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KERANGKA ACUAN KEGIATAN INOVASI “TOMATS” (TANGANI 

KELOLA MASYARAKAT TERPADU STUNTING) 

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN MASALAH STUNTING DIMULAI PADA 

REMATRI, IBU HAMIL, USIA REFRODUKSI DAN BADUTA 

PUSKESMAS CIBUNGBULANG 

 

I. Pendahuluan 

Stunting merupakan suatu masalah yang sedang dihadapi di dunia ini. Menurut data 

Riskesdas 2013, angka kejadian stunting di Idonesia pada anak balita adalah 37,2%. Di 

Puskesmas Cibungbulang berdasarkan hasil bulan penimbangan balita 2018 angka balita 

stunting (TB/U kategori sangat pendek dan pendek) sebanyak 516 balita adalah 10,2%, 

angka ini cukup menggambarkan bahwa ada gangguan pertumbuhan atau masalah gizi 

kronis. Untuk itu diperlukan upaya intervensi spesifik dan sensitive. Untuk itu penulis 

mengembangkan program inovasi dengan istilah “TOMATS” (Tangani Kelola Masyarakat 

Stunting) untuk menurunkan angka stunting, istilah inovasi ini dipilih agar mudah dikenal 

dan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Agar masyarakat mengetahui tentang gizi, 

kesehatan. Kegiatannya dimulai dari rematri, kespro, kelas ibu hamil “KIAN IMBANG”, 

ibu nifas dengan IMD, ASI eklusif, pemantauan pertumbuhan bagi baduta dengan 

“MAKLUMATZI”. Implementasi inovasi Tomats terselengara dengan baik dan dikatakan 

berhasil terbukti dengan jumlah stunting yang berkurang dari 46 kasus menjadi 36 kasus 

pada bulan juni tahun 2019 

 

II. Latar Belakang 

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. 

Gagal tumbuh pada masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya dan 

akan terlihat jelas pada saat anak mengalami mulai masuk ke usia sekolah karena pada usia 

ini anak akan mengalami perumbungan lambat atau phespe palte. Akibat lebih lanjut dari 

tingginya prevalensi kurang gizi pada masa balita dan tidak ada pencapaian pertumbuhan 

yang sempurna pada masa berikutnya, maka tidak heran apabila pada usia sekolah banyak 

ditemukan anak yang kurang gizi kronis yang mengakibatkan anak usia sekolah di 

Indonesia tergolong pendek ketika memasuki usia sekolah. 

Berdasarkan data Riskesdas 2013, angka kejadian stunting di Indonesia pada anak 

balita adalah 37,2 %. pendek adalah menggambarkan masalah pada balita yaitu adanya 

masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi sejak rematri/ibu/calon ibu, masa janin, dan 

masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita semasa masih balita. 



Di Puskesmas Cibungbulang berdasarkan hasil bulan penimbangan balita Tahun 2019 

angka balita stunting (TB/U kategori sangat pendek dan pendek) sebanyak 516 balita adalah 

10,2 %, angka ini memang masih di bawah angka Riskesdas tetapi cukup menggambarkan 

bahwa ada gangguan pertumbuhan atau masalah gizi kronis pada balita. 

Untuk itu diperlukan upaya perbaikan untuk mencegah dan mengurangi gangguan 

secara langsung (intervensi gizi spesifik) dan upaya untuk mencegah dan mengurangi 

gangguan secara tidak langsung (intervensi gizi sensitif). Kontribusi Intervensi gizi sensitif 

umumnya dilakukan disektor kesehatan, meskipun hanya 30%, sedangnkan 70% nya 

merupakan kontribusi intervensi gizi sensitive yang melibatkan berbagai sektor terkait. 

Upaya intervensi gizi sensitif untuk balita pendek di fokuskan pada kelompok 1000 hari 

pertama kehidupan (HPK). Tidak hanya masa 1000 HPK saja tetapi harus diperhatikan pada 

masa rematri sehingga dapat mempersiapkan secara lebih baik pada masa pasangan usia 

subur (PUS). 

 

III. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mencegah terjadinya stunting pada baduta dengan meningkatkan keberhasilan 1000 

HPK pada ibu hamil. 

2. Tujuan Khusus 

- Pemberian Fe pada Rematri untuk mencegah anemia pada rematri. 

- Memantau status gizi ibu hamil. 

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu hamil tentang gizi, kesehatan dan 

1000 HPK. 

- Mempersiapkan ibu hamil untuk melaksanakan 1000 HPK 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

a. Kegiatan di dalam gedung 

1. Sosialisasi pelaksanaan program inovasi pada lintas program dan lintas sectoral 

2. Persiapan sarana dan prasarna pelaksanaan program inovasi 

3. Persiapan sarana pelaksanaan pemantauan program inovasi 

b. Kegiatan di luar gedung : 

1. Mengkoordinasikan dengan Pembina desa tentang sarana dan prasarna pelaksanaan 

program inovasi 

2. Mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sectoral tentang sasaran 

pelaksanaan program inovasi 

3. Pelaksanaan program inovasi 

4. Monitoring pelaksanaan program inovasi 



 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

1. Pemberian Fe Pada Rematri Sekolah 

2. Kegiatan Kespro Catin di Kantor KUA 

3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Bumil di Posyandu 

4. Pemantauan ASI Ekslusif 

5. Status Giizi Balita Berdasarkan TB/U 

6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 

 

VI. Sasaran 

Sasaran Kegiatan adalah : 

1. Rematri di desa Lokus 

2. Wanita Usia produktif 

3. Ibu Hamil 

4. Baduta ( 0 – 23 Bulan ) 

5. Balita ( 0 – 59 bulan ) 

 

VII. Tahapan Inovasi 

No. TAHAPAN WAKTU 

KEGIATAN 

Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

13 Mei  2019 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide 24 Juni  2019 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi dengan 

Kepala Puskesmas 

3. Perancangan 1 Juli  2019 Menyusun tim pengelola inovasi 

dan linsek 

4. Implementasi 5 Juli  2019 Pelaksanaan minimal 4x dalam 

sebulan wilayah puskesmas 

Sukajaya 

 

 

VIII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

                Untuk pelaksanaan program inovasi dilakukan minimal 1 bulan 1 kali di desa Cibatok II 

 

IX. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan 

Evaluasi kegiatan dilakukan berjenjang mulai dari pelaporan dari posyandu, unsur terkait, dan 



lintas program 

 

X. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan register berjenjang mulai dari posyandu, hingga direkap oleh pemegang 

program lalu kemudian disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi kegiatan dilakukan internal puskesmas melalui lokmin dan lokbul ke Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bogor. 
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