Pengantar

D

alam
Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah
Nasional
(RPJMN) tahun 20152019,
meningkatnya
status
kesehatan dan gizi ibu dan anak
merupakan salah satu sasaran
pokok pembangunan nasional.
Untuk
mencapai
prioritas
pembangunan tersebut, di dalam
Perjanjian Kinerja Direktorat Gizi
Masyarakat tahun 2018 telah
ditetapkan
enam
indikator
kegiatan yaitu ibu hamil KEK
mendapat makanan tambahan,
ibu hamil mendapat TTD, bayi
usia <6 bulan mendapat ASI

eksklusif,
bayi
baru
lahir
mendapat IMD, balita kurus
mendapat makanan tambahan,
dan
remaja
puteri
yang
mendapat TTD.
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
tahun
2018 ini merupakan perwujudan
salah satu tolok ukur dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan
berkaitan dengan Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
dalam memberikan pelayanan
prima
serta
menyampaikan
pertanggungjawaban
kinerja
kepada
pemerintah
dan
masyarakat pada umumnya,
sekaligus menyampaikan proses
pencapaian hasil, permasalahan
dan upaya pemecahan masalah
di tahun 2018.
Laporan ini diharapkan
dapat
bermanfaat
dalam
mengevaluasi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Direktorat Gizi
Masyarakat, Direktorat Jenderal
Kesehatan
Masyarakat,
Kementerian
Kesehatan
Republik Indonesia.
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B

Ikhtisar Eksekutif

erdasarkan
Instruksi Presiden
Nomor
7
Tahun
1999
tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
dan
Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk
Teknis
Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah,
bahwa dalam mencapai misi dan
tujuan
organisasi,
instansi
pemerintah harus melaksanakan
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
sebagai
wujud
pertanggungjawabannya.
Tingkat
keberhasilan
kinerja
Direktorat
Gizi
Masyarakat kurun waktu 2018
dalam rangka mencapai sasaran
strategis yaitu “meningkatnya
perbaikan
gizi
masyarakat”
dengan menurunnya persentase
ibu hamil kurang energi kronik
menjadi 19,7%, diukur melalui
pencapaian indikator kinerja
kegiatan yang telah diperjanjikan
yaitu ibu hamil KEK mendapat
makanan tambahan, ibu hamil
mendapat TTD, bayi usia <6
bulan mendapat ASI eksklusif,

bayi baru lahir mendapat IMD,
balita kurus mendapat makanan
tambahan, dan remaja puteri
mendapat TTD. Pada tahun
2018, terdapat dua dari enam
indikator kinerja kegiatan yang
belum
mencapai
target,
berdasarkan definisi operasional
lama, yaitu persentase ibu hamil
mendapat TTD dan persentase
balita kurus yang mendapat
makanan tambahan. Sementara
berdasarkan definisi operasional
hasil revisi, seluruh indikator
kinerja kegiatan gizi masyarakat
sudah mencapai target yang
ditetapkan. Tercapainya target
indikator kinerja kegiatan tidak
lepas dari dukungan langsung
realisasi anggaran Direktorat
Gizi Masyarakat sebesar Rp
879.636.037.030,- atau 95,48%
dari total pagu anggaran yang
diemban pada tahun 2018.
Permasalahan
belum
tercapainya
target
indikator
diatas, sangat berhubungan
dengan
pembiayaan
proses
distribusi logistik TTD hingga ke
puskesmas, dan kecilnya alokasi
anggaran penyediaan makanan
tambahan yang tidak sesuai
dengan jumlah kasus balita
kurus.
Untuk
itu
perlu
dilakukan koordinasi dengan
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lintas program dan sektor dalam
upaya mencapai target indikator
kinerja kegiatan Direktorat Gizi
Masyarakat.
Berbagai hambatan dan
kendala yang diidentifikasi, telah
diupayakan
alternatif

pemecahannya dalam Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
2018,
harapan pada masa mendatang
semua
hambatan
serta
permasalahan
dapat
terpecahkan.
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PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Bab VIII pasal
141 menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi bertujuan untuk
meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, peningkatan
mutu gizi yang dimaksud dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi
makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, dan peningkatan akses dan
mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu
dan

teknologi.

Amanah

tersebut

telah

ditindaklanjuti

sesuai

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya
Perbaikan Gizi.
Ukuran keberhasilan kinerja Direktorat Gizi Masyarakat
dilihat dari hasil capaian dari masing-masing indikator kegiatan.
Dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai target indikatornya,
Direktorat Gizi Masyarakat dituntut untuk menyelenggarakannya
sesuai prinsip-prinsip good governance. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyatakan salah satu azas
penyelenggaraan good governance adalah azas akuntabilitas. Azas ini
bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat

sebagai

pemegang

kedaulatan

tertinggi

negara

sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu
wujud akuntabilitas tersebut adalah melalui penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja.
Di

samping

Akunrabilitas

pemenuhan

Kinerja

juga

prinsip

merupakan

akuntabilitas,

Laporan

pelaksanaan

amanat

peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Akuntabilitas
Kinerja ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dan media
komunikasi Direktorat Gizi Masyarakat atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya selama tahun 2018 sekaligus menjadi alat atau bahan
evaluasi guna peningkatan kinerja Direktorat Gizi Masyarakat di
masa depan.

2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Sejak tanggal 4 Januari 2016, telah diberlakukan struktur
organisasi baru di lingkungan Kementerian Kesehatan, sesuai
dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015, tentang
Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian

Kesehatan

Republik

Indonesia. Dalam Permenkes ini, Direktorat Bina Gizi berubah nama
menjadi Direktorat Gizi Masyarakat, yang merupakan bagian dari
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
Tugas

Direktorat

Gizi

Masyarakat

adalah

menyiapkan

perumusan dan melaksanakan kebijakan, dan menyusun norma,
standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang gizi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Direktorat

Gizi

Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan
kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi
dan pengelolaan konsumsi gizi;
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b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu
dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah
gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi,
penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi,
penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu
dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah
gizi dan pengelolaan konsumsi gizi; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktur Gizi
Masyarakat dibantu oleh 4 subdirektorat eselon III, 9 pejabat eselon
IV, dan kelompok jabatan fungsional. Bagan struktur organisasi
Direktorat Gizi Masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut:
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT
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Struktur

organisasi

Direktorat

Gizi

Masyarakat

sebagaimana

tergambarkan di atas didukung oleh sumber daya sebanyak 60 orang
pegawai negeri sipil (PNS) dan 11 orang pegawai pemerintah non
pegawai negeri (PPNPN) yang memiliki kompetensi di bidang gizi dan
kesehatan maupun bidang lain yang diperlukan seperti ekonomi,
statistik, manajemen, keuangan, komputer dan sebagainya.

3. ISU STRATEGIS
Dalam pelaksanaan rencana kerja Direktorat Gizi Masyarakat,
terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian,
yaitu:
a.

Indonesia menghadapi masalah gizi kompleks (double burden
malnutrition), dimana angka kekurangan gizi masih cukup tinggi
dan secara bersamaan angka kelebihan gizi juga semakin
meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut memicu terjadinya
kenaikan kejadian penyakit tidak menular terkait gizi.
1. Kekurangan gizi (undernutrition)
‘Meningkatnya status gizi masyarakat’ menjadi salah
satu prioritas pembangunan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, dengan sasaran pokok diantaranya adalah: 1)
prevalensi anemia pada ibu hamil 28%; 2) prevalensi gizi
kurang (underweight) pada balita 17%; 3) prevalensi kurus
(wasting) anak balita 9,5%; dan 4) prevalensi stunting
(pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2
tahun) 28% pada tahun 2019.
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun
2018, angka-angka yang ditargetkan dicapai tahun 2019,
sebagian besar sasaran pokok diperkirakan tidak dapat
mencapai target.
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Sasaran Pokok
Prevalensi
Prevalensi
Prevalensi
Prevalensi

Riskesdas
2018
48,9%
17,7%
10,2%
29,9%

anemia pada bumil
gizi kurang pada balita
kurus pada balita
stunting pada baduta

Target
2019
28%
17%
9,5%
28%

Selain sasaran pokok di atas, masalah kekurangan gizi
pada wanita usia subur terlihat dengan tingginya angka
Kurang Energi Kronik (KEK). Pada wanita tidak hamil,
angka KEK sebesar 14,4% dan 17,3% pada wanita hamil.
Status gizi pada wanita usia subur dan ibu hamil menjadi
sangat penting mengingat kualitas seorang anak bermula
dari kualitas gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (sejak
seorang ibu hamil hingga seorang anak berusia 2 tahun).

2. Kelebihan gizi (overnutrition)
Masalah

kelebihan

gizi,

Indonesia

sudah

mulai

dikhawatirkan dengan masalah gizi lebih (gemuk). Pada
balita, Riskesdas 2018 menunjukkan angka sebesar 8%,
sementara pada orang dewasa di atas 18 tahun, angka berat
badan lebih sebesar 13,6% dan obesitas sebesar 21,8%.
Angka ini meningkat dibandingkan hasil Riskesdas tahun
2007 dan 2013.

