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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata’ala, Tuhan Yang Maha
Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan panduan ini.
Pada adaptasi kebiasaan baru setiap pelayanan kesehatan termasuk pelayanan gizi
di Posyandu harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah
ditetapkan.
Salah satu kegiatan pelayanan gizi adalah pemantauan pertumbuhan di Posyandu
yang bertujuan sebagai deteksi dini adanya masalah gizi di masyarakat. Situasi
pandemi COVID-19 mempengaruhi keadaaan sosial dan ekonomi masyarakat, yang
menjadi akar terjadinya masalah gizi akibat terhambatnya akses terhadap pangan
bergizi di tingkat rumah tangga maupun layanan kesehatan primer. Oleh karena itu
kegiatan pemantauan pertumbuhan perlu dilaksanakan pada adaptasi kebiasaan
baru, agar perkembangan masalah gizi dapat tetap terpantau. Panduan ini disusun
bagi kader, tenaga kesehatan dan para pemangku kepentingan di daerah dalam
pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di Posyandu pada masa adaptasi kebiasaan
baru.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam
penyusunan pedoman ini. Kami berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan
baik di lapangan.

		

Jakarta, Juli 2020
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BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pemantauan pertumbuhan merupakan salah satu kegiatan program perbaikan gizi
masyarakat yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan
masalah gizi pada balita. Adapun rangkaian kegiatan dalam pemantauan
pertumbuhan diantaranya:
1. Penilaian pertumbuhan anak secara teratur (penimbangan setiap bulan,
pengisian KMS, menentukan status pertumbuhan berdasarkan kenaikan berat
badan),
2. Menindaklanjuti setiap kasus gangguan pertumbuhan melalui konseling dan
rujukan,
3. Menindaklanjuti dalam bentuk penyusunan kebijakan dan program di tingkat
masyarakat dalam upaya meningkatkan motivasi dan pemberdayaan keluarga.
Pemantauan pertumbuhan merupakan kegiatan utama di Posyandu, yang telah
dilaksanakan sejak tahun 1970-an, sebagai kegiatan utama Usaha Perbaikan Gizi
Keluarga (UPGK). Selanjutnya pada masa 1980-an untuk mempercepat penurunan
angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu, kegiatan
pemantauan pertumbuhan diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan dasar
lainnya, seperti KIA, KB, imunisasi, dan pendidikan pola hidup sehat. Selain
lima kegiatan utama tersebut, masyarakat dapat menambah kegiatan lain yang
terintegrasi dengan kegiatan lintas sektor, diantaranya PAUD, BKB, PNPM Generasi,
dan PKH Prestasi
Pada masa pandemi COVID-19, beberapa layanan kesehatan berbasis masyarakat
termasuk kegiatan Posyandu sempat terhenti, sehingga tidak ada kegiatan
pemantauan pertumbuhan di masyarakat. Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru,
maka perlu dilakukan upaya-upaya penyesuaian sehingga pelayanan masyarakat
termasuk kegiatan pemantauan pertumbuhan di Posyandu tetap dapat dilakukan
dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
Oleh karena itu maka perlu disusun Panduan Pemantauan Pertumbuhan bagi
petugas maupun kader yang melaksanakan hari buka Posyandu pada adaptasi
kebiasaan baru.
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B. Tujuan
Memberikan acuan pelaksanaan kegiatan pemantauan pertumbuhan di Posyandu
pada adaptasi kebiasaan baru.

C. Sasaran
Tenaga kesehatan, kader, pengelola Posyandu, pendamping desa/kelurahan, gugus
tugas pencegahan COVID-19, pemerintah desa/kelurahan.

D. Ruang lingkup
Ruang lingkup pedoman meliputi prinsip persiapan pelaksanaan Posyandu,
pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu, tindak lanjut setelah
pelaksanaan Posyandu, memantau pertumbuhan anak secara mandiri.
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BAB. II

