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PENDAHULUAN 
 

Ngagiring Barudak merupakan salah satu upaya untuk pencapaian target 

indikator yang berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita dan 

cakupan pelayanan kesehatan dasar di wilayah Puskesmas Tenjolaya. 

“Ngagiring” (Bahasa Sunda) arti kata menurut kamus besar bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah menggiring [meng-gi-ring], mengantar (membawa) ke sesuatu 

tempat. “Barudak”(Bahasa Sunda) artinya adalah anak-anak. 
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I. LATAR BELAKANG 

Puskesmas Tenjolaya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai visi 

”Menjadikan Puskesmas Tenjolaya Dengan Pelayanan Bermutu Menuju Kecamatan 

Sehat Mandiri”. Salah satu kegiatan untuk hidup sehat adalah pelayanan gizi di 

puskemas. 

Berdasarkan laporan Dinas kesehatan provinsi seluruh Indonesia cakupan D/S 

tahun 2015 mencapai 68,8 %. Cakupan penimbangan balita di posyandu yang 

tertinggi adalah DI. Yogyakarta ( 97,5% ), Jawa Tengah ( 87,2% ) dan Jawa Barat 

( 86,9 %), kedua data tersebut menunjukan perlunya dilakukan berbagai kegiatan 

dalam rangka percepatan pencapaian cakupan D/S. Cakupan penimbangan balita di 

posyandu dilihat dari indikator D/S yang merupakan indikator berkaitan dengan 

cakupan pelayanan gizi pada balita dan cakupan pelayanan kesehatan dasar.  

Pencapaian target Program Upaya Perbaikan Gizi di Puskesmas Tenjolaya 

pada tahun 2015 adalah Kadarzi: 61,57%, D/S 69,48%, Distribusi Vit A bagi bayi 

6-11 bln 100%, distribusi vitamin A bagi balita 12-59 bln 100 %, distribusi vit A nifas 

93,55%, distribusi Fe bumil 89,40 %, distribusi MP-ASI baduta gakin 100%, balita 

gizi buruk yang mendapat perawatan 100%, ASI eksklusif 59,42%, Balita BGM 155 

orang, Bumil anemia, Ibu hamil KEK. Selanjutnya, cakupan penimbangan balita di 

posyandu dilihat dari indikator D/S yang merupakan indikator berkaitan dengan 
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cakupan pelayanan gizi pada balita dan cakupan pelayanan kesehatan dasar, maka 

dapat dilihat cakupan D/S tahun 2015 di wilayah Puskesmas Tenjolaya 69,48% dari 

target 85%. 

Melihat masih belum tercapainya cakupan pelaynan gizi, perlu adanya 

koordinasi, kemitraan dan kebersamaan dengan PKK, dasa wisma dan pihak 

donator/ swasta yang dinilai masih kurang sehingga upaya pelayanan gizi di 

Puskesmas terutama bagi bayi dan balita dapat tercapai. Oleh karena itu, menyikapi 

hal tersebut Puskesmas Tenjolaya meluncurkan inovasi yang bernama “Ngagiring 

Barudak”. “Ngagiring”(Bahasa Sunda) arti kata menurut kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah menggiring [meng-gi-ring], mengantar (membawa) ke 

sesuatu tempat. “Barudak”(Bahasa Sunda) artinya adalah anak-anak. 

Kegiatannya antara lain melalui penimbangan balita yang dilakukan secara 

rutin di posyandu disertai penyuluhan serta pemberian makanan tambahan setiap 

bulan pada balita selama 3 bulan di posyandu, maka status gizi anak pada KMS 

dapat selalu terpantau oleh petugas kesehatan sehingga dapat menurunkan angka 

kejadian kasus gizi buruk ataupun gizi kurang bahkan mencegah kejadian stunting. 

Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi tidak dapat dilakukan oleh satu 

sektor saja, tetapi memerlukan keterlibatan dari berbagai sektor dengan melakukan 

koordinasi dari antarsektor termasuk dengan masyarakat melalui prinsip kemitraan 

dan kebersamaan. Untuk itulah dibentuk kegiatan Ngagiring Barudak yang 

bekerjasama lintas sectoral dengan organisasi masyarakat dan pemuda, Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan pemerintah Desa. 

