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TUJUAN 

►Mengetahui konsep DD-ID pada balita 

►Memahami pentingnya melakukan deteksi 
dan intervensi dini pada balita, khususnya  
yang mengalami difabilitas 

►Mampu melakukan DD-ID sesuai manual 
yang diberikan  

  



PENGERTIAN 

Deteksi dini adalah pengamatan sejak awal 
tumbuh kembang balita, sehingga jika 
ditemukan adanya masalah dapat segera 

dilakukan intervensi dini 

 

Intervensi dini merupakan penanganan yang 
dilakukan sejak awal, diberikan pada balita  

yang mengalami gangguan perkembangan atau 
kecacatan, sehingga hambatan yang ada dapat 

diminimalkan dan potensinya dapat 
dimaksimalkan. 



MANFAAT  

DETEKSI DINI-INTERVENSI DINI 

 Mengetahui adanya penyimpangan tumbuh 

kembang anak sejak awal sehingga dapat 

dilakukan penanganan dengan efektif dan 

efisien 

 Beberapa jenis Difabilitas yang terdeteksi 

sejak awal dapat segera diatasi sehingga 

peluang untuk pulih dan ‘normal’ kembali 

akan lebih besar 



.. Lanj MANFAAT DETEKSI DINI.. 

 

 Meminimalkan keterbatasan yang dimiliki 

 Mengoptimalkan potensi yang ada 

 Mencegah terjadinya komplikasi gangguan 

 Mengembangkan sikap positif bagi anak, 

keluarga, dan lingkungan akan kemampuan 

yang dimiliki anak sehingga ia dapat 

berpartisipasi di masyarakat 



SIAPA YANG MELAKUKAN? 

►Orang tua & keluarga  

  yang terutama dan pemegang 
 peran penting, karena merekalah 
 yang paling mengenal anak dan 
 menghabiskan sebagian  besar waktu 
 dengannya 

►Kader kesehatan masyarakat 

►Guru, petugas sosial masyarakat, 
paramedis 

►Dokter, terapis 

 



DETEKSI DINI 

PENAPISAN 
(screening) 

PEMERIKSAAN  
SEDERHANA 

PEMERIKSAAN 
PROFESIONAL 

DOKTER, 
TERAPIS 

KADER,  
PETUGAS SOSIAL, 

GURU 

KELUARGA, 
MASYARAKAT 



KAPAN DILAKUKAN? 

• DETEKSI DINI 

 Pengamatan dilakukan 6 kali:  

 usia 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun,  

 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun 

 

• INTERVENSI DINI 

 Segera setelah ditemukan adanya 
gangguan atau penyimpangan dalam 
tumbuh kembang anak, intervensi dini 
dapat dilakukan  

   



Deteksi dini penyakit 

degeneratif pada Usia Produktif 

 Pemantauan kesehatan sejak dini pada 

usia produktif 

 Pemantauan penyakit degeneratif sedini 

mungkin 

 Pencegahan difabilitas karena penyakit 

degenerati 



Siapa,kapan, dan bagaimana 

melakukan Deteksi 

 Yang melakukan kader dan petugas 

kesehatan 

 Dilakukan saat posyandu lansia, pos 

binaan terpadu 

 Dilakukan cek kesehatan seperti cek gula 

darah, kolesterol, asam urat, tekanan 

darah, berat badan, cek bodifit. 



Deteksi dini penyakit 

degeneratif 



Deteksi dini Balita 