PERSIAPAN
PELAKSANAAN POSYANDU

Kegiatan pemantauan pertumbuhan merupakan kegiatan utama deteksi dini
masalah gizi di masyarakat yang terintegrasi dengan upaya kesehatan lainnya di
Posyandu. Hari buka dan pelaksanaan kegiatan Posyandu mengikuti kebijakan
daerah. Persetujuan dari pemerintah desa/kelurahan dilakukan setiap Posyandu
akan dilaksanakan berdasarkan hasil konsultasi dengan Puskesmas dan gugus tugas
pencegahan COVID-19 setempat. Pelaksanaan hari buka Posyandu di beberapa
wilayah masih ditunda, namun upaya kesehatan ibu dan anak termasuk kegiatan
pemantauan pertumbuhan harus tetap dilaksanakan yaitu melalui pemantauan
mandiri di rumah maupun layanan dengan janji temu baik melalui kunjungan
rumah oleh kader/tenaga Kesehatan maupun kunjungan ke fasyankes. Selain itu,
optimalisasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi diutamakan untuk
penyampaian hari buka Posyandu, konsultasi dan janji temu dengan petugas/kader.
Untuk daaerah yang dapat melaksanakan pemantauan pertumbuhan di Posyandu,
penerapan protokol kesehatan harus dilakukan pada setiap kegiatan saat hari
buka Posyandu yaitu diantaranya menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan
menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir
atau menggunakan handsanitizer bagi pengunjung maupun petugas dan kader
sebelum dan sesudah melakukan pelayanan. Serta memastikan hanya petugas dan
pengunjung yang sehat (tidak demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau
sesak nafas) yang datang pada hari buka Posyandu.
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Sebelum pelaksanaan hari buka Posyandu dilakukan koordinasi antara petugas
kesehatan, kader, pemerintah desa/kelurahan dan gugus tugas pencegahan
COVID-19 untuk mempersiapkan pelaksanaan Posyandu diantaranya:
• Pengelola Posyandu memastikan kondisi kesehatan kader melalui
pemeriksaan kesehatan kader oleh Puskesmas. Hanya kader yang sehat dan
tidak memiliki riwayat penyakit penyerta (hipertensi, diabetes, atau asma) yang
bertugas pada hari buka Posyandu.
• Pembagian tugas pada saat pelaksanaan hari buka Posyandu.
• Petugas bekerjasama dengan kader melakukan pemutakhiran data sasaran
balita sebelum pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan pemberian kapsul
vitamin A bulan Februari dan Agustus. Selanjutnya dilakukan pemetaan data
sasaran.
• Menyusun jadwal berdasarkan kelompok sasaran (kelompok umur/wilayah)
dan mengidentifikasi sasaran yang akan mendapatkan layanan. Pelaksanaan
Posyandu dapat dilakukan beberapa kali dalam sebulan jika jumlah sasaran
banyak.
• Menyampaikan pengumuman hari buka Posyandu dan jadwal layanan
melalui pengeras suara, undangan dan/atau media daring kepada masyarakat.
Informasi yang disampaikan diantaranya:
1. Pengunjung dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk, pilek, nyeri
tenggorokan, dan/ atau sesak nafas) saat datang ke Posyandu.
2. Semua pengunjung memakai masker termasuk anak berusia 2 tahun atau
lebih.
3. Pengunjung datang sesuai hari dan jam yang telah dijadwalkan dengan
membawa buku KIA yang sudah dilengkapi daftar pemantauan
perkembangan sesuai umur pada balita
4. Membawa sarung/kain bersih yang akan digunakan untuk menimbang dan
alas anak ketika diukur panjang badan.
5. Menjaga jarak fisik selama di Posyandu.
6. Balita hanya boleh didampingi oleh satu orang saja, diutamakan pengantar
di bawah usia 50 tahun.
7. Tidak merokok di area Posyandu.
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• Mempersiapkan area pelayanan, termasuk perlengkapan yang diperlukan
sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19, diantaranya:
a. Memastikan area pelayanan dilaksanakan di area terbuka atau ruangan
dengan sirkulasi udara yang baik.
b. Memastikan ketersediaan disinfektan untuk membersihkan lokasi pelayanan
dan alat ukur.
c. Memastikan ketersediaan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air
mengalir atau hand sanitizer.
d. Mengatur jalur masuk dan keluar pengunjung yang berbeda untuk
menghindari kerumunan serta posisi dan jarak meja layanan minimal 1 meter
e. Memastikan ketersediaan area tunggu pengunjung di luar area layanan.
f. Memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) petugas Posyandu
seperti masker (jika menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan
masker kain 3 lapis) dan pelindung wajah/ face shield).
g. Memastikan ketersediaan alat pengukur suhu tubuh non kontak.
h. Memastikan Ketersediaan media komunikasi untuk di pasang di area
Posyandu.
i. Memastikan alat peraga untuk konseling.
j. Menyediakan sarung timbang cadangan yang telah dicuci bersih.

1. Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di Posyandu mengikuti kebijakan
daerah setempat
2. Sebelum pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di Posyandu harus
dilakukan koordinasi antara petugas kesehatan, kader, pemerintah desa/
kelurahan dan gugus tugas pencegahan COVID-19
3. Pemantauan pertumbuhan di Posyandu harus dilaksanakan dengan
menerapkan protokol Kesehatan
4. Hanya pengunjung dan pelaksana layanan di Posyandu yang sehat
yang boleh datang ke Posyandu
5. Peningkatan upaya edukasi masyarakat untuk melakukan pemantauan
secara mandiri di rumah apabila tidak memungkinkan dilaksanakan di
Posyandu
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BAB. III

PELAKSANAAN PEMANTAUAN
PERTUMBUHAN BALITA
DI POSYANDU

Di masa adaptasi kebiasaan baru, kegiatan Posyandu tetap menerapkan 5 langkah
pelayanan yang dilaksanakan dengan efektif dan tidak berlama-lama, yaitu:
Langkah 1. Pendaftaran.
Pastikan pengunjung telah dicek suhu dan mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir atau menggunakan hand santizer sebelum menuju
meja pendaftaran. Di meja pendaftaran ibu menyerahkan kain/sarung
bersih dalam kondisi terlipat untuk dipersiapkan pada dacin atau kain/
sarung dapat diserahkan sesaat sebelum balita ditimbang.
Langkah 2. Penimbangan berat badan dan pengukuran panjang/tinggi badan.
Pengukuran panjang/tinggi badan anak dilaksanakan apabila alat
tersedia dan dilakukan oleh petugas yang sudah dilatih. Pengukuran
panjang/tinggi badan anak minimal dilakukan satu kali dalam 6 bulan.
Langkah 3. Pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran panjang/tinggi badan
anak.
Langkah 4. Ploting hasil penimbangan berat badan dan pengukuran panjang/
tinggi badan pada grafik pertumbuhan di KMS, menentukan status
pertumbuhan, penjelasan hasil ploting, edukasi/konseling singkat
serta membuat janji temu untuk tindak lanjut, terutama bagi balita
yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan (tidak hadir ke
Posyandu, BGM, berat badan tidak naik dan gizi kurang).
Langkah 5. Pelayanan kesehatan.
Pada meja pelayanan kesehatan, balita akan mendapatkan kapsul
vitamin A pada bulan Februari dan Agustus, pemberian makanan
tambahan bagi balita gizi kurang, layananan imunisasi dan layanan
kesehatan lainnya.
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A. Prinsip Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan
1. Semua balita dipantau pertumbuhannya.
2. Kader/petugas menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan penutup
wajah (face shield) serta disarankan menggunakan pakaian lengan panjang
3. Pembagian tugas pada saat pelaksanan pemantauan pertumbuhan di Posyandu,
yaitu: Pendaftaran (1 orang), penimbangan (2 orang), pengukuran panjang/tinggi
badan (2 orang), ploting hasil pengukuran pada KMS/buku KIA dan konseling (1
orang).
4. Setiap selesai pelayanan per anak, petugas/kader mencuci tangan pakai sabun
dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer atau mengganti sarung
tangan sekali pakai apabila tersedia.
5. Alat yang digunakan untuk menimbang berat badan di Posyandu adalah
dacin atau timbangan digital bila tersedia di Posyandu. Petugas dan kader
harus memastikan alat timbang ditera secara berkala atau dikalibrasi sebelum
digunakan, agar menghasilkan data yang akurat.
6. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang/tinggi badan adalah infantometer/
length board, microtoise.
7. Sebelum dan setelah digunakan, timbangan dan alat ukur panjang/tinggi badan
anak harus didisinfeksi. Disinfeksi alat sebaiknya dilakukan setelah dipasang dan
diletakkan di tempat pengukuran, termasuk disinfeksi meja/tempat meletakkan
alat ukur.
8. Sarung timbang dan alas infantometer/length board menggunakan kain/sarung
yang dibawa ibu/ pengantar balita yang datang ke Posyandu.

