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Lampiran 3. Angket penelitian 

 

Nama:  _______________________________________________________________  

Usia:  _________________________________________________________________  

Pekerjaan:  ____________________________________________________________  

Pendidikan terakhir:  ___________________________________________________  

1.  Setiap kehamilan adalah berisiko. B S Tidak tahu 

2.  Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan dimana 

kemungkinan untuk terjadinya penyulit dan atau 

kegawatan dalam kehamilan lebih tinggi dari kehamilan 

biasa. 

B S Tidak tahu 

3.  4T termasuk faktor risiko kehamilan risiko tinggi B S Tidak tahu 

4.  4T merupakan singkatan dari  

___________________________________________________________________ 

  

TP.PKK kelurahan: 
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Lampiran 4. Daftar pertanyaan 

Variabel: Jumlah sumber daya manusia 

1 
Dari keseluruhan jumlah anggota TP.PKK Kelurahan yang ada, estimasi 

anggota yang aktif menurut responden adalah ____________% 

2 
Dari keseluruhan jumlah anggota PKK yang ada, estimasi anggota yang aktif 

menurut responden adalah ____________% 

3 
Dari keseluruhan jumlah kader kesehatan TP.PKK Kelurahan yang ada, 

estimasi kader yang aktif menurut responden adalah ____________% 

4 
Apakah menurut responden jumlah anggota TP.PKK dirasa cukup? Mengapa? 

 ____________________________________________________________  

5 

Apakah menurut responden jumlah kader kesehatan TP.PKK dirasa cukup? 

Mengapa? 

 ____________________________________________________________  

6 

Bagaimanakah menurut responden minat masyarakat untuk menjadi anggota 

PKK? Mengapa? 

 ____________________________________________________________  

7 

Bagaimanakah menurut responden minat masyarakat untuk menjadi kader 

kesehatan TP.PKK Kelurahan? Mengapa? 

 ____________________________________________________________  

8 

a. Apabila minat masyarakat (pada nomer 6 dan 7) dirasa kurang, menurut 

responden, bagaimana menanggulanginya? 

 ____________________________________________________________  

b. Apabila minat masyarakat (pada nomer 6 dan 7) dirasa cukup atau baik, 

menurut responden, apa yang bisa dilakukan untuk menjamin hal tersebut tetap 

ada dalam waktu yang akan datang? 

 ____________________________________________________________  

Variabel:Aktifitas dan kontribusi PKK terkait kehamilan risiko tinggi 

9 
Apa saja kegiatan PKK yang terkait kesehatan ibu, terutama kehamilan risiko 

tinggi?  _______________________________________________________  
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10 

Bagaimanakah deskripsi kegiatan tersebut? 

a. Bentuk dan isi kegiatannya sendiri 

 ____________________________________________________________  

b. Siapa target pesertanya? 

 ____________________________________________________________  

c. Siapa saja yang memegang peranan penting dalam keberhasilan kegiatan 

tersebut, beserta deskripsi singkat tugas dalam kegiatan tersebut. 

 ____________________________________________________________  

11 

Bagaimanakah pelaksanaannya selama ini? 

a. Jumlah anggota yang mengikuti, apakah sesuai target? 

 ____________________________________________________________  

b. Jalannya kegiatan, apakah sesuai dengan yang diharapkan? Mengapa? 

 ____________________________________________________________  

c. Peran pemain kunci (poin 10c) dalam kegiatan, apakah sudah sesuai yang 

diharapkan? Mengapa? 

 ____________________________________________________________  

d. Apakah sarana prasarana penunjang sudah memadai? Bila tidak, apa yang 

dibutuhkan? 

 ____________________________________________________________  

12 

Bagaimanakah kekuatan program? Apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat 

hal tersebut? 

 ____________________________________________________________  

13 

Bagaimanakah kelemahan program? Apa yang bisa dilakukan untuk 

memperbaikinya? 

 ____________________________________________________________  

Variabel: Keberlangsungan kegiatan 

14 

Menurut responden, berapa kalikah idealnya masing-masing kegiatan (poin 9) 

dilakukan? Mengapa? 

 ____________________________________________________________  
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Variabel: Tingkat pengetahuan kader 

15 

Bagaimana sebenarnya peran kader kesehatan, terutama untuk kehamilan risiko 

tinggi? 

 ____________________________________________________________  

16 
Bagaimana di lapangan? Apakah sudah sesuai? Bila belum, apa yang kurang? 

 ____________________________________________________________  

17 

Menurut responden, bagaimanakah kemampuan kader TP.PKK kelurahan 

terkait kehamilan risiko tinggi? Faktor apa yang sangat memengaruhi hal 

tersebut? 

 ____________________________________________________________  

18 

Apakah ada pelatihan-pelatihan bagi kader? Apakah rutin atau tidak? Apakah 

ada pelatihan yang terkait kehamilan risiko tinggi? Apakah rutin atau tidak? 

 ____________________________________________________________  
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Lampiran 5. Lembar validasi angket 
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Lampiran 6. Biodata Mahasiswa 

Nama  : Zhafira Zairinda Cardiva 

NIM  : 22010112120005 

Tempat/tanggal lahir  : Magelang/22 Januari 1996 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Jl. Banjarsari, No. 3, RT 001, RW 001, Tembalang, 

Semarang. 

Nomor HP  : 082136662325 

e-mail  : zhafirazairindac@outlook.com 

Riwayat Pendidikan Formal 

1. TK Mawaddah Lulus tahun: 2002 

2. SD Islam Sabilal Muhtadin  Lulus tahun: 2007 

3. SMP Negeri 6 Banjarmasin  Lulus tahun: 2010 

4. SMA Negeri 1 Banjarmasin  Lulus tahun: 2012 

5. FK UNDIP Masuk tahun : 2012 

Keanggotaan Organisasi 

1. HIMA KU bidang Kesma Tahun 2013 s/d 2015 

2. JMKI KU UNDIP Tahun 2014 s/d 2015 
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Lampiran 7. 

Kapokja IV TP.PKK Kaliwiru 

1.  Berarti ibu sebagai.. Pokja IV nggih? 

2.  Iya, pokja IV, iya 

3.  Jadi PKK kan yang paling dekat dengan masyarakat nggih bu? Na itu kan kalau misalnya kaitannya 

sendiri dengan kehamilan risiko tinggi itu kira-kira peran PKK itu bagaimana? 

4.  Jadi kita kan.. sebagai penyuluh kesehatan terutama juga termasuk bumilnya ya. Itu selalu anu mbak, jadi 

seperti saya memberikan penyuluhan atau mungkin kalau kita ketemu di mana.. apa, ibu-ibu yang sedang 

hamil, gimana mbak? Udah periksa kehamilannya? Udah bu. Umpamanya udah, habis itu udah berapa 

kali? Ini kehamilan yang ke berapa? Itu segala kan. Jadi pertama itu kita mesti tanya kehamilan yang ke 

berapa, karena kan,  kalo dia mungkin hamil baru pertama kan belum punya pengalaman opo gimana kita 

kasih masukan, mungkin kalau periksa rutin, nanti hari, apa, trimester gini.. Kita kasih petunjuk-petunjuk 

yang  bener untuk gizinya, juga makanannya itu juga kita kasih tau. Kalau bisa, kalau sudah mendekati 

untuk waktunya melahirkan, itu juga harus banyak istirahat, jangan terlalu kerja berat gitu ya, juga ikut 

itu, apa, kelas ibu hamil. Itu.. ikut kelas ibu hamil, terus juga senamnya, itu kan ada petunjuk-petunjuk itu 

juga kita arahkan ke situ. Pokoknya semuanya itu ya.. em.. supaya menjaga jangan sampai ada yang, apa, 

resiko tinggi. Kalau bisa ya jangan sampai ke resiko tinggi to, mbak? Jadi kita kasih nasihat, penyuluhan 

untuk jangan sampai ke situ gitu. 

5.  Kalau misalnya dasa wisma itu kan yang masyarakatnya sendiri gih bu? Itu tu apakah semua orang, 

semua warga jadi, termasuk dasa wisma atau ada yang nggak bu? 

6.  Ya itu.. gini ya mbak. Kalau di tempat saya, kebetulan di saya itu.. saya juga tadinya ketua dasa wisma ya. 

Saya mengajak memang, ya sebaiknya itu memang kita dari dasar dulu, karena dasa wisma itu kan dasar 

ya mbak? Jadi saya angkat itu dari dasa wisma. Terus kalau sudah dasa wisma, ikut ke PKK gitu, ke PKK 

RT.. Nanti kalau sudah jadi pengurus di PKK RT, diangkat untuk jadi PKK RW.. gitu.. di tempat saya ya 

gitu, jadi saya memang menarik untuk ibu-ibu harus ikut gitu. 

7.  Harus ikut.. harus semuanya gih bu? Heem.. Kalau misalnya minat masyarakat sendiri untuk jadi dasa 

wisma kira-kira tinggi berarti bu? 

8.  Ya.. sini bagus to mbak. Hampir semua ikut semua.. 

9.  Oh nggih nggih, alhamdulillah nggih bu? Hehe 

10.  Ya, hehe. 

11.  Kalau menurut ibu, misalnya dari dasa wisma-dasa wismanya itu apakah.. em.. estimasi keaktifannya 

berapa persen bu kira-kira? 

12.  Ya... 90 lah, sini kan juga bagus og ya... haha 

13.  Oh nggih nggih. Kalau misalnya untuk PKK RT dan RW bagaimana bu? 

14.  Juga bagus, sama.. 

15.  Juga bagus? Kira-kira berapa persen bu? 

16.  Sama mbak, sama. 

17.  Sama? 90 persenan? Oh.. Kalau misalnya tim penggerak PKK sendiri tugasnya seperti apa bu? 

18.  Ya kalau.. a.. tim penggerak itu kan kita mendapat masukkan itu, penyuluhan dari kota, juga dari 

kecamatan gitu. Terus nanti kita menyampaikan di RW. Ya? Jadi, jadi kita ada pertemuan.. Saya juga, 

juga tim penggerak juga kebetulan kan sama... Jadi, apa saja yang saya dapat dari kelurahan, itu saya 

sampaikan di RW, kebetulan itu memang saya yang selalu menyampaikan hasil, apa, oleh-oleh dari 

kelurahan gitu, saya menyampaikan di RW gitu mbak. 

19.  Kalau untuk jumlah tim penggerak kelurahan Kaliwiru sendiri kan ada 20 orang, gih bu? 

20.  Ya 

21.  Na itu kalau untuk Pokja IVnya ada berapa orang bu? 

22.  Pokja IVnya di sini.. hampir semuanya di.. Jadi kita di setiap RW itu ada 1. Jadi RW di kelurahan itu 4, 

jadi ada 4 orang pengurusnya itu. 

23.  Oh jadi ada 4.. 
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24.  Ya. Jadi dari per RW itu diambil satu-satu gitu. Perwakilan. Jadinya kan kita bisa mendapatkan info.. 

masukkan itu dari RW-RW itu, umpamanya kayak ada yang DB, apa ada apa itu kita bisa ambil dari 

berita itu kan, dari per RW itu. 

25.  Oh nggih, bisa nggih. Kalau menurut ibu, jumlah anggota yang aktif di tim penggerak itu apakah.. berapa 

bu? Estimasi persenannya bu? 

26.  Ya semua hampir aktif mbak. Semua aktif. Kalau.. kita kan kalau nggak aktif juga musti kena tegur juga, 

hahaha 

27.  Oh gitu ya bu? Haha. Kena teguran siapa bu? 

28.  Ya maksude sama bu ketuanya umpamanya Bu, kok sudah tiga kali apa gimana kok ndak datang kenapa? 

Gitu. Kalau bisa diaktifkan ya bu. Gitu gitu, ya mesti kan kena tegur begitu juga. 

29.  Kalau untuk kader kesehatan sendiri di Kaliwiru ada berapa orang gih bu? 

30.  Kader kesehatan itu.. di kelurahan.. di sini ya? Kalau kesehatan itu ya hampir.. setiap yang kader 

posyandu, yang ikut posyandu itu.. ya berapa ya semuanya... Ada empat- 50 mungkin. 

31.  Itu bagaimana bu keaktifannya? 

32.  Ya baik semua mbak. Setiap- kalo saya lihatnya dari posyandu ya, jadi kalo dari posyandu itu saya lihat 

aktif semua. Bagus. Setiap posyandu itu kan kadernya paling sedikit-dikitnya ya 10, 10 itu. Heeh, terus 

mungkin ada tambahan, ada yang, mungkin lebih banyak RTnya, itu biasanya sampai ada yang 12, 13, 

ada yang ini.. Kalau tempat saya 10, anu.. karena saya Cuma ada 5 RT.. Kalau di RW 1 2 itu kan ada 7 

RT. 

33.  Nggih. Oh.. berarti menyesuaikan dengan jumlah RTnya ya bu? 

34.  Iya. 

35.  Kalau untuk estimasi persenan aktifnya berapa bu kira-kira? 

36.  Saya kira aktif semua.. Ya bagus lah. Ya mungkin kalo.. kalo tempat saya ya mungkin 90% bagus.. 

37.  Kalau untuk minat masyarakat sendiri menjadi kader gimana bu? 

38.  Na itu kalau minatnya ya, haha, kalau minat itu ya saya kira tu ya susah juga mbak nyari itu. Nyatanya 

saya jadi ketua posyandu itu sudah hampir 20 tahun nggak bisa ganti, hahaha. Kalau untuk minat tu 

memang susah, kita ya harus sering-sering ya, maksudnya, mengajak.. Ya seolah-olah tu seperti.. kasih 

iming-iming, nanti kalo jadi kader posyandu tu enak, gini gini, gitu lo mbak. Tapi kalau, kayaknya sudah 

ngejalani ih anu ya, repot ya, gini gini, itu tu sudah biasa ya mbak, haha. Ya memang kader tu namanya 

sukarela, semuanya juga ya. 

39.  Sukarela, nggih. Tapi pahalanya banyak ya bu? 

40.  Iya, amin, hahaha 

41.  Hahaha. Em.. itu kira-kira untuk meningkatkan minat masyarakat jadi kader berarti kira-kira harus 

digimanain bu? 

42.  Ya.. ya pokoknya mbak, gini kan.. seperti kalo.. saya, saya sebagai kader- ketua posyandu, ya ketua PKB 

juga, itu saya kan sering bilang ee.. pokoknya gimana kalau kita ga bantu untuk di wilayah kita sendiri, 

untuk mengetahui ini ada.. apa, mungkin ada yang bayi harus butuh imunisasi, diarahkan, atau mungkin 

ibu yang hamil atau ibu yang, apa, macem-macemlah untuk kesehatan terutama. Itu kan kita.. bisa taunya 

dari.. per RT kan? Kalau kita ndak ngajak untuk per RT itu harus ada kader, harus ada yang membantu 

saya, kalau saya tu kan ketua dari RWnya, jadi saya mohon untuk semua, RT itu untuk mempunyai kader 

kesehatan. Saya bilang gitu. Jadi pasti ada lah mbak, karena kalo saya sendiri kerja ndak mungkin to? 

Kalau saya ndak dibantu dari per RT ya, haha. Itu saya bilang gitu.. Apa.. apa, kita harus juga.. ya 

semuanya itu kita harus saling kerja sama ya mbak, kalo ndak gitu ya ndak bisa. Ya semuanya itu harus 

baik-baik semua ya. Saya nyampaikan.. ini.. umpamanya saya di RW menyampaikan hasil, ini oleh-oleh 

dari kelurahan, untuk kesehatan, itu tolong mbak disampaikan di RT, khususnya yang di Pokja- bagian 

Pokja IV gitu. Nanti disampaikan.. ya mungkin di sana sendiri yang menunjuk, kira-kira siapa ya yang 

pantes untuk jadi kader, posyandu, apa kader kesehatan gitu. Lha saya biasanya itu saya melihat kalo saya 

bicara ini, kok dia kasih masukkan itu bagus? Terus saya minta ini kalo bisa jadi kader kesehatan, saya 

begitu, kalo saya.. Ya ndak.. ndak tau kalo yang lain, kalo saya begitu mbak. Jadi kira-kira saya 

menyampaikan ini dia gampang untuk mengerti, untuk menyampaikan ke orang lain, itu saya tarik dia 

untuk jadi kader kesehatan. 

43.  Oh.. begitu. Berarti, awalnya tu kader umum dulu nggih bu semuanya? 
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44.  Iya 

45.  Nanti baru dipilih ya? 

46.  Iya, begitu. 

47.  Kalau untuk jadi kader umum sendiri itu apakah milih juga bu, atau sukarela masyarakat mendaftar begitu 

bu? 

48.  Oh biasanya ya.. Umpamanya ya mbak, itu ada atasan, umpamanya, dari kota- apa, umpamanya ketua, 

ketua PKK umpamanya terus melihat di kegiatan kita itu kira-kira yang mampu di situ, ini di bidang ini 

umpamanya, lha terus, dia menunjuk: kalau bisa kamu di anu aja ya, di kader kesehatan. Kader pangan, 

ini, gini. Itu ditunjuk dari situ. 

49.  Oh nggih. Kalau misalnya kegiatan PKK sendiri yang terkait kehamilan risiko tinggi apa aja bu, selain 

tadi misalnya ada penyuluhan gih bu? 

50.  Heem, heem. Ya itu pendampingan to? 

51.  Pendampingan? Nggih nggih. Kalau kelas ibu hamil ada juga bu? 

52.  Ini baru mulai dibentuk. Baru mau mulai dibentuk. Kemarin itu baru dibicarakan, karena ya kan sekarang 

ada gasurkesnya itu to? Masing-masing di kelurahan satu, yang DBD satu. Jadi kita ya itu, dibantu sama 

mbak itu yang, apa, ngurusin itu, gasurkesnya itu ada. Ya membantu itu, mendampingi yang ibu hamil. 

Jadi kita kalo ada berita di per RT.. Kader kan kalau di posyandu itu kan saya sok tanya: ini kira-kira ada 

yang hamil ga? Saya bilang gitu. Ada bu, ini di.. RT ini, RW sekian. Nanti saya kumpulkan, terus saya 

kunjungi sama gasurkesnya itu, nanti kita sama-sama untuk menanyakan, apa, gimana-gimana untuk 

nanti...  Untuk bersama-sama, selalu berdua, saya kalo anu.. Kalo nggak ya sama kader dari per RT 

RWnya itu. Kan dia yang menunjukkan ini rumahnya di sini.. Terus kita sama-sama, gitu. Jadi ada 

masukkan apa? Umpamanya dia bilang kalo wah ini masuk rumah sakit, karena ini ini, kan kita cepet 

dapat infonya. Kan, awal kita sudah.. pengenalan caranya, na sudah itu kan kita dilanjutkan dengan ini 

kan mbak, harus kerjasama lah antara kader-kader di per RT juga, RW itu, jadi masukannya cepet, gitu. 

53.  Hm, nggih nggih. Berarti kalo untuk em.. jumlah kadernya tadi  kan ada 50an nggih bu? 

54.  Iya, iya. 

55.  Itu kira-kira menurut ibu apakah cukup jumlahnya untuk mengatasi kehamilan resiko tinggi atau 

bagaimana bu, atau ada kurang? 

56.  Ya saya kira cukup mbak, biasa aja. Soalnya kan, lingkungan kita kan sedikit, cuman 5 RT. 5 R- nggak, 1 

RW itu ada 5 RT, ada.. itu kan belum mesti ada yang hamil semua, haha, ya kan? Ada yang nggak sama 

sekali hamil dari 1 RW itu juga bisa.. Ada yang 1 RW itu bisa hamil 5.. Itu jadi kan, lain-lain gitu lo 

mbak, jadi ya alhamdulillah ini kebetulan yang jauh dari wilayah saya, itu nggak ada yang hamil gitu, 

hahaha, jadi kan enak. Tapi yang di wilayah saya justru ada 5 ibu hamil, gitu. Jadi enaknya kan di situ. Ya 

pokoknya asal kita bisa kerjasama semua, satu.. semua ya satu wilayah, satu kelurahan ini, ya semua 

masukan gampang to mbak, dapet anu- info-infonya itu cepet gitu. 

57.  Oh nggih. Tadi untuk pendampingan itu.. ee.. berapa kali bu? 

58.  Kalau pendampingan itu biasanya.. ya sebulan sekali mbak. 

59.  Sebulan sekali nggih bu? Oh nggih nggih. Kalau untuk penyuluhannya? 

60.  Kalau penyuluhan.. ya juga saya tiap pertemuan gitu.. pasti menyampaikan.. Ya umpamanya: tolong bu, 

ini disampaikan .. ada.. IMD, ada.. ya macem-macem lah mbak. Ada ASI eksklusif, ini tolong 

disampaikan. Jadi saya nyampaikan di RW, PKK RW nanti dilanjut di RT masing-masing, gitu. Itu 

biasanya begitu. 

61.  Kalau pertemuannya itu sebulan sekali bu? 

62.  Iya. Pertemuannya di PKK, di RT, itu sebulan sekali semua mbak. Kalau pendampingan, kalo 

umpamanya kita sudah menginjak yang hampir melahirkan, seperti itu, ya kita 2 kali. 2 kali kunjungan. 

Kalo yang masih biasa sih paling 1 2ka- 1 bulan sekali kita datangi, gitu. 

63.  Kalo yang kelas ibu hamil tadi rencananya berapa.. kali bu? 

64.  Itu kayaknya kalo ga salah sebulan sekali mbak, kayaknya gitu. Kita bergantian soalnya. Jadi ee.. kita kan 

baru mau membicarakan itu, tapi baru direncana itu sepertinya setiap RW gantian, gitu. Nanti di rumah 

ini, nanti di rumah itu, gitu lo mbak. Kayaknya sebulan sekali kayaknya, kita belum mulai soalnya, haha. 

65.  Berarti kalau lokasinya di rumah warga bu? 

66.  Ndak mesti. Ada juga yang di balai desa ada, di balai RT juga ada. Pokoknya tinggal kita liat, 
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saumpamanya di wilayah kita banyak, ya kita taroh di balai desa mungkin, atau di kelurahan ya, bisa juga. 

Tapi kalo umpamanya sedikit, ya di wilayah kita, masih di RW ini yang dikunjungi. Ya kita anu, 

ambilnya mungkin di rumah-rumah juga bisa. 

67.  Hm... Kalau misalnya pelaksanaan posyandu selama ini bagaimana bu? 

68.  Kalau pelaksanaan posyandu satu bulan sekali 

69.  Oh satu bulan sekali gih bu? Tapi yang datang.. aktif gih bu? 

70.  Banyak, banyak. Ya, aktif semua. 

71.  Itu kira-kira untuk misalnya yang program-program tadi itu apakah sudah sesuai yang diharapkan bu? 

72.  Iya. Heem, heem. Alhamdulillah ya? Hahaha 

73.  Alhamdulillah, nggih, haha. Kira-kira apa bu, menurut ibu, yang harus dilakukan supaya untuk lebih 

bagus lagi, gitu? Kira-kira? 

74.  Ya kalo saya ya.. untuk semangat, gitu ya? 

75.  Mungkin bu? 

76.  Biar lebih semangat lagi gitu ya? 

77.  Bisa bu, hehe. 

78.  Biasanya ya kan kalo.. kita kan soalnya kalo di Posyandu itu, kader itu mesti berangkat ke puskesmas, 

nanti kita untuk kegiatan di sana kan dapat masukan, penyuluhan, dari puskesmas masing-ma- wilayah 

kan, mesti gitu. Jadi kalo saya, tempat saya tu Kaliwiru ee.. puskesmasnya itu Kagok. Kalo yang can- 

sana kan, Jatingaleh itu kan Candilama. Kalo tempat saya ini. Jadi sebulan sekali juga mengunjungi situ. 

Jadi nanti dapet masukan, apa-apa itu, lha saya mesti mengajak juga untuk kader kalo bisa bergantian, jadi 

kita sama-sama dapet ilmu, gitu. Hehehe. 

79.  Oh.. berarti itu ada kuotanya gitu ya bu? 

80.  Iya 

81.  Oo, gitu.. berarti gantiannya tu nanti, misalnya yang datang itu nanti disuruh membagikan ke yang kader 

lain atau bagaimana? 

82.  Ya mesti gitu to mbak, biasa, kalo dari- kita dapet masukan dari penyuluhan-penyuluhan dari puskesmas, 

atau mungkin dari DKK itu kan sering ada juga. Lha itu nanti kita masukan ke kelurahan, juga ke RW, 

jadi nanti kan ada masing- dari kelurahan itu ada masing-masing kader di RW, apa, per RW itu. Nanti di 

RW itu menyampaikan di RT gitu to mbak? Ya saling sambung, ya gitu lo. Hahaha. 

83.  Nggih, hehe. Kalau untuk penyuluhan kadernya itu berapa kali bu? 

84.  Kalo penyuluhan kader sebulan sekali. 

85.  Sebulan sekali, yang kader dilatih.. gitu ya bu? Yang di puskesmas itu nggih bu? 

86.  Iya. Heem, heem. 

87.  Oh... kalau materinya sendiri apakah em.. tentang kehamilan resiko tinggi itu sering atau.. selalu atau... 

88.  Yo mesti, mesti ada mbak. Kalau resiko tinggi itu setiap bulan mesti ada itu. Soalnya kan kita dapet 

laporan umpamanya, kan masih ada ibu hamil, pasti lah, 1 ibu 2 ibu mesti ada. Jadi kan bagaimana bu, 

ada resiko tinggi apa ndak di wilayah ibu? Itu lha kita tinggal menjawab ada yang resiko, ada yang resiko 

tinggi, kan begitu, ya to? Pasti harus laporan, gitu. 

89.  Na untuk yang tau resiko tinggi ato nggak resiko berarti yang tadi datang itu ya bu? 

90.  Ya itu pas sudah berobat. 

91.  Oh pas udah berobat? 

92.  Jadi kita.. ya nggak, gini ya mbak. Seumpamanya saya datang, terus.. kok kayaknya dia.. saya, kan kita 

tanya, ya to, kan dari situ kan ada brosur yang untuk.. ya misal darah tinggi. Saumpamanya lha kok 

tensinya tinggi ya mbak? Wah ini berarti termasuk resiko tinggi, apa dia punya hipertensi, apa, asma, itu 

kan termasuk juga, jantung. Oh ini ada resiko tinggi, jadi yang dimasuk- atau mungkin jarak 

kehamilannya terlalu dekat, itu juga. Atau ee.. umurnya sudah lanjut, atau mungkin yang lebih muda, 

masih muda sudah hamil, itu kan penting juga. Kita kan menanyakannya gitu. Pertama kan mesti nanya, 

mbak umur berapa ini sekarang? Umpamanya dia: ini saya, umpamanya ya, kecelakaan umur sekian gini 

gini. Aduh mbak, ini berarti... lha itu kita masuk resiko tinggi juga kan? Karena dia masih muda, masih 

belum waktunya kok sudah hamil. Itu kan, mengetahuinya kan dari situ to mbak? Terus kita laporan ke 

puskesmas, ini ada kehamilan umur sekian. Nanti puskesmas mengunjungi, gitu. 
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93.  Oh gitu.. berarti kalo misalnya sudah dapet ibu resiko tinggi dilaporkan ke puskesmas nggih bu? 

94.  Iya 

95.  Oh, habis itu puskesmas yang mengunjungi? 

96.  Iya, datang gitu. 

97.  Oh nggih. Tapi tetap dilakukan pendampingan di ibu-ibunya? 

98.  Iya tetep. 

99.  Ooh, gitu, oh nggih nggih. Kalau menurut ibu, peran kader kesehatan di kelurahan Kaliwiru bagaimana 

bu, selama ini bu? 

100.  Kalau saya kira baik semua, bagus heeh. 

101.  Hm.. kira-kira itu apa ya bu yang mempengaruhi bahwa kader itu bisa bagus atau bisa mungkin kurang 

atau gimana... 

102.  Ya kita selalu memberi semangat mbak. 

103.  Semangat gih bu? 

104.  Iya, hahaha. Walaupun kita cuman, gak, ya... masalahe gini, gak usah dibayar nggak papa, yang penting 

itu di atas ya mbak, hahahaha. Ya seumpamanya gitu ya mbak, soalnya biar bisa awet, hahaha. 

105.  Haha, nggih. Kalau ini pertanyaan terakhir nih bu. Hehe. 

106.  Oh iya, iya, hahaha. 

107.  Eng... kan, menurut data yang saya liat nih bu, kalau kelurahan Kaliwiru itu kemarin, taun kemaren 

alhamdulillah ibu yang meninggalnya ga ada bu. Na itu bagaimana bu menurut ibu, kan ada yang 

kelurahan yang tinggi, ada yang anu.. sebenarnya PKK itu berperan besar nggak si bu? 

108.  Ya saya kira iya mbak. Pasti lah, hahaha, karena kita kan selalu ada komunikasi ya. Jadi umpamanya 

kayak di.. kita pertemuan PKK, atau mungkin dawis. Ee, siapa yang dengar, la itu, ada ibu hamil di sini? 