3. Penyakit tidak menular terkait diet
Kasus berat badan lebih dan obesitas merupakan output
dari pola makan yang tidak seimbang yang dapat berujung
pada meningkatnya risiko penyakit tidak menular (PTM).
Terbukti dari hasil Riskesdas tahun 2018, meningkatnya
angka berat badan lebih dan obesitas pada orang dewasa
berujung

pada

meningkatnya

kasus
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kanker,

stroke,

5

diabetes

melitus,

jantung,

dan

hipertensi,

jika

dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2013.
b. Sustainable Development Goals (SDGs)
Sustainable

Development

Goals

(SDGs)

atau

Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global
dalam mencapai 17 tujuan di tahun 2030. Masalah gizi menjadi
indikator di dalam Goal 2 yaitu penghapusan kelaparan, dimana
penurunan prevalensi stunting, wasting dan obesitas pada balita
menjadi beberapa target yang ingin dicapai.
c.

Penanggulangan stunting menjadi prioritas
Dokumen RPJMN 2015-2019, menyatakan bahwa salah satu
prioritas

pembangunan

kesehatan

adalah

penanggulangan

stunting. Di tahun 2018, telah ditetapkan sebanyak 100
kabupaten/kota prioritas stunting, dimana kegiatan-kegiatan
lintas sektor terkait diprioritaskan untuk penurunan stunting di
wilayah tersebut.

4. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA
Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat
Gizi Masyarakat ini adalah sebagai berikut:
1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi, yang meliputi:
Bab I Pendahuluan
Menyajikan tentang penjelasan umum Direktorat Gizi Masyarakat,
dengan menekankan kepada aspek strategis Direktorat Gizi
Masyarakat serta permasalahan utama yang sedang dihadapi
Direktorat Gizi Masyarakat dan sistematika penulisan laporan.
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Bab II Perencanaan Kinerja
Menguraikan ringkasan singkat atau ikhtisar perjanjian kinerja
Direktorat Gizi Masyarakat tahun 2018.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian
kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis
keberhasilan

dan

kegagalan,

hambatan/kendala

dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif
yang akan diambil, serta akuntabilitas keuangan yang memuat
pagu

dan

realisasi

anggaran

kegiatan

yang

dilaksanakan,

dikaitkan dengan tingkat capaian setiap sasaran strategis dan
indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Bab IV Penutup
Mengemukakan simpulan umum atas capaian kinerja serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerja Direktorat Gizi Masyarakat.
Lampiran
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PERENCANAAN KINERJA
Dalam

menjalankan

kegiatannya,

Direktorat

Gizi

Masyarakat berpegang kepada visi dan misi Presiden Republik
Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Upaya

untuk

mewujudkan

visi

Presiden

RI

ini

diterjemahkan ke dalam 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
dengan

mengamankan

sumber

daya

maritim

dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan
demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta
memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang
tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang
mandiri,

maju,

kuat

dan

berbasiskan

kepentingan

nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.

1. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2015-2019
Dalam mengantisipasi permasalahan gizi di Indonesia,
‘meningkatnya status gizi masyarakat’ menjadi salah satu
prioritas

pembangunan

dalam

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, dengan sasaran pokok: 1) prevalensi anemia pada ibu
hamil 28%; 2) persentase bayi dengan berat badan lahir
rendah (BBLR) 8%; 3) persentase bayi usia kurang dari 6 bulan
yang mendapat ASI eksklusif 50%; 4) prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada balita 17%; 5) prevalensi wasting
(kurus) anak balita 9,5%; dan 6) prevalensi stunting (pendek
dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) 28%
pada tahun 2019.
Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019 telah
menetapkan

6

(enam)

indikator

kinerja

kegiatan

(IKK)

pembinaan gizi masyarakat yang harus dicapai yaitu; 1)
persentase

ibu

hamil

KEK

yang

mendapat

makanan

tambahan; 2) persentase ibu hamil yang mendapat Tablet
Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan; 3)
persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
eksklusif; 4) persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi
Menyusu Dini (IMD); 5) persentase balita kurus yang
mendapat makanan tambahan; dan 6) persentase remaja
puteri yang mendapat Tablet Tambah Darat (TTD). Keenam
indikator ini ditetapkan untuk menunjang pencapaian salah
satu indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat, yaitu Persentase Ibu Hamil Kurang
Energi Kronis (KEK).
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Gambar 2.1
Skema IKK Direktorat Gizi Masyarakat, IKU Ditjen Kesmas,
Dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

• % bumil KEK yg
mendapatkan PMT
• % bumil yg
mendapatkan TTD
• % bayi usia <6 bln
yg mendapat ASI
eksklusif
• % bayi baru lahir
mendapat IMD
• % balita kurus yg
mendapat
makanan
tambahan
• % rematri
mendapatkan TTD

• ¯ AKI/100.000
kelahiran
• ¯ AKB/1.000
kelahiran hidup
• ¯ prev. anemia bumil
• ¯ BBLR
•  bayi usia <6 bln
mendapat ASI
eksklusif
• ¯ prev. gikur balita
• ¯ prev. wasting balita
• ¯ prev. stunting
baduta

DITJEN
KESMAS
•% persalinan di
fasyankes (Pf)
•% bumil KEK

DIT. GIZI
MASYARAKAT

KEMENKES

2. RENCANA AKSI, RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN
Upaya pembinaan gizi masyarakat dilaksanakan secara
bertahap dan berkesinambungan, melalui pendekatan siklus
kehidupan

(life

circle

approach)

secara

bertahap

dan

berdasarkan prioritas pembangunan nasional, yang bertujuan
untuk “meningkatkan cakupan, kualitas dan kesadaran gizi
keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat
dengan prioritas pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),
remaja puteri serta usia produktif”.

Sasaran Strategis Pembinaan Gizi Masyarakat 20152019
Untuk merealisasikan visi dan misi serta tujuan
tersebut di atas, maka Direktorat Gizi Masyarakat telah
menetapkan

sasaran

strategis

sesuai

dengan

Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2018
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1
2
3
4
5
6

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
Ibu hamil KEK yang mendapat
makanan tambahan
Ibu hamil yang mendapat
Tablet Tambah Darah (TTD) 90
tablet selama masa kehamilan
Bayi usia kurang dari 6 bulan
yang mendapat ASI eksklusif
Bayi baru lahir mendapat
Inisiasi Menyusu Dini
Balita kurus yang mendapat
makanan tambahan
Remaja puteri yang mendapat
Tablet Tambah Darah (TTD)

2015
13

TARGET %
2016 2017 2018
50
65
80

2019
95

82

85

90

95

98

39

42

44

47

50

38

41

44

47

50

70

75

80

85

90

10

15

20

25

30

Arah Kebijakan Pembinaan Gizi Masyarakat 20152019
Arah kebijakan pembinaan gizi masyarakat 2015-2019
adalah sebagai berikut:
a.

Peningkatan surveilans gizi di seluruh kabupaten/kota,
surveilans khusus, dan surveilans gizi darurat termasuk
pemantauan pertumbuhan.

b. Peningkatan

promosi

perilaku

masyarakat

tentang

kesehatan, gizi, dan lain-lain.
c.

Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan
dan gizi, dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama
kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil,
termasuk pemberian makanan tambahan, terutama untuk
keluarga kelompok termiskin dan wilayah DTPK.

d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi.
e.

Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan
standar gizi.

f.

Penguatan kerja sama dan kemitraan dengan lintas
program dan lintas sektor, organisasi profesi, dan Lembaga
LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2018
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Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka intervensi
sensitif dan spesifik.

Strategi Operasional Pembinaan Gizi Masyarakat
2015-2019
Strategi operasional pembinaan gizi masyarakat 20152019 adalah sebagai berikut:
1. Perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK),
melalui:
a. Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil kurang
energi kronik (KEK).
b. Pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil sampai
masa nifas.
c. Promosi dan konseling inisiasi menyusu dini (IMD).
d. Promosi dan konseling ASI eksklusif.
e. Pemantauan pertumbuhan.
f. Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA).
g. Tatalaksana anak gizi buruk.
h. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P)
bagi balita kurus.
i.

Pemberian vitamin A bagi anak usia 6-59 bulan dan ibu
nifas.

2. Perbaikan gizi remaja putri dan wanita usia subur (WUS)
melalui:
a. Pemberian tablet tambah darah.
b. Kampanye dan konseling gizi seimbang.
3. Perbaikan gizi pada anak usia sekolah melalui:
a. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah.
b. Promosi gizi seimbang.
c. Pendidikan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2018
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4. Promosi Gizi Seimbang secara umum dan kepada kelompok
khusus.
5. Pelaksanaan surveilans.
6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas
dalam pemantauan pertumbuhan, pemberian makan bayi
dan anak (PMBA), tatalaksana anak gizi buruk, surveilans
dan program gizi lainnya.
7. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)
mutu

dan

kecukupan

gizi,

kewaspadaan

gizi,

penanggulangan masalah gizi, dan konsumsi gizi.