 

II. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan status gizi balita dan pencegahan stunting (gagal Tumbuh kronis) 

di wilayah kerja Puskesmas Tenjolaya dengan meningkatkan peran serta lintas 

sektor dalam upaya pemenuhan PMT Penyuluhan untuk meningkatkan cakupan 

Balita di timbang (D/S) 
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2. Tujuan Khusus 

1. Pemenuhan PMT penyuluhan di Posyandu 

2. Pemanfaatan bahan pangan lokal untuk PMT Penyuluhan 

3. Tata laksana BGM  

4. Meningkatkan peran lintas sektor dan pihak swasta dalam meningkatkan 

status gizi balita. 

5. Memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, seperti 

pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit 

6. Memantau tumbuh kembang anak, sehingga anak terhindar dari risiko 

kekurangan gizi atau gizi buruk 

7. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil, dan ibu 

menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan 

 

III. MANFAAT 

1. Ibu balita dapat melihat contoh – contoh menu PMT yang harus di sediakan 

oleh keluarga untuk balitanya dengan pemanfaatan bahan pangan lokal yang 

tersedia 

2. Para stakeholder dapat melihat langsung kebutuhan – kebutuhan gizi 

masyarakat di desa – desa melalui peran posyandu. 

3. Peran lintas sektor dan swasta dapat memaksimalkan dana untuk kebutuhan gizi 

(Penguatan peran lintas sektor). 

4. Penilaian status gizi lebih maksimal, karena seluruh balita di wilayah datang ke 

Posyandu (Peningkatan status Gizi Balita). 

 

IV. PENERIMA MANFAAT 

Bayi, balita dan ibu balita di wilayah binaan Puskesmas Tenjolaya. 

 

V. ALOKASI ANGGARAN 

Pelaksanaan kegiatan Ngagiring Barudak menggunakan sumber dana BOK. 

 

 

https://www.alodokter.com/informasi-penting-tentang-pemberian-mpasi-pada-bayi
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VI. LOKASI 

Pelaksanaan kegiatan program Ngagiring Barudak yaitu di wilayah Puskesmas 

Tenjolaya. 

 

VII. JADWAL TAHAPAN INOVASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Cara Pelaksanaan 

a. Penunjukan kader Ngagiring Barudak dan koordinasi lintas program 

b. Sosialisasi dan advokasi PMT penyuluhan di Posyandu 

c. Penguatan komitmen dalam rangka peningkatan kunjungan balita ke 

Posyandu & tatalaksana BGM  

d. Pelaksanaan pemeriksaan balita dan ibu balita dilakukan di posyandu  

e. Hasil pemeriksaan dicatat di register khusus dan dilaporkan kepenanggung 

jawab program PMT serta dikonsultasikan kepada dokter untuk 

tindaklanjut pemberian vitamin dan makanan tambahan. 

f. Makanan tambahan dan vitamin didistribusikan oleh kader  

 

2. Tahapan Inovasi 

No. TAHAPAN 
WAKTU 

KEGIATAN 
KETERANGAN 

1. Latar Belakang Masalah 4 Maret 2019 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide 21 Maret 2019 Masukan dari semua 

pihak 

3. Perancangan 1 April 2019 Menyusun tim pengelola 

inovasi linsek 

4. Implementasi 9 April 2019 Pelaksanaan satu bulan 

sekali 
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3. Jadwal Kegiatan 

No KEGIATAN 

TAHUN 

2019 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 

Sosialisasi dan 

advokasi PMT 

penyuluhan 

            

2 

Penguatan 

komitmen dalam 

rangka peningkatan 

kunjungan balita ke 

Posyandu & 

tatalaksana BGM 

            

3 Demo masak sehat             

4 

Penggalangan 

Kemitraan dengan 

pihak swasta 

            

5 

Pemantauan 

pengelolaan PMT 

penyuluhan di 

Posyandu 

            

6 

Evaluasi dan 

pelaporan kegiatan 

“NGAGIRING 

BARUDAK” 

            

 

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan 

evaluasi kegiatan dibuat oleh koordinator Gizi. Pencatatan dan pelaporan 

dilaksanakan di Puskesmas, data dan informasi dari hasil pencatatan diolah dan 

dianalisa dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan 

 

IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi jumlah bayi dan 

balita yang dipantau. Pelaporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan 

disampaikan ke Dinas kesehatan Kab. Bogor bersamaan dengan laporan bulanan 

Gizi. 
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2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dan hasilnya diberikan atau 

disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. 

 

     

Tenjolaya,  April 2019 

Mengetahui, 
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Tenjolaya 

dr. Syahrudin  
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