasi yang panjang serta 

berkembang lambat. Oleh karena itu PTM menjadi salah satu penyebab tertinggi 

angka kesakitan dan angka kematian (Kemenkes, 2014). Pada tahun 2016 angka 

kematian yang disebabkan oleh PTM sebesar 70% (Kemenkes, 2016).  

PTM yang mengalami peningkatan yaitu hipertensi dan DM (Diabetes 

Mellitus). Prevalensi penyakit hipertensi dan DM pada umur ≥15 tahun di 

Indonesia yaitu penyakit DM sebesar 1,1% tahun 2007 menjadi sebesar 2,1% 

tahun 2013 dan hipertensi sebesar 29,8% tahun 2007 menjadi sebesar 26,5% 

tahun 2013. Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat 10 untuk penyakit 

hipertensi sedangkan peringkat 19 untuk penyakit DM (Riskesdas, 2013). 

Prevalensi penyakit hipertensi dan DM di Jawa Tengah dalam 4 tahun terakhir 

mengalami fluktuasi, terbukti hipertensi pada tahun 2013 sebesar 67%, tahun 

2014 sebesar 57,89%, tahun 2015 sebesar 57,87%, dan tahun 2016 sebesar 60%. 

Penyakit DM juga mengalami fluktuasi, antara lain tahun 2013 sebesar 9,3%, 

tahun 2014 sebesar 16,53%, tahun 2015 sebesar 18,33%, dan tahun 2016 sebesar 

16,42% (Profil Jawa Tengah, 2013-2016). Berdasarkan capaian indikator RPJMN 

program P2PTM tahun 2015-2019, target prevalensi hipertensi tahun 2017 sebesar 

24,28%, sedangkan diperoleh pencapaian sebesar 25,8% (Kemenkes, 2018). 

Hipertensi merupakan salah satu PTM dan juga menjadi faktor risiko PTM 

penyebab PTM lain, seperti stroke dan jantung koroner. 

Terdapat beberapa faktor risiko yang menyebabkan tingginya kasus PTM. 

Faktor risiko PTM antara lain merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola 

makan yang tidak sehat, kurang olahraga, obesitas, stres, dan hiperglikemi 
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(Kemenkes RI, 2011). Berdasarkan rumusan isi Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan PTM bahwa PTM menjadi 

masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kecacatan, kesakitan, kematian 

tinggi serta menimbulkan beban pembiayaan kesehatan yang tinggi. Tingginya 

kasus PTM harus segera ditindaklanjuti maka PTM bisa dicegah jika faktor 

risikonya dikendalikan. 

Salah satu cara mengendalikan faktor risiko PTM yaitu pengorganisasian 

masyarakat dengan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Tujuan 

posbindu PTM yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan 

penemuan dini faktor risiko PTM (Juknis Posbindu, 2012). Manfaat posbindu 

antara lain memberikan semangat bagi masyarakat agar selalu sehat dan hidup 

bahagia di usia lanjut, memberikan keringanan biaya pelayanan bagi keluarga 

yang kurang mampu dan memberikan bimbingan dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya, serta agar tetap sehat dan mandiri (Depkes, 2007). 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 

Mei 2018 dengan cara wawancara salah satu pemegang program posbindu di 

DKK, puskesmas yang memiliki kader aktif di wilayah Surakarta adalah 

Puskesmas Purwodiningratan. Puskemas Purwodiningratan mempunyai 2 

posbindu dan 14 kader aktif. Total penduduk wilayah Purwodiningratan sebanyak 

27.648 jiwa dan memiliki total kasus PTM terendah pada tahun 2017 sebesar 278 

kasus, dua diantaranya yakni hipertensi sebesar 208 kasus dan DM sebesar 21 

kasus (Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2017).  Posbindu di wilayah 

Purwodiningratan memiliki kader yang aktif seperti menjalankan kegiatan sesuai 

petunjuk saat pelatihan posbindu, mengingatkan jadwal posbindu selanjutnya 

antar anggota kelompok, sudah mandiri dalam menggunakan alat kesehatan dan 

memberikan informasi tentang posbindu ke masyarakat. Berbeda dengan 

keaktifan kader posbindu lain yang belum melibatkan lintas sektor seperti karang 

taruna. Berdasarkan data survei awal melalui wawancara di DKK yang peneliti 

lakukan menyebutkan bahwa kader Puskesmas Purwodiningratan mampu 

mengorganisasikan kegiatan posbindu menjadi lebih produktif. Kader mampu 

mengakses sistem informasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) karena 
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dibantu oleh salah satu anggota karang taruna yang menjadi kader. Kader yang 

sudah aktif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program posbindu dan 

sistem pelaporannya.  