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan
yang selektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, Direktorat Gizi Masyarakat di tahun 2018 terfokus
untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target kinerja
tahunan ini dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2018.
Di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Gizi
Masyarakat, tercantum 6 (enam) indikator kinerja yang
merupakan indikator-indikator Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tahun 2018. Sasaran kegiatan, indikator kinerja dan
target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Direktorat Gizi Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut
ini:

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2018

13

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Gizi Masyarakat
Sasaran Program/
Kegiatan
(1)
1. Meningkatnya
perbaikan gizi
masyarakat

Indikator Kinerja
(2)
1. Persentase ibu hamil Kurang
Energi Kronik yang mendapat
makanan tambahan
2. Persentase ibu hamil yang
mendapat Tablet Tambah
Darah (TTD)
3. Persentase bayi usia kurang
dari 6 bulan yang mendapat
ASI eksklusif
4. Persentase bayi baru lahir
mendapat Inisiasi Menyusu
Dini (IMD)
5. Persentase balita kurus yang
mendapat makanan
tambahan
6. Persentase remaja puteri yang
mendapat Tablet Tambah
Darah (TTD)

Target
%
(3)
80

95

47

47

85

25

Di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 Direktorat Gizi
Masyarakat, tercantum pagu alokasi anggaran untuk kegiatan
pembinaan gizi masyarakat sebesar Rp 919.940.183.000,(sembilan ratus sembilan belas milyar sembilan ratus empat
puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
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AKUNTABILITAS KINERJA
1. CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja Direktorat Gizi Masyarakat pada tahun 2018
akan diuraikan menurut indikator kinerja kegiatan (IKK) Direktorat
Gizi Masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 Direktorat Gizi Masyarakat, terdapat 6 IKK yang akan
dicapai dalam kurun satu tahun. Realisasi keenam IKK tersebut
adalah sebagai berikut:

83,9
75,4

71,2

71,9

48,5

51,8

49,7

65,3

59,5

BUMIL KEK DAPAT
MT

BUMIL DAPAT TTD

ASI EKSKLUSIF

2015

2016

IMD

2017

BALITA KURUS
DAPAT MT

10,3

5,4

12,9

13,9

29,0

36,8

40,2

54,0

65,1

81,2

75,4

79,6

86,4
75,8

79,3

Gambar 3.1
Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015-2018

REMATRI DAPAT
TTD

2018

Uraian capaian kinerja masing-masing indikator adalah
sebagai berikut:

a. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik Yang Mendapat
Makanan Tambahan
Salah satu masalah kurang gizi pada ibu hamil yang masih
menjadi fokus perhatian adalah ibu hamil dengan risiko kurang
energi kronis (KEK). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
tahun 2018 menunjukkan proporsi KEK pada ibu hamil (15-49
tahun) sebesar 17,3%.
Kondisi ibu hamil dengan risiko KEK, berisiko terhadap
penurunan kekuatan otot yang membantu proses persalinan
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya partus lama dan
perdarahan pascasalin, bahkan kematian ibu. Risiko pada bayi
dapat mengakibatkan terjadinya kematian janin (keguguran),
premature, lahir cacat, berat badan lahir rendah (BBLR) bahkan
kematian bayi. Ibu hamil dengan risiko KEK dapat mengganggu
pertumbuhan dan perkembangan janin, yaitu pertumbuhan fisik
(stunting), otak dan metabolisme yang menyebabkan penyakit
tidak menular di usia dewasa.
Faktor penyebab langsung ibu hamil dengan risiko KEK
adalah

konsumsi

gizi

yang

tidak

cukup

dan

penyakit.

Penanggulangan ibu hamil risiko KEK dilaksanakan melalui
intervensi gizi spesifik secara lintas program, terutama pada
pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu. Salah satu intervensi
yang dilakukan adalah pemberian makanan tambahan (MT) pada
ibu hamil yang terdeteksi berisiko KEK.
Berdasarkan definisi operasional yang tercantum dalam
Renstra sebelum revisi, indikator persentase ibu hamil KEK yang
mendapatkan MT adalah ibu hamil dengan lingkar lengan atas
(LiLA) kurang dari 23,5 cm yang mendapat makanan tambahan.
Makanan tambahan ini merupakan makanan yang dikonsumsi
sebagai tambahan asupan zat gizi diluar makanan utama, dalam
bentuk makanan tambahan pabrikan atau makanan tambahan
bahan pangan. Upaya pemberian makanan tambahan bagi ibu
LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2018
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hamil risiko KEK merupakan realisasi dari upaya kesehatan dalam
bentuk kuratif sekaligus preventif guna meningkatkan status gizi
ibu hamil, agar melahirkan anak yang tidak mempunyai masalah
gizi.
Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan MT dihitung
dengan formulasi sebagai berikut:
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝐾𝐸𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑇
𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
× 100%
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝐾𝐸𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢
𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢

Pada tahun 2018 secara rata-rata nasional, cakupan ibu
hamil KEK yang mendapat MT sudah melampaui target yang
ditetapkan yaitu 86,8% dari target 80%. Penentuan target ini
sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018.

Gambar 3.2
Realisasi Ibu Hamil KEK Yang Mendapat Makanan Tambahan
Tahun 2018

100%
80%

Target

86,4%

Realisasi DO Lama

Realisasi DO Revisi

Bila dilihat perbandingan realisasi ibu hamil KEK yang
mendapat MT selama empat tahun terakhir pada gambar 3.3,
realisasi ibu hamil KEK yang mendapatkan MT terlihat selalu
mencapai dan melebihi target setiap tahunnya. Dengan hasil
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realisasi yang menunjukkan tren yang positif, maka dapat
diperkirakan target Renstra pada tahun 2019 sebesar 95% dapat
tercapai.
Gambar 3.3
Kecenderungan Realisasi Ibu Hamil KEK Mendapatkan Makanan
Tambahan Tahun 2015-2019
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Target
Realisasi DO Lama

2015

2016

2017

2018

2019

13%

50%

65%

80%

95%

12,90%

79,30%

75,80%

86,80%

Realisasi DO Revisi

100%

Analisis Keberhasilan
Pencapaian realisasi kegiatan ibu hamil KEK mendapat
makanan tambahan yang cukup baik di tahun 2018, tidak lepas
dari dukungan sejumlah kegiatan dan upaya yang telah dilakukan
berbagai pihak. Kegiatan dan upaya tersebut adalah:
1) Alokasi Anggaran dan Penyediaan Makanan Tambahan (MT)
Bagi Ibu Hamil
Pada tahun 2018, Direktorat Gizi Masyarakat menganggarkan
penyediaan MT bagi ibu hamil sebesar Rp 389.445.000.000,(4.140.000 kg), yang dapat memenuhi kurang lebih 766.667 ibu
hamil KEK (98% sasaran ibu hamil KEK berdasarkan survei
Pemantauan Status Gizi tahun 2017 sebesar 14,8%), dengan
asumsi setiap ibu hamil KEK mendapatkan MT sebanyak 60
gram per hari selama 90 hari. Penyediaan MT ini dibagi ke dalam
2 kategori yaitu MT ibu hamil kirim ke daerah sebanyak
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3.555.000 kg untuk kurang lebih 658.335 ibu hamil KEK (84%
sasaran), dan sisanya MT bagi ibu hamil KEK buffer stock.
2) Proses Pendistribusian
Pada tahun 2018, distribusi MT bagi ibu hamil KEK dilakukan
sejak bulan September 2018. Proses pendistribusian dari pusat
langsung ke puskesmas, sangat mendukung tercapainya
kinerja. Berdasarkan definisi operasional indikator persentase
ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan, yang
tercantum dalam revisi Renstra Kemenkes 2015-2019, yaitu
‘persentase makanan tambahan bagi ibu hamil KEK yang
disediakan pusat yang terdistribusi ke puskesmas sesuai dengan
jumlah sasaran’, terhitung sampai dengan tanggal 5 Desember
2018, sudah 100% puskesmas menerima MT ibu hamil KEK dari
target 80%.
Berdasarkan laporan rutin cakupan kegiatan gizi di provinsi
tahun 2018, realisasi ibu hamil KEK yang mendapatkan
makanan tambahan dinilai cukup baik jika dibandingkan
dengan target Renstra. Dari 34 provinsi, hanya 7 provinsi yang

96,8

97,5

98,3

98,4

98,6

99,4

RIAU

SULBAR

DIY

BENGKULU

SUMSEL

100,0

95,2

BANTEN

100,0

94,6

SUMBAR

GORONTALO

94,3

JATENG

KEP BABEL

KALTIM

94,2

KALTARA

JAMBI

92,3

SULUT

93,6

90,7

MALUT

KALSEL

89,6

SULSEL

93,6

87,4

KALBAR

92,9

87,2

INDONESIA

DKI JAKARTA

86,4

MALUKU

92,4

84,6

SUMUT

JATIM

83,6

JABAR

KEP RIAU

82,0

KALTENG

LAMPUNG

80,3

91,7

78,6

90,1

77,9

74,4

NTT

69,4

70,0

67,2

59,5

80,0

PAPUA BARAT

90,0

PAPUA

100,0

ACEH

Gambar 3.4
Realisasi Ibu Hamil KEK Yang Mendapat Makanan Tambahan
Menurut Provinsi Tahun 2018

BALI

tidak mencapai target Renstra sebesar 80%.

