
  SIKUMBANG BATAS 
(detekSI Kader tUMbuh kemBANG mewujudkan BAlita berkualiTAS) 

Masalah tumbuh kembang Balita di wilayah Puskesmas Godean I masih seringkali ditemukan, 

baik permasalahan tumbuh kembang yang ringan sampai berat. Permasalahan tumbuh 

kembang, sebenarnya dapat dilakukan deteksi secara lebih dini, agar proses tatalaksana 

dapat dilakukan lebih awal, sehingga tidak menjadikan gangguan tumbuh kembang yang lebih 

serius.  

Permasalahan tumbuh kembang anak di Puskesmas Godean I secara lebih terinci adalah: 

1. Adanya persepsi yang kurang pas di masyarakat tentang balita sehat. Selama ini banyak 

masyarakat beranggapan bahwa anak sehat adalah anak yang bebas dari penyakit. 

Asalkan anak tidak sakit, berarti anak tersebut sehat.  

2. Adanya Pergeseran Pengasuhan dari orang tua ke pengasuh 

Perkembangan jaman dan tuntutan ekonomi menyebabkan ibu sebagai pengasuh utama 

anak, bekerja diluar rumah sehingga pengasuhan anak dilimpahkan kepada pengasuh 

(nenek, asisten rumah tangga, maupun penitipan anak). Hal ini menyebabkan perhatian 

terhadap tumbuh kembang anak  cenderung berkurang. 

3. Petugas Kesehatan terbatas 

Jumlah petugas di Puskesmas Godean I yang dapat melakukan pemeriksaan tumbuh 

kembang anak sebanyak 31 petugas terdiri dari 4 dokter umum, 10 bidan, 12 perawat, 3 

petugas gizi, 1 psikolog dan 1 petugas fisioterapi. Untuk mengampu deteksi tumbuh 

kembang balita sejumlah kurang lebih 1.951, tentu sulit dilakukan karena petugas 

kesehatan harus melakukan tugas-tugas lain yang cukup banyak. 

4. Kunjungan balita di Posyandu belum optimal 

Antusias masyarakat untuk membawa balita ke Posyandu masih kurang karena banyak 

masyarakat yang masih beranggapan bahwa kegiatan Posyandu hanya berupa 

penimbangan dan pemberian makanan tambahan.  

 

Dari beberapa kondisi diatas, berdampak pada cakupan deteksi tumbuh kembang balita di 

Puskesmas Godean I yang hanya sebesar 86% pada tahun 2014. Untuk itu dilakukan inovasi 

mulai tahun 2015 berupa kegiatan deteksi dini tumbuh kembang yang dilakukan oleh kader 

kesehatan terlatih secara rutin.  



Tujuan dari kegiatan inovasi ini adalah untuk mewujudkan balita berkualitas di seluruh wilayah 

Puskesmas Godean I dengan cara meningkatkan cakupan deteksi dini tumbuh kembang balita 

beserta tindak lanjutnya yang dilakukan oleh kader terlatih. Inovasi ini diberi nama Si Kumbang 

Batas atau detekSI Kader tUMbuh kemBANG mewujudkan BAlita berkualiTAS.  

 

I. STRATEGI INOVASI  

a. Mendekatkan akses deteksi tumbuh kembang balita. 

Banyak balita yang tidak memperoleh pelayanan tumbuh kembang dikarenakan orang 

tua/keluarga merasa enggan untuk membawa anak ke Puskesmas, berkaitan dengan jarak 

dan waktu untuk datang ke Puskesmas. 

Dengan Pelayanan tumbuh kembang dilakukan di Posyandu, orang tua tidak perlu jauh-jauh 

membawa anak ke Puskesmas, tetapi pelayanan tumbuh kembang dapat dilakukan di 

Posyandu yang jaraknya dekat dengan masyarakat. 

Banyaknya program kegiatan yang diampu oleh Puskesmas, baik di dalam gedung maupun 

diluar gedung, membuat pelaksanaan pelayanan tumbuh kembang di luar gedung yang 

dilakukan oleh petugas Puskesmas secara langsung tidak dapat dilaksanakan dengan 

optimal.  

Dengan melatih kader kesehatan untuk menjadi “Kumbang” (Kader Tumbuh Kembang), 

Puskesmas dapat memanjangkan tangan melalui Kumbang tersebut untuk melakukan 

pelayanan tumbuh kembang di Posyandu, sehingga harapannya semua balita di wilayah 

Puskesmas Godean I dapat terjangkau pelayanan tumbuh kembang. 

b. Pemberdayaan masyarakat (meningkatkan partisipasi publik) 

Kumbang (Kader Tumbuh Kembang) merupakan anggota masyarakat, yang setiap harinya 

berinteraksi secara langsung, baik dengan balita, maupun keluarga balita, sehingga hal ini 

dapat memudahkan dalam mendeteksi adanya keterlambatan atau gangguan tumbuh 

kembang pada seluruh balita di wilayah Puskesmas Godean I. 

