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Kata Pengantar

Pembangunan kesehatan menjadi investasi utama
untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pemenuhan gizi merupakan salah satu upaya untuk
menciptakan generasi yang sehat dan tangguh di masa
depan. Saat ini Indonesia memiliki tiga beban masalah
gizi (triple burden) yaitu gizi kurang, gizi lebih, dan
deﬁsiensi zat gizi mikro (Global Nutrition Report, 2018).
Hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi wasting pada
balita 10,2% dan 3,5% diantaranya severe wasting (gizi
buruk). Gizi buruk pada Balita akan meningkatkan
angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan
risiko terjadinya stunting.
Pada masa pandemi Covid 19, kasus gizi buruk harus
dicegah dan bila balita menderita gizi buruk tetap harus
mendapat pelayanan secara cepat dan tepat , dengan
mematuhi kebijakan daerah dan protokol kesehatan.
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Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi
dinas kesehatan provinsi dan kab/ kota serta fasilitas
pelayanan kesehatan dalam upaya pencegahan dan
penanganan balita gizi buruk di masa pandemi .
Pedoman ini juga dapat digunakan sebagai bahan atau
media koordinasi dan advokasi dengan stakeholder
terkait .
Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang
telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam
penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh tenaga kesehatan
dalam upaya menekan dampak dari Pandemi Covid 19.
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Latar Belakang dan Tujuan
Corona virus Disease 2019 (Covid-19)
merupakan virus jenis baru yang
penyebarannya sudah melanda seluruh
provinsi dan sebagian besar kabupaten/
kota. Penambahan korban yang begitu
cepat telah menjadi fokus perhatian bagi
seluruh lapisan masyarakat dan
Pemerintah Indonesia.
Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status
penyakit ini menjadi tahap Tanggap Darurat pada
tanggal 17 Maret 2020. Pemerintah juga menetapkan
Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui
Kepres no 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah
nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan
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pencegahan dan penanganan Covid-19. Meskipun
pemerintah telah menetapkan regulasi tentang PSBB
namun pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap
harus diberikan, dengan penyesuaian atau modiﬁkasi
pelayanan.
Pencegahan dan tatalaksana Balita gizi buruk
merupakan salah satu pelayanan gizi yang harus
dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dan dilakukan
sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penularan
serta memperhatikan pembatasan kontak ﬁsik dan
social distancing.
Pedoman Pencegahan dan Penanganan Balita Gizi
Buruk pada masa Pandemi Covid-19 ini disusun untuk
memberikan acuan kepada tenaga kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan. Pedoman ini dapat
disesuaikan dengan perkembangan penyakit dan
situasi terkini serta kebijakan Pemerintah Daerah.
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GIZI BURUK

adalah KEKURANGAN GIZI yang terjadi dalam JANGKA PENDEK
karena KURANG ASUPAN makanan bergizi dan SERING SAKIT

RISIKO GIZI BURUK
gangguan
tumbuh kembang

daya tahan
tubuh rendah
dan mudah sakit

berisiko mengalami
masalah kesehatan
saat dewasa
kematian

@DitGizi

@gizimasyarakatkemenkes

Bahaya Gizi Buruk

Dengan daya tahan tubuh yang sangat
rendah, balita gizi buruk sangat
mudah terjangkit berbagai
macam infeksi, termasuk
infeksi Covid 19.
Mereka menjadi kelompok
rentan yang perlu mendapat
perhatian khusus, dan mendapat
penanganan yang cepat dan
tepat hingga anak sembuh serta
diharapkan tidak membawa
dampak untuk tumbuh
kembang selanjutnya.
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Balita gizi buruk mempunyai dampak jangka
pendek dan panjang, berupa gangguan tumbuh
kembang, termasuk gangguan fungsi kognitif,
kesakitan, risiko penyakit degeneratif atau
penyakit tidak menular di saat dewasa
serta meningkatkan risiko kesakitan
dan kematian.

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

CEGAH GIZI BURUK
PADA MASA pandemi covid-19
BAGAIMANA MENCEGAHNYA?

asi eksklusif 6 bulan,
diteruskan mp-asi
dan asi sampai 2 tahun

imunisasi dasar
lengkap
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selalu
mencuci tangan
dengan sabun
dan air mengalir
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gizi seimbang

@DitGizi

@gizimasyarakatkemenkes

rutin pantau
pertumbuhan
dan perkembangan

Mencegah Balita Gizi Buruk

Pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai 6 bulan,
dilanjutkan dengan pemberian MP-ASI dan ASI sampai 2 tahun

Dalam keadaan keadaan normal maupun
saat pandemi Covid 19, perlu dipastikan
deteksi dini balita dengan risiko gizi akut
dilanjutkan dengan penanganan hingga
sembuh. Upaya pencegahan harus dimulai
dari ibu hamil melalui kecukupan gizi pada
ibu dan janin yang dikandungnya pemberian
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ASI eksklusif pada bayi sampai 6 bulan,
dilanjutkan dengan pemberian MP-ASI dan
ASI sampai 2 tahun dengan mengacu pada
Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak,
asupan gizi seimbang sesuai usia, selalu
mencuci tangan menggunakan sabun dan
air mengalir, bayi mendapat imunisasi
dasar lengkap serta rutin memantau
pertumbuhan dan perkembangan balita.
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TANDA-TANDA GIZI BURUK
PADA BALITA

Balita terlihat SANGAT KURUS

Terkadang bisa terjadi pembengkakan
pada SELURUH TUBUH.