50,0
40,0

28,0

60,0

30,0
20,0

SULTRA

NTB

-

SULTENG

10,0

Sumber: Laporan Rutin Provinsi Tahun 2018
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3) Alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik
Alokasi DAK non fisik yang dikelola langsung oleh puskesmas
berupa Bantuan Operasional Kegiatan (BOK), memungkinkan
puskesmas

memanfaatkan

anggaran

tersebut

untuk

menyediakan makanan tambahan bagi ibu hamil KEK dengan
menggunakan bahan pangan lokal, apabila makanan tambahan
yang didistribusikan oleh pusat tidak tersedia di puskesmas.
4) Kegiatan kelas ibu hamil
Kelas ibu hamil merupakan sarana untuk belajar bersama
tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka
dalam kelompok. Melalui kelas ibu hamil diharapkan terjadi
peningkatkan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku ibu
dalam hal kehamilan. Dalam kegiatan ini pengetahuan tentang
gizi dan konseling dapat diberikan untuk ibu hamil terutama
ibu hamil yang berisiko. Data laporan rutin Direktorat
Kesehatan

Keluarga

menunjukkan,

puskesmas

yang

menyelenggarakan kelas ibu hamil meningkat setiap tahunnya.
Pada tahun 2017, sebesar 92,98% puskesmas yang sudah
melaksanakan kelas ibu hamil dan meningkat menjadi 95,03%
di tahun 2018. Sehingga dapat diasumsikan bahwa semakin
banyak ibu hamil yang meningkat pengetahuan gizinya.
(Laporan rutin Dit. Kesga per 25 Januari 2019).
5) Penyelenggaraan
kegiatan
pelayanan
antenatal
di
puskesmas (ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal
minimal 4 kali)
Kegiatan ini merupakan akses pelayanan kesehatan terhadap
ibu

hamil

dan

tingkat

kepatuhan

ibu

hamil

dalam

memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan minimal 4
kali, sesuai dengan ketetapan waktu kunjungan. Melalui
kegiatan ini diharapkan ibu hamil dapat dideteksi secara dini
adanya masalah, gangguan atau kelainan dalam kehamilannya,
dan dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.
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Pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, tenaga
kesehatan memberikan pelayanan antenatal secara lengkap,
salah satunya adalah nilai status gizi dengan cara mengukur
LiLA. Pada tahun 2017, sebanyak 86,35% sudah mendapatkan
pelayanan antenatal minimal 4 kali selama masa kehamilannya,
dan meningkat menjadi 87,05% di tahun 2018. (Laporan rutin
Dit. Kesga per 25 Januari 2018).
Analisis Kegagalan
Secara keseluruhan, realisasi ibu hamil KEK mendapat makanan
tambahan sudah mencapai target, akan tetapi jika dilihat secara
rinci, terdapat 7 provinsi yang belum mencapai target, meskipun
distribusi oleh pusat sudah mencapai 100%. Faktor geografis
untuk mencapai sasaran masih menjadi kendala terutama bagi
Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini juga berlaku bagi provinsi
NTB dan Sulawesi Tengah yang terdampak bencana gempa dan
tsunami di tahun 2018.
Analisis Solusi
Pada tahun 2019, penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil
KEK bagi 160 kabupaten/kota lokus stunting dialokasikan 100%
melalui anggaran DAK Penugasan, sementara untuk ibu hamil
KEK di luar lokus stunting disediakan oleh anggaran Pusat.

b. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Tambah
Darah (TTD)
Anemia merupakan masalah gizi yang perlu mendapat
perhatian khusus. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
tahun 2018, prevalensi anemia pada ibu hamil meningkat menjadi
48,9% jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013 yang sebesar
37,1%. Ini artinya separuh dari ibu hamil di Indonesia mengalami
anemia.
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Kebutuhan zat gizi pada wanita hamil meningkat 25%
dibandingkan wanita yang tidak hamil. Kebutuhan tambahan zat
besi selama kehamilan adalah kurang lebih 1000 mg, yang
diperlukan untuk pertumbuhan janin, plasenta dan perdarahan
saat persalinan yang mengeluarkan rata-rata 250 mg besi. Anemia
pada

ibu

hamil

berisiko

terhadap

terjadinya

hambatan

pertumbuhan janin sehingga bayi lahir dengan berat badan lahir
rendah (BBLR), perdarahan pada saat persalinan, bahkan dapat
menyebabkan kematian ibu dan bayinya (WHO, 2001). Prevalensi
BBLR di Indonesia pada kurun waktu tahun 2007 sampai tahun
2018 cenderung meningkat yakni sebesar 5,4% menjadi 6,2%
(Riskesdas 2007 dan 2018). Hal ini juga sejalan dengan
meningkatnya bayi baru lahir dengan panjang badan <48 cm, dari
20,2% (2013) menjadi 22,7% (2018).
Meningkatnya kebutuhan zat besi pada wanita hamil sangat
sulit dipenuhi hanya dari makanan saja. Oleh karena itu
diperlukan Tablet Tambah Darah (TTD) untuk mencegah dan
menanggulangi anemia gizi besi. Hanya saja tingkat kepatuhan ibu
hamil dalam mengonsumsi TTD ≥90 tablet selama masa kehamilan
baru mencapai 38,1% (Riskesdas, 2018).
Definisi

operasional

persentase

ibu

hamil

yang

mendapatkan TTD 90 tablet selama masa kehamilan adalah ibu
hamil yang menerima tablet tambah darah yang mengandung Fe
dan asam folat, baik yang berasal dari program maupun mandiri,
selama masa kehamilannya minimal 90 tablet. Setiap ibu hamil
diharapkan sudah mendapat 90 TTD selama pelayanan antenatal.
Persentase ibu hamil yang mendapatkan TTD 90 tablet
selama masa kehamilan dihitung dengan formulasi sebagai
berikut:
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𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑇𝑇𝐷 90 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡
𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑘𝑒ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
× 100%
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢
𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢

Secara rata-rata nasional pada tahun 2018, cakupan ibu
hamil yang mendapat TTD minimal 90 tablet selama masa
kehamilannya belum mencapai target, yaitu sebesar 81,2% dari
target 95%. Penentuan target ini berdasarkan kepada tren
cakupan ibu hamil yang mendapat TTD selama tahun 2010-2014.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 3.5
REALISASI IBU HAMIL YANG MENDAPAT TTD
TAHUN 2018
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Bila dilihat perbandingan realisasi kinerja kegiatan ibu
hamil yang mendapatkan TTD 90 tablet selama masa kehamilan
pada tiga tahun terakhir (gambar 3.6), persentase ibu hamil yang
mendapatkan TTD 90 tablet selama masa kehamilan cenderung
meningkat. Walaupun realisasinya sudah menunjukkan tren yang
positif, masih tetap diperlukan upaya yang lebih untuk mencapai
target 98% di tahun 2019.
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Gambar 3.6
Kecenderungan Realisasi Ibu Hamil
Yang Mendapat TTD Tahun 2015-2019
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Analisis Kegagalan
Sejumlah permasalahan yang menyumbang pencapaian realisasi
kegiatan ibu hamil yang mendapatkan TTD di bawah target,
seperti:
1) Proses Penyediaan Tablet Tambah Darah (TTD) Bagi Ibu
Hamil
Alokasi anggaran penyediaan TTD dan distribusi ke provinsi
merupakan tupoksi dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan

Kesehatan

Ditjen

Farmalkes.

Direktorat

Gizi

Masyarakat mengusulkan kebutuhan obat program gizi (OPG),
termasuk didalamnya TTD, setiap tahunnya kepada Direktorat
Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, mengacu
kepada jumlah sasaran proyeksi pelayanan kesehatan. Langkah
selanjutnya adalah desk dengan pengelola Instalasi Farmasi
tingkat provinsi dan pengelola gizi tingkat provinsi untuk
menyesuaikan jumlah OPG disesuaikan dengan jumlah sasaran
riil, stok serta rencana pengadaan obat di daerah. Setelah
didapat angka per-daerah, selanjutnya dilakukan desk dengan
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,
dalam rangka penyesuaian dengan stok dan anggaran yang
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tersedia di pusat. Penyediaan OPG melalui e-catalogue oleh Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Ditjen Kefarmasian dan Alkes.

2) Realisasi Kegiatan Ibu Hamil Yang Mendapatkan TTD 90
Tablet Selama Masa Kehamilan Seluruh Provinsi
Berdasarkan

data

realisasi

kegiatan

ibu

hamil

yang

mendapatkan TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan
per provinsi, masih terlihat kesenjangan cakupan antarprovinsi.
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Gambar 3.7
Realisasi Ibu Hamil Yang Mendapat TTD
Menurut Provinsi Tahun 2018
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Sumber: Laporan Rutin Provinsi Tahun 2018

Dari 34 provinsi yang di Indonesia, hanya 2 provinsi yang
realisasinya sudah mencapai dan melebihi target 95%, dimana
realisasi Provinsi Bengkulu merupakan yang tertinggi sebesar
99,5%. Sementara itu, 16 provinsi mempunyai realisasi yang
jauh di bawah target bahkan lebih kecil dari capaian nasional,
Provinsi Banten mempunyai realisasi yang terendah sebesar
32,1%. Sedangkan sisanya, 16 provinsi, realisasinya sudah di
atas capaian nasional tetapi masih di bawah target. Realisasi
yang dicapai ini diperoleh dari 500 kabupaten (97%) yang
melaporkan pelaksanaan pelayanan pemberian TTD bagi ibu
hamil (sesuai dengan definisi operasional yang tercantum dalam
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revisi Renstra Kemenkes 2015-2019). Realisasi ini sudah
melebihi target yang ditetapkan sebesar 95%. Kesenjangan
realisasi antarprovinsi kemungkinan besar disebabkan proses
pengadaan TTD yang memakan waktu serta pendistribusiannya
di akhir tahun, yaitu di bulan Oktober, November dan
Desember, menyebabkan tidak terdistribusinya TTD ke sasaran
tepat waktu. Selain itu, biaya distribusi dari instalasi farmasi
(IF) provinsi ke IF kabupaten/kota dan ke puskesmas yang
terbatas, berdampak juga kepada rendahnya realisasi ibu hamil
yang mendapat TTD.
Analisis Solusi
Untuk

menghadapi

permasalahan

belum

tercapainya

cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah 90
tablet selama masa kehamilan, beberapa solusi dicoba untuk
diterapkan, seperti:
1)

Menyebarluaskan informasi, agar provinsi/kabupaten/kota
mengajukan permohonan kebutuhan TTD ibu hamil kepada
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Kementerian Kesehatan.

