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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Judul 

“Pentingnya Gizi Seimbang Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Untuk Mencegah Stunting” 

1.2 Analisis Situasi 

Indonesia menghadapi masalah gizi ganda yaitu doublebarden yang berimplikasi terhadap 

kualitas sumber daya manusia. Perbaikan gizi dengan cara peningkatan mutu gizi individu dan 

komunitas tertuang dalam Undang-Undang no. 36 tahun 2009 dan peraturan presiden no. 42 

tahun 2013 tentang percepatan perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).1 

Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dengan 4 program yaitu: 

penurunan AKI dan AKB, perbaikan gizi terutama stunting/pendekserta penurunan angka 

penyakit menular dan tidak menular. 

Gizi merupakan dasar dan pondasi dalam berbagai aspek yang memberi konstribusi 

pembangunan suatu bangsa yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

1000 HPK atau the first thousand days merupakan suatu periode didalam proses pertumbuhan 

dan perkembangan yang di mulai sejak konsepsi sampai anak berusia 2 tahun. Asupan 

makanan selama 1000 HPK memberi konsekuensi kesehatan untuk masa depan agar anak 

tumbuh sehat dan cerdas maka gizi sejak anak dini harus terpenuhi dengan tepat dan optimal. 

Sebagai wujud berbagi dan update pengetahuan seputar Pentingnya Gizi Seimbang Pada 1000 

Hari Pertama Kehidupan Untuk Mencegah Stunting maka kami mahasiswa dari program studi 

Kebidanan (S1) mengadakan pengabdian masyarakat hal ini juga dapat memberikan dampak 

positif pada orang tua maupun pengasuh anak guna meminimalisir  terjadinya Stunting. 

Kami sangat mengharapkan respon positif dari masyarakat akan kesadaran pentingnya 

pengetahuan mengenai Pentingnya Gizi Seimbang Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Untuk 

Mencegah Stunting. Melalui kegiatan ini, kami mengharapkan kontribusi positif dari seluruh 

pihak demi terwujudnya cita-cita mulia ini. 
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1.3 Identifiikasi dan Rumusan Masalah 

a. Banyaknya orang tua yang menganggap bahwasanya pemenuhan gizi itu adalah suatu hal 

yang tidak perlu ditangani sehingga banyak dari mereka yang mengabaikan pemenuhan 

gizi anaknya.  

b. Kurangnya pengetahuan dan edukasi pada orang tua tentang pemenuhan gizi pada anak. 

c. Masih minimnya pengetahuan orang tua tentang cara memenuhi gizi anak  

d. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap gizi anak  
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BAB II 

SOLUSI TARGET DAN LUARAN 

 

2.1  Solusi  

1. Meningkatkan pengetahuan Masyarakt tentang pencegahan stunting pada 1000 hari 

kehidupan 

2. Meningkatkan pengetahuan Masyarakat mengenai Efek dari Stunting pada anak  

 

2.2  Target  

1. Setelah dilakukan penyuluhan, diharapkan peserta mengetahui mengenai perngertian 

stunting 

2. Setelak dilakukan konseling, peserta diharapkan mengetahui apa saja efek dari stunting 

3. Setelah dilakukan konseling, peserta diharapkan mengetahui apa saja efek samping dari 

stunting untuk pertumbuhan anak   

4. Setelah dilakukan penyuluhan, peserta diharapkan mengetahui  pentingnya mencegah 

stunting pada  1000 hari pertama kehidupan anak  

5. Setelah dilakukan penyuluhan, diharapkan akan meningkatnya pengetahuan masyarakat 

di sepanjang jaya Bekasi mengenai gizi pada 1000 hari kehidupan anak 
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BAB III  

METODE PELAKSANAAN 

 

 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan dua metode sebagai 

berikut:  

1. Pembukaan oleh moderator  

2. Penyuluhan secara offline  

a. Penyampaian materi dengan metode ceramah dan demonstrasi. Materi yang 

disampaikan : 

1) Pengertian Stunting 

2) Dampak Stunting 

3) Faktor Penyebab masalah gizi 

4) Pencegahan Stunting 

5) Pentingnya gizi seimbang pada 1000 pertama kehidupan untuk mencegah 

stunting 

 

b. Solusi yang di tawarkan  

1) Penyuluhan, Konseling 

2) Diskusi/Tanya jawab  

Tentang topik yang sudah disampaikan. Diberikan kesempatan kepada 

peserta untuk menyampaikan pertanyaan tentang materi yang masih 

kurang di pahami dan juga memberikan pendapat terkait topik dan atau 

tindak lanjut permasalahan yang di hadapi.   

3. Metode Pendekatan 

1. Power Point 

2. Leaflet 

3. Poster 

4. Partisipasi Mitra 

Terlampir  

Kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa adanya keterkaitan dengan beberapa pihak 

lain. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan masyarakat di wilayah sepanjang jaya  

untuk memberikan penyuluhan secara langsung 

Dengan sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat wilayah sekitaran 

sepanjang jaya  berjumlah 30 orang. Metode yang digunakan ceramah 
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BAB IV 

RENCANA KEGIATAN 

A. Rencana Kegiatan  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

No Nama Kegiatan 

Tahun 2022 

Maret April Mei Juni Juli Agust 

        

1 Persiapan       

 
a. Menyiapkan proposal 

pelaksanaan penyuluhan 

      

 
a. Menyebarkan poster penyuluhan 

melalui social media   

      

2 Pelaksananaan penyuluhan       

 a.  Mendata peserta absensi       

 b.  Pelaksanaan penyuluhan       

3 Pelaporan       

 
a.Menyiapkan dan menyusun 

kegaiatan akhir 

      

 
b.Menyusun laporan hasil kegiatan 

yang telah dilakukan  
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BAB V 

PEMBIAYAAN 

No Jenis Kebutuhan Uraian Total 

1 Persiapan ATK 

- Pulpen 

- Kertas A4 

- Kertas 

- Double Tip 

- Biaya lain 

Rp. 500.000 

2 Pelaksanaan Proposal 

- Print Proposal 

- Foto copy surat menyurat 

Dokumentasi 

- Banner 

- Leaflet 

- Lembar Balik 

- Proposal 

- Sertifikat 

Konsumsi 

- Snack 

- Doorprice 

- Bingkisan 

Transportasi 

- Transportasi pulang pergi 

Rp. 1.500.000 

3 Honorarium - Kader 

- Kepengurusan lain 

Rp. 1.000.000 

Total keseluruhan Rp. 3.000.000 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan   

  Meningkatkan pemahaman melakukan promosi kesehatan tentang “Pentingnya Gizi 

Seimbang Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Untuk Mencegah Stunting” Didalam 

pengabdian ini juga menjelaskan tentang Manfaat Asi Ekslusif Serta Manfaat Imunisasi Pada 

Bayi ,Balita Dan Anak Pra Sekolah  

4.2 Saran 

 Diharapkan para ibu-ibu yang ikut serta dalam penyuluhan ini dapat Memperhatikan dan 

