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I. PENDAHULUAN  

Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari program 

pembangunan secara keseluruhan. Jika dilihat dari kepentingan 

masyarakat, pembangunan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan 

swadaya masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat 

melalui perbaikan status kesehatan.Remaja di Indonesia mencakup 

seperempat dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Mengingat remaja 

adalah merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, 

maka remaja memiliki tugas perkembangan yang tidak mudah. Mereka 

harus mendapatkan identitas diri yang positif agar dapat berkembang 

sebagai dewas muda yang sehat dan produktif. 

Remaja memiliki karakteristik yang khas. Remaja cenderung 

energetik, selalu ingin tahu, emosi yang tidak stabil, cenderung berontak dan 

mengukur segalanya dengan ukurannya sendiri dengan cara berpikirnya 

yang tidak logis. Hal ini sering menyebabkan adanya konflik dengan orang 

tua, guru maupun figur otoritas lainnya. Namun demikian, tahap ini adalah 

tahap yang memang harus dilalui oleh remaja dalam mencari identitas 

dirinya. 

Remaja sebagai generasi penerus, yang kedepannya akan 

menyelamatkan bonus demografi dan menyambut Indonesia Emas 2045 

memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, terjamin kelangsungan hidupnya, 

bebas dari tindakan diskriminasi dan perlakuan yang salah, termasuk 

terlindungi dari berbagai masalah kesehatan serta memiliki akses terhadap 

pelayanan kesehatan yang berkualitas.  

 

II. LATAR BELAKANG  

Dalam perkembangannya remaja sangat rentan terhadap pengaruh 

lingkungan. Lingkungan sosial dan budaya yang tidak positif merupakan 

faktor risiko bagi remaja untuk terjebak dalam perilaku merokok, minum-



minuman keras, penggunaan narkoba, seks sebelum menikah, tawuran, 

kriminal, kebut-kebutan dijalan. Semua perilaku remaja yang dianggap 

menyimpang ini sangat berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan 

remaja.  

Berbicara tentang kesehatan remaja adalah salah satu topik kesehatan 

penting dalam kehidupan manusia, karena remaja merupakan bagian dari 

salah satu bagian dari intervensi berbasis siklus. Pentingnya pembahasan 

tentang remaja disebabkan juga karena dari segi jumlah, sekitar 1 milyar 

manusia, hampir 1 di antara 6 manusia di bumi adalah remaja; 85% di 

antaranya hidup di negara berkembang.  

Besarnya populasi kelompok usia remaja dapat dimaknai sebagai aset 

dan potensi bangsa di masa depan. Namun demikian, untuk dapat 

mewujudkan harapan tersebut, negara dan masyarakat harus dapat 

menjamin agar remaja Indonesia mampu tumbuh dan berkembang secara 

positif dan terbebas dari berbagai permasalahan yang mengancam. Upaya 

untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah.  

Beberapa fakta yang menunjukkan bahwa saat ini remaja 

membutuhkan perhatian khusus untuk menghadapi berbagai tantangan 

adalah data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang 

menunjukkan bahwa 28% remaja perempuan dan 24% remaja laki-laki 

meminum minuman beralkohol pada usia sebelum 15 tahun. Sekitar 2,8% 

remaja 15-19 tahun terlibat penyalahgunaan NAPZA, dan 0,7% perempuan 

dan 4,5% laki-laki umur 15-19 tahun melakukan hubungan seks pra-nikah.  

Melihat besaran berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan 

diatas, maka sudah seharusnya pembinaan kesehatan remaja dijadikan 

sebagai bagian dari program prioritas pemerintah. Puskesmas Cigombong 

merupakan Pusat Kesehatan yang bergerak di barisan terdepan pemberi 

layanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis capaian 

kegiatan Puskesmas Cigombong tahun 2018 tentang kegiatan Pelayanan 

kesehatan pada remaja, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan 



kegiatan tersebut, diantaranya adalah remaja belum sepenuhnya 

mengetahui kegiatan Pelayanan kesehatan pada remaja yang ada di 

Puskesmas Cigombong. Oleh karena itu, pada tahun 2019 melalui kerjasama 

lintas sektor Puskesmas Cigombong menginisiasi adanya POSREM 

CIGOMBONG dengan menerapkan model kegiatan pelayanan kesehatan 

remaja yang sesuai dengan kebutuhan dan selera remaja (Berbasis Remaja).  

POSREM CIGOMBONG hadir ditengah masyarakat untuk memberikan 

dampak, untuk memberikan arti terhadap pelayanan kesehatan remaja 

secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Kegiatannya ditujukan pada upaya 

menumbuhkan “awarness” remaja dan Masyarakat akan pentingnya 

menjaga kesehatan remaja. Tak hanya itu, posyandu remaja juga merupakan 

tempat untuk pemberian informasi kesehatan maupun informasi penting 

lainnya kepada remaja secara rutin setiap bulannya. 

 

III. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Membangun remaja yang sehat melalui intervensi kegiatan Posyandu 

Remaja Cigombong untuk mewujudkan remaja yang sehat. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur kualitas kesehatan remaja. 

b. Melibatkan remaja dalam upaya intervensi terkait permasalahan 

remaja 

c.  Memantau kesehatan remaja secara berkala 

d.  Mengedukasi remaja untuk hidup sehat 

e.  Menurunkan angka pernikahan dini 

f.  Membekali remaja untuk mempersiapkan masa depannya dengan 

menjadi Generasi Berencana yang kreatif dan berwawasan 

luas.Memberikan konsultasi akan problema yang dihadapi oleh 

remaja (kesehatan reproduksi remaja). 

g. Penyiapan remaja sehat sebagai generasi penerus bangsa. 



IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 

Posyandu remaja binaan Puskesmas Cigombong dijalankan oleh kader 

remaja yang sudah terlatih. Jumlah kader disetiap posyandu bervariasi di 

setiap sekolah, namun jumlah ini maksimal 15-20 orang. Akan tetapi jumlah 

kader ini sangat fleksibel tergantung dengan kebutuhan masing-masing 

posyandu.  

Kegiatan Posyandu Remaja juga didampingi oleh petugas kesehatan 

seperti petugas PKPR dan guru BK. Kegiatannya yang dijalankan tak jauh 

berbeda dengan posyandu yang lainya akan tetapi, posyandu remaja lebih 

menekankan pada pendidikan remaja dan keaktifan remaja itu sendiri atau 

lebih tepatnya pemberdayaan remaja untuk mengenali dirinya sendiri dan 

mengenali masalah yang ada dalam dirinya dan memunculkan solusi untuk 

dirinya. Dalam pelaksanaannya posyandu remaja dibagi menjadi beberapa 

meja, yaitu : 

1. Meja 1  

Meja 1 adalah meja pendaftaran, semua peserta yang hadir harus 

registrasi agar kader remaja dapat mengetahui jumlah peserta yang 

hadir disetiap posyandu, selain itu registrasi ini dapat dimanfaatkan 

untuk melihat jumlah penerima manfaat dan kurvanya setiap bulan 

untuk bahan evaluasi promosi kegiatan posyandu remaja  

2. Meja 2 

Meja 2 adalah meja pengukuran berat badan dan tinggi badan, LILA, dan 

lingkar perut. Dalam pengukuran berat badan tentunya dimanfaatkan 

sebagai petunjuk adanya remaja yang kurang gizi atau gizi lebih 

sehingga dapat dilakukan penanggulangan secepatnya. Dimeja ini setiap 

peserta dicatat hasilnya untuk mengetahui pertumbuhannya setiap 

bulan.  

3. Meja 3  

Meja 3 adalah meja pengisian Kartu Menuju sehat (KMS). KMS remaja 

sendiri didesain sendiri dengan desain sesuai dengan kebutuhan remaja. 



Hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan di plot dalam grafik 

pertumbuhan yang tersedia didalam KMS. 

4. Meja 4  

Meja 4 adalah meja KIE atau komunikasi informasi dan edukasi. Dimeja 

ini peserta mendapatkan edukasi mengenai kesehatan remaja meliputi 

kesehatan gizi,seksual,dll ataupun mengenai informasi yang lain seperti 

kewirausahaan. 

5.  Meja 5 

Meja 5 adalah pelayanan kesehatan. Pada meja ini diberikan pelayanan 

kesehatan bagi remaja. Secara berkala dimeja ini juga remaja diberikan 

vitamin. Bagi remaja yang bermasalah dengan gizi atau masalah 

kesehatan yang lain, dimeja ini kader akan memberikan rujukan ke 

sarana pelayanan kesehatan primer yaitu Puskesmas jika memang 

diperlukan.  

Sementara itu, untuk menarik minat remaja untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan ini, Puskesmas Cigombong mengadakan Penyuluhan kepada 

peserta posyandu. Pihak puskesmas sendiri membantu dengan 

menyediakan tenaga konseling. Selain itu juga terdapat kegiatan hiburan 

berupa games dan peningkatan keterampilan kemandirian yang 

mengarahkan mereka dalam pembentukan karakter. 

 

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 

1. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program atau nakes tentang 

posyandu Remaja 

2. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor atau kepala UPTD 

pendidikan tentang jadwal pelayanan kesehatan remaja 

3. Melaksanakan Kegiatan Posyandu Remaja 

4. Melaksanakan dokumentasi hasil kegiatan 

 

 



VI. SASARAN 

Seluruh remaja (Kelompok remaja usia 10-18 tahun laki laki dan perempuan 

di wilayah Puskesmas Cigombong 

 

VII. JADWAL TAHAPAN INOVASI DAN PELAKSAAN KEGIATAN 

A. Tahapan Inovasi  

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar 

belakang 

masalah 

Januari 2020 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan 

Ide 

Januari 2020 Perumusan Ide dari 

masukan semua pihak / 

koordinasi dengan Kapus 

3. Perancangan Februari 2020 Menyusun Tim pengelola 

Inovasi dan Linsek 

4. Sosialisasi Februari 2020 Stake Holder terkait 

5. Implementasi Februari 2020 Pelaksanaan Posrem 

 

B. Implementasi Inovasi 

NO 
KEGIATAN BULAN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Posyandu Remaja 
(screening awal dan 
pemeriksaan rutin) 

            

2 Senam kesehatan 
remaja  

            

3. Penyuluhan, bedah 
buku, education game 

            

4. Pengembangan 
ketrampilan 

            

 

 



 

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 

Setiap selesai pelaksanaan kegiatan pengelola program melaksanakan 

evaluasi kesesuaian jadwal, sasaran, tempat dan capaian indikator program 

serta membuat laporan setiap bulan secara rutin, dilaporkan ke koordinator 

UKM untuk dievaluasi, monitoring serta di tujukan kepada Kepala puskesmas. 

 

IX. PENCATATAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 

Melakukan pencatatan pada form rekapitulasi hasil kegiatan atau 

dokumentasi hasil kegiatan untuk membuat laporan program setiap bulan. 

Laporan diserahkan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya ke Dinas 

Kesehatan Kabupaten. Evaluasi kegiatan sesuai dengan indikator standart 

pelayanan minimal atau Penilaian Kinerja Puskesmas dilakukan setiap bulan.  
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