2)

Memastikan dan memantau proses pengadaan TTD ibu hamil
untuk tahun mendatang, yang dilaksanakan oleh Direktorat
Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan.

3)

Kabupaten dan kota di luar lokus stunting, mengalokasikan
anggarannya melalui DAK non fisik untuk penyediaan dan
pemenuhan TTD.

c. Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang
Mendapat ASI Eksklusif
Indonesia saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda
dimana disatu sisi masih banyaknya jumlah penderita kurang gizi,
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sementara di sisi lain jumlah masyarakat yang mengalami
kelebihan gizi lebih cenderung meningkat. Status gizi masyarakat
akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap
tahap kehidupan termasuk pada tahap bayi.
Pola pemberian makan terbaik untuk bayi sejak lahir
sampai anak berumur 2 tahun meliputi: (a) memberikan ASI
kepada bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir; (b)
memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam)
bulan; (c) meneruskan pemberian ASI hingga umur 2 tahun atau
lebih, disertai dengan pemberian makanan pendamping ASI yang
adekuat.
Namun demikian, saat ini penerapan pola pemberian
makan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai anak berusia 2 tahun
tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal
pemberian ASI eksklusif.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, menyatakan bahwa
setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif
kepada bayi yang dilahirkannya, untuk menjamin pemenuhan hak
bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai
dengan berusia 6 (enam) bulan.
Indikator persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif adalah bayi umur 0 bulan 1
hari sampai 5 bulan 29 hari yang diberi ASI saja tanpa makanan
atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral. Data indikator
ini dilaporkan setiap enam bulan, bulan Februari dan Agustus,
sehingga untuk cakupan tahunan menggunakan penjumlahan
bulan Februari dan Agustus.
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat
ASI eksklusif dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
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𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑦𝑖 0 − 5 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 29 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝐴𝑆𝐼 𝑒𝑘𝑠𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑓
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑀𝑆
𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
× 100%
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑦𝑖 0 − 5 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 29 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑀𝑆
𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢

Di tahun 2018, secara rata-rata nasional realisasi bayi usia
kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, sudah jauh
melebihi target, yaitu sebesar 65,3% dari target 47%. Penentuan
target didasarkan kepada tujuan yang ingin dicapai berdasarkan
perjanjian global (WHA) sebesar 50% di tahun 2025.

Gambar 3.8
Realisasi Bayi Usia Kurang <6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif
Tahun 2018
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Bila dibandingkan antara realisasi bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapat ASI eksklusif pada tiga tahun terakhir
(gambar 3.9) dengan target setiap tahunnya, terlihat tren yang
positif, dimana realisasinya selalu berada di atas target. Dengan
tren yang positif tersebut, maka diperkirakan target pada tahun
2019, sebesar 50%, sangat mungkin tercapai.
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Gambar 3.9
Kecenderungan Realisasi Bayi Usia <6 Bulan Mendapat ASI
Eksklusif Tahun 2015-2019
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Analisis Keberhasilan
Pencapaian cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI
eksklusif yang cukup baik di tahun 2018 ini, tidak lepas dari
dukungan yang telah dilakukan berbagai pihak. Kegiatan dan
upaya tersebut adalah:
1) Peraturan-peraturan terkait pelaksanaan pemberian ASI
eksklusif
Beberapa

peraturan

yang

mendukung

pemberian

ASI

Eksklusif, yaitu:
- Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2013 tentang
Tatacara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau
Memerah Air Susu Ibu.
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2013 tentang
Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 Tahun 2014 tentang

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Bagi Tenaga
Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2018

29

Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus
Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, Serta Produsen dan
Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi
Lainnya.

- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 49 Tahun 2014 tentang
Standar Mutu Gizi, Pelabelan dan Periklanan Susu Formula
Pertumbuhan dan Formula Pertumbuhan Anak Usia 1-3
Tahun.

- Peraturan Daerah, Peraturan/Surat Edaran Gubernur,
Peraturan/Surat

Edaran

Bupati/Walikota

tentang

ASI

Esklusif di beberapa daerah, turut menguatkan pelaksanaan
pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan.
2) Pemberian makan bayi dan anak (PMBA)
Pelatihan pemberian makan bayi dan anak (PMBA) bagi
petugas kesehatan dan kader posyandu, sebagai salah satu
upaya pendidikan gizi bagi masyarakat, melalui penyuluhan
cara memberi makan yang baik dan benar untuk bayi dan
anak, sejak lahir hingga usia 2 tahun.
3) Konselor ASI
Hingga saat ini, sudah terlatih 8.600 tenaga kesehatan sebagai
konselor ASI.
4) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)
GP2SP merupakan upaya pemerintah, masyarakat maupun
pengusaha untuk menggalang dan berperan serta, guna
meningkatkan

kepedulian

dalam

upaya

memperbaiki

kesehatan dan status gizi pekerja perempuan, sehingga dapat
meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kualitas
generasi penerus. Kegiatan utama GP2SP diantaranya adalah
perusahaan menyediakan ruang ASI, mengadakan kelas ibu
hamil, cek kesehatan secara berkala dan memperhatikan gizi
pekerja hamil dan menyusui di tempat kerja. Pada tahun 2018,
dari 3.041 perusahaan dengan pekerja perempuan lebih dari
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100 orang, sudah sekitar 448 (14,7%) perusahaan, naik sekitar
2% dari tahun sebelumnya, yang sudah melaksanakan GP2SP.
5) Penyediaan fasilitas menyusui di fasilitas umum
Penyediaan fasilitas menyusui di fasilitas umum seperti pusat
perbelanjaan merupakan wujud impelementasi dari Peraturan
Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2013 tentang Tatacara
Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air
Susu Ibu.
6) Kegiatan kelas ibu hamil
Kegiatan kelas ibu hamil turut mendukung tercapainya
indikator kinerja ini. Saat pelaksanaan kelas ibu hamil,
pengetahuan tentang pemberian ASI eksklusif menjadi salah
satu bahasan yang disampaikan.
Analisis Kegagalan
Meskipun realisasi indikator kinerja ini sudah cukup baik,
sejumlah permasalahan masih perlu menjadi perhatian, seperti:
1)

Berdasarkan data cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat

ASI

eksklusif

per

provinsi,

masih

terlihat

kesenjangan cakupan antarprovinsi. Terdapat 13 provinsi
dengan cakupan di atas rata-rata nasional, dimana yang
tertinggi cakupannya adalah Provinsi Sulawesi Barat, sebesar
80,3%. Sementara itu 21 provinsi lainnya memiliki cakupan
dibawah rata-rata nasional, bahkan terdapat 4 provinsi
dengan cakupan dibawah target nasional. Realisasi yang
dicapai ini diperoleh dari 492 kabupaten (95,7%), yang
melaporkan cakupan ASI eksklusif di wilayah kerjanya (sesuai
dengan definisi operasional yang tercantum dalam revisi
Renstra Kemenkes 2015-2019). Realisasi ini melebihi target
yang ditetapkan sebesar 47%.
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Gambar 3.10
Realisasi Bayi Usia <6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif
Menurut Provinsi Tahun 2018
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Sumber: Laporan Rutin Provinsi Tahun 2018

2)

Promosi dan pemasaran susu formula untuk bayi usia 0-6
bulan tanpa alasan medis dan makanan pendamping ASI
(MPASI) masih gencar dilakukan.

3)

Edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang ASI eksklusif masih
terbatas.

4)

Penerapan sanksi dalam pelaksanaan PP 33/2012 belum
optimal.

Analisis Solusi
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Gizi
Masyarakat telah dan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
b.

Upaya adopsi rekomendasi WHO terkait penghentian promosi
makanan untuk bayi dan anak yang tidak sesuai (ending the
innappropriate promotion of foods for infants and young
children).

c.

Melaksanakan

kegiatan

yang

sifatnya

menggerakkan

masyarakat dalam mendukung pemberian ASI eksklusif,
melalui Pekan ASI setiap bulan Agustus.
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d.

Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program
dalam mendukung pelaksanaan pemberian ASI eksklusif di
tempat kerja.

e.