B. Penimbangan dan pengukuran balita
I. Persiapan Alat
1. Syarat umum alat timbang dan alat ukur:
a. Kuat dan tahan lama
b. Mempunyai presisi 0.1 kg (100 gram)
c. Sudah dikalibrasi
d. Tidak menggunakan timbangan pegas untuk anak berumur lebih dari 6 bulan
e. Memiliki Standar Nasional Indonesia
f. Untuk dacin, kapasitas 25 kg
g. Untuk baby scale, kapasitas maksimal 20 kg
h. Untuk timbangan digital dan tared scale, maksimal kapasitas 150 kg
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i. Infantometer (papan panjang badan) untuk mengukur panjang badan anak
usia di bawah 2 tahun. Panjang maksimum 150 cm
j. Microtoise untuk mengukur tinggi badan anak usia di atas 2 tahun dengan cara
berdiri. Panjang maksimum 200 cm
2. Pemeliharaan alat:
a. Timbangan digital yang menggunakan baterai, baterai pada timbangan digital
harus dilepas apabila tidak digunakan
b. Pada saat penyimpanan tidak boleh dibebani barang lain
c. Pastikan kebersihan alat dan tidak ada beban lain di atas timbangan apabila
akan digunakan
d. Dikalibrasi secara berkala, apabila hasil tidak akurat, maka alat tidak dapat
digunakan
e. Untuk infantometer, saat akan digunakan, pastikan ujung papan baca sudah
berada pada angka nol. Bila belum, sesuaikan dengan cara memutar tuas
sampai angka menunjukkan angka nol. Bila tidak bisa nol, maka alat tidak
dapat digunakan
f. Alat ukur tinggi badan sebaiknya disimpan pada suhu ruang dan terhindar dari
udara yang lembab
g. Alat dikalibrasi secara berkala dengan menggunakan penggaris kayu. Apabila
hasilnya tidak akurat maka alat ukur tidak dapat digunakan
3. Persiapan Dacin:
a. Gantung dacin pada tempat yang kokoh
b. Letakkan bandul geser pada angka nol,
jika ujung kedua paku timbang tidak
dalam posisi lurus, maka timbangan perlu
diganti dengan yang baru.
c. Atur posisi angka pada batang dacin
sejajar dengan mata penimbang.
d. Pastikan bandul geser berada pada angka
NOL.
e. Pasang sarung timbang pada dacin.
f. Seimbangkan dacin yang telah dibebani
dengan sarung timbang dengan memberi
kantung plastik/bandul berisikan pasir/
beras/kerikil di ujung batang dacin,
sampai kedua jarum di atas tegak lurus.
Diupayakan bandul penyeimbang dapat
digeser/ dikurangi dan ditambah kerikil
untuk
menyesuaikan
berat
sarung
timbang.
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4. Persiapan timbangan digital:
a. Pasang baterai pada timbangan digital
b. Letakkan timbangan di tempat yang datar dan cukup cahaya
c. Nyalakan timbangan, dan pastikan angka yang muncul pada layar baca adalah
0,0
d. Lakukan kalibrasi dengan menggunakan anak timbangan minimal 5 kg
5. Persiapan Alat ukur panjang badan/ infantometer/ length board
a. Pilih meja atau tempat yang datar dan rata. Siapkan alat ukur panjang badan
b. Lepaskan kunci pengait yang berada di samping papan pengukur
c. Tarik meteran sampai menempel rapat pada dinding tempat menempelnya
kepala dan pastikan meteran menunjuk angka nol dengan mengatur skrup
skala yang ada di bagian letak kaki balita
d. Buka papan hingga posisinya memanjang dan datar
e. Tarik meteran sampai menempel rapat pada dinding tempat menempelnya
kepala dan pastikan meteran menunjuk angka nol
f. Geser kembali papan penggeser pada tempatnya
6. Persiapan alat ukur tinggi badan:
a. Letakkan alat ukur tinggi badan di lantai yang datar dan menempel pada
dinding yang rata
b. Tarik pita meteran tegak lurus ke atas sampai angka pada jendela baca
menunjukkan angka nol
c. Paku/tempelkan ujung pita meteran pada dinding dengan menggunakan
lakban/ selotip
d. Kurang lebih jarak 50 cm dari ujung pita diberi lakban/selotip agar tidak
bergerak
e. Geser kepala microtoise ke atas
• Pastikan kader/petugas telah mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir
atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menimbang berat