Memenuhi Gizi pada anak , menjaga Kesehatan lingkungan dan mengikuti imunisasi agar 

memperoleh Anak yang sehat seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

A. Persiapan 

SATUAN ACARA PENYULUHAN  

1. Pokok Bahasan : Pentingnya Gizi Seimbang pada 1000 haei pertama kehidupan 

Untuk mencegah stunting  

2. Tujuan:   

a. Secara Umum 

Konseling Pentingnya Gizi Seimbang pada 1000 hari pertama kehidupan untuk 

mencegah stunting  

b. Secara Khusus 

1) Ibu mengetahui Pengertian Stunting 

2) Ibu mengetahui Dampak dari stunting 

3) Ibu mengetahui Penyebab stunting 

4) Ibu mengetahui Pencegahan stunting 

5) Ibu mengetahui Gizi Seimbang untuk anak  

3. Metode Penyuluhan 

1. Penyuluhan, konseling 

2. Diskusi/Tanya Jawab 

4. Media Penyuluhan 

1. Power Point 

2. Leaflet 

3. poster 

5. Materi 

Terlampir  

6. Evaluasi 

Prosedur   : Lisan  

Pretest dan posttest  : terlampir  
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SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

Tahapan Waktu Kegiatan Kegiatan Klien Media 

Pendaftaran dan 

Memberikan 

konsumsi 

5 

Menit 

Panitia mengajak 

peserta untuk daftar 

terlebih dahulu dan 

memberikan konsumsi 

kepada peserta yang 

hadir  

Bergilir - 

Mempekenalkan 

diri dan 

sambutan 

10 

Menit  

1) Pembukaan oleh 

Mc 

1) Menjawab salam 

2) Mendengarkan dan 

memperhatikan  

- 

Penyampaian 

Materi 

60 

Menit 

1) Menjelaskan 

tentang  

“Pentingnya Gizi 

Seimbang Pada 

1000 Hari Pertama 

Kehidupan       

Untuk Mencegah 

Stunting” Dari 

mahasiswa STIKes 

Medistra Indonesia 

2) Menjelaskan 

tentang  Pentingnya 

Gizi Selama 

Kehamilan  

Menyaksikan dan 

mendengarkan materi 

yang disampaikan 

Proyektor 

Sesi tanya 

jawab  

20 

menit 

1) Sesi Tanya jawab  

2) Foto bersama  

1) Menjawab pertanyaan 

2) Foto bersama 

- 

Penutup  20 

menit 

1) Mc menutup acara 

 

1) Menjawab salam 

 

- 
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B. Pelaksanaan 

1. Sasaran : Ibu , Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah 

2. Waktu dan Tempat 

a. Tempat  : Kp. Sepatan , RT/RW 004/002,Kel. Sepanjang Jaya , Kec. Rawa  

                                    Lumbu 

b. Waktu  : Rabu, 03 Agustus 2022 

3. Pemberi Materi  : Mahasiswa STIKes Medistra Indonesia 

4. Metode    :  

1) Edukasi 

2) Tanya Jawab  

5. Media    : Materi powerpoint  

6. Pengorganisasian dan Uraian Tugas  

1. Mc  : Ririn Khoerunnisa Dan Tyara Ismiati 

Uraian Tugas :  

1. Membuka acara penyuluhan, memperkenalkan diri dan tim kepada peserta 

2. Mengatur proses dan lama penyuluhan 

3. Menutup acara penyuluhan 

2. Penyaji : Tiara Wuri Handayani dan Yunia Vina Pitaloka 

Uraian Tugas : 

Menjelaskan 

a. materi penyuluhan dengan jelas dan dengan bahasa yang mudah dipahami 

b. Memotivasi peserta untuk tetap aktif dan memperhatikan proses penyuluhan 

c. Memotivasi peserta untuk bertanya 

3. Notulen : Syalma S , Nita Nurcahaya Kardini dan Riska Nurpadilah 

Uraian Tugas : Mencatatat nama peserta yang hadir  

4. Dokumentasi  : Ratu Bunga dan Regita Damayanti 

Uraian tugas : Memngumpulkan data (bukti berupa foto saat acara berlangsung) 
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LAMPIRAN2 

MATERI 

Pentingnya Gizi Seimbang Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Untuk 

Mencegah Stunting 

 

A. Pengertian Stunting  

Stunting merupakan kondisi yang sangat umum terjadi pada seseorang dengan 

kekurangan gizi makronutrien dan mikronutrien yang tidak memadai sehingga akan 

memengaruhi keadaan bayi sebelum di lahirkan dan di awal setelah kelahiran. Masalah 

kurangnya gizi ataupun stunting cukup banyak terjadi di Indonesia. Sepertiga anak usia di 

bawah lima tahun memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. Jumlah anak dengan stunting 

di Indonesia menempati kedudukan kelima besar dunia (Millennium Challenge, 2018). 

Berdasarkan pengukuran status gizi pada balita, terdapat 3 kategori balita dengan 

gizi kurang antara lain stunting atau pendek (TB/U), underweight (BB/U), dan wasting 

(BB/TB). Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak bayi usia di bawah lima 

tahun (balita) yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga tinggi badan anak 

tersebut tidak sesuai dengan usianya (terlalu pendek) (Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, 2017). Menurut standar baku WHO-MGRS (Multicentre 

Growth Reference Study) balita stunting dan sangat pendek adalah balita dengan Panjang 

badan PB/U atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya. Sedangkan definisi stunting 

menurut Kemenkes RI adalah balita dengan z-score kurang dari -2SD (pendek/stunting) 

dan kurang dari -3SD (sangat pendek). (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan, 2017). 

Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018 mencatat kejadian stunting pada usia 0- 59 

bulan di Jawa Timur mencapai 32,81% lebih tinggi dari kejadian stuting Nasional yaitu 

30,8%. Kepala DPRD Jawa Timur menyampaikan bahwa kejadian stunting balita di Jawa 

Timur sebesar 51,7% (Surabaya DKPK, 2018). Data Dinas Kesehatan Kota Surabaya tahun 

2018 sebanyak 16.000 anak menderita stunting, tahun 2019 jumlah tersebut mengalami 
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penurunan menjadi 15.000 anak (Kementerian Kesehatan RI Badan Penelitian dan 

Pengembangan, 2014).  

Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020 menargetkan jumlah anak stunting 

berkurang 50%. Stunting masih menjadi masalah kesehatan pada masyarakat di Indonesia 

(Kominfo Jatim, 2019). Kondisi stunting pada balita dapat menjadi penyebab rendahnya 

kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia di masa depan. Siwalankerto Surabaya 

merupakan daerah binaan Fakultas Sains Kesehatan dengan jumlah stunting di wilayah 

Siwalankerto pada tahun 2018 tercatat 114 bayi dan balita (Surabaya DKPK, 2018) 

B. Dampak Stunting 

Stunting merupakan penanda dari malnutrisi kronis atau rendahnya kesehatan ibu yang 

dapat memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. (World Health Organization, 

2013; Lewit and Kerrebrock, 2019). 