© Ministr
© S. Sukotjo, 2016
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Ada PEMBENGKAKAN MINIMAL
pada KEDUA PUNGGUNG KAKI
yaitu TIDAK SEGERA KEMBALI bila ditekan.
ed, ICDDR, B.

© dr. Tahmeed Ahm

@DitGizi

@gizimasyarakatkemenkes

Tanda-tanda Gizi Buruk Pada Balita

Balita yang mengalami gizi buruk, tanpa atau dengan komplikasi medis,
memiliki satu atau lebih tanda berikut:
1

BB/PB atau BB/TB < -3 SD

2

Lingkar Lengan Atas (LiLA) < 11,5 cm
pada balita usia 6-59 bulan.

3

< 11,5 cm
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Memiliki Edema bersifat pitting,
minimal pada kedua punggung kaki

Penapisan/Penentuan Balita Gizi Buruk
Cara pemeriksaan edema bilateral:
Lakukan pemeriksaan di kedua sisi
tubuh, misal kedua punggung kaki
atau kedua tungkai.
Tekan lembut dengan kedua ibu jari
pada bagian punggung kaki, bagian
bawah kaki atau tungkai dan hitung
hingga tiga detik, kemudian angkat
ibu jari.

Tekan selama 3 detik

Bekas tertinggal

Jika lekukan bekas tekanan
tertinggal pada kedua kaki/ tungkai,
ini menunjukkan pasien memiliki
edema.
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Pencegahan dan Penentuan Balita Gizi Buruk

Pada situasi pandemi ini, konseling dapat dilakukan
melalui sambungan telepon, SMS atau aplikasi chat
kepada ibu balita gizi buruk/ pengasuh setidaknya satu
kali dalam seminggu.
Membuat kelompok ibu balita dengan gizi buruk di
group media sosial secara daring dan memberikan
kunci pesan gizi dan kesehatan.
Mengingatkan ibu untuk membuat catatan harian
konsumsi F100, atau produk terapi gizi lain (sesuai
pedoman) untuk dilaporkan ke bidan/ tenaga gizi.
Tenaga gizi tetap melakukan pencatatan dan pelaporan
yang mengacu pada Pedoman Pencegahan dan
Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita, Kemenkes 2019
dengan aplikasi e-PPGBM.
Apabila masa pandemi Covid 19 telah berakhir, balita
gizi buruk bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan
rutin di Puskesmas atau Poskesdes.
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Jangan lupa me
ngonsumsi
makanan bergiz
i
Selalu mencatat
tumbuh
kembang balita
di buku KIA
send

Pencegahan dan Penentuan Balita Gizi Buruk
Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
dapat mensosialisasikan kepada keluarga dan masyarakat
tentang pencegahan dan penentuan Balita gizi buruk pada masa pandemi Covid-19.

Memastikan balita gizi buruk tetap mendapatkan pelayanan
Ÿ Balita gizi buruk dengan komplikasi medis, tetap dirujuk ke
fasilitas rawat inap
Ÿ Balita gizi buruk tanpa komplikasi medis (rawat jalan) tetap
diperiksa di Puskesmas/ Poskesdes/ Pustu pada hari buka
Fasyankes:
1. Ibu menyesuaikan
kunjungan setelah
melakukan perjanjian
dengan tenaga
kesehatan, minimal satu
kali dalam satu bulan.
2. Ibu mendapatkan F100,
atau produk terapi gizi
lainnya sesuai
pedoman, dari bidan
desa atau tenaga gizi.

Melakukan kunjungan rumah bila ibu balita gizi
buruk tidak datang ke pelayanan kesehatan pada
waktu yang telah ditentukan.
Memberikan konseling kepada ibu balita dengan gizi
buruk untuk memastikan konsumsi F100 atau
produk terapi gizi lain (sesuai pedoman) dikonsumsi
sesuai kebutuhan dan dosis per harinya.
Pedoman Pencegahan dan Tatalaksana Balita Gizi Buruk
Pada Masa Pandemi Covid-19
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UPAYAKAN BALITA TETAP DITIMBANG SETIAP BULAN
Saat Posyandu DITUNDA:
Timbang balita di rumah, catat di buku KIA,
laporkan ke kader atau tenaga kesehatan
Selalu WASPADA jika balita terlihat kurus,
menolak menyusu, dan tidak mau makan dan minum

Pantau selalu berat badan
dan perkembangan balita
dengan buku KIA
1 tahun

@DitGizi

@gizimasyarakatkemenkes

2 tahun

3 tahun

4 tahun 5 tahun

Pemantauan Pertumbuhan pada Balita

Pada situasi pandemi Covid-19, pemantauan
pertumbuhan balita harus tetap dilaksanakan
melalui berbagai penyesuaian atau modiﬁkasi
pelayanan untuk memastikan balita dipantau
tumbuh kembangnya.
Pemantauan pertumbuhan
merupakan salah satu
upaya deteksi dini
masalah gizi pada balita.