Terus saya tanya, gimana ibunya masih muda apa udah anu..? Kita saling tanya ya mbak. Umpamanya 

kalo saya di pertemuan PKK RT, mungkin saya tanya, gimana? Di tempat ibu, wilayah ibu ada ndak yang 

ini.. umpamanya di dawis apa dimana. Kalau di pertemuan RW mungkin di posyandu atau dimana, itu 

saya tanya, ke kader itu pasti saya tanya. Ada yang hamil ga di RT? Ya RT sekian, sekian, sekian. Ada bu, 

ini yang ini, ini. Na nanti saya catet.. Kira-kira umurnya berapa, hamil yang ke berapa, itu kan pasti saya 

tanya, kehamilan ke berapa, anak yang ke berapa, sudah pernah keguguran apa belum. Ini kan. Tanya aja 

dulu, ya nanti saya kunjungi gitu. Ya baru tau semuanya, kalo belum dikunjungi nggak tau kan mbak. 

Atau mungkin gasurkesnya saya kasih kabar, anu mbak, ini ada yang hamil, katanya kok resiko tinggi ya? 

Kalau diliat dari datanya itu sepertinya resiko tinggi. Oh iya bu, nanti saya datengi sudah. Na nanti kita 

datengi sama-sama. 

109.  Selama ini kalo ibu hamil yang di daerah sini gimana sih bu? Apakah banyak yang resiko tinggi atau 

alhamdulillah nggak resiko tinggi semua bu? 

110.  Ya yang resiko tinggi paling 1, 2 itu ada. Kan hipertensi, biasanya kan begitu. Alhamdulillah ya bagus lah 

hehehe. 

 

Sekretaris TP.PKK Kaliwiru 

1.  Kalau yang benar2 PKK... ndak ada si mbak. Kalau kehamilan risiko tinggi itu, ada organisasinya sendiri 

gitu lo, PKB. 

2.  Oh.. PKB itu.. singkatan dari apa ya bu? 

3.  Apa... keluarga berencana itu lo mbak 

4.  Ooh.. 

5.  Heem, kalo yang biasanya kan itu ada hubungannya dengan kesehatan, itu memang ada pertemuannya 

sendiri di luar PKK, jadi kader2 PKB itu.. sendiri... dari kader PKK, cuma emang kebetulan saya kader 

PKK juga kader PKB. Jadi kalo di PKKnya sendiri kan, apa.. sebenernya itunya ga ada sih, apa.. 

korelasinya gitu lo, di.. di.. risiko tinggi lo ya, terutama kesehatan bumil risiko tinggi tu kalo di PKKnya 

sendiri kan ga ada, soalnya kalo di Pokja IV PKK kan hanya posyandu. 

6.  Oh.. hanya posyandu ya bu? 

7.  Heem, posyandu, bin-apa, lansia, sama apa.. erh.. balita.. Tapi kalo yang langsung ke.. kan sekarang kan 
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memang di posyandu tidak boleh ada pemeriksaan, tidak boleh melayani pemeriksaan ataupun 

pengobatan, jadi hanya khusus erh.. heeh.. posyandu nimbang apa gitu. Dulu memang di posyandu boleh 

memberi obat, seumpamanya darah tinggi diberi obat, untuk pemeriksaan kehamilan ada bidannya, bidan 

datang. Kalau sekarang ga boleh, jadi seperti kayak kemaren, PIN, itu juga yang menetes tidak boleh dari 

kader PKK, tidak boleh dari kader Posyandu, tapi langsung dari petugas kesehatan Puskesmas. Kita hanya 

penyelenggara. Jadi Posyandu itu hanya penyelenggara, gitu.. 

8.  Oh.. nggih.. 

9.  Tapi monggo meh tanya apa seumpamanya saya bisa jawab. 

10.  Ini mungkin saya awalnya mau menanyakan tentang PKK kelurahan Kaliwiru sendiri nggih bu, kalo 

untuk jumlah tim penggeraknya ada.. berapa orang ya? 

11.  Kalau tim penggerak sendiri hanya 20.. 24 apa 22 sekarang.. 

12.  Oh, sekarang malah 24 atau 22 ya bu? 

13.  22 heem 

14.  Kalau untuk yang bergerak di bidang.. Pokja IVnya ada berapa bu? 

15.  Pokja IV Bu Juarto sama bu Jumanto.. 2 

16.  Oh berarti ada 2 nggih bu, hem.. nggih nggih. Kalau menurut ibu, estimasi keaktifan persentase anggota 

tim penggerak kira2 berapa persen bu? 

17.  Hanya.. 50, kan sekarang sudah ada.. banyak yang sepuh gitu lo, makanya ini rencananya bulan.. dalam 

bulan ini atau bulan depan mau ada regenerasi cari gene- apa, cari yang muda2 gitu lo, soalnya sudah 

banyak yang ga aktif, soalnya umurnya kan.. seumur ibu saya, jadi kan mau regenerasi gitu lo. Sekarang 

soalnya cari.. cari kader tu susah, cari kader tu susah, terutama di sini. Mungkin kalau di kelurahan lain 

saya ga tau tapi saya sering sih datang ke kecamatan, atau ke kota memang ya temennya sepuh2, maksude 

yang.. yang usia saya apalagi yang bawah saya tu ga ada gitu lo jadi mesti di atas saya gitu..  Memang, 

pencarian kader soalnya namanya PKK kan kerja sosial ya mbak jadi ga ada.. ga ada.. ga ada bayaranne 

kasaranne, jadi banyak orang yang.. yang yaah belum, belum mau gitu lo soalnya kan kayaknya nggak 

ada pekerjaan, kayaknya ga ada kegiatan, tapi kalau kita lihat administrasinya tu seperti orang bekerja, 

seperti orang kantoran jadi kita harus pegang laptop, harus tau.. keuangan, apa itu, harus tau semua. Jadi 

banyak, banyak kader yang belum, belum, belum mau terjun secara sosial gitu. Soalnya kalo PKK kan 

benar-benar sosial, jadi kita harus apa, seumpamanya ada kegiatan ini, harus mau kirim kader ke mana ke 

mana ke mana gitu kan harus meluangkan waktu bener2, kalau memang tidak dari dalam hati tu susah 

gitu lo. 

18.  Hm.. nggih nggih. Kalau untuk misalnya yang paling bawah dari PKK itu kan dasa wisma nggih bu, yang 

paling kena di masyarakatnya, yang paling langsung. Itu.. apakah semua anggota masyarakat jadi dasa 

wisma atau bagaimana bu? 

19.  Seharusnya begitu, tapi ada yang ga mau. Kan seump- orang kan beda2 ya mbak, ada yang mau 

berorganisasi seperti saja di RT saya, ada beberapa keluarga yang tidak mau berorganisasi, gitu. Sudah 

diajak juga.. kasaranne cuma ikut arisan, ikut pertemuan gitu kan tidak.. pada ga mau gitu.. Ya seharusnya 

semua wajib ikut, di dawis itu makanya kita mengadakan dawis kan sasarannya yang paling bawah, 

paling dasar dari apa, keluarga itu sendiri, masyarakat itu kan dawis. 

20.  Oh.. kira2 itu yang.. jadi dasa wisma dengan.. dibandingkan dengan seluruh anggota masyarakat itu kira2 

berapa persen ya bu? 

21.  Kalau di persentasi ya banyak sih.. soalnya hanya 1-2 sih yang ga mau kan.. Yang benar-benar tidak mau.. 

yang benar-benar tidak mau bermasyarakat di RT saya paling 1-2, 1-2 orang. 

22.  Oh nggih.. kalau untuk jumlah kader kesehatan tim penggerak PKK sendiri berapa banyak, berapa orang 

bu? 

23.  Kalau kader kesehatannya.. di sini... di PKK Kaliwiru ya? 

24.  Nggih kaliwiru. 

25.  Kalau yang asli kesehatan ya nggak ada, kalau petugas kesehatan dari DKK ada tapi itu dari luar. 

Memang asli dari petugas DKK ada 2, mbak Ifa sama Mas.. siapa, Yasir. Yang mas Yasir baru. Memang 

ada petugas, itu satu kelurahan 1 kan. Kalo yang mas Yasir itu khusus jemantik, DBD. Kalau yang mbak 

Ifa itu yang bumil resti itu.. Pendampingan bumil resti. 

26.  Berarti.. kadernya itu.. nggak dibagi kesehatan gitu ya bu, tapi seluruhnya tu.. kayak, kader Umum gitu ya 

bu? 
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27.  Ya kan Pokja, Pokja2 kan. Kalau yang, Pokja IV itu ya bisa sih sedikit-sedikit soal kesehatan lingkungan, 

kesehatan masyarakat, taulah sedikit gitu kan. Tapi kalau yang khusus kader kesehatan erm, misalnya ada 

pelatihan khusus kader kesehatan kayaknya belum ada. 

28.  Ooh..gitu bu? Kalau kader Pokja IVnya itu kira2 ada berapa banyak ya bu? 

29.  Kalau se.. seKaliwiru ya? 

30.  Nggih, seKaliwiru kira2.. 

31.  Kalau seKaliwiru berarti rata2 aja, per RW dua lah ya to? 2 kali 4, 8. 

32.  Oh.. nggih nggih. 

33.  Tapi kalau mau spesifik sih ada Cuma apa ya, datanya kan, datanya di buku.. sek ta’ liatin di bukune. Di 

buku saya ada apa nggak 

34.  ... Kalau pola bersih hidup sehat ada 15, cuma kan beda ya kader kesehatan sama kader PHBS kan.. beda. 

Posyandu, gizi, PHBS. Kalau khusus yang kesehatan sih nggak ada mbak. 

35.  Kalau untuk yang.. ibu hamil itu kira-kira masuknya kerja kader yang mana nggih bu? 

36.  PKB, kalo yang bumil. Cuma kan PKK punya, ada catetannya. Dicatet di Pokja IV. Kalau di penggerak 

PKK yang mencatat bumil, terus balita, itu di Pokja IV, masuknya di Pokja IV. 

37.  Oh.. nggih nggih. Kalau untuk kadernya PKB itu jumlahnya ada berapa sih bu? 

38.  PKB.. PKB itu.. ntar.. ya sekitar 30an lah. Kalau undangannya ya. Undangannya kita buat untuk satu 

kelurahan itu 30. 

39.  Oh nggih.. itu kalau misalnya menurut ibu itu kira-kira kadernya itu.. berapa persen sih bu yang aktif? 

40.  Kalau yang aktif, erh di lingkungan masing-masing saya nggak tau ya mbak, tapi kalau yang datang ke 

pertemuan sih ya kira-kira 25.. dari 30 undangan. 

41.  Oh nggih nggih. Kalau menurut ibu, jumlah anggota tim penggerak PKK untuk menangani kasus 

kehamilan risiko tinggi kira-kira cukup ngga bu? 

42.  Kalau 1 kelurahan ya ndak cukup. Kan biasanya itu kalo yang jalan mencari ke.. rumah-rumah itu ya, 

sekarang kan diwajibkan dari kecamatan hanya bu lurah. Bu lurah didampingi kader kesehatan kayak 

mbak Ifa, didampingi mbak Ifa, terus untuk tiap RWnya kan ada Pokja IV di RW na itu biasanya sama, 

kalau yang di RW 3 sama bu Juarto.. atau sama kader-kader juga biasanya. 

43.  Hm.. kalau minat masyarakat sendiri untuk menjadi kader itu bagaimana bu? 

44.  Wah itu susah ya.. Soalnya kan, ini kerja sosial, kasarannya ya nggak dibayar, bahkan kalau misalnya apa 

gitu kan untuk baju seragam biasanya dapat kain lalu tinggal jahit, na kita kan beli sendiri.. Untuk nyari 

yang pengganti ini aja susah mbak, untuk naikkin dari RT ke RW ke kelurahan.. Ini aja saya ya tim 

penggerak, PKK RW, ketua RT, kader PKB, jadi kalau ada undangan itu mbak, saya harus mastiin dulu 

saya sebagai siapa haha. 

45.  Hahaha. Berarti sumber dana PKK sendiri itu swadaya ya bu? 

46.  Iya swadaya. 

47.  Berarti tidak dapat dana dari pemerintah kah bu? 

48.  Oh, dapat.. dapat bantuan, tapi itu kan hanya untuk program-programnya saja, tidak boleh digunakan 

untuk seperti misalnya gaji anggota atau semacamnya begitu. 

49.  Hm.. dari dulu ada kah bu? 

50.  Ndak si, baru... baru ada itu di laporan triwulan 4 itu, berarti berapa, 2 tahun ya? 1,5 tahun? Ya baru di 

triwulan 4 itu mbak. 

51.  Oh.. gitu ya bu. Hm, kira-kira supaya meningkatkan minat masyarakat untuk jadi kader gimana ya bu? 

52.  Ya susah mbak. Kan ndak ada bayaran jadi ya harus dari dalam hatinya. Kan tidak semua orang bisa 

diajak dengan ini nanti dapat pahala gitu kan? Haha 

53.  Haha, nggih. Kalau untuk kegiatan PKK sendiri bu, selain Posyandu dan PKB berarti apa aja ya bu? 

54.  Ya sebenarnya PKB itu sendiri kan pecahannya dari PKK. Kader-kader PKB itu juga dari kader-kader 

PKK karena yang aktif ya yang itu-itu haha... Lalu di PKB itu ada pendataan, itu bukunya ada 11, ada 

data tentang bumil, resti, balita, lansia, PUS, WUS, KB.. Lalu di pertemuan PKB itu kader-kader 

Posyandu, semua kumpul, jadi datang semua untuk melaporkan apa, bumil, lansia, balita tadi itu. 

55.  Hm.. pertemuan PKB itu berapa kali bu? 

56.  Ya sebulan sekali. 

57.  Kalau tadi kan ada pendampingan juga ya bu, na itu berapa kali bu? 
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58.  Sebulan sekali juga. 

59.  Kalau peran kader untuk kehamilan resti sendiri selama ini bagaimana bu, apakah sudah bagus? 

60.  Ya bagus atau nggak ya ga tau ya mbak, kami kan sudah mencoba semampu kami, untuk menilainya ya 

kan dari masyarakat yang menilai. Tapi ya sudah melakukan semaksimal mungkin, mbak. 

61.  Nggih. Itu apakah ada.. pelatihan atau penyuluhan gitu untuk kader bu? 

62.  Ada, dari puskesmas dari DKK. 

63.  Oh nggih, itu berapa kali bu? 

64.  Sebulan sekali mbak. Tapi kan ada gasurkes itu bisa meminta sendiri kalau ingin ada yang disampaikan, 

jadi bisa kadang-kadang 2 kall. 

65.  Oh.. kalau untuk masalah kehamilan resiko tinggi apakah selalu dibahas, sering, atau bagaimana bu? 

66.  Kalau untuk kehamila resti begitu selalu ada mbak.. selalu ada.. 

67.  Oh nggih... ini pertanyaan terakhir bu, hehe, kan menurut data yang saya dapat dari DKK, kelurahan 

Kaliwiru itu kematian ibunya tahun lalu ada 0 bu. Alhamdulillah. 

68.  Alhamdulillah, haha. 

69.  Na itu kan ada kelurahan lain juga yang tinggi bu, menurut ibu bedanya kelurahan Kaliwiru sama 

kelurahan lain gimana bu? 

 

Wakil Ketua TP.PKK Kaliwiru 

1.  Keseluruhan jumlah anggota... Jumlah pengurus atau anggota? 

2.  Jumlah pengurus, kalau tim penggerak jumlah pengurus bu, itu kira-kira..? 

3.  Untuk yang aktif, paling... 80%. Paling ada beberapa orang yang ga.. apa... 

4.  Hm.. kalau kurang aktifnya itu berarti karena... kesibukan lain seperti pekerjaan gitu-gitu ya bu? 

5.  Karena usia, karena faktor.. usia, terus mungkin alasannya karena kesibukan momong cucu apa gitu kan 
jadi ya anu... Sakit, yang sakit tu beberapa orang. 

6.  Oh.. nggih. Kalau misalkan di Tim Penggerak kelurahan kan membawahi PKK RT dan RW... 

7.  RT RW heem, dawis.. 

8.  Jadi itu kira-kira erh, keseluruhan yang aktif itu berapa persen ya bu? 

9.  Kalau RT RW? 

10.  Nggih, kalau RT RW. 

11.  Mungkin 100% kalau RT RW 

12.  Oh nggih. Kalau ini kan berarti tim penggerak PKK kelurahan ini ada yang namanya kader kesehatan nggih 
bu? 

13.  Kesehatan.. heem 

14.  Itu sebenarnya kader kesehatan itu apakah sama dengan kader posyandu bu? 

15.  Itu se.. termasuk, termasuk kader posyandu, kader psn, itu juga kan kader kesehatan, terus kader phbs.. 

16.  Itu.. kira-kira estimasi yang aktif berapa persen ya bu? 

17.  Anggo-.. anu.. pengurusnya, apa, kadernya? 

18.  Heem, kadernya 

19.  Kalau kadernya yang ada itu ada 100 berapa... jumlahnya nggak... sama sekretaris itu.. jumlahnya 

20.  Kalau aktifnya kira-kira..? 

21.  Kalau aktif ya semua aktif, semua aktif. Di posyandu, kegiatan psn apa itu, ada kader pemantau jentik. 

22.  Kalau misalkan jumlah kadernya dibandingkan jumlah anggota masyarakatnya di kelurahan Kaliwiru bu, itu 
kira-kira cukup nggak bu untuk kehamilan RisTi? 

23.  Jumlah...? 

24.  Jumlah kadernya tadi kan ada 100 sekian ya bu? 

25.  Heem 

26.  Untuk menangani misalnya 1 kelurahan itu apakah kira-kira cukup bu? 

27.  Cukup, cukup. Saya rasa cukup. Soalnya kayak bumilnya kan Cuma 13 gitu kan cuma sedikit. Kalau 
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pemantau jentik kan setiap Jum’at.. Sama kalau gabung dengan ini kan paling 3 bulan sekali kecamatan 

28.  Kalau.. ini kan berarti masyarakat itu ada yang tidak menjadi anggota PKK ya bu? 

29.  Heem 

30.  Itu.. kira-kira minatnya masyarakat menjadi anggota PKK sendiri bagaimana? 

31.  Itu..jadi anu, anggota PKK tapi yang RT RW dawis itu... Paling kalau yang tidak ikut itu yang sudah duda 
gitu, usia lanjut. Usia lanjut saja masih aktif datang di pertemuan itu. 

32.  Oh nggih nggih, berarti secara otomatis nggih bu? 

33.  Secara oto- heeh, secara umum, itu ikut semua di pertemuan, sampai ke kelompok dasa wisma. Cuma 
yang nggak ikut kan kalau dasa wisma: duda, duda kan jelas, jelas ga masuk situ, tapi mungkin dia juga ikut 
di pertemuan RT.. gitu... aktif di RT. 

34.  Oh nggih. Kalau minat masyarakat sendiri menjadi kader kira-kira bagaimana bu selama ini? 

35.  Eng.. kalau cari kader yang aktif itu sulit mbak. Mungkin karena kesibukan, karena kemampuan mungkin... 
Sulit. Ini mau mengganti aja kesulitan, mau mengganti tim penggerak PKK tu nyari orangnya sulit. 

36.  Oh.. itu pergantiannya per berapa..? 

37.  Itu tergantung ya, tergantung kebutuhan. Tapi pergantiannya itu sebetulnya 5 tahun sekali, SK baru, jadi 
kalau mau ganti itu mungkin, tapi kalau misalnya ibu tersebut, apa, memang ga mampu atau sudah ga mau 
lagi kan bisa mengajukan surat pengunduran diri, jadi sewaktu-waktu kan bisa. 

38.  Iya.. kalau untuk kader ada masa... tenggangnya juga? 

39.  Nggak, nggak. Kalau kader nggak. 

40.  Eng... Berarti misalnya masyarakat itu kurang lebih berminat aja ya bu menjadi kader? 

41.  Menjadi kadernya yang cari sulit, sama anggota PKK yang pengurus kelurahan itu kan sulit. Tapi kalau ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan itu, ndak. 

42.  Kalau misalnya mencari kadernya itu seperti apa ya bu? Apakah memang PKK sendiri yang menunjuk apa 
bagaimana? 

43.  Oh ndak ndak, itu dari wilayah kok yang.. mau jadi.. wilayah yang cari, misalnya untuk kader kesehatannya 
to, kebutuhan dari wilayah itu, jadi dia yang menunjuk. Dari kelurahan itu ndak menunjuk si A si B jadi 
kader itu ndak, jadi memang dari bawah. Misalnya kebutuhan RW 1 berapa kader, kalau kurang ya dia 
sendiri yang cari. 

44.  Oh begitunggih. Misalnya kegiatan PKK kaliwiru yang terkait kehamilan risiko tinggi kira-kira ada apa aja ya 
bu setau ibu? 

45.  Resiko tinggi? Kalau itu pendampingan ya.. Sekarang ada pendampingan untuk bumil, resti, terus 
kerjasama dengan gasurkes, apa, yang dari DKK itu. Itu kalau anu kan ada kunjungan gitu to ke bumil, 
terutama mereka yang seperti itu. 

46.  Kalau misalkan kelas ibu hamil itu..? 

47.  Oh belum ada, belum ada. 

48.  Kalau penyuluhan? 

49.  Penyuluhan sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Kadang kalau apa, kunjungan itu sekalian di-apa- dikasih tau 
kalau kamu resiko tingginya itu ini, jadi harus gini gini gini pada waktu kunjungan, kalau bumilnya. Tapi 
kalau penyuluhan secara umum, itu sekali-kali. Di pertemuan misalnya itu, ada tapi sesekali, tidak.. tidak 
setiap bulan. 

50.  Oh nggih nggih. Berarti.. tadi.. misalnya penjaringan ibu hamil apakah ada juga bu, pendataan gitu-gitu? 

51.  Ya pendataan, setiap.. itu dari bawah, dari kader-kader RT kan ada kader RT, RW, jadi setiap pertemuan itu 
kan ditanyain, ada bumil baru atau nggak. Terus kerjasama dengan gasurkes itu, tiap bulan nyari anu.. apa, 
mengunjungi, bukan cari anu.. mengunjungi ibu hamilnya. 

52.  Oh.. berarti setiap mengunjungi ibu hamilnya itu sekalian dikonsultasikan begitu bu? 

53.  Iya konsultasi, mungkin misalkan resiko tinggi itu sebabnya apa, itu kan pada kunjungan itu, ditanyain 
langsung ke bumilnya 

54.  Oh nggih. Selama ini jalannya kegiatan apakah sesuai dengan yang diharapkan  bu kira-kira? 

55.  Maksudnya? 
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56.  Misalnya pendampingannya apakah selama ini bagus..? 

57.  Sudah bagus.. soalnya itu juga laporan ke PKK juga kan, kalau pertemuan itu dia datang melaporkan hasil 
kegiatannya, hasil kunjungannya. 

58.  Pertemuannya ini.. berarti selama setiap bulan ya bu? 

59.  Kalau pertemuan PKK setiap bulan. 

60.  Berarti laporannya juga setiap bulan gitu bu? 

61.  Iya,heeh, langsung ke anu, ke bumil. 

62.  Kira-kira menurut ibu ada ga bu kelemahannya... program itu gimana atau bagaimana kegiatannya? 

63.  Kalau yang kunjungan-kunjungan malah itu kan positif to, jadi bisa memantau bumil secara betul, gitu. 
Kegiatannya ya positif saja. 

64.  Kira-kira bagaimana bu, apa yang kurang untuk misalnya supaya program itu lebih bagus lagi kira-kira 
apakah ada yang perlu ditambah atau bagaimana? 

65.  Saya rasa cukup itu... kunjungan dari.. gasurkes itu. 

66.  Jadi kalau misalnya pendampingannya tadi sekali-kali bu, atau ada waktunya? 

67.  Itu.. ya mungkin setiap bulan mungkin, atau berapa kali sebulan saya kurang.. kurang anu... tapi kalau 
laporan hasil kegiatannya yang ke PKK. Kalau pingin jelas nanti tanya ke bu Juarto itu yang Pokja IV yang 
ikut mendampingi. 

68.  Oh nggih. Kalau misalnya untuk perkumpulan PKK RT RW dan dawis itu biasanya apakah ada juga dibahas 
tentang kehamilan resiko tinggi gitu bu? 

69.  Itu saya kurang tau, nggih. Soalnya saya kan di kelurahan, ga begitu anu ke bawah. Mungkin kadang ada, 
itu.. di RT RW. Mungkin di RW, kalau RT kan kadang ndak ada bumil, ada 1 RT yang ndak ada bumil. Jadi 
sewaktu-waktu di tempat yang ada bumilnya mungkin ada penyuluhan-penyuluhan itu to. 

70.  Kalau untuk peran kader kesehatan sendiri untuk kehamilan resiko tinggi bagaimana bu? Apakah selama 
ini bagus, atau bagaimana? 

71.  Ya bagus ya. 

72.  Kalau misalkan kemampuan kadernya sendiri, kira-kira bagaimana? 

73.  Ya sebagian anu lah.. 50% mengetahui. 

74.  Itu apakah ada pelatihan kader seperti itu bu, atau bagaimana? 

75.  Kalau kader bumil ndak ada, cuma kalau kader untuk misalnya posyandu, atau phbs itu kan pada waktu.. 
pertemuan di puskesmas. Setiap bulan ada pertemuan di puskesmas, Kagok sama Candi Lama. Kalau 
Kaliwiru kan masuk puskesmas Kagok 

76.  Oh, nggih nggih. Kira-kira misalnya.. kader itu dalam menangkap materi pelatihannya itu kan mungkin 
berbeda ya bu satu dengan yang lainnya, 

77.  Heeh, heeh. 

78.  Itu kira-kira apa aja sih bu yang mempengaruhi? 

79.  Dari ibunya? Dari kadernya? 

80.  Dari kadernya nggih. 

81.  Ya mungkin dari.. misalnya pendidikan, taraf pendidikan bisa. Dari pengetahuannya juga bisa, kalau tidak 
bisa menerima apa yang disampaikan itu kan mungkin dari pengetahuan sama pendidikan. Pendidikan dia 
kan misalnya tingkat SD, pengetahuannya mungkin dia tidak.. apa.. tidak sampai ke materi itu gitu... 

82.  Oh nggih nggih. Kalau misalnya yang memengaruhi kadernya itu aktif atau nggak itu kira-kira apa bu? 

83.  Kesadaran. Kesadaran, terus dia mau.. apa.. mengikuti keikhlasan juga kan. Sadar, ikhlas, karena itu kan 
tidak ada gajinya to, cuma kegiatan biasa, gitu. Jadi kalau dia mau, mampu, terus ikhlas, itu ya bisa. 
Kesadaran dari ibunya sendiri, mau jadi kader apa nggak, mau jadi pengurus PKK apa nggak itu dari.. 
kadernya... 

84.  Nggih. Biasanya kalau kader itu.. ibu-ibu semua ya bu? 

85.  Di sini ibu-ibu semua, heem. 

86.  Berarti rata-rata sebagai ibu rumah tangga? 

87.  Ibu rumah tangga. Ya iya makanya kan bagi sama kegiatan rumah tangga, ngurusin rumah tangga. 
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Makanya keikhlasan sama kesadaran. Kalau dia masih mau, apa, membantu pemerintah ya otomatis dia.. 
sanggup, gitu. Kalau nggak ya nggak mau. 

88.  Hm.. kalau misalnya dari tim penggerak PKK kelurahan Kaliwiru nih bu, em.. biasanya untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan tersebut, sumber dananya itu dari.. 

89.  Swadaya. 

90.  Oh swadaya ya bu? Berarti- 

91.  Tapi kalau sekarang kan ada bantuan sedikit dari pemerintah itu to? 25 juta itu bisa membantu. Kalau dulu 
kan swadaya masyarakat, betul-betul swadaya. 

92.  Oh... Tadi ada pelatihan dari puskesmas itu nggih bu untuk yang kader-kadernya? 

93.  Heeh 

94.  Itu rutin ga sih bu? 

95.  Oh ndak. Kalau pertemuannya rutin, dalam pertemuan itu ada materi-materi yang harus diketahui kader, 
misalnya tentang bumil. Kayak kemarin imunisasi, pelaksanaan pekan imunisasi nasional itu, terus kadang 
phbs, gitu. Jadi sesuai kebutuhan apa yang perlu disampaikan pada waktu itu, gitu. 

96.  Oh.. berarti itu, apakah tergantung dengan dinas kesehatan kota nggih bu atau..? 

97.  Itu.. puskesmas sih ya, tergantung dari puskesmasnya dia mau ngisi apa, gitu kan. Kalau kota kan sewaktu-
waktu kalau ada.. apa, kegiatan. Misalnya kaya kemarin ada.. apa, untuk, sosialisasi pendataan phbs, ada 
kemarin termasuk 75 itu datang ke sana untuk PHBS. Jadi sewaktu-waktu DKK itu. Jadi kalau penyuluhan-
penyuluhan atau anu itu dari puskesmasnya. 

