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Akronim atau singkatan 
 
PDI Positive Deviance Inquiry / Penyelidikan Penyimpangan Positif 
Posyandu Pos Pelayanan Terpadu 
 

 
 
 

Definisi istilah  
 
• Positive Deviance / Penyimpangan Positif  

Sebuah proses yang mengidentifikasi praktek-praktek yang dapat 
dijangkau, diterima dan berlangsung lama yang telah digunakan di 
masyarakat oleh mereka yang memiliki sumber daya yang terbatas. 
Positive Deviance tidak khusus untuk praktek-praktek gizi, tetapi dapat 
digunakan untuk banyak perilaku lainnya. 

 
• Hearth  

Sebuah intervensi perubahan perilaku yang intensif yang menargetkan 
keluarga-keluarga dari anak-anak yang kurang gizi yang meliputi 
makanan padat gizi untuk mempercepat penyembuhan anak tersebut.  

 
• PD/Hearth atau pos gizi 

Menggunakan pos gizi untuk mengenalkan praktek-praktek positive 
deviance di wilayah setempat kepada keluarga-keluarga dari anak yang 
kurang gizi dengan tujuan 1) penyembuhan anak yang kurang gizi, 2) 
keluarga dapat mempertahankan status gizi yang diperbaiki pada anak 
di rumah setelahnya, dan 3) mencegah kekurangan gizi pada anak-anak 
yang lahir kemudian di masyarakat melalui adopsi permanen perilaku-
perilaku baru oleh keluarga-keluarga di masyarakat tersebut.  

 
Di seluruh bagian dokumen ini, kami akan menggunakan istilah pos gizi 
untuk merujuk PD/Hearth. 
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Ringkasan 
 
Dari 2003 – 2008 USAID mendanai lima LSM Internasional untuk 
melaksanakan Positive Deviance/pos gizi di Indonesia, sebagai bagian dari 
program-program keamanan makanan. Ke lima LSM Internasional itu (CARE, 
Catholic Relief Services (CRS), Mercy Corps (MC), Save the Children US (SC), 
dan World Vision International (WVI)) ditugaskan melakukan asesmen 
implementasi pos gizi dan hasilnya, untuk mendokumentasikan pelajaran 
yang diambil, dan perbedaan-perbedaan dari metodologi pos gizi yang berhasil. 
Asesmen yang dilaksanakan di pertengahan pertama tahun 2008 termasuk 
yang berikut ini: 
 
• Analisa data yang ada dari sistem monitoring tiap LSM.  
• Analisa tambahan dari data anthropometrik dasar yang dikumpulkan pada 

2004 
• Penyelidikan Kualitatif di tempat-tempat masing-masing LSM bekerja  
• Sebuah lokakarya analisa partisipatoris 
• Tinggi dan berat badan dari sampel adik kandungnya dari mantan peserta 
 
Hasil 
  
Hasil seluruhnya dari asesmen menunjukkan potensi untuk mengaplikasikan 
sebuah pendekatan positive deviance, karena ini mendukung strategi nutrisi 
Depkes, yang sekarang menggeser fokusnya terhadap perubahan perilaku.  
 
Pendekatan positive deviance bermanfaat dalam membantu merancang 
program intervensi perubahan perilaku termasuk pos gizi dan selain pos gizi 
itu sendiri. Pos gizi adalah komponen yang berguna dari strategi Depkes, 
khususnya untuk memperbaiki praktek-praktek asupan bayi dan anak kecil di 
antara keluarga-keluarga dengan anak-anak yang kurang gizi berusia di 
bawah dua tahun. LSM internasional, lokal dan dinkes yang melaksanakannya 
memiliki hak yang sama untuk berhasil. Ini menunjukkan bahwa pemerintah 
Indonesia memiliki potensi untuk meneruskan pelaksanaan pos gizi.       
 
Kelanjutan pos gizi cenderung akan memiliki dampak pada mengurangi 
malnutrisi jika metodologinya dilaksanakan dengan seksama dan ketika ini 
dikombinasikan dengan penguatan posyandu dan ditambahkan pada program 
pendidikan yang menjangkau perempuan yang berada dalam masa awal 
kehamilan. Program tersebut mempromosikan praktek-praktek asupan makan 
bayi dan anak kecil termasuk asi eksklusif selama sekitar enam bulan yang 
diikuti dengan pengenalan makanan-makanan sehat menurut Prinsip-Prinsip 
Panduan untuk Asupan Makanan Tambahan Anak yang Menyusui dari WHO.  
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Faktor-faktor yang membuat pos gizi paling efektif 
• Kegiatan-kegiatan tambahan seperti air dan sanitasi, desa siaga 
• Pemberian obat cacing sebelum bergabung ke pos gizi 
• Frekuensi kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader setelah sesi pos 

gizi. 
• Pemahaman kader tentang konsep-konsep utama dari Pos gizi 
• Pemahaman staf puskesmas tentang konsep-konsep utama dari Pos gizi 
• Keyakinan staf puskesmas kepada keefektifan Pos gizi 
• Pemahaman pemimpin masyarakat tentang penyebab dan konsekuensi 

kekurangan gizi dan partisipasi aktif mereka 
• Masyarakat mendukung pos gizi dengan bahan-bahan atau dana 
• Frekuensi dukungan kader yang diterima dari LSM atau puskesmas 
• Kualitas menu – keragaman bahan gizi dan makanan yang terjangkau 
 
 
Rekomendasi untuk memperbaiki implementasi Pos gizi 
 
• Gunakan pendekatan positive deviance untuk memberitahukan strategi 

perubahan perilaku yang mungkin melibatkan strategi-strategi selain pos 
gizi untuk mendorong perubahan perilaku  

• Menjamin hak anak-anak untuk ikut serta dalam pos gizi. Anak-anak 
dengan status gizi yang lebih buruk akan lebih mendapatkan manfaatnya. 
Sebelum seorang anak diterima di pos gizi, pastikan mereka menerima cek 
kesehatan dan diberi obat cacing.  

• Pastikan penyelidikan positive deviance mengidentifikasi strategi-strategi 
dan perilaku-perilaku. Ini harus berdasarkan pada apa yang dipraktekkan 
di pos gizi 

• Di pos gizi prioritaskan pesan-pesan kesehatan yang paling penting. Para 
kader dan para ibu tidak dapat mengelola terlalu banyak informasi pada 
saat bersamaan  

• Melaksanakan PDI itu penting. Namun, hasil-hasil dari PDI itu dapat 
dipakai juga di masyarakat lain yang memiliki kondisi serupa  

• Makanan di pos gizi harus padat bahan gizi dan harus secara seksama 
direncanakan dengan staf puskesmas  

• Para kader memerlukan dukungan dan training yang komprehensif dan 
tindak lanjut.  

• Kunjungan rumah itu sangat penting untuk membantu para ibu 
mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari  

• Memastikan semua anggota masyarakat terlibat khususnya para ayah dan 
tetangga.  

 
Untuk memperbesar skala pos gizi di Indonesia 
• Mengintegrasikan pendekatan positive deviance dengan program-program 

kesehatan berbasis masyarakat yang ada  
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• Memastikan sumber daya tersedia untuk monitoring dan evaluasi secara 
berkala dan bahwa para kader dan staf puskesmas memiliki panduan dan 
ceklis yang diperlukan untuk kunjungan supervisi dan monitoring.  

• Membuat kelompok kerja antar sektor (DEPKES, UI, PDRC, LSM 
Internasional, LSM Lokal) 

• Membuat lima atau enam menu standar berdasarkan makanan lokal yang 
terjangkau yang mana makanan PD lainnya bisa dengan mudah 
ditambahkan 
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1. Tujuan Evaluasi  
 
Ketika konsep Positive Deviance/Hearth (Pos gizi) diperkenalkan kepada 
DEPKES dan USAID Indonesia sekitar sepuluh tahun yang lalu, aplikasi 
metodologi ini memperoleh momentum pada 2002 ketika PATH mengelola 
sebuah training untuk beberapa LSM dan kabupaten. Pada 2004, lima LSM 
tersebut menerima dana melalui program Title II USAID untuk melibatkan pos 
gizi sebagai sebuah komponen kunci di program-program keamanan makanan 
selama lima tahun, yang berakhir pada 2008. 
 

Tabel 1. Cakupan Implementasi Pos gizi dengan Dana USAID Title II  
Nama LSM Daerah 

Implementasi 
Jumlah pos gizi Jumlah total 

peserta yang 
ikutserta 

CARE Tangerang 188 2088  
Catholic Relief Services NTT 32 1782 
Mercy Corps DKI Jakarta 157 2692 
Save the Children US Medan                      

Jawa Barat dengan 
Dinkes * 

46                                 
96 

680                              
1503 

World Vision 
International 

Jakarta Utara, 
Suribaya 

45 1252 

TOTAL     9997 
* Dinkes:  Sukabumi, Subang, Garut, Depok, Cimahi, Cianjur, Bogor 
 
Pengalaman kumulatif dari lima LSM dalam melaksanakan metodologi yang 
sama di berbagai tempat di Indonesia dan menggunakan model implementasi 
yang berbeda memberikan banyak pembelajaran yang membangun perluasan 
metodologi pos gizi di masa datang; serta, indikasi seberapa baik untuk 
mengatasi masalah kekurangan gizi di Indonesia.   
 
Untuk mendokumentasikan pembelajaran tersebut, lima LSM ditugaskan 
dalam sebuah asesmen di pos gizi mereka. Tujuan proses ini, yang 
dilaksanakan antara bulan Februari dan Juli 2008, adalah untuk memberikan 
panduan kepada DEPKES dan lembaga-lembaga lainnya berdasarkan pada 
suatu kombinasi hasil kuantitatif dan temuan kualitatif. Tujuan keseluruhan 
evaluasi ini adalah untuk mendokumentasikan pelajaran yang diambil dan 
penerapan variasi metodologi yang telah berhasil untuk menginformasikan 
kepada Depkes arahan-arahan di masa depan dalam penerapan metodologi 
pos gizi dalam konteks Indonesia.   
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2. Metodologi Asesmen  

2.1 Desain Asesmen 
 
Untuk memastikan bahwa asesmen dapat memenuhi kebutuhan dan 
ekspektasi dari lima LSM yang berbeda, pemerintahan yang berpartisipasi 
(kabupaten dan kecamatan) dan mitra LSM lokal, UI PDRC – Universitas 
Indonesia Positive Deviance Resource Center dan DEPKES, konsultan asesmen 
memfasilitasi lokakarya desain asesmen selama 3 hari. Metodologi lokakarya 
tersebut sepenuhnya melibatkan semua peserta dalam diskusi, pengambilan 
keputusan, dan perencanaan.  
 
Hasil dari lokakarya desain ini adalah kesepakatan untuk menelaah 
pengalaman pos gizi dengan menyoroti empat aspek keberhasilan dan 
menentukan faktor-faktor mana saja yang memfasilitasi keberhasilan. Tujuan-
tujuannya dinyatakan sebagai berikut: 
 
• Mendokumentasikan keefektifan pos gizi di Indonesia yang berkaitan 

dengan: 
 

 Status gizi 
 Perubahan perilaku 
 Pemberdayaan masyarakat 
 Kapasitas lokal yang diperbaiki 

 
• Menentukan faktor-faktor, metode-metode, atau proses-proses yang 

menyumbang pada keefektifan 
• Mendokumentasikan faktor-faktor kunci dan model untuk implementasi 

masa datang sebagai panduan untuk Pemerintah Indonesia 
 
Selama lokakarya ini, indikator-indikator disepakati untuk tiap tujuannya. 
Daftar indikator yang lengkap dan sumber data untuk mengukurnya terdapat 
dalam Lampiran C.   

2.2 Metodologi Asesmen 
 
Empat tahun lalu, LSM-LSM sepakat tentang data yang akan mereka monitor 
dan tiap lsm mengelola sebuah database yang mencakup semua anak yang 
ikut serta dalam pos gizi. Depkes, di banyak kasus, menyimpan data ini dalam 
bentuk kertas. Untuk asesmen ini tiap agensi mengirimkan data mereka 
mengenai peserta pos gizi yang total tergabung sebanyak 13,337 kepada ahli 
statistik yang bekerja sama dengan agensi-agensi di Universitas Indonesia.  
Ahli statistik membersihkan data dan melaksanakan beragam analisa 
menggunakan SPSS berdasarkan pada rencana yang dikembangkan bersama 
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dengan konsultan asesmen. Analisa-analisanya dibuat kedua kalinya setelah 
mencari klarifikasi untuk satu variabel yang hilang yang menghasilkan 
pemisahan hampir dua pertiga anak. Dalam analisa data final, kami dapat 
melibatkan sesi-sesi sebanyak 9,997 anak dalam penghitungan kenaikan berat 
badan selama hari 10-12 sesi pos gizi dan 4,847 dalam penghitungan untuk 
kelulusan, yaitu, kenaikan 400gram atau lebih pada akhir satu bulan.  
 
Selain itu, lsm-lsm tersebut menyumbang data baseline yang didapat dari 
survey yang mereka lakukan di 2004. Data ini termasuk tinggi dan berat 
badan untuk total jumlah 6,343 anak usia antara 0 sampai 60 bulan. Hanya 
World Vision International yang telah menyelesaikan survey final untuk 
membandingkan dengan baseline dan hasil-hasilnya digunakan untuk menilai 
perubahan perilaku.  
 
Komponen akhir dari pengumpulan data kuantitatif adalah studi adik-adik 
mantan peserta pos gizi. Dua dari lsm itu dapat mengidentifikasi komunitas-
komunitas masyarakat tempat mereka melaksanakannya yang dimulai pada 
2004, dan melalui posyandu, menemukan keluarga-keluarga yang telah ikut 
serta di tahun pertama yang sekarang mempunyai anak yang lain. Berat 
badan dan tinggi anak-anak ini dibandingkan dengan mereka dari komunitas 
masyarakat kontrol yang sesuai.  
 
Pengumpulan data kualitatif dilakukan oleh sebuah tim dari Universitas 
Indonesia, fakultas Kesehatan Masyarakat. Prosesnya mencakup observasi pos 
gizi, review catatan kader, interview kelompok dengan ibu dan ayah yang telah 
ikut serta selain juga interview mendalam dengan pemimpin masyarakat, staf 
puskesmas, dan kader di 36 tempat pos gizi. Konsultan asesmen dan tim UI 
mensintesa data dan melakukan analisa awal.  
 
Setelah lokakarya untuk analisis dimana staf dari LSM dan Dinkes memiliki 
kesempatan untuk menganalisa lebih lanjut dan mengambil beberapa 
kesimpulan, konsultan asesmen menyelesaikan analisa dan memverifikasi 
temuan-temuan. Data kualitatif dan kuantitatif ditriangulasi dengan sejumlah 
cara untuk mencapai kesimpulan yang disajikan di sini. 
 

3. Temuan-temuan Asesmen tentang Keefektifan Pos Gizi di Indonesia 
 

3.1 Status Gizi 
 

Status Gizi dan Rehabilitasi 
 

Untuk mengkuantifikasi keberhasilan dalam merehabilitasi anak-anak 
yang kurang gizi, kami menggunakan panduan monitoring internasional 
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untuk pos gizi yang menganjurkan peningkatan berat badan 200gram 
selama sesi sepuluh sampai dua belas hari sebagai standar minimum 
untuk keberhasilan merehabilitasi anak yang kurang gizi dengan 
peningkatan berat badan selanjutnya sebesar 200g selama dua minggu 
sesudahnya di rumah. Ini menjadi total 400g sebagai standar minimum 
yang diperlukan untuk “pertumbuhan percepatan” agar bisa “lulus” dari 
pos gizi. Jika memungkinkan digunakan kriteria lain seperti naik level di 
KMS, dan beberapa LSM menerapkan kriteria berikutnya, untuk tujuan 
standarisasi, kami memilih menggunakan 200g pada akhir sesi dan 
400g pada akhir satu bulan sebagai standar minimal untuk 
perbandingan.  