Dampak jangka pendek dari stunting diantaranya adalah meningkatnya risiko morbiditas, 

mortalitas, keterlambatan perkembangan motorik dan bahasa, serta meningkatnya pembiayaan 

kesehatan. Dampak jangka panjang dari stunting diantaranya stunting pada dewasa, menurunnya 

kesehatan reproduksi, meningkatnya obesitas dan morbiditas saat dewasa, menurunnya prestasi 

kerja, dan menurunnya kapasitas kerja. (World Health Organization, 2013) Stunting juga 

berdampak pada pembiayaan negara. Suatu Negara yang memiliki anak stunting akan 

membutuhkan biaya untuk intervensi. Intervensi pada anak stunting menghabiskan biaya sekitar 

2,2 milyar dolar – 2,6 milyar dolar dari pemerintah Negara secara global setiap tahun. (Shekar et 

al., 2017) 

Stunting dapat mengakibatkan penurunan kecerdasan (IQ), sehingga prestasi 

belajar menjadi rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah.  Bila menemukan pekerjaan, 

peluang gagal dalam wawancara pekerjaan menjadi besar dan tidak mendapat pekerjaan 

yang baik, yang menghasilkan penghasilan rendah (hipotesis produktivitas ekonomi) dan 

tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan.  Karena itu anak yang menderita stunting tidak 

berdampak hanya pada fisik yang lebih pendek saja, tetapi juga pada kecerdasan, 

produktivitas dan prestasinya kelak setelah dewasa, sehingga akan menjadi beban negara.  

Selain itu dari aspek estetika, seseorang yang tumbuh proporsional akan terlihat lebih 

menarik dari yang tubuhnya pendek. 
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 Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor risiko kematian, 

kemampuan kognitif, dan perkembangan motorik yang rendah serta fungsi-fungsi tubuh 

yang tidak seimbang (Allen & Gilpie, 2001).  Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi 

pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kchidupan berikutnya dan sulit 

diperbaiki.  Masalah stunting menunjukkan ketidak cukupan gizi dalam jangka waktu 

panjang, yaitu kekurangan energi dan protein, juga beberapa zat gizi mikro. 

 

C. Faktor Penyebab Stunting 

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh 

faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling 

menentukan untuk dapat mengurangi pervalensi stunting oleh karenanya perlu dilakukan 

pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. 

 Beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa stunting tidak hanya 

disebabkan oleh satu faktor, melainkan beberapa faktor (Rahayu et al., 2018; Saaka & 

Galaa, 2016). Stunting dikaitkan dengan berat badan lahir, diare, pengetahuan dan tingkat 

pendidikan ibu, pendapatan keluarga, dan sanitasi (Rahayu et al., 2018). Pengetahuan 

tenaga kesehatan dan masyarakat terhadap faktor penyebab stunting merupakan hal penting 

karena diharapkan dapat berkontribusi untuk mencegah terjadinya stunting dan 

menurunkan angka stunting di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis 

literatur tentang faktor penyebab stunting dari aspek pengetahuan ibu, pola asuh orang tua, 

status nutrisi dan berat badan lahir rendah, serta status ekonomi keluarga. Beberapa faktor 

yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai 

kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. 

Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 

bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara ekslusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 

bulan tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI). MP-ASI 

diberikan/mulai diperkenalkan ketika balita berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi 

untuk mengenalkan jenis makan- an baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi 

kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk 
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daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun 

minuman. 

2. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care 

(pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), Post Natal Care dan 

pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi yang dikumpulkan dari publikasi 

Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu 

semakin menurun dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013 dan anak belum mendapat 

akses yang memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah 2 dari 3 ibu hamil belum 

mengkonsumsi sumplemen zat besi yang memadai serta masih terbatasnya akses ke 

layanan pembelajaran dini yang berkualitas (baru 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum 

terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini). 

3. Masih kurangnya akses rumah tangga / keluarga ke makanan bergizi. Penyebabnya 

karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. 

4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan 

menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar (BAB) di 

ruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. 

 Pada penelitian oleh Aridiyah, diha- silkan bahwa jumlah ibu anak balita stunting yang 

berpendidikan rendah adalah sebesar 96,7% di desa, sedangkan untuk di kota sebesar 80%. 

Pada status pekerjaan ibu anak balita stunting yang berada di wilayah desa terbanyak adalah 

tidak bekerja sebesar 71%, dan di kota sebesar 53,3%. 

 Banyak faktor yang menyebabkan stuting pada balta, namun karena mereka sangat 

tergantung pada ibu/keluarga, maka kondisi keluarga dan lingkungan yang mempengaruhi 

keluarga akan berdampak pada status gizinya. Pengurangan status gizi terjadi karena asupan 

gizi yang kurang dan sering terjadinya infeksi. Jadi faktor ling- kungan, keadaan dan perilaku 

keluarga yang mempermudah infeksi berpengaruh pada status gizi balita. Kecukupan energi 

dan protein per hari per kapita anak Indonesia terlihat sangat kurang jika dibanding Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan baik pada anak normal atau pendek. Hal ini sangat 

menarik, ternyata asupan energi maupun protein tidak berbeda bermakna antara anak-anak 

yang tergolong pendek atau normal. Diasumsikan secara umum, konsumsi yang diperoleh 

untuk seluruh anak (pendek atau normal), kondisinya sama, kurang dari AKG. Jika hal ini 

berlangsung bertahun-tahun maka terjadi masalah kronis 
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D. Pencegahan 

Upaya dalam mencegah stunting pada bayi dan balita sudah dapat dilaksanakan 

sejak masa kehamilan. Prinsipnya adalah peningkatan asupan gizi pada ibu hamil dengan 

memastikan selama kehamilan dapat mengkonsumsi makanan yang berkualitas. Asupan 

yang mengandung asam folat dan zat besi merupakan kombinasi nutrisi yang sangat 

penting bagi ibu hamil. Saat bayi lahir dilanjutkan dengan memastikan bayi mendapatkan 

ASI eksklusif selama enam bulan pertama serta dilanjutkan sampai usia dua tahun. Dampak 

kejadian stunting tidak dapat dikembalikan seperti semula. Kekurangan gizi pada anak usia 

dini dapat mengganggu tumbuh kembang anak, kemampuan intelektual rendah, 

meningkatkan kematian bayi dan anak, saat dewasa berpotensi terjadi gangguan 

metabolisme, sehingga gangguan pertumbuhan ini harus segera ditangani dengan tepat. 

Stunting dapat dicegah, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, 

pemberian ASI eksklusif selama enam bulan kemudian dilanjutkan dengan MPASI. Orang 

tua juga diharapkan membawa balitanya secara rutin ke Posyandu, memenuhi kebutuhan 

air bersih, meningkatkan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan 

(Sukmawati et al., 2021). 