Kurangnya inisiatif kader dalam mengajak masyarakat untuk memeriksakan 

kesehatan di posbindu menyebabkan motivasi masyarakat berkurang (Nasruddin, 

2017). Oleh karena itu, peran kader sangat menentukan keberlangsungan kegiatan 

program posbindu di setiap wilayah kerja Puskesmas Kota atau Kabupaten. 

Berdasarkan prestasi kerja tim posbindu di Puskesmas Purwodiningratan tersebut 

perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang peran kader dalam pelaksanaan 

kegiatan posbindu di Puskesmas Purwodiningratan, seperti bagaimana kader 

memberikan motivasi dengan berbagai informasi yang telah diperoleh saat 

pelatihan, berkomunikasi dengan masyarakat tentang posbindu, koordinasi dengan 

antar kader dan menggerakkan instansi terkait atau lintas sektor untuk 

mengembangkan posbindu. Diharapkan posbindu lain mampu 

mengimplementasikan capaian kinerja posbindu yang berada di Puskesmas 

Purwodiningratan. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian 

studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang peran serta 

kader dalam pelaksanaan posbindu di wilayah kerja Puskesmas Purwodiningratan 

Kota Surakarta 

Objek dalam penelitian ini adalah Posbindu Gandekan dan Posbindu 

Purwodiningratan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Purwodiningratan 

Informan utama penelitian ini adalah 8 kader kesehatan, yang terdiri dari 4 kader 

di Posbindu Ngudi Waras dan 4 kader di Posbindu Purwo Bhakti Husada. 

Informan triangulasi adalah 1 orang bagian bidang Pengendalian dan 

Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 1 orang 

pemegang program posbindu di Puskesmas Purwodiningratan dan 2 peserta 

posbindu. Teknik penetapan informan yang diwawancarai dilakukan dengan cara 

purposive sampling dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan 
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observasi. Pengolahan data menggunakan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian 

data dan membuat kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Penelitian ini melibatkan 12 orang, kader  sebagai informan utama sebanyak 8 

orang,  sedangkan informan triangulasi 1 orang pemegang program posbindu 

DKK Surakarta, 1 orang pemegang program posbindu Puskesmas 

Purwodiningratan dan 2 peserta posbindu. Pertanyaan wawancara berdasarkan 4 

aspek peran serta kader yaitu motivasi, komunikasi, koordinasi dan mobilisasi. 

Sedangkan lembar observasi disusun berdasarkan tahapan pelaksanaan posbindu. 

Pendapat tentang posbindu: Informan utama mengatakan bahwa posbindu 

semakin berkembang dalam hal fasilitas kesehatan seperti alat pemeriksaan IMT, 

gula darah dan kolesterol.  

“…memiliki fasilitas pemeriksaan IMT, gula darah, dan kolesterol 

….” 

IU 4 

Status kesehatan masyarakat: Informan triangulasi mengatakan bahwa status 

kesehatan masyarakat akan maksimal apabila masyarakat proaktif untuk 

melakukan pencegahan PTM. Informan utama menambahkan dengan adanya 

posbindu, kesehatan masyarakat bisa terpantau karena tanda gejala PTM dapat 

diperiksa secara rutin. 

“Peserta yang terkena PTM rutin datang sehingga bisa terpantau.” 

IU 5 

Komitmen menjadi kader: Kader mengatakan bahwa peduli dengan 

masarakat dan ingin terlibat kegiatan sosial secara sukarela. Kader termotivasi 

ingin menjaga kesehatan sendiri dan ingin kesehatan masyarakat membaik. 

“Ingin terlibat dalam kegiatan sosial.” 

IU 5 

“...menjaga kesehatan masyarakat dan ingin menjaga kesehatan diri 

sendiri.” 
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IU 4 

Memotivasi masyarakat: Informan utama memotivasi masyarakat untuk hadir 

ke posbindu  dengan cara memberikan informasi tentang kegiatan yang dikerjakan 

saat kegiatana di PKK atau saat memberikan undangan kegiatan posbindu. 