 
Analisis 9,997 kasus yang mendasari data monitoring menghasilkan 
data berat badan pada Hari 1 (penerimaan) dan Hari 10 (selesai), 59.6% 
mencapai 200g. Dari 4,847 peserta yang ditimbang lagi pada akhir 
bulan, 45 persen telah mencapai kenaikan 400g seperti yang 
disarankan. Ini berkisar dari 35.6% sampai 53.9% di antara beberapa 
penyelenggara1, tapi perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Ada 
variasi yang lebih luas antar masyarakat yang dlaksanakan oleh 
lembaga yang sama. Beberapa komunitas masyarakat mencapai sampai 
92% anak-anak yang mengalami kenaikan 400g sedangkan yang lain 
hanya mencapai 21%. Banyaknya variasi ini memampukan tim asesmen 
untuk melihat secara tajam faktor-faktor keberhasilan daripada faktor-
faktor pembaur seperti pelaksana, lokasi, gaya dan durasi pelaksanaan, 
dll.  

 
Grafik 1 jelas mengilustrasikan bahwa setelah 10 hari berpartisipasi, 
ada penurunan persentase anak-anak yang bergizi buruk dan malnutrisi 
sedang dan peningkatan jumlah anak yang malnutrisi ringan atau tidak 
kekurangan gizi. Ini menunjukkan banyak anak mengalami kemajuan 
dari status parah/buruk atau sedang ke status ringan atau normal.  

 

Grafik 1: Perubahan pada Status Gizi dengan Standar WHO setelah 
10 -12 hari keikutsertaan di pos gizi  
 

                                                 
1 Pelaksana mengacu pada lima LSM dan kepada Dinkes dari tujuh kabupaten Jawa Barat. 
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Status Gizi yang Dipertahankan dan Pencegahan pada Adik-adiknya  
 

Data yang disajikan di atas menyinggung tujuan pos gizi yang pertama, 
yaitu untuk merehabilitasi anak-anak yang kurang gizi. Tujuan kedua 
menyatakan bahwa keluarga akan dapat mempertahankan status gizi 
yang baik di rumah. Protokol yang disepakati oleh lsm-lsm adalah untuk 
memonitor berat badan peserta pada tiga bulan dan enam bulan setelah 
mereka menyelesaikan programnya. Ketika lsm-lsm tersebut kesulitan 
melacak anak-anak, data tersedia untuk 1389 anak yang ditimbang 
pada tiga bulan. Dengan memperkenankan pertumbuhan susulan 400g 
ditambah kenaikan normal bulanan yang diharapkan yang ditunjukkan 
Standar Pertumbuhan WHO, hanya 15% dari anak-anak ini 
mempertahankan status gizi mereka untuk tiga bulan setelah 
keikutsertaan di pos gizi.   

 
Pencegahan Malnutrisi  

 
Tujuan ketiga dari Pos gizi adalah untuk mencegah kekurangan gizi di 
antara anak-anak yang lahir di kemudian hari di komunitas masyarakat 
tersebut, khususnya di keluarga-keluarga yang mengikuti pos gizi. 
Untuk menilai ini, dua dari para pelaksana telah memilih komunitas 
masyarakat dimana mereka melaksanakan pos gizi dua sampai lima 
tahun lalu dan mengidentifikasi keluarga-keluarga yang ikut serta 
kemudian dan yang sekarang mempunyai anak yang lebih muda. 
Keduanya, anak yang lebih muda dan peserta awal ditimbang dan berat 
badannya dibandingkan dengan Standar Pertumbuhan WHO. Untuk 
mengontrol faktor-faktor lain yang juga telah berdampak di masyarakat 
pada tahun-tahun intervensi, sebuah kelompok kontrol dari anak-anak 
dipilih dari komunitas-komunitas masyarakat yang dicocokkan dengan 
kondisi-kondisi sosial ekonomi. Anak-anak ini dicocokkan dengan 
peserta-peserta dan adik-adiknya menurut usia dan jenis kelamin. Hasil 
penelitian ini akan tersedia segera.  
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Status Gizi pada saat Bergabung ke Pos Gizi 
  

Pada tahun 2005 WHO mengeluarkan standar pertumbuhan baru. 
Walaupun diadopsi oleh Indonesia, monitoring pertumbuhan menurut 
standar baru belum bergulir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, 
untuk tujuan-tujuan program ini lsm-lsm dan pemerintah Indonesia 
mengandalkan KMS yang ada di Indonesia. Namun, akan berguna untuk 
menganalisa hasil-hasil implementasi pos gizi berkaitan dengan standar 
pertumbuhan WHO yang direvisi.  
Menurut standar pertumbuhan WHO, 5.9% anak-anak yang diterima di 
pos gizi dapat diklasifikasikan normal, dan 29.8% anak-anak 
diklasifikasikan ringan. Karena anak-anak ini (35.7% dari semua 
peserta) tidak memiliki kebutuhan psikologis untuk “mengejar 
pertumbuhan” tidak mengherankan jika mereka tidak menunjukkan 
perubahan dalam status gizi. Namun karena standar pertumbuhan baru 
tidak digunakan, banyak dari anak-anak ini diminta untuk mengulang 
sesi pos gizi. Karena tidak perlu, pertumbuhan percepatan ini 
menghabiskan waktu dan sumber daya yang sebenarnya tidak perlu 
untuk ibu dan para pelaksana.  

 



Asesmen Pos Gizi  
September 2008  

13

Tabel 2: Kenaikan Berat Badan selama 10 Hari Dibandingkan Status 
Gizi pada Saat Bergabung (Entry) 
 

 Jumlah dan persentase kenaikan berat badan  
 Status Gizi di Hari 
kesatu Menurut Standar 
Pertumbuhan WHO  < 200g 200-299 >=400  Total N 
 Parah/buruk  (<-3z) 620 

(35,8%) 
468 
(27.0) 646 (37,2%) 1734 

  Sedang (-3 s.d. -
2.01) 

1621 
(38,6%) 

1214 
(28.9) 1360 (32,4%) 4195 

  Ringan (-2 s.d. -
1.01) 

1380 
(43,0%) 

877 
(27.3%) 956 (29,8%) 3213 

Total 3621 1435 2962 9142 
P<.0001 
Cat: Hanya anak-anak yang kurang gizi yang dipilih untuk analisa ini maka jumlah total anak yang dilibatkan kurang 
dari jumlah total peserta. 
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Penasehat teknis internasional untuk pos gizi 
sering kali bertanya-tanya apakah programnya 
lebih efektif untuk anak-anak kurang gizi yang 
sedang dan gizi buruk daripada untuk anak-
anak kurang gizi yang ringan. Menurut data 
monitoring pos gizi prosentase anak-anak 
berstatus gizi yang lebih buruk memperoleh 
400g atau lebih yang bergabung di pos gizi 
lebih besar. Hampir setengah dari anak-anak 
kurang gizi yang ringan bahkan tidak naik 
200g selama bulan itu. Data ini menunjukkan 
bahwa pos gizi mungkin lebih efektif untuk 
anak-anak yang semula berstatus gizi buruk.  
 
Waktu terhambatnya pertumbuhan 
Perbandingan tingkat malnutrisi dari data baseline yang ditemukan tiap lsm di 
daerah target pada 2004 ditunjukkan dalam Lampiran A selain juga dalam 
diskusinya. Dengan ukuran besar dari contoh-contoh baseline yang 
digabungkan, kami dapat melihat bahwa, dengan Standar Pertumbuhan WHO 
yang baru untuk berat dan tinggi badan, kekurangan gizi di Indonesia dimulai 
sejak lahir. Ini ditunjukkan dengan garis biru di bawah ini dan menunjukkan 
kebutuhan untuk memulai intervensi sebelum kelahiran anak.   
 

Di Vietnam (satu dari contoh-
contoh pertama dan yang paling 
sukses dari pos gizi) satu dari 
faktor yang ditemukan untuk 
memprediksi keberhasilan di pos 
gizi adalah status gizi pada saat 
masuk ke pos gizi.  Ini benar dalam 
data program Indonesia ini, 
dimana peningkatan dalam 
kenaikan berat badan secara 
signifikan berkorelasi dengan 
status gizi yang lebih buruk. 
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Grafik 2: Berat Badan untuk Tinggi (kurus) Anak-anak dari Data 
Survey Baseline  
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Angka rehabilitasi yang berkaitan dengan usia  
LSM pelaksana dan pemerintah Indonesia menyelidiki apakah kriteria 
kenaikan berat badan seharusnya berbeda untuk anak-anak yang lebih 
berumur ketika peningkatan berat badan melambat sampai 100g per bulan. 
Dalam melihat data monitoring, kami melihat bahwa anak-anak berusia di 
atas dua tahun sepertinya mencapai kenaikan berat 400g dalam satu bulan 
seperti anak-anak berusia di bawah dua tahun. Oleh karena itu, data 
mengusulkan pos gizi juga sama efektif untuk anak-anak yang berusia lebih 
tua dan bahwa kriteria kelulusan sebesar 400g dari pertumbuhan diterapkan 
setara kepada anak-anak yang berusia lebih dari satu tahun. Namun, seperti 
yang ditunjukkan dalam jurnal Lancet mengenai gizi, kenaikan berat badan 
yang cepat selama lebih dari 24 bulan, khususnya jika pertumbuhan mereka 
terhambat (kerdil), bisa berakibat pada kesehatan dalam jangka panjang, yang 
memperkuat konsep bahwa pos gizi adalah yang paling tepat untuk 
menangani kekurangan gizi pada anak-anak usia di bawah dua tahun.  
 

Tabel 3: Kenaikan berat badan selama pos gizi menurut usia 

 Kelompok usia 
 Perolehan berat selama 
10 hari pos gizi < 12 bln 12-23.99 bln >=24 bulan 
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200g 56(30.8%) 516 
(32.7) 1091 (35.4%) 

  
200-300g 45(24.7%) 342 

(21.6) 615 (19.9%) 

  
>=400 g 81(44.5%) 722 

(45.7) 1379 (44.7%) 

Total 182 1435 2962 
Kasus-kasus yang Dipilih: Anak-anak yang pertama mendapatkan hasil tindak lanjut dan <=12 bulan tahun, 21-40 
hari interval antara hari 1 – tindak lanjut yang pertama 
 
 
 

Ringkasan Temuan Berkaitan dengan Status Gizi dan Usia  
 
Pelaksana Pos Gizi (baik pemerintah dan LSM) cukup berhasil dalam 
merehabilitasi anak-anak kurang gizi dalam jangka pendek khususnya 
anak-anak kurang gizi yang lebih parah. Menurut data yang ada, 
kenaikan tidak selalu bertahan setelah tiga bulan. Menyusul 
rekomendasi internasional baru-baru ini, disarankan untuk membatasi 
aspek rehabilitatif dari pos gizi untuk anak-anak di bawah usia dua 
tahun. Untuk memahami kapan pos gizi lebih berhasil, sebuah asesmen 
kualitatif yang rinci dilakukan, hasil-hasilnya dijabarkan di bagian 
berikut.  

 

3.2 Hasil-hasil Perubahan Perilaku 
 
Lima mitra DAP membuat satu set indikator standarisasi perilaku yang diukur 
dalam baseline 2004. Sampai sekarang, hanya World Vision International telah 
menyelesaikan survey finalnya dan dapat membandingkan hasil-hasilnya 
dengan baseline. Lsm-lsm lain akan menambahkan hasil mereka segera 
setelah selesai. Tabel berikut menunjukkan hasil-hasil untuk indikator-
indikator kunci yang diperoleh oleh World Vision International di daerah-
daerah target mereka – Jakarta Utara dan Surabaya.   
 



Asesmen Pos Gizi  
September 2008  

17

 
Indikator Baseline  % Final % 
% anak-anak berusia 6-9 bulan yang 
menerima jumlah pemberian 
makan/hari 

 89% 
Jakarta: 90.6% 
Surabaya: 87.2% 

% anak-anak berusia 0 sampai 5.99 
bulan yang menyusui ASI eksklusif  

15 30.9 

Rata-rata jumlah kelompok makanan 
yang dikonsumsi oleh anak-anak 6-
23.99 bulan pada 24 jam terakhir 

Jakarta: 3.8 (dari 8 
kelompok makanan) 
Surabaya: 2.9 (dari 8 
kelompok makanan) 

Jakarta: 3.8 (dari 8 
kelompok makanan) 
Surabaya: 3.7 (dari 
8 kelompok 
makanan) 

Jumlah rata-rata kelompok makanan 
yang dikonsumsi oleh anak-anak 
berusia 24 -59.99 bulan pada 24 jam 
terakhir 

Jakarta: 4.1 (dari 8 
kelompok makanan) 
Surabaya: 4.3 (dari 8 
kelompok makanan) 

Jakarta: 5.1 (dari 8 
kelompok makanan) 
Surabaya: 5.0 (dari 
8 kelompok 
makanan) 

Skor prevalensi praktek-praktek 
pemberian makan kepada anak kecil 
(skoring 6 skornya) 

  

% pemberi asuhan yang melaporkan 
penggunaan sabun untuk mencuci 
tangan setidaknya 2 waktu penting 
pada 24 jam terakhir 

55.3% 
Jakarta: 48.9% 
Surabaya: 56.9% 

63.3% 
Jakarta: 68.5% 
Surabaya: 58.1% 

Peningkatan pemberian makan setelah 
sakit 

  

 

3.3 Partisipasi masyarakat 
 
Asesmen ini tidak hanya menemukan 
hubungan antara partisipasi masyarakat 
yang baik dengan keberhasilan suatu pos 
gizi, lsm-lsm merasa bahwa partisipasi 
masyarakat adalah salah satu 
keberhasilan mereka. Hampir di tiap 
komunitas masyarakat yang dikunjungi 
oleh tim asesmen, para pemimpin 
masyarakat mengerti pos gizi dan mampu 
menjelaskan apa yang terjadi di pos gizi. 
Banyak pemimpin masyarakat 
mengatakan mereka menerima laporan 
dari kader-kader tentang jumlah anak-
anak yang kurang gizi dan kemajuan pos 
gizi.    
 

Ketika pemimpin masyarakat 
lebih memahami tujuan pos gizi 
dan dapat menyebutkan 
konsekuensi-konsekuensi 
malnutrisi, juga ada dukungan 
bahan-bahan yang cukup dari 
tiap pemimpin masyarakat dan 
individu lainnya di masyarakat.  
Misalnya, dalam satu komunitas 
di Garut, kepala desa 
menyumbangkan 5 kg beras 
untuk tiap sesi pos gizi dan 
anggota masyarakat lainnya 
menyumbang sayuran.   
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Pemerintah setempat menyumbang dana yang signifikan di beberapa 
komunitas masyarakat atau bahan-bahan lain untuk pos gizi. Para pemimpin 
masyarakat membantu mengarahkan keluarga-keluarga dan beberapa di 
antaranya mengunjungi secara rutin posyandu atau pos gizi. Dukungan 
seperti itu dari para pemimpin masyarakat hanya terjadi ketika para pemimpin 
memahami sebab-sebab dan akibat-akibat kekurangan gizi dan memahami 
tingkat malnutrisi di komunitas masyarakatnya. 
 
Secara keseluruhan, di antara masyarakat yang dikunjungi oleh tim asesmen, 
ada bukti melalui sumbangan dan komitmen verbal bahwa para pemimpin 
masyarakat telah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memperbaiki status 
gizi anak-anak di masyarakatnya. Beberapa disebutkan bahwa mereka 
sekarang senang terlibat dalam program desa siaga juga.  
 
Tim asesmen menemukan banyak contoh jika para pemimpin yang tidak 
dipilih mengerti dan terlibat dalam pos gizi dan posyandu. Dalam satu 
komunitas masyarakat Jakarta, misalnya, seorang pensiunan guru membantu 
pencatatan. Di beberapa komunitas masyarakat, para pemimpin agama telah 
memegang peran penting dalam meningkatkan kehadiran.   In Depok, seorang 
tetangga yang menjadi tuan rumah pos gizi membagikan pasokan airnya 
untuk pos gizi. Tampaknya akan lebih banyak kesempatan untuk dukungan 
seperti itu jika para kadernya mau melakukan lebih banyak promosi. 
 