Status gizi merupakan tolak ukur dari  terpenuhinya kebutuhan gizi yang 

didapatkan  dari asupan makanan dan minuman oleh tubuh. Kondisi malgizi (malnutrition) 

adalah suatu  kondisi jika tubuh mengalami kekurangan atau kelebihan zat gizi, meskipun 

sering digunakan  untuk menggambarkan kondisi kekurangan  

gizi (Iqbal & Puspaningtyas, 2018). Gizi yang  tercukupi sangat dibutuhkan pada masa 

awal  pertumbuhan anak-anak untuk memastikan  pertumbuhannya sehat, organ tubuh 

berfungsi dengan baik, memiliki sistem imun yang kuat,  serta untuk perkembangan otak 

dan kognitif (UNICEF, 2012). 

E. Zat Gizi Mikro yang Berperan untuk Menghindari Stunting (Pendek) 

1. Kalsium 

 Kalsium berfungsi dalam pembentukan tulang serta gigi, pembekuan darah dan 

kontraksi otot. Bahan makanan sumber kalsium antara lain : ikan teri kering, belut, susu, 

keju, kacang-kacangan. 
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2. Yodium 

 Yodium sangat berguna bagi hormon tiroid dimana hormon tiroid mengatur 

metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yodium juga penting untuk 

mencegah gondok dan kekerdilan. Bahan makanan sumber yodium : ikan laut, udang, dan 

kerang. 

3. Zink 

 Zink berfungsi dalam metabolisme tulang, penyembuhan luka, fungsi kekebalan 

dan pengembangan fungsi reproduksi laki-laki. Bahan makanan sumber zink : hati, kerang, 

telur dan kacang-kacangan. 

4. Zat Besi 

 Zat besi berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan otak, dan 

metabolisme energi. Sumber zat besi antara Iain: hati, telur, ikan, kacangkacangan, sayuran 

hijau dan buah-buahan. 

5. Asam Folat 

 Asam folat terutama berfungsi pada periode pembelahan dan pertumbuhan sel, 

memproduksi sel darah merah dan mencegah anemia. Sumber asam folat antara 

Iain : bayam, lobak, kacang-kacangan, serealia dan sayur-sayuran. 

F. CUKUP GIZI  

1. Periode Kehamilan ( 280 Hari )  

GIZI SEIMBANG adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi 

dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan 

prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan memantau berat 

badan secara teraturdalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah 

masalah gizi.  

Ibu hamil dengan status gizi kurang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan 

janin, penyebab utama terjadinya bayi pendek (stunting) dan meningkatkan risiko obesitas 

dan penyakit degeneratif pada masa dewasa (The Lancet, 2013). Kondisi status gizi kurang 

pada awal kehamilan dan risiko KEK pada masa kehamilan, diikuti oleh penambahan berat 

badan yang kurang selama kehamilan dapat menyebabkan ibu hamil tersebut dapat 

menyebabkan peningkatan risiko keguguran, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat 

bawaan, anemia pada bayi, serta bayi lahir dengan BBLR (Sandjaja, 2009). Janin tumbuh 
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dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibunya dan dari 

simpanan zat gizi yang berada di dalam tubuh ibunya. Bila makanan ibu sehari-hari tidak 

cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, maka janin atau bayi akan mengambil 

persediaan yang ada didalam tubuh ibunya, seperti sel lemak ibu sebagai sumber kalori ; 

zat besi dari simpanan di dalam tubuh ibu sebagai sumber zat besi janin/bayi. Demikian 

juga beberapa zat gizi tertentu tidak disimpan di dalam tubuh seperti vitamin C dan vitamin 

B yang banyak terdapat di dalam sayuran dan buah-buahan. Sehubungan dengan hal itu, 

ibu harus mempunyai status gizi yang baik sebelum hamil dan mengonsumsi makanan 

yang beranekaragam baik proporsi maupun jumlahnya (Kemenkes RI, 2014). 

Seorang ibu hamil harus berjuang menjaga asupan nutrisinya agar pembentukan, 

pertumbuhan dan perkembangan janinnya optimal. Idealnya, berat badan bayi saat 

dilahirkan adalah tidak kurang dari 2500 gram, dan panjang badan bayi tidak kurang dari 

48 cm. Teori Thrifty Phenotype (Barker dan Hales) menyatakan bahwa, bayi yang 

mengalami kekurangan gizi di dalam kandungan dan telah melakukan adaptasi metabolik 

dan endokrin secara permanen, akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi pada 

lingkungan kaya gizi pasca lahir, sehingga menyebabkan obesitas dan mengalami 

gangguan toleransi terhadap glukosa. Kenyataannya di Indonesia masih banyak ibu-ibu 

yang saat hamil mempunyai status gizi kurang, misalnya kurus dan menderita Anemia. Hal 

ini dapat disebabkan karena asupan makanannya selama kehamilan tidak mencukupi untuk 

kebutuhan dirinya sendiri dan bayinya. Selain itu kondisi ini dapat diperburuk oleh beban 

kerja ibu hamil yang biasanya sama atau lebih berat dibandingakan dengan saat sebelum 

hamil. Akibatnya, bayi tidak mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan, sehingga mengganggu 

pertumbuhan dan perkembangannya (Kemenkes RI, 2014) 

Untuk memperoleh anak yang sehat, ibu hamil perlu memperhatikan makanan yang 

dikonsumsi selama kehamilannya. Makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan 

kebutuhan tubuh dan janin yang dikandungnya. Dalam keadaan hamil, makanan yang 

dikonsumsi bukan untuk dirinya sendiri tetapi ada individu lain yang ikut mengkonsumsi 

makanan yang dimakan. Penambahan kebutuhan gizi selama hamil meliputi : 

a) Energi 

Menurut RISKESDAS 2007 Rerata nasional Konsumsi Energi per Kapita per Hari 

adalah 1.735,5 kkal. 
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b) Protein 

Kebutuhan protein pada trimester I hingga trimester II kurang dari 6 gram tiap harinya, 

sedangkan pada trimester III sekitar 10 gram tiap harinya. Menurut Widyakarya Pangan 

dan Gizi VI 2004 menganjurkan penambahan 17 gram tiap hari. Protein digunakan 

untuk :  

• Pembentukan jaringan baru baik plasenta dan janin 

• Pertumbuhan dan diferensiasi sel 

• Pembentukan cadangan darah 

• Persiapan masa menyusui. 

c) Lemak 

Lemak merupakan sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Selain itu, 

lemak disimpan untuk persiapan ibu sewaktu menyusui. Kadar lemak akan meningkat 

pada kehamilan tirmester III. 

d) Karbohidrat 

Karbohidrat kompleks mengandung vitamin dan mineral serta meningkatkan asupan 

serat untuk mencegah terjadinya konstipasi. 

e) Vitamin 

seperti: Asam folat, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E dan 

Vitamin K. 

f) Mineral  

Mencakup zat besi, zat seng, kalsium, yodium, fosfor, flour dan natrium 

Pengaruh gizi pada kehamilan mencakup : 

a) Gizi pra hamil (Prenatal) : Gizi yang baik akan membuat kehamilan minim komplikasi 

dan sedikit bayi prematur. 

b) Gizi Pranatal : Kurangnya gizi mempengaruhi terjadinya bayi premature, gangguan 

kongenital, bayi lahir mati. 

