
Pelatihan daring gratis selama satu jam bagi para konselor pemberian makan bayi dan anak (PMBA) yang 
bertujuan membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan konsultasi jarak 
jauh kepada klien, sehingga mereka dapat memahami, mengadopsi, dan mempertahankan tindakan PMBA yang 
optimal selama wabah penyakit menular dan kondisi terisolasi lainnya.

SINOPSIS

Pelatihan Telekonseling PMBA dibuat untuk memenuhi 
kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan layanan PMBA 
selama COVID-19. Pelatihan ini membangun keterampilan 
yang sudah dimiliki konselor dan mengubahnya ke dalam 
pelayanan jarak jauh. Telekonseling memiliki beberapa 
tantangan, dan pelatihan ini—melalui latihan berbasis audio 
dan skenario, verifikasi pengetahuan, dan refleksi diri 
peserta—akan memperkuat kemampuan para peserta agar 
berdampak positif pada perilaku ibu dan pengasuh dari jarak 
jauh. Pelatihan ini juga memberikan pertimbangan 
tambahan untuk konseling PMBA dalam kondisi terisolasi, 
seperti wabah penyakit menular, daerah konflik, dan selama 
migrasi dan pengungsian. 

Pelatihan ini dirancang untuk wilayah dengan transmisi 
internet rendah, disesuaikan untuk perangkat seluler, dan 
dapat digunakan di berbagai peramban dan platform. 
Pelatihan Telekonseling PMBA dikembangkan oleh READY, 
sebuah kemitraan yang didanai oleh Biro Bantuan 
Kemanusiaan USAID yang dipimpin oleh Save the Children 
untuk meningkatkan kapasitas global LSM guna menanggapi 
wabah penyakit menular skala besar.

TUJUAN PELATIHAN
Pada akhir pelatihan ini, peserta mampu:
1. Mempersiapkan sesi telekonseling
2. Menilai situasi pemberian makan melalui 

telekonseling
3. Menganalisis ada tidaknya kendala pemberian 

makan melalui telekonseling
4. Menindaklanjuti dan mengatasi kesulitan 

pemberian makan dari jarak jauh

Pelatihan ini ditujukan bagi para praktisi yang telah dilatih di 
konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), dan 
bukan pengantar umum untuk topik tersebut. Jika Anda 
bukan konselor PMBA terlatih, maka Anda harus mengikuti 
pelatihan konseling PMBA terlebih dahulu sebelum mengikuti 
pelatihan ini.

KLIK DI SINI UNTUK MENGAKSES PELATIHAN

Telekonseling PMBA tersedia di Kaya Connect, sebuah platform 
edukasi kemanusiaan gratis. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini dan READY, 
silakan kunjungi laman web kami di www.ready-initiative.org, atau 
kirimkan surel pada kami di ready@savechildren.org.

TELEKONSELING PMBA:
Cara untuk mendukung orangtua/pengasuh pada saat 
terjadinya wabah penyakit menular dan situasi lainnnya
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