3.4 Peningkatan Kapasitas Lokal  

 
Kader-kader 
 
Pelaksana pos gizi berharap bahwa 
partisipasi dalam pos gizi akan 
meningkatkan kapasitas lokal, khususnya 
ketrampilan para kader untuk secara 
mandiri melaksanakan pos gizi. Dalam 
beberapa wawancara dan kelompok fokus 
para kader dapat menunjukkan dalam 
berbagai cara bahwa ketrampilan mereka telah meningkat. Banyak yang 
menyatakan perasaannya bahwa mereka lebih mampu membimbing para ibu 
sekarang, dan mereka mengungkapkan pemahaman yang lebih baik tentang 
gizi, persiapan makan, dan isu-isu kesehatan anak.   
 
Namun, tim asesmen tidak bertemu dengan kader yang melaksanakan pos gizi 
oleh mereka sendiri tanpa dukungan sebuah lsm atau dinkes. Ketika ditanya 
apakah mereka dapat melaksanakan pos gizi sendiri dengan dukungan 
masyarakat, kebanyakan kader mengatakan mereka tidak cukup percaya diri, 
dan tidak dapat mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul. Namun, 

Semua kader yang 
diwawancarai mengatakan 
bahwa keluarga tak mampu 
memang dapat memiliki 
anak-anak yang bergizi 
baik.   



Asesmen Pos Gizi  
September 2008  

19

para kader pos gizi benar-benar merasakan hubungan lebih kuat dengan para 
pemimpin masyarakat dan banyak yang mengatakan mereka bersedia 
meminta dukungan materi untuk kegiatan-kegiatan di masa datang.   
 
Staf puskesmas 
 
Pembangunan kapasitas terbesar terjadi di antara 
staf puskesmas. Staf gizi dan mereka yang bekerja 
secara langsung dengan pos gizi mengatakan mereka 
belajar lebih banyak tentang praktek-praktek 
masyarakat yang ada, serta belajar banyak tentang 
nilai gizi makanan melalui perencanaan menu. 
Mereka menjelaskan bahwa mereka memperoleh 
lebih banyak ketrampilan tentang monitoring 
pertumbuhan dan hubungan penyakit dengan 
kondisi gizi. Tampaknya semua staf gizi, dan banyak 
staf puskesmas lainnya jelas-jelas mengerti konsep penyimpangan positif 
(positive deviance), serta bagaimana melaksanakan PDI. Terbukti staf 
puskesmas dan dinkes, yang diwawancarai, telah mengetahui bahwa 
keikutsertaan dalam pos gizi telah memberikan energi dan motivasi baru 
untuk pekerjaan mereka.  
 

3.5 Perbandingan Desa-Kota 
 
Analisa awal menunjukkan bahwa 
persentase yang lebih besar anak-anak di 
NTT, sebuah daerah pedesaan yang 
terpencil, mendapat kenaikan 400g atau 
lebih dalam satu bulan dibanding anak-
anak di daerah perkotaan atau semi-kota. 
Ini mengarahkan kami pada suatu 
landasan awal, tetapi tidak tepat untuk 
menyatakan bahwa pos gizi mungkin lebih berhasil di daerah pedesaan. 
Analisa lebih detil dan review dari temuan kualitatif menampilkan keraguan 
mengenal hal ini. Pertama, perbedaan “angka kelulusan” tidak signifikan 
secara statistik. Kedua, ada perbedaan signifikan dalam status gizi anak-
anak yang mengikuti program dan pada baseline; dengan level kekurangan gizi 
sedang dan parah/buruk yang lebih tinggi di NTT, seperti ditunjukkan dalam 
tabel di bawah ini. Dari data tersebut tampaknya berbeda dalam status gizi, 
bukan seting pedesaan vs perkotaan yang menyebabkan perbedaan status gizi 
antara daerah kota dan desa. Kami akan membahas kemungkinan faktor 
lainnya untuk perbedaan antara NTT dan daerah perkotaan dalam dokumen 
ini.  
 

Banyak staf 
puskesmas 
mengatakan bahwa 
mereka sekarang 
mengerti kunci untuk 
memperbaiki status 
gizi dalam mengubah 
perilaku ibu, tidak 
hanya memberikan 
makan.  

Nutrition status, not the rural or 
urban context explains the 
difference in pos gizi results. 
Increased weight gain was 
significantly correlated with poor 
nutrition status. 
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4. Analisa  
 

4.1 Faktor-faktor yang menyumbang keberhasilan 
 
Untuk menentukan faktor-faktor yang paling selaras dengan keberhasilan 
dalam hal kenaikan berat yang memadai sebagai hasil dari intervensi pos gizi, 
kami membandingkan komunitas-komnuitas masyarakat dengan prosentase 
tinggi anak-anak yang memperoleh kenaikan BB 400g dengan mereka yang 
mengalami keberhasilan yang sangat terbatas. Untuk tiap pos gizi, kami 
menggunakan informasi yang dikumpulkan dari wawancara-wawancara dan 

observasi-observasi kualitatif secara ekstensif bersama dengan rincian 
pelaksanaan yang diberikan oleh lsm-lsm dan dinkes untuk membuat 
perbandingan.  
 
Yang mengejutkan, beberapa faktor tidak terlihat mempengaruhi, termasuk 
apakah penyelidikan penyimpangan positif dilakukan atau tidak, lamanya 
pelatihan kader, atau sikap para ibu dalam memprioritaskan kesejahteraan 
anak mereka. Dalam kasus PDI, asesmen ini tidak bisa menelaah mengapa 
PDI yang telah dilakukan tidak berpengaruh, apakah karena kualitas PDI 
dan/atau ketidakmampuan untuk menggunakan hasil-hasil dari pos gizi. 
Juga, tidak memungkinkan untuk tim asesmen mengobservasi kualitas 
pelatihan kader.  
 
Semua faktor yang diidentifikasi yang berhubungan dengan keberhasilan 
disebutkan secara langsung atau tidak langsung dalam daftar kelompok CORE 
dari Elemen Penting untuk pos gizi, yang tercantum dalam Lampiran B. 
Dokumen ini, yang dibuat dari gabungan pengalaman di seluruh dunia, 
adalah alat yang berguna untuk menilai kualitas pelaksanaan pos gizi. 
Elemen-elemen penting yang dikerjakan dengan baik oleh lsm-lsm mencakup 

Faktor-faktor Utama yang Berhubungan dengan Keberhasilan 
 

 Kegiatan-kegiatan tambahan seperti air dan sanitasi, desa siaga 
 Obat cacing sebelum penerimaan ke pos gizi 
 Frekuesi kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader setelah sesi pos gizi. 
 Pemahaman kader tentang konsep-konsep utama di balik pos gizi  
 Pemahaman staf puskesmas tentang konsep-konsep utama di balik pos gizi  
 Staf Puskesmas meyakini kefektifan Pos gizi 
 Pemahaman pemimpin masyarakat tentang penyebab dan akibat dari 
kekurangan gizi  

 Masyarakat mendukung pos gizi dengan bahan-bahan atau dana 
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pengadaan pos gizi selama 10 sampai 12 hari berturut-turut, pembatasan 
jumlah peserta dalam kelompok-kelompok, kehadiran para ibu dengan baik, 
dan keterlibatan masyarakat yang sangat bagus di banyak kasus.  
 

4.2 Tantangan-tantangan 
 
Beberapa temuan dari data monitoring menunjukkan kebutuhan untuk 
memperkuat proses implementasi. Tabel berikut ini mendaftar temuan-temuan 
utama, implikasinya dan kemungkinan alasan-alasannya yang ditemukan 
dalam asesmen kualitatif yang bisa menjadi alasan untuk temuan-temuannya.  
  

Temuan Kecenderungan 
penyebab 

Kemungkinan alasannya 

 
79% anak-anak 
yang ada datanya 
pada kami tidak 
dapat 
mempertahankan 
berat badannya 
dalam 3 bulan  

 
 Para ibu tidak belajar 

tentang apa yang harus 
dilakukan secara berbeda 
untuk memberi makan 
dan memberi asuhan 
untuk anaknya. 

 
 Bantuan (secara fisik 

atau sosial) tidak pada 
tempatnya untuk 
memastikan perilaku 
dapat dipraktekkan di 
rumah. 

 

 
 PDI-nya tidak menelaah 

perilaku-perilaku dan strategi-
strategi PD yang utama, atau 
strategi dan perilaku ini tidak 
diajarkan kepada para ibu.  

 Para kader mencoba untuk 
memberikan terlalu banyak 
pesan-pesan kesehatan lainnya 
kepada para ibu yang tidak 
bisa melakukan begitu banyak 
perubahan pada satu waktu 
bersamaan. 

 Para ibu tidak menerima 
kunjungan rumah yang cukup 
untuk memastikan bahwa 
mereka mampu mengubah 
praktek-praktek atau 
mempraktekkan di rumah. 

 Para ibu kekurangan akses 
infrastruktur yang diperlukan 
untuk mempraktekkan perilaku 
seperti tempat mencuci tangan 
di rumah.  

 Para ibu kekurangan 
dukungan/bantuan dari 
keluarga dan/atau tetangga 
untuk mempraktekkan perilaku 
baru seperti menghindari 
makanan yang tidak sehat  

41.4% dari 
semua anak tidak 
memperoleh 
kenaikan BB 

Anak-anak tidak 
mengonsumsi atau 
bermetabolisme banyak zat-
zat gizi dan kalori ekstra 

 Menu-menu tidak 
direncanakan dengan cukup 
baik untuk memastikan dosis 
tinggi zat-zat gizi yang 
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bahkan 200g pun 
selama sesi 10 
hari pos gizi. 

yang diperlukan untuk 
mencapai/mengejar 
pertumbuhan.   

diperlukan untuk mengejar 
kenaikan berat badan. 

 Beberapa anak normal atau 
hanya sedikit kurang gizi yang 
ringan sehingga berat 
badannya tidak naik. 

 Anak-anak tidak lapar dan 
tidak makan semua makanan 
di pos gizi. 

 Keluarga-keluarga memberi 
makan anak-anak lebih sedikit 
di rumah karena mereka 
mendapatkan makanan PG.   

 Beberapa anak mungkin sudah 
memiliki penyakit seperti TB.   

Rata-rata, anak-
anak di NTT naik 
BB 327g  selama 
pos gizi dibanding 
rata-rata  215g di 
daerah-daerah 
lain. Ini 
signifikan secara 
statistik. 

Karena beberapa anak pos 
gizi di daerah kota naik BB 
dengan jumlah berat yang 
sama, perbedaannya bukan 
desa-kota.  
 
Hanya beberapa dari 
perbedaan besar ini dapat 
dihubungkan dengan status 
gizi buruk pada anak-anak 
NTT ketika mereka mulai 
ikut pos gizi.   

Ada beberapa perbedaan praktek-
praktek budaya di NTT.  Misalnya, 
banyak anak makan dengan 
duduk dengan keluarga. 
 
Anak-anak NTT tidak memiliki 
banyak akses kepada kudapan 
yang bisa dibeli di toko yang bisa 
membuat mereka kenyang tanpa 
ada asupan zat gizi dan 
menghilangkan nafsu makan 
mereka untuk makanan yang 
sehat. 
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5. Rekomendasi  
 
Dua set rekomendasi disajikan di dalam bagian ini. 
 
• Rekomendasi umum untuk memastikan kualitas implementasi pos gizi 
• Rekomendasi khusus untuk DEPKES untuk memperbesar skala dan 

integrasi PD di Indonesia 
 

5. 1 Rekomendasi Umum untuk  Memastikan Kualitas Implementasi Pos 
Gizi 
 
Pelaksanaan pos gizi lebih lanjut di Indonesia, baik oleh lsm-lsm atau oleh 
pemerintah, harus bertujuan untuk mengurangi level malnutrisi secara 
berkesinambungan. Berdasarkan pada faktor-faktor yang berhubungan 
dengan keberhasilan, temuan-temuan kunci dan Elemen-elemen Penting, 
saran-saran berikut diberikan untuk memperkuat penerapan Pos gizi di 
Indonesia.  
 
‘Positive Deviance’ tidak harus berarti pos gizi, PD bisa digunakan dengan 
berbagai cara. 
 
Pendekatan positive deviance dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
strategi-strategi perubahan perilaku selain dari pos gizi. Misalnya jika hasil-
hasil PDI anak-anak memakan kudapan yang sehat karena ibu-ibu mereka 
membatasi pilihan kudapan mereka pada tempe, telur atau buah maka 
masyarakat dapat melaksanakan kampanye untuk meningkatkan dukungan 
sosial untuk kudapan yang sehat dengan mempromosikan pesan ‘ibu yang 
baik memberikan kudapan yang sehat untuk anak-anaknya’ pada sebuah 
poster dengan gambar-gambar kudapan yang tersedia di daerah setempat. 
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Potensi Penggunaan yang lain dari hasil-hasil PDI.  
Hasil PDI  Kemungkinaan Intervensi 
Anak mencuci tangan dengan sabun 
sebelum makan  

+Membuat tempat mencuci tangan 
dengan sabun di rumah  
+Memfasilitasi kegiatan-kegiatan 
pencucian tangan di masyarakat  
+Mengajarkan lagu mencuci tangan 
kepada anak-anak di sekolah, 
posyandu 

Ibu memilih kudapan khusus untuk 
anak untuk membatasi konsumsi 
makanan tidak sehat  

+Mengembangkan daftar kudapan 
sehat di masyarakat 
+Mengadakan kompetisi lagu untuk 
anggota masyarakat untuk 
mengiklankan kudapan sehat di 
masyarakat 
+Membuat poster-poster dengan 
sebuah daftar kudapan yang sehat 
sehingga para ibu tahu kudapan mana 
yang sehat 

Proses Positive Deviance dan Pos gizi dapat dibagi menjadi dua fase penting: fase 
penyelidikan penyimpangan positif (PDI) dan fase intervensi. Bagaimana sebuah 
organisasi memilih menggunakan hasil-hasil PDI bisa berbeda.  
 
Fase Satu: Penyelidikan penyimpangan positif (Positive Deviance Inquiry) 

1. Jelaskan permasalahan yang akan ditangani. Dalam kasus pos gizi, 
masalah yang diidentifikasi adalah malnutrisi. 

2. Tentukan praktek-praktek umum yang ada dan gambarkan situasi 
setempat. 

3. Temukan keluarga yang mempunyai anak-anak yang bergizi baik yang 
melakukan hal-hal yang berbeda (hal apa?) sehingga anak-anak mereka 
tetap sehat walau keadaan mereka tidak mampu (Positive Deviance Inquiry). 

Fase Dua: Intervensi terhadap perubahan perilaku  
4. Desain sebuah intervensi untuk menggunakan hasil-hasil PDI untuk 

mendorong orang lain di masyarakat agar mengubah perilaku. Dalam 
kasus pos gizi, intervensi yang dirancang adalah pos gizi itu sendiri.  

5. Telaah keefektifan intervensi melalui monitoring dan evaluasi. 
6. Sebarluaskan  hasil-hasil dan pesan-pesan kepada orang lain di 

masyarakat dan lingkungan sekitarnya (tetangga). 
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Pemberi asuhan memberikan telur atau 
tempe kepada anak tiap hari 

+Melatih pedagang kaki lima tentang 
bagaimana menyiapkan menu yang 
meliputi lebih banyak telur dan tempe 
untuk makanan pembuka untuk anak-
anak 
+Mempromosikan pedagang kaki lima 
yang memasak makanan PD melalui 
lagu, kampanye, poster. 

 
 
 
Memastikan hak-hak anak dipenuhi dan diterima di pos gizi. Anak-anak 
yang BB rendah pada level sedang atau parah adalah paling mendapatkan 
manfaatnya dari pos gizi.   
 
Setelah posyandu mengidentifikasi seorang anak dengan BB rendah untuk usianya, 
langkah-langkah tambahan harus dilakukan.   
 
Ukur tinggi badan anak untuk menentukan apakah beratnya normal untuk tinggi 
badannya.   

 Jika normal, ini adalah sebuah indikasi bahwa anak tersebut tidak perlu 
masuk ke pos gizi.   

 Jika anak tersebut tidak mempunyai berat badan yang cukup untuk tingginya 
atau untuk usianya dibawah -2 S, dia sebaiknya mengikuti pos gizi.  

 Jika anak tersebut sangat kurus atau cukup kurus, rujukkan anak tersebut 
untuk cek kesehatan yang lengkap khususnya yang memfokuskan pada TB, 
malaria, diare yang berulang, atau kondisi kronis. Mulai perawatan untuk 
kondisi tersebut dan masukkan anak tersebut di pos gizi berikutnya.  