Penilaian Status Gizi Ibu Hamil bisa diketahui dengan : 

a) Perubahan berat badan selama kehamilan berlangsung. Pada akhir kehamilan kenaikan 

berat badan hendaknya 12,5-18 kg untuk ibu yang kurus. Sementara untuk berat badan 

ideal cukup 10-12 kg dan untuk ibu yang tergolong gemuk cukup naik < 10 kg. 
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b) Hemoglobin merupakan parameter untuk prevelensi anemia. 

c) Lingkar Lengan Atas (LILA) dilakukan untuk menegtahui resiko kekurangan energi 

protein. Ambang Batas LILA adalah 23,5 cm, yang artinya wanita tersebut beresiko 

melahirkan bayi BBLR. 

d) Relative Body Weight (RBW) yaitu standar penilaian kecukupan kalori. 
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CONTOH MENU SEHARI PADA IBU HAMIL  

Dalam sehari ibu hamil konsumsi minyak sebanyak 3 sendok makan (hanya penyerapan saja) 

atau setara dengan 30 gram minyak. Di bawah ini merupakan contoh menu dengan ±3 sendok 

makan minyak per hari) 

a) Sarapan 

• 1 piring nasi atau penggantinya (1 gelas) 

• 1 butir telur ceplok 

• 1 mangkuk sayuran (daun singkong, katuk atau lainnya) 

• 1 gelas susu 

• 1 potong buah pepaya 

b) Selingan 

• 1 potong kue atau bolu  

• 1 gelas jus buah 

c) Makan Siang 

• 1-2 piring nasi atau penggantinya (1-2 gelas) 

• 2 potong sedang tempe atau tahu 

• 1 potong ikan goreng 

• 1 mangkuk sayuran 

• 1 buah jeruk 

d) Selingan 

• 1 mangkuk bubur kacang hijau 

• 1 gelas jus buah 

• 1 gelas teh manis 

e) Makan malam 

• 1-2 piring nasi atau penggantinya (1-2 gelas) 

• 2 potong sedang tempe atau tuhu 

• 1 potong semur daging atau ayam  

• 1 mangkuk sayuran 

• 1 buah apel 
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2. Periode 0-6 Bulan ( 180 hari )  

Ada dua hal penting dalam periode ini yaitu melakukan inisiasi menyusu dini (IMD) dan 

pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif. Inisiasi menyusu dini adalah memberikan 

kesempatan kepada bayi baru lahir untuk menyusu sendiri pada ibunya dalam satu jam pertama 

kelahirannya. Dalam 1 jam kehidupan pertamanya setelah dilahirkan ke dunia, pastikan 

mendapatkan kesempatan untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). IMD adalah proses 

meletakkan bayi baru lahir pada dada atau perut sang ibu agar bayi secara alami dapat mencari 

sendiri sumber Air Susu Ibu (ASI) dan menyusu. Sangat bermanfaat karena bayi akan 

mendapatkan kolostrum yang terdapat pada tetes ASI pertama ibu yang kaya akan zat 

kekebalan tubuh. Tidak hanya bagi bayi, IMD juga sangat bermanfaat bagi Ibu karena 

membantu mempercepat proses pemulihan pasca persalinan. Meskipun manfaatnya begitu 

besar, banyak ibu yang tidak berhasil mendapatkan kesempatan IMD, karena kurangnya 

pengetahuan dan dukungan dari lingkungan (Kemenkes RI, 2017). 

Dengan dilakukannya IMD maka kesempatan bayi untuk mendapat kolostrum semakin 

besar. Kolustrum merupakan ASI terbaik yang keluar pada hari ke 0-5 setelah bayi lahir yang 

mengandung antibodi (zat kekebalan) yang melindungi bayi dari zat yang dapat menimbulkan 

alergi atau infeksi (Handy, 2010). ASI eksklusif adalah pemberian ASI setelah lahir sampai 

bayi berumur 6 bulan tanpa pemberian makanan lain Beberapa faktor yang menyebabkan 

terjadinya kegagalan pemberian ASI Eksklusif antara lain adalah :  

a) Kondisi bayi yaitu Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

b) Kelainan kongenital 

c) Terjadi infeksi,dan lain-lain  

Serta karena faktor dari kondisi ibu yaitu : 

a) Pembengkakan / abses payudara 

b) Cemas 

c) Kurang percaya diri 

d) Ibu kurang gizi 

e) Ibu ingin bekerja. 

Selain itu, kegagalan menyusui dapat disebabkan oleh :  

a) Ibu yang belum berpengalaman 



28 

 

b) Paritas 

c) Umur 

d) Status perkawinan 

e) Merokok 

f) Pengalaman menyusui yang gagal 

g) Tidak ada dukungan keluarga 

h) Kurang pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

i) Faktor sosial budaya dan petugas kesehatan 

j) Rendahnya pendidikan laktasi pada saat prenatal dan kebijakan rumah sakit 

WHO merekomendasikan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama dan 

pemberian ASI diteruskan hingga anak berusia 2 tahun untuk meningkatkan daya tahan tubuh 

anak dan mengurangi risiko kontaminasi dari makanan/minuman selain ASI Pemberian ASI 

Eksklusif menurunkan risiko infeksi saluran cerna, otitis media, alergi, kematian bayi, infeksi 

usus besar dan usus halus (inflammatory bowel disease), penyakit celiac, leukemia, limfoma, 

obesitas, dan DM pada masa yang akan datang. Pemberian ASI Eksklusif dan meneruskan 

pemberian ASI hingga 2 tahun juga dapat mempercepat pengembalian status gizi ibu, 

menurunkan risiko obesitas, hipertensi, rematoid artritis, kanker payudara ibu. Umur 0 – 6 

bulan :  

a) Berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan (kolostrum) 

b) Berikan hanya ASI (ASI eksklusif) 

c) Jangan berikan makanan/minuman selain ASI 

d) Susui bayi sesering mungkin 

e) Susui setiap bayi menginkan, paling sedikit 8 kali sehari 

f) Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan, lalu susui  

g) Susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian 

h) Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya. 

 

Menurut Worthington (1991), ASI dapat menurunkan infeksi pada bayi karena : 

a) ASI bersih dan bebas bakteria, sehingga tidak membuat sakit. 

b) ASI mengandung antibody immunoglobulin terhadap bakteri 
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c) ASI mengandung leukosit hidup yang membantu memerangi infeksi 

d) ASI mengandung faktor bifidus yang membantu bakteria khusus, yaitu lactobacillus 

bifidus, tumbuh dalam usus halus bayi. Lactobacillus bifidus mencegah bakteria berbahaya 

lainnya tumbuh dan menyebabkan diare. 

e) ASI mengandung laktoferin yang mengikat zat besi. Hal ini mencegah pertumbuhan 

beberapa bakteria berbahaya yang memerlukan zat besi. 

f) ASI mengandung enzim khusus (lipase) yang mencerna lemak. ASI lebih cepat dan mudah 

dicerna dan bayi yang diberi ASI mungkin ingin makan lagi lebih cepat daripada bayi yang 

diberi makanan buatan. 

g) ASI selalu siap untuk diberikan pada bayi dan tidak memerlukan persiapan. ASI tidak 

pernah basi atau jelek dalam payudara, walau ibu tidak menyusu bayinya dalam beberapa 

hari. 

