
CETING BERAS 
(CEgah dan atasi stunTING BERsama puskesmAS) 

 

Pemantauan Satus Gizi (PSG) tahun 2017 menunjukkan prevalensi Balita stunting di Indonesia masih 

tinggi yaitu sebesar 29,6%. Angka ini diatas standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 20%.  

Prevalensi stunting di DIY tahun 2017 lebih kecil dibandingkan Nasional yaitu sebesar 13,86%. 

Prevalensi Stunting di Sleman tahun 2017 lebih kecil dibanding DIY yaitu sebesar 11,99%. Akan tetapi 

bila di break down ke Puskesmas, prevalensi balita stunting Puskesmas Godean I tahun 2017 paling 

tinggi dibanding Puskesmas lain yaitu sebesar 21,7%.  

Cakupan indikator gizi di Puskesmas Godean I tahun 2017 yang belum sesuai target yaitu:  

 

No Indikator Target Capaian 

1 ASI Eksklusif 80% 48,23% 

2 D/S 85% 81% 

 

Belum tercapainya beberapa indikator program Gizi tersebut sangat mungkin berpengaruh terhadap 

prevalensi stunting yang cukup tinggi di Puskesmas Godean I. Selain itu program pemberian makan 

pada bayi dan anak (PMBA) belum secara luas dikampanyekan pada masyarakat dalam bentuk leaflet, 

booklet, pelatihan, sosialisasi dan lain-lain.  

Terbatasnya petugas konselor ASI juga menjadi hambatan tersendiri karena berdampak kurang 

optimalnya konseling ASI. Intervensi gizi terhadap remaja putri dengan pemberian tamblet tambah 

darah di Puskesmas Godean I belum dilakukan dengan optimal. Hasil survei pemeriksaan lingkar 

lengan atas pada siswi SMK di wilayah kerja Puskesmas Godean I tahun 2017 sebesar 44% belum 

sesuai standar.  

 

Berdasar latar belakang masalah tersebut Puskesmas Gdean I membuat inovasi sebagai upaya 

mencegah dan mengatasi stunting pada balita yaitu CETING BERAS (CEgah dan atasi stunTING 

BERsama PuskesmAS) 

Inisiatif pembuatan inovasi ini dilakukan sejak awal tahun 2018 yang bertujuan untuk memberikan 

perhatian lebih kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita dan remaja untuk mencegah dan 

mengatasi stunting. 

I. STRATEGI INOVASI 

Strategi inovasi  Ceting Bearas adalah dengan meningkatkan integrasi upaya kesehatan masyarakat 

(UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP), pemberdayaan masyarakat serta memberikan 

apresiasi atas peran serta masyarakat yaitu:  

a. Meningkatkan Upaya Promotif  

b. Pelayanan Integrasi di Puskesmas 

Pelayanan integratif berupa pelayanan yang menyeluruh pada sasaran dan rujukan internal antar 

unit pelayanan bila menemukan masalah. Pelayanan tersebut berupa: 

1.  Pelayanan Gizi 

a) Pelayanan konseling materi ASI Eksklusif pada: 

 Calon pengantin 

 Ibu hamil 



 Ibu bersalin yang melahirkan di Puskesmas Godean I 

b) Deteksi dini stunting pada kunjungan balita di Puskesmas 

2.  Pelayanan Psikologi  

Pelayanan psikologi berupa: 

 Deteksi dini potensi stress pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi asupan gizi 

ibu hamil 

 Konseling psikologi pada kasus hyperemesis 

 Konseling tumbuh kembang pada balita gizi kurang atau stunting 

 Konseling ibu balita yang mengalami gangguan psikologi 

3.  Pelayanan KIA  

Pelayanan KIA berupa: 

 Konseling ibu hamil dan balita yang mengalami gangguan kesehatan 

 Kelas ibu hamil 

 Kelas ibu balita 

4.  Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

Pelayanan kesling berupa konseling sanitasi pada kasus balita dengan kecacingan, diare, 

scabies dan lain-lain 

5.  Pelayanan Fisioterapi 

Pelayanan fisioterapi pada balita dengan gangguan tumbuh kembang atau penyakit tertentu 

seperti batuk 

c. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Meningkatkan peran kader untuk membantu upaya promotif mencegah dan mengatasi 

stunting  

2. Mendorong kader untuk melaporkan kasus stunting 

3. Pelatihan PMBA untuk kader 

4. Identifikasi atau deteksi gangguan fisik atau psikis pada keluarga balita oleh kader terlatih 

d. Meningkatkan peran lintas sektor  

1. Penyampaian materi stunting dalam pertemuan lintas sektor 

2. Advokasi dana desa dan dana APBD melalui Musrenbang untuk kegiatan mencegah dan 

mengatasi stunting 

e. Pemberian apresiasi pada bayi lulus ASI Eksklusif dan buku Panduan PMBA 

Pemberian sertifikat bayi lulus ASI eksklusif diharapkan dapat memberikan motivasi kepada ibu 

meyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Usulan untuk memperoleh sertikat lulus 

ASI eksklusif dilakukan oleh kader posyandu untuk memastikan bayi tersebut benar-benar lulus 

ASI eksklusif 6 bulan.  

Kader bertugas memantau setiap bulan dengan kohort ASI eksklusif di Posyandu. Selain itu bayi 

yang lulus ASI Eksklusif di bulan November 2018, penyerahan sertifikat dilaksanakan saat gebyar 

HKN di Puskesmas Godean I sebagai media promosi ASI eksklusif. 