badan, mengukur panjang/tinggi badan dan memberikan kapsul vitamin A
untuk setiap anak.
• Kader mempersiapkan/mengganti sarung timbang dengan menggunakan
kain/sarung bersih yang dibawa ibu.
• Ibu /pengantar mempersiapan anak sebelum ditimbang dan diukur,
melepas pakaian luar sepatu/sandal dan asesoris yang dipakai anak.
• Kader menghitung dan mencatat umur anak.
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II. Pelaksanaan Penimbangan dan Pengukuran
1. Menimbang Balita dengan menggunakan dacin:
a. Masukkan balita ke dalam sarung
timbang dengan bantuan ibu/
pengantar
b. Kader membaca berat badan balita
dengan melihat angka di ujung
bandul geser.
c. Kader
mengembalikan
bandul
ke angka nol dan meminta ibu/
pengantar mengeluarkan balita dari
sarung timbang.
d. Kader mencatat hasil penimbangan
dengan benar
e. Kader mengganti sarung timbang
untuk setiap anak dan mengatur
letak bandul penyeimbang dengan
cara menggesernya
f. Seimbangkan dacin sampai kedua jarum tegak lurus.
2. Menimbang balita dengan menggunakan timbangan digital:
a. Jika anak berusia kurang dari 2 tahun dan belum dapat berdiri sendiri,
timbang anak dengan ibunya dengan cara:
1. Sebelum ditimbang bersama ibu/pengantar, kader membantu ibu
menggendongkan bayi dengan dialasi kain sarung bersih yang dibawa ibu
2. Ibu melepas alas kaki, kemudian ibu berdiri diatas timbangan, selanjutnya
nyalakan timbangan hingga muncul angka 0.0 pada layar baca.
3. Kader menyerahkan bayi kepada ibu, lalu membaca dan mencatat hasil
penimbangan.
b. Jika anak berumur 2 tahun dan akan berdiri di atas timbangan, timbang
berat anak sendiri. Jika anak melompat dari timbangan atau tidak mau berdiri,
gunakan prosedur penimbangan seperti di atas.
1. Nyalakan timbangan. Ketika angka 0.0 tampak pada layar baca, timbangan
siap digunakan.
2. Lepaskan sepatu, pakaian luar anak dan aksesoris lainnya. Upayakan anak
ditimbang dengan pakaian seminimal mungkin.
3. Anak berdiri tepat di tengah timbangan dan tetap berada di atas
timbangan sampai angka berat badan muncul pada layar timbangan.
4. Baca dan catat berat badan anak.
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3. Cara mengukur panjang badan anak
a. Kain sarung yang dibawa ibu digunakan
sebagai alas.
b. Telentangkan anak di atas papan
pengukur yang telah dialasi dengan posisi
kepala menempel pada bagian papan
yang datar dan tegak lurus (papan yang
tidak dapat bergerak).
c. Pengukur utama berdiri disamping kanan
anak untuk menekan dengan lembut
lutut anak dan memastikan telapak kaki
anak rata dengan papan geser, jari-jari
kaki anak menunjuk ke atas. Bila sulit
dilakukan, dibenarkan hanya satu telapak
kaki yang menempel tegak lurus di papan
geser.
d. Asisten pengukur berdiri di bagian kepala
anak untuk memastikan puncak kepala
anak menempel pada bagian papan yang statis, posisi kepala anak sesuai
dengan garis Frankfort tegak lurus terhadap papan pengukur.
e. Pastikan ibu berdiri di dekat anak, untuk menenangkan anak tanpa
mengganggu proses pengukuran.
f. Setelah papan geser dipastikan menempel tegak lurus dengan telapak kaki
anak, pengukur utama membaca hasil panjang badan anak dari angka kecil ke
besar dan catat pada buku bantu/register.
4. Cara mengukur tinggi badan anak
a. Pastikan anak telah melepas alas kaki dan aksesoris di kepala.
b. Pengukur utama memposisikan anak berdiri tegak lurus di bawah microtoise
membelakangi dinding, pandangan anak lurus ke depan. Pastikan posisi
kepala sudah benar dengan mengecek garis Frankfort.
c. Pengukur utama memastikan 5 bagian tubuh anak menempel di dinding yaitu:
bagian belakang kepala, punggung, bokong, betis dan tumit. Pada anak
obesitas minimal 2 bagian tubuh menempel di dinding yaitu punggung dan
bokong.
d. Asisten pengukur memposisikan kedua lutut dan tumit anak rapat dan sedikit