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam pembangunan bidang kesehatan 

dengan cara meningkatkan kapasitas dan ketrampilan masyarakat (kader)  untuk 

melakukan deteksi tumbuh kembang balita. 

2. Meningkatkan cakupan deteksi tumbuh kembang balita supaya sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan dan seluruh balita di wilayah kerja Puskesmas Godean I 

mendapatkan pelayanan deteksi tumbuh kembang sesuai standar. 

 



II. PELAKSANAAN INOVASI 

Kegiatan deteksi tumbuh kembang balita ini dilakukan oleh kader kesehatan yang telah 

mendapatkan pelatihan dan bimbingan secara berkala oleh petugas Puskesmas Godean I. 

Deteksi tumbuh kembang balita dilakukan dengan teknik observasi langsung pada balita dan 

wawancara pada orang tua/pengasuh.  

Perangkat/peralatan untuk melakukan kegiatan ini berupa Alat Permainan Edukasi (APE) 

sederhana, pengukur berat badan, pengukur tinggi badan dan buku kesehatan ibu dan anak 

(KIA). APE digunakan untuk menilai apakah balita mampu melakukan gerakan motorik 

tertentu sesuai dengan usianya, pengukur tinggi badan dan berat badan untuk menentukan 

status gizi serta buku KIA untuk mencatat dan melihat kesesuaian tumbuh kembang balita. 

Kegiatan deteksi tumbuh kembang balita dilakukan setiap bulan sesuai dengan jadwal 

Posyandu. Adapun sasarannya adalah balita berusia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 

bulan, 18 bulan, 21 bulan, 24 bulan, 30 bulan, 36 bulan, 42 bulan, 48 bulan, 54 bulan dan 60 

bulan. 

Hasil kegiatan dilaporkan oleh kader tumbuh kembang ke Puskesmas Godean I melalui 

penanggung jawab program anak. Laporan dari kader selanjutnya direkapitulasi dan diolah 

serta dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. 

Intervensi dan tindak lanjut 

Hasil kegiatan inovasi Si-Kumbang Batas yang dilaporkan ke Puskesmas Godean I dilakuan 

tindak lanjut melalui kegiatan : 

1. Pembinaan keluarga tetang tumbuh kembang dengan melakukan stimulasi dan intervensi 

tumbuh kembang balita. 

2. Kunjungan rumah pada balita dengan keterlambatan/gangguan tumbuh kembang untuk 

pendampingan. 

3. Kelas ibu balita 

4. Pemberian Makanan Tambahan (PMT), khususnya bagi balita dengan gizi kurang/ gizi 

buruk 

5. Pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh kader tumbuh kembang berkolaborasi 

dengan petugas Puskesmas maupun lintas sektor.  

 

 

 

 



III. HASIL INOVASI 

a. Terbentuk 44 kader tumbuh kembang 

Adanya kader tumbuh kembang ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses melibatkan 

masyarakat secara aktif dalam melakukan kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan 

pembangunan.  

Si Kumbang Batas adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk membantu 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan khususnya kegiatan deteksi tumbuh kembang 

balita yang dilakukan oleh kader terlatih. 

 

b. Cakupan deteksi tumbuh kembang balita meningkat. 

Setelah implementasi inovasi Si Kumbang Batas cakupan SDIDTK diatas 95% dari tahun 

ke tahun. 

 

 

c. Balita terdeteksi ada gangguan atau keterlambatan meningkat 

d. Terbentuknya Group Whats App bagi kader kesehatan wilayah Puskesmas Godean I 

untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi. 

e. Adanya monitoring dan evaluasi secara kontinue setiap bulan melalui pelaporan bulanan 

pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang di tingkat Posyandu. 

f. Adanya kegiatan-kegiatan: 

1)  Kunjungan rumah ke Balita yang mengalami keterlambatan atau gangguan tumbuh 

kembang.  

Petugas kesehatan melakukan assessment, stimulasi dan intervensi lebih lanjut 

terhadap gangguan atau keterlambatan tumbuh kembang balita. Kolaborasi antar 

profesi dilakukan agar hasilnya lebih optimal. Misalnya petugas gizi memberikan 
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intervensi tentang asupan gizi, psikolog memberikan edukasi dan pola asuh dan lain-

lain. 

 

2) Kelas ibu balita 

Pertemuan ibu-ibu yang mempunyai balita untuk diberikan edukasi tentang pentingnya 

pemantauan tumbuh kembang balita, dampak bila ada gangguan atau keterlambatan 

tumbuh kembang serta solusi bila ditemukan gangguan atau keterlambatan tumbuh 

kembang pada balita. 

3) Pembinaan keluarga tentang tumbuh kembang 

4) Pemberian makanan tambahan (PMT) terintegrasi.  

Salah sumber data pemberian PMT adalah dari hasil deteksi tumbuh kembang balita. 

 

  

Pelatihan Kader Tumbuh Kembang Pembinaan keluarga tentang Tumbuh 

Kembang 

 

IV. KESIMPULAN 

Inovasi Si Kumbang Batas telah berhasil meningkatkan cakupan deteksi dini tumbuh 

kembang balita 