II. PELAKSANAAN INOVASI 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Inovasi Ceting Beras adalah: 

a. Kegiatan dalam gedung 

1. Cetak leaflet tentang pencegahan stunting dan booklet panduan PMBA 



2. Pelayanan koseling gizi pada calon pengantin, ibu hamil dan ibu bersalin menambahkan materi 

ASI Eksklusif. 

3. Deteksi dini bayi dan balita stunting. 

Semua bayi dan balita yang berkunjung ke Puskesmas Godean I untuk imunisasi maupun 

periksa karena sakit ditimbang dan diukur tinggi dan berat badannya di unit Gizi. Hal ini 

bertujuan agar pengukuran lebih fokus (alat lebih lengkap dan petugas lebih terlatih untuk 

pengukuran pada bayi and balita) serta tersedia data deteksi dini bayi atau balita stunting. 

4. Koseling Psikologi pada kasus psikologis atau penyerta yang dapat berpengaruh pada 

penanganan kasus stunting 

 

b. Kegiatan luar gedung 

1. Meningkatkan promosi dengan meningkatkan frekuensi penyuluhan  

a) Penyuluhan PMBA 

b) Penyuluhan pentingnya menimbang di Posyandu 

c) KP Ibu 

d) Work shop pentingnya 1000 HPK pada ibu hamil di 4 desa 

e) Penyuluhan calon penganten tentang stunting di KUA 

2. Pemberdayaan Masyarakat dengan: 

a) Pelatihan PMBA untuk kader 

Dengan adanya kader yang telah dilatih PMBA diharapkan kader dapat menjadi agen 

informasi PMBA di masyarakat. Keberadaan kader lebih dekat dengan masyarakat 

sehingga kader dapat setiap saat memberikan informasi tentang pemberian makan pada 

bayi dan anak dengan baik dan benar. 

b) Meningkatkan peran kader dalam pengiriman laporan tentang: 

1) Kunjungan Balita di Posyandu (D/S) 

2) Kohor ASI Ekslusif 

3) Pengiriman data penerima sertifikat ASI Eksklusif 

4) Hasil SDIDTK di Posyandu 

5) Hasil pendataan balita gizi kurang dan Bawah Garis Merah (BGM) 

3. Meningkatkan peran Lintas Sektor 

a) Puskesmas Godean I menyampaikan informasi tentang stunting di pertemuan lintas sektor 

agar lintas sektor ikut berperan dalam mengatasi masalah stunting. Lokakarya mini lintas 

sektor tribulan kedua tahun 2018 membahas lebih mendalam tentang stunting dan 

mengundang narasumber staf ahli Kementrian Desa. Hal ini penting karena sumber dana 

desa bersumber dari Kementrian Desa.  

b) Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Desa dalam penyusunan anggaran dana 

desa sehingga kegiatan untuk mencegah dan mengatasi stunting dapat masuk dalam 

anggaran dana desa. 

4. Memberikan apresiasi atas peran serta masyarakat 

Mulai tahun 2018 bayi yang lulus ASI eksklusif diberikan sertifikat ASI eksklusif oleh 

Puskesmas. Penyampaian sertifikat melalui kader. 

 

 



III. HASIL INOVASI 

Hasil kegiatan Inovasi Ceting Beras yaitu: 

1. Prevalensi balita stunting di Puskesmas Godean I turun sebesar 4,54%. Tahun 2017 sebesar 

21,7% dan Tahun 2018 sebesar 17,16%. 

2. Meningkatnya cakupan ASI eksklusif sebesar 39,22 %.  Tahun 2017 cakupan ASI eksklusif 

Puskesmas Godean I sebesar 48,23% dan meningkat menjadi 87,45% pada tahun 2018.  

3. Cakupan D/S meningkat sebesar 2,24%. Cakupan D/S tahun 2017 sebesar 81%. Dan tahun 

2018 sebesar 83,24%. 

 

 

4. Dukungan lintas sektor meningkat 

Dukungan dana desa untuk mengatasi stunting dalam bentuk PMT, sosialisasi PMBA dan 

pelatihan PMBA untuk kader. Semua desa telah menganggarkan kegiatan pelatihan dan 

sosialisasi PMBA melalui dana Desa pada tahun 2018. 

5. Pemberian Sertifikat Lulus ASI Eksklusif 

Selama tahun 2018 telah diberikan sertifikat lulus ASI Eksklusif kepada 206 bayi. Bentuk 

sertifikat ASI Eksklusif seprti terlihat pada gambar. 

 

 

6. Pemberian booklet Panduan PMBA pada ibu melahirkan di Puskesmas Godean I, kader 

kesehatan dan ibu balita yang mengalami stunting. 
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IV.  KESIMPULAN 

Inovasi Ceting Beras telah mengungkit capaian kinerja program Gizi yaitu: 

a. Menurunkan prevalensi balita stunting di Puskesmas Godean I sebesar 4,54%. 

b. Cakupan indikator kinerja program Gizi yang lain yaitu D/S serta ASI eksklusif juga meningkat.  

c. Upaya pengembangan inovasi Ceting Beras perlu dilakukan. Adapun pengembangan yang 

telah dan akan dikembangkan adalah: 

1. Memperluas pemberian souvenir buku panduan pemberian makan bayi dan anak 

(PMBA) sebagai bekal ilmu bagi ibu dalam memberikan makan pada bayi dan anak 

misalnya pada calon pengantin dan ibu hamil (saat ini baru pada ibu yang bersalin di 

Puskesms Godean I) 

2. Mengembangkan “Bank ASI” dan “Donor ASI” untuk membantu meningkatkan cakupan 

ASI Eksklusif.  

3. Pendampingan dan pemantauan khusus pada bayi lahir dengan panjang badan < 48 cm 

atau pendek. 