Melaksanakan pelatihan pemberian makan bayi dan anak
(PMBA) di seluruh provinsi pada tahun 2019.

d. Persentase Bayi Baru
Menyusu Dini (IMD)

Lahir

Mendapat

Inisiasi

Makanan yang tepat bagi bayi adalah Air Susu Ibu (ASI)
eksklusif yakni pemberian ASI saja segera setelah lahir sampai
usia 6 bulan yang diberikan sesering mungkin. Hampir semua ibu
dapat dengan sukses menyusui diukur dari permulaan pemberian
ASI dalam jam pertama kehidupan bayi. Untuk itu tenaga
kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib
melakukan inisiasi menyusu dini (IMD) terhadap bayi yang baru
lahir kepada ibunya sekurang-kurangnya 1 (satu) jam segera
setelah lahir. IMD dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara
tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada
kulit ibu.
Indikator persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi
menyusu dini adalah proses menyusu dimulai segera setelah lahir
yang dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi
dengan ibunya segera setelah lahir dan berlangsung minimal satu
jam.
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat
ASI eksklusif dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑏𝑎𝑟𝑢 𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝐼𝑀𝐷
𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
× 100%
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑏𝑎𝑟𝑢 𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟
𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
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Di tahun 2018, pencapaian target indikator bayi baru lahir
mendapat inisiasi menyusu dini (IMD), secara nasional sudah
berada di atas target, yaitu sebesar 71,2% dari target 47%.

Gambar 3.11
Realisasi Bayi Baru Lahir Mendapat IMD
Tahun 2018
97,1%
71,2%
47%

Target

Realisasi DO Lama

Realisasi DO Revisi

Jika melihat kecenderungan setiap tahunnya, indikator ini
menunjukkan tren yang positif, sehingga target tahun 2019
diprediksi sangat mungkin tercapai, bahkan realisasinya bisa
melebihi target.
Gambar 3.12
Kecenderungan Realisasi Bayi Baru Lahir Mendapat IMD
Tahun 2015-2019
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Analisis Keberhasilan
Pencapaian cakupan bayi baru lahir mendapat IMD yang
cukup baik di tahun 2018 ini, tidak lepas dari dukungan yang
telah dilakukan berbagai pihak. Kegiatan dan upaya tersebut
adalah:
a. Adanya peraturan pemerintah No 33 tahun 2012 tentang

pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dimana pada pasal 9
tercantum butir tentang praktek IMD yang harus dilakukan
pada bayi baru lahir. Disamping itu, terbitnya peraturan dan
kebijakan tentang ASI Eksklusif di beberapa daerah turut
menguatkan pelaksanaan IMD pada bayi baru lahir
b. Tersosialisasinya pedoman pemberian makan bayi dan anak

(PMBA) kepada petugas kesehatan dan kader.
c. Pelaksanaan kelas ibu hamil menjadi salah satu faktor penting

bagi ibu hamil dalam memahami pentingnya pelaksanaan IMD
yang dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif.
d. Semakin

banyak

fasilitas

pelayanan

kesehatan

yang

menerapkan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui
(LMKM) bagi ibu bersalin.
Analisis Kegagalan
Walaupun secara rata-rata nasional sudah melebihi target,
namun masih terlihat disparitas antarprovinsi. Terdapat 4 provinsi
dengan angka dibawah target nasional, bahkan 1 provinsi tidak
melaporkan kinerjanya yaitu Provinsi Papua Barat. Sementara itu
19 provinsi sudah mencapai dan melebihi target nasional, dimana
angka tertinggi sebesar 88,5% (Provinsi Sulawesi Barat). Realisasi
yang dicapai ini diperoleh dari 499 kabupaten (97,1%), yang
melaporkan cakupan IMD di wilayah kerjanya (sesuai dengan
definisi operasional yang tercantum dalam revisi Renstra Kemenkes
2015-2019). Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan
sebesar 47%.
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Gambaran secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:
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Gambar 3.13
Realisasi Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Menurut Provinsi Tahun 2018
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Sumber data: Laporan Rutin Provinsi Tahun 2018

Analisis Solusi
Tahun 2019, Direktorat Gizi Masyarakat akan melaksanakan
pelatihan bagi pelatih Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA),
yang selanjutnya akan dilanjutkan dan diimplementasikan di
tingkat provinsi dengan menggunakan dana dekonsentrasi.
Provinsi akan melatih petugas kabupaten/kota, dan seterusnya
hingga tingkat kader. Harapannya, dengan terlatihnya petugas
puskesmas dan kader, masyarakat terutama ibu/pengasuh anak
semakin paham akan pentingnya IMD.

e. Persentase Balita Kurus Yang Mendapat Makanan
Tambahan
Setelah ASI eksklusif 0-6 bulan, ASI harus tetap diberikan
hingga usia 2 tahun atau lebih. Akan tetapi bayi membutuhkan
zat gizi yang lebih banyak setelah berusia 6 bulan, untuk itu butuh
makanan pendamping ASI untuk memenuhi kebutuhan zat
gizinya. Apabila kebutuhannya tidak terpenuhi, maka akan terjadi
kekurangan gizi, yang apabila dibiarkan secara terus menerus
akan mengakibatkan terjadinya gizi kurang dan bahkan buruk.
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Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan anak balita
kurus di Indonesia sebesar 10,2% dan balita gizi kurang sebesar
17,7%. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi
tersebut di atas dalam jangka pendek adalah terganggunya
perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik,
dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam
jangka

panjang,

menurunnya

akibat

buruk

kemampuan

yang

kognitif

ditimbulkan

dan

prestasi

adalah
belajar,

menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit dan risiko
tinggi untuk menjadi stunting hingga munculnya penyakit tidak
menular.
Untuk mengatasi masalah anak balita kurus, Kementerian
Kesehatan

memberlakukan

program

pemberian

makanan

tambahan. Setiap balita dengan status gizi kurus berdasarkan
indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≥-3SD s.d. <2SD, akan mendapat makanan tambahan. Pemberian makanan
tambahan pada balita kurus dapat diberikan berupa makanan
tambahan (MT) lokal maupun MT pabrikan.
Indikator persentase balita kurus yang mendapat makanan
tambahan adalah anak usia 6 bulan 0 hari sampai dengan 23
bulan 29 hari dengan status gizi kurus, diukur berdasarkan
indeks berat badan menurut tinggi badan ≥-3SD sampai dengan
<-2SD, yang mendapat makanan. Makanan tambahan yang
dimaksud adalah makanan yang dikonsumsi sebagai tambahan
asupan zat gizi diluar makanan utama dalam bentuk makanan
tambahan pabrikan atau makanan tambahan bahan pangan
lokal.
Persentase

balita

kurus

yang

mendapat

makanan

tambahan dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
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𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑟𝑢𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛
𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
× 100%
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢
𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢

Pada tahun 2018, secara rata-rata nasional realisasi balita
kurus yang mendapat makanan tambahan sedikit di bawah target
yang ditetapkan, yaitu sebesar 83,9% dari target 85%. Penentuan
target ini didasarkan kepada besaran alokasi APBN tahun 2018
dalam dokumen Renstra Kementerian Kesehatan tahun 20152019 yang diperkirakan akan mampu mengakomodir sebesar 80%
dari total jumlah balita kurus yang ada di Indonesia (berdasarkan
hasil Riskesdas 2013). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar berikut:
GAMBAR 3.14
REALISASI BALITA KURUS YANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN
TAHUN 2018

Target

Realisasi DO Lama

85%

83,9%

Realisasi DO Revisi

100%

Bila melihat perbandingan realisasi kinerja kegiatan balita
kurus yang mendapat makanan tambahan pada empat tahun
terakhir (gambar 3.14), walaupun belum mencapai target,
persentase balita kurus mendapat makanan tambahan cenderung
menunjukkan tren yang positif. Akan tetapi, masih diperlukan
perhatian yang khusus agar target capaian 90% di tahun 2019
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dapat tercapai, dengan syarat alokasi anggaran dapat memenuhi
kebutuhan.
Gambar 3.15
Kecenderungan Realisasi Balita Kurus
Yang Mendapat Makanan Tambahan
Tahun 2015-2019
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Analisis Kegagalan
Belum tercapainya target cakupan balita kurus mendapat
makanan tambahan di tahun 2018, tidak lepas dari beberapa hal
berikut ini:
1) Alokasi Anggaran Untuk Makanan Tambahan Bagi Balita
Kurus.
Berdasarkan dokumen Renstra Kementerian Kesehatan RI
tahun 2015-2019, target balita kurus yang mendapatkan
makanan

tambahan

didasarkan

kepada

kemampuan

anggaran tahun 2018 sebesar 85%. Akan tetapi pada
kenyataannya, alokasi APBN tahun 2018 untuk penyediaan
makanan tambahan bagi balita kurus hanya sebesar Rp
487.007.100.000,- untuk memenuhi 612.882 balita kurus.
Berdasarkan hasil PSG 2017, persentase balita kurus sebesar
6,7% (1.430.890 balita), artinya dengan alokasi tersebut,
makanan tambahan yang disediakan oleh pusat hanya mampu
memenuhi 43% balita kurus.
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2) Realisasi Balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan
Seluruh Provinsi.
Merujuk gambar 3.15, terlihat dari 34 provinsi di Indonesia,
baru 23 provinsi yang sudah mencapai/melebihi target,
dengan realisasi tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Selatan
sebesar 100%. Sementara itu, 11 provinsi lainnya masih di
bawah target, bahkan 10 provinsi realisasinya di bawah
realisasi nasional, dengan realisasi terendah Provinsi Papua
sebesar 50,1%.
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Gambar 3.16
Realisasi Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan
Menurut Provinsi Tahun 2018
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Sumber: Laporan Rutin Provinsi Tahun 2018