1 tahun

2 tahun

3 tahun

4 tahun

5 tahun

Bila terdapat penundaan
pemantauan pertumbuhan
di Posyandu, pemantauan
dilakukan secara mandiri
di rumah dengan
menggunakan buku KIA
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Pemantauan Pertumbuhan pada Balita

Tenaga kesehatan bersama kader harus mengidentiﬁkasi
hasil penimbangan balita sampai dengan bulan terakhir.
1. Balita dengan berat badan normal yang ditandai dengan
hasil penimbangan (BB/U berada di atas atau sama
dengan -2 SD), maka pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan anak dapat dilakukan secara mandiri di
rumah dan dicatat pada buku KIA.
2. Balita dengan berat badan kurang yang ditandai dengan
hasil penimbangan (BB/U dibawah -2 SD), maka balita
perlu dipantau pertumbuhannya oleh tenaga kesehatan/
kader dan upaya edukasi kepada ibu perlu ditingkatkan.
3. Balita dengan status gizi kurang yang ditandai dengan
hasil penimbangan (BB/PB atau BB/TB dibawah -2 SD),
maka balita menjadi prioritas untuk mendapatkan
makanan tambahan (MT) dan dipantau pertumbuhannya
oleh tenaga kesehatan/ kader.
4. Balita gizi buruk yang ditandari dengan hasil
penimbangan (BB/PB atau BB/TB dibawah -3 SD), maka
tetap harus mendapatkan pelayanan sesuai Tatalaksana
gizi buruk.
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Pemantauan Pertumbuhan pada Balita

Balita yang perlu dipantau oleh tenaga kesehatan/ kader
dapat dilakukan melalui kunjungan rumah dengan janji
temu atau melalui alternatif pelayanan yang disepakati
antara tenaga kesehatan, kader dan perangkat desa/
kelurahan setempat.
Prioritas kunjungan rumah dilakukan untuk balita berisiko.
Petugas kesehatan/ kader dan orang tua bersama-sama
memastikan bahwa pemantauan
pertumbuhan tercatat dengan baik
dan memastikan jadual pelayanan
berikutnya.
Saat membawa bayi untuk
i m u n i s a s i d i Fa s y a n k e s ,
penimbangan dapat sekaligus
dilakukan dan dicatat dalam
buku KIA.
Pedoman Pencegahan dan Tatalaksana Balita Gizi Buruk
Pada Masa Pandemi Covid-19
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PADA BALITA YANG SEDANG MENDAPAT PERAWATAN GIZI BURUK
WASPADAI BILA TERJADI:

anorexia

(tidak mau makan)

demam
tinggi
penurunan
kesadaran

dehidrasi berat
(muntah, diare, terus menerus)

anemia
berat

pneumonia

(radang paru akut)

LAPORKAN KE TENAGA KESEHATAN ATAU RUJUK KE FASILITAS KESEHATAN
@DitGizi

@gizimasyarakatkemenkes

Balita Berisiko Gizi Kurang atau Gizi Buruk yang Perlu Dirujuk

1

Balita (6 – 59 bulan) dengan LiLA kuning
(11,5 - <12,5 cm) dan merah (<11,5 cm).

2

Balita yang mengalami
hambatan pertumbuhan

4

Balita gizi kurang (tampak kurus)
atau gizi buruk (tampak sangat kurus)

© S. Sukotjo, 2016

3

Balita dengan
edema bilateral

5

© Ministry of Health (MoH). Guidelines for Community-based Management
of Acute Malnutrition. 2nd Edition. Lilongwe, Malawi, 2016.

Bayi < 6 bulan
yang mengalami
kesulitan menyusu
baik disebabkan
karena faktor bayi
maupun faktor ibu
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Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita pada masa pandemi Covid-19

Sesuai dengan rekomendasi WHO,
Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita
dapat dilakukan dengan:
1. Rawat Jalan untuk: Balita usia 6 – 59 bulan
dengan gizi buruk tanpa komplikasi. Layanan
ini dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat
pertama atau Puskesmas.
2. Rawat Inap untuk:
Ÿ Bayi < 6 bulan dengan gizi buruk (dengan
atau tanpa komplikasi);
Ÿ Balita gizi buruk usia 6 - 59 bulan dengan
komplikasi dan/ atau penyakit penyerta
yang diduga dapat menyebabkan gizi
buruk;
Ÿ Semua balita berusia diatas 6 bulan
dengan berat badan kurang dari 4 kg.
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Ÿ Tatalaksana gizi buruk pada balita

sama seperti kondisi tidak ada
pandemi yaitu dilakukan oleh Tim
Asuhan Gizi (dokter, perawat/
bidan, ahli gizi) terlatih sesuai
Pedoman Pencegahan dan
Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita,
Kemenkes, 2019, hanya pada
kondisi pandemi Covid-19 tenaga
kesehatan pemberi layanan
tersebut harus menggunakan alat
perlindungan diri (APD) untuk
mencegah penularan COVID-19.
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