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Batasan Pengertian
1. Pengembangan Anak usia Dini Holistik integratif
Pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk
memenuhi kebutuhan dasar anak yang beragam, saling terkait secara simultan
dan sistematis.
2. Anak usia dini
Mencakup janin dalam kandungan sampai anak usia 6 tahun.
3. Pelayanan Holistik Integratif
Pelayanan yang dilakukan secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi dalam
rangka memenuhi kebutuhan dasar anak.

Mekanisme Operasional Pelayanan Anak Usia Dini Holistik
Dalam pelaksanaannya, secara operasional
penyelenggaraan pelayanan dari lembaga pelayanan yang
ada (BKB, Posyandu, PAUD) dapat diintegrasikan, artinya
pendidikan yang diselenggarakan melalui pos PAUD akan
mendukung keberadaan Posyandu yang memberikan
layanan dasar kesehatan dan gizi yang selanjutnya akan
memperkuat layanan BKB yang memberikan pengetahuan
dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina
anak.
Dengan integrasi tersebut, maka secara operasional
pelayanan dapat dilakukan di tingkat RW, Desa/Kelurahan
atau sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Pelayanan Holistik Integratif
Pelayanan Holistik Integratif
merupakan pelayanan yang dilakukan
secara utuh, menyeluruh dan
terintegrasi antara kelompok
Posyandu, BKB dan PAUD dalam
rangka memenuhi kebutuhan dasar
anak.

a. Pelayanan BKB
Penyelenggaraan pelayanan kepada
orangtua/keluarga yang dilakukan di BKB menganut
prinsip-prinsip sebagai berikut :
1) Menitikberatkan pada pembinaan kepada
orangtua dan anggota keluarga lainnya yang
mempunyai balita melalui penyuluhan, bimbingan
dan konsultasi.
2) Penyuluhan, bimbingan dan konsultasi dilakukan
oleh Petugas lapangan KB (PLKB) dan kader BKB
yang berkaitan dengan masalah-masalah
pengasuhan tumbuh kembang anak.

3) Sasarannya adalah keluarga yang mempunyai
anak usia 0-6 tahun.
4) Membina tumbuh kembang melalui
stimulasi aspek-aspek perkembangan anak
dengan menggunakan media interaksi yang ada
(dongeng, musik/nyanyi dan alat permainan).
5) Menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)
sebagai alat pantau perkembangan anak.
6) Melakukan kunjungan rumah
7) Melakukan rujukan apabila ditemukan
permasalahan tumbuh kembang anak.

b. Pelayanan Posyandu
1) Memantau pertumbuhan, perkembangan, kesehatan dan
gizi anak balita
2) Memberikan stimulasi tumbuh kembang dan pelayanan
kesehatan anak balita
3) Memberikan layanan imunisasi dan vitamin
4) Melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit
5) Memberikan intervensi atau stimulasi dini bagi anak yang
mengalami gangguan tumbuh kembang menggunakan kartu
Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
6) Pelayanan dan penyuluhan kesehatan dan Gizi
7) Pemantauan pertumbuhan balita menggunakan KMS/Buku
KIA.

8) Memberikan nutrisi tambahan dan contoh makanan

bergizi bagi anak balita
9) Pemeriksaan kehamilan secara rutin (tinggi dan lingkaran
lengan atas, berat badan, tekanan darah, pil tambah darah
dan imunisasi TT)
10) Ibu hamil : penjelasan persiapan melahirkan, perawatan
sehari-hari, anjuran makanan ibu hamil, tanda bahaya pada
kehamilan
11) Ibu bersalin : informasi tanda bayi akan lahir, proses
persalinan, masalah pada persalinan
12) Ibu nifas : informasi dan penjelasan cara menyusui,
perawatan bayi, perawatan ibu, tanda bahaya dan penyakit
pada saat nifas, juga KIE KB dan Konseling Inter Personal
(KIP)/konseling KB

c. Pelayanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
1) Berorientasi pada kebutuhan, minat & kemampuan
anak.
2) Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain.
3) Merangsang munculnya kreativitas dan inovasi.
4) Menyediakan lingkungan yg mendukung proses
belajar.
5) Mengembangkan kecakapan hidup anak.
6) Menggunakan berbagai sumber dan media belajar
yang ada di lingkungan sekitar.
7) Dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu
pada prinsip perkembangan anak.
8) Rangsangan pendidikan mencakup seluruh aspek
perkembangan.

Tipe pelayanan lengkap dan terintegrasi

Penyelenggaraan pelayanan dengan jenis layanan
lengkap dan utuh (kesehatan, gizi, pengasuhan,
pendidikan dan perlindungan) yang dilaksanakan
terintegrasi oleh masing-masing penyelenggara di
lokasi berbeda. Ada beberapa model pelayanan
antara lain :
a. Pelayanan pada hari dan tempat yang sama
b. Pelayanan pada hari yang sama tempat berbeda
c. Pelayanan pada hari yang berbeda dan tempat
yang sama