98.  Oh nggih nggih. 

99.  Tingkatan-tingkatan itu lo mbak. Kalau DKK kan otomatis dari kota, tingkat kota, kalau puskesmas kan 
tingkat kelurahan. 

100.  Wilayah ya? 

101.  Nggih wilayah. 

102.  Ini kan kelurahan Kaliwiru kan menurut data yang saya dapat, jumlah kasus ibu meninggalnya kan 0 bu 
tahun kemaren.. 

103.  Heem 

104.  Itu kan bagus tu bu, itu kira-kira menurut ibu kenapa kok bisa seperti itu bu, faktor-faktornya? 

105.  Ya mungkin, mungkin apa, dari kesehatan ibu itu sendiri, mungkin tidak ada masalah, gitu kan. Terus untuk 
gizinya juga kan mungkin bagus, gitu. Sering.. rajin, rajin kontrol, minimal kan 4 kali dalam kehamilan. 
Terus imunisasinya lengkap. Kalau memang dia belum diimunisasi TT, kan, itu sering ke puskes- ya itu 
kontrolnya itu ke puskesmas, atau bidan, dokter, gitu.. Jadi selalu terpantau.. Selalu terpantau dinas 
kesehatan. 

106.  Oh nggih.. Kalau misalnya pendataan, pendampingan dari kader tadi, itu misalnya ketemu kehamilan 
resiko tinggi itu dikemanain bu? 

107.  Dianukan, dirujuk ke puskesmas.. ke puskesmas. Terus mungkin ada informasi dari gasurkesnya. Kita kan 
kerjasama dengan gasurkes. 

108.  Oh, nggih. Gasurkes DKK nggih? 

109.  Iya.. 

110.  Hm.. sudah bu 

111.  Sudah? 

112.  Makasih banyak bu, ini ada.. souvenir. 

 

Kapokja IV TP.PKK Karangturi 

No.  

1.  Um... Kalau misalnya anggota tim penggerak PKK itu ada berapa ya bu? 

2.  Kalau anggotanya, kurang lebih sekitar 50. 50 ada.. 48 49. 

3.  Oh nggih. Kalau misalnya tim penggerak kelurahannya ada berapa bu? 
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4.  Kalau tim penggeraknya, itu kan ketuanya Bu Bambang, itu.. terus ada kelompok kerjanya itu ada empat, 
ditambah sekretaris sama bendahara. Ada 6.. 6 apa, kelompok kerja itu, tapi setiap.. sekretaris kan ada 
sekretaris satu, dua.. kemudian untuk bendahara juga.. khusus untuk Pokjanya itu, anggotanya ada 2, 
jadi 3 orang setiap kelompok kerja. Pokja I, ada 3, pokja 2 3, 4 juga 3.. gitu. 

5.  4 juga 3, nggih. Itu kira-kira menurut ibu jumlahnya cukup ga bu untuk kegiatan-kegiatan kehamilan 
resiko tinggi? 

6.  Iya, sebetulnya itu cukup kalau em.. apa, semuanya ber.. apa ya, SDMnya bagus ya mbak. Tapi untuk di 
Karangturi itu untuk mencari SDM yang bener-bener mau.. apa, mau di PKK itu susah. Jadi ya seadanya, 
na karena seadanya itu yang repot kan biasanya ketuanya. Terus dari ke..empat itu, keempat Pokja itu, 
yang susah juga di.. ketuanya. 

7.  Oh nggih nggih nggih. 

8.  Sampe ke posyandu. Posyandu juga seperti itu. Untuk yang.. mau membuat laporan hasil kerja kan harus 
ada administrasi dan lain-lainnya, itu juga biasanya terus tergantung kepada ketuanya. Terus yang 
untuk.. kadernya itu hanya sekedar membantu pas hari Hnya saja. Ya tetep.. tetep sulit, susah lah nggak 
semua di Posyandu itu kader- apa,SDMnya bagus. Mau.. mau membuat itu juga, yang.. apa, istilahnya, 
yang mau membuat laporan dan lain sebagainya itu masih... 

9.  Masih kurang ya bu? 

10.  Heem. Untuk yang muda-muda kan sekarang kan bisanya lebih senang kerja kan... 

11.  Hm.. nggih. Kalau misalnya untuk.. tim penggerak PKK sendiri kira-kira persentase keaktifannya berapa 
bu? 

12.  Kalau itu hampir... Aktif semua ya. Kalau itu aktif. Kalau tim penggeraknya, otomatis. 

13.  Oh.. harus nggih, harus aktif? 

14.  Iya. 

15.  Oh.. Kalau misalnya yang 48 orang tadi gimana bu kira-kira persentase aktifnya? 

16.  Itu 48 sudah termasuk kita yang dari Pokja itu. Itu.. ya mereka, mereka biasanya.. gimana ya mbak, kan 
PKK itu untuk yang sebagian ee, ada tanggung jawabnya dengan transport.. biasanya kan bu RT, itu 
kadang kan setiap bulan kan penerimaan transport mereka itu dijadikan satu dengan kegiatan di PKK, itu 
pun juga ada sebagian yang nggak datang. Jadi juga nggak maksimal kalau itu. Kecuali pas ada event-
event tertentu mereka baru.. datang semua. Kalau nggak ya.. ya.. 80an lah, 80%. 

17.  Oh.. nggih, nggih, nggih. Kalau misalnya menurut ibu, apakah jumlah anggotanya dirasa cukup bu, untuk 
menangani masalah kehamilan resiko tinggi ini? 

18.  Kalo itu.. kurang ya. Kurang. Tapi kita pun juga bersyukur karena sekarang ada gasurkes itu kan. Itu malah 
dia yang memantau.. apa, kegiatan di wilayah kita, kan.. istilahnya lebih maksimal, karena dia kan dibayar 
kan dari DKK, kalau kita yang kader kan.. 

19.  Kerja sosial nggih? 

20.  He’eh, he’eh, murni sosial. Kadang-kadang, kalo pas yang tahun kemarin itu, untuk pendampingan ibu 
hamil resti itu juga ada transport dari DKK ya karena.. tapi tidak.. tidak setiap bulan ada. 

21.  Oh.. heeh heeh. Kalau misalnya minat masyarakat untuk menjadi anggota PPKK gimana bu? 

22.  Masih.. masih harus dioyak-oyak ya, masih belum.. apa, kesadarannya masih kurang, gitu. Mereka 
biasanya mau di PKK RT aja, di lingkungan mereka, tapi untuk bu RTnya mengajak anggotanya ke.. luar, 
ke wilayah kelurahan, itu memang agak.. kesulitannya di situ. 

23.  Oh.. oh... Jadi misalnya untuk RT naik ke RW gitu susah bu? 

24.  Iya, iya. 

25.  Oh nggih nggih nggih. 

26.  Ya mungkin karena faktor ekonomi kurang.. kan juga pengaruh kan? Otomatis kalo dari RT ke RW kan di 
situ ada arisan dan lain sebagainya, kemudian dari R- apa, RT, RW, kelurahan kan sudah berapa kali 
keluar, berapa kali mengeluarkan uang.. itu pun kita menyadari hal-hal yang seperti itu 

27.  Kalau misalnya untuk kader yang untuk menangani masalah kehamilan resiko tinggi itu kader apa aja ya 
bu? 
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28.  Itu biasanya kita kerjasamanya.. kan kita 5 RW, 5 RW itu kan ada 5 posyandu. Selain 5 posyandu, di 
BAPERMAS kan saya sebagai PPKBD, pembantu untuk.. apa, KB desa, itu kan ada sub-sub PKB RWnya. 
Jadi ada yang di RW 1, 2, 3, 4, 5. Na kita kerjasamanya dengan itu. Na PKB RW pun mereka juga 
bekerjasama dengan PKB RTnya 

29.  Hm... Itu jumlahnya ada berapa bu, kira-kira, untuk yang PKB? 

30.  Kalo PKB itu yang RT ada.. 27, tapi karena di sini ada 3 RT yang vakuum, istilahnya ndak ada bu RTnya, 
jadi sekitar 25 eh 24, 24.. ditambah PKB RWnya itu ada 5. 

31.  Oh.. nggih, berarti 29 nggih. 

32.  Iya 

33.  Itu yang 3 RTnya vakumnya tadi kenapa bu? 

34.  Itu wilayahnya.. sepanjang rumah sakit bunda, rumah sakit bunda tau? 

35.  Oh nggih nggih. 

36.  Na itu kan wilayah RTnya itu, dari pojok sini terus lurus lampu merah itu terus ke arah sana, otomatis kan 
tidak ada rumah itu.. hanya 4 rumah yang ditinggali. Kalo yang lainnya hanya ruko, rumah toko itu, tapi 
itupun hanya dijadikan usaha, mereka tidak tinggal di tempat, na itu kan otomatis ga bisa... Itu yang satu, 
terus yang kedua, itu di wilayah Kartini, itu chinese semua mbak itu juga pengusaha, istilahnya untuk 
masuk pun juga susah. Itu.. terus yang satu lagi itu yang dr. Roy itu, wilayahnya dr. Roy ke sana, jadi 
biasanya wilayah yang di jalan raya itu, kita kesulitan untuk.. apa, di situ kan otomatis ndak ada 
pertemuan dan lain sebagainya apalagi pak RTnya seorang dr. Roy, ngertos? Yang spesialis.. penyakit 
dalam, Roy siapa itu, itu kan kita untuk.. untuk minta surat dan lain sebagainya pun, ketemu harus.. 
harus seperti kita periksa, harus buat janji dulu dan lain sebagainya. Itu kan susah.. itu pun kita 
beruntung seorang dokter yang sibuknya super sibuk masih mau.. apa, menjadi RT di wilayahnya, kan. 

37.  Oh.. nggih nggih. Berarti kalau jumlah kadernya tadi ada 29 nggih bu? 

38.  Heem 

39.  Itu kira-kira menurut ibu cukup ato nggak bu? 

40.  Na ya itu, saya katakan tadi, kalo cukup itu lebih dari cukup, masalahnya kan sudah ada perwakilan dari 
RT RT RT kan sudah, tapi kurangnya itu kan SDMnya tadi kan, kurang aktifnya itu masih.. masih kurang... 
Jadi untuk laporan, membuat data, dan lain sebagainya itu kelihatannya kayak seperti dioyak-oyak, gitu 
lho mbak.. belum itu, belum apa, ‘oh heeh ini untuk kepentingan..’ 

41.  Belum kesadaran sendiri? 

42.  Heeh, heeh. Seperti itu. 

43.  Itu berarti kalau yang.. tadi kan anggota PKK keaktifannya kira-kira 80% nggih bu? 

44.  Heem, heem. 

45.  Kalau misalnya kadernya berapa persen bu kira-kira? 

46.  Na itu, untuk anggota, kader itu ya hampir sama mbak, masalahnya yang ke kelurahan itu kan biasanya 
ibu-ibu RT ditambah anggota, kader dari Posyandu. Itu, jadi itu juga untuk masayarakat yang umum pun 
jarang, hanya hitungan jari berapa tok itu. Tapi untuk kelurahan itu biasanya dari PKK RT, RW, posyandu, 
itu seperti itu. 

47.  Oh nggih nggih. Berarti kira-kira sama nggih bu persentasenya? 

48.  Iya, iya, iya. 

49.  Kalau misalnya minat masyarakat untuk menjadi kader itu bagaimana bu? 

50.  Wah itu susah itu.. susah. Jarang, jarang. Kesadaran itu masih.. masih sangat kurang untuk... 

51.  Oh nggih nggih. Misalnya kegiatan PKK sendiri untuk menangani masalah kehamilan resiko tinggi itu ada 
apa aja ya bu? 

52.  Kalo itu.. kita kan di KB, otomatis kan secara ga langsung kita mengawasi atau mendampingi ya mbak. 
Untuk pendampingan secara tidak langsung kita juga kerjasama dengan gasurkes kan.. gasurkes punya 
adat yang lengkap dari puskesmas, terus dia kan menindak lanjuti di kelurahan kita, bener ga orang-
orang tersebut ada di wilayah kita. Dari situ kan kita tau, untuk itu terus hamilnya resiko tinggi dan lain 
sebagainya. Untuk kelas ibu hamil kita belum karena ibu hamilnya sedikit dan lagian kan kerja, 
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kebanyakan kerja.. seperti itu. Jadi untuk mengadakan kelas ibu hamil, kita juga belum.. belum.. itu 
hanya masih sosialisasi, masih.. masih apa, dihimbau, ibu-ibu mau ga, kalau kumpul di ruamh siapa untuk 
itu.. sharing dan lain sebagainya. Ya untuk sementara ini masih.. masih pendampingan saja. 

53.  Kalau tadi kan ada data dari puskesmas nggih bu gasurkesnya, itu data dari puskesmas itu didapat dari 
mana ya bu? 

54.  Mereka ibu hamil yang periksa ke puskesmas. Terus kalau yang periksa di luar wilayah puskesmas kan, 
kita kan biasanya tiap bulan kalau ketemuan di PKK kan tanya, selain.. apa, ee.. acara yang lain kita juga 
tanya ibu hamil yang ada berapa, kemudian yang resti berapa, yang tidak berapa. Kita kan sudah.. sudah 
sering sosialisasi tentang bumil resti, otomatis ibu-ibu kader juga tau, karena setiap bulan kan kita juga 
di.. puskesmas ya. Itu kan sering juga ada penyuluhan macem-macem. Kemarin pun pas hari Selasa 
kemarin juga ibu hamil resti, di puskesmas. 

55.  Oh nggih nggih. Berarti sosialisasinya itu ke kader nggih bu? 

56.  Iya, iya. Ke kader, terus kader baru ke masyarakat. 

57.  Berarti tadi kan pendampingan, nggih bu? Itu pendampingan yang melakukan siapa saja bu? 

58.  Itu.. itu ya biasanya, selain dari PKB yang RW, saya sendiri juga ee, apa, dari RT itu kan ????? 

59.  Oh nggih, ketua RTnya? 

60.  Bukan ketua RT, ibu RTnya. 

61.  Oh nggih ibu RTnya. Kalau di pendampingan itu.. ngapain aja bu? 

62.  Ya kita kan, apa, untuk tanya, bagaimana.. apa, keadaannya, terus apa, kakinya biasanya ditanya kaki, 
terus terakhir perut saya itu... tensinya bagaimana, terus kita pinjem bukunya itu kan paling kita tau 
hasilnya itu seperti apa. Terus tanya saran-saran yang dari bidan itu seperti apa, kemudian harus ditindak 
lanjuti, terus stiker.. itu harusnya dipasang, tapi mereka ‘enggak ah bu, gak enak..’ lha.. tapi punya stiker, 
coba liat, ada. Tapi kadang ndak dipasang, na seperti itu. 

63.  Kalau misalnya sosialisasi itu berarti pas pendampingan tadi nggih bu? 

64.  Ya.. Iya iya. Ya untuk memotivasi kadernya waktu di PKK, tapi untuk yang.. ke ibu hamilnya ya heem, 
heem. 

65.  Oh nggih nggih. Tadi kan sosialisasi kan ada ke kader nggih bu. Dari kader ke masyarakat. Misal yang dari 
kader ke masyarakat itu pas.. kapan bu? 

66.  Ya itu ndak bisa terus kadernya datang, gitu kan ndak.. ndak mesti. Kadang pas ketemu di jalan itu kan.. 
ndak harus... Iya. 

67.  Oh.. berarti nggak ada.. 

68.  Iya, iya. Terus pas posyandu. 

69.  Oh nggih. 

70.  Na, kadang seperti itu, kadang mereka kan yang resti kadang mengantarkan anaknya, atau temannya ??? 
Kalau ndak punya anak.. anak balita kan ya terpaksa kalau memang resti kan otomatis dari kader 
setempat melihat, ajeng sana ke rumahnya ???? 

71.  Kalau misalnya dasa wis.. kan ada dasa wisma, nggih bu? 

72.  Iya, tapi ndak jalan. 

73.  Oh nggak jalan, di kelurahannya atau cuman.. di RT-RT tertentu aja bu yang nggak jalan? 

74.  Maksudnya? 

75.  Ee, dasawismanya berarti di... 

76.  Hampir semua, hampir semua, hampir semua.. Heeh, hanya beberapa yang jalan itu sekitar.. di RW 5 
mungkin, mungkin di tempat bu Bambang itu. Kalau di lainnya saya kira mungkin ndak jalan. 

77.  Oh.. nggih nggih nggih. 

78.  Hanya ada.. kerja bakti saja, untuk yang lainnya belum.. belum maksimal. 

79.  Oh.. heem. Kalau misalnya untuk PKK RT, pertemuan PKK RT gitu bu? 

80.  Ada. Ada, semua ada kecuali yang tiga itu tadi. 

81.  Kalau misalnya di pertemuan PKK RT itu apa ada sosialisasi tentang resti juga bu? 

82.  Iya. Dari gasurkes. 
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83.  Oh dari gasurkes.. itu berapa kali sih bu? 

84.  Kalau dari gasurkes itu kan.. sebulan sekali ya mbak. 

85.  Oh sebulan sekali, nggih nggih. 

86.  Kan mereka keliling. Himbauannya kan kita sudah memberi informasi, terus dari kader RT kan otomatis 
tanya, ‘untuk ibu restinya bagaimana, terus ibu hamil yang..’ na seperti itu, tanya-tanya seperti itu. 

87.  Oh nggih nggih. Selama ini pelaksanaannya bagaimana bu, apakah sudah bagus, misal yang 
pendampingan tadi? 

88.  Yang dari..? 

89.  Yang dari PKKnya sendiri? 

90.  Ya.. ya lumayan lah. Masalahnya ibu hamil itu kalau ditanya terus.. Ibu hamilnya kadang kalau dijenguk 
terus juga ya.. suaranya kadang jadi ndak enak ‘datang terus, ditanya terus’ na seperti itu. Na itu kan 
juga.. kita kan juga... 

91.  Oh susah nggih? 

92.  Heem, ‘tanya-tanya terus’ 

93.  Haha. Kalau misalnya gasurkes tadi berarti pendampingan juga nggih bu? 

94.  Heem, heem. Sampai ibu nifas kan. 

95.  Oh... Itu berapa kali bu kalau yang gasurkes tadi? 

96.  Gasurkes itu.. kelihatannya setiap bulan kok mbak. 

97.  Setiap bulan? 

98.  Heem, heem. Kalau yang ibu resti sudah hampir melahirkan ya mungkin berapa minggu.. minggu.. heeh. 

99.  Oh nggih nggih. Kalau untuk yang dari PKKnya sendiri itu pendampingannya berapa kali bu? 

100.  Untuk pendampingan yang dari PKK ya nggak.. nggak bisa dipastikan ya mbak ya. 

101.  Oh nggih. 

102.  Lha itu tadi masalahnya, kalau ibu hamil itu kita dampingi terus, mereka juga.. kayak bosan, kayak.. 
gimana, ditanya terus malah ‘tekoki terus’ 

103.  ‘ditakoni terus kesel ????? 

104.  Na, seperti itu... 

105.  Oh nggih nggih. Kalau misalnya untuk kemampuan kader menurut ibu bagaimana bu? 

106.  Kalau itu lumayan kalau yang ini, masalahnya kan mereka kan sudah pernah punya anak, kan.. jadi tau. 
Terus kita sering mendapat.. apa, dapat itu, dapet.. apa, materi dari puskesmas kan, jadi tau. 

107.  Oh nggih nggih. Kalau materi dari puskesmas tadi itu berapa kali bu, ada..? 

108.  Itu macem-macem, nggak.. nggak sebulan sekali mbak. Jadi kadang diisi bulan ini apa.. apa, apa, terus.. 
ndak, ndak selalu... 

109.  Oh berarti ndak tentu membahas tentang kehamilan nggih bu? 

110.  Heem, tapi kelihatannya ini juga hampir setiap bulan kok ada kok. Karena sekarang kan ibu resti dan ibu 
yang hamil meninggal itu kan banyak sekali, kemudian ada ibu hamil yang kena HIV itu kan juga ada, 
maka dari itu... Kemarin itu di puskesmas ada, tapi bukan wilayah.. 

111.  Bukan wilayah Karangturi? 

112.  Heem. Bukan wilayah Semarang Timur. Iya. Jadi wilayah di luar kecamatan. 

113.  Oh nggih. Kalau.. untuk di sekitar Karangturi itu fasilitas kesehatannya ada apa aja bu? 

114.  Hanya.. apa ya, kalau di kelurahan Karangturi itu.. hanya dokter. Dokter itu untuk yang.. apa, KB dan ibu 
hamil itu nggak ada. Bidan pun juga nggak ada. Di sini ada bidan satu itu gigi... Nggak ada jadi untuk 
fasilitas itu. Yang ada di RW 5 itu, rumah sakit bunda. Itu juga kelasnya.. menengah ke atas kan. Itu aja. 
Dokternya dokter Roy, terus ada lagi itu dokter Santoso, itu juga ndak untuk.. untuk KIA, ndak. Nggak ada 
di sini, hampir nggak ada, hanya.. rumah sakit bunda tapi kan kelasnya lain kan. 

115.  Kalau misalnya untuk ee, ini, untuk tim penggerak PKK Karangturi berarti ada.. dana bantuan gitu nggih 
bu, dari APBD atau bagaimana? 

116.  Ada, ada. Ada bantuan itu dari APBD. Itu baru.. tahun kemarin ya bu? 

117.  Heem. 
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118.  Biasanya kan hanya untuk tran- apa, untuk operasional itu berapa.. 100.000. Baru kemarin itu kita dapat 
agak lebih itu, tahun kemarin. Untuk tahun ini kita ndak tau. Mau dikasih atau ndak, belum tau. 

119.  Mau dikasih terima, ndak dikasih ya sudah. 

120.  PKK kan seperti itu, hahaha. Ada ndak ada, jalan terus. Haha. 

121.  Haha. Ini.. pertanyaan terakhir ini bu. 

122.  Iya... 

123.  Kira-kira menurut ibu, ee, misalnya di- bisa disimpulkan kira-kira peranan PKK dalam.. aa, untuk 
penanganan kehamilan resiko tinggi itu kira-kira seperti apa ya bu? 

124.  Ya saya kira.. bagus ya mbak. Karena selain.. apa, untuk apa, mendampingi ibu hamil untuk jangan 
sampai terlambat dan lain sebagainya itu kan kita juga dapat arahan seandainya setelah melahirkan 
normal atau apa sebaiknya langsung KB dan sebagainya kan, misalkan seperti itu. Iya.. ya juga apa, kita 
saling mendukung maksud pemerintah pun saya kira juga bagus. Kadang tinggal ibu hamilnya itu yang 
susah. Kadang sudah hamil resiko tinggi, setelah melahirkan sehat ndak ada apa-apa, tadinya ‘ya udah 
KB, ini ini ini’.  Na setelah melahirkan, sehat nggak ada apa-apa, disuruh KB, ah alasan lagi... Itu, seperti 
itulah. 

 

Ketua TP.PKK Karangturi 

No  

1.  Jadi kan... Tim penggerak PKK kelurahan Karangturi nggih bu? Itu... jumlah anggotanya ada berapa ya 
bu? 

2.  Anggota untuk...? 

3.  Anggota untuk tim penggerak PKK 

4.  Tim penggerak.. tim intinya ada 18. Tim inti ya, tim inti ada 18... Kalo untuk anggotanya, kalo PKK di 
kelurahan, PKK kelurahan kan semuanya ada empat puluh... lima. 45. 

5.  Oh.. 45 itu maksudnya RW..? 

6.  Sama anggota. Tapi kalo untuk tim penggeraknya, itu kan di situ ada strukturnya mbak, makanya itu 
saya tanya jenengan kalo butuh strukturnya, kita ada aa.. ketua, wakil ketua, nggih? Sekretaris 2, 
bendahara 2, ya? Apa itu.. untuk Pokjanya kan setiap anu, setiap.. apa itu, setiap Pokja ada 3 orang, 
berarti kan 4 kali 3 12, ditambah 6. 18, ya? 

7.  Oh nggih, itu kira-kira estimasi anggota aktifnya ada berapa ya bu yang intinya itu? 

8.  Yang tim inti... 

9.  Aktif semua ya bu? 

10.  Aktif. Memang itu untuk intinya. Kalo tim intinya ada 18 itu. 

11.  Kalo untuk kelompok-kelompok PKK bu? Keaktifannya kira-kira berapa persen ya bu? 

12.  Maksudnya yang kelompok-kelompok itu piye? 

13.  Yang RW RT 

14.  Setiap RW pasti.. kan ada 5 RW, setiap RW ada.. apa itu, PKKnya. Jadi PKKnya RW ada dari RW 1 sampai 
5, dan kita ada 27 RT. Satu kelurahan ada 27 RT. Jadi biasanya di setiap RT itu juga ada PKKnya,nggih? 
Jadi kelurahan Karangturi ada 5 RW, 27 RT. 

15.  Itu.. estimasi aktifnya itu berapa persen bu kira-kira? 

16.  Aktifnya ya.. kalo yang aktif itu sekitar ya.. 70%an ya. Yang aktif, seumpama yang aktif kita jalankan 
terus gih? 70.. sampai 75% lah... 

17.  Oh nggih. Kalo misalnya yang paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat kan dasawisma nggih 
bu? 

18.  Iya 

19.  Na itu, apakah semua anggota masyarakat itu ikut dasawisma apa gimana bu? 

20.  Ya, biasanya kalo dasawisma itu adalah tonggak paling dasarnya dari PKK. Jadi semua yang- biasanya 
di.. minimal, minimal dalam 27 RT itu minimal harus ada 1 dasawisma. Tapi kalo dengan kita sekitar di 
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Karangturi itu sekitar hampir empat puluh.. empat ya. Karena gini, ada yang seperti di RT saya, RT di 
RW 3 ini memang dasawisma kan 10, 10. Jadi kan, minimal 10, maksimal 14, jadi pas umpama 1 RT itu 
ada 40 orang, otomatis kan bisa dibagi berapa, punya dasawisma. Tapi minimal, setiap RT harus ada 1 
dasawisma. 

21.  Oh nggih. Itu ee, apakah ada yang tidak ikut dasawisma bu, kira-kira? Di dalam masyarakat? 

22.  Ya itu tadi. Estimasinya kan tidak semua di RT itu. Saumpama gini. Kita ada 50, ada 40. Tapi kita punya 
dasawisma cuma 1, berarti lainnya kan juga ada yang itu, jadi seperti itu. Tapi seharusnya, memang 
seharusnya harus semua ikut, karena itu memang dasarnya. Ini baru digerakkan, semua dari 
dasawisma. Dasawismanya harus ikut semua, tapi di sini mungkin khususnya RW 5 juga ya, harus ada 
dasawisma.. nggih? 

23.  Oh nggih nggih. Kalau misalnya untuk kadernya sendiri bu, di Karangturi, itu ada berapa sih bu yang 
kesehatan.. yang berhubungan dengan kehamilan resiko tinggi? 

24.  Kehamilan resiko tinggi... Itu sebetulnya berpijak di aa.. Pokja IV ya. Ya, tapi di sini memang di kader 
kesehatan ini kan kalo di Posyandu mbak, kader kesehatan kan juga ada di Posyandu. Itu di Posyandu 
setiap kader kesehatan itu ada 10 orang, per 1 RW. Jadi di sini ada 5 RW, per satu RW, saya beri misal 
posyandu Kemuning, 10 kader kesehatan- 10 kader posyandu. 

25.  Ohh.. itu yang untuk posyandu nggih bu? 

26.  Ya. Untuk kader kesehatannya itu di Pokja IV, terutama di Pokja IV nggih? Di situ ada FKK juga, nanti 
untuk lebih detailnya ke apa itu, Pokja IV. 

27.  Oh nggih. Kalo FKK tadi apa bu? 

28.  FKK itu forum kesehatan keluarga. FKK kan, itu ada forum juga di situ, ketuanya Bu Agung. 

29.  Ohh nggih nggih. Kalo misalnya tadi kan posyandu 10 kader per RW nggih bu? Itu menurut ibu apakah 
kira-kira cukup bu untuk masalah kehamilan resiko tinggi? 