“Saat memberikan undangan sekaligus mengingatkan pentingnya 

posbindu.” 

IU 6 

“Mengajak dan juga memberikan informasi pentingnya Posbindu 

PTM.” 

IU 7 

Memotivasi masyarakat yang terkena penyakit kanker: Kader menyampaikan 

apabila ada peserta yang terdeteksi kanker maka kader memberikan semangat dan 

dukungan, selain itu mendampingi periksa lebih lanjut ke fasilitias kesehatan 

tertinggi. 

“Memberikan support dan mendampingi periksa.” 

IU 1 

Cara menyampaikan informasi tentang posbindu: Kader menyampaikan 

informasi tentang posbindu saat pertemuan PKK tingkat RT hingga keluarahan 

dan memberikan informasi tentang PTM kepada masyarakat saat kegiatan 

posbindu. Informan triangulasi mengatakan bahwa penyampaian belum 

menyeluruh sampai ke pelosok kelurahan sehingga banyak yang belum tau. 

“Kader menyampaikan informasi tentang posbindu hanya sebatas 

lingkungan PKK, belum menyeluruh sampai ke pelosok kelurahan.” 

T 2 

Meyakinkan peserta untuk melakukan pencegahan PTM: Melalui pendekatan 

terlebih dahulu dengan cara mengobrol santai terkait kesehatan pencegahan PTM 

agar bersedia mengikuti apa yang disarankan oleh kader. Selain itu kader 

memberikan informasi tentang kasus-kasus PTM yang kronis, sehingga tergerak 

hatinya untuk mengubah sikap dan perilaku pencegahan. 

“Melakukan pendekatan agar masyarakat mau mengikuti apa yang 

kita sarankan.” 
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IU 2 

Cara mengetahui perubahan perilaku: Kader mengetahui perubahan perilaku 

dilihat dari dokumentasi pemeriksaan posbindu yang berisi hasil pemeriksaan 

yang telah dilakukan saat kegiatan posbindu.  

“Mengetahui perubahan dari hasil dokumentasi pemeriksaan 

sebelumnya.” 

IU 1 

Kendala komunikasi dengan peserta: Di Posbindu Purwa Bhakti Husada 

mengatakan terdapat peserta yang tidak mau mendengarkan nasihat kader, masih 

melakukan kebiasaan yang tidak sesuai dengan tindakan pencegahan PTM.  

“Tidak ada, peserta diberi tahu langsung faham, tapi ada juga 

beberapa yang „ngeyel‟.” 

IU 3 

Identifikasi kelompok potensial PTM: Kader mengidentifikasi kelompok 

potensial masyarakat yang dikeluhkan berdasarkan faktor risiko PTM. Identifikasi 

dilakukan dengan cara mendata dari rumah ke rumah oleh kader RW kemudian 

diserahkan kepada petugas puskesmas. 

“Mendata masyarakat yang terkena faktor risiko PTM kemudian di 

serahkan kepada puskesmas.” 

Sistem pelaporan online: Tahun 2018 web posbindu mengalami transisi 

sehingga tidak bisa di akses. Informan triangulasi mengatakan bahwa pelaporan 

online ini tidak wajib dilakukan, cukup laporan ke DKK secara manual. 

“Pencatatan dan pelaporan baik online maupun offline adalah tugas 

kader. Namun pada tahun 2018 kemarin, website sedang ada 

transisi, sehingga tidak bisa di akses apabila tidak mengumpulkan 

laporan lagi. Ini tidak wajib, tapi kalau dilakukan juga bagus, 

karena selama ini juga DKK yang membantu upload” 

T 1 

Jika salah satu kader tidak hadir: Kader mengatakan jika salah satu kader 

tidak hadir tidak menghambat jalannya kegiatan, karena bisa digantikan posisinya 

oleh kader lain. 
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“Salah satu dari kita bisa dapat menggantikan, karena ada 5 kader 

inti dan 2 kader tambahan yang siap membantu.” 

IU 4 

Kendala yang ditemui saat kegiatan: Informan utama mengatakan bahwa 

kendala yang ditemui saat kegiatan yaitu kesibukan kader sehingga susah mencari 

tanggal kegiatan. Selain itu keterbatasan alat posbindu yang hanya 1 set dan 

dipakai bergantian oleh 2 posbindu. 