 
Pastikan tiap anak diberi obat cacing dan menerima cek kesehatan 
sebelum memulai pos gizi 
 
Semua anak sebaiknya diberi obat cacing sebelum masuk pos gizi. Ketika ini 
dilakukan di Indonesia, anak-anak bertambah berat badannya dengan cepat. 
 
Rujuk anak-anak yang mempunyai masalah khusus dalam makan ke 
spesialis; jangan membuat ibu berpikir bahwa dengan PG saja akan 
mengatasi masalah tersebut.  
 
Fokus PDI adalah mengidentifikasi strategi bukan hanya perilaku  
 
PDI perlu melibatkan pencarian strategi-
strategi, tidak hanya perilaku. Misalnya 
PDI mungkin menemukan bahwa 
beberapa keluarga yang sangat tidak 
mampu yang mempunyai anak-anak 

Kaders will need to find and 
share the strategy not just the 
message of feeding the child 
eggs frequently. 
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bergizi baik memberikan makan anaknya sebuah telur setiap dua hari. 
Pertanyaannya adalah “Bagaimana keluarga miskin bisa mendapatkan telur-
telur itu?”  Apakah mereka tukar tambah dengan tetangga yang mempunyai 
ayam?  Apakah mereka tidak lagi membeli kudapan agar uangnya bisa 
membeli telur?   
 
Prioritaskan pesan-pesan kesehatan yang paling penting dan hanya pesan-
pesan yang langsung berkaitan dengan memperbaiki status gizi  
 
Ada banyak perilaku sehat yang baik, tapi pos gizi harus memfokuskan hanya 
pada perilaku-perilaku yang langsung berhubungan dengan perbaikan status 
gizi. Para ibu hanya bisa menyerap sejumlah pesan secara terbatas selama pos 
gizi. Oleh karena itu, para kader harus memilih praktek-praktek kesehatan 
dan gizi yang paling penting untuk diberikan dan ditunjukkan selama sesi pos 
gizi. Para kader dan staf puskesmas dapat membuat kegiatan-kegiatan lain 
untuk mengajarkan semua ibu di masyarakat itu banyak perilaku sehat 
lainnya.  
 
Praktek-praktek dan strategi-strategi PD yang diidentifikasi melalui PDI 
harus menjadi konten utama dari hal-hal yang diajarkan selama pos gizi 
 
Wawancara dengan para ibu menunjukkan bahwa mereka terjebak dengan 
banyak praktek dan banyak pesan selama pos gizi. Walau mereka bisa 
mengulang apa yang telah mereka dengar/dapatkan, mereka sedikit sekali 
mempraktekkannya dan mereka tidak dapat membedakan praktek-praktek 
yang mana saja yang telah dilakukan oleh keluarga tidak mampu lainnya 
(praktek-praktek PD). Praktek-praktek dan strategi-strategi PD yang 
diidentifikasi melalui PDI harus menjadi konten utama dari hal-hal yang 
diajarkan selama pos gizi.  
 
Pilih keluarga PD yang paling tidak mampu diantara keluarga yang tidak 
mampu yang memiliki anak bergizi baik.  
 
Pemilihan keluarga-keluarga PD itu penting. Keluarga-keluarga PD adalah 
yang paling tidak mampu diantara yang tidak mampu yang memiliki anak 
bergizi baik. Para kader memerlukan lebih banyak bimbingan tentang 
bagaimana menentukan keluarga-keluarga yang benar-benar termiskin, dari 
yang mereka pilih di antara keluarga-keluarga PD.   
 
Selain perilaku-perilaku dan strategi-strategi PD, pos gizi sebaiknya 
melibatkan perilaku-perilaku yang dapat dipraktekkan oleh semua ibu 
tiap hari. 
 
Seperti disebut sebelumnya, para ibu dapat belajar hanya beberapa ide atau 
praktek baru dalam satu waktu. Selain perilaku dan strategi PD, pos gizi akan 
melibatkan beberapa praktek yang mendasar. Praktek-praktek ini meliputi: 
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mencuci tangan, memotong kuku, membuat anak tetap duduk ketika makan, 
terus menyusui, dan pengolahan makanan yang aman. Semua ini adalah 
perilaku yang dapat dipraktekkan oleh semua ibu setiap hari dari pos gizi.   
 
Melaksanakan sebuah PDI adalah langkah penting baik untuk kader dan 
masyarakat untuk belajar tentang perilaku, strategi dan makanan yang 
terjangkau. Namun, hasil-hasil dari satu PDI dapat digunakan di 
masyarakat atau RW lainnya  
 
Di RW-RW dan komunitas masyarakat lainnya, yang memiliki kondisi serupa, 
mungkin tidak perlu melaksanakan PDI di tiap komunitas masyarakat. Tetapi 
satu atau dua kader dari beberapa RW atau komunitas masyarakat dapat 
bekerja bersama untuk melakukan PDI di satu lokasi dan menggunakan 
hasilnya untuk lokasi-lokasi lainnya. Setidaknya beberapa kader memerlukan 
pengalaman belajar dalam melakukan PDI, tetapi beberapa yang dipilih dapat 
memberitahukan apa yang telah mereka pelajari atau temukan kepada kader-
kader lainnya di lingkungan masyarakat sekitar. Ketika melakukan PDI, para 
kader dapat belajar makanan-makanan apa yang ada atau yang dapat dibeli 
oleh keluarga-keluarga tidak mampu.  Ini pengetahuan yang sangat penting 
untuk merencanakan menu-menu. 
 
Menu pos gizi adalah makanan pada gizi yang khusus (sebuah dosis gizi) 
bermaksud mempercepat penyembuhan anak yang kurang gizi. Ini tidak 
bisa diserahkan kepada para kader dan ibu untuk merencanakan 
sesukanya.  
 
Seperti yang disebutkan sebelumnya, lebih dari sepertiga peserta tidak 
mencapai 200g selama sesi pos gizi. Ini sepertinya mengindikasikan bahwa 
menu-menunya tidak memadai, dan peninjauan menu selanjutnya 
mengungkapkan bahwa banyak yang tidak mengandung keragaman makanan. 
Terlebih lagi, observasi-observasi pos gizi menunjukkan bahwa kader tidak lagi 
mengikuti menu-menu yang direncanakan di awal.  
 
Elemen-elemen Penting untuk pos gizi di Lampiran B mendaftar jumlah gizi 
khusus yang harus dimasukkan ke dalam menu.  Porsi yang akan dimakan 
anak harus direncanakan secara seksama dan anak harus memakan semua 
yang diberikan. Ahli gizi di puskesmas memerlukan training dan akses pada 
sebuah daftar konten zat gizi dalam makanan pada umumnya untuk 
membantu dalam perencanaan menu. Alternatifnya, dinkes mungkin ingin 
menyarankan 4 menu yang berbeda dengan konten gizi dasar dan tiap pos gizi 
hanya perlu menambahkan makanan lainnya yang diidentifikasi di dalam PDI.   
 
Makanan-makanan yang ada di dalam menu-menu harus terjangkau oleh 
keluarga-keluarga yang paling tidak mampu.  
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Jika para ibu mengatakan mereka tidak dapat membawa kontribusi, baik 
karena makanan dalam menunya terlalu mahal atau, mereka perlu 
mendiskusikan strategi-strategi dimana bisa menemukan makanan dengan 
harga yang terjangkau. Ini bagian dari pembelajaran pos gizi dan alasan untuk 
mensyaratkan para ibu membawa kontribusi. Alasan lain yang memungkinkan 
untuk respon ini adalah bahwa menu-menunya dimasak lebih dari hanya 
untuk peserta. Untuk mengurangi biaya, cari tahu bagaimana para ibu dan 
relawan kesehatan merencanakan dan menyiapkan menu. 
 
Para kader memerlukan program training yang komprehensif 
 
Topik-topik training yang disarankan meliputi: 
 
• Antropometrik – arti dari pengukuran dan bagaimana menentukan 

malnutrisi. 
• Ketrampilan pembelajaran orang dewasa, ketrampilan fasilitasi 
• Ketrampilan konseling untuk posyandu dan untuk melakukan kunjungan 

rumah – penanganan masalah dengan ibu 
• IYCF – FADVA – Frekuensi, jumlah, kepadatan, penggunaan, pemberian 

makan secara aktif, keragaman menu di rumah, ukuran porsi, 
menggunakan makanan setempat dan makanan PD, cara-cara untuk 
mendorong anak-anak untuk makan ketika mereka tidak mau makan, 
pemberian makan ketika sakit, kudapan yang sehat  

• Teknik-teknik evaluasi  
• Mencuci tangan dan promosi kesehatan  
• Menghitung menu untuk pos gizi 
• Paket training PD yang sekarang  
• Studi-studi kelayakan  
• Kegiatan-kegiatan Harian Keluarga atau Pemberi asuhan – penjadwalan PG 

yang tepat 
• Survey pasar  
• Pemetaan daerah vs. Pemetaan anak-anak yang kurang gizi  
• Ranking keadaan ekonomi, mengidentifikasi orang-orang PD  
• Bagaimana menentukan praktek-praktek gizi dan kesehatan yang sekarang 

di masyarakat  
• PDI dengan analisis tentang bagaimana mengembangkan sesi PG yang baik 

berdasarkan pada temuan-temuan PD dan strategi-strategi PD. 
• Training kunjungan rumah  
• Bagaimana melakukan kunjungan-kunjungan rumah  
• Penggunaan suatu bentuk yang akan digunakan untuk mengingatkan 

kader apa yang harus diobservasi, dibantu  
• Konseling sederhana berdasarkan pada pemecahan masalah yang dihadapi 

oleh keluarga dan penemuan strategi-strategi  
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• Sistem rujukan dan menindak lanjuti rujukan-rujukan – apakah telah 
dilaksanakan, dan penyelesaian perawatan  

• Konsep-konsep pos gizi/PD Hearth  
• Penelitian formatif yang sederhana – observasi, diskusi kelompok 

/wawancara 
• Bagaimana memberikan dukungan dan bimbingan yang positif kepada ibu 

dan memimpin diskusi informal tentang topik-topik selama sesi  
• Bagaimana mengembangkan pesan-pesan lokal yang kreatif dan 

menyampaikannya di posyandu, warung atau 
• Mengantarkan pesan-pesan pada pertemuan-pertemuan kelompok agama 

/pengajian, dan arisan 
• Bagaimana menyiapkan proposal sederhana untuk pendanaan  
 
Pastikan para kader memiliki pemahaman tentang penyebab malnutrisi 
dan perilaku-perilaku kesehatan yang terkait.  
 
Para kader membutuhkan pemahaman yang lebih baik dari penyebab-
penyebab kekurangan gizi dan perilaku kesehatan yang terkait sebelum 
mereka dapat melaksanakan PDI yang baik dan menganalisa hasil-hasilnya. 
Tabel xx mengilustrasikan bagaimana kurangnya pengetahuan tentang 
penyebab-penyebab langsung kekurangan gizi menyebabkan kebingungan 
ketika memprioritaskan pesan-pesan kesehatan untuk dipromosikan selama 
PG. Alat yang mutakhir untuk PDI harus diperbaiki untuk menangkap hanya 
perilaku-perilaku yang langsung berhubungan dengan status gizi.   
 
Tabel xx: Beberapa Contoh Perilaku PD yang Relevan dengan Status Gizi  

 
Para kader perlu memahami mengapa keluarga-keluarga diminta untuk 
membawa kontribusi. 
Kontribusi telah membuat masalah yang signifikan untuk para ibu dan kader. 
Para kader perlu memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang mengapa para 
ibu diminta untuk membawa kontribusi. Beberapa di antaranya menjelaskan 
ini ketika mereka diwawancarai. Jika menu-menunya direncanakan hanya 
untuk memberi makan anak-anak dengan porsi tertentu, jumlah kontribusi 
yang lebih sedikit akan diperlukan. Juga, para ibu tidak perlu membawa 
semuanya untuk tiap makanan. Mereka sebaiknya membawa setidaknya 
sedikit dari masing-masing jenis makanan di hari yang berbeda selama pos 

Perilaku-perilaku yang langsung berhubungan 
dengan gizi yang baik  

Perilaku-perilaku baik yang tidak 
berhubungan  

1. Mencuci tangan anak sebelum makan  
2. Memberi makan ikan kepada anak tiap hari  
3. Ibu membuat kudapan daripada membelinya  
4. Anak selalu makan sayuran dengan makanan 
lainnya 

1. Menggosok gigi tiap hari 
2. Memandikan anak dua kali sehari  
3. Anak tidur siang tiap hari  
4. Ayah bermain dengan anak  
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gizi. Misalnya, jika para ibu membawa lima telur satu hari, lima telur lainnya 
yang diperlukan bisa datang dari dana kontribusi masyarakat.  
 
Para kader perlu sepenuhnya memahami konsep-konsep yang mendasari 
positive deviance/pos gizi 
Asesmen menemukan bahwa tidak ada perbedaan dalam lamanya training 
kader dan seberapa efektif pos gizi tersebut. Perbedaannya adalah dalam 
seberapa baik pemahaman kader tentang konsep-konsep yang mendasari 
metodologi pos gizi/PD hearth. Kader-kader harus memahami MENGAPA 
menu-menunya harus padat zat gizi, MENGAPA para ibu harus membawa 
kontribusi, MENGAPA kunjungan rumah diperlukan, dll. Kader-kader juga 
perlu belajar lebih jauh tentang gizi dan bekerja dengan ibu sebelum mereka 
memulai training pos gizi.   
 
Kader-kader memerlukan lebih banyak training dalam memahami 
mengapa mereka perlu mengadakan kunjungan rumah dan bagaimana 
melaksanakan kunjungan rumah termasuk apa yang harus diamati dan 
bagaimana membantu para ibu untuk mendapatkan solusi dari kesulitan-
kesulitan mereka.  
Misalnya, jika seorang ibu mengatakan anaknya tidak mau makan sebanyak 
di rumah ketika di pos gizi, maka kadernya perlu membantu dia mencari tahu 
mengapa anaknya makan lebih sedikit dan apa yang harus dilakukan agar 
anaknya makan lebih banyak. Bermain peran selama training akan 
bermanfaat untuk para kader. 
 
Para kader sebaiknya melakukan kunjungan-kunjungan rumah setiap dua 
atau tiga hari setelah akhir pos gizi, dan membantu para ibu 
mempraktekkan di rumah apa yang telah mereka pelajari.  
Salah satu faktor utama keberhasilan adalah kunjungan rumah. Para kader 
sebaiknya melakukan kunjungan rumah. Kader mengunjungi ibu di rumah 
tiap dua atau tiga hari setelah sesi pos gizi selama dua minggu lagi. Asesmen 
menunjukkan bahwa ini salah satu faktor keberhasilan dari pos gizi. Selama 
kunjungan-kunjungan ini, kader perlu mengobservasi ketika ibu 
mempraktekkan apa yang mereka pelajari di pos gizi. Jika tidak kader perlu 
bertanya pada ibu mengapa mereka tidak dapat melakukan hal ini di rumah. 
Bersama-sama mereka membahas solusi-solusi dari alasan-alasan yang 
diberikan ibu.  
 
Meluluskan anak-anak dengan cepat, memberikan tindak lanjut di rumah, 
dan mendorong ibu agar tetap melakukan praktek-prakteknya sehingga 
anaknya akan naik berat badannya lebih banyak lagi di posyandu 
berikutnya yang akan membuat para ibu terinspirasi daripada harus 
mengulang pos gizi. 
Data monitoring menunjukkan bahwa banyak anak naik BB 400g dalam satu 
bulan atau bahkan selama sesi pos gizi, tapi tetap masih belum 
diperkenankan untuk lulus karena mereka tidak mencapai status “normal” 
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pada KMS atau memenuhi beberapa kriteria. Ketika mereka diminta ntuk 
mengulang, ibu-ibu mereka merasa mereka telah gagal dan kehilangan 
motivasinya. Ketika diwawancarai oleh tim asesmen, para ibu mengatakan 
mereka paling banyak belajar dari pos gizi pertama yang mereka hadiri. 
Beberapa di antaranya mengatakan pos gizi kedua merupakan penguatan 
yang baik untuk pembelajaran mereka, tetapi sesi-sesi berikutnya tidak 
mengajarkan mereka hal-hal baru.   
 