30.  Oh ya.. Penanganannya itu ya? Sudah cukup, jadi gini, kalo di situ di samping di.. anu ya, di samping di 
posyandu, sebetulnya di kelurahan itu ada.. memang itu anjuran dari kota, dari kecamatan, itu seperti 
itu. Jadi, tim penggerak PKK, harus turun untuk ee.. untuk turun ke pendampingan ke.. itu, itu.. 4 kali, 
dalam sebulan ya.. Kalo itu yang betul-betul beresiko tinggi. Itu pun, dulu 2 kali, tapi karena juga angka 
kematian tetep masih tinggi, disarankan 4 kali. Tapi kalo, itu kalo sudah mendekati mau kelahiran, ya. 
Tapi kalo ini kita bisa.. kita tetep ada pendampingan. Nanti kalo ada yang kehamilan resiko tinggi kan, 
saya pendampingan, e- ada.. memang kita harus potret, kita harus.. apa itu, kita harus laporan- saya 
harus laporan ke kecamatan. Harus ada pendampingan dimulai dari, apalagi yang beresiko tinggi. Kita 
kasih tau caranya.. mungkin dia berat badannya itu bisa.. maksudnya ini bisa gimana, kita bisa ada 
datanya, begitu. Dari sakelurahan Karangturi itu, saya ada datanya siapa yang resti, yang hamil itu siapa 
saja.. Itu berdasarkan dari RT laporan RW, RW laporan ke kelurahan,  yang mana dipantau Pokja IV, ya? 
Jadi sentralnya dari resiko tinggi itu, untuk umumnya, karena untuk pastinya, ada di Pokja IV. 

31.  Na itu RT laporan ke RW nggih bu awalnya? Na sebelum dari RT itu gimana ya bu, tau oh ibu ini hamil, 
ibu ini hamil.. 

32.  Jadi kita sudah, sewaktu di PKK, sudah kita sarankan. Kita mewajibkan dalam PKK RT itu, kita sudah 
sarankan bahwa warga yang hamil, kita tidak tau dia tiba-tiba hamil kan, warga yang hamil memang 
diwajibkan atau diharuskan untuk melapor. 

33.  Oh... berarti warganya yang melapor nggih bu? 

34.  Iya. Kita harus seperti itu. Ya istilahnya kita harus proaktif juga.. karena kalau ada yang usianya.. 
namanya hamil resti itu mesti sudah.. paling- terlalu muda, atau terlalu tua, kan pasti malu? Tapi kita 
sarankan kan kita.. sekarang kita.. mungkin budayakan , kita galakkan: jangan malu. Itu sebab kita bisa 
pendampingannya lebih dini. Sebab kebanyakan resti-resti yang hamil sudah umurnya tua-tua, sudah 5 
bulan sudah anu baru... karena kadang kan malu ditutup-tutupi... Padahal kita seumpama, maaf ya, di 
bawah umur.. Punya anak di bawah umur, hamil. Orangtuanya kan mesti malu, ditutupi, padahal 
resikonya dia lebih tinggi. Makanya sekarang kita rangkul, warga kita rangkul.. ya rangkulnya kan dari 
kelurahan kita beri pengarahan ke RW, RW pengarahan ke RT, RT yang ke ujung tonggak ke... harus 
warga, harus melapor ke RT. Jadi seumpama di sini warga saya ada yang hamil ya harus lapor ke RT 
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bahwa kita- anak saya lagi hamil, kita langsung pendampingan langsung.. di sini kebetulan ada gasurkes 
juga. 

35.  Oh gasurkes.. 

36.  Gasurkes, dari dinas kesehatan, yang mendampingi dari kelurahan, yang disebarkan ke RT RW, 
terutama di aa, apa, di RT. Jadi kita kalau ada yang hamil, kita laporan, dari Pokja IV juga laporan, ya? 
Pendampingan itu setiap- ada yang kalo laporan gasurkes setiap bulan ya kita harus setiap bulan. Kita 
ikut mendampingi. 

37.  Kalo misalkan gasurkes itu ada berapa bu? 

38.  Gasurkes yang untuk...? 

39.  Kehamilan 

40.  Kehamilan yang di sini satu. Kalo di sini ada 2, yang satu itu gasurkes untuk.. gasurkes yang untuk 
kehamilan, dan PSM.. ya? PSM.. Jadi nganu, apa itu, kita yang gasurkes yang ada di.. apa, di sini, 
namanya mbak Lia nggih? Itu yang khusus hamil resti. 

41.  Itu misalnya jumlah kader, bu.. itu kira-kira cukup nggak bu untuk menangani masalah kehamilan resiko 
tinggi, jumlah kader? 

42.  Jumlah kader? Itu kan kita nganu ya mbak ya, aa.. kalo untuk jumlah kadernya ya.. saya rasa cukup 
nggih wong itu tergantung dari aa.. kan kita gini, kalo resiko tinggi itu diawali dari RT RW kan? Jadi kita 
kan diawali.. kita kan, saya kan dari kelurahan. Saya menyarankan ke RW, RW ke RT. Makanya sekarang 
kita galakkan dengan merangkul.. kita memberikan, apa gih, kita memberikan pengarahan, atau 
memberikan opo... Satu jangan sampai punya.. seandainya pas resti, itu malu.. itu mengakibatkan 
tambahnya... ya. Jadi di situ kadernya, nanti kita dampingi, terutama Pokja IV, dan saya. Jadi nanti 
Pokja IV dan... Kita ada anunya mbak.. Jadi saumpama kita ada pendampingan itu laporannya 
contohnya seperti ini.. Jadi saya harus laporan... Ini contohnya, pendampingannya.. Jadi saya 
pendampingannya juga tidak asal-asalan tetapi ada form pendampingan... Jadi saya, kan harus tau ini 
ada pendampingan.. di sini, masuk dalam kategori apa, gitu kan? 

43.  Ohh nggih. Berarti ada data ibu, sama ada ditanya buku KIA stiker P4K 

44.  Oh iya, nggih. Dan itu masuk dalam kategori mana.. saya sudah.. gini, sudah form, jadi saya tinggal, ohh 
orang ini dalam restinya umpamanya ya, itu dalam kategori ini.. kalo yang ndak resti ya ndak. Ini kan 
yang resti-resti. Itu pun saya juga ada data siapa to yang hamil sa kelurahan Karangturi.. 

45.  Ohh nggih. 

46.   

47.  Ini pun.. kalo kita sudah seperti ini, kita didampingi gasurkes, kalo di sini saya ketua sama Pokja IV dulu, 
kalo ada sesuatu yang ketemu, kita konsultasi sama, apa, gasurkes.. itu pun nanti kita bisa.. bisa 
ditangani langsung 

48.  Hm... Maksudnya sesuatu yang ketemu itu gimana bu? 

49.  Ya maksudnya gini kan mbak, resti itu ada resti yang cuma terlalu tua.. tapi ada yang beresiko, yang 
resiko itu kan nanti harus kita konsultasikan. Saumpama aa.. dari gasurkes kita ada laporan, kita bisa 
mungkin diarahkan... Kita kan diarahkan, besok kalo melahirkannya di sini, jangan- maksude jangan 
sampai terlambat.. jangan sampai apa itu, kan ada 4 terlalu.. ada 3 terlambat itu, kita tekankan. Tapi 
kan ini kan sudah satu rutin..???  Jadi dari Pokja IV, dari.. dari.. ini laporannya ke kecamatan, kalo 
tingkat kelurahan.. gitu, dan pendampingannya memang seperti itu. Nggih? Jadi makanya kan saya 
bilang, mbak, kalo resti, memang itu betul-betul kita anu.. kita dampingi. Ada pendampingan, nggih? 
Jadi jenengan bisa, untuk kehamilan resti di Karangturi ada pendampingan dari Tim Penggerak PKK 
kelurahan beserta dari.. apa, Pokja IV dan gasurkes. Lha untuk pendampingannya itu kalo tim 
penggerak PKK 4 kali dalam sebulan kalo memang yang resti, tapi kalo untuk gasurkes datang itu 
sebulan sekali. 

50.  Oh, yang gasurkesnya sebulan sekali? 

51.  Ya. Pasti kita ee.. sebulan sekali dia lakukan tapi kalau ada keadaan mendesak ya kita telfon, ya? Kita 
telfon. 

52.  Oh nggih nggih. Kalo misalnya minat masyarakat untuk menjadi kader itu kira-kira bagaimana bu? 
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53.  Kalau minat itu ya memang agak anu ya, apa itu... ya tinggal kita anu aja mbak. Biasanya memang, 
kader-kader itu kita berharap kan kader yang.. muda-muda, yang apa ya.. Tapi untuk ini ya memang 
agak sedikit.. sedikit sulit ya, karena nyuwun sewu, sa’ panjenengan sa’ apa kan mesti masih kuliah.. 
kalo ndak, sudah anu mesti punya anak kecil.. kalo ndak punya anak kecil, kerja. Ya? Jadi memang 
kebanyakan untuk cari kader yang lebih muda itu agak.. agak sulit, ya paling sing mbah-mbah sing wes 
mbek putu, hahaha. Ya memang kita berharap ada kader yang lebih muda... 

54.  Oh... Kalau misalnya minat masyarakat untuk menjadi aa penggerak PKK itu gimana bu? 

55.  Penggerak PKK sudah sebetulnya bagus juga ya. Sudah diawali dari RT, ya... dari RT.. Kita sebetulnya 
gini, di PKK RT, kalau kita bisa menilainya seperti ini, di PKK RT sudah masuk di jalan, dasawisma ya, 
dasawisma jalan, PKK RT jalan, posyandu jalan, itu adalah awal dari, kalo RW kan menghimpun dari RT, 
kalo RT- eh, kelurahan kan menghimpun dari RW, yang ini kebetulan 27 RT itu ada PKKnya, nggih? 
Memang ada PKKnya, cuma mungkin ada yang memang aktif banget sebulan sekali nggih, ada yang 
mungkin aktif tapi tidak begitu.. maksudnya ya setengah aktif dalam arti dengan anggota yang 30, yang 
datang mungkin setengahnya, begitu, nggih.. tapi tetep ada. Memang kita diharuskan setiap RT ada 
PKKnya karena dengan ada tunjangan aa, apa itu, tunjangan RT RW transport itu, memang diharuskan 
sekarang.. mulai sekarang diharuskan. 

56.  Oh.. sekarang udah ada tunjangan begitu bu? Atau dari dulu ada juga? 

57.  Dari... transport RT RW kan ada... Kalau transport RT RW ada dan untuk ibu PKK itu ada, makanya itu 
ibu PKK itu harus.. punya kegiatan. Jadi kalo, untuk restinya, kita memang dari kelurahan, dari ee, saya 
mengharapkan justru di.. berjalan yang.. itu pun tidak harus kita yang- kita pendampingan memang 
wajib karena kita laporan, tapi bu RT harus aktif, aktif untuk warganya yang.. apa itu, yang resti itu 
harus diperhatikan. Karena kita harus butuh laporan, apa yang terjadi di situ, atau apa. 

58.  Hm... Tadi kan ada pendampingan nggih bu kegiatannya? Na selain pendampingan ada kegiatan lain 
yang tentang.. resti tadi? 

59.  Ya ada. Penyuluhan, ya... Penyuluhan ada. Jadi intinya gini mbak, makanya kita data, kita data.. oh 
resikonya mungkin untuk tahap pertama mungkin tensi tidak begitu tinggi, ya to? Karena mungkin dia 
tidak.. tidak stress, tidak apa... Tapi pendampingan kedua saya umpamanya kok, tinggi? Oh tambah, 
Hbnya mungkin.. na dia kadang cerita, kita kan semua aa.. pas periksa bukunya kita lihat.. itu, kan mesti 
dia di situ ada.. riwayat-riwayat yang dari.. itu, na itulah yang kita namanya pendampingan dan 
penyuluhan, walaupun hal itu kecil, tapi itu lebih berguna. Biasanya kalau yang memberitahu orang lain 
yang dia bisa.. maksude berpengaruh, itu akan dituruti. Tapi lain kalo yang ngasih tau suaminya 
umpamanya.. walaupun itu suaminya dokter ya.. nyuwun sewu. Apa-apa kadang lebih.. itu ya.. 

60.  Lebih anu.. ke orang lain? 

61.  Ya. Makanya saya gini, pendampingan tidak harus bu RT, saya bilang gitu, orang yang disegani di 
lingkungan, nggih? Contohnya gitu. Bukan kita, oh, bu Bambang di kelurahan kok mau di RT, loh bukan 
gitu. Kadang orang lebih percaya.. karena mungkin bisa menyampaikan dengan.. bagus, ‘Jangan begini, 
jangan begitu’ kadang diterimanya nggak bagus. Tapi mungkin ‘minta tolong’ na ‘mungkin lebih baik 
seperti ini..’ itu kan mungkin orang menerimanya itu.. Jadi penyampaiannya itu nomer satu mbak. Jadi 
pendampingan dari mana pun juga, dari atasan itu juga, mungkin.. ya itu sekarang diharapkan bisa 
merangkul, bisa me.. apa ya, istilahnya bisa membuat.. seandainya resti itu bisa tidak tambah takut, ya 
to? Kalau kita anu, ‘Bu, besok ya bu, ini kalo ndak besok bisa gini lo’ namanya kita, kadang ya... 

62.  Hehehe 

63.  Lho, namanya kader ki tidak selalu nganu lo mbak, tidak selalu kita selalu enjoy.. mesti ada masalah, 
kita juga pas.. seumpama pas.. wah wayahe laporan tapi belum mesti kata-katanya seumpama ‘jangan.. 
apa, jangan gini lho bu, kalo darah tinggi ini nanti panjenengan bisa seperti ini’, dia malah takut, gitu.. 
nggih? Jadi kalau memang kita pendampingan, memang itu wajib dari kelurahan dan kita tularkan ke 
RW, ke RT, dan kita pendampingannya dari itu tadi, kita kunjungan terutama dari dasawisma, RT, RW, 
nanti yang laporannya di kelurahan... 

64.  Oh nggih nggih... Kalau misalnya kelas ibu hamil ada bu? 

65.  Kelas ibu hamil? Kelas ibu hamil itu.. ada juga ya. Kelas ibu hamil ada, jadi memang kan selain.. selain 
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hamil resti kan juga ada yang hamil.. hamil biasa, normal. Kalo itu kita tidak perhatikan juga , dia juga 
akan iri.. ya to? ‘Yowes, sing dianu’- kan dia ndak tau, kadang dia ndak tau resti itu apa, ya to mbak? 
Yang penting, ‘Podo-podo hamile kok ora dianu’ , tapi ya seperti itu. Dan di sini juga gitu... Kalau nanti 
sudah ada yang resti.. kita kan konfirmasi ke anu, ke puskesmas juga, ada laporan ke puskesmas kan 
tiap bulan, kita... Ada laporan ke puskesmas, nanti ditindak lanjuti dari puskesmas. Mesti ada.. 
makanan sehat.. susu, apa.. yang dari puskesmas. Itu kan usaha. Jadi kita kalo untuk dihubungkan ke 
posyandu juga, dan pokja IV juga laporan.. nanti ditindak- ditindak lanjuti dari puskesmas bahkan kalau 
nanti memang betul-betul.. kita laporan, betul-betul.. restinya memang.. biasanya dari kecamatan juga 
akan meninjau, kalau memang- kan di kecamatan juga ada, ada itu mbak, mungkin laporan seperti di 
kelurahan, cuma mungkin lebih sedikit ya, kita 4 kali, mungkin 2 kali. 

66.  Oh nggih nggih nggih... Berarti puskesmasnya juga.. kadang-kadang itu mengadain.. kayak mengundang 
ibu hamilnya ke puskesmas gitu bu? 

67.  Iya. Kita gitu, nggih. Jadi kita kan ada pertemuan. Untuk... di posyandu, seluruh posyandu di kelurahan 
Karangturi, setiap.. minggu ketiga nggih, sekitar tanggal.. 27, 24 27, pokoke sekitar minggu ketiga, 
Selasa minggu ketiga, itu ada pertemuan di puskesmas, posyandu-posyandu.. kader-kader posyandu, 
itu kan juga.. di posyandu kan ada data juga, ibu hamil, ibu hamil resti, jadi di sini, di samping ada 
pendampingan seperti itu kita juga ada penyuluhan di.. puskesma- eh di anu, di posyandu. Sebab yang 
nangani kesehatannya puskesmas. Jadi langsung, jadi kalo ada yang resti, kita data, kita bisa 
konsultasikan. Jadi biasanya yang resti, mbak, sudah ada.. tenaga gasurkes kan sudah laporan, itu nanti 
diarahkan dari gasurkes juga, yang rutin sekali gasurkes, nanti mau melahirkan dimana, siapa 
seandainya ndak ada suaminya siapa yang ngantar, harus sudah tertata rapi dan juga ada kartunya 
juga, to? 

68.  Oh iya.. yang ditempel itu gih bu? 

69.  Iya. Jadi itu yang aa istilahnya yang resti, yang perlu kita perhatikan. 

70.  Oh nggih nggih. Kalau misalnya untuk kader sendiri bu, itu apakah ada pelatihannya bu? 

71.  Kader.. pelatihan ada, nggih? Dari Pokja IV itu kan biasanya ada, dari kecamatan, dari puskesmas, dari 
dinas kesehatan nggih. Jadi makanya kan pelatihan-pelatihan itu kan juga.. ada, nggih? 

72.  Oh nggih.. itu berapa kali se.. berapa kali bu pelatihannya kira-kira? 

73.  Kalo untuk pelatihan kader-kadernya nggih? Kalau pelatihan kader itu ya.. anu mbak ya, tidak.. tidak 
per bulan ndak.. nggih? Cuma ada pelatihan, biasanya kita kalau pelatihan itu kan serentak, seumpama 
nanti di kelurahan Karangturi, seumpama ada pelatihan kader posyandu di.. apa itu, di puskesmas.. 
nanti ada di dinas kesehatan, apalagi untuk KIA itu biasanya kita tim penggerak PKK biasanya ada di 
kota. Tergantung anunya aja, kalau di pokja IV biasanya kan SKPD Pokja IV kan di dinas kesehatan. 

74.  Oh heem... Kalo misalnya di.. pertemuan PKK gitu bu, kayak pertemuan dasawisma gitu-gitu, kira-kira 
sering ga sih bu tentang masalah kehamilan resiko tinggi dibahas? 

75.  Ya kalo untuk saat ini, pertama itu memang PSN dan resti. Kan ini kan sudah disarankan dari.. atas. 
Semua- karena angka kematian ibu anu kan tinggi. Tinggi. Makanya ini yang di- harus didengung-
dengungkan: satu, PSN Jum’at bersih, dan anu, ibu hamil resti. 

76.  Oh nggih nggih. Kalo pertemuan PKK itu berapa kali sih bu dalam sebulan? 

77.  Sebulan PKK RT... Kalo RT.. PKK RT itu biasanya kan, ada PKK, ada dasawisma, ya? PKK dasawisma ya di 
RT. Kalo di RW ya memang kan sekali pertemuan RW, di kelurahan sekali.. nggih. Kalo di PKK RT 
biasanya dasawisma sama.. PKK. Itu juga sering ada penyuluhan mbak dari gasurkes. Gasurkes kan kita 
punya 2. Kita punya 2 yang di.. Karangturi itu ada dari dinas kesehatan, yang memang ada tugas itu 
selama satu tahun. Jadi di situ, pemantauannya selalu. Jadi, dari.. mbak Lia itu, yang untuk ibu hamil 
itu, dia akan melaporkan setiap kita di kelurahan ketemu, jadi apa yang ada kesulitan di situ kan ada to, 
ibu hamil yang juga dikasih tau juga sulit.. gitu ya. Kita kan juga harus konfirmasi ‘Bu, nek gini gimana?’ 
Kita bisa mungkin bisa ke tingkat yang lebih tinggi untuk memberi masukan... Tapi kalo gini, 
pendamingan di samping tim penggerak PKK, gasurkes ada di wilayah kita... 

78.  Oh.. yang sebulan sekali tadi nggih bu? 

79.  Kalo yang satu bulan itu iya, dan kalo diperlukan. Kita perlu harus sekarang dateng, ya harus dateng. 
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Karena kan kalo resti kan memang seperti itu, nggih? 

80.  Kalo yang penyuluhan gasurkes tadi pas di pertemuan PKKnya bu? 

81.  Iya. Saya mintanya di pertemuan PKK. Jadi saya gini, kalo.. pertama kita kadang di.. penyuluhannya di 
kelurahan, karena saya tim penggerak PKK kelurahan. Tapi saya juga di RW. Saya kan- suami saya di 
RW, jadi otomatis saya di PKK RW kan lain tanggalnya. Jadi saya minta.. itu pun nanti bergilir, ndak bisa 
5 RW ini minta hari ini semua, nggih? Harus ada, sudah habis satu, sudah izin saya ‘Bu RW 1 bu..’ 
Berarti, RW 2 bulan berikutnya... Tapi kalo sudah diperlukan sekali ada yang resti, kita bisa telfon aja, 
gitu... 

82.  Kalo tadi.. kadernya tadi kira-kira kemampuannya selama ini bagaimana bu? 

83.  Karena ini.. apa itu, kebetulan kita ya itu tadi mbak. Sudah tua-tua. Jadi, mungkin sudah pengalaman 
yang tua-tua, cuman kalo memang tidak se- ee, maksudnya kadernya itu.. ya ini baru membina yang 
bisa menggantikan yang sudah sepuh-sepuh ini, nggih to. Ya kadang pinginnya kita yang lebih muda, 
lebih energik, ya seperti itu tapi ini untuk saat ini ya sudah anu lah, karena kita untuk laporan-laporan 
juga sudah...???? 

84.  Oh nggih. Kalo misalnya di Karangturi itu puskesmasnya berarti Halmahera nggih bu? 

85.  Karangturi.. Halmahera, ya. 

86.  Oh nggih. Kalo misalnya  fasilitas kesehatan di Karangturi kira-kira bagaimana bu, apakah sudah banyak 
kira-kira? 

87.  Fasilitas kesehatan? Sudah juga sih ya.. rumah sakit bunda sudah ada... Poliklinik itu ada, dokter umum 
juga sudah banyak.. ya. Dokter umum banyak, puskesmas sudah deket juga nggih? Kalo untuk fasilitas 
kesehatan ya memang sudah... sudah cukup, nggih mbak? Karena memang untuk rumah sakitnya kita, 
di sini kan rumah sakit bunda, poliklinik juga ada, tapi banyak kan praktek dokter. Balai stroke.. sudah 
ada balai stroke juga... Tapi untuk aa kehamilan resti itu kan, biasanya kita.. karena gasurkes itu kan 
berarti rujuknya pasti ke puskesmas. Tinggal nanti seandainya ada yang mau melahirkan ya, resti 
melahirkan, cuman kita akan tanya dulu, di pertanyaan itu kan, kita tanya dulu dari- jangan sampai 4 
terlalu 3 terlambat jangan. Dengan catatan ya itu, kalo yang sudah pakai BPJS, sudah itu ya, lewatnya 
harus puskesmas. Walaupun mau minta di rumah sakit manapun juga, tapi rujukannya dari puskesmas 
Halmahera. 

88.  Oh nggih... Ee, kalo misalnya dana untuk PKK Karangturi sendiri itu apakah swadaya atau.. ada dari 
pemerintah bu? 

89.  Kalau.. ini yang ditanyakan PKK mana, PKK kelurahan atau PK- 

90.  PKK kelurahan. 

91.  Kalau tim penggerak PKK kelurahan sekarang sudah ada, mulai 2015 kan ada.. tahun 2015 sudah ada 
dana. Dari pemerintah kan memang untuk tim penggerak PKK. Makanya untuk segala kegiatan itu, 
untuk menunjang segala kegiatan dari PKK. Ada kalo yang tim penggerak PKK di kelurahan. Tapi kalo 
untuk RT RW, swadaya. 

92.  Oh swadaya... tapi misalnya yang swadayanya itu apakah dapat bantuan juga? Itu kan kalo PKK kan 
kayak berantai gitu nggih bu dari kelurahan ke RT RW.. na itu apakah dapat juga kayak.. aa, porsi dari 
kelurahan gitu diturunkan ke RW apa bagaimana? 

93.  Kalo itu kegiatannya sendiri ya mbak, karena kita harus aa.. kalo kegiatan untuk itu kan memang untuk.. 
dana itu kan untuk kegiatan untuk memang untuk kelurahan. Tapi juga bisa dialokasikan, seandainya di 
situ tidak.. tergantungan nggih? Kalo untuk RT RW itu kan kita swadaya, seperti saya mau PKK. PKK kan 
kita sudah, istilahnya sudah.. kita swadaya. ‘Oh.. isone bikin.. snack e seperti ini’ itu kan termasuk 
swadaya juga, nggih. Jadi kalau RT RW, swadaya. 

94.  Oh nggih nggih... Aa, ini pertanyaan terakhir bu, hehe. 

95.  Oke.. 

96.  Kan aa, pas saya survey ke dinas kesehatan kota nih bu, na data yang saya dapatkan di Karangturi angka 
kematian ibunya 0 bu di tahun 2015, itu.. gimana bu menurut ibu poin plusnya Karangturi dibanding 
kelurahan lain nih bu? 

97.  Maksudnya kan kita ndak ada sing.. itu ya, meninggal. Maksude.. ya itu, peran serta, mbak nggih. 
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Makanya gini, peran serta dari.. kita juga mengucapkan terimakasih dari gasurkes itu peran sertanya 
dari masyarakat juga, peran serta dari gasurkes itu saya memang juga terimakasih sekali, membantu. 
Jadi gini, kalo kita kan cuman istilahnya.. kita harus ada pendampingan itu seperti itu tadi mbak. 
Pendampingan itu sebetulnya kalo kita harus cuma dari kelurahan eh kebetulan kita ada perlu tidak 
bisa pendampingan, kalau kita sudah koordinasikan ke bawah.. jadi kita yang penting kalo menurut 
saya itu koordinasi yang aa, untuk ke bawahnya yang tujuannya nanti kan ke dasa wismanya, ke warga, 
nggih? Walaupun kita memberikan di kelurahan seperti apa, tapi nanti tidak sampai, nggih to? 
Makanya saya seperti ini yang penting dari bu RT bu RW bisa hadir di pertemuan, kita bisa memberikan 
suatu anu nggih, bisa memberikan gambaran, bisa memberikan penyuluhan seperti apa nggih, apa yang 
kita dapat bisa kita sampaikan. Karena itu tadi walaupun di kelurahan seperti apapun, kita 
pendampingan, tapi apa, kalau- apalagi ada gasurkes sekarang, bisa saling mengisi nggih? Jadi saling.. 
saling beriringan, dan kalau dari dinas kesehatan kan juga ada langsung ditindaklanjuti, kan bisa 
ditindaklanjuti, bisa ke puskesmas, setelah puskesmas bisa ke DKK, nggih to? Bisa.. kita kan dia juga, 
gasurkes kan dari dinas kesehatan. Ya berarti kalo.. apa, berarti kalo memang 0 di sana, berarti 
memang gasurkesnya juga berjalan cepat, jadi kita bekerja sama seperti itu... 

98.  Oh nggih. Selama ini bu kehamilan resti yang di sini yang banyak yang seperti apa sih bu? 

99.  Banyak. Ya berarti kehamilan terlalu.. aa, kadang nek di sini gini mbak... di sini ada nggih, restinya ya 
mungkin ya itu to mbak, umurnya lebih dari 35, terlalu tua, terlalu muda. Kalo yang terlalu tua, terlalu 
muda kan sudah biasa, kadang gini mbak, yang banyak istilahnya kayak, kebobolan ya, yang jaraknya, 
kan kalo orang dulu kan prinsipnya gini, wah anake lebih deket sok anu... masih muda anaknya udah 
gede-gede. Tapi kan itu beresiko nggih? Kalau itu pun makanya kebanyakan yang itu to mbak, sudah 
umurnya, umurnya sudah lebih. (membaca data). Sebetulnya restinya ya... lumayan banyak sih, tapi 
kita harus extra keras, haha, extra keras untuk pendampingan. Cuma ya untuk pendampingannya kalau 
di Karangturi saya berharap tidak Cuma dari kelurahan, maksudnya tidak Cuma dari gasurkes dari Pokja 
IV, kita turunkan ke masyarakat. Kalau sudah kita merasa oh , aku ki lho hamil diperhatikan, itu kan lain 
ya 

100.  Nggih itu kan seneng ibu-ibunya nggih bu, hehe. 

101.  Seneng. Dan kadang juga gitu mbak, kadang juga.. aa, kadang dilemma memang ya dari kader itu, 
karena wah kok di.. opo, dikunjungi terus ki meh dikasih apa, mau digimanakan, na kita harus jelaskan, 
itu semua kan bisa untuk kebaikan dari masing-masing. Karena kita juga berharap tidak ada ibu yang 
meninggal di Karangturi. 

 

 

 

Ketua TP.PKK Ngesrep 

1.  Em.. jadi kan bu, ini kan tentang potensi PKK dalam penanggulangan masalah kehamilan risiko tinggi, 

2.  Heem 

3.  Yang pertama ingin saya tanyakan itu tentang sumber daya manusianya bu, yang di PKK sendiri, na 
untuk jumlah anggota tim penggerak PKK kelurahan Ngesrep, itu berapa persen bu kira2 yang aktif? 