Analisis Keberhasilan
Pencapaian realisasi kegiatan balita kurus yang mendapat
makanan tambahan yang cukup baik di tahun 2018, tidak lepas
dari dukungan sejumlah kegiatan dan upaya yang telah dilakukan
berbagai pihak. Kegiatan dan upaya tersebut adalah:
1) Proses Pendistribusian
Pada tahun 2018, distribusi MT bagi balita kurus dilakukan
sejak bulan September 2018. Proses pendistribusian dari
pusat langsung ke puskesmas, sangat mendukung tercapainya
kinerja. Berdasarkan definisi operasional indikator persentase
balita kurus yang mendapat makanan tambahan, yang
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tercantum dalam revisi Renstra Kemenkes 2015-2019, adalah
‘persentase makanan tambahan bagi balita usia 6-59 bulan
dengan BB/PB atau BB/TB ≥-3 SD sampai <-2 SD (kurus) yang
disediakan pusat yang terdistribusi ke puskesmas sesuai
dengan jumlah sasaran’, terhitung sampai dengan tanggal 5
Desember 2018, sudah 100% puskesmas menerima MT balita
kurus dari target 85%.
2) Alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
Alokasi DAK non fisik yang dikelola langsung oleh puskesmas
berupa Bantuan Operasional Kegiatan (BOK), memungkinkan
puskesmas

memanfaatkan

anggaran

tersebut

untuk

menyediakan makanan tambahan bagi balita kurus dengan
menggunakan

bahan

pangan

lokal,

apabila

makanan

tambahan yang didistribusikan oleh pusat tidak tersedia di
puskesmas.
Analisis Solusi
Dalam menghadapi permasalahan belum tercapainya cakupan
balita kurus mendapat makanan tambahan, solusi yang akan
dilakukan adalah:
1) Mengusulkan anggaran penyediaan makanan tambahan bagi
balita kurus tahun 2019, sesuai dengan alokasi yang
tercantum dalam dokumen Renstra Kemenkes 2015-2019.
Dimana

alokasi

tersebut

diharapkan

dapat

memenuhi

kebutuhan minimal 90% dari 6,7% balita kurus (Riskesdas,
2018) atau kurang lebih sejumlah 1.281.038 balita.
2) Mendorong

pemerintah

daerah

provinsi/kabupaten/kota

untuk mengalokasikan anggaran bagi penyediaan makanan
tambahan, melalui dana APBD maupun DAK/BOK.
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f. Persentase Remaja Puteri Yang Mendapat Tablet
Tambah Darah (TTD)
Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, diketahui proporsi
kurang energi kronis (KEK) pada wanita usia subur (15-49 tahun)
sebesar 14,5% sedangkan proporsi anemia pada ibu hamil sebesar
48,9%. KEK dan anemia pada ibu hamil akan berdampak buruk
pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan
serta

komplikasi

kehamilan

dan

persalinan

yang

dapat

menyebabkan kematian ibu dan anak.
Untuk mengurangi risiko terjadinya KEK dan anemia saat
hamil,

maka

Kementerian

Kesehatan

memperluas

sasaran

programnya kepada remaja puteri. Dimana remaja puteri ini
merupakan calon ibu dan ibu hamil selanjutnya. Untuk itu
kelompok sasaran ini dipersiapkan kualitas status gizinya sejak
dini dengan cara memberikan tablet tambah darah (TTD) satu kali
setiap minggu sepanjang tahun.
Indikator persentase remaja puteri yang mendapatkan
tablet tambah darah (TTD) adalah remaja puteri yang berusia 1218 tahun yang bersekolah di SMP/SMA atau sederajat yang
mendapat TTD secara rutin setiap minggu 1 tablet. Setiap remaja
puteri diharapkan mendapat 52 TTD selama satu tahun.
Persentase remaja puteri yang mendapatkan TTD dihitung
dengan formulasi sebagai berikut:
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑇𝑇𝐷
𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
× 100%
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢
𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢

Secara rata-rata nasional pada tahun 2018, realisasi
remaja puteri yang mendapat TTD sudah mencapai target, yaitu
sebesar 48,5% dari target 25%. Target yang ditetapkan untuk
kegiatan ini tidak terlalu tinggi, dikarenakan kegiatan pemberian
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TTD

bagi

remaja

puteri

merupakan

kegiatan

yang

baru

dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2015.
Selain itu, pengalokasian anggaran untuk logistik kegiatan inipun
masih sangat terbatas.
Gambar 3.17
Realisasi Remaja Puteri Yang Mendapat TTD
Tahun 2018

Target; 25%
Realisasi DO Lama;
48,5%
Realisasi DO
Revisi; 84%
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Jika melihat kecenderungan realisasi indikator ini setiap
tahunnya, maka terlihat tren yang positif, sehingga pencapaian
target sebesar 30% di tahun 2019 diprediksi sangat mungkin
tercapai. Meskipun demikian, masih membutuhkan upaya yang
serius

dari

Kementerian

Kesehatan,

terutama

dalam

pengalokasian anggaran bagi pengadaan TTD.
GAMBAR 3.18
KECENDERUNGAN REALISASI REMAJA PUTERI YANG
MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH
TAHUN 2015-2019
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Analisis Keberhasilan
Tercapainya target kegiatan remaja puteri yang mendapat tablet
tambah darah (TTD), dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:
1) Penyediaan TTD bagi remaja puteri dapat dipenuhi oleh
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Kementerian Kesehatan, atau dipenuhi secara mandiri oleh
sekolah dan/atau siswa.
2) Sasaran kegiatan ini adalah remaja puteri yang bersekolah di
SMP

dan

SMA/sederajat,

pendistribusian

TTD

sehingga

kepada

sasaran

mempermudah
dan

pemantauan

pelaksanaan.
3) Target yang belum terlalu tinggi juga mendukung pencapaian
realisasi.
4) Sebanyak kurang lebih 80% provinsi (27 provinsi) mempunyai
realisasi lebih tinggi dari target (25%), dimana realisasi tertinggi
sebesar 92,6% (Provinsi Bali). Realisasi yang dicapai ini
diperoleh dari 431 kabupaten/kota (84%), yang melaporkan
pelaksanaan pelayanan pemberian TTD bagi remaja puteri usia
12-18 tahun yang bersekolah di SMP dan SMA atau sederajat di
wilayah kerjanya (sesuai dengan definisi operasional yang
tercantum dalam revisi Renstra Kemenkes 2015-2019). Realisasi
ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 25%.

92,6

Gambar 3.19
Realisasi Remaja Puteri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
Menurut Provinsi Tahun 2018
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Sumber: Laporan Rutin Provinsi Tahun 2018
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Analisis Kegagalan
Meskipun secara nasional realisasi pemberian TTD kepada
remaja puteri sudah melebihi target, akan tetapi terdapat
beberapa

faktor

yang

dapat

berkontribusi

terhadap

tidak

berjalannya kegiatan secara optimal, seperti:
a. Program pemberian TTD bagi remaja puteri belum mencakup
seluruh sekolah di wilayah kerja puskesmas.
b. Terdapat 7 provinsi yang belum mencapai target nasional,
dimana realisasi terendah hanya mencapai 9,6% (Provinsi
Kalimantan Barat).
c. Belum tersosialisasikannya buku pedoman TTD bagi remaja
puteri.
d. Belum tersosialisasi dengan baik pentingnya konsumsi TTD
bagi remaja putri di sekolah.
Analisis Solusi
Dalam mengatasi permasalahan diatas, maka solusi yang akan
diambil di tahun 2019 adalah:
1) Melakukan sosialisasi pemberian TTD bagi remaja puteri bagi
lintas program dan lintas sektor di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota dengan menggunakan dana dekonsentrasi
provinsi.
2) Mendorong daerah terutama sekolah untuk menyediakan TTD
secara mandiri.
3) Alokasi anggaran penyediaan TTD bagi remaja puteri sebanyak
100% untuk 160 kabupaten/kota lokus stunting.`
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2. REALISASI ANGGARAN
Dalam

rangka

mewujudkan

target

sasaran

strategisnya,

Direktorat Gizi Masyarakat pada tahun 2018 mempunyai pagu
awal sebesar Rp 919.940.183.000,- melalui DIPA dengan nomor:
DIPA-024.03.1.466034/2018 tanggal 5 Desember 2017. Sampai
dengan periode yang berakhir 31 Desember 2018, Direktorat Gizi
Masyarakat telah melakukan 7 (tujuh) kali revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan revisi Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK) dari DIPA awal. Rincian revisi tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Revisi ke 1 tanggal 19 Februari 2018 dikarenakan adanya ralat
(perbaikan) administrasi dan perbaikan akun untuk sewa
kendaraan yang semula menggunakan akun 53 (belanja
modal) menjadi akun 52 (belanja barang).
2. Revisi ke 2 tanggal 27 April 2018 dikarenakan:
•

Adanya pergeseran anggaran antar output kegiatan yang
tidak mengakibatkan pengurangan volume output

•

Perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi
serta kondisi pada saat pelaksanaan tanpa merubah nilai
total anggaran.

