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I. PENDAHULUAN 

Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan 

oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan 

adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam 

mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting 

mempunyai Intelligence Quotient (IQ) lebih rendah dibandingkan rata – rata IQ 

anak normal (Kemenkes RI, 2018). 

Stunting didefinisikan sebagai keadaan dimana status gizi pada anak 

menurut TB/U dengan hasil nilai Z Score = <-2 SD, hal ini menunjukan keadaan 

tubuh yang pendek atau sangat pendek hasil dari gagal pertumbuhan. Stunting 

pada anak juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kematian, masalah 

perkembangan motorik yang rendah, kemampuan berbahasa yang rendah, dan 

adanya ketidakseimbangan fungsional (Anwar, Khomsan, dan Mauludyani, 2014). 

Stunting menjadi masalah gagal tumbuh yang dialami oleh bayi di bawah 

lima tahun yang mengalami kurang gizi semenjak di dalam kandungan hingga 

awal bayi lahir, stunting sendiri akan mulai nampak ketika bayi berusia dua tahun 

(Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017). Sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Schmidt bahwa stunting ini merupakan masalah kurang 

gizi dengan periode yang cukup lama sehingga muncul gangguan pertumbuhan 

tinggi badan pada anak yang lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar 

usianya (Schmidt, 2014). 

Stunting merupakan suatu masalah yang sedang dihadapi didunia ini. 

Menurut data WHO 2012, terdapat sebanyak 1062 jt anak di bawah 5 tahun 

(balita) secara global mengalami stunting. Seseorang dikatakan sebagai stunting 

apabila tinggi badannya berada dibawah minus 2 standar deviasi (< 2 SD ) dan 

table status gizi WHO child growth standar (WHO, 2012). Sedangkan menurut 

kemenkes tahun 2010, stunting adalah keadaan tinggi badan yang tidak sesuai 

dengan umur anak akibat kekurang gizi dengan waktu lama yang diawali sejak 

masih janin hingga 2 tahun pertama kehidupan. Sejak masa janin usia 2 tahun 

pertama, Anak akan mengalami phese pertumbuhan cepat (growh spurt) 

sehingga phase ini merupakan periode kesempatan emas kehidupan ( window 

opportunity ) bagi anak. 



Untuk mendorong percepatan di dalam pencegahan dan penanganan 

stunting perlu diupayakan pemberian makanan tambahan sumber protein tinggi 

seperti susu, telur, dan daging atau dalam bentuk minuman Enteral Protein 

Tinggi. 

 

II. LATAR BELAKANG 

Pembangunan kesehatan diselenggarakan mempunyai visi "Terwujudnya 

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian ditetapkan 9 agenda 

prioritas (NAWACITA), dimana pada agenda ke-5 dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia yang akan dicapai melalui tiga program, 

yaitu program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat dan program Indonesia 

sejahtera; 

Pemerintah Kabupaten Bogor dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Bogor 

Termaju, Nyaman dan Berkeadaban dan programnya yaitu Panca Karsa. Diantara 

Panca Karsa terdapat Bogor Sehat yang meliputi Pelayanan kesehatan gratis 

melalui Kartu Bogor Sehat, pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan 

RSUD, pengembangan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, dan 

peningkatan kesejahteraan pelaku layanan sosial dan kesehatan. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam mewujudkan Karsa Bogor Sehat 

melakukan upaya diantaranya Gerakan Bogor Sehat, Bogor Siaga dan Call Center, 

Kartu Bogor Sehat, Kabupaten Bogor Anti Plastis, Penanganan Sampah Zonasi 

serta Bogor Anti Stunting. 

Puskesmas Cinagara adalah salah satu puskesmas di Kabupaten Bogor 

dengan dua desa lokus stunting, yaitu Desa Tangkil dan Desa Pasir Buncir. 

Berdasarkan data RISKESDAS 2018 terdapat 200 balita stunting di 2 desa tersebut. 

Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga salah satu lokus 

tersebut ,desa tangkil dikunjungai oleh Bapak Presiden RI. Oleh karena itu menjadi 

perhatian pemerintah pusat maupun daerah bagaimana dalam penanganan 

stunting yang komperhensif dan terintegrasi di wilayah Pukesmas Cinagara . 