menekan perut anak agar tegak.
e. Pengukur utama menarik kepala microtoise sampai puncak kepala anak dan
membaca angka pada jendela baca sejajar dengan garis merah.
f. Angka yang dibaca adalah yang berada pada garis merah dari angka kecil ke
arah angka besar.
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C. Ploting dan Interpretasi Hasil Penimbangan Berat Badan
dan Pengukuran Panjang/Tinggi Badan
1. Ploting hasil penimbangan pada grafik pertumbuhan
balita di KMS/ buku KIA. Apabila pada bulan
sebelumnya tidak ada penimbangan, maka tidak
perlu menghubungkan titik hasil ploting.
2. Interpretasi grafik pertumbuhan balita dan
konseling singkat yaitu:
a. Apabila pertumbuhan anak baik (berat badan
naik, mengikuti arah grafik pertumbuhan anak):
• Beri pujian pada ibu karena telah membawa
balita ke Posyandu.
• Berikan umpan balik dengan cara menjelaskan arti grafik pertumbuhan
anak pada KMS secara sederhana.
• Memotivasi ibu untuk mempertahankan kondisi anak dan berikan
nasihat tentang pemberian makan anak sesuai golongan umurnya.
• Memotivasi ibu untuk terus memantau pertumbuhan anak baik secara
mandiri maupun datang ke Posyandu di bulan berikutnya.
b. Apabila pertumbuhan anak menurun (berat badan tidak naik, tidak
mengikuti arah grafik pertumbuhan anak, BGM):
• Beri pujian pada ibu karena telah membawa balita ke Posyandu.
• Berikan umpan balik dengan menjelaskan arti grafik pertumbuhan anak
yang tertera pada KMS/ buku KIA secara sederhana.
• Tanyakan dan catat keadaan anak bila ada keluhan dan kebiasaan
makan anak.
• Berikan penjelasan tentang kemungkinan penyebab berat badan tidak
naik tanpa menyalahkan ibu.
• Memotivasi ibu untuk mengubah perilaku cara merawat dan memberi
makan anak serta memberikan nasehat tentang anjuran pemberian
makan anak sesuai golongan umur.
• Buat janji temu untuk dilakukan validasi panjang/tinggi badan anak di
Puskesmas maupun melalui kunjungan rumah.
• Informasikan kepada ibu tanda-tanda balita sakit dan balita gizi kurang
agar dapat diwaspadai.
c. Informasikan kepada ibu tanda-tanda balita sakit diantaranya batuk, pilek,
demam dan diare serta tanda balita gizi kurang diantaranya balita terlihat
kurus, tidak nafsu makan yang berlangsung lama dan anak terlihat kurang
aktif, agar dapat diwaspadai.
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D. Pemberian Kapsul Vitamin A pada
Bulan Februari dan Agustus
1. Pemberian kapsul vitamin A sebisa mungkin
harus
dapat
dilaksanakan
sebagaimana
pemberian vaksin sebagai respon adanya wabah.
2. Suplementasi kapsul vitamin A diberikan kepada
semua balita. Pemberian kapsul vitamin A dapat
ditunda apabila anak mengalami tanda kesulitan
nafas berat.
3. Pemberian kapsul vitamin A dapat dilakukan
di Posyandu maupun melalui kunjungan rumah
oleh kader/petugas serta diperoleh di Fasyankes
melalui janji temu.
4. Pastikan gunting yang dipakai untuk memotong ujung kapsul telah dicuci
bersih dengan sabun dan air mengalir serta dikeringkan sebelum digunakan.
Petugas mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan
hand sanitizer sebelum dan sesudah memberikan kapsul vitamin A.
5. Apabila pemberian kapsul vitamin A bertepatan dengan kegiatan
pemantauan pertumbuhan di Posyandu, maka kapsul diberikan khusus oleh
1 petugas atau oleh ibu/ pengantar langsung setelah dilakukan ploting hasil
penimbangan.
6. Apabila kegiatan pemantauan pertumbuhan bertepatan dengan pemberian
kapsul vitamin A dan obat cacing (pada bulan Agustus), maka berikan vitamin
A terlebih dahulu setelah itu berikan obat cacing.
7. Apabila pemberian kapsul vitamin A belum dapat dilaksanakan dengan
berbagai pertimbangan, segera rencanakan dan koordinasikan pelaksanaan
distribusi kapsul vitamin A untuk mengejar cakupan, sehingga pemberiannya
dapat dilaksanakan segera setelah kondisi memungkinkan.