Melatih kader tidak cukup. Mentoring, dukungan dan supervisi baik dari 
LSM atau staf puskesmas itu penting. 
Training tidaklah cukup untuk memastikan bahwa kader memiliki kapasitas 
untuk melaksanakan pos gizi (PD/hearth) dan kegiatan-kegiatan lain di 
masyarakat. Asesmen menemukan bahwa frekuensi mentoring dan dukungan 
pemecahan masalah yang mereka terima baik dari lsm atau staf puskesmas 
sangatlah penting bagi kemampuan mereka untuk melaksanakan pos gizi yang 
berhasil. Staf sebaiknya merencanakan untuk melakukan kunjungan hampir 
setiap hari ke pos gizi ketika pertama kali dimulai. Staf yang mengunjungi 
mereka juga perlu pemahaman yang jelas tentang semua konsep pos gizi 
untuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman kader dan membantu 
mereka memecahkan persoalan. 
 
Staf puskesmas mungkin memerlukan format supervisi yang meliputi sebuah 
ceklis dari 14 Elemen penting dan detil-detil organisasi dan alur pos gizi, serta 
ketrampilan kader yang spesifik sebaiknya dipakai. 
 
 
Buat sebuah ceklis dan alat supervisi lainnya untuk staf puskesmas  
 
Staf puskesmas akan memerlukan ceklis supervisi berdasarkan 14 Elemen 
Penting. Mereka sebaiknya mengunjungi masing-masing pos gizi tanpa melihat 
seberapa pengalaman para kadernya dalam memotivasi mereka dan 
memastikan mereka tidak memangkas metodenya.  
 
Mereka akan memerlukan ceklis yang lebih detil untuk supervisi pada waktu 
memulai untuk menilai ketrampilan kader selama persiapan, selama sesi pos 
gizi dan selama kunjungan rumah. Ceklis-ceklis ini sebaiknya direviu dengan 
kader segera setelah sesinya dengan tanggapan positif dan diskusi tentang 
bagaimana memperkuat kinerja mereka. Karena staf tidak dapat mendampingi 
para kader di semua kunjungan rumah, mereka mungkin perlu bertemu 
dengan mereka setelah satu minggu untuk membahas bagaimana kunjungan 
rumah akan membantu menangani kesulitan-kesulitan.  
 
Untuk tiap pos gizi dan masing-masing pos gizi, staf puskesmas akan meminta 
kader mencatat dan menyerahkan data berat badan (hari ke-1 dan ke-10 serta 
tindak lanjut satu bulan) dan bertemu dengan mereka untuk membahas 
kunjungan rumah, mungkin membuat mereka melaporkan tentang berapa 
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banyak kunjungan rumah dan apa yang dibahas. Para kader mungkin 
memerlukan sebuah formulir kunjungan rumah. Staf puskesmas dapat 
menganalisa hasil-hasil penimbangan 10 hari dan satu bulan dengan kader 
untuk menentukan anak-anak yang mana yang memerlukan bantuan lebih, 
yang mana yang membutuhkan rujukan, dan yang mana yang lulus. 
Keputusan-keputusan ini sebaiknya juga dicatat. Menggunakan data berat 
badan akan juga membantu puskesmas menentukan jika ada masalah dengan 
pelaksanaannya. Misalnya jika banyak anak tidak naik BB 200g selama sesi 
10 hari, maka mungkin ada masalah dengan kualitas menunya, keluarga 
tidak memberi makan anak-anak di rumah, dll.  
 
Pastikan semua anggota masyarakat, khususnya ayah dan tetangga 
memiliki pemahaman yang sama tentang malnutrisi dan mengetahui 
bahwa keluarga-keluarga tidak mampu bisa mempunyai anak-anak yang 
bergizi baik. 
 
Pengetahuan pos gizi dan malnutrisi sering dikomunikasikan hanya kepada 
para pemimpin dan para ibu dari anak-anak yang kurang gizi. Jika semua 
anggota masyarakat, khususnya ayah dan tetangga memiliki pemahaman yang 
sama tentang penyebab dan konsekuensi kekurangan gizi, isu-isu di 
komunitas masyarakat tersebut, dan pengakuan bahwa keluarga-keluarga 
tidak mampu bisa mempunyai anak-anak yang bergizi baik, akan ada 
dukungan yang lebih banyak untuk para ibu untuk mengubah perilaku atau 
mengadopsi praktek-praktek baru. Di kebanyakan kasus, kader bertemu 
dengan ibu untuk mengundang mereka ikut serta di pos gizi tetapi jarang 
sekali mereka menemui ayah untuk menjelaskan pos gizi. 
 
Adaptasikan pendekatan dengan lingkungan kota 
 
Melaksanakan pos gizi di kota Indonesia memunculkan beberapa tantangan 
khusus. Salah satunya adalah bahwa beberapa keluarga tidak memasak di 
rumah tapi mengandalkan makanan dari kaki lima. Jika ini lazim di dalam 
sebuah komunitas masyarakat, pos gizi dapat memfokuskan terutama pada 
membantu keluarga-keluarga belajar membuat pilihan-pilihan sehat dari 
makanan yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima, dengan waktu yang 
sangat sedikit di pos gizi yang benar-benar digunakan untuk memasak.  
 
Kekhawatiran yang lebih besar di wilayah perkotaan adalah seringnya 
konsumsi kudapan yang kurang sehat. Anak-anak begitu kenyang dengan 
kudapan sehingga mereka tidak mempunyai nafsu makan untuk makanan 
yang sehat. Beberapa PDI dengan jelas menemukan bahwa keluarga-keluarga 
PD tidak memberikan kudapan sama sekali atau mereka membuat kudapan 
sendiri di rumah. Mercy Corps bertugas melakukan sebuah studi yang 
meneliti mengapa penggunaan kudapan begitu tak bisa ditahan dan mengapa 
orangtua di perkotaan tidak mau melarang anak-anaknya membeli kudapan. 
Studi ini dilampirkan dalam Lampiran D. Laporan studi ini merekomendasikan 
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pengubahan perilaku ini dengan pengubahan sikap tiap orang di masyarakat 
tentang penerimaan “makanan tak sehat”. Orangtua di kota memang 
mengatakan kepada anak-anak mereka bahwa berlari ke jalanan adalah 
berbahaya atau terlalu dekat ke sungai, namun mereka perlu melihat bahwa 
melarang anak-anak mereka untuk makan makanan tak sehat juga untuk 
kepentingan terbaik mereka. 
 

5.2 Rekomendasi khusus untuk memperbesar skala pos gizi di Indonesia  
 
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan pos gizi yang baik, rekomendasi-
rekomendasi di bagian berikut sebaiknya dimasukkan ke dalam program pos 
gizi. Rekomendasi-rekomendasi yang disajikan di sini secara spesifik 
menyinggung perbesaran skala pos gizi di Indonesia.  
 
Integrasikan konsep positive deviance ke dalam program-program yang 
ada termasuk RW/Desa Siaga, revitalisasi posyandu, dan program-program 
untuk distribusi vitamin A dan imunisasi. 
 
Baik positive deviance dan pos gizi memiliki potensi yang baik sebagai bagian-
bagian dari strategi pemerintah secara keseluruhan untuk memperbaiki 
kesehatan dan gizi ibu-anak. Pos gizi khususnya sebaiknya dilaksanakan 
bersamaan dengan serangkaian kegiatan yang lengkap pada tingkat 
masyarakat, seperti yang diajukan di bawah RW/Desa Siaga. CARE, Save the 
Children dan World Vision, telah membuat model-model untuk ini, dengan 
menggunakan pos gizi bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lain untuk 
memperkuat posyandu dan memampukan para kader bekerja dengan 
perempuan dari sejak kehamilan sampai tahun pertama atau kedua dalam 
kehidupan anak untuk menggalakkan perilaku sehat dan gizi yang optimal. 
Mercy Corps juga mengembangkan sebuah model untuk RW Siaga.  
 
DEPKES mungkin ingin mempertimbangkan strategi berikut ketika 
mengintegrasikan pos gizi ke dalam kegiatan masyarakat lainnya: 
 
• Bekerja dengan para kader untuk meningkatkan kehadiran di posyandu 

untuk memastikan semua anak di bawah usia dua tahun ditimbang setiap 
bulan.   

• Menawarkan pendidikan kelompok kepada semua perempuan yang hamil 
untuk menegaskan gizi  yang baik selama kehamilan dan untuk 
mempromosikan asi eksklusif selama enam bulan.  

• Melatih para kader dan puskesmas dalam IYCF dalam pencegahan penyakit 
dan perawatan praktek-praktek terbaik (kebanyakan penyebab yang 
langsung dan penyebab-penyebab mendasar yang terkait).  

• Mengidentifikasi perilaku yang mana saja di antara perilaku-perilaku ini 
yang tidak dipraktekkan secara luas di masyarakat sekarang.  
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• Mencoba untuk memahami hambatan-hambatan untuk mempraktekkan 
perilaku-perilaku ini. 

• Menemukan keluarga-keluarga dengan anak-anak yang sehat dan 
menanyakan apakah mereka mempraktekkan perilaku-perilaku yang tidak 
umum yang diidentifikasi dalam langkah 2. Jika ya, tanya strategi-strategi 
mereka.  

• Identifikasi bantuan apa yang diperlukan untuk mengurangi hambatan-
hambatan terhadap perubahan dan bekerja dengan masyarakat untuk 
menanganinya. 

• Perilaku-perilaku tersebut yang mengarah kepada praktek kelompok diberi 
penekanan selama pos gizi.  

• Pesan-pesan/kegiatan-kegiatan lain juga dirancang untuk menggalakkan 
perilaku yang baik di antara semua rumah tangga di masyarakat.   

• Laksanakan satu pos gizi pertiga bulan atau 2 per tahun (langsung 
menyusul distribusi Vitamin A ketika tingkat kehadiran posyandu  tinggi.  

• Melaksanakan kampanye masyarakat atau media massa di daerah-daerah 
perkotaan untuk menurunkan penggunaan kudapan yang tak sehat. 

 
‘Positive Deviance’ tidak harus berarti pos gizi, PD bisa digunakan dalam 
berbagai cara.   
 
Pendekatan positive deviance dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
strategi-strategi perubahan perilaku selain daripada pos gizi. Misalnya jika 
hasil-hasil PDI mengungkapkan bahwa anak-anak PD makan kudapan yang 
sehat karena ibu-ibu mereka membatasi pilihan kudapannya pada tempe, 
telur atau buah maka masyarakat dapat mengadakan sebuah kampanye 
untuk meningkatkan dukungan/bantuan sosial untuk kudapan yang sehat 
dengan mempromosikan pesan ‘ibu yang baik memberikan anaknya kudapan 
yang sehat’ pada sebuah poster dengan gambar-gambar kudapan sehat yang 
tersedia di setempat. 
 
Evaluasi pos gizi setiap 2 sampai 3 hari dan pastikan sumber daya 
tersedia untuk supervisi dan monitoring  
 
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan staf puskesmas dan/atau LSM 
sebaiknya memberikan supervisi dan monitoring ke semua pos gizi secara 
berkala. Pastikan staf puskesmas dan dinkes mendukung supervisi dan 
monitoring secara berkala. Melatih kader tidak cukup. Kader memerlukan 
dukungan secara rutin dan tindak lanjut.  
 
• Buat ceklis supervisi untuk digunakan oleh staf puskesmas untuk 

memonitor kualitas 
• Berikan ceklis kepada kader untuk digunakan selama kunjungan rumah 

dengan saran-saran untuk membimbing para ibu. 
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• Berikan formulir kepada puskesmas dan kader untuk digunakan untuk 
memonitor peserta dan hasilnya. 

 
Buat kelompok kerja antar sektor (pemerintah, UI, PDRC, LSM – tidak 
hanya kesehatan dan gizi) 
 
Legitimasi para pelatih dengan SK  
 
Pastikan supervision dan monitoring secara berkala.  
Gunakan hasil-hasil evaluasi ini untuk memperbaiki panduan pos gizi 
DEPKES  
 
Buat daftar pendek untuk PDI dan tugaskan kader untuk 
melaksanakannya hanya sekali per tahun. 
 
Buat sebuah daftar pesan-pesan dan topik-topik konseling termasuk 
strategi-strategi PD yang berasal dari banyak PDI yang telah dilakukan 
(pesan-pesan berbeda untuk kota, desa, semi-desa, dll.) 
 
Buat 5 atau 6 menu standar berdasarkan pada makanan lokal yang murah 
yang bisa ditambahkan pada makanan-makanan PD. 
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Lampiran A.  Hasil Baseline Anthropometrik  
 
Masing-masing lsm memberikan data baseline tentang hasil-hasil 
anthripometrik. Data, yang pada mulanya dianalisa menggunakan standar-
standar NCHS dalam EPI-INFO dianalisa ulang mengunakan standar-standar 
pertumbuhan WHO. Tabel berikut mengilustrasikan perbedaan-perbedaan 
antara standar yang lama dan yang baru.  
 
Tabel 1. Kurus menurut kelompok usia – Standar-standar Pertumbuhan NCHS  
 

Kelompok Usia  
< -2 tahun > 2 tahun Total 

 

# (%) # (%) # (%) 
<=-2 WHZ (Kurus) 459 (13.4) 241 (8.3) 700 (11.1) 
>-2 WHZ (Tidak kurus) 2965 (86.6) 2651 (91.7) 5616 (88.9) 
Total 3424 2892 6316 
 
Tabel 2. Kurus menurut kelompok usia – Standar-standar Pertumbuhan WHO 
yang baru  
 

Kelompok Usia  
< -2 tahun > 2 tahun Total 

 

# (%) # (%) # (%) 
<=-2 WHZ (kurus) 751 (22.2) 243 (8.5) 994 (15.9) 
>-2 WHZ (tak kurus) 2637 (77.8) 2632 (91.5) 5269 (84.1) 
Total 3388 2875 6263 
kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan dalam prevalensi kurus di antara anak-anak usia di bawah 
dua dan lebih dari dua tahun dan standar pertumbuhan baru mengungkap prosentase yang bahkan lebih 
besar dari anak-anak yang kurus jika dibandingkan dengan standar pertumbuhan sebelumnya. 
 
Tabel 3. berat badan rendah menurut kelompok usia – standar pertumbuhan 
NCHS  
 

Kelompok usia  
< -2 tahun > 2 tahun Total 

 

# (%) # (%) # (%) 
<=-2 WAZ (berat badan 
rendah) 

747 (21.8) 1059 (36.8) 1806 (28.6) 

>-2 WAZ (tidak BBR) 2677 (78.2) 1833 (63.8) 4510 (71.4) 
Total 3424 2875 6316 
 
Tabel 4. Berat badan rendah menurut kelompok usia – standar pertumbuhan 
WHO yang baru   
 

Kelompok Usia  
< -2 tahun > 2 tahun Total 

 

# (%) # (%) # (%) 
<=-2 WAZ (berat badan 
rendah) 

643 (18.9) 880 (8.3) 1523 (24.2) 

>-2 WAZ (tidak BBR) 2756 (81.1) 2021 (91.7) 4777 (75.8) 
Total 3399 2901 6300 
Kesimpulan:  



Asesmen Pos Gizi  
September 2008  

37

 
 
 
 
 

Usia (kelompok 2 tahun) Total Tabel 

<= 2 tahun >2 tahun  

 
Coun
t 

Row 
% 

Coun
t 

Row 
% 

Coun
t 

Row 
% 

<= -2 
SD 747 41,4 1059 58,6 1807 100,0 NGO-

WAZ 
>-2 SD 2677 59,4 1833 40,6 4511 100,0 

Table Total 3432 54,1 2909 45,9 6343 100,0 
• p-value=0,0001  Penghitungan awal yang dibuat oleh lsm-lsm menunjukkan lebih banyak anak 

dengan berat badan rendah untuk usia di bawah dua tahun. 
 