Permasalahan di wilayah Puskesmas Cinagara tersebut mecakup  beberapa 

hal antara lain: 

1. Banyaknya balita stunting di wilayah kerja 



2. Pendataan balita stunting yang belum valid 

3. Penanganan stunting yang belum komferhensif 

4. Penangan belum melibatkan lintas sektoral 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut Puskesmas Cinagara 

membuat inovasi sebagai upaya mencegah dan mengatasi stunting pada balita 

yaitu “NGAJI” (Ngariung Gizi Jeung Ibu-ibu) yang bertujuan untuk memberikan 

perhatian lebih kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita dan remaja untuk 

mencegah dan mengatasi stunting. 

 

III. DESKRIPSI INOVASI 

Adapun strategi inovasi “NGAJI” adalah dengan meningkatkan integrasi 

upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP), 

pemberdayaan masyarakat serta memberikan apresiasi atas peran serta 

masyarakat yaitu: 

1. Meningkatkan Upaya Promotif 

2. Pelayanan Integrasi di Puskesmas 

Pelayanan integratif berupa pelayanan yang menyeluruh pada sasaran dan 

rujukan internal antar unit pelayanan bila menemukan masalah. Pelayanan 

tersebut berupa: 

1. Pelayanan Gizi 

a) Pelayanan konseling materi ASI Eksklusif pada: 

• Calon pengantin 

• Ibu hamil 

• Ibu bersalin yang melahirkan di Puskesmas Godean I 

b) Deteksi dini stunting pada kunjungan balita di Puskesmas 

2. Pelayanan Psikologi Pelayanan psikologi berupa: 

a) Deteksi dini potensi stress pada ibu hamil yang dapat 

mempengaruhi asupan gizi ibu hamil 

b) Konseling psikologi pada kasus hyperemesis 

c) Konseling tumbuh kembang pada balita gizi kurang atau stunting 

d) Konseling ibu balita yang mengalami gangguan psikologi 

3. Pelayanan KIA Pelayanan KIA berupa: 



a) Konseling ibu hamil dan balita yang mengalami gangguan 

kesehatan 

b) Kelas ibu hamil 

c) Kelas ibu balita 

4. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

Pelayanan kesling berupa konseling sanitasi pada kasus balita dengan 

kecacingan, diare, scabies dan lain-lain 

5. Pelayanan Fisioterapi 

Pelayanan fisioterapi pada balita dengan gangguan tumbuh kembang 

atau penyakit tertentu seperti batuk 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Meningkatkan peran kader untuk membantu upaya promotif mencegah 

dan mengatasi stunting 

2. Mendorong kader untuk melaporkan kasus stunting 

3. Pelatihan PMBA untuk kader 

4. Identifikasi atau deteksi gangguan fisik atau psikis pada keluarga balita 

oleh kader terlatih 

4. Meningkatkan peran lintas sektor 

1. Penyampaian materi stunting dalam pertemuan lintas sektor 

2. Advokasi dana desa dan dana APBD melalui Musrenbang untuk kegiatan 

mencegah dan mengatasi stunting 

 

IV. TUJUAN   

1. Tujuan Umum 

Penanganan stunting yang lebih optimal oleh berbagai pihak serta 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan stunting 

2. Tujuan khusus 

a. Menurunkan angka stunting di wikayah kerja 

b. Bertambahnya pengetahuan tentang stunting,gizi serta pengasuhan anak 

c. Meningkatnya peran serta lintas sectoral dalam penanganan stunting 

 

 



V. MANFAAT 

1. Mempunyai pengetahuan gizi yang baik 

2. Adanya data status gizi 

3. Pelayanan yang komfrthensif dan terintegrasi 

 

VI. KEGIATAN POKOK 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Inovasi “NGAJI” adalah: 

1. Kegiatan dalam gedung 

1. Cetak leaflet tentang pencegahan stunting dan booklet panduan PMBA 

2. Pelayanan koseling gizi pada calon pengantin, ibu hamil dan ibu bersalin 

menambahkan materi ASI Eksklusif. 

3. Deteksi dini bayi dan balita stunting. 

Semua bayi dan balita yang berkunjung ke Puskesmas Cinagara untuk 

imunisasi maupun periksa karena sakit ditimbang dan diukur tinggi dan 

berat badannya di unit Gizi. Hal ini bertujuan agar pengukuran lebih fokus 

(alat lebih lengkap dan petugas lebih terlatih untuk pengukuran pada bayi 

and balita) serta tersedia data deteksi dini bayi atau balita stunting. 