4.  Ada 20an ya, 20.. 20 orang nggih.. 

5.  Oh 20 orang.. untuk yang aktifnya kira2 berapa persen bu? 

6.  Aktifnya ya kurang lebih 75 lah 

7.  Oh 75% nggih bu 

8.  Kalau untuk jumlah anggota kelompok yang di bawah tim penggerak PKK bagaimana bu? 

9.  Ya aktif, tapi saya juga jumlahnya ada di... mbak Fitri ya yang sekretaris nanti nyuwun sewu nggih. Itu 
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ada datanya lebih lanjut dan itu, intinya gini mbak, kaitannya dengan ibu hamil risiko tinggi, kita ada 
kelompok kerja khusus, Pokja IV namanya... Jadi Pokja IV itu nanti yang menangani, istilahnya nggih. 
Dibantu dengan tenaga sekarang kan sudah ada tenaga dari dinas kesehatan, Gasurkes itu 2 orang. 2 
orang itu yang satu untuk ibu resiko tinggi, dan yang satu untuk khusus PSM, untuk DBD. Tugas mereka 
ya mensosialisasikan, juga langsung ke bawah mencari yang seperti itu dan sebagainya. 

10.  Oh nggih nggih 

11.  Kemudian, kaitannya dengan eng.. itu ya, yang jelas, kita itu masing2 posyandu, kan ada posyandu ya, 
kader2 posyandu itu paling tidak kita ada pertemuan tiap bulan.. 

12.  Oh pertemuannya tiap bulan nggih? 

13.  Iya, pertemuan di sini.. istilahnya, pertemuan opo mbak sing Posyandu opo jenenge? 

14.  -dalem, bu? 

15.  Pertemuan sing kader2 posyandu ki opo tiap bulan opo jenenge? BKB ya? Eh kok BKB.. 

16.  -kader? 

17.  Kader posyandu tiap bulan 

18.  -PKB, PKB 

19.  Apa kepanjangannya? 

20.  -Hha, ga tau juga, tiap tanggal 19 

21.  Oh.. tiap tanggal 19? 

22.  -Iya, rutin itu dek 

23.  Ya itu kan tenaga, istilahnya itu kan memang khusus kader2 PKK yang bergerak di posyandu. Jadi nanti 
kader2 itu diharapkan menyampaikan. 

24.  Jadi itu ya mbak ya.. Jadi itu kader2 itu menyampaikan juga jadi disamping posyandunya, juga ke lansia, 
juga diharapkan ibu hamil resiko tingginya juga dipantau. Tapi dari pihak kelurahan pun, saya beserta 
kader2, apa, pengurus juga tahun ini tu kan kita keliling di 11 RW. Turun ke bawah, jadi tidak hanya 
setiap bulan kita mengadakan pleno, tapi juga ke bawah, ketemu ibu yang di bawah, bu RT.. kalau ke 
RW kita kan ketemunya bu RT? Kalau di sini kan ketemu dengan bu RW? Kita sampaikan juga mengenai 
e.. ibu hamil resiko tinggi 

25.  Himbauan gitu ya bu? 

26.  Himbauan... Jadi ada yang.. 4T itu tho mbak? 

27.  Nggih 

28.  Yaa, kita sampaikan, di tiap.. di tiap pertemuan, di samping pleno kita sampaikan, juga di ya... 

29.  Oh yang tiap bulan itu ya bu? 

30.  Nggih, tadi saya singgung juga tadi bahwa pada dasarnya untuk kemarin ada, pak walikota ya, baru, itu 
juga perhatian khusus ke ibu hamil resiko tinggi karena angka kematian di Semarang termasuk tinggi.. 

31.  Nggih, kalau untuk RT- PKK yang RW RT itu berapa persen bu, menurut ibu yang aktif bu? 

32.  Semuanya aktif mbak, 

33.  Semuanya aktif nggih bu? Alhamdulillah 

34.  Aktif menyampaikan lho ya. Jadi apa yang kita sampaikan paling nggak minimal kita menyampaikan 
sosialisasi.. Kalau, intinya kan kalau PKK itu kan kita sampaikan arahan dari atas ke bawah.. Jadi kan 
berantai to mbak? 

35.  Oh nggih, nggih 

36.  Jadi, seperti tadi saya sampaikan bahwa nanti ada program PKK ini.. kemudian nanti kegiatannya ini.. 
kemudian ya... saya sering menyampaikan masalah ibu hamil resiko tinggi itu. Terus dari kelurahan ke 
RW, RW kan langsung ke RT, RT ke dasa wisma ke ibunya. Kalau secara.. saya kira kalau secara.. ilmunya 
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sudah kita sampaikan.. 

37.  Kalau untuk jumlah kader kesehatan tim penggerak PKK sendiri itu berapa persen bu yang aktif? Dari 
kader kesehatannya 

38.  Dari kader kesehatan... persentasinya? 

39.  Nggih persentasenya.. 

40.  Persentasenya saya nggak tau.. Kalau masing2... Soalnya berantai mbak, kalau di kita itu kader Pokja IV 
kan, khususnya Pokja IV.. Kalau Pokja IV kelurahan ada 3 orang, kemudian dari 3 orang itu kan 
membawahi yang ada B.. apa tadi saya... pertemuan kader Posyandu 

41.  PKB? 

42.  Nggih PKB itu.. Itu ada mungkin masing2, kita ada 13 Posyandu, gambarannya gitu. Jadi kan kalau jumlah 
RWnya kan ada 11. Ya, saya kira itu masing2 RW sudah terlakoni, di situ. Kemudian di samping itu juga.. 
kalau jumlahnya saya.. nggak tau persis. Kalau panjenengan pingin perikso nanti ketemu dengan bu 
Nunuk? 

43.  Oh nggih, kemarin sudah saya temui hehe 

44.  Sudah? Oh ya, ya, mungkin kalau jumlahnya, tau jumlah2 kader khususnya mungkin lebih tau ya.. Kalau 
saya kurang tau... 

45.  Aktifnya kader kesehatan sendiri berapa persen bu menurut ibu? 

46.  Kalau kader kesehatan ya banyak mbak. Saya kira aktif semua. 

47.  Oh nggih. Kalau untuk jumlah kadernya sendiri apakah menurut ibu cukup atau...? 

48.  Saya kira kalau dari presentase penduduk ya tetep kurang.. Cuman kan kita melihat kesempatan, 
kemauan dari masing2... Namanya kegiatan sosial ya.. 

49.  Oh nggih, na itu bagaimana bu untuk minat masyarakat menjadi kader? 

50.  Lha itu, yang menjadi.. menjadi.. apa istilahnya.. kendalanya di situ. Terus terang kan ini namanya kerja 
sosial. Kerja sosial itu tidak digaji. Itu ya butuh.. butuh apa ya kesang- orang yang mungkin khusus mau 
mendermabaktikan ke masyarakat. Cuma saya kan mengingatkan.. jadi, amal sholeh kan tidak hanya 
berupa uang.. jadi tenaga, pikiran, harkat kita itu termasuk amal sholeh. Di setiap pertemuan PKK saya 
sampaikan ini bu, amal sholeh, kita ini amal sholeh. Jadi saya motivasi aja. Jadi untuk menjadi kader itu.. 
paling tidak bahwa, seperti tadi.. tapi alhamdulillah sih, kalau daripada tahun kemarin mungkin, sudah 
ada.. perhatian ya, dari PKK kelurahan sendiri, bahwa sekarang PKK kelurahan juga sudah ada dana 
khusus. Karena, dulu kan belum ada mbak. 

51.  Jadi swadaya nggih bu? 

52.  Swadaya melulu. Tapi kan sekarang ada, kalau ini kan kita nanti kan berkegiatan. Harapan kami, dengan 
berkegiatan, atau nanti ada program, salah satunya lomba cerdas cermat kader posyandu, nah... Itu 
nanti kita programkan di tahun ini. Kalau itu kita kan, semakin semangat, dan cara kita untuk menjaring 
warga untuk mau. 

53.  Oh nggih, kalau untuk minat masyarakat sendiri menjadi anggota PKK bagaimana bu? 

54.  Ya, kalau saya bilang ya.. fifty-fifty ya mbak, ahaha. Saya nggak bisa bilang antusias sekali ya nggak... Ya 
istilahnya itu ya, itu, anulah kita.. Bagaimana cara kita mendekati, tapi terus kita juga tidak memungkiri 
kan sibuk, ada berkepentingan mungkin.. nasto 

55.  Nggih.. waktunya nggih bu? 

56.  Ya. Jadi seperti tadi, kita butuh tenaga 2, 3 orang, yang masuk 2 orang. Ya istilahnya bisa... pancingan?? 
Alhamdulillah. Kita butuh 3, masuk 2, itu persentase, ya monggo lah. Itu.. 

57.  Kalau untuk kegiatan PKK sendiri yang terkait kesehatan ibu, dan kehamilan risiko tinggi itu apa saja ya 
bu, kalau boleh tau? 

58.  Yang di sini? 

59.  Nggih, yang di sini. 
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60.  Yang di sini.. e.. kita di Puskesmas, itu ada kegiatan pengarahan bagi ibu2 yang khusus ibu hamil risiko 
tinggi, itu di..dipertemukan di satu kelas. 

61.  Khusus ibu ristinya ya bu? 

62.  Iya, ada. Nanti panjenengan nyuwun perikso sendiri. Bu Nunuk sama puskesmas. Kemudian saya sendiri 
juga terjun, kalau ada data dari puskesmas yang risiko tinggi, saya sendiri terjun mendatangi. 
Mendatangi yang bersangkutan, kita berikan support, kita berikan apa.. wejangan2 kaitannya dengan 
tadi, risiko tinggi, misal salah satunya kan hipertensi, kemudian terlalu tua, atau terlalu muda, banyak 
faktor kita arahkan. Ya kaitannya dengan ibu itu, ya semampu saya lah. Kaitannya dengan pengetahuan 
saya, nggih to? 

63.  Nggih. 

64.  Yang saya tau kalau misalnya.. apa ya.. paling tidak ibu2 yang hamil itu harus memperbanyak sayur ya, 
mengurangi yang manis2.. es, itu juga dikurangi. Kaitannya supaya putranya tidak besar, terlalu besar di 
dalam... Kemudian juga, sering minum air putih, istirahat cukup, sering periksa, kontrol ke dokter, kan 
gitu, nggak.. ini minimal lah.. minum vitamin itu perlu, na itu. 

65.  Nggih.. berarti tadi ada pengarahan, pendampingan ya bu, kalau tadi ya? 

66.  Ya, iya. 

67.  Ada lagi kah bu? 

68.  Eng, apa ya. Memang kita diminta laporan. 

69.  Oh, laporan? Berarti kayak pendataan gitu ya bu? 

70.  Pendataan, laporan itu minta kecamatan sebetulnya itu satu bulan minimal 2 ibu yang resiko tinggi. 

71.  Oh nggih nggih 

72.  Kita, ada foto juga e.. apa istilahnya, penyebabnya apa.. 

73.  Oh nggih nggih. Kalau itu, kira2 pemegang peranan pentingnya siapa ya bu? Kalau untuk pendampingan, 
juga pendataan, dan penyuluhan? 

74.  Oh.. pendampingan, pendataan, penyuluhan? 

75.  Nggih 

76.  Saya kira semuanya harus koordinasi ya, tidak hanya satu pihak ya. Kelurahan tok ya nggak bisa, saya 
kira ya dari lingkungan, dari warga, dari ibu2 kader yang di sana.. kader posyandu, kemudian tetangga 
yang terdekat.. ya kan? Kemudian.. dari ibu RTnya itu juga harus perhatian, apalagi suaminya. 

77.  Nggih, hhe 

78.  Ya to? Itu juga kita sampaikan. Pada dasarnya juga apa ya, semua, semua harus koordinasi. 

79.  Kalau untuk pelaksanaannya sendiri selama ini bagaimana menurut ibu? 

80.  Saya kira.. sudah baik ya 

81.  Sudah baik? Alhamdulillah ya bu 

82.  Ya alhamdulillah.. Cuma, dan kejadian.. akhir2 ini belum sih, semoga ndak terjadi hahaha 

83.  Nggih amiin haha 

84.  Ya semoga sukses, lancar. Karena, itu kan eng langkah kita ya. Minimal 4T itu saya sampaikan terus jadi 
misalnya jangan terlalu tua,jangan terlalu muda, ya kan? Terus, terlalu rapat ya.. Terus yang satunya itu 
terlalu banyak anak. Itu setiap pleno mbak di PKK RW sama RT yah ta’ sampaikan itu.. Ya sudah saya 
sampaikan hha. 

85.  Kalau untuk sarana prasarananya sendiri apakah sudah cukup bu atau apa yang kurang nggih? 

86.  Minimal kalau di Ngesrep ini sudah ada puskesmas, dan puskesmas ini saya kira sudah termasuk baik ya 
di Ngesrep. Minimal. Kalau di sini dari segi kedekatan dengan rumah sakit juga relatif dekat.. Bukannya 
saya, gimana, kalau dibandingkan dengan.. mungkin di Jabungan kan ya, nyuwun sewu lah, jauh ya.. na 
itu. Kemudian ada dokter-dokter umum juga, ada beberapa nggih. 
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87.  Kalau untuk kelemahannya kegiatan2 tersebut bagaimana bu menurut ibu? 

88.  Kelemahannya... ya mungkin anu ya.. kita sudah berusaha, tapi yang bersangkutan ini, mungkin ibunya 
yang.. hamil. Mungkin dari segi.. penangkapannya kurang karena mungkin, pendidikannya yang kurang, 
ya kan? Kita sudah... tapi ya mungkin karena kondisi perekonomian yang bersangkutan, ya kan? Saya 
kira itu sih. Jadi kita sudah menyampaikan, apa yang di.. eng..perhatikan pemerintah.. cuman yang jadi 
permasalahan yang bersangkutan. Jadi kondisi ekonomi, pengene ya, teratasi ya mbak ya, misalnya gitu, 
tapi kan berhubung serba kekurangan jadi.. jadi ya... 

89.  Kalau misalnya tadi kan ada pengarahan untuk khusus ibu risti nggih bu? Itu idealnya menurut ibu 
berapa kali bu? 

90.  Dalam apa mbak, dalam setahun apa dalam...? 

91.  Mungkin dalam satu bulan gitu bu? 

92.  E.. kelas khusus maksudnya? Yang kelas khusus? 

93.  Nggih 

94.  Kelas khusus kelihatannya itu dikumpulkan setiap 2 bulan kalau nggak salah ya. Jadi supaya anu lah, 
soalnya kan, mungkin bulan ini nggak resiko, mungkin bulan depan bisa resiko. Tapi memang yang 
dikumpulkan itu yang beresiko tinggi. Ada kelas khususnya. 

95.  Oh nggih. Kalau untuk yang pendampingan yang kayak mendatangi ibu resiko tingginya itu berapa kali 
bu kira2? 

96.  Satu bulan minimal dua kali. 

97.  Oh satu bulan 2 kali? Oh nggih. Kalau untuk kader kesehatan sendiri, untuk kehamilan resiko tinggi 
menurut ibu perannya bagaimana bu selama ini? 

98.  Sudah bagus sih mbak. Sudah bagus. Jadi kita sampaikan ya mungkin kalau.. permasalahan kan kadang 
ada warga yang nasto, bekerja, nah... Sementara kan kita waktunya kan, untuk ketemu.. na itu 
kendalanya di situ. 

99.  Berarti kendala waktu nggih bu? 

100.  Ya 

101.  Kalau untuk kemampuannya kader PKK sendiri itu apakah ada pelatihan khusus yang resiko tinggi nggak 
bu? 

102.  Pelatihan khusus... saya kira ada. Pelatihan sih ndak, cuman kan, untuk sosialisasi ilmunya itu mbak. 

103.  Sosialisasi ke kadernya nggih bu? 

104.  Ke kadernya. Jadi menyampaikan. Tapi kalau pelatihan medisnya nggak ada. 

105.  Oh nggih, nggih. Kalau untuk sosialisasinya tadi berapa kali ya bu? 

106.  E.. mungkin ya dalam setahun bisa 6-7 kali. 

107.  Oh.. 6-7 kali per tahun? 

108.  Kalau pleno lho mbak. Kan kalau satu tahun kan 12 pertemuan, kalau ini di pleno. Sosialisasi yang mana 
dulu? Bisa 7 kali ya belum yang di RW-RW itu, itu saya juga menyampaikan semua.. 

109.  Berarti tergantung.. RWnya gitu ya bu? 

110.  Ya, jadi kalau saya menyampaikan ke RW, ya tho? RW menyampaikan ke RT.. Padahal RT kan 82. Ya 
monggo, nanti kalau panjenengan.. ini kategorinya per RT atau di kelurahan atau bagaimana? 

111.  Kalau di kelurahannya sendiri yang 6-7 kali per tahun itu nggih bu? 

112.  Ya, berarti di kalikan RWnya-RTnya. Pertemuannya kan, tiap bulan berapa RT itu. 

113.  Oh berarti tiap bulan nggih bu kira2. 

114.  Iya, RT kan, pertemuan RT tiap bulan mbak. 

115.  Kalau untuk, sosialisasi yang kader itu bu, berarti setiap.. sosialisasi itu apakah membahas kehamilan 
resiko tinggi? 
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116.  Oh, tidak, tidak selalu. Tapi sering kita bahas. 

117.  Kira2 perbandingannya berapa tuh bu? 

118.  Ya.. 75% lah.. 

119.  Oh... sudah bu, itu aja bu, hahaha, makasih banyak bu 

120.  Sama2 

 

Kapokja TP.PKK Ngesrep 

1.  Saya ingin tanya untuk PKK dalam menanggulangi masalah kehamilan resiko tinggi bu, itu.. kegiatannya 
apa saja ya bu? 

2.  Ya macem-macem, mbak. Ada kelas ibu hamil.. 

3.  Kelas ibu hamil... apalagi bu? 

4.  Ya, kelas ibu hamil terus pendampingan kader 

5.  Pendampingan kader... 

6.  Heeh, ke.. ibu yang risiko tinggi, ya? 

7.  Oh nggih 

8.  Ya itu, terus... kita kan juga ada pertemuan2 kader 

9.  Nggih 

10.  Kader kesehatan juga.. 

11.  Oo, pertemuan 

12.  Sosialisasi 

13.  Oo, sosialisasi 

14.  Itu sering itu mbak 

15.  Oo nggih nggih 

16.  Ya terus... *nyari data* 

17.  Jadi dari keseluruhan jumlah anggota tim penggerak PKK kelurahan itu, kira2 berapa persen bu yang aktif 
menurut ibu? 

18.  Oh semuanya aktif he 

19.  Semuanya aktif? 

20.  Kalau misalnya jumlah anggota PKKnya sendiri, atau kelompok PKK yang di bawahnya itu, kira-kira berapa 
persen yang aktif bu? 

21.  Sini ki... alhamdulillah ki ya mbak ya... 

22.  Oh, alhamdulillah aktif semua ya bu? 

23.  Heeh, aktif... Aktif, saumpamanya tidak ada kan satu-dua orang tok 

24.  Oh, nggih nggih 

25.  Saumpamanya. Kita punya anggota ini dari bawah saya karena di RT dulu ya. Kita tu otomatis di tingkat 
RT dulu. Saya tidak mau scope kelurahan. Panjenengan bisa enak. Kalo eng... 10 orang yo pasti berangkat 
terus kalo pertemuan 

26.  Oh... 

27.  Paling kalo ngga berangkat kan izin karena sakit itu 

28.  Oh nggih nggih 

29.  Keliatannya gitu semua lo, aktif. 
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30.  Itu kalo pertemuannya itu berapa kali sih bu biasanya? 

31.  Yang apa? 

32.  Pertemuannya.... 

33.  PKK? 

34.  Nggih, yang PKK 

35.  PKK RT pleno, dari RT, dawis semuanya? 

36.  Nggih 

37.  Setiap bulan 

38.  Oh, setiap bulan ya bu? 

39.  Setiap bulan. 

40.  Kalau untuk kadernya sendiri itu kira-kira...? 

41.  Setiap bulan. 

42.  Oh, kader per bulan juga? 

43.  Ada pertemuan, iya. 

44.  Eng, untuk aktifnya sendiri kira2 berapa persen bu kira2 dari semua kader? 

45.  Aduh, kader semuanya? 

46.  Heeh, aktif juga? 

47.  Ya. Karena dari, kita ada pertemuan kader tingkat kelurahan, ada tingkat RT 

48.  Oh nggih2 

49.  RW juga ada 

50.  Itu misalnya jumlah anggota tim penggerak PKK kelurahannya sendiri itu menurut ibu kira2 apakah 
kurang atau cukup atau bagaimana bu? 

51.  Cukup mbak cukup 

52.  Cukup ya? Kok bisa bilang cukup sih bu? Hehe 

53.  Ya kan seumpamanya gini.. 

54.  Nggih 

55.  Kita kan ada... satu pokja itu ada 3 orang, 3 orang, ya tetep cukup to? 

56.  Oo nggih 

57.  Betul ndak? 

58.  Nggih nggih 

59.  Iya, heeh. Kan ada yang tiga ada yang empat. Kecuali kalo setiap pokja 1 orang itu otomatis kan minim. 
Nhaa 

60.  Oh nggih. 

61.  Nhaa gitu. 

62.  Oh nggih 

63.  Kalau misalnya jumlah kader kesehatannya sendiri itu kira2 cukup nggak bu menurut ibu? 

64.  Cukup mbak. Cukup. 

65.  Kalau itu perbandingan kader sama masyarakatnya itu bagaimana sih bu? Itu apakah memengaruhi 
banget atau gimana bu? 

66.  Kadernya piye maksude? 

67.  Hm.. maksudnya itu kan ada yang pendampingan kader.. 
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68.  Ibu hamil? 

69.  Nggih, terhadap ibu hamil. Itu nanti berapa banding berapa? 

70.  Karena gini, saumpamanya ya mbak ya. Sat- kan kita ada petugas surveillan itu, petugas kesehatan ada 
dinas kesehatan. 

71.  Nggih 

72.   Dadi, sa’ eng kalo... yang ristinya, kita yang risti, kalo yang normal sih kita mantau, Cuma kan rak, tidak 
seintens yang itu! 

73.  Nggih, nggak begitu inten. 

74.  Itu... dari kader itu hanya 3 2 kan yo tetep mencukupi to? 

75.  Oh, iya... 

76.  Maksude stabil dan tidak, tidak... apa... tidak ketimpangan. Jadi satu RW, 1 untuk khusus kader untuk 
pendampingan. 

77.  Oh nggih 

78.  Ya. Saumpamanya di RW ada 10 yang hamil, yang risti 2 atau 3 kan tetep cukup. 

79.  Oh nggih 

80.  Betul ngga? Kalo panjenengan? 

81.  Nggih. 

82.  Kalau misalnya... ini kan PKK ya bu? Itu apakah masyarakat semuanya otomatis masuk menjadi 
dasawisma atau nggak bu? Atau ada pendaftaran atau semacamnya itu bu? 

83.  Keliatannya masuk mbak. 

84.  Oh berarti semua masyarakat masuk ke dasawisma? 

85.  Iya. 

86.  Oh... 

87.  Kalau yang tidak masuk itu hanya 1 2. 

88.  Ooh, gitu ya bu? 

89.   Otomatis kan ya tetep masuk to itu? Yang ikut PKK kan? 

90.  Nggih, yang ikut PKK. 

91.  Heem. 

92.  Misalnya kegiatan Tim penggerak PKK yang  tentang kehamilan risiko tinggi kan berarti tadi ada kelas ibu 
hamil, pendampingan kader ke ibu risti, pertemuan2, dan sosialisasi ya bu. 

93.  Heem. 

94.  Itu ngapain aja si bu, bisa minta tolong deskripsikan nggak bu? Kira2... 

95.  Oh. Kalau kita kelas ibu hamil kita mendatangkan ibu-ibu hamilnya di bawah naungan puskesmas. 

96.  Oh nggih2 

97.  Kita memberikan... ya seperti sharing, 

98.  Nggih 

99.  Kita tidak, eng tidak menggurui. 

100.  Oh nggih 

101.  Tapi seperti dia itu, bagaimana panjenengan- sing dirasake, yang dia keluhkan, dia curhatkan. Ibu, saya 
gini, gini, gini itu kebanyakan kemarin itu, disamping kita memberikan pengetahuan untuk ibu-ibu hamil. 

102.  Oh nggih nggih nggih. 

103.  Itu. Itu yang kelas ibu hamil. 
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104.  Nggih. 

105.  Terus kita pendampingan ibu hamil juga. Itu kader turun, kita mengecek dari tensi, dari keluhan2 dia, dari 
eng makanan, kesehatan, semuanya itu. 

106.  Nggih. 

107.  Terus disamping itu, kita mengarahkan dia saumpamanya ada eng... semacam... eng... 

108.  Keluhan, gitu ya bu? 

109.  Keluhan, menjurus yang ke... apa itu? Parah, misalnya. Itu kita sarankan panjenengan harus ke rujukan ini 
rujukan ini, gitu... 

110.  Nggih 

111.  Terus bagi yang... Itu yang pendampingan ya? 

112.  Nggih. 

113.  Terus sosialisasi kita memberikan setiap bulan kan ada pertemuan kader. 

114.  Oh nggih. 

115.  Bisa kader kesehatan, juga pertemuan kader posyandu, di puskesmas, setiap bulan ada... Itu gitu. 

116.  Nggih. 

117.  Untuk sosialisasinya sendiri bu, bagaimana bu? 

118.  Kita? 

119.  Nggih. 

120.  Kita mendatangkan seperti eng, seperti narasumber, disamping kader yang saya undang, juga beberapa 
ibu hamil juga... Terus dari eng moderator apa, pengisi, itu dari tenaga kesehatan. 

121.  Oh, kalo itu kan ke ibu hamil tu bu? Kalo misalnya ke ibu yang belum hamil bu? 

122.  Bisa. 

123.  Oh bisa juga? 

124.  Memotivasi supaya yang... eng...... 

125.  Kayak, KB begitu bu? 

126.  Heeh. 

127.  Pencegahan? 

128.  Heeh...Anu, KB pasca persalinan to? Iya. 

129.  Ada juga ya bu? 

130.  Ada! Jadi di samping ibu yang hamil... 

131.  Nggih. 

132.  Terus ibu yang muda-muda hamil, atau ibu yang PUS baru tapi belum.. belum hamil! 

133.  Oh nggih 

134.  Ya kita juga memotivasi, jadi merencanakan sejak dini. 

135.  Oh nggih2 

136.  Saya menghimbau untuk kader2, untuk PUS-PUS yang baru.. tolong nanti kalo kita memang ibarate ibu 
hamilnya.. 

137.  Nggih? 

138.  Nanti kita, setelah melahirkan, kita.. eng me... menganjurkan untuk KB pasca persalinan ataupun itu dia. 
Terus nanti kan dia bisa konsultasi. 

139.  Nggih2. Berarti yang kira2 pemegang peran kuncinya siapa aja si bu? 

140.  Untuk yang ini? 
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141.  Untuk yang kelas ibu hamil, pendampingan kader, pertemuannya... 

142.  Ya kader semua aspek 

143.  Kader semuanya ya bu? 

144.  Heem, kader juga, tenaga kesehatan juga. Kader di sini yang.. aktif. 

145.  Kalo misalnya berdasarkan kemampuannya sendiri menurut ibu itu apakah sudah bagus, atau 
bagaimana? 

146.  Kemampuan yang mana? 

147.  Kemampuan kadernya sendiri? 

148.  Kalau saya ya, melihatnya.. Kader2 kita itu mampu, 

149.  Heem 

150.  Meskipun.. dia tidak berpendidikan tinggi dan tidak berpendidikan kesehatan. Hmm, tapi seolah2 dia 
tahu. Tahu apa itu.. tentang ilmu-ilmu kesehatan.. 

151.  Soalnya sudah ada pelatihan ya bu? 

152.  Sudah. Sering.. kita dapet. 

153.  Oh sering ya bu? Itu berapa kali sih bu pelatihannya? 

154.  Untuk pelatihan ibu hamil ato pun lainnya? 

155.  Untuk pelatihan... kadernya sendiri untuk kehamilan risiko tinggi, dan ibu hamilnya itu. 

156.  Kemarin yang... Itu yang saya lihat kemarin itu untuk kader ada sendiri, untuk tenaga kesehatan ada 
sendiri, itu kelihatannya kemarin ada 3-4 og mbak. 

157.  Oh, per tahun bu? 

158.  Iya, kita kan mengikuti dari dinas. 

159.  Ooh, berarti dinas ya bu yang... 

160.  Iya, yang mengadakan. 

161.  Berarti itu semua kader dari ini dikumpulkan oleh dinas begitu ya bu? 

162.  Heem, kita eng, saumpamanya satu kelurahan itu kita mengirimkan beberapa kader. 

163.  Ooh, nggih. 

164.  Heeh, saumpamanya gitu 2, na nanti 2 orang itu yang diutus atau di... 

165.  2 kader berarti nanti dibagikan pengetahuannya ke yang kader2 yang lain2nya ya bu? 