 

NCHS-WHZ NCHS-HAZ Table Total 

<= -2 SD >-2 SD <= -2 SD >-2 SD  

 Count 
Row 
% Count 

Row 
% Count 

Row 
% Count 

Row 
% Count Row % 

<= 
-2 
SD 

497 27,5 1307 72,5 1089 60,3 717 39,7 1807 100,0 
NCHS-
WAZ 

>-
2 
SD 

202 4,5 4308 95,5 417 9,2 4093 90,8 4511 100,0 

 
 
 

 
          

Total Tabel 700 11,1 5618 88,9 1507 23,8 4813 76,2 6343 100,0 
• Kesimpulan:  Sedangkan 27.5% anak dengan berat badan rendah untuk usianya akan juga muncul 

sebagai kurus menurut standar NCHS yang lama, 60.3% akan muncul pendek.   
 
 
 

 
 
 
 
 

Status gizi 
 
  Underweight 

and wasted only 
Underweight 

and stunted only 

Underweight, 
wasted and 

stunted 
Underweight 

only Total BBR 

# % # % # % #  %  # %  
Kelompok 
Usia 

0 - 5.99 bln 71 20,1 29 3,7 4 2,1 23 16,7 127 8,6 
  6 - 11.99  bln  80 22,6 27 3,4 11 5,8 15 10,9 133 9,0 
  12 - 23.99  bln 114 32,2 132 16,7 67 35,3 31 22,5 344 23,4 
  24  bln - 35.99  

bln 36 10,2 214 27,1 49 25,8 21 15,2 320 21,7 

  36 - 60  bln  53 15,0 389 49,2 59 31,1 48 34,8 549 37,3 
Total Kelompok 354 100,0 791 100,0 190 100,0 138 100,0 1473 100,0 
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BBR dan kurus

BBR dan pendek

BBR, kurus dan pendek

BBR (tidak kurus dan pendek)

Persentase BBR yang diakibatkan oleh kurus dan 
pendek pada anak-anak usia 0-5.99 bulan

 
 
 
 

Persentase BBR yang diakibatkan oleh kurus dan pendek 
anak-anak usia 6-11.99 bulan

61%20%

8%

11%

BBR dan kurus

BBR dan pendek

BBR, kurus dan pendek

BBR (tidak kurus dan pendek)
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Persentase BBR yang diakibatkan oleh kurus dan pendek 
Anak-anak usia 12-23.99 bulan    

33%

38%

20%

9%

BBR dan kurus

BBR dan pendek

BBR, kurus dan pendek

BBR (tidak kurus dan pendek)

 
 
 
 

Persentase BBR yang diakibatkan oleh kurus dan pendek 
Anak-anak usia 24-35.99 bulan

11%

67%

15%

7%

BBR dan kurus

BBR dan pendek

BBR, kurus dan pendek

BBR (tidak kurus dan pendek)
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Persentase BBR yang diakibatkan oleh kurus dan pendek 
Anak-anak usia 36-60 bulan

10%

70%

11%

9%

BBR dan kurus

BBR dan pendek

BBR, kurus dan pendek

BBR (tidak kurus dan pendek)

 
 
Grafik berikut ini menggambarkan perbedaan antara analisa awal dari data 
anthropometrik baseline dan analisa data yang sama menggunakan standar 
WHO yang baru. 
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•  
Grafik di atas menunjukkan baseline berat badan untuk usianya di daerah-
daerah target. Standar Pertumbuhan WHO mengungkap bahwa 
kemungkinan ada angka malnutrisi ringan yang lebih tinggi di antara anak-
anak dalam bulan-bulan pertama usia mereka dibanding yang ditunjukkan 
analisis sebelumnya. Temuan yang paling penting dari standar yang 
digunakan untuk analisis adalah bahwa pada umumnya semua anak di 
daerah-daerah target kekurangan gizi yang ringan pada usia dua bulan ke 
atas. Ini menunjukkan bahwa masalah kekurangan gizi cenderung 
berkaitan dengan status gizi ibu selama kehamilan dan praktek menyusui. 
Kekurangan gizi menjadi lebih buruk ketika anak-anak mencapai usia 
dimana mereka seharusnya menerima makanan-makanan tambahan yang 
bergizi 3 sampai 5 kali sehari.  

 
Dua grafik berikut menunjukkan tinggi untuk usianya (HAZ) dan berat 
badan untuk tingginya (WHZ), lagi membandingkan penghitungan awal 
yang dibuat dengan standar NCHS lama kepada Standar-standar 
Pertumbuhan WHO. Seperti berat badan untuk usia, permulaan tinggi yang 
kurang atau pendek untuk usianya bermula pada bulan-bulan pertama 
kehidupannya, sekali lagi menunjuk pada praktek-praktek menyusui yang 
tidak memadai dan/atau masa-masa sakit yang berulang. Survey baseline 
yang sama yang menghasilkan data ini juga mewawancarai para ibu 
tentang penyakit-penyakit anaknya baru-baru ini dan tidak menemukan 
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angka penyakit yang tinggi. Survey baseline mengungkap angka ASI 
eksklusif yang rendah (10.9% di daerah-daerah World Vision, dibandingkan 
dengan 57% di daerah-daerah CRS).    
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Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa standar-standar WHO yang baru 
mendeteksi permulaan kependekan pada tingkat ringan di usia yang lebih dini 
daripada standar-standar NCHS yang lama yang digunakan lsm-lsm untuk 
analisis baseline mereka. Secara keseluruhan berat badan rata-rata untuk 
tingginya tampaknya lebih baik ketika anak-anak mencapai usia dua tahun 
dan lebih. Fakta bahwa anak-anak memiliki berat badan yang rendah di bulan 
pertama kehidupan, menunjukkan kebutuhan untum memperbaiki gizi ibu 
selama kehamilan. 
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Lampiran B    Elemen-elemen Penting dari PD/Hearth2 
Ada beberapa elemen yang penting untuk pelaksanaan program pos gizi 
yang efektif. Pengalaman terus menunjukkan elemen-elemen ini tidak dapat 
disesuaikan, dimodifikasi, atau dilewatkan bersamaan tanpa mengurangi 
keefektifan programnya secara serius.  

 
• Masing-masing dan tiap komunitas masyarakat melaksanakan 

penyelidikan penyimpangan positif (PDI) dengan menggunakan anggota 
masyarakat dan staf. Penyelidikan Penyimpangan Positif (PDI) adalah 
sebuah kesempatan belajar untuk masyarakat, tidak hanya penemuan 
fakta untuk anggota masyarakat (misalnya, relawan pos gizi, staf 
kesehatan, pemimpin masyarakat) untuk “menemukan” bahwa keluarga-
keluarga yang sangat tidak mampu mempunyai praktek-praktek tertentu, 
yang memampukan mereka mencegah malnutrisi, dan praktek-praktek ini 
dapat dilakukan oleh keluarga manapun dengan sumber daya yang juga 
sama kelangkaannya. Agar tiap komunitas masyarakat merasa memiliki, 
proses penemuan harus terjadi di tiap masyarakat. Seperti halnya teori 
pembelajaran orang dewasa menyebutkan kebutuhan untuk menemukan 
dengan melakukan, begitu pula masyarakat membutuhkan PDI mereka 
sendiri untuk menemukan praktek-praktek PD mereka. Banyak program 
telah mencoba menghemat waktu dengan mengekstrapolasi hasil-hasil PDI 
dari satu komunitas masyarakat ke komunitas masyarakat lainnya, 
karenanya kehilangan proses penemuan masyarakat dari PDI. Jika tidak 
ada keluarga-keluarga yang tidak mampu dengan anak-anak yang bergizi 
baik di komunitas masyarakat tertentu, PDI mungkin perlu melihat pada 
keluarga-keluarga yang sangat tidak mampu yang mempunyai anak-anak 
yang hanya kurang gizi tingkat ringan. Alternatifnya, jika komunitas 
masyarakat dapat mengidentifikasi komunitas yang dekat dengan budaya, 
kondisi sosioekonomi yang sama, dan mungkin hubungan darah, para 
relawan bisa dibawa ke sana untuk mengidentikasi keluarga-keluarga PD 
untuk dilaksanakan PDI. Karena penanganan keluarga bisa berubah 
menurut musim, disarankan untuk mengulang PDI dalam musim yang 
berbeda-beda selama setahun. 

 
• Pelayanan harus dilakukan untuk memastikan bahwa kriteria yang tepat 

digunakan untuk memilih keluarga-keluarga yang paling tak mampu untuk 
PDI. Anggota masyarakat yang biasa, tidak hanya pemimpin atau pekerja 
kesehatan, mungkin yang paling mampu menentukan keluarga-keluarga 
yang mana yang paling tak mampu. Sekali ini dilakukan, orang-orang 
positive deviants dapat diidentifikasi. 

 
• PDI, seperti yang dijabarkan dalam Panduan Pos gizi, terdiri dari 

mewawancarai anggota-anggota keluarga dan membuat pengamatan secara 

                                                 
2 Adapted from CORE Group Pos gizi Guide Addendum, 2005.  Reprinted 2008. 
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seksama terhadap situasinya. Daftar pertanyaan yang diberikan sebaiknya 
digunakan sebagai panduan diskusi, daripada panduan wawancara. 
Dengan praktek yang cukup, tim PDI mungkin tidak perlu membawanya, 
tapi hanya membuat catatan selama kunjungan. Orang kedua atau ketiga 
dari tim PDI dapat memfokuskan pada pengamatan praktek-praktek aktual 
yang berkaitan dengan asuhan anak, kebersihan dan sanitasi, persiapan 
makanan, serta makanan dan bahan-bahan yang ada di rumah. Program-
program perlu memberikan waktu yang cukup untuk memyiapkan dan 
melaksanakan kunjungan PDI untuk memperoleh informasi yang paling 
berguna. Praktek-praktek yang diidentifikasi melalui PDI adalah praktek-
praktek yang mempengaruhi pertumbuhan anak. 

 
• Tugaskan relawan-relawan perempuan di masyarakat untuk melakukan 

sesi-sesi Pos Gizi dan kunjungan rumah tindak lanjut. Ibu-ibu akan 
belajar paling baik dengan sebayanya, dimana mereka merasa nyaman dan 
memahami kebiasaan dan kondisi setempat. Relawan tersebut bisa 
perempuan manapun di masyarakat dengan reputasi dan kredibilitas yang 
baik, anak-anak yang sehat (bisa juga orang dewasa), dan kesediaan untuk 
mengemban tanggung jawab yang diperlukan.  

 
• Catatan: Para ibu dari anak-anak PD bukan selalu relawan pos gizi. PDI 

berasal dari kumpulan praktek-praktek PD dari berbagai keluarga PD; 
sangatlah jarang satu ibu akan mencontoh semua praktek PD. (Kami tidak 
mencari orang-orang PD, tapi praktek-praktek PD.) Di banyak budaya, 
mengidentifikasi individu atau keluarga sebagal model atau “yang lebih 
baik” akan mengakibatkan penolakan sosial sesama ibu.  

 
• Sebelum sesi-sesi pos gizi, berikan obat cacing kepada semua anak, 

perbarui imunisasi, dan berikan zat gizi yang diperlukan. Anak-anak 
lebih dijamin untuk penyembuhan cepat ketika intervensi kesehatan yang 
penting ini ditangani sebelum sesi pos gizi. Keluarga-keluarga sebaiknya 
dirujuk untuk layanan-layanan ini kepada fasilitas kesehatan setempat 
yang bekerja sama dengan program tersebut. Kegiatan-kegiatan ini dibuat 
terpisah dari sesi pos gizi sehingga keluarga-keluarga tidak 
menghubungkan perbaikan status gizi anak dengan ini daripada dengan 
makanan dan praktek-praktek pemberian makan. Di daerah-daerah dengan 
prevalensi malaria yang tinggi, anak-anak mungkin memerlukan diagnosis 
dan perawatan sebelum mengikuti sesi-sesi pos gizi. Selama sesi pos gizi 
dan kunjungan tindak lanjut ke rumah, keluarga-keluarga akan didorong 
untuk melanjutkan mengakses ini dan layanan-layanan kesehatan 
pencegahan lainnya termasuk monitoring pertumbuhan dan menggunakan 
jaring nyamuk dengan insektisida, jika diperlukan. Di daerah-daerah 
dengan prevalensi malaria yang tinggi, anak-anak mungkin memerlukan 
diagnosa dan perawatan sebelum mengikuti sesi-sesi pos gizi. Selama PDI, 
jika memang terbukti bahwa keluarga-keluarga yang sangat tidak mampu 
menggunakan jaring nyamuk dengan insektisida, akan bermanfaat untuk 
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mendiskusikan bagaimana mereka mampu membelinya untuk tujuan 
berbagi informasi dengan sesama peserta pos gizi.  

 
• Gunakan KMS untuk mengidentifikasi anak-anak yang baru 

kekurangan gizi dan memonitor status gizi pesertanya yang telah lulus 
dari pos gizi. Sebuah program monitoring pertumbuhan mungkin tidak 
ada di masyarakat ketika pos gizi dimulai, tetapi sebaiknya dilembagakan 
pada waktunya untuk mulai memonitor anak-anak yang menyelesaikan 
sesi pos gizi serta semua anak lainnya di masyarakat. Program monitoring 
pertumbuhan harus meliputi konseling gizi yang baik dan penjelasan-
penjelasan pertumbuhananak untuk para pemberi asuhan.  

 
• Pastikan para pemberi asuhan membawa kontribusi harian berupa 

makanan dan/atau bahan-bahan untuk sesi-sesi pos gizi. Salah satu 
dasar pos gizi adalah keluarga-keluarga mengerti bahwa mereka benar-
benar mampu memberikan makanan bergizi kepada anak-anak mereka. 
Memperoleh dan membawa makanan adalah melatih memperkuat ide 
tersebut. Selain itu, mensyaratkan adanya kontribusi membuat program 
menjadi non-paternalistis (tidak tergantung pada ayah) sambil juga 
membuat masyarakat mampu melaksanakan ini tanpa bantuan materi dari 
luar. Jika masyarakatnya memiliki pos gizi, idealnya adalah para 
pesertanya berkontribusi semua makanan. Namun, di daerah-daerah 
dengan kemiskinan yang ekstrim atau kekurangan manakan, ini mungkin 
tidak realistis; dalam kasus ini penekanan sebaiknya diberikan kepada 
para ibu untuk memberikan kontribusi setidaknya porsi kecil, khususnya 
makanan-makanan yang pada umumnya tidak mereka beli untuk anak-
anak mereka. Jika makanan yang digunakan dalam menu-menunya tidak 
terjangkau, maka menu-menu tersebut perlu diperbaiki untuk 
menggunakan hanya makanan yang dapat diperoleh oleh keluarga-keluarga 
yang paling tak mampu, dan/atau para ibu diajarkan strategi-strategi yang 
digunakan oleh keluarga-keluarga PD untuk memampukan mereka 
membeli makanan-makanan yang sehat. 

 
• Rancang menu-menu sesi pos gizi berdasarkan pada makanan-makanan 

yang tersedia di lingkungan setempat dan yang terjangkau. Keluarga-
keluarga yang berpartisipasi harus dapat mengulang makanan-makanan 
dalam menu pos gizi di rumah mereka masing-masing dengan sumber daya 
yang terbatas. Ini satu-satunya cara mereka akan mampu 
mempertahankan kelangsungan status gizi yang telah diperbaiki di antara 
anak-anak mereka dan mencegah malnutrisi di dalam keluarga di masa 
datang. Keterjangkauan makanan diverifikasi melalui PDI, yang menyelidiki 
makanan-makanan yang digunakan oleh keluarga-keluarga yang paling tak 
mampu dengan anak-anak yang bergizi baik, dan survey pasar, yang 
menyelidiki biaya dan konten gizi makanan-makanan yang tersedia di 
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pasar. Para relawan akan memerlukan bantuan dari anggota-anggota staf 
untuk merencanakan menu-menunya.  

 
• Menu-menu sesi pos gizi harus memberikan makanan yang khusus 

padat gizi yang mencukupi untuk memastikan penyembuhan anak 
secara cepat. Menu harian termasuk kudapan harus mengandung jumlah 
kalori, protein dan mikronutrien  untuk tiap anak. Jumlah-jumlah ini 
berdasarkan pada sebuah formula, yang dihitung berdasarkan 
suplementasi yang diperlukan untuk merehabilitasi seorang anak yang 
kurang gizi. Level yang diharuskan menurut usia tertera dalam 
panduannya. Anggap makanan pos gizi sebagai “obat”; ini dosis yang 
diresepkan. Jika makanan tambahan di pos gizi tidak memenuhi standar 
minimum, maka kenaikan berat badan akan terganggu.  