4. Konseling Psikologi pada kasus psikologis atau penyerta yang dapat 

berpengaruh pada penanganan kasus stunting 

2. Kegiatan luar gedung 

1. Meningkatkan promosi dengan meningkatkan frekuensi penyuluhan 

a) Penyuluhan PMBA 

b) Penyuluhan pentingnya menimbang di Posyandu 

c) KP Ibu 

d) Workshop pentingnya 1000 HPK pada ibu hamil di desa wilayah kerja 

Puskemas 

e) Penyuluhan calon penganten tentang stunting di KUA 

2. Pemberdayaan Masyarakat dengan: 

a) Pelatihan PMBA untuk kader 

Dengan adanya kader yang telah dilatih PMBA diharapkan kader dapat 

menjadi agen informasi PMBA di masyarakat. Keberadaan kader lebih 

dekat dengan masyarakat sehingga kader dapat setiap saat 



memberikan informasi tentang pemberian makan pada bayi dan anak 

dengan baik dan benar. 

b) Meningkatkan peran kader dalam pengiriman laporan tentang: 

1) Kunjungan Balita di Posyandu (D/S) 

2) Kohor ASI Ekslusif 

3) Pengiriman data penerima sertifikat ASI Eksklusif 

4) Hasil SDIDTK di Posyandu 

5) Hasil pendataan balita gizi kurang dan Bawah Garis Merah (BGM) 

3. Meningkatkan peran Lintas Sektor 

a) Puskesmas Cinagara menyampaikan informasi tentang stunting di 

pertemuan lintas sektor agar lintas sektor ikut berperan dalam 

mengatasi masalah stunting dan membahas lebih mendalam tentang 

stunting dan mengundang narasumber. 

b) Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Desa dalam 

penyusunan anggaran dana desa sehingga kegiatan untuk mencegah 

dan mengatasi stunting dapat masuk dalam anggaran dana desa. 

 

VII. SASARAN 

Ibu dan balita di wilayah kerja Puskesmas Cinagara terdiri dari: 

a) Ibu-ibu yang mempunyai balita stunting 

b) Ibu punya anak di PAUD serta 

c) Ibu hamil beresiko tinggi. 

 

VIII. JADWAL TAHAPAN INOVASI  

Tabel 1. Tahapan Inovasi NGAJI 

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang Masalah Januari 2019 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide Januari 2019 Perumusan ide dari 

masukan semua pihak / 

koordinasi dengan Kepala 

Puskesmas 

3. Perancangan Februari 2019 Menyusun tim pengelola 

inovasi dan linsek 



 

 

Langkah-langkah: 

1. Identifikasi Masalah 

a) Mengumpulkan data ,diawali dengan data RISKESDAS,sekitar 200 org 

stunting di 2 desa 

b) Validasi data tersebut ,ada 521 orang stunting 

c) Data diambil juga dari EPPGBM ,masukan data yang ada 

d) Data dari PIS PK, sebagian besar tingkat pendidikan SD/tidak tamat SD dan 

mata pencaharian sebagian besar buruh lepas 

2. Dilakukan assessment & perencanaan 

a) Mengkaji data yang dikumpulan 

b) Mengkaji akar permasalahannya ,diantara pegetahuan kurang,akses 

mendapat makanan bergizi kurang 

c) Merencanakan program ,yaitu membuar kelas ngariung gizi jeung ibu-

ibu (NGAJI) 

d) Merencanakan pemberian protein hewan utntuk balita berupa susu UHT 

dan telur rebus 

e) Mencari menu untuk olahan gizi isi piringku 

f) Menyiapkan materi kelas gizi 

g) Menentukan lokasi dan waktu 

h) Berkordinasi dengan Linsek 

3. Melaksanakan Inovasi 

a) Kelas gizi untuk ibu yang mempunyai balita stunting di wilker 

b) Kelas gizi untuk ibu yang mempunyai anak di paud 

c) Kelas gizi untuk ibu hamil beresiko 

4. Pencatatan pelaporan 

5. Evaluasi 

 

IX. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan 

evaluasi kegiatan dibuat dan dilaksanakan di Puskesmas Cinagara, data dan 

4. Implementasi Maret 2019 Pelaksanaan di puskesmas 

dan posyandu 



 

informasi dari hasil pencatatan diolah dan dianalisa dan dilaporkan kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bogor. 

 

  Mengetahui, 

KEPALA PUSKESMAS CINAGARA 
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