“Saya kira kesibukan kader ya, sehingga sedikit susah menentukan 

waktu.” 

IU 3 

Keterbatasan alat, jadi harus nunggu petugas puskesmas bawa dari 

puskesmas.” 

IU 5  

Bekerjasama dengan puskesmas: Informan utama mengatakan bahwa selalu 

pekerjasama dengan puskesmas karena belum bisa mandiri tanpa pendampingan 

puskemas. 

“Iya bekerja sama dengan petugas puskesmas, kami belum bisa 

lepas dari bantuan Puskesmas.” 

IU 1,2,3,4,5,6,7,8 

Mengembangkan kegiatan posbindu dengan kelompok lain: Kader 

mengembangkan kegiatan posbindu dengan DPK, PKK, karang taruna, prolanis 

dan posyandu lansia. Jejaring kerja dengan lintas sektoral masih terbatas. 

“Kerjasama kita dengan prolanis, PKK, posyandu lansia. Kita 

ingatkan agar datang ke Posbindu jika ada undangan kegiatan.” 

IU 7 

Memulai suatu kerjasama dengan jejaring kerja: Sebagian anggota PKK 

merupakan kader Posbindu, sehingga lebih mudah pendekatannya. Pendekatan 

dengan cara mengobrol santai antar anggota lain agar mudah menyampaikan 

informasi tentang Posbindu. Cara lain yaitu memberikan informasi tentang 

kegiatan satu sama lain, saling membantu antar kelompok, aktif melakukan 

kegiatan dan mengerjakan laporan rutin tiap kegiatan. 
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“Pendekatan dulu, ngobrol santai biar mudah menyampaikan 

informasi tentang kegiatan.” 

IU 7 

Memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan kegiatan posbindu: Berdasarkan 

petunjuk teknis posbindu tidak dipungut biaya oleh peserta. Namun berdasarkan 

kesepakatan bersama peserta Posbindu diminta biaya Rp2.000,- untuk swadaya 

PMT dan Rp25.000,- untuk biaya pemeriksaan darah 3 jenis sekaligus, karena 

pemerintah tidak menganggarkan dana untuk pembelian stik pemeriksaan darah. 

Selain itu ada dana DPK dari kelurahan yang turun Rp2.000.000,- setiap 

bulannya. 

“Berasal dari Swadaya tiap orang memberikan 2.000 untuk biaya 

konsumsi (PMT), dan dari DPK biasanya 2.000.000 tiap tahun.” 

IU 1,2,3,4,5,6,7,8 

Terjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pembiayaan posbindu: 

Informan utama mengatakan belum ada kerjasama dengan pihak swasta untuk 

pembiayaan posbindu. 

Kegiatan fisik yang dilakukan: Informan utama mengatakan bahwa tidak ada 

aktivitas fisik atau senam yang dilakukan saat kegiatan posbindu karena 

keterbatasan waktu, sehingga kader menganjurkan masyarakat untuk senam saat 

acara prolanis. 

“Tidak ada mba, kalau aktivitas fisik biasanya masyarakat ikut 

prolanis itu,.” 

IU 1,2,3,4,5,6,7,8 

Menggerakkan tim kader dan instansi terkai agar berjalan rutin setiap 

bulannya: Kader mengatakan saling memberikan semangat, saling membanu dan 

berkomitmen mengerjakan laporan kegiatan posbindu. Selain itu rutin melakukan 

komunikasi dengan tim kader diluar atau saat acara posbindu agar makin solid. 

“Memberikan semangat kepada tim agar selalu tepat waktu 

menyerahkan laporan kegiatan kepada DPK.” 

IU 2 
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Harapan agar posbindu lebih maju: Penambahan alat kesehatan agar fokus 

pada 1 set alat untuk 1 posbindu saja. Harapan lain yaitu masyarakat bisa 

mengubah pikiran dan perilaku bahwa kesehatan itu penting meskipun merasa 

sehat tetap melakukan deteksi dini PTM salah satunya dengan hadir di posbindu. 

“Harapan saya semoga masyarakat mengubah pikiran bahwa 

kesehatan penting, sehingga banyak yang datang ke Posbindu.” 