•

Perubahan halaman III DIPA terkait dengan rencana
penarikan dana (RPD)

3. Revisi ke 3 tanggal 23 Agustus 2018 dikarenakan adanya ralat
administratif,

pergeseran

anggaran

dalam

satu

output,

perubahan halaman III DIPA dan tidak merubah total
anggaran.
4. Revisi ke 4 tanggal 26 September 2018 dikarenakan adanya
ralat administratif, pergeseran anggaran dalam satu output,
perubahan halaman III DIPA dan tidak merubah total
anggaran.
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5. Revisi ke 5 tanggal 8 Nopember 2018 dikarenakan adanya ralat
administratif,

pergeseran

anggaran

dalam

satu

output,

perubahan halaman III DIPA dan tidak merubah total
anggaran.
6. Revisi ke 6 tanggal 26 Nopember 2018 dikarenakan:
•

Adanya pergeseran anggaran antar output kegiatan yang
tidak mengakibatkan pengurangan volume output

•

Perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan
situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan tanpa
merubah nilai total anggaran

•

Perubahan halaman III DIPA terkait dengan rencana
penarikan dana (RPD)

•

Penambahan alokasi belanja modal tanpa merubah total
pagu anggaran

7. Revisi ke 7 tanggal 29 Nopember 2018 dikarenakan adanya
penambahan pagu anggaran untuk dana hibah UNICEF dan
WHO, sehingga total pagu anggaran berubah menjadi Rp
921.284.590.000,-.
Anggaran sebesar Rp 921.284.590.000,- dibagi kedalam 7 (tujuh)
kategori dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 3.1
Rincian Anggaran Rencana Kerja Direktorat Gizi Masyarakat
Tahun 2018
Sasaran Strategis
Meningkatnya
perbaikan gizi
masyarakat

Indikator Kinerja
Persentase ibu hamil Kurang Energi
Kronik yang mendapat makanan
tambahan
Persentase ibu hamil yang mendapat
Tablet Tambah Darah (TTD)
Persentase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapat ASI eksklusif

Anggaran (Rp)
394.651.922.000

6.283.713.000

12.717.353.000

Persentase bayi baru lahir mendapat
Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Persentase balita kurus yang
mendapat makanan tambahan
Persentase remaja putri yang
mendapat Tablet Tambah Darah
(TTD)
Sub Total

492.007.100.000
3.072.247.000

908.732.335.000

Persentase satuan kerja yang
menyelenggarakan administrasi
kepemerintahan sesuai ketentuan
Persentase sarana dan prasarana
kerja yang sesuai standar
Sub Total

10.900.755.000

1.651.500.000
12.552.255.000

TOTAL
ANGGARAN

921.284.590.000

Alokasi anggaran sebesar Rp 908.732.335.000,- atau 98,6%
dari total pagu anggaran yang diemban oleh Direktorat Gizi
Masyarakat

direncanakan

akan

digunakan

langsung

untuk

mendukung 6 (enam) indikator kinerja kegiatan yang diperjanjikan.
Sementara itu 1,4% (Rp 12.552.255.000,-) digunakan untuk kegiatan
dukungan manajemen yang terbagi kedalam 2 (dua) indikator yaitu
persentase satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi
kepemerintahan sesuai ketentuan dan persentase sarana dan
prasarana kerja yang sesuai standar. Tingkat capaian sasaran
strategis diperoleh dengan realisasi anggaran sebagai berikut:
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Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Direktorat Gizi Masyarakat
Tahun 2018
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
perbaikan
gizi
masyarakat

Indikator Kinerja

Realisasi (%)
Lama Revisi

Persentase ibu
hamil Kurang
Energi Kronik yang
mendapat makanan
tambahan

86,8

100

Persentase ibu
hamil yang
mendapat Tablet
Tambah Darah
(TTD)

81,2

97

Persentase bayi
usia kurang dari 6
bulan yang
mendapat ASI
eksklusif

65,3

95,7

Persentase bayi
baru lahir
mendapat Inisiasi
Menyusu Dini (IMD)

71,2

97,1

Persentase balita
kurus yang
mendapat makanan
tambahan

83,9

100

Persentase remaja
putri yang
mendapat Tablet
Tambah Darah
(TTD)

48,5

84

SUB TOTAL
Persentase satuan
kerja yang
menyelenggarakan
administrasi
kepemerintahan
sesuai ketentuan
Persentase sarana
dan prasarana kerja
yang sesuai standar
SUB TOTAL
TOTAL

Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

%

394.651.922.000

374.734.964

94,95

6.283.713.000

5.810.354.524

92,47

12.717.353.000

12.675.854.875

99,67

492.007.100.000

473.150.180.600

96,17

3.072.247.000

2.861.507.306

93,14

908.732.335.000

869.232.861.345

95,65

10.900.755.000

8.845.312.397

81,14

1.651.500.000

1.557.863.288

94,33

12.552.255.000

10.403.175.685

82,88

921.284.590.000

879.636.037.030

95,48

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang
mendukung langsung pencapaian enam indikator kinerja kegiatan
perbaikan gizi mencapai 95,65%, sementara itu jika dihitung dari
total pagu anggaran yang diemban Direktorat Gizi Masyarakat pada
tahun 2018, realisasi enam indikator kinerja kegiatan perbaikan gizi
sebesar 94,35%.
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Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Direktorat Gizi
Masyarakat sudah mampu merealisasikan belanja secara bruto
sebesar Rp 879.636.037.030,- (95,48%) dari total anggaran, dan
sudah melebih target realisasi keuangan minimal yang ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebesar 93%. Sisa anggaran
yang tidak terealisasi sebesar 4,52% merupakan sisa anggaran yang
tidak dioptimalisasi.
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PENUTUP
Pada tahun 2018 Direktorat Gizi Masyarakat mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp 908.732.335.000,- untuk mendukung secara
langsung pencapaian 6 (enam) indikator kinerja kegiatan, dari total
anggaran Rp 921.284.590.000,-, yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Direktorat Gizi Masyarakat tahun 2018 yaitu
persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat
makanan tambahan, persentase ibu hamil yang mendapat Tablet
Tambah Darah (TTD), persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI eksklusif, persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi
Menyusu Dini (IMD), persentase balita kurus yang mendapat
makanan tambahan, dan persentase remaja puteri yang mendapat
Tablet Tambah Darah (TTD). Dengan realisasi sebesar 94,35% dari
total pagu anggaran, terlihat signifikan dengan tercapainya target 4
(empat) indikator dari 6 (enam) indikator yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja. Indikator yang belum mencapai target perjanjian
kinerja berdasarkan definisi operasional lama adalah persentase ibu
hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) dan persentase
balita kurus yang mendapat makanan tambahan. Hal tersebut di atas
sangat berhubungan dengan pembiayaan proses distribusi logistik
TTD hingga ke puskesmas. Terkait dengan penyediaan makanan
tambahan bagi balita kurus, kecilnya alokasi anggaran yang tidak
sesuai dengan jumlah kasus, mempengaruhi hasil cakupan setiap
indikator. Sementara berdasarkan definisi operasional hasil revisi,
seluruh indikator sudah melebihi target yang ditetapkan.
Dari permasalahan di atas, maka sangat penting kiranya
Direktorat Gizi Masyarakat untuk melakukan:

-

memastikan alokasi anggaran dan memantau proses pengadaan
TTD ibu hamil untuk tahun berikutnya, yang dilaksanakan oleh
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan.

-

memastikan alokasi anggaran pengadaan makanan tambahan
bagi balita kurus di tingkat pusat, serta mendorong pemerintah
daerah tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengalokasikan
anggarannya dalam penyediaan makanan tambahan bagi balita
kurus, supaya tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah
pusat.

-

dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan, Direktorat
Gizi Masyarakat masih mengembangkan pencatatan pelaporan
melalui sigiziterpadu.gizi.kemkes.go.id, yang didalamnya berisi
pelaporan indikator gizi sampai tingkat individu dan distribusi
makanan tambahan oleh pusat ke puskesmas.
Sangat

disadari

bahwa

perencanaan,

pelaksanaan

dan

monitoring kegiatan yang matang sangat mempengaruhi nilai akhir
pencapaian kinerja kegiatan, sasaran serta program. Sehingga upaya
peningkatan

pendidikan

masyarakat,

penanggulangan

dan

perbaikan gizi masyarakat serta penanganan masalah gizi kurang
dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita
secara paripurna diharapkan dapat mengatasi masalah gizi yang ada,
sebagai upaya mewujudkan perbaikan gizi masyarakat.
Semoga

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Direktorat

Gizi

Masyarakat ini dapat dijadikan dasar bagi penyusunan Kegiatan
Perbaikan Gizi di Direktorat Gizi Masyarakat pada khususnya dan
Kementerian Kesehatan pada umumnya, dalam rangka mewujudkan
Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.
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LAMPIRAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT
DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT
Unit Organisasi Eselon I
Tahun Anggaran

NO

:
:

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
2018

INDIKATOR

1 