E. Pencatatan dan Pelaporan
1. Petugas menyiapkan form ePPGBM yang dapat di download di aplikasi sigizi
terpadu dengan daftar nama balita untuk semua Posyandu.
2. Kader bersama petugas melengkapi data sasaran, data hasil penimbangan
berat badan, pengukuran panjang/tinggi badan anak dan pemberian kapsul
vitamin A dengan dicatat di buku KIA, buku bantu Posyandu dan format
pencatatan penimbangan dan pengukuran ePPGBM.
3. Selanjutnya data direkap dan dilaporkan ke Puskesmas melalui bidan desa/
petugas gizi untuk diupload/diinput ke ePPGBM.
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BAB. IV

TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN POSYANDU

Beberapa hal yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan Posyandu diantaranya:
1. Melengkapi pengisian pencatatan hasil pelayanan terhadap sasaran serta
mengidentifikasi balita berisiko (balita yang tidak hadir ke Posyandu, BB tidak
naik, BGM, gizi kurang) untuk segera dilakukan tindak lanjut.
2. Menyampaikan hasil pelaksanaan Posyandu kepada pengurus RT/RW/Dusun
setempat.
3. Melakukan kunjungan rumah kepada balita berisiko terutama yang tidak hadir
ke Posyandu.
4. Petugas gizi/bidan desa mengambil data hasil pelayanan untuk diinput ke
dalam Register Kohort Bayi/ Register Kohort Balita dan Anak Prasekolah
dan atau format pencatatan penimbangan dan pengukuran ePPGBM untuk
dientry ke dalam aplikasi.
5. Apabila ditemukan balita berisiko masalah gizi dari hasil penimbangan
Posyandu yaitu balita BGM dan tidak naik berat badannya, maka petugas
Kesehatan bersama kader akan melakukan konfirmasi status gizi dan kondisi
kesehatan anak melalui kunjungan rumah maupun kunjungan ke Fasyankes
dengan janji temu. Balita yang terdeteksi gizi
kurang dan gizi buruk menurut indeks BB/TB harus
dilakukan tindak lanjut sesuai tata laksana gizi
kurang dan gizi buruk.
6. Kader bersama petugas kesehatan melakukan
kunjungan rumah untuk kelompok sasaran berisiko,
bertujuan untuk:
a. memberikan konseling PMBA,
b. memantau pertumbuhan balita,
c. memonitor distribusi dan kepatuhan konsumsi
Tablet Tambah Darah (TTD) ibu hamil,
d. memonitor distribusi dan konsumsi makanan
tambahan balita gizi kurang dan ibu hamil KEK,
e. memonitor pemberian kapsul vitamin A bayi
dan balita yang tidak hadir ke Posyandu.
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7. Petugas Kesehatan bersama kader memberikan informasi kesehatan dan gizi
secara berkala kepada masyarakat melalui kegiatan kelas ibu balita, kelas
ibu hamil dan kelas remaja dalam bentuk pertemuan online/ daring melalui
aplikasi chat, SMS, video call maupun kunjungan rumah.

PENTING
• Jika tidak ada penimbangan bulan sebelumnya maka kenaikan berat
badan tidak perlu ditentukan, sehingga data N/D, T/D, tidak perlu
dicatat/ dilaporkan.
• Segera melakukan konfirmasi/ validasi hasil pengukuran balita yang
berisiko masalah gizi (tidak hadir ke Posyandu, BGM, berat badan tidak
naik, balita gizi kurang).
• Segera input data seluruh balita ke aplikasi sigizi terpadu modul ePPGBM
untuk mengetahui status gizinya agar dapat segera di intervensi apabila
diketahui bermasalah gizi.
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BAB. V