 
 
• Kalori 600-800 kcal  
• Protein 25-27g  
• Vitamin A 400-500 RE (RE=retinal equivalent)  
• Zat Besi10mg  
• Zinc 3-5 mg  
• Vitamin C 15-25mg  
 
• Makanannya adalah suplemen ekstra, bukan pengganti makan. Kalori dan 

protein tambahan diperlukan untuk ‘mengejar’ pertumbuhan anak. Pada 
akhirnya energi ‘ekstra’ ini dan makanan yang kaya protein tidak akan 
diperlukan ketika anak tidak lagi kekurangan gizi. Namun, untuk 
mempertahankan manfaat rehabilitasi, makanan keluarga yang reguler 
perlu lebih seimbang dan bergizi. Para pemberi asuhan belajar bagaimana 
melakukan ini selama sesi pos gizi.  

• Minta para pemberi asuhan untuk hadir dan secara aktif terlibat setiap 
hari di sesi pos gizi. Keterlibatan menumbuhkan rasa kepemilikan dan 
pembelajaran aktif dan membangun kepercayaan diri. Ide yang paling 
penting adalah untuk menggunakan praktek-praktek baru secara berulang. 
Dengan belajar dan menginternalisasi praktek-praktek baru, tidak hanya 
status gizi yang diperbaiki dari anak peserta dipertahankan di rumah tetapi 
juga kekurangan gizi akan dicegah di antara anak-anak lain di masa 
datang. Kehadiran pemberi asuhan tiap hari dalam rotasi pos gizi juga 
diperlukan untuk mencapai kenaikan berat badan yang memadai. 

 
• Melaksanakan sesi pos gizi selama 10-12 hari di dalam period dua 

minggu. Dalam rentang 8-12 hari dimulainya rehabilitasi pos gizi ( yang 
memberikan makanan pada gizi, makanan ekstra), para ibu akan melihat 
perbaikan yang khusus pada anak mereka. Mereka mungkin memerlukan 
bimbingan untuk mengelola perubahan-perubahan dalam level energi dan 
nafsu makan yang lebih baik, berkurangnya kegelisahan, level kesiagaan, 
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dll. Pengakuan dari perbaikan keadaan anak menjadi motivator utama 
dalam adopsi cara pemberian makan, praktek asuhan dan kesehatan yang 
baru oleh pemberi asuhan. Jika anaknya tidak diberi makan makanan 
khusus tambahan selama beberapa hari berturut-turut, kesembuhan akan 
sangat lambat sehingga ibunya tidak akan diberi hadiah dan tidak akan 
termotivasi dengan melihat perubahan-perubahan. Bisa ada jeda satu atau 
dua hari dalam serangkaian hari-hari untuk akhir pekan, hari libur, atau 
hari-hari pasar (misalnya 4 hari + hari pasar + 4 hari + hari pasar + 4 hari) 
dengan keluarga yang didorong untuk menyiapkan makanan khusus di 
rumah di hari-hari libur.  

 
• Lakukan kunjungan-kunjungan tindak lanjut selama dua minggu 

setelah sesi pos gizi (setiap 1-2 hari) untuk memastikan rata-rata 21 
hari praktek yan diperlukan untuk mengubah perilaku baru menjadi 
sebuah kebiasaan. Para pemberi asuhan akan membutuhkan dukungan 
berlanjut untuk melaksanakan praktek-praktek baru di rumah mereka 
sendiri. Selama kunjungan rumah, para relawan atau staf bisa membantu 
mereka memikirkan solusi dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi 
atau merespon kekhawatiran tentang kemajuan anak mereka.  

 
• Secara aktif terlibat di masyarakat selama prosesnya. Para pemimpin 

masyarakat dan komite kesehatan desa dapat memberikan bantuan dalam 
menimbang semua anak di dalam kelompok usia target, merekrut relawan, 
melaksanakan PDI, berkontribusi bahan-bahan, peralatan masak, dan 
makanan untuk sesi-sesi pos gizi, memastikan bahwa para pemberi asuhan 
yang sesuai mengikuti sesi pos gizi secara rutin, dan mendorong anggota 
masyarakat lainnya untuk mendukung keluarga-keluarga dengan anak-
anak yang kurang gizi dalam mengadopsi praktek-praktek baru. 
Masyarakat dapat ikut serta dalam implementasi program monitoring dan 
hasil-hasilnya. Semakin tinggi pembukaan pos gizi, semakin besar 
dampaknya pada status gizi masyarakat. Ini memberikan “bukti hidup” dari 
efek-efek asupan gizi yang baik pada anak-anak yang kurang gizi, yang 
meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dan memberdayakan mereka 
untuk mencegah malnutrisi dari dalam masyarakat mereka sendiri.  

 
• Memonitor dan mengevaluasi kemajuan. Minimalnya, program-program 

sebaiknya memonitor kehadiran, berat badan pada saat masuk dan setelah 
satu bulan, persentase anak-anak yang lulus setelah satu sesi atau setelah 
dua sesi. [Tergantung pada tujuan masyarakat dan protokol nasional, 
kelulusan dapat ditentukan seperti: 400g kenaikan berat badan dalam satu 
bulan; kecenderungan pertumbuhan secara jelas naik pada kurva 
pertumbuhan selam dua bulan; bergerak satu level (misalnya dari sedang 
ke ringan); atau mencapai berat badan normal untuk usianya.]. Program-
program tersebut disarankan memonitor dampak jangka panjang dengan 
mengukur kenaikan berat badan peserta dua bulan dan kemudian enam 
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bulan atau setahun setelah kelulusan, dan melacak pertumbuhan adik-
adik kandungnya. Program-program tersebut mungkin ingin 
mengembangkan indikator-indikator lain untuk memonitor kualitas 
implementasi, dukungan masyarakat, dll. Banyak contoh dari indikator-
indikator tersebut diberikan dalam Panduan pos gizi CORE.  

 
• Jika seorang anak tidak naik berat badannya setelah dua sesi selama 

10-12 hari, rujuk anak tersebut ke fasilitas kesehatan untuk mengecek 
penyebab-penyebab mendasar dari penyakit seperti tbc, HIV/AIDS, atau 
infeksi lain. Beberapa program mungkin memilih untuk mengecek semua 
anak untuk penyakit-penyakit dasar sebelum masuk pos gizi untuk 
menyaring penyakit-penyaki yang dapat dirawat terlebih dahulu. Jika anak 
tersebut tidak mempunyai penyakit, keluarga mungkin perlu diarahkan ke 
layanan sosial lainnya atau ke program-program penghasil pendapatan.  

 
• Jumlah rata-rata sesi yang diperlukan untuk meluluskan seorang anak 

bervariasi antar program, tapi sebaiknya ada batasan jumlah total sesi yang 
dapat dihadiri seorang pemberi asuhan (misalnya dua) karena para pemberi 
asuhan bisa mulai menjadi tergantung pada pos gizi dan tidak benar-benar 
menginternalisasi perilaku-perilaku baru. Kesan darurat/mendesak untuk 
merehabilitasi seorang anak yang kurang gizi sebaiknya ditanamkan dan 
didorong.  

 
• Batasi jumlah peserta di tiap sesi pos gizi. Seperti dengan semua 

program pendidikan, dengan adanya jumlah peserta yang terbatas 
memberikan lingkungan yang “aman” maka hubungan dapat dibangun dan 
juga semua pemberi asuhan bisa mendapatkan kesempatan yang setara 
untuk ikut serta dalam semua kegiatan. Pengalaman telah menunjukkan 
bahwa sesi-sesi pos gizi adalah yang paling berhasil ketika dibatasi sampai 
sepuluh orang pemberi asuhan, dengan enam sampai delapan orang 
sebagai jumlah yang ideal.  
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Lampiran C    Indikator-indikator dan Tujuan Asesmen  
 
 

Tujuan Evaluasi 
 
 
• Mendokumentasikan keefektifan pos gizi di Indonesia 

o Status gizi  
o Perubahan-perubahan perilaku 
o Pemberdayaan masyarakat 
o Kapasitas lokal 

 
• Menentukan faktor-faktor, metode-metode, atau proses-proses yang 

menyumbang kepada keefektifan: 
 

o Faktor-faktor lokasi atau sosial budaya  
o Mobilisasi masyarakat 
o Training dan supervisi 
o Usia anak-anak  
o Kriteria penerimaan dan kelulusan 
o Kebijakan dan kepentingan pemerintahan lokal  
o Integrasi dengan program-program lain atau upaya-upaya sektor lain  
o Kapasitas lokal awal yang mendasar  
o Kepemimpinan lokal 

 
• Mendokumentasikan faktor-faktor kunci dan model untuk implementasi di 

masa datang sebagai panduan untuk Pemerintah Indonesia 
 
 
 
 
 



Asesmen Pos Gizi  
September 2008  

51

Indikator-indikator 
Indikator Sumber data Lembaga  

• % anak yang ikut serta yang “lulus” (per 
kriteria program lokal) 

• % yang memperoleh 200g setelah satu 
sesi 

• % yang memperoleh 201 -  399 grams 
setelah satu putaran 

• % yang naik > atau = 400 grams setelah 
satu putaran  

• % yang mempertahankan status 3 atau 6 
bulan setelah kelulusan 

• % yang telah lulus antara usia 6 dan 12 
bulan yang memiliki tinggi normal pada 
5+ tahun  

• % adik kandung peserta yang memiliki 
berat badan normal 

• Catatan 
proyek 

 
 
 
 
• Baru  
• Baru 

• Semua 

• % pemberi asuhan yang mempraktekkan 
praktek-praktek yang direkomendasikan. 

• Persentase anak-anak (menyusui) dari 
anak-anak berusia 6-23.99 bulan yang 
menerima jumlah minimum yang 
direkomendasikan dari makanan 
tambahan dalam setidaknya 24 jam  

• Rata-rata jumlah kelompok makanan 
yang dikonsumsi oleh anak-anak berusia 
6-23.99 bulan di 24 jam terakhir  

• Prevalensi paktek-praktek pemberian 
makan anak kecil (persentase anak-anak 
berusia 6-23.99 bulan yang mempunyai 
skor 6 pada skor praktek pemberian 
makan anak kecil) 

• Jumlah rata-rata kelompok makanan 
yang dikonsumsi oleh anak-anak yang 
berusia 24-59.99 bulan dalam 24 jam 
terakhir  

• Persentase para pemberi asuhan yang 
menunjukkan teknik mencuci tangan 
yang benar  

• Persentase para pemberi asuhan yang 
melaporkan telah menggunakan sabun 
untuk mencuci tangan setidaknya dua 
kali di waktu penting selama 24 jam 
terakhir  

• Peningkatan pemberian makan setelah 

•  
• Survey-

survey KPC  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Survey-

survey KPC 
• KPC 
 

• LSM 
Internasio
nal 
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sakit 
• Pencarian layanan untuk anak dengan 

sigap ketika ada tanda-tanda penyakit  
• Kehadiran bulanan di posyandu 
• Pemberian makan secara aktif 
• % pemerintah lokal yang mengalokasikan 

dana untuk X% anggaran Pos gizi  
• % pemerintah lokal yang menugaskan 

personil untuk bekerja dengan pos gizi  

• Dokumentasi 
dari para 
pelaksana, 
pemerintah 
lokal  

• Semua 

• % kader dan komite yang melaksanakan 
pos gizi oleh mereka sendiri dengan 
angka kelulusan yang sama  

• % kader menerapkan peningkatan 
ketrampilan yang tampak di kegiatan-
kegiatan posyandu yang lain  

• % masyarakat yang melakukan supervisi, 
monitoring, pegumpulan dana sendiri  

• Kontribusi-kontribusi masyarakat lainnya 
ke pos gizi  

• # pemimpin masyarakat lainnya yang 
terlibat (agama, non-formal)  

• Wawancara 
dan 
observasi 
sejauh 
memungkink
an  

• Penekanan 
pada 
daerah-
daerah 
proyek SC 
dan MC  

• % pemberi asuhan dengan 80% 
partisipasi dalam sesi pos gizi 

• % pemberi asuhan yang membawa 
kontribusi harian (standar-standar 
program) 

• Catatan-
catatan 
proyek  

•  
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• Faktor-faktor kualitatif  
• Indikator-indikator • Metode pengumpulan data 
• Sikap para pemberi asuhan terhadap 

partisipasi pos gizi  
• Sikap para pemberi asuhan terhadap 

status gizi/kesehatan anak 
• Sikap kader terhadap fasilitasi pos gizi 
• Kader mampu menjelaskan konsep-

konsep dan proses pos gizi 
• Perubahan-perubahan dalam alokasi 

sumber keluarga untuk kesehatan dan 
gizi  

 

• Kelompok-kelompok fokus dan 
interview individu  

• Kesadaran anggota masyarakat tentang 
malnutrisi 

• Kesadaran anggota masyarakat tentang 
pos gizi dan tujuannya. 

• Kesadaran para pemimpin masyarakat 
tentang malnutrisi 

• Kesadaran para pemimpin masyarakat 
tentang pos gizi dan tujuannya 

• Tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pertemuan-pertemuan 

• Para pemimpin diberikan sosialisasi 
tentang gizi dan/atau pos gizi 

• Wawancara individu 

• Kualitas sesi-sesi pos gizi  
• Para ibu secara aktif berpartisipasi 
• Protokol-protokol mengikuti 
• Pendidikan kesehatan diberikan sebagai 

strategi pemecahan masalah 
• Menu bertemu dengan standar-standar 

CORE untuk zat gizi, porsi, usia anak  
• Kunjungan-kunjungan rumah – 

frekuensi, pemecahan masalah, 
dukungan 

• Observasi, catatan supervisi 

• PDI – siapa yang melakukannya dan 
bagaimana itu dilakukan, temuan-
temuan  

• Wawancara, catatan perilaku 
dan makanan PD  

• Mobilisasi masyarakat • Wawancara dengan kader, staf  
 
• Proses  
• Training – panjangnya, kualitas 
• Supervisi – intensitas, tanggapan 

• Laporan, wawancara dengan kader 
• Laporan proyek, wawancara kader, 

wawancara supervisor 
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• Orientasi pemimpin, komite, staf 
kesehatan 

• Wawancara individu 

• Advokasi • Wawancara masyarakat 
• Integrasi dengan sektor-sektor, 

program-program lain 
• Wawancara dengan staf kesehatan, 

staf LSM, observasi 
• Kriteria penerimaan dan kelulusan • Catatan program, wawancara 
• Monitoring dan penggunaan data • Catatan program, sistem dan 

wawancara dengan staf, kader 
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Lampiran D.  Kesimpulan dan Rekomendasi dari Pengembangan Model 
Positive Deviance untuk Keberhasilan Replikasi dan Perbesaran Skala 
Sebuah Penelitian dan Inisiatif Pengembangan Model di Jakarta Kota LAPORAN 
FINAL untuk Mercy Corps Indonesia, 30 November, 2007 

 
 
5.  Kesimpulan dan Rekomendasi: 

 
Berdasarkan temuan-temuan yang dijabarkan di atas, tim telah 
mengembangkan serangkaian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya 
dibagi menjadi tiga set, masing-masing dengan rekomendasi yang relevan. 
Terlampir di tiap rekomendasi di bawah ini adalah sebuah pernyataan strategi 
dengan saran-saran untuk implementasi rekomendasi.  
 
Kesimpulan I 
 

• Banyak pemberi asuhan tidak menyadari bahwa kekurangan gizi adalah 
masalah yang serius. 

 
• Oleh karena itu, banyak yang mengikuti sesi-sesi NERS untuk 

mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan pengembangan anak usia 
dini, dan bukan untuk rehabilitasi gizi atau informasi kesehatan. 

 
• Setelah lulus dari NERS, tekanan sosial dari para tetangga dan anggota-

angota keluarga besar dapat membahayakan perubahan perilaku. 
 
• Kesadaran masyarakat tentang praktek PD buruk, dukungan sosial 

rendah, dan pilihan kudapan yang sehat sedikit. 
 