166.  Iya, biasanya gitu. 

167.  Ooh, nggih2 

168.  Kalau pelaksanaannya selama ini berarti bagus2 aja ya bu? Kayak jumlah anggota yang mengikuti, sesuai 
target? 

169.  Bagus. Bagus. Iya sesuai. 

170.  Oh nggih. Jalannya kegiatan juga ya bu? 

171.  Heeh 

172.  Kira2 itu berarti sudah sesuai diharapkan ya bu? 

173.  Iya. 

174.  Ada sarana prasarana yang kira2 mesti dibutuhin lagi ngga bu? 

175.  Sarana? 

176.  Nggih. Apa yang kurang gitu kira2. 

177.  Opo yo mbak. ......... 
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178.  Haha. Berarti kira2 sudah cukup ya bu? 

179.  Nek kita muni cukup yo ndak cukup. Ndak cukup ya anu... 

180.  Oh nggih, susah ya bu. 

181.  Yaa, gitu tho mbak. Terserah panjenengan saja. 

182.  Kalau misalnya kira2 yang perlu dibenahi menurut ibu apa bu? 

183.  Dibenahi? 

184.  Untuk kegiatannya sendiri.. atau cukup saja? 

185.  Cukup sih.. kita cukup.. Kita sering memotivasi og. 

186.  Oh nggih.. Itu.. berapa kali sih bu kegiatannya itu dilakuin misalnya kelas ibu hamil itu berapa kali? 

187.  Kita kelas ibu hamilnya mengikuti dari dinas og mbak. 

188.  Oh, mengikuti dari dinas jugs? 

189.  Kemarin itu satu tahun 4 kali apa... heeh, biasanya, per tiga bulan apa biasanya. 

190.  Oh, 4 kali per tiga bulan ya bu? 

191.  Ya., yang khusus sing itu2. Tapi untuk pendampingannya setiap bulan. 

192.  Oh, pendampingannya tiap bulan? 

193.  Heeh 

194.  Kalau pertemuan kadernya tadi setiap bulan? 

195.  Setiap bulan! 

196.  Sosialisasinya juga setiap bulan ya bu? 

197.  Ya kalau kita, meskipun tidak ada apapun, mesti kita memberikan perkumpulan kader kesehatan habis ini 
untuk penyakit ini, penyakit ini kan.. 

198.  Oh nggih 

199.  Na gitu, ibu hamil, gitu. 

200.  Kalau sosialisasi ke masyarakatnya? 

201.  Nganu! Setiap bulan. Karena kan ada PKK tiap nganu. 

202.  Oh nggih. Itu kan ada kadernya itu... kira2 apa aja sih bu yang memengaruhi kemampuannya itu? 

203.  Mempengaruhi kemam.. memengaruhi? 

204.  Heeh, menurut ibu? 

205.  Kemampuanne? Kemampuan SDMe ya sendiri2. Hasil penangkapannya kan sendiri2. 

206.  Oooh... 

207.  Ya. Tingkat, tingkat kecerdasannya. Ya semua itu mampu Cuma sing iki mampune kalo dijelaskan 
langsung mampu, yang satunya yo rodo sui. Maklum kan ada yang lansia kan? 

208.  Nggih bener... Ini sudah sih bu, sudah insyaAllah 

 

Bendahara TP.PKK Ngesrep 

1.  Er.. Jadi gini bu, kan jumlah anggota Tim Penggerak PKK itu kalau.. tidak salah ada berapa ya bu? 

2.  Kalau penggerak ada 21 

3.  Oh 21 ya? 

4.  Iya 
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5.  Oh... itu.. estimasi anggota yang aktif menurut ibu berapa persen bu? 

6.  75%... 75-80% 

7.  Kalau.. jumlah anggota PKK dari kelompok yang di bawahnya itu bagaimana? 

8.  PKK RW RT? 

9.  Nggih, PKK RW RT kira2 berapa persen yang aktif? 

10.  Kalau aktifnya sih semua aktif mbak.. maksudnya, aktif.. aktif di kegiatan PKK di masing2 tingkatan dari 
RT RW dan dawis itu aktif cuman biasanya kan.. administrasi PKK ki memang njelimet.. 

11.  Oh.. 

12.  Emang banyak ini ini ini, itu jadi mungkin dari pengadministrasiannya aja yang mungkin tidak semua 
kader itu paham.. Memang cukup.. cukup sul- ya ndak sulit sih cuman kita perlu eng... teliti itu... 

13.  Oh.. jadi sebenarnya semuanya aktif nggih bu di kegiatannya PKK? 

14.  Ya.. kalau dipersentase mungkin sekitar 85% itu.. kecuali kalau di wilayah Ngesrep itu yang di Bukit sari.. 
itu karena wilayah elit memang tidak ada kegiatan, PKK ndak ada. Cuman mereka ada pertemuan yang 
namanya IKBS, ikatan keluarga bukitsari, jadi ada silaturrahmi di situ cuman.. untuk.. ndak.. ndak PKK 
secara umum, silaturrahmi secara umum 

15.  Hm... berarti kalo PKK kan ada isinya kayak penyuluhan ya bu biasanya bu? 

16.  Iyaa 

17.  Nah, kalau IKBS itu berarti kurang ya bu? 

18.  Ya mungkin.. kalau informasi yang sifatnya itu kurang.. ya mereka karena mungkin tingkat pendidikan 
tinggi, tingkat ekonomi tinggi, itu kan.. untuk informasi bisa buka internet 

19.  Oh.. 

20.  Heeh itu, dan.. mungkin kalau pejabat2 ini kan udah.. udah tau.. 

21.  Kalau misalnya jumlah kader kesehatan tim penggerak PKK sendiri itu ada.. 

22.  Banyak mbak, kalau kader itu... ada kader posyandu, ada kader kesehatan itu di tingkat RT RW kan ada.. 
Kalau istilahnya di PKK kan Pokja 4.. Pokja 4 itu.. Pokja 4.. di kelurahan itu ada.. 3 orang.. terus di 
masing2 RW itu ada.. di PK-Posyandu sendiri ada.. Kita ada 13 Posyandu.. Kalo posyandu itu.. ada 6 meja 
ya? 6 meja, minimal anggotanya ada 6 orang itu.. 

23.  Oh nggih nggih 

24.  Itu minimal kan harus ada.. 

25.  Berarti kalau anggota Posyandu itu.. kader ya bu? 

26.  Otomatis kader, kader Posyandu 

27.  Oh nggih nggih.. itu untuk dari.. seluruh kadernya nih bu, kira2 estimasi yang aktif itu berapa persen ya 
bu? 

28.  Ya.. kalau kader Posyandunya itu aktif semua ya mbak.. Kita.. di 13 Posyandu itu yo aktif ik.. Itu terbukti 
dengan adanya laporan itu yang masuk itu.. 

29.  Oh alhamdulillah ya bu? 

30.  Iya, karena kan setiap kegiatan Posyandu itu juga ada dari puskesmas nggih? Dari Puskesmas kan datang 
ke masing-masing Posyandu.. 

31.  Oh.. sudah ada surveillansnya sendiri ya? 

32.  Langsung ada petugasnya yang menghadiri di Puskesmas itu 

33.  Kalau menurut ibu nih, jumlah anggota tim penggerak PKK kan ada.. 21 anggota nggih bu? 

34.  Nggih 
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35.  Itu.. apakah menurut ibu cukup atau bagaimana bu? 

36.  Cukup.. cukup 

37.  Cukup ya? Kok ibu bisa bilang cukup bu? Hehe 

38.  Ya.. cukup.. untuk, untuk, untuk.. kan di struktur organisasi itu ada ketua, wakil ketua 1 2, sekretaris 1 2.. 
3, ada bendahara, Pokja I sampai IV.. itu kalau masing2 itu ada.. 3 orang lah.. itu kan sudah 21 orang.. 

39.  Oh nggih, sudah cukup ya bu? 

40.  Ya kalau semua itu aktif.. saya kira sudah mumpuni.. ya itu tadi karena ada beberapa yang karena 
kesibukan, karena eng, kesibukan di rumah, kesibukan yang lain-lain kan akhirnya ndak aktif.. apa 
karena usia juga, kebetulan di sini juga kadernya banyak yang nyuwun sewu, usianya sudah... 

41.  Oh nggih nggih.. Kalau ini kan masyarakat kan ada beberapa yang bukan anggota PKK ya bu, kalau yang 
di bawahnya.. Itu kira2 menurut ibu minat masyarakat sendiri untuk menjadi anggota PKK bagaimana 
bu? 

42.  Kalau.. saya kira kalau minat masyarakat menjadi PKK.. tanpa mereka sadari kan mereka ikut di.. di.. 
kegiatan RT RW itu kan sudah PKK nggih? 

43.  Oh nggih, nggih, yang dasa wismanya itu nggih? 

44.  Nggih, mereka kan tanpa disadari kan sudah masuk eng anggota PKK 

45.  Berarti bisa dikatakan kalau ini sudah.. merambah ke semuanya ya bu? 

46.  Nggih sudah masuk.. 

47.  Oh nggih, kalau misalnya minat masyarakat untuk menjadi kader itu bagaimana bu? 

48.  Lha, kalau kader itu memang.. ya.. karena kader itu sendiri kan, nyuwun sewu mbak, saat ini dia hanya 
kerja suka rela ya, sosial, itu berarti kan, em, kalau menurut saya kan harus pertama kan ada ijin 
keluarga dulu.. situasi keluarga harus.. mengijinkan.. terus eng, kondisi.. apa, maksudnya.. kondisi.. dia 
ndak punya pekerja-.. kalau dia punya pekerjaan atau PNS atau pegawai atau pekerja swasta kan ndak 
bisa mbak? Misale untuk kegiatan.. seaktif kader aktif itu kan ndak bisa.. waktunya terutama.. gitu ya.. 
Ya paling bisa ikut kader tapi ndak.. ndak aktif seaktif itu.. 

49.  Sebenarnya kader itu berarti apakah.. dari PKK sendiri menunjuk beberapa orang atau.. bagaimana? 

50.  Ndak.. biasanya memang.. ya itu tadi, dari kesadaran diri pribadi untuk.. untuk mengabdi, untuk kerja 
sosial karena tau persis ndak ada bay- ndak ada gajinya, paling ya malah dipahitdo??? Itu ya mbak ya. 
Kalau ada apa2 paling, kayak RT RW itu PKK itu kan kalau ada apa2 permasalahan di bawah kan.. pahitdo 
istilahnya begitu.. Tapi, dengan kesadaran sendiri mereka ikut.. 

51.  Tapi selama ini kesadarannya bagus ya bu untuk menjadi kader? 

52.  Bagus, bagus.. 

53.  Oh nggih alhamdulillah nggih bu hehe 

54.  Ya itu terbukti karena e, ini tadi mbak, laporan posyandu itu setiap.. bulan bisa terlaksana.. terus kalau 
kita minta data ke.. ke bawah itu walaupun, mungkin.. eng, dikasih waktu 1 minggu itu mundur.. itu 
tetep masuk itu lo.. Na itu berarti kan, tetep ya.. 

55.  Oh nggih, bagus kinerjanya nggih bu? Kalau misalnya kegiatan PKK sendiri yang terkait dengan 
kehamilan risiko tinggi sendiri itu apa saja ya bu? 

56.  Kalau itu kan.. ya itu tadi kegiatan Posyandu, ha ibu hamil kan juga di situ nggih? Terus eng.. itu kan 
setiap bulan tetep dari kader itu melaporkan yang.. peserta KB itu lo mbak.. Kan ada peserta KB itu, 
terus otomatis yang hamil berapa, yang pil KB, macam2 kontrasepsi itu berapa.. 

57.  Berarti pendataan gitu ya bu? 

58.  Iya, setiap bulan itu. Wong yang Pokja IVnya itu sering di sini ya, bu Nunuk itu kan sering anu, sering 
ngerjakan itu.. 

59.  Oh.. nggih nggih nggih. 
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60.  Na itu kalo kehamilan risiko tinggi kan tetep ada kunjungan mbak. Pas kegiatan Posyandu.. mungkin pas 
pertemuan PKK, tetep di.. anu.. 

61.  Oh.. berarti penyuluhannya itu dimasukkan di kayak pertemuan PKK gitu ya? 

62.  Lewat itu bisa, kadang kita ada kelas ibu hamil ya.. di Puskesmas atau kadang di.. di sini.. 

63.  Oh, di balainya itu ya bu? 

64.  Iya, ada kelas ibu hamil gitu... Apalagi ini tetep kalau yang risiko tinggi terpantau terus mbak.. Sekarang 
ada.. Gasurkes yang ini yang KIA itu tho? Lha itu kan, tugasnya juga memantau.. ya mendata, 
memantau.. bu risti.. lengkap. Kalau sebelum ada itu juga dari Pokja IVnya, kesehatan, juga memantau, 
tetep kita anu... 

65.  Oh nggih nggih.. Kalau misalnya kelas ibu hamil itu frekuensinya berapa kali bu? 

66.  Kalau itu saya kurang tau, saya nggak ikut sih... kayaknya tu setiap bulan ada, nggih.. Yang di puskesmas 
itu ada... 

67.  Kalau.. yang megang peranan penting nih bu, misalnya di Posyandu berarti otomatis kadernya nggih bu? 

68.  Iya kader 

69.  Kalau laporan peserta KB juga kadernya ya bu? 

70.  Iya 

71.  Kalau untuk kelas ibu hamil bu, bagaimana? 

72.  Kan ibu hamilnya didatangkan ya, dikasih penyuluhan gitu nggih... kelihatannya seperti itu sih mbak 
yang saya tau.. Kalau, kalau ibu hamil kan datang juga, disarankan datang ke posyandu bagi mereka 
yang tidak bekerja, gitu.. Tapi kalau, mereka bekerja kan tetep, mungkin ndak bisa, tapi kan tetep 
periksa ke e.. bulanan nggih di puskesmas atau di.. sini kan kebetulan juga ada bidan-bidan praktek 
swasta, itu juga.. melaporkan. Kan setiap, setiap bulan itu bidan2 swasta yang praktek itu juga diundang 
ke puskesmas ik mbak, untuk.. jadi, mungkin di sana ada.. dari setiap info yang ada, termasuk balitanya 
tu dilaporkan ke puskesmas. Kalau sepengetahuan saya seperti itu, saya pernah itu, suruh mewakili 
hadir seperti itu 

73.  Oh nggih.. Kalau perannya kader dalam kegiatan2 tersebut apakah sudah seperti yang diharapkan bu? 

74.  Ya.. angka presentasenya ya 80% sudah, tapi tidak... mungkin gini, namanya kader itu kan, kita 
menyampaikan kan belum tentu sesu- apa, yang.. yang.. menerima itu sesuai dengan harapan kita, kan 
gitu.. Kadang yang menyampaikan sendiri bahasanya itu kan.. orang kan lain2, yang ini bisa menerima, 
atau dia bingung dengan bahasanya yang disampaikan juga bisa. 

75.  Ooh... 

76.  Tapi, kalau kader menyampaikan, aktif menyampaikan, terutama ibu hamil yang risiko tinggi itu 
terpantau. 

77.  Oh nggih, kalau untuk sarana prasarana yang menunjang itu apakah udah memadai bu? 

78.  Maksudnya yang mana? 

79.  Em.. kira2 misalnya em.. Posyandu, apakah leafletnya itu atau bookletnya apakah sudah cukup, atau.. 
bagaimana.. 

80.  Soalnya kalau leaflet itu kita tergantung dari dinas kesehatan nggih, karena puskesmas tu... 

81.  Berarti terbatas ya bu? 

82.  Terbatas juga sih, karena kita sendiri kan kalau PKK kan baru tahun kemarin kita ada dana, terus 
sebelumnya kan semua swadaya mbak.. 

83.  Oh sebelumnya swadaya? 

84.  Swadaya. Itu aja dana kalau untuk Posyandu misalnya untuk PMT aja nggak bisa kita, semua swadaya 
masyarakat nggih, terutama untuk PMTnya.. Jadi, dari kita sendiri belum.. belum.. ya ada sih anggaran 
untuk PKK cuman tidak bisa karena kita memenuhi 13 Posyandu. Ini aja tahun kemarin kita ada dana 
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untuk.. SIPnya, bisa bantu untuk SIP, terus buku-buku administrasinya.. hha 

85.  Hm.. baru ya bu? Baru tahun kemarin ya bu? 

86.  Iya, tahun kemarin.. Sebelumnya ya swadaya.. ya kalau pas ada bantuan kita salurkan 

87.  Kalau menurut ibu peran kader sendiri tadi.. menurut ibu sudah bagus ya bu? 

88.  Sudah bagus 

89.  Kira2 itu apa sih bu yang mempengaruhi kemampuan kadernya itu? 

90.  Ya itu kesadaran mbak, kesadaran bahwa dia untuk jiwa sosialnya cukup tinggi.. Karena menurut saya 
kalau dia ndak punya jiwa sosial ndak mungkin bisa jalan... Itu tadi ndak ada gajinya, meninggalkan 
keluarga.. Itu kan tetep anu... dia harus, nyuwun sewu, juga apa.. mungkin sedikit banyak juga 
memberikan iur, apa.. gitu. Hha.. 

91.  Nggih.. rumit ya bu? 

92.  Iya sih, makanya kalau kader tu, saya salut dengan kader karena jiwa sosialnya tinggi.. ndak mungkin dia 
ndak terpanggil untuk jiwa sosial ndak mungkin bisa jalan... 

93.  Ibu juga sebagai anggota PKK juga sebenernya jiwa sosialnya tinggi hehe 

94.  Ahaha 

95.  Kalau misalnya pelatihan2 bagi kader itu ada nggak bu? 

96.  Kita.. ada 

97.  Ada? 

98.  Ada.. 

99.  Itu.. berapa kali bu? 

100.  Itu ndak mesti mbak. Kita kadang, dari pihak dinas kesehatan ada, kita mengikutkan menghadirkan.. 
Kadang dari pihak puskesmas ada, kita menghadirkan.. 

101.  Oh.. berarti tergantung ya bu? Ndak ada jadwal tetapnya gitu ya bu? 

102.  Iya, ndak ada jadwal tetapnya.. Ya itu tergantung dengan anggaran tadi mbak.. 

103.  Kalau untuk pelatihan yang terkait kehamilan risiko tinggi itu, kira2 udah termasuk di pelatihan yang tadi 
ya bu? 

104.  Ya penyuluhan itu. Untuk kadernya? 

105.  Ya untuk kadernya 

106.  Ya penyuluhan, memotivasi untuk, memberi pengertian itu tadi.. Kalau itu kan setiap pertemuan baik 
tingkat kelurahan, RT, RW, dawis, saya kira disampaikan 

107.  Oh nggih nggih nggih... Sudah bu, terimakasih banyak bu. 

 

Gasurkes KIA Ngesrep 

1.  Jadi... mbak sebagai gasurkes ya? 

2.  Gasurkes... 

3.  Yang ditempatkan di.. Ngesrep ini.. untuk KIA? 

4.  Heem 

5.  Oh nggih. Boleh.. cerita nggak mbak, itu.. sebenernya.. bagaimana? Untuk membantu PKKnya, perannya, 
hubungannya sendiri.. 

6.  Jadi gini ya mbak.. 
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7.  Nggih? 

8.  Saya juga bingung, hahaha... 

9.  Hahaha 

10.  Biasa aja ya, maksudnya santai aja 

11.  Iya 

12.  Eng.. Saya kan.. ditugasin di sini 

13.  Nggih 

14.  Saya kan bukan orang sini ya, jadi kan saya nggak tau mana saja yang ada ibu hamil, terus gasurkes yang 
terdahulu juga emang.. nggak ninggalin data ibu hamilnya berapa, terus dari puskesmas juga.. Nggak tau 
nih, kan biasanya kan bulan januari kan, awal januari kan apa.. eng, pengumpulan data baru jadi saya 
mengumpulkan data baru, terus saya memperoleh itu dari PKK sama kader.. 

15.  Oh iya iya 

16.  Heem. Kalau ada pertemuan PKK saya juga bisa masuk, nanti ada penyuluhan KIA juga.. Nah, dari situ 
saya menelusuri alamat.. Nanti biasanya kalau saya ndak tau dianter sama kader juga ke ibu hamilnya. 

17.  Oh gitu.. kira2 ini kan misalnya jumlah kader yang di PKK ini sendiri kemarin saya dapet datanya itu 
sekitar 83an.. Kira2 menurut mbak itu cukup nggak sih untuk sekelurahan Ngesrep itu mbak? 

18.  83? Itu buat bulan apa? 

19.  Eng.. baru kayaknya 

20.  Barusan? 

21.  Iya, soalnya saya baru mewawancarai Ibu Nunuk yang kapokja IV kemarin.. 

22.  Bu Nunuk? 

23.  Nggih. 

24.  Kalau di data saya sih belum ada 83, kalau di data saya.. Jadi.. 

25.  Oh, kalau di data mbak ada berapa? Untuk kader kesehatannya saja? 

26.  Oh, kadernya? Saya nggak tau haha. Belum tau, ya mungkin bu Nunuk yang lebih jelasnya ya soalnya kan 
saya eng.. apa.. baru baru ini, 2 bulan ini dari Januari kemarin. 

27.  Oh.. nggih. Kalau 83 kader kesehatan menurut mbak kira2 cukup nggak si itu misalnya jumlahnya? 

28.  Cukup lah 

29.  Cukup ya? 

30.  Cukup. 

31.  Hm.. kok bisa cukup itu.. kenapa sih mbak? Mbak bilang cukup? 

32.  Soalnya 83 itu ada yang aktif ada yang nggak ya.. Na kalo yang masing2 kader.. Kan RWnya ada 11, cuman 
kan ya 1 RW di atas sana kan.. perumahan elit, jadi susah juga, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kan 10 
RW. Na, masing2 kader, eng masing2 RW kalo misalnya 1 aja sih sebenernya cukup, tapi yang memang 
bener2 aktif, kayak gitu kan? Kayak gitu.. 

33.  Hm.. Kira2 yang aktif itu berapa persen sih mbak? 

34.  Ah, nggak tau juga. 

35.  Estimasi aja nih mbak. 

36.  Nggak tau 

37.  Yaah, estimasi, estimasi mbak 

38.  Aku tu... Estimasinya? 
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39.  Iya, berapa persen gitu 

40.  Nff... na itu, bu Nunuk juga yang tau, kalau bu Nunuk bilangnya apa? 

41.  Eng.. semua aktif. 

42.  Aktif? Ya udah. Kayak gitu si.. Saya juga, kadang kan memang saya PK... Misalnya, ke PKK ya.. 

43.  Heem 

44.  Saya juga nggak bisa semuanya didatengin jadi nggak tau kan? 

45.  Heem.. tapi menurut mbak, kira2 semuanya aktif juga ya mbak atau 1 2 mungkin..? 

46.  Ya sebagian bany, eng, sebagian besar aktif. 

47.  Sebagian besarnya berapa persen si mbak? Hehe 

48.  - Yang mbaknya sering liat berapa orang gitu? 

49.  Berapa orang?? 

50.  Nggak, persenan aja lah mbak 

51.  Nggak, maksudnya berapa orang  saya juga nggak tau ada 83 saya baru tau.. haha 

52.  Haha 

53.  Berapa..? Ya mungkin 50% lebih.. eeh, nggak 50 persen... Ini kader apa nih? Kesehatan... 

54.  Kesehatan saja 

55.  Oh kalau kader kesehatan aktif semua sih, kalo kesehatan 

56.  Oh, kalo kesehatan aktif semua? 

57.  Heeh 

58.  Oh nggih 

59.  Soalnya saya keliling juga sama kader2 kesehatan haha 

60.  Kira2 misalnya.. yang kegiatan PKK mbak ada tau nggak sih yang tentang kehamilan risiko tinggi kira2 apa 
aja gituh? 

61.  Kegiatan PKKnya? 

62.  Heeh 

63.  Kalau itu diserahin ke saya kok haha 

64.  Oh gitu 

65.  Jadi paling saya yang ke ibu hamil risiko tingginya... Heeh 

66.  Oh yang pendampingan itu ya? 

67.  Heeh, nanti saya laporan ke PKKnya. Kalau tindak lanjut dari PKK kan eng koordinasinya sama puskesmas. 
Nanti kalo misalnya yang bener2 risiko tinggi, itu puskesmas yang dateng ke sana. 

68.  Oh.. kalau misalnya yg bener2 risiko tinggi itu maksudnya gimana sih mbak? 

69.  Yang mempunyai 2 faktor risiko lebih, misalnya.. Kalo misalnya cuma 1, misalnya cuma anemia kayak gitu 
kan masih saya yang ke sana, yang pendampingan. Tapi kalo misalnya udah yang preeklamsi sama 
riwayat sesar apa segala macem yang berat2, Puskesmasnya yang turun. 

70.  Oh nggih nggih nggih. Kalo misalnya dari puskesmasnya itu sendiri nanti tindak lanjutnya bagaimana 
mbak? 

71.  Ya penanganan mbak 

72.  Penanganan ya? 

73.  Heeh, ya pokoke langkah awalnya, itu sih belum ada sih mbak ya selama saya di sini, semoga ga ada yang 
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risiko tinggi haha 

74.  Haha, amin amin. Mudahan aman2 semua 

75.  Amin 

76.  Kalau misalnya selain pendampingan apalagi ya mbak kira2 yg mbak tau? 

77.  Saya? Kalau saya penyuluhan KIA 

78.  Oh penyuluhan ya? Itu kalo penyuluhannya bagaimana, nanti didampingi kader, beserta kader atau mbak 
saja atau bagaimana? 

79.  Kalau saat ini kan belum ada kelas ibu hamil.. 

80.  Oh, belum ada? 

81.  Heeh, belum. Rencananya kan ini eng.. awal bulan Maret 

82.  Oh, kelas ibu hamil baru mulai awal bulan Maret? 

83.  Heem, na nanti kan.. kayaknya sih mau di puskesmas. Jadi kan ibu hamilnya yang emang mesti disuruh 
dateng ke puskesmas terus kita yang eng.. pihak puskesmas yang memfasilitasi penyuluhan dan lain-lain. 
Kalau saya baru bisa masuk di penyuluhan di PKK itu. Soalnya PKK RW saya masuk ke situ, nanti kan kalau 
misal di RW kan banyak ya R.. ibu2 RT pada dateng. Na jadi nanti ditularkan kayak gitu.. 

84.  Oh.. Itu kira2 berapa kali sih mbak kalau yang penyuluhan yang kayak gitu yang di PKK RWnya? 

85.  Kalau dalam satu bulan, 4 kali. 

86.  4 kali ya? 

87.  Tapi bergilir, kyk RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 kayak gitu.. Nggak tetep di RW1 itu 4x itu nggak.. 

88.  Ooh, nggih nggih nggih. Berarti kira2 misalnya 1 RW dapetnya berapa kali tu mbak? 

89.  Ya 1 tiap bulan. 

90.  1x tiap bulan? Oo ya ya ya. Kalau misalnya kelas ibu hamil kan tadi kata mbak baru mulai bulan maret ini, 
kalau tahun sebelumnya apakah memang belum ada atau bagaimana? 

91.  Sudah ada. 

92.  Oh sudah ada? 

93.  Heeh, tapi kan bukan saya, saya maksudnya kan saya baru jadi saya eng.. kurang, kurang paham juga. 
Yang paham ya bu Nunuk 

94.  Oh nggih. Kalau misalnya bedanya penyuluhan KIA yang di RW sama di kelas ibu hamil itu nanti 
bagaimana mbak? Apakah... 

95.  Tergantung kebutuhannya. 

96.  Oh tergantung kebutuhannya? 

97.  Jadi saya kan biasanya di sini banyak ibu hamil yang kerja ya, jadi saya penyuluhannya ke ASI eksklusif.. 
kayak gitu.. terus nanti ada riwayat.. kadang juga yang risiko2 juga ada sih beberapa kan? Jadi, 
maksudnya yang... maksudnya.. apa sih, yang.. pokoknya ibu hamil berisiko jadi itu apa saja kayak gitu 
yak 4T, apa? 3T apa 4T? 

98.  4T 

99.  Ya itulah haha. Itu, terus riwayat obstetri jelek si ibu hamil, kayak gitu kayak gitu. 

100.  Hm.. kalau misalnya di penyuluhan KIA yang di RW tadi sama juga yang kelas ibu hamil itu apakah em.. 
pembicaranya mbak saja atau ada kader2nya juga mbak? 

101.  Ada. 

102.  Ada kader2nya juga? 

103.  Heem 
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104.  Kalau misalnya pelatihan2 kader atau bagaimana itu bagaimana mbak? Ada atau tidak? 

105.  Pelatihan? Saya kurang tau 

106.  Oh kurang tau ya? Oh nggih. Kalau misalnya target pesertanya sendiri, misalnya kelas ibu hamil kan kelas 
ibu hamil semuanya ya.. mbak? 