3. Periode 6 – 24 bulan (540 hari) 

Mulai usia 6 bulan ke atas, anak mulai diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) 

karena sejak usia ini, ASI saja tidak mencukupi kebutuhan anak. Pengetahuan dalam 

pemberian MP ASI menjadi sangat penting mengingat banyak terjadi kesalahan dalam praktek 

pemberiannya, seperti pemberian MP ASI yang terlalu dini pada bayi yang usianya kurang dari 

6 bulan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau diare. Sebaliknya, penundaan 

pemberian MP ASI akan menghambat pertumbuhan bayi karena alergi dan zat-zat gizi yang 

dihasilkan dari ASI tidak mencukupi kebutuhan lagi sehingga akan menyebabkan kurang gizi 

(Pudjiadi, 2005). Asupan gizi yang tidak kuat merupakan salah satu penyebab kegagalan 

tumbuh kembang anak. Ini berarti solusi untuk kekurangan gizi harus memenuhi penyediaan 

nutrisi tertentu untuk anak (UKAID, 2011). 

Pada usia ini anak berada pada periode pertumbuhan dan perkembangan cepat, mulai 

terpapar terhadap infeksi dan secara fisik mulai aktif, sehingga kebutuhan terhadap zat gizi 

harus terpenuhi dengan memperhitungkan aktivitas bayi/anak dan keadaan infeksi. Agar 

mencapai gizi seimbang maka perlu ditambah dengan Makanan Pendamping ASI atau MP-

ASI, sementara ASI tetap diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Pada usia 6 bulan, bayi mulai 

diperkenalkan kepada makanan lain, mula-mula dalam bentuk lumat, makanan lembik dan 

selanjutnya beralih ke makanan keluarga saat bayi berusia 1 tahun (Kemenkes RI, 2014). Ibu 

sebaiknya memahami bahwa pola pemberian makanan secara seimbang pada usia dini akan 
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berpengaruh terhadap selera makan anak selanjutnya, sehingga pengenalan kepada makanan 

yang beranekaragam pada periode ini menjadi sangat penting. Secara bertahap, variasi 

makanan untuk bayi usia 6-24 bulan semakin ditingkatkan, bayi mulai diberikan sayuran dan 

buah-buahan, lauk pauk sumber protein hewani dan nabati, serta makanan pokok sebagai 

sumber kalori. Demikian pula jumlahnya ditambahkan secara bertahap dalam jumlah yang 

tidak berlebihan dan dalam proporsi yang juga seimbang (Kemenkes RI, 2014). 

Meskipun telah berhasil sampai pada akhir fase ASI Eksklusif, lanjutkan menyusui ASI 

sampai anak berusia 2 tahun. Di usia 6 bulan kehidupannya, anak memasuki fase makan untuk 

pertama kali. Dalam fase ini, anak akan mengenal makanan pendamping air susu ibu (MP-

ASI). Hal yang perlu diperhatikan adalah praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). 

Kalau ibu hamil berhasil IMD dan ASI Eksklusif selama 6 bulan, selamat bayinya. Tapi jika 

dalam pemberian makanan cair dan lunak dalam fase PMBA tadi itu tidak diberikan makanan 

yang baik, maka tetap saja gagal (Kemenkes RI, 2017). Tahap Pemberian MP-ASI 6-24 Bulan:  

a. 6 – 9 Bulan  

1) Memperkenalkan makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan lumat (tekstur 

makanan cair dan lembut) Contoh : bubur buah, bubur susu atau bubur sayuran yang 

dihaluskan, bubur sumsum, nasi tim saring 

2) ASI tetap diberikan dimana ASI diberikan terlebih dahulu kemudian makanan 

pendamping ASI. 

3) Frekuensi pemberian : 2-3 kali sehari makanan lumat 

4) ASI sesering mungkin. Jumlah setiap kali makan : 2-3 sendok makan penuh setiap kali 

makan, secara bertahap ditingkatkan sampai 1/2 mangkuk berukuran 250 ml setiap kali 

makan 

5) Contoh MP-ASI :  

• 6 bulan  

➢ Mulai dengan pemberian satu jenis buah yang dihaluskan. Seperti pisang yang 

dihaluskan 

➢ Pada waktu awal MP ASI diberikan, pastikan tekstur MP ASI tidak terlalu cair 

atau encer 

➢ Hal ini dapat dilihat ketika sendok dimiringkan bubur tidak langsung tumpah 

Pemberian ASI di sela-sela waktu makan utama.  
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Pagi : bubur susu 3 sendok makan 

Sore : bubur susu 3 sendok makan 

• 7 bulan  

➢ Bisa diperkenalkan dengan tekstur makanan yang lebih kasar, yaitu bubur tim 

saring 

➢ Makanan sumber protein contohnya seperti ikan bisa diperkenalkan pula pada 

usia ini 

➢ Setelah secara bertahap diberikan tim saring, bayi bisa dikenalkan dengan nasi 

tim tanpa disaring 

Pagi : bubur susu 3 ½ sendok makan 

Sore : bubur susu 3 ½ sendok makan 

• 8 bulan  

➢ Bisa diperkenalkan dengan tekstur makanan yang lebih kasar, yaitu bubur tim 

saring 

➢ Makanan sumber protein contohnya seperti ikan bisa diperkenalkan pula pada 

usia ini 

➢ Setelah secara bertahap diberikan tim saring, bayi bisa dikenalkan dengan nasi 

tim tanpa disaring 

Pagi : bubur tim lumat 2 sendok makan 

Siang : bubur tim lumat 3 sendok makan 

Malam : bubur tim lumat 3 sendok makan 

 

b. Umur 9 – 12 bulan 

1) Memperkenalkan makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan lumat (tekstur 

makanan cair dan lembut) Contoh : bubur buah, bubur susu atau bubur sayuran yang 

dihaluskan, bubur sumsum, nasi tim saring 

2) ASI tetap diberikan dimana ASI diberikan terlebih dahulu kemudian makanan 

pendamping ASI. 