MEMANTAU PERTUMBUHAN ANAK
SECARA MANDIRI

Selama penundaan kegiatan pemantauan pertumbuhan di Posyandu, pemantauan
pertumbuhan anak dapat dilakukan di rumah secara mandiri dengan menggunakan
alat timbang dan alat ukur yang tersedia di rumah serta buku KIA. Pemantauan
secara mandiri tidak untuk menentukan status gizi, tetapi untuk memantau
kecenderungan/ tren berat badan anak dari bulan ke bulan, bertujuan untuk
mengeduksi masyarakat agar dapat mewaspadai kecenderungan masalah gizi yang
timbul.
Prinsip pemantauan pertumbuhan secara mandiri di rumah adalah sebagai berikut:
a. Menggunakan timbangan dan alat ukur yang ada di rumah, lakukan
penimbangan balita setiap bulan. Prinsip penimbangan, anak menggunakan
pakaian minimal dan tidak mengenakan sepatu/sandal.
b. Perhatikan tren pertumbuhannya (kenaikan berat badan atau pertambahan
tinggi badan sesuai grafik pada KMS/ buku KIA). Balita sehat adalah balita
dengan tren pertumbuhan naik/ mengikuti garis pertumbuhannya pada KMS/
buku KIA.
c. Apabila tren pertumbuhan balita
cenderung menurun atau tetap
selama 2 kali penimbangan berturutturut maka segera hubungi petugas
kesehatan atau kader.
d. Apabila ibu tidak memiliki alat
timbang,
perhatikan
tanda-tanda
balita gizi kurang yaitu apabila balita
terlihat kurus, tidak nafsu makan yang
berlangsung lama dan anak terlihat
kurang aktif.
e. Apabila anak sakit (batuk, pilek,
demam, diare) segera hubungi kader/
petugas Kesehatan terdekat.
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BAB. VI

PENUTUP

Kegiatan pemantauan pertumbuhan di Posyandu sangat penting dilakukan dengan
menyesuaikan kondisi wilayah setempat serta menerapkan protokol kesehatan
yang telah ditetapkan. Pada masa adaptasi kebiasaan baru, berbagai upaya edukasi
masyarakat perlu terus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi wilayah
yang ada. Peran serta berbagai pihak dan komitmen pemerintah daerah sangat
diperlukan agar kegiatan pemantauan pertumbuhan di masyarakat dapat berjalan
optimal.
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di
Posyandu pada masa adaptasi kebiasaan baru perlu dilakukan oleh Puskesmas
bersama lintas sektor dan pemerintah desa/kelurahan secara berkala.
Kegiatan pemantauan pertumbuhan dapat berangsur-angsur dilakukan seperti
biasa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dengan melihat
perkembangan kasus COVID-19 yang ditetapkan oleh tim/ satuan tugas
penanggulangan COVID-19.
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KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PROTOKOL

Pelayanan Gizi di Posyandu
pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
1-2 meter

1-2 meter

Menggunakan Masker, Face Shield
dan APD lainnya (apabila tersedia)
Petugas Posyandu
dan Pengunjung dalam
keadaan sehat

Mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir atau
menggunakan hand sani zer
sebelum dan sesudah melakukan
pelayanan per anak. Jika menggunakan

sarung tangan, gan sarung
pakaian panjang (tertutup) tangan per anak
Disarankan menggunakan

ALUR PELAYANAN
Jarak antar kursi
1-2 meter

1
Cek suhu dan CTPS
(Cuci Tangan Pakai Sabun)

6

2

3

Menunggu giliran di tempat
yang telah disediakan
dan tetap menjaga jarak ﬁsik

Menuju meja penda aran dan
menyerahkankain sarung bersih
yang terlipat kepada kader

5
4

Plo ng hasil penimbangan,
menentukan status pertumbuan,
konseling singkat,
janji temu untuk balita berisiko

Hasil penimbangan dan
pengukuran dicatat,
kemudian kader mempersiapkan
sarung mbang untuk balita berikutnya

Balita di

mbang
dan diukur

7
8

Pelayanan
Kesehatan

Merekap dan melaporkan
data ke puskesmas untuk di
entry di ePPGBM

Kader memberikan konseling singkat hasil penimbangan dan pengukuran anak
serta membuat janji temu untuk ndak lanjut terutama bagi balita beresiko
(BGM, berat badan dak naik) dan balita yang dak hadir di Posyandu