107.  Targetnya..? Maksudnya gimana? 

108.  Berarti kalau kelas ibu hamil kan otomatis ibu hamil semua ya kan ya? 

109.  Yg.. heeh yang penyuluhannya 

110.  Kalau misalnya yang di penyuluhan pada saat di PKK RW itu berarti semuanya kan ya? 

111.  Heeh 

112.  Termasuk yang belum hamil juga ya? 

113.  Heem. Biasanya, yah gitu lah. Ibu hamilnya kan ga mesti ikut PKK jadi dipesenin aja.. 

114.  Oh gitu.. 

115.  Kalau ada tetangganya, ada saudaranya, ada anaknya, siapapun itu.. yang hamil, nanti kan bisa.. 

116.  Ooh, jadi kalau yang nggak ikut PKK nanti.. kayak... kabar... burung gitu ya? 

117.  Iya sih, tapi kalo saya kunjungan ke ibu hamil, saya pasti.. eng apa, sedikit2 ya... bukan penyuluhan ya, 
konseling. 

118.  Oh ya ya ya.. Kalau kadernya apakah melakukan demikian juga atau gimana? 

119.  Kalau sekarang kurang tau tapi kalo taun lalu kayaknya iya 

120.  Oh iya juga? Kalau pelaksanaannya selama ini bagaimana mbak, misalnya pendampingannya, apakah 
bagus, apa bagaimana, untuk selama ini? 

121.  Bagus, bagus. Bagus kok tenang aja hha 

122.  Haha. Misalnya peran kader sendiri itu.. yang di dalam eng.. kegiatan2 tersebut apakah sudah sesuai yang 
diharapkan atau ada yang kurang atau bagaimana mbak? 

123.  Sesuai. 

124.  Hm.. kira2 eng ada sarana prasarana yang masih dibutuhkan ga mbak. Apakah sudah memadai, misalnya 
butuh kayak leafletnya kurang atau gimana..? 

125.  Ya sebenernya sih mungkin dari puskesmas ada ya..  Tapi kan jumlahnya terbatas.. 

126.  Oh ya ya 

127.  Kayak gitu kan? Hha, kalo saya harus fotokopi sendiri aduh.. berat di ongkos.. haha 

128.  Ya haha. Nggih. Uhm, kira2 menurut mbak ng tadi kan ada pendampingan, penyuluhan, terus ada kelas 
ibu hamil, sama penyuluhan kader juga atau pelatihan kader ya.. itu.. kelemahannya ada ga mbak, kira2 
apa aja.. kelemahannya.. 

129.  Kelemahan? 

130.  Heeh 

131.  Kalo saya pendampingan itu waktu.. 

132.  Waktu ya? 

133.  Heeh, kadang em.. terus apa, yang susah kan kadang waktunya, kalo ibunya bekerja.. 

134.  Ooh, menyesuaiin dengan ibunya itu ya mbak? 

135.  Hooh, sebenernya sih nggak pa pa. Sy juga kan misalnya, tinggalnya juga di sini, kos di sini. Jadi sih bisa, 
walaupun malem. Cuma kan kadang kalo misalnya weekend, ibunya ga ada, gitu kan.. Na kalo malem2 
juga kan ga enak, kadang.. kalo misalnya ga ada yg nemenin, kalo misalnya kadernya sibuk ga ada yg 
nemenin kan ga enak juga.. Malem2... Misalnya siangnya kerja kan malemnya istirahat ya? Na paling itu 
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kendalanya.. 

136.  Ohh heem 

137.  Kalo untuk sarana prasarananya sih cukup lah.. 

138.  Oh heem.. 

139.  Terus sama satu lagi masalah juga nih, buku KIA. 

140.  Oh buku KIA.. 

141.  Heem. Buku KIA kan kadang ada yang ga punya.. Misalnya saya ngasih, saya mintain tuh ke puskesmas 
bukunya.. Misalnya ibunya periksa di dokter kan belum tentu diisi juga bukunya.. Na itu juga kendala. 
Soalnya resum medisnya kan cuma itu ya, kalo yang itu bukunya ya.. masa’ saya harus ke rumah sakit hha 
kayak gitu ya.. paling, maksudnya kan jadinya informasinya ga terbatas.. Paling ya ditanyain, kan saya 
juga bawa itu, apa, punya kuesioner, na terus itu ada data yang emang harus diisikan, jadi mungkin 
kendalanya juga itu.. Ada lagi? Masih banyak? Haha 

142.  Nggak kok haha sisa 8.. eh 

143.  8?! 

144.  4 lagi lah sekitar 5 lagi.. 

145.  Heem, gimana gimana? 

146.  Eng itu misalnya pendampingan idealnya berapa kali sih mbak? 

147.  Eng, kalo yang normal sebulan sekali untuk ibu hamil.. Kalo yang resiko tinggi 2 minggu 1x 

148.  Oh, heem 

149.  Ada kriterianya.. Terus kalo nifas kan sampe 42 hari pendampingannya, itu setiap 1 minggu 1x. 

150.  Ooh.. Kalau penyuluhannya tadi idealnya.. udah.. ideal ya tadi?14x 1 bulan? 

151.  Heeh. 

152.  Kalau misalnya kelas ibu hamil bagaimana mbak? 

153.  Sebulan sekali. Sama. 

154.  Sebulan sekali juga? 

155.  Heem 

156.  Kalau pelatihan kader kira2 berapa kali sih mbak, ibu hamil? 

157.  Kalau pelatihan kader? Aduh.. Kalau kader saya ga tau mbak haha. 

158.  Oh kurang tau ya? 

159.  Kurang tau, heeh, kurang tau kurang tau. Saya juga bingung.. 

160.  Hmm, sisa pertanyaannya tentang kader sih, tapi coba saya tanyakan aja ya? 

161.  Iya gapapa, tanyain aja. 

162.  Ini sebenernya peran kader kesehatannya PKK itu gimana sih mbak, terutama untuk kehamilan risiko 
tinggi nih? 

163.  Kadernya? 

164.  Heeh, kader kesehatannya PKK 

165.  Ya aktif juga. Aktif ya.. Terus dia juga melapor 

166.  Oh iya.. 

167.  Dia juga apa, kayak kunjungan kayak gitu. 

168.  Hm.. Tadi menurut mbak peran kader PKKnya kan sudah bagus ni mbak, sudah sesuai, itu kira2 apa aja sih 
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mbak yang mempengaruhi? 

169.  Apa ya? 

170.  Kira2 aja mbak hehe 

171.  Harusnya jawabnya apa? 

172.  Ng.. ga tau haha 

173.  -Contoh, contoh, contoh 

174.  Gimana, gimana? Yang sangat memengaruhi apa? Pengetahuannya? Apa gimana maksudnya, saya ga 
mudeng ik. Dicontohin aja 

175.  Jadi misalnya, eng, kadernya itu kemampuannya bagus bisa aktif itu apakah memang dia.. termotivasi 
dari dirinya sendiri atau mungkin bagaimana, atau mungkin tingkat penangkapannya itu bagus pada saat 
pelatihan, atau.. bagaimana.. atau mungkin tergantung dari.. masing2 kadernya sendiri? 

176.  .... apa ya... haha terserah deh mbak jawabnya apa aku juga bingung.. faktor yg memengaruhi bagusnya 
itu kenapa ya? Ya mungkin pas pelatihan dia menangkap, dengan baik ilmunya 

177.  - atau rajin ikut pelatihannya 

178.  Ok, sudah mbak. 

 

Ketua TP.PKK Tanjungmas 

No.  

1.  Kalau untuk Tanjungmas ini, yang tim penggerak PKK kelurahan itu ada berapa orang nggih bu? 

2.  Ee.. kami beranggotakan.. 20 orang 

3.  Oh 20 orang ya bu? 

4.  Ya 

5.  Itu.. aktifnya... seberapa persen sih bu kira-kira yang aktif? 

6.  Maksudnya yang aktif gimana? 

7.  Ee, estimasi aktif anggotanya itu... 

8.  Oh ya itu, nggak, ee.. yang namanya tim penggerak PKK kan itu, tim penggerak kan pengurus saja, kalo 
peserta... Kita kan gini mbak, ee di kelurahan itu setiap bulan kan kita ada rapat koordinasi, yang 
dinamakan rapat koordinasi itu ee.. didatangi dari ??? semua, beserta anggota, maksude dari sekretaris, 
bendahara, gitu. Kalo itu semua kami beranggotakan 60 kalo pesertanya, cuman kalo yang ditanyain tim 
penggerak, berarti tim penggerak itu pengurus tingkat kelurahan, na itu kami beranggotakan 20 yang 
terdiri dari ketua, sekretaris, Pokja I, II, II, dan IV... 

9.  Kalau yang anggotanya tadi berapa persen sih bu yang aktif kira-kira? 

10.  Yang dari mana? 

11.  Yang anggota. 

12.  Yang 20 tim penggerak atau semua satu itu? 

13.  Yang 60- 

14.  20 itu? 

15.  Ee, heem 

16.  Itu... kami harapkan harus aktif semua mbak, karena itu masing-masing orang sudah membidangi 
sendiri-sendiri. Cuman ya namanya pekerja sosial, ya ya nggak bisa maksimal sekali ya, ya cuman 
beberapa yang maksimal. 

17.  Oh nggih, karena ada kesibukan lain gitu nggih bu? 

18.  Nggih. Karena juga ee, PKK kan juga ga bayaran mbak, pekerja sosial tapi kan tanggung jawabnya banyak 
sekali tugas-tugasnya, laporan dari.. dari ee.. ibu kandungan sampai dengan meninggal, datanya.. 
datanya kan di ibu... Dari orang hamil, nanti melahirkan, sampai orang meninggal kan ibu pasti ada di 
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situ. 

19.  Oh nggih, kalau misalnya untuk kadernya sendiri ada berapa sih bu, kalo kader kesehatan di 
Tanjungmas? Kira-kira bu? 

20.  Kader kesehatan kami.. itu iya setiap RW itu kami harapkan ada kadernya mbak. Nggih, ada kadernya, 
jadi umpamanya kader kesehatan dari posyandu, kan tiap RW ada posyandu.. di situ kan ada kader 
kesehatan. 

21.  Oh nggih. Kira-kira jumlah kadernya menurut ibu cukup nggak bu, untuk.. mengatasi kehamilan resiko 
tinggi? 

22.  Ya... kurang mbak. 

23.  Oh kurang? 

24.  Ya kurang ya. Karena, kami wilayahnya kan juga luas, ya. Kita kan 16 RW dengan penduduk sekitar 30 
ribu sekian ya. Jadi ya.. ya.. ya gimana ya, kurang maksimal sih yang jelas... Tapi juga, cari kader juga 
susah mbak, hahaha 

25.  Hm.. minatnya kurang gitu nggih bu? 

26.  Iya... Cuma kalo kader-kader biasa gitu aja, kumpul-kumpul gitu aja sih ya oke ada.. cuman yang 
bertanggung jawab persis, ee maksud saya itu segala kegiatan dalam arti mengikuti pendampingan, yang 
bener, gitu kan juga nggak semua orang mau mbak haha.. karena disibukkan dengan kegiatannya sendiri 
di keluarga, gitu kan... 

27.  Dan kerja sosial juga nggih bu? 

28.  Nggih. 

29.  Kalau.. kalau misalnya di bawah tim penggerak itu kan bu ada kelompok-kelompok PKK itu kan bu? 

30.  Iya. 

31.  Na itu di bawahnya ada dasa wisma nggih bu? 

32.  Iya. 

33.  Na, itu masyarakat apakah semuanya ikut dasawisma atau ada yang nggak ikut bu? 

34.  Haha, nyuwun sewu, kebetulan sekali aa.. tempat kami itu ada yang belum mbak... 

35.  Oh ada yang belum bu? 

36.  Ada yang belum, makanya saya juga menggalakkan ee.. baru seperti ini tadi saya ke RW 16, gitu kan saya 
juga harus ada ??????? kan dia kadang-kadang dibarengkan dengan pengajian... ‘Oh sudah ada bu’ tapi 
di pengajian.. kan kurang maksimal ya.. kurang efektif ya di situ.. na gitu. 

37.  Hm.. kira-kira berapa persen bu yang ada kalau dipersentasiin? 

38.  Yang belum, gitu? 

39.  Nggih yang belum. 

40.  Yang belum ki... Kita kan 16 RW mbak, yang belum itu ya.. ee.. berapa ya.. 4, sekitar 4 RW lah... Ya... ya 
gitu lah karena tadi, kadang dibarengkan dengan pengajian, gitu, tapi ini pelan-pelan sudah ada yang 
mulai membentuk, mulai ada sendiri.. 

41.  Sudah ada peningkatan nggih bu? 

42.  Iya, nggih. Tapi yo yang jelas saya harus aktif mubeng kayak ini tadi dari sana.. gitu nggih. 

43.  Nggih. Kalau misalnya kegiatan PKK yang ada kaitannya dengan kehamilan resiko tinggi itu ada apa aja 
sih bu kalau di sini? 

44.  Maksudnya..? Ya- 

45.  Uh.. kegiatan PKK tentang kehamilan resiko tinggi gitu bu? 

46.  Kegiatan PKK kan mengikuti pendampingan. 

47.  Oh pendampingan nggih bu? 

48.  Iya, apabila ibu ada beresiko tinggi, janinnya.. e... anak di bawah umur, atau beresiko lebih, maksude 
anak lebih dari 2 dan lain sebagainya, ya. Pokoknya yang dikatakan beresiko kita dampingi.. ee, kita kan 
lapor ke dinas terkait, puskesmas kalo ada apa-apa... Kita juga selalu ngontrol, maksudnya itu ngoyak 
untuk selalu periksa, terus kalo ngobat???.. gitu, yang jelas kita mantau. 

49.  Oh nggih, yang melakukan pendampingan siapa aja bu? 
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50.  Ya kader-kader itu. 

51.  Oh kader-kader? 

52.  Nggih. 

53.  Kalau misalnya selain pendampingan, ada lagi nggak bu kegiatan yang tentang kehamilan resiko 
tinggi? ???? 

54.  Iya.. iya, pendampingan itu aja tapi kan sampe.. pendampingan itu sampe melahirkan, sampe dengan 
habis nifas. 

55.  Mm, he’em, he’em... Kalau misalnya.. misalnya udah ada dasawismanya nih bu, itu biasanya ada 
penyuluhan gitu ga sih bu? 

56.  Oh iya. 

57.  Oh ada juga? 

58.  Nggih, nggih. Jadi tingkatnya lebih. Kalau sudah ada, lebih enak kita, lebih efektif... 

59.  Oh nggih, lebih terkoordinasi gitu nggih bu? 

60.  Iya, iya. 

61.  Tapi kalau minat masyarakat di sini susah ya bu, kalau untuk jadi kader? 

62.  Iya... ya seperti itu, gimana ya, karena ?????? 

63.  Itu kenapa sih bu kira-kira, kenapa... minatnya susah gitu bu? 

64.  Itu juga, bisa juga itu dari faktor ekonomi.. itu kan bisa mbak, SDM, ekonomi, kan juga mempengaruhi.. 
daripada kita umpamane ikut ini, pertemuan.. lebih baik umpamane bekerja, ngerjain apa.. kan, kan 
seperti itu. Kan panjenengan juga ngerti sendiri keadaan ekonomi kita seperti ini, kan? Haha 

65.  Tapi pahalanya banyak bu, hehe 

66.  Hahaha 

67.  Kalau misalnya pendampingan tadi berapa kali sih bu? 

68.  Pendampingan kita dengan ibu hamil itu... ee, seperti saya, ketua tim penggerak PKK itu kan juga, di.. 
diwajibkan pendampingan juga, maksudnya.. saya, setiap bulan itu harus mendampingi.. ketua tim 
penggerak PKK itu berapa ya... 2- 4 ya, 4. Kita harus laporkan. 

69.  Oh 4 kali laporannya ya bu? 

70.  Nggih. Itu ada.. ada laporannya mbak kita tim penggerak PKK itu 

71.  Oh ada laporannya? 

72.  Iya, dan juga ada foto kita dengan.. karena begitu kita telah melaksanakan pendampingan. Jadi 
umpamanya saya, kunjungan, terus nanti umpamanya foto, dan nanti ada laporan di situ, di situ diprint 
sekalian ada foto saya di situ. 

73.  Oh nggih.. Kalau tadi misalnya, kan ada gasurkes nggih bu? Kalau perannya gasurkes sendiri kayak.. 
gimana sih bu? 

74.  Oh itu ya gasurkes membantu sekali mbak. Dengan pendampingan ibu hamil, terus dengan.. ee, apa ini.. 
DBD ini, PSN, membantu sekali. 

75.  Oh nggih, membantu sekali, oh nggih. Kalau misalnya untuk kader kesehatan ini, ee.. menurut ibu, 
kemampuannya gimana bu? 

76.  Kemampuannya.. ya nyuwun sewu memang... ya namanya kader kan belum tentu dari pendidikan yang 
anu, SDM yang, nyuwun sewu, mumpuni.. kadang kan juga- nggih to? Kadang-kadang namanya kader 
kan, mereka mumpuni, cuman kemauan yang tidak ada.. kurang mumpuni, ada kemauan, na kan seperti 
itu. Jadi ya- wong namanya pekerja sosial ya.. ya.. ???? ya. Ada yang sregep banget mbak, sregep cuman 
kurang mumpuni, ada. Kalo yang pinter tapi karena tidak ada waktu, sibuk bekerja, nggak mau dengan 
kerja sosial, banyak. Gitu. 

77.  Oh nggih nggih. Oh iya tadi saya lupa tanya, kalo estimasi aktif kadernya itu berapa persen bu, kira-kira 
aktif.. kadernya di sini? Kalau dipersentasiin? 

78.  Ee... sini saya kira-kira hampir ya.. ee, 70an bisa. Sedeng ya, lumayan sih, cuman kadang-kadang 
terbentur dengan SDM dan lain sebagainya ya.. gitu. Ya.. sini kan banyak mbak ya faktor-faktornya, SDM, 
ekonomi, jadi kan.. mempengaruhi kan itu? Mempengaruhi sekali. 
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79.  Nggih. Kalau misalnya kader gitu biasanya ada pelatihannya gitu ga sih bu? 

80.  Oh ya, kalau memang memungkinkan ada, memang ada pelatihan. Seperti umpamane kader dari SKD, 
kesehatan, itu juga ada pelatihan dari dinas kesehatan. Kadang ada dari puskesmas. Ada, cuman kadang-
kadang ya kembali ke SDM, dilatih tapi ada yang kurang, kalau kurang mumpuni kan juga di lapangan ya 
kurang kan? Lha nggih to, nggih? Kita sama-sama mendapatkan teori di suatu ruangan, tapi di lapangan 
kan hasilnya kan berbeda antara A, B, C, D itu. 

81.  Oh.. ya, misalnya yang ini 50%, yang ini 90% nggih bu? 

82.  Iya. Seperti itu. 

83.  Oh nggih... Itu pelatihannya rutin bu? Atau... gimana? 

84.  Oh, ndak.. ya. Kalo pas ada.. program aja. Rak mesti mbak. 

85.  Mm, heem. Kalau misal di sini, puskesmasnya di mana sih bu untuk kelurahan Tanjungmas? 

86.  Puskesmas itu kebetulan itu kita kan di Bandarharjo mbak, jadi satu. Sebetulnya sih, itu juga.. jauh ya, 
tapi kita juga ada sih di pos pembantu di sini, di tambak. Cuman kan satu sisi begini mbak, umpamane 
tarohlah kita sakit, mau ke puskesmas, jauh.. ekonomi tidak ada, maksudnya faktor ekonomi kurang, ke 
sana harus naik umpamane harus becak, itu sudah berapa..? Padahal lha.. itu kan juga- terus akhirnya 
kadang-kadang kita nggak mau ke sana ato gimana ya... Itu kan juga- faktor seperti itu kan juga 
mempengaruhi nggih? Itu kan mau ke sana kan butuh biaya juga biarpun di puskesmasnya gratis tapi 
untuk sampai tempatnya? 

87.  Nggih. 

88.  Nggih to? Dan juga kalo kita ke Bandarharjo itu kan jauh lho mbak. Itu paling nggak juga 15 ribu itu kalau 
naik becak. Na itu juga.. piye ya? 

89.  Perlu mikir-mikir dulu gitu nggih bu? 

90.  Iya. Kan juga, pengaruh juga kan itu? Memang betul, puskesmas gratis, tapi untuk ke sananya, kadang itu 
ya, gitu. Kan seperti itu. Cuman kalau kita mengandalkan pemerintah untuk jemput kan ya nggak 
mungkin kan? Gitu. Ya seperti tadi dikatakan, banyak- ee, maksudnya nggak sarapan, nggak itu, ya itu 
kan juga faktor-faktor, hahaha. Ya itu, sampai pingsan lho, mesake. Kadang-kadang kita juga harus 
berpikir wong ini kesehatan untuk kita, harusnya kan yo ora jagakke, tapi ya begitu lah mbak, di wilayah 
kami seperti itu, haha. 

91.  Tapi udah.. udah bagus, nggih bu, udah lumayan meningkat setiap- 

92.  Oh iya, oh iya, iya mbak, sudah banyak sekali peningkatannya. 

93.  Nggih, alhamdulillah hehe. 

94.  Nggih. 

95.  Kalau misalnya untuk sumber dananya PKK bu, itu swadaya atau ada bantuan dari.. 

96.  Kalau PKK, PKK mana dulu? Kalau di RT RW kan tidak ada mbak, itu kan sosial ya. Cuman kalau kelurahan 
memang kan ada anggaran ikut APBD, kan gitu.. untuk kegiatan misalnya kalau kita ada sosialisasi apa... 
itu kan begitu, ada anggaran. Cuman kalo RT RW gitu kan tidak ada, cuman kan memang untuk ketua 
kelompok PKK RT RW itu kan memang.. istilahnya uang transport. 

97.  Mm, heem heem. Uang transportnya untuk ketuanya..? 

98.  Iya. Ketuanya, cuman.. mereka ketuanya juga harus tau, kan mereka punya kader dan juga banyak 
laporan, belum tentu ketua itu kan mengerjakan laporan-laporan mbak, harusnya kan juga tau.. ganti.. 
bulpennya, atau bagaimana. Cuman berhubung tempat kita seperti ini kadang-kadang juga ada 
yang ????? 

99.  Oh.. nggih nggih. Kalau misalnya.. um.. fasilitas kesehatan di Tanjungmas, itu gimana bu menurut ibu, 
apakah sudah cukup, atau bagaimana? 

100.  Ee.. iya nek aku bilang, belum ya mbak, karena jadi satu di sana puskesmas, sebetulnya kan kita perlu 
yang lebih dekat dan masyarakat kan gitu mbak. Ya ada sih pembantu di sini tapi kan ya.. kan ya.. kurang 
ya ???? hahaha. 

101.  Kalau misalnya bidan-bidan, gitu bu, atau dokter umum? 

102.  Oh bidan-bidan ya sudah.. itu sih ya, mbak. Bidan-bidan terutama memang.. ya ada sih, seperti di sini di 
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tambak itu ada 1 bidan, ada. Tapi kan, nek sudah.. sudah memenuhi belum gitu ya kelihatannya ya perlu 
ditambah lagi ya, hahaha. 

103.  Oh nggih, soalnya orangnya banyak nggih bu? 

104.  Iya, perlu ditambah lagi. 

105.  Kalau misalnya di Tanjungmas sendiri, banyak restinya itu yang kayak gimana sih bu kasusnya? 

106.  Ee, kita itu kebetulan banyak yang di bawah umur. Jadi anak-anak.. mereka tidak.. kadang-kadang 
itu ????? kemarin dalam.. laporan itu, anak lulus cuman SD saja jadi agak.. jadi masih umur 14 tahun 
sudah hamil. Banyak mbak kejadian seperti itu. Rata-rata di bawah umur. Jadi mereka hamil, jauh, belum 
berKTP jadi nggak bisa itu... Bisa harus melakukan dengan sidang dan lain sebagainya. 

107.  Oh iya. Dan seringnya juga ditutup-tutupin gitu nggih bu kalau di bawah umur? 

108.  Iya, iya. Kadang kan malu mbak ya, kadang kita aja kalau kunjungan saja, ada kemarin kejadian di tambak 
di sana itu, nggak boleh mbak. Akhirnya dari puskesmas sama dinkes. Kalau kader gitu nggak boleh, 
kadang seperti itu. 

109.  Oh nggih... Oh iya bu saya lupa nanya lagi tadi, kalau misalnya persentase kelompok PKK yang aktif, PKK 
RT RW kira-kira berapa persen bu? 

110.  Yang aktif ya.. yang jelas separo lebih, 70-80 ya... 

111.  Oh nggih, 70-80 nggih? Yang anggota tim penggerak juga.. separo lebih atau.. 

112.  Ya. 

113.  Nggih. Ini.. pertanyaan terakhir bu, ee misalnya.. menurut ibu sendiri, peranan PKK dalam kehamilan 
resiko tinggi kira-kira kayak apa ya bu? 

114.  Perannya ya yang jelas banyak sekali ya mbak. Banyak sekali membantu juga 

115.  Nggih banyak membantu bu, makanya saya neliti, hehe. 

116.  Nggih, tanpa itu saya kira kalau mengandalkan tenaga kesehatan saja nggak.. nggak.. 

117.  Nggak cukup? 

118.  Iya. Ini sebetulnya kader itu dengan ee.. seperti kemaren, sedikit kalau ikut pendampingan, ada 
pendampingan itu sregep sekali mbak. Semua dipantau ya.. anu, yang jelas mendukung sekali. 

119.  Oh nggih. Sudah bu, terimakasih banyak bu. 

120.  Nggih, nggih. 

 

Kapokja IV dan sekretaris TP.PKK Tanjungmas 

N

o

. 

W/

S/P 

 

1.  W Jadi ibu sebagai sekretaris Tim Penggerak PKK Tanjungmas nggih bu? 

2.  S Heem 

3.  W Na, itu sebenernya, jumlah anggota Tim Penggerak PKK Tanjungmas ini ada berapa? 

4.  S Kalo anggotanya itu.. sekitar 20 orang 

5.  W Oh sekitar 20 orang nggih bu? Itu semuanya apakah aktif atau bagaimana bu? 

6.  S Aktif. 

7.  W Kira-kira estimasi persentase keaktifannya...? 

8.  S Ee, untuk semuanya aktif. Cuman kan kadang ada mereka yang.. gini ya mbak, ee... ya aktifnya itu 

aktif, dalam artian mengikuti semua kegiatan. Aktifnya itu. Cuman dalam ee, mereka bergerak, 

penjangkauan-penjangkauan, pengarahan-pengarahan, itu kadang ndak semua, jadi cuman beberapa 

tok. 

9.  W Oh.. nggih. Kalau misalnya untuk.. em ini terutama kan tentang kehamilan resiko tinggi gih bu, jadi 

pokja IVnya itu, aktif atau bagaimana bu? 

10.  S Pokja IVnya aktif. 

11.  W Oh nggih. Kalau misalnya tim penggerak PKK kelurahan kan membawahi PKK- kelompok-

kelompok PKK nih bu.. 
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12.  S PKK RW RT, iya 

13.  W Itu keaktifannya gimana bu? Keaktifannya? 

14.  S Keaktifan dari PKK RW? 

15.  W Nggih PKK RW. 

16.  S Kalau PKK RW ya... aktif sih ya untuk pendataan-pendataan, terus untuk laporan-laporan, mereka 

aktif semua sih. 

17.  W Oh nggih. Kalau untuk kegiatan-kegiatannya aktif juga? 

18.  S Kebetulan ini Pokja IV. 

19.  W Oh ibu Pokja IVnya? 

20.  P Hehehe 

21.  S Pokja IV yang paling aktif. 

22.  W Oh nggih, mungkin nanti bisa tanya-tanya juga nggih bu? 

23.  P Iya, heem. 

24.  W Ini.. misalnya untuk kader kesehatannya sendiri ada berapa? 

25.  P Kader kesehatanne... dari puskesmas ya ikutnya ya? Jadi dari puskesmas itu biasanya bergilir sih 

mbak. 

26.  W Maksudnya bergilir? 

27.  P Maksudnya mereka cuman datengnya kalo saat posyandu, gitu. Cuman kan ada pertemuan-

pertemuan di puskesmas juga untuk kader-kader dari masing-masing RW ya, ada pertemuan di 

puskesmas juga. 

28.  W Hm... Kalau misalnya untuk kehamilan resiko tinggi itu kader kesehatan kan ya bu, atau- 

29.  S SKDnya ada 

30.  W Itu keaktifannya aktif ya bu, atau bagaimana? 

31.  P Kalau kader yang ibu resti itu yang ibu hamil, setiap RW itu ada 1 

32.  W Oh, setiap RW ada 1? 

33.  P Heeh. 1 orang. Tapi sekarang dibantu oleh tenaga gasurkes. Yang ahli di bidangnya, 2 orang. 

Kebidanan 2 orang. Mbak Reka sama.. sopo mbak yang sijine, mbek sopo? Lali aku. Pokoknya 2 

orang gasurkesnya. 