3) Frekuensi pemberian : 2-3 kali sehari makanan lumat 
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4) ASI sesering mungkin. Jumlah setiap kali makan : 2-3 sendok makan penuh setiap kali 

makan, secara bertahap ditingkatkan sampai 1/2 mangkuk berukuran 250 ml setiap kali 

makan 

5) Contoh MP-ASI :  

• 9 bulan 

➢ Pemberian pure dan jus buah bisa diberikan seperti pada usia 6-8 bulan 

➢ Bisa dengan kombinasi sampai dengan tiga jenis buah 

➢ Bayi juga sudah bisa diberikan bubur saring 

Pagi : bubur nasi 3 sendok makan 

Siang : bubur nasi 3 sendok makan 

Malam : bubur nasi 3 sendok makan 

• 10 bulan 

➢ Pemberian pure dan jus buah bisa diberikan seperti pada usia 6-8 bulan 

➢ Bisa dengan kombinasi sampai dengan tiga jenis buah 

➢ Bayi juga sudah bisa diberikan bubur saring 

Pagi : nasi tim 3 sendok makan 

Siang : nasi tim 3 sendok makan 

Malam : nasi tim 4 sendok makan 

• 11 Bulan – 12 Bulan  

➢ Menu untuk usia 6-10 bulan bisa diberikan 

➢ Bayi sudah bisa diberikan nasi tim 

➢ Pada usia 12 bulan bisa diperkenalkan makanan dewasa tanpa pemberian 

penguat rasa tambahan 

Pagi : nasi lembek 3 sendok makan 

Siang : nasi lembek 4 sendok makan 

Malam : nasi lembek 4 sendok makan 
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c. 12-24 Bulan 

1) Mulai memperkenalkan makanan yang berbentuk padat atau biasa disebut dengan 

makanan keluarga, tetapi tetap mempertahankan rasa 

2) Menghindari memberikan makanan yang dapat mengganggu organ pencernaan, seperti 

makanan terlalu berbumbu tajam, pedas, terlalu asam atau berlemak. 

3) Finger snack  atau makanan yang bisa dipegang seperti cookies, nugget atau potongan 

sayuran rebus atau buah baik diberikan untuk melatih keterampilan dalam memegang 

makanan dan merangsang pertumbuhan giginya 

4) Pemberian ASI masih tetap diteruskan sampai anak berumur dua tahun. 

5) Frekuensi pemberian : 3-4 kali sehari makanan keluarga +  1-2 kali sehari makanan 

selingan atau bergantung pada nafsu makan bayi + Pemberian ASI. Jumlah setiap kali 

makan : semangkuk penuh berukuran 250 ml 

G. CUKUP IMUNISASI  

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang 

secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit 

tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.  

Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup api 

dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang 

telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang 

akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi terten 

a. Periode Kehamilan  

Imunisasi Tetanus Toksoid adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai 

upaya pencegahan terhadap penyakit tetanus. Untuk mencegah Tetanus Neonatal (TN) Ibu 

Hamil harus mendapatkan imunisasi tetanus toksoid, sehingga ibu sudah memiliki 

antitoksin tetanus dalam tubuh ibu yang akan ditransfer melalui plasenta yang akan 

melindungi bayi yang akan dilahirkan dari penyakit tetanus. Sedangkan Imunisasi adalah 

memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu dan mencegah terjadinya penyakit tertentu 

dan pemberiannya bisa berupa vaksin.  

Imunisasi TT bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus neonatorum 

pada bayi. Imunisasi merupakan bagian dari program Maternal and Neonatal Tetanus 

Elimination (MNTE) yaitu salah satu kegiatan imunisasi tambahan yang bertujuan untuk 
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menurunkan jumlah kasus tetanus neonatal di setiap kabupaten hingga < 1 kasus per 1000 

kelahiran hidup pertahun (Maryono, 2010). 

Berdasarkan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) tentang imunisasi TT pada ibu 

hamil, pemberian imunisasi TT dan masa perlindungannya dijabarkan sebagai berikut:  

 

b. Periode 0 – 24 Bulan   

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak di imunisasi, berarti 

diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap 

suatu penyakit tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Penyakit yang dapat 

dicegah dengan imunisasi: Tetanus, tuberkulosis, hepatitis B, poliomyelitis, dan campak. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengubah konsep imunisasi dasar lengkap menjadi 

imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap itu terdiri dari imunisasi dasar dan 

lanjutan. Imunisasi dasar saja tidak cukup, diperlukan imunisasi lanjutan untuk 

mempertahankan tingkat kekebalan yang optimal. 

Pemberian imunisasi disesuaikan dengan usia anak. Untuk imunisasi dasar lengkap, 

bayi berusia kurang dari 24 jam diberikan imunisasi Hepatitis B (HB-0), usia 1 bulan 

diberikan (BCG dan Polio 1), usia 2 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2), usia 3 

bulan diberikan (DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3), usia 4 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 3, 

Polio 4 dan IPV atau Polio suntik), dan usia 9 bulan diberikan (Campak atau MR). 

H. CUKUP SANITASI  

a. Jamban Sehat  

Suatu negara yang sehat berawal dari diri sendiri dan keluarga yang sehat juga. Banyak 

penafsiran bahwa sehat itu haruslah memiliki peralatan penunjang kesehatan yang lengkap 

dan memadai, sehingga tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak harus 

demikian, langkah yang paling sederhana untuk menjaga kesehatan sekaligus mencegah 

penyakit adalah hanya dengan melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau yang 

disingkat PHBS. Pengertian PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas 

dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, atau 

masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan 

aktif dalam mewujudkan kesehatan. 
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Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan cerminan pola hidup keluarga yang 

senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Mencegah 

lebih baik daripada mengobati, prinsip kesehatan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan 

Program PHBS. PHBS dapat dilakukan di rumah tangga, di tempat umum. Sanitasi sesuai 

nomenklatur MDGs adalah pembuangan tinja. Termasuk dalam pengertian ini  meliputi 

jenis pemakaian atau penggunaan tempat buang air besar, jenis kloset yang digunakan dan 

jenis tempat pembuangan akhir tinja. Adapun dampak buruk dari BAB pada sembarang 

tempat adalah penularan penyakit, mengingat adanya transmisi penyakit dari tinja. 

Berbagai penyakit menular seperti hepatitis A, polio, kholera, dan lainnya merupakan 

penyakit yang terkait dengan akses penyediaan jamban. Dan sebagai salah satu indikator 

utama terjadinya pencemaran karena tinja ini adalah bakteri E.Coli. 

Diperlukan beberapa faktor untuk terjadinya proses penularan penyakit antara lain 

kuman penyebab penyakit, sumber infeksi (reservoir) dari kuman penyebab, cara keluar 

dari sumber, cara berpindah dari sumber ke inang (host) baru yang potensial, cara masuk 

ke inang yang baru, serta inang yang peka (susceptible). edangkan proses pemindahan 

kuman penyakit dari tinja sampai inang baru dapat melalui berbagai perantara, antara lain 

air, tanah, makanan, tangan, atau serangga. 

Fungsi jamban dari aspek kesehatan lingkungan antara lain dapat mencegah 

berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. Sementara 

dampak serius membuang kotoran di sembarang tempat menyebabkan pencemaran tanah, 

air dan udara karena menimbulkan bau. Pembuangan tinja yang tidak dikelola dengan baik 

berdampak mengkawatirkan terutama pada kesehatan dan kualitas air untuk rumah tangga 

maupun keperluan komersial. 