T 4 

3.2 Pembahasan 

Sebelum terjadi motivasi pada seseorang harus terbentuk pengetahuan terlebih 

dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader sudah memiliki pengetahuan 

tentang posbindu. Agar masyarakat proaktif memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat diperlukan motivasi para pelaksana posbindu PTM 

yang berasal dari kader, petugas puskesmas dan petugas DKK. Teknik motivasi 

yang dibutuhkan yaitu teknik komunikasi persuasif yang merupakan teknik 

memotivasi kerja dengan cara mempengaruhi berpikir logika tentang kesehatan 

sehingga bisa langsung diterima oleh masyarakat dan  berakhir pada keikutsertaan 

masyarakat dalam kegiatan posbindu.  

Saat pelatihan posbindu, kader diberikan informasi tentang pentingnya 

pekerjaan yang dilakukan oleh seorang kader posbindu. Pelatihan akan 

menimbulkan motivasi yang tinggi dan kepuasan atas hasil kerjanya. Sesuai 

dengan hasil penelitian ini, kader peduli terhadap kondisi kesehatan masyarakat 

sehingga ingin terlibat dalam kegiatan sosial dan kader mendapat kepuasan batin 

karena bisa membantu sesama dan termotivasi untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat agar semakin baik.  

Informan triangulasi mengatakan bahwa kader memiliki semangat yang baik, 

namun kualitas kegiatan belum maksimal. Hal itu dikarenakan posbindu 

merupakan kegiatan peran serta masyarakat, sebagai kader secara sukarela 

sehingga membuat motivasi kerja kadang naik turun.  

Komunikasi adalah aspek yang penting untuk tercapainya suatu tujuan 

program kesehatan berbasis peran serta masyarakat karena berdampak pada 

perubahan sikap dan perilaku kesehatan. Komunikasi partisipatif akan mendorong 
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terbangunnya pemberdayaan (empowerment) yaitu heteroglasia, dialogis, poliponi 

dan karnaval.  

Indikator heteroglasia ini kader memiliki cara penyampaian informasi tentang 

posbindu kepada kelompok terintegrasi dengan posbindu misalnya saat pertemuan 

PKK tingkat RT, RW hingga kelurahan, saat kegiatan prolanis, kegiatan 

kerohanian atau kegiatan posyandu lansia.  

Indikator komunikasi dialogis merupakan komunikasi 2 arah dilakukan oleh 

kader dan masyarakat dimana keduanya saling memberikan hak untuk berbicara 

atau didengar. Kader mengupayakan peningkatan pengetahuan peserta dengan 

cara memberikan informasi pencegahan PTM secara langsung agar peserta bisa 

langsung praktik di rumah masing-masing.  

Cara berkomunikasi kader dalam hal lain terkait indikator dialogis yaitu 

memberikan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan 

pencegahan yang sudah dilakukan oleh peserta. Kader dan peserta mengobrol 

santai terkait kesehatan pecegahan PTM agar bersedia mengikuti apa yang 

disarakan oleh kader. Kader juga memberikan contoh kasus PTM kronis, sehingga 

peserta tergerak hatinya untuk mengubah sikap dan perilaku pencegahan 

posbindu. 

Indikator poliponi pada aspek komunikasi terlihat adanya perbedaan dalam 

berinteraksi namun justru akan memperjelas satu sama lain. Misalnya kader yang 

tidak bisa hadir dalam kegiatan posbindu akan memberitahu kader lain pada saat 

penentuan jadwal kegiatan. Kader yang memiliki waktu luang membantu menata 

meja dan kursi, menyiapkan PMT. Apabila kader mendapat undangan di acara 

lain maka salah satu kader menggantikan tugasnya, sehingga komunikasi penting 

dalam hal interaksi antar kader agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

Indikator yang bersifat karnaval ini kader dan peserta berkomunikasi secara 

santai sesuai dengan budaya setempat. Peneliti menemukan saat mewawancarai 

kader tentang kebiasaan sehari-hari di rumah menggunakan bahasa yang non 

formal dan dengan cara bercanda.  