34.  W Oh.. 2 orang untuk yang kehamilan? 

35.  P Iya, untuk yang khusus kehamilan. 

36.  W Oh, nggih nggih. Misalnya untuk menanggulangi kehamilan resiko tinggi itu apakah jumlah tim 

penggeraknya dirasa cukup atau bagaimana bu? 

37.  P Gimana maksudnya? 

38.  W Untuk menanggulangi masalah kehamilan resiko tinggi, itu apakah jumlah tim penggeraknya dirasa 

cukup atau bagaimana? 

39.  S Maksudnya cukup, piye? 

40.  W Anggota tim penggerak, misalnya 20 orang tadi.. 

41.  S Oh.. gini, oh. Itu kan biasanya dari anggota tim penggerak PKK itu tidak semua anu ya.. Maksudnya, 

mereka sudah punya job-job sendiri.. Terus itu kan ikutnya di jobnya Pokja IV. Jadi yang 

bertanggung jawab Pokja IV. Pokja IVnya ada 3 orang.. 3 orang itu yang biasanya, mereka sering 

biasanya bengok-bengok, menggerakkan masing-masing dari RW itu dari Pokja IV, bukan dari 20 

tim penggerak bukan... 

42.  P Itu dari.. kan puskesmas pokoknya setiap perwakilan RW kan 1. Jadi itu ada.. kader kesehatan dari 

kader TB, ibu hamil, pendampingan ibu hamil, kita dibantu oleh tim gasurkes itu. Di.. TB ada sendiri, 

DB ada sendiri, gitu. 

43.  W Kalau misalnya.. Pokja IVnya tadi 3 orang kira-kira cukup nggak bu? 

44.  S 3 orang itu kan dari tim penggerak, tapi dari masing-masing RW kan sudah ada perwakilannya satu-

satu juga? 

45.  W Oh begitu, jadi kira-kira cukup nggih bu? 

46.  S Heem. 

47.  W Kalau untuk minat masyarakat sendiri untuk menjadi anggota PKK? 

48.  P Jarang sih. 
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49.  W Oh jarang? 

50.  P Jarang, masalahnya kan banyak... kan- 

51.  S Kalau semua, anggota masyarakat itu pada umumnya yang ibu itu tetep anggota PKK, tetep. 

52.  W Tetep anggota dasawisma nggih? 

53.  S Iya. Anggota PKK itu tetep. Semua ibu itu tetep jadi anggota PKK, cuman, mereka aktif apa 

tidaknya.. kemudian, mereka kan, ee.. biasanya kalau cuma satu RT gini biasanya aktifnya ya cuma 

di RT mereka saja... 

54.  W Misalkan, kegiatan PKK yang terkait dengan kehamilan resiko tinggi, itu ada apa saja ya bu? 

55.  P Itu... kelas ibu hamil.. 

56.  S Kelas ibu hamil.. 

57.  P Heeh, terus kalo.. misalkan kan.. kalo dulu kan ada surat perintah tugas yang untuk itu tu, keliling, 

kalo kita ada surat perintah tugas kan kita berani lah, ibaratnya door to door. Sekarang kan ndak, 

cuman kita pantau-pantau saja lah, gitu. Pantau-pantau saja... 

58.  S Jadi biasanya didaftari, ibu hamilnya berapa, jumlahnya berapa 

59.  P Berapa, terus itu masuk apa, hamil resiko ato apa gitu... Sudah ada datanya itu, misalkan ini masuk ke 

primi muda, primi tua, dan lain sebagainya, jarak, atau entah karena caesar, sudah ada kita... 

60.  W Oh... berarti kelas ibu hamil sama pendataan nggih bu? 

61.  P Iya 

62.  S Heem 

63.  P Kan mesti tau kita, itu hamil ke berapa, usia kehamilan berapa, jarak kehamilan berapa, jadi kan kita 

bisa menentukan restinya itu di situ, na gitu... 

64.  W Oh nggih. Berarti kalo misalnya untuk kelas ibu hamilnya itu kegiatannya bagaimana ya bu? 

65.  P Kelas ibu hamil kan tentang sosialisasi juga, terus kadang diisi dengan senam hamil. Sementara ini 

untuk yang di kebonharjo dari 11 RW ada baru RW 4 sama RW 5 

66.  W RW 4 sama RW 5.. 

67.  P Heem, terus yang lain, tambak itu... RW.. 12 sampai 16 itu kan gabung ya 

68.  S Jadi satu.. 

69.  P Jadi satu. 

70.  W Berarti belum.. semuanya nggih bu? Tapi sudah ada? 

71.  P Ada, heeh. Kan, kan karena gini lo, itu kan juga perlu pihak sponsor. Terus dari kami kalo, kan 

swadaya.. Kan swadaya itu kan juga, kalo ndak kesadaran masing-masing RTnya, kan gitu kan, kita 

merangkul jadi satu RW gitu kan payah juga.. terus, jadi yang di situ, 10.. itu, apa, kader posyandu 

itu berjalan semua, kita jemput, begitu. Ntar jadi kita jemput bola, jemput ibu-ibu hamil ke rumah-

rumah. Kadang gitu, kalo ndak gitu kan kadang, ndak mau. Ibu hamilnya susah, gitu. Terus kita 

adakan juga di hari minggu. Kalo di tambak bisa hari biasa, tapi kalo di tempat kita kalo hari minggu- 

kalo ndak hari minggu nggak ada orangnya. Ibu hamilnya juga pada kerja. 

72.  W Oh, nggih. Itu berarti berapa kali per minggu atau... 

73.  P Nggak, sebulan sekali. 

74.  S Sebulan sekali. 

75.  W Oh sebulan sekali.. Heem. Kalo untuk pendataannya tadi bagaimana bu itu kegiatannya? 

76.  P Kalau pendataan itu minim 4. Trimester pertama, kedua, terus untuk ketiga keempatnya, usia 7 bulan 

sampai 9 bulan itu 2 kali. 

77.  W Oh.. gitu. Itu berarti kader yang berkeliling buat nganuin..? 

78.  P Iya, kader itu... Kita kan kayak.. ee, kader, terus dari Pokja IV RT masing-masing kan suruh laporan 

ibu hamilnya gimana keadaannya, nanti kita lapor ke kader puskesmas, itu dari kader puskesmas itu 

juga lapor ke gasurkes.. Gasurkes mungkin bisa langsung ke puskesmas.. kan sekarang kalau ada 

apa-apa kita langsung telpon ke gasurkes, dia kan ibaratnya bawa kunci tu.. misalkan, kunci, ibarate 

kita mau masuk ke mana-mana kan lebih mudah kalau didampingi gasurkes. Soalnya dia kan ahli di 

bidangnya, gitu... Kalau dulu kan ga ada gasurkes mengantar ke sana-sana. Kalau sekarang bisa, kita 

telpon aja, dijemput, diantar kemana kan.. untuk menyikapi yang tidak punya itu lo, tadi... entah 

BPJS, entah apa. Kalau kita pakenya SKTM itu bisa ditolong sama gasurkesnya itu. 

79.  W Oh nggih.. Kalau gasurkesnya itu ada sejak kapan ya bu? 
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80.  P Mulai... baru kemaren. Taun baru ya mbak ya? 

81.  S Ora to, yang kemaren itu kan sudah ada 

82.  P Sudah, heem, terus kan itu baru. 

83.  S Ya biasa lah, nek itu kan ndak kontinyu to, terus putus. Terus ini ketoke mulai bulan... Februari 

84.  P Mas taufik kan Januari keluar.. ya bener, Februari. Maksudnya, dia masa tugas ki Januari, makanya 

dia kejar tayang. Kalau ini gasurkesnya lebih banyak, tapi di bidang masing-masing. Kalau kemarin 

kan cuman 2, 

85.  S Dibagi 

86.  P 2 itu ya ibu hamil itu, TB itu, DB itu, lha kalo sekarang ndak, di anu di bidang masing-masing. Untuk 

resti itu juga akbid, ahli di bidangnya gitu lo, jadi untuk TB juga ada sendiri, terus DB juga ada. 

87.  W Oh nggih, jadi mulai Februari ya bu? Tapi sebelumnya sudah ada nggih? 

88.  P Iya. 

89.  S Sudah ada. 

90.  P Sudah ada terus, nyambung. Jadi nyambung, cuman ganti orang saja, gitu. 

91.  W Oh nggih... Kalau kelas ibu hamil juga sudah ada dari dulu nggih bu? 

92.  P Kelas ibu hamil tempat saya sudah setahun ini. Kan dulu yang nyeponsori itu bidan Erna Paulina. 

Tapi tempat kami minta kalo ndak minggu kita ndak mau.. ndak jalan. 

93.  W Oh berarti.. yang nyeponsori ini kayak tenaga kesehatan gitu ya bu? 

94.  S Iya, dari puskesmasnya itu.. 

95.  P Iya. Dari puskesmas. 

96.  W Oh, dari puskesmas... 

97.  P Itu.. ndak dari puskesmas juga sih, dari praktek 

98.  S Tapi pribadi, ya. 

99.  P Kan gini, mbak Erna itu punya bidan praktek, la itu mereka ada 2 

100.  S Tempat praktek, di rumahnya sendiri 

101.  P Tempat praktek, dan.. Safira, Erna Paulina itu. 

102.  W Oh nggih.. Kalau misalnya... Pendampingan gitu bu, apakah ada bu? Pendampingan... ibu hamil? 

103.  P Ya ibu hamil resti itu tadi kan? 

104.  W Ada juga? 

105.  P Ada juga. Kan misalkan kalau itu kan, kita kan sudah terpantau nih, jadi dari kelas ibu hamil itu, kita 

kasih tau.. ini, kalo ibu hamilnya itu ditanya, ada ndak misalkan, punya apa.. BPJS, Jamkesmas, dan 

lain sebagainya. Kita juga nempel, utamakan yang resiko tinggi, itu ada stiker P4Knya itu, gitu.. Jadi 

petugas itu tau.. diharapkan menempel stiker itu. Sebenernya nggak.. beresiko. Beresiko nggak 

beresiko itu ada, harus ada stiker itunya, P4Knya itu. Jadi kan gasurkes bisa tau, sewaktu-waktu ada 

kunjungan ibu hamil, tanpa didampingi kader pun, tau. Oh itu. 

106.  W Ada stikernya? 

107.  P Heeh, heeh, gitu. Kadang kan, sekarang itu, ada yang nggak itu, kadang kan ndak dikasih, jadi dalam 

buku pink, kalo di rumah sakit kan ndak dikasih, lha kendalanya di situ. Kan banyak juga yang 

periksa di rumah sakit, jadi ndak ada stikernya. Bukunya aja kadang ndak ada kalo di rumah sakit. 

108.  W Oh.. jadi susah nggih bu? 

109.  P Iya. Terus kalo untuk pendampingan sendiri, kalau di sini ada juga sih yang.. mungkin kan, yang.. 

kolot, keluarganya. Misalkan kalo yang primi muda itu mbak. Mungkin karena tidak diharapkan, kan, 

karena malu, jadi keluarga mereka malah menutupi, gitu. Tidak welcome ke kita. Kalo itu, kendala 

kita kadang begitu. Kadang ada juga yang mungkin.. ini, berjiwa keislaman gitu kan, ndak mau dapat 

suntikan apapun, itu juga, ada yang begitu. Kendalanya kader itu di situ. Jadi, heem, kalo.. kalo 

orangnya welcome sih alhamdulillah nggak apa-apa. Selama ini yang saya dampingi dari RW 4 

sendiri sama RW 8, tidak ada kasus ya mbak ya? Yang banyak kasus itu malah di tambak. Kemaren 

yang menyumbang itu kebanyakan di RW 16... ya di tambak semua ya? 

110.  S RW 16 mbek 15. 

111.  P 15. 

112.  S 10. 

113.  P Heem. Yang di sini, baru kemarin adanya, itu, RW 10 tapi kita sudah benar. Ibaratnya sudah sampai 
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rumah sakit. Berarti kan kita kan ibaratnya sampe langkah terakhir, memang sudah diantar ke rumah 

sakit, tapi kan takdir menentukan lain. Jadi kita sudah berusaha sampe di rumah sakit. Jadi dalam arti 

yang meninggal itu tidak pernah di rumah, langsung kita bawa ke rumah sakit. 

114.  S Posisinya sudah di rumah sakit. 

115.  P Heeh, sudah ditangani ahlinya, gitu. Jadi kita kan sudah berusaha sebaik mungkin ke sana. Terus 

yang kemarin juga, bayinya meninggal, ternyata punya riwayat.. mungkin kalo di karyadi mungkin 

bisa lah ya, RW 5 itu, bisa di.. diteliti lebih lanjut kenapa dua kali, bayinya meninggal ternyata 

kuning. Usia.. 1 minggu itu kuning, dikirain apa kayak.. bilirubinnya kurang ato gimana, ada kelainan 

di ibunya mungkin, kan disuruh periksa lebih lanjuta, soalnya 2 kali bayi itu meninggal terus. Itu 

kasusnya gitu, jadi kan jarang karena yang karena sini ga welcome itu jarang. Yang ndak welcome 

itu malah yang di tambak-tambak kan banyak yang primi muda. Jadi usia 15 tahun, 16 tahun itu 

sudah... 

116.  W Oh, heem... Dan yang banyak kasusnya itu yang di situ nggih bu? 

117.  S Heem. 

118.  P Heem. Padahal Tanjungmas yang nyumbang sana sih.. kan masih tertutup di sana itu. 

119.  S Ya di Tanjungmas itu kan ada RW 1 sampe 16. RW 12 sampe 16 itu terpisah gitu lo mbak. 

Wilayahnya terpisah. 

120.  P Di wilayah pantai, tambak sana. 

121.  S Kalo ini kan RW 2 sampe RW 11 itu kan ada di satu kampung gini. Jadi wilayahnya terpisah sama.. 

jauh. Karena ada jalan besar, rel itu terus pelabuhan. Jadi mereka di wilayah.. ya pokoknya 

gampanganne nek desa itu, desa terpencil gitu lo. Itu kan nelayan. Warga nelayan di sana. 

122.  W Oh nggih, nggih. Kalau misalnya untuk penyuluhan, itu.. selain kelas ibu hamil, ada lagi ga bu? 

123.  S Ada, setiap anu to... pertemuan PKB itu. 

124.  P Pertemuan.. PKB, ada. 

125.  S PKB itu sebulan sekali. 

126.  W Oh sebulan sekali.. PKB itu.. apa bu? 

127.  P Pertemuan anu, Keluarga Berencana. Jadi itu membahas ya tentang ibu hamil, balita, dan lain 

sebagainya. 

128.  W Yang ikut di situ siapa aja bu? 

129.  P Pokja IV. 

130.  S Ya dari pokja IV, dan juga dari masing-masing RW. 

131.  P Heeh. 

132.  W Oh.. nggih. Supaya.. untuk.. yang.. kan yang paling bawah kan dasawisma nggih bu? Itu misalnya 

untuk.. aa.. ibu-ibu yang di dasawisma tau tentang pengetahuan kehamilan resiko tinggi itu gimana 

bu? 

133.  P RT. RT masing-masing. 

134.  S Ya itu perwakilan dari RW, dari RW itu ada pertemuan  

135.  P Heem 

136.  S Pertemuan RW itu, dari RW menyampaikan ke RT-RT kan? Pertemuan RW itu dari masing-masing 

RT, perwakilan RT. Jadi nanti pas pertemuan PKK RT, itu kan anggota PKK RT, jadi mereka sudah 

langsung semua, ndak perlu ke dasa wisma 

137.  W Oh, kayak berantai gitu ya bu? 

138.  S Hooh. Jadi pasti info-info itu tau 

139.  P Jadi dari kader itu ngasih nomer telpon juga, kita langsung. 

140.  S Info, apa-apa cepet sampainya. 

141.  P Dari KB, dari apa, itu langsung. 

142.  W Itu berarti untuk kehamilan resiko tinggi itu selalu dibahas kah bu di... setiap pertemuan? 

143.  P Iya, selalu ditekankan. Ini.. kehamilan dengan DBD ini banyak kasus... 

144.  S Paling tidak setiap bulan itu- 

145.  P Mesti 

146.  S -pertemuan PKB pasti ditanyakan, yang hamil berapa, sudah melahirkan berapa, gitu. 

147.  P Hamil, resti, terus harus mengirimkan akseptor KB dengan....... kalo yang ndak perlu hamil lagi ndak 
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usah.. 

148.  W Kalo penyuluhan, ee.. yang pertemuan PKB tadi berapa kali bu? 

149.  S Sekali. 

150.  P Sebulan sekali, itu untuk kelurahan, di RT juga ada masing-masing. 

151.  W Hm... Kalo misalnya untuk kader kesehatan sendiri itu perannya itu bagaimana sih bu, lebih rincinya? 

Peran kader kesehatan dalam kehamilan resiko tinggi? 

152.  P Ya kan dia mendampingi, terus memberikan.. kan kadang kalo orang hamil itu gini mbak, kan dia 

ndak tau ya, kadang pengertiannya salah.. Sudah ndak ada BPJS, kadang kan kalo hamil harus gini, 

harus gitu.. Ya kalo memang tau resiko tinggi itu malah seharusnya dikunjungi 4 kali dalam setahun 

itu- dalam 9 bulan itu. Kadang kita nengok-nengok seminggu sekali.. walaupun cuman say hi, 

gimana, gimana? Tanya perkembangannya, terus paling tidak kita lihat itu, KMSnya itu, bukunya itu, 

KIAnya itu. Gimana, perkembangannya sudah baik apa belum? Mungkin kalo butuh bantuan itu kalo 

yang dari saya kan juga ya kader kesehatannya puskesmas itu. Kadang kalo kita kesulitan transport, 

kita juga mau ngantar.. Itu kebanyakan dari sana juga mau mengantar ke puskesmas.. Entah karena 

mungkin dia ndak punya uang, ato transport, ato malu.. Kita mau mengantar ke sana.. Terus, nanti.. 

kalo misalkan, kan, ini hubungannya sebenernya, kolot itu kan ibunya, keluarganya, ya neneknya lah 

misalkan itu, jadi di kelas ibu hamil itu juga diajak. Maksudnya biar keluarga itu mendukung, gitu lo. 

Tidak hanya ibu hamilnya yang dikasih tau, jadi keluarganya juga tau. Jadi bu, nanti kalau ini, 

langkahnya harus begini-begini, nanti kan jangan salah, soalnya nanti kalau kejadian, sudah BPJS, 

masuknya salah, kok dikirain ndak bisa dirujuk. Kalo ndak punya BPJS, masuknya kan tetep harus 

puskesmas dulu, tidak bisa bidan swasta.. Akhirnya dirujuk kan percuma, ndak bisa.. orang e 

ngamuk-ngamuk, dikirain di sini ndak bisa, kan karena dia ndak tau prosedurnya.. Jadi, 

pendekatannya ya kita kasih tau. Ya masalah senjatanya dulu itu lah, mau masuk kemananya itu, kita 

kasih tau, beri tau... Terus, keluhannya apa-apa, kita di.. kelas ibu hamil itu selalu sharing. Kalo ndak 

ketemu pas kelas ibu hamil, mungkin kelamaan kan, bisa telfon atau ketemu itu sharing, nanti aku 

langsung telpon ke ibu Ernanya atau gimana, jawabannya gimana langsung kita berikan, begitu... 

153.  W Oh, nggih nggih nggih. Misalnya itu.. bagaimana kemampuannya, apakah sudah bagus ato gimana bu 

kadernya? 

154.  P Alhamdulillah sejauh ini sudah heem, sudah cukup lah. 

155.  W Kalau minat, kader kesehat- minat masyarakat untuk jadi kader juga tadi kurang ya bu? 

156.  S Iya 

157.  P Ya, masalahnya.. kurang mbak. Kalau untuk kayak gitu tu memang bener kalo ndak nganggur, dan 

ada kemampuan- 

158.  S Ya ngapain susah ngurusin orang, hahaha. 

159.  P Nek dipikir kan gini- 

160.  W Kan pahalanya banyak bu hehe 

161.  P Kan, kan gini. Satu itu, tapi yang ndak tau gini, ‘kurang gawean’, dia yang bilang gitu. Ya kayak 

gitu.. 

162.  W Oh.. nggih.. kalo misalnya untuk kemampuannya sendiri, kemampuan kader, itu misalnya 

pengetahuannya itu kira-kira apa aja sih bu yang mempengaruhi? 

163.  P Anu... ciri-ciri. Misalkan ciri-ciri bayi, anu, kehamilan beresiko... itu. Terus tentang anu, yang 

dimasuk dalam golongan resti itu apa aja? Kita udah punya kartu dari Puji Rokhwati itu. Mbak Puji 

itu kan, ini kalo hamil masuk resiko, poinnya kalo hamil kan sudah, poinnya segini, terus jaraknya 

segini, ada poinnya sendiri. Kita dikasih panduan kartu itu, untuk itunya, terus jadi kita untuk yang 

lebih lanjut, tanda-tanda yang lebih lanjut, kan mungkin bisa ke tenaga medis, kalo di luar 

pengetahuan kita. Kalo yang dalem-dalem itu yang, tentang kuning, itu to kan kita ndak tau. Tapi 

kalo untuk yang tanda-tanda yang luarnya aja mungkin kita udah tau, kan ada buku panduannya, kita 

sebagai kader juga dikasih kartu Puji Rokhwati itu terus diganti- apa, dikasih KIA. Jadi setiap di 

puskesmas itu kita pernah lah, apa namanya, diuji kemampuannya.. Kita disuruh tanya jawab, siapa 

yang bisa bikin pertanyaan terus temannya yang jawab. Dari 4 kelurahan kan kita berkumpul jadi 

satu, ya di situ diuji kemampuan kita tentang pengalaman ibu hamil. Alhamdulillah kalo untuk ibu 

hamil, TB, DB, itu kalo Pokja IV itu udah pada ngelotok lah, intinya. Tinggal kita 

mensosialisasikannya di masyarakat itu gimana. Sebenernya sudah ada itu bekalnya, terus setiap itu 
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diulang-ulang-ulang, setiap kayak orang bosen lah itu, tapi tergantung kita lah, gimana sosialisasinya, 

nyampenya ke masyarakat itu bagaimana. 

164.  W Hm... misalnya pelatihan kader berarti ada ya bu? 

165.  S P Ada. 

166.  W Hm.. itu gimana bu, yang ngadakan itu siapa, begitu? 

167.  S Ya ketoke nek pelatihan kader ya kadere itu-itu juga, haha. 

168.  P Jadi itu kan maksudnya kan, siapa yang mau. Sampe ya... sing digembleng yo kui sing pinter ya, 

memang yang ada itu tok, itu.. kan banyak yang... 

169.  S Susah mbak, kalo kader susah. 

170.  W Oh nggih... Itu, kalo puskesmasnya yang di sini di mana ya bu? 

171.  P Di Bandarharjo. 

172.  W Oh... kalo untuk fasilitas kesehatannya kalo di sekitar sini apakah sudah banyak atau bagaimana bu? 

173.  P Sudah banyak. Banyak bidan-bidan praktek. 

174.  W Sudah cukup ya bu? 

175.  P Heeh, sudah cukup. 

176.  S Bidan-bidan swasta... dokter swasta juga ada. 

177.  P Itu sebenernya ndak ada kata... maksudnya kalo terlambat itu, kalo terlambat itu karena apa coba? 

Karena kurangnya.. misalkan, nanti gitu lo. Banyak pertimbangan, ‘engko sek, nunggu neneke, 

nunggu..’ na gitu. Sebenernya terlambatnya karena itu. Terlalu lama. Terlalu keakehan perundingan 

lah, gini, gini. Seharusnya kan harus cepat, gitu. Na gitu... Terlalu.. lama mengambil keputusan. 

Soalnya wong di sini aja bidan praktek udah berapa, Erna Paulina, Budi Asih. Untuk dokter 

umumnya aja juga, dr. Iwan. Kan udah banyak. Terus klinik-kliniknya juga banyak kan, kan di 

PHC... kan dekat-dekat, sekitar sini, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk itu... Mungkin kalo 

kadang kan yang ngeyel, alasan ekonomi karena rak duwe duit. Sekarang kan di puskesmas juga 

gratis. Kadang kan alasannya muni males, itu kan.. antrinya banyak.. kadang aku kasih pengertian, 

orang bayar aja di rumah sakit antrinya wae sampe 3 jam itu, minim, itu mbayar.. mbek arep sugihe 

koyo opo, wong kita yang gratis kenapa ndak mau ngantri? Kadang kan penduduk gitu 

pengertiannya. 

178.  W Berarti dari masyarakatnya sendiri nggih bu, yang susah nggih bu? 

179.  P Heem. Kadang memang gitu.. kadang kan mintae itu cepet, enak, biasa to, maksudnya kan gitu. Tapi 

memang dikasih pengertian, kan angel wong nggone rumah sakit mbak, minim aja 3 jam. Apalagi 

yang punya BPJS to, minta gontok-gontokan, kalo ndak.. kalo di puskesmas kan agak illfeel gitu lho. 

Padahal puskesmas kan sekarang kan fasilitasnya sudah bagus. Untuk kolesterol, diabet, gula kan 

sudah bisa ditangani semua kan di sana? TB aja sudah bisa dicek di sana, lab di sana... 

180.  W Kalo misalnya untuk yang.. apa tadi, RW yang misah tadi,  gimana bu fasilitas kesehatannya, RW 

yang pisah tadi? 

181.  P Ya itu malah.. lebih diitu, lebih diutamakan. Di sana masalahnya kan tambak, sana tambak itu 

ibaratnya kayak yang.. dari Indonesia Power, dari PT itu.. anu mbak, sana malah bantuannya lebih 

kena di sana. Kan sana kan, ibarate nelayan. Kan sasaran utama kan nelayan sama petani kan? Jadi 

malah di sini itu sebenarnya jarang dijamah. Di sana sponsornya malah dari rumah sakit Panti 

Wiloso. 

182.  W Ooh, gitu.. 

183.  P Iya, jadi besar. Kalo di sini kita ibu hamil belum ada sponsor sih. Jadi memang, memang ibarate kita 

kayak pertama kali lah kita disponsori sama bu Erna... Kadang karena saya merasa.. malu, katanya. 

Malu kenapa, saya sih.. sudah dikasih gratis, sudah dikasih ilmu, kita tidak bisa meneruskan.. 

akhirnya dengan.. walaupun seadanya, kita tetep berjalan, begitu lo. Akhirnya alhamdulillah saya 

dapet.. itu, diajukan proposal to, dapet sumbangan untuk.. apa lah, snack 250 per 3 bulan. Itu. Ya 

saya sudah dapat baru setahun ini, gitu lo. Saya aja ndak merasa mengajukan proposal, itu untuk yang 

RW nyeponsori kelas ibu hamil.. cuma kan saya dulu ngerangkulnya yang RW 5, setelah RW 5 

mampu, misah sendiri.. ya saya mengharap, rangkul di RW 3, tapi kadernya dari RW 3 sendiri itu, 

kan karena sibuknya jadi tidak bisa mengantar ibu hamil. Kalo saya kan, suruh jemput di RW lain 

kan mungkin ndak tau, gitu lo, kalo ndak ada kerja sama dari Pokja-pokja RT lain... Harusnya ada 

kerja sama dari RT-RT, mengantar itunya... 
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184.  W Ee, ini 2 pertanyaan terakhir bu, yang pelatihan kader tadi itu rutin bu? Yang pelatihan kader... 

185.  S Ya berkala sih 

186.  W Berkala? Itu berapa... berapa kali per... anu bu? 

187.  S Itu biasanya kita ngikut. Kita ngikut dari puskesmas. Maksudnya kita ndak, ndak ngadakan pelatihan 

sendiri. 

188.  W Oh gitu.. oh nggih. Kalo misalnya untuk ee, dana dari PKK itu, itu swadaya atau gimana bu? 

189.  S Kalo PKK sendiri kemarin ada anggaran dari APBD. Ini untuk apa? Untuk PKK? 

190.  W Iya, untuk PKK 

191.  S Untuk PKK kemarin itu tahun 2015 ada anggaran APBD, tapi untuk yang 2016 ini masih tanda 

tanya. 

192.  W Oh gitu.. berarti 2015 kemarin ada tapi yang 2016 ini masih tanda tanya? 

193.  S Heem, masih tanda tanya 

194.  P Yang 2015nya ini, ndak genep setahun? 

195.  S Genep. 

196.  W Hm... kalo untuk 2014nya itu? 

197.  S Ndak ada. 

198.  P Ndak, swadaya.. swadaya. 

199.  W Oh.. berarti baru tahun kemaren, nggih bu? Oh nggih... 

 

 