Jamban merupakan fasilitas atau sarana pembuangan tinja. Menurut Kusnoputranto 

(1997), pengertian jamban keluarga adalah suatu bangunan yang digunakan untuk 

membuang dan mengumpulkan kotoran sehingga kotoran tersebut tersimpan dalam suatu 

tempat tertentu dan tidak menjadi penyebab suatu penyakit serta tidak mengotori 

permukaan. Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa pengertian jamban adalah 

pengumpulan kotoran manusia disuatu tempat sehingga tidak menyebabkan bibit penyakit 

yang ada pada kotoran manusia dan mengganggu estetika. 
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Pemanfaatan jamban keluarga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan 

kebiasaan masyarakat. Tujuan program JAGA (jamban keluarga) yaitu tidak membuang 

tinja ditempat terbuka melainkan membangun jamban untuk diri sendiri dan keluarga. 

Penggunaan jamban yang baik adalah kotoran yang masuk hendaknya disiram dengan air 

yang cukup, hal ini selalu dikerjakan sehabis buang tinja sehingga kotoran tidak tampak 

lagi. Secara periodic Bowl, leher angsa dan lantai jamban digunakan dan dipelihara dengan 

baik, sedangkan pada jamban cemplung lubang harus selalu ditutup jika jamban tidak 

digunakan lagi, agar tidak kemasukan benda-benda lain. 

Faktor terpenting lain yang harus diperhatikan adalah dalam menentukan jarak jamban 

dan sumber air bersih, disarankan 10 meter agar air bersih tidak terkontaminasi. 

Pemeliharaan jamban keluarga sehat yang baik adalah lantai jamban hendaknya selalu 

bersih dan tidak ada genangan air, bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang  jamban 

selalu dalam keadaan bersih, didalam jamban tidak ada kotoran terlihat, tidak ada serangga 

(kecoa, lalat) dan tikus berkeliaran, tersedia alat pembersih dan bila ada kerusakan segera 

diperbaiki. 

Manfaat dan Fungsi Jamban Keluarga 

Jamban berfungsi sebagai pengisolasi tinja dari lingkungan. Jamban yang baik dan 

memenuhi syarat kesehatan akan menjamin beberapa hal, yaitu:  

a) Melindungi kesehatan masyarkat dari penyakit 

b) Melindungi dari gangguan estetika, bau dan penggunaan saran yang aman 

c) Bukan tempat berkembangnya serangga sebagai vektor penyakit, Melindungi 

pencemaran pada penyediaan air bersih dan lingkungan  

b. Pemberian Obat Cacing  

Selain menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan infeksi cacing 

dapat dilakukan dengan pemberian obat cacing. Pemberian obat cacing dapat dimulai sejak 

anak usia 2 tahun. Hal ini, disebabkan karena pada anak usia 2 tahun sudah terjadi adanya 

kontak dengan tanah yang merupakan sumber penularan infeksi cacing. Pemberian obat 

cacing dapat diulang setiap 6 bulan sekali. Sedangkan, untuk daerah non endemis 

pemberian obat cacing harus diberikan sesuai indikasi dan sesuai pemeriksaan dokter 

dengan hasil pemeriksaan tinja positif ditemukan telur cacing atau cacing. 
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Gejala infeksi cacing bisa ringan hingga berat.  Pada infeksi cacing ringan, gejala 

tidak tampak khas. Gejala umum yang harus dikenali adalah lesu, tidak bersemangat, sering 

mengantuk, pucat dan kurang gizi. Infeksi cacing berpengaruh terhadap pemasukan, 

pencernaan, penyerapan, serta pengolahan makanan sehingga berakibat hilangnya protein, 

karbohidrat, lemak, dan vitamin dalam jumlah besar. Selain itu dapat menimbulkan 

anemia, diare dan gangguan respon imun. Anak yang menderita infeksi cacing mempunyai 

risiko tinggi mengalami gangguan nutrisi dan gangguan tumbuh kembang 

Ada beberapa jenis cacing yang bisa  menimbulkan infeksi pada anak :  

a. Cacing gelang 

Jenis cacing ini  masuk ke dalam tubuh manusia berupa telur yang terdapat pada sayuran 

dan buah yang tidak dibersihkan dengan baik. Cacing ini akan menimbulkan kerusakan 

pada lapisan usus halus, menyebabkan diare, sehingga mengganggu penyerapan 

karbohidrat dan protein.  

b. Cacing cambuk dewasa 

Pada infeksi yang berat akan terjadi diare yang mengandung lendir dan darah. 

c. Cacing tambang 

Larva cacing tambang mampu menembus kulit kaki dan selanjutnya terbawa oleh 

pembuluh darah ke dalam usus halus, paru dan jantung. Infeksi cacing tambang ini akan 

menimbulkan perlukaan usus yang lebih dalam sehingga perdarahan dapat lebih berat 

dibanding infeksi cacing jenis lain. 

d. Cacing kremi 

Cacing  kremi dewasa akan berpindah ke anus untuk bertelur. Telur inilah yang 

menimbulkan rasa gatal pada anus. Bila digaruk, telur akan pecah dan larva masuk ke 

dalam dubur. selain itu, telur akan bersembunyi di jari, kuku, menempel pada 

pakaian/sprei/handuk sehingga menulari orang lain. 

 

Infeksi cacing ini dapat dicegah dengan cara menjaga pola perilaku hidup bersih dan sehat, 

yaitu dengan cara mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, menggunting kuku seminggu 

sekali, menggunakan alas kaki, mencuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi dan minum obat 

cacing jika ada anak atau anggota keluarga yang menderita kecacingan. 
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c. Pemberian Kelambu Cegah Malaria  

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat di dunia. Malaria ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles). Tempat 

perindukan malaria ada di sekitar kita, di air payau, parit-parit, dan laguna. 

Penggunaan kelambu berinsektisida menjadi salah satu cara efektif mencegah terjadinya 

penyakit malaria. Menurut WHO (2007) penggunaan kelambu berinsektisida di beberapa 

negara di Benua Afrika telah berhasil menurunkan angka kesakitan malaria rata-rata 50%, 

menurunkan angka kelahiran bayi dengan berat badan kurang rata-rata 23%, menurunkan 

angka keguguran pada kehamilan pertama sampai keempat sebesar 33%, menurunkan angka 

parasitemia pada plasenta dari seluruh kehamilan sebesar 23%. 

Penggunaan kelambu berinsektisida efektif mencegah penularan malaria bila didukung kondisi 

sebagai berikut: 

1) Cakupan penggunaan kelambu di atas 80% penduduk di lokasi sasaran. 

2) Penduduk menggunakan kelambu secara benar. 

3) Kebiasaan penduduk tidak berada di luar rumah pada malam hari. 

4) Perilaku vektor setempat menggigit (mencari darah) di dalam rumah. 

5) Menggunakan kelambu berinsektisida yang berkualitas yaitu efektivitasnya lama (minimal 

3 tahun) dan kelambu terbuat dari bahan yang tidak cepat rusak. 

6) Bila menggunakan kelambu berinsektisida celup ulang maka siklus pencelupan ulang harus 

tepat waktu (setiap 6 bulan atau lebih), tergantung lamanya efektivitas insektisida yang 

digunakan. 

7) Penduduk mau merawat kelambu dengan baik seperti menjahit bila robek, mencuci dan 

mengeringkan dengan cara yang benar. 
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