• Dukungan sosial dapat memampukan para pemberi asuhan untuk 

mempertahankan perilaku sehat setelah lulus; dan pembelajaran sosial 
di antara anak-anak dalam NERS dapat meningkatkan selera makan 
dan kesediaan untuk mengadopsi praktek-praktek kebersihan yang 
sehat. 

 
Rekomendasi-rekomendasi I 
 
1.  Untuk mencapai sinergi, familiarisasi masyarakat lebih besar dengan 
praktek PD yang utama, hindari stigmatisasi para pemberi asuhan, dan cegah 
kasus-kasus baru malnutrisi, kegiatan-kegiatan PD/NERS sebaiknya 
dipromosikan sebagai program pengembangan anak usia dini; dan semua 
pemberi asuhan dari anak-anak berusia 6 bulan sampai 2 tahun sebaiknya 
diundang untuk menghadirinya.   
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Strategi: Sesi-sesi harian sebaiknya dikembangkan yang meliputi kegiatan-
kegiatan gizi dari NERS, serta sebuah kumpulan lagu dan permainan yang 
menarik dan edukatif yang banyak mempromosikan praktek-praktek gizi baik 
dan mengajarkan konsep-konsep dasar. Untuk mengakomodasi semua anak di 
bawah usia lima tahun, NERS sebaiknya diadakan di tingkat RT (daripada 
RW); walaupun jika RT kecil dan berdekatan, mereka dapat mengadakan 
NERS bersama-sama atau bekerja bersama dalam kelompok-kelompok. Untuk 
memampukan staf yang ada dan kader-kader untuk mencakup semua RT, 
NERS sebaiknya diadakan sekali setiap enam bulan di tiap RT secara 
bergiliran. Manfaat yang didapat meliputi pemahaman dan dukungan yang 
lebih besar untuk praktek-praktek PD/NES dan pesan-pesannya di 
masyarakat yang lebih luas, dan mencegah kekurangan gizi di antara anak-
anak yang beresiko tetapi belum memiliki berat badan yang rendah. 
 
2.  Secara positive deviant, perubahan perilaku yang berkaitan dengan gizi dan 
kebersihan sebaiknya didorong di antara para pemberi asuhan dari anak-anak 
yang berusia lebih dari dua tahun dengan mengikutsertakan aspek-aspek 
PD/NERS ke dalam program PAUD.  
 
Strategi: selain dari kegiatan-kegiatan pengembangan anak usia dini yang 
biasa, guru-guru PAUD sebaiknya dilatih untuk menumbuhkan kesadaran 
dan adopsi perilaku yang diidentifikasi sebagai positive deviant – dengan 
menggalakkan pesan-pesan kesehatan, kebersihan, dan gizi dalam lagu-lagu 
dan cerita-cerita untuk anak-anak; sedangkan para kader mengarahkan sesi-
sesi informasi dan diskusi dengan para pemberi asuhan. Para kader dapat 
melaksanakan sesi-sesi ini untuk pemberi asuhan ketika anak-anak sibuk 
dengan kegiatan PAUD. Untuk mempraktekkan kudapan yang sehat, para 
pemberi asuhan sebaiknya diminta untuk membawa kudapan yang sehat 
untuk anak mereka tiap harinya.  

 
3.  Di tiap RW NERS, masyarakat umum sebaiknya memobilisasi dan secara 
aktif mendorong para pemberi asuhan untuk mempertahankan perilaku-
perilaku PD yang dipelajari dalam NERS.  

 
Strategi:   Sebuah Laporan Masyarakat dan Pertemuan Strategizasi sebaiknya 
diadakan setelah kader-kader dilatih. Kepala-kepala RT sebaiknya memimpin 
pertemuan-pertemuan tersebut dengan bantuan dari staf puskesmas (Ahli gizi 
dan bidan), kader-kader dan anggota R.W. Siaga lainnya.  Semua keluarga di 
R.T. tersebut sebaiknya didorong untuk mengirimkan setidaknya satu 
perwakilan. Selama pertemuan ini, anggota masyarakat akan diinformasikan 
tentang angka kurang gizi di lingkungan masyarakatnya dan mereka akan 
diundang untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab malnutrisi dan untuk 
menyarankan metode dan rencana untuk mencegahnya.  Sebuah Komite 
Rencana Aksi sebaiknya dibentuk dan diberikan bantuan oleh komite R.W. 
Siaga dalam mengembangkan sebuah rencana untuk melaksanakan aksi-aksi 
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strategis. Ketika R.W. Siaga datang, pertemuan ini dapat dicontoh pada 
pertemuan-pertemuan Survey Diri Masyarakat R.W. Siaga. 
 
4.  Setelah NERS dilaksanakan, anggota masyarakat sebaiknya dipandu dalam 
pengembangan kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang dapat menawarkan 
bantuan kepada para pemberi asuhan dalam mempertahankan praktek-
praktek PD. 
 
Strategi:  Sebuah pertemuan untuk Tanggapan Masyarakat dan Perencanaan 
sebaiknya diadakan di RT pada akhir tiap sesi NERS. Pertemuannya 
sebaiknya: 1) memberikan tanggapan kepada masyarakat tentang hasil-hasil 
NERS, dan 2) mengembangkan rencana kasar untuk kegiatan tindak lanjut 
yang akan mendorong pemberi asuhan mempertahankan perilaku baru yang 
mereka pelajari di NERS. Ketika RW Siaga dimulai, pertemuan ini dapat 
dicontohkan pada pertemuan-pertemuan Pertimbangan Masyarakat. Sebauh 
komite ad hoc sebaiknya dibentuk untuk mematangkan rencanannya dan 
merancang jadwal pelaksanaan (di bawah panduan Komite RW Siaga).  
 
Kegiatan-kegiatan tindak lanjut sebaiknya diajukan atau dipilih oleh anggota 
masyarakat, tapi bisa melibatkan sebuah Kelompok Dukungan Pemberian 
Makanan Tambahan dimana para pemberi asuhan di tiap RT yang 
berpartisipasi didorong untuk memberi makan anak-anak mereka bersama 
dengan anak-anak lain yang hampir sebaya setidaknya sekali sehari; atau 
Diskusi-diskusi Kelompok Fokus atau Kelompok Teman Sebaya yang bisa 
diorganisir dan diarahkan oleh kader dalam diskusi kelompok kecil di antara 
para pemberi asuhan anak-anak di bawah lima tahun yang mereview dan 
memperkuat kesadaran dan pemahaman tujuan-tujuan perubahan perilaku 
kunci  dan pesan-pesan NERS.  
 
5.  Untuk mendorong dukungan di dalam keluarga anak yang kurang gizi 
untuk perubahan-perubahan perilaku yang diadvokasi oleh PD/NERS, 
pemberi asuhan pendukung (selain pemberi asuhan utama) sebaiknya 
mengenal menu-menu PD, pesan-pesan dan praktek-praktek PD.  
 
Strategi: pemberi asuhan tambahan sebaiknya diundang ke sesi sosialisasi 
pertama yang menjelaskan PD/NERS; dan pemberi asuhan pendukung 
sebaiknya menghadiri hari-hari pertama dan terakhir NERS. 
 
6.  Sebelum memulai kegiatan-kegiatan di tingkat RW atau RT, staf yang 
bertanggung jawab untuk memperkenalkan PD/NERS sebaiknya pertama-
tama mencari dukungan dari Kelurahan (Pak Lurah). 
 
Strategi:  Petugas kelurahan sebaiknya melakukan pendekatan baik dari 
atau/dan dari bawah. Petugas-petugas kecamatan sebaiknya 
menginstruksikan mereka untuk mendukung dan berpartisipasi dalam 
PD/NERS, sambil mengadvokasi kepala-kepala RW, staf puskesmas dan 
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kader-kader yang dilatih PD bertemu dengan mereka untuk mempromosikan 
programnya.  
 
Kesimpulan II 
 

• Menyapih dengan makanan-makanan padat dan “makanan keluarga” 
yang sehat ditunda secara signifikan di antara anak-anak yang kurang 
gizi.  

 
• Susu formula menggantikan makanan padat/beragam untuk sebagian 

anak, sedangkan kudapan tak sehat yang dibeli menggantikan makanan 
bergizi untuk banyak anak. 

 
• Banyak anak-anak yang kurang gizi pendek sebelum mereka mengikuti 

program NERS; dan anak-anak yang pendek tidak dapat “mengejar” 
dalam NERS selama 2 minggu. 

 
• Kita bisa menargetkan beberapa anak untuk NERS yang sekarang ini 

tidak kekurangan gizi 
 

Rekomendasi II 
 
7.  Untuk menunjuk dengan tepat anak-anak yang sekarang beresiko dan 
menghindarkan dari menargetkan anak-anak yang pendek tapi sekarang 
cukup bergizi, anak-anak yang memiliki gizi buruk (misalnya menderita 
karena kurus) sebaiknya diidentifikasi. 
 
Strategi:  Anak-anak ditemukan bergizi buruk dari berat badan menurut usia 
sebaiknya diukur tingginya dan klasifikasi berat badan untuk tingginya 
sebaiknya dihitung. Kader-kader sebaiknya secara aktif mendorong para 
pemberi asuhan dari semua anak yang diidentifikasi bergizi buruk untuk ikut 
serta dalam sesi-sesi PAUD atau NERS tambahan. 
 
8.  Dalam mengenali fakta bahwa normal bagi anak-anak untuk naik berat 
badan pada kecepatan yang berbeda di usia yang berbeda, berat badan yang 
diharapkan selama NERS sebaiknya disesuaikan menurut usia. 
 
Strategi:  kenaikan berat badan yang optimal dalam periode 2 minggu 
sebaiknya dihitung untuk tiap kelompok usia, dipisahkan menurut usia 6 
bulan (6-12 bulan, 12-18 bulan dll).  Penghitungan-penghitungan ini 
sebaiknya digunakan untuk menetapkan ekspektasi kenaikan berat badan 
untuk tiap kelompok usia.  
 
9.  Program tersebut sebaiknya membuat para pemberi asuhan waspada 
tentang keseriusan masalah malnutrisi, khususnya ketika anak-anak mereka 
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ditemukan kurang gizi, dengan mendorong mereka berpartisipasi dalam proses 
monitoring pertumbuhan.  
 
Strategi:   pada sesi-sesi penimbangan posyandu, para kader sebaiknya 
mengajarkan pemberi asuhan agar dapat merencanakan status anak-anak 
sekarang pada kartu KMS. Partisipasi langsung dalam melacak kurva 
pertumbuhan anak mereka akan memberikan pemahaman yang lebih baik 
dari alasan pengklasifikasian anak, serta bukti yang lebih meyakinkan bahwa 
anak tersebut benar-benar kurang gizi.  
 
10.  Para kader sebaiknya dilatih untuk mengerti dan menjelaskan kepada 
para pemberi asuhan: 1) konsep-konsep pemberian makan dan gizi anak yang 
mendasar, 2) penyebab-penyebab, pencegahan dan perawatan penyakit anak 
yang umum di masyarakat, dan 3) ketrampilan mengasuh yang mendasar. 
 
Strategi:  TOT untuk para pelatih pemerintah di tingkat kota sebaiknya 
memasukkan sebuah modul yang berdasarkan pada kerangka UNICEF untuk 
malnutrisi, yang meliputi keutamaan-keutamaan yang diterima dari 
pemberian makan bayi dan anak kecil serta peran kebersihan, sanitasi dan 
penyakit-penyakit umum malnutrisi, dan siklus penyakit/malnutrisi. TOT 
sebaiknya juga memasukkan kurikulum pendek tentang ketrampilan dan 
kompetensi asuhan orangtua yang mendasar (ada di internet). Mereka 
sebaiknya berlatih mengomunikasikan konsep-konsep dan ketrampilan-
ketrampilan ini dengan istilah-istilah yang bisa dipahami oleh kader dan 
terutama pemberi asuhan.  
 
11.  Untuk “makanan keluarga’” yang bergizi tidak diganti dengan makanan 
pengganti yang kurang bergizi, pilihan kudapan yang sehat sebaiknya dibuat 
tersedia dari pedagang-pedagang yang disetujui di tiap komunitas masyarakat 
NERS; dan informasi yang akurat sebaiknya diberikan kepada para pemberi 
asuhan untuk memperbaiki pemahaman mereka akan kegunaan dan 
penyalahgunaan susu formula dalam diet anak-anak di berbagai usia.  
 
Strategi:  a) Satu pejaja keliling atau lebih yang disetujui sebaiknya ditunjuk, 
dari di antara mereka yang bersedia untuk berpartisipasi, sebagai sumber 
kudapan yang sehat di masyarakat seperti telur, buah, biskuit, dll. Pejaja 
keliling tersebut harus setuju untuk menawarkan setidaknya satu pilihan 
makanan sehat setiap harinya. Untuk mendukung partisipasi Penjaja Keliling 
yang Disetujui tersebut, para kader dan pemberi asuhan yang ikut serta dalam 
NERS sebaiknya sepakat untuk berlangganan kepada penjaja-penjaja ini 
secara eksklusif, dan sebaiknya mendorong tetangga dan anggota keluarga 
mereka untuk berlangganan juga. B) TOT untuk pelatih pemerintah sebaiknya 
melibatkan sebuah modul tentang susu formula untuk memampukan mereka 
mengirimkan informasi yang akurat kepada staf puskesmas dan kader.  
 
Kesimpulan III 
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• Penyakit yang berulang, khususnya diare dan TB, menghalangi banyak 
anak yang kurang gizi dari pencapaian kenaikan berat badan yang 
stabil. 

• Walau ada kebijakan, beberapa anak yang diidentifikasi bergizi buruk 
tidak pernah dites untuk TB.  

• Degradasi infrastruktur/lingkungan yang meluas bisa membuat 
praktek-praktek pencegahan diare sia-sia. 

• Banyak pemberi asuhan meyakini diet dengan hanya bubur dan air atau 
air saja adalah tepat untuk anak yang sakit selama masa sakit yang 
parah.  

Rekomendasi III 

12.  secara teliti menyaring semua anak yang bergizi buruk untuk TB apapun 
gejalanya.  

Strategi:  semua kecamatan sebaiknya memberikan tes TB gratis. Para kader 
sebaiknya merujuk semua anak yang kurva KMSnya berada pada zona gizi 
buruk ke puskesmas, dan jika perlu, bekerja dengan masyarakat untuk 
mengatur transportasi untuk para pemberi asuhan yang tidak mampu 
membayar ongkos atau menyediakan transportasi sendiri. 

13.  Para pemberi asuhan sebaiknya dinasihati mengenai pemberian makan 
yang tepat selama masa sakit serta pemberian makan kompensasi setelah 
sakit; dan para kader sebaiknya bekerja dengan mereka tentang strategi-
strategi untuk mencapai pemberian makan yang optimal ketika anak tersebut 
sakit. 
 
Strategi: Informasi dan pesan-pesan yang akurat tentang pemberian makan 
yang tepat selama sakit sebaiknya digabungkan ke dalam serangkaian pesan-
pesan kunci yang digalakkan selama NERS. Jika Kelompok Pendukung 
Pemberian Makanan Tambahan atau Diskusi Kelompok Fokus Kelompok 
Teman Sebaya diorganisir untuk mengikuti dan memperkuat NERS, maka 
para pemberi asuhan yang ikut serta sebaiknya mencari ilham teknik-teknik 
untuk membujuk anak-anak yang sakit untuk memakan beragam makanan; 
dan mereka sebaiknya mengingatkan satu sama lain tentang teknik-teknik ini 
ketika seorang anak jatuh sakit.  
 
14.  Dalam jangka panjang, pemerintah di semua level harus menangani 
masalah gangguan infrastruktur dan lingkungan kota. 
 
Strategi:   MercyCorps sebaiknya mengadvokasi pemerintah tingkat kota, 
provinsi, nasional untuk perhatian, sumber daya yang lebih besar dan 
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perencanaan yang ditujukan untuk perbaikan infrastruktur dan pembuangan 
di daerah-daerah kumuh kota. Khususnya, tempat tinggal ‘ilegal’ sebaiknya 
diketahui dan diberikan status hukum sehingga layanan publik dapat 
diberikan kepada komunitas-komunitas masyarakat ini.  
 

 


