
Posyandu Panggung Sandiwara  

 

Menteri kesehatan Endang Rahayu dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa 
Pembangunan sektor kesehatan tahun 2010-2014 diprioritaskan pada peningkatan 
kesehatan ibu, bayi, dan balita; perbaikan status gizi; pengendalian penyakit menular 
dan tak menular; serta penyehatan lingkungan. Salah satu program prioritasnya adalah 
revitalisasi posyandu ( Kompas.com, Selasa 29/12/2009).  

Perubahan prioritas Departemen Kesehatan ke arah yang lebih promotif dan preventif  
ini perlu dihargai. Memilih merevitalisasi posyandu sebagai salah satu media promosi 
dan kegiatan preventif, yang kini usianya sudah hampir 27 tahun juga merupakan 
alternatif yang jauh lebih baik, dibanding menggunakan pendekatan desa siaga, yang 
meskipun baru dilansir oleh Departemen Kesehatan pada periode 5 tahun yang lalu, 
sampai sekarang tidak jelas bagaimana kondisinya. 

Revitalisasi Posyandu diperlukan agar bisa menjadi forum ekstentif untuk memonitor 
status gizi dan kesehatan balita dan ibu hamil. Ekstensif, karena jumlahnya menurut 
sumber berita yang sama mencapai 267 ribu, sehingga mestinya bisa menjangkau 
tempat yang terpencil dimanapun. Perkataan revitalisasi menunjukkan bahwa 
sebagian besar posyandu sekarang dalam kondisi tidak vital. Pengalaman 
menunjukkan posyandu telah beberapa kali mati suri, apalagi kalau sedang ada krisis 
baik nasional maupun regional. Setelah badai krisis ekonomi 10 tahun lalu mereda, 
Departemen Kesehatan melancarkan program Revitalisasi Posyandu, yang menurut 
saya tidak begitu efektif hasilnya. Kini Departemen Kesehatan meluncurkan 
revitalisasi posyandu jilid 2, dengan skema BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) 
yang akan digunakan untuk mengembangkan kegiatan di Puskesmas dan Posyandu. 

Sepanjang struktur yang menyebabkan posyandu mati suri selama ini tidak 
dihilangkan, maka revitalisasi posyandu kali ini saya kuatir akan bernasib serupa. 
Sesuai hukum sistem ”stucture influence behaviour”, sepanjang stukturnya sama, 
maka siapapun akan berlaku serupa (Peter Senge 1990). Sepuluh tahun yang lalu, saya 
mengatakan ”posyandu panggung sandiwara” untuk memudahkan orang mengingat 
apa yang terjadi dengan posyandu kita dulu, dan masih relevan sekarang ini.  

Dengan segala hormat saya kepada kader posyandu yang tetap setia mengelola 
posyandu ditengah berbagai keterbatasan, kebanyakan posyandu kita masihlah 
bersifat panggung sandiwara. Cobalah lihat berbagai panggung tontonan tradisional. 
Begitu panggung dibuka dan lampu menyala, maka para pemain nampak begitu 
gemerlapan. Begitu panggung ditutup, para pemain kembali ke kehidupan asal. 
Posyandu pun nasibnya serupa. Pada hari posyandu dibuka, suasanapun nampak 
meriah dan ceria. Kader memberikan penampilan terbaik yang mereka punya. Begitu 
posyandu selesai, kembalilah kader ke kehidupan aslinya, dililit oleh persoalan sehari 
hari.  

Ditengah lilitan kemiskinan, memang di  beberapa tempat timbul kader pejuang, 
tetapi mengharapkan 260 ribu menjadi pejuang adalah keterlaluan. Adalah tidak 
fair—ditengah-tengah masyarakat yang makin materialistik—mengharapkan kader 



posyandu untuk bersedia ihlas bekerja secara suka rela. Di wilayah-wilayah yang 
posyandunya sukses, hampir semua dapat manfaat. Pejabat lokal mendapat nama, 
orang yang berkunjung mendapat hal-hal yang bisa dicontoh, staf universitas yang 
datang meneliti bisa menerbitkan pikirannya di jurnal ilmiah dan menjadi ternama. 
Sementara kader posyandu, praktis tidak berubah kondisinya. Apalagi di wilayah 
yang posyandunya mati suri, kadernya terlupakan.  

Oleh karena itu penting dalam program menghidupkan kembali posyandu, 
kesejahteraan kader posyandu diperhatikan. Dalam BOK perlu dihitung setidaknya 
berapa biaya oportunitas kader yang bekerja di posyandu. Jika kita menghendaki 
posyandu berjalan baik, maka mestinya kadernya mendapatkan honor yang layak, 
sehingga tidak perlu kuatir tentang periuk nasi keluarganya. Bagaimana kita bisa 
mengharapkan kader bisa menyampaikan pesan bagaimana cara hidup sehat, kalau 
hidupnya tidak sehat? 

Lebih dari itu saya berharap bahwa posyandu dikembangkan tidak hanya melalui 
BOK. Kalau posyandu penting untuk menyehatkan masyarakat, maka posyandu 
diprogram secara terencana. Istilah kerennya, masuk dalam ”mainstream” program. 
Dengan begitu, orang-orang kecil bisa menggunakan posisi kader posyandu sebagai 
salah satu jalan untuk memperbaiki status sosio-ekonominya. Misalnya, mereka yang 
menjadi kader posyandu otomatis mendapatkan kartu jamkesnas gratis. Kalau sudah 
berkeluarga, maka jaminan itu meliputi seluruh keluarganya. Kalau anaknya  sekolah, 
maka anaknya mendapat bantuan beasiswa. Kalau anaknya pintar, mestinya dijamin 
beasiswanya sampai perguruan tinggi. Sehingga anak-anak dari ibu kader posyandu 
bisa menjadi jembatan untuk meningkatkan derajat sosial keluarga. Sebab untuk 
keluarga miskin, memang pendidikan adalah praktis satu-satunya cara untuk 
mengubah stautus sosial keluarga itu dna mengakhiri kemiskinan. Apalagi kalau 
menjadi kader posyandu ini menjadi  leverage point.  Misal, kalau mau bekerja di 
pemerintah daerah, ataupun kalau mau bekerja di swasta, riwayat pernah menjadi 
kader (atau anak kader) merupakan nilai plus.  Saya yakin jika begitu 
penghargaannya, maka kader posyandu tidak perlu dicari. Orang akan berduyun-
duyun antri menjadi kader posyandu.  

 