Koordinasi antarkader sudah terlihat sebelum dimulainya kegiatan posbindu, 

yaitu identifikasi kelompok potensial PTM. Kader melakukan identifikasi 
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kelompok potensial sepertin gejala DM, hipertensi dan stroke ke rumah warga 

satu per satu, dicatat dan selanjutnya diserahkan kepada petugas puskemas. Dalam 

hal penentuan jadwal kegiatan posbindu juga dilakukan koordinasi terlebih dahulu 

antara kader dan petugas puskesmas dengan cara berkomunikasi melalui grup 

WhatsApp.  

Saat pelaksanaan kegiatan di posbindu berdasarkan sistem 5 meja. Berawal 

dari pendaftaran, pemantauan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah dan 

konsultasi. Berdasarkan petunjuk teknis program posbindu, bahwa semua meja 

posbindu dipegang oleh kader, kecuali pemeriksaan darah yang dilakukan oleh 

tenaga medis. Namun saat di lapangan menunjukkan bahwa meja konsultasi 

dilakukan oleh petugas puskesmas. Hal itu terjadi karena kurang terlatihnya kader 

dalam memberikan konseling.  

Kendala pada aspek koordinasi juga dialami oleh kader dan petugas 

puskesmas, yaitu keterbatasan alat. Setiap puskesmas diberikan perlengkapan 1 

set alat posbindu, apabila di puskesmas terdapat 2 atau lebih posbindu maka harus 

bergantian memakainya. Alat tersebut disimpan di Puskesmas sehingga 

pelaksanaan posbindu belum bisa dilaksanakan apabila alat tersebut belum siap di 

posbindu.  

Peran kader pada aspek mobilisasi yaitu kader dapat menggerakkan dan 

mengembangkan kegiatan posbindu agar berjalan dengan baik dan semakin 

banyak masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan posbindu. Kader 

berpartisipasi dalam mengembangkan kegiatan posbindu dengan kelompok lain 

seperti PKK, karang taruna, prolanis dan posyandu lansia. Hal tersebut sesuai 

dengan Notoatmodjo (2007) bahwa mobilisasi merupakan partisipasi yang bukan 

hanya terbatas pada tahap pelaksanaan program. Kader harus bergerak untuk 

memajukan kegiatan, misalnya mengembangkan kegiatan posbindu dengan 

kelompok lain dan memulai suatu kerjasama dengan jejaring kerja. Namun 

berdasarkan informan triangulasi bahwa kader belum bergerak menyeluruh ke 

pelosok kelurahan sehingga partisipasi masyarakat untuk datang ke posbindu 

kurang baik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan kegiatan 

posbindu kader bersepakat untuk meminta dana swadaya sebesar Rp2.000 untuk 
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pendaftaran, kepada masyarakat untuk membeli PMT. Selain itu kader 

mengajukan dana DPK (Dana Pihak Ketiga) sebesar Rp 2.000.000,- tiap 

tahunnya. Dana DPK berawal dari hasil musrenbangkel, berawal dari kader 

mengajukan anggaran dalam bentuk proposal, dan dana akan cair setiap 1 tahun. 

Hal tersebut dilakukan agar posbindu semakin banyak pesertanya dan bisa 

memenuhi kebutuhan biaya untuk penyelenggaraan posbindu. 

 

4. PENUTUP 

Peran kader pada aspek motivasi berdasarkan teknik pemenuhan kebutuhan dan 

teknik komunikasi persuasif sudah berjalan sesuai dengan pelaksanaan posbindu. 

Namun terdapat kendala berupa motivasi kader yang naik turun, sehingga peran 

serta masyarakat juga kurang maksimal. 

Peran kader pada asepek komunikasi antar peserta sudah berjalan baik, kader 

berusaha memperkenalkan perilaku sehat pencegahan PTM dan informasi tentang 

posbindu dengan cara berkomunikasi sesuai indikator heteroglasi, dialogis, 

poliponi dan karnaval.  

Peran kader pada aspek koordinasi antar kader berjalan dengan baik namun 

kurangnya koordinasi kader dengan petugas puskemas dalam hal memberikan 

konseling menunjukkan kurangnya sosialisasi tujuan posbindu kepada para 

anggota kader.  

Peran kader pada aspek mobilisasi kader sudah menggerakkan kegiatan 

dengan baik namun kader belum mengembangkan infromasi ke pelosok kelurahan 

secara menyeluruh, bekerjasama dengan jejaring kerja masih terbatas dan 

olahraga sebelum kegiatan posbindu belum aktif dilaksanakan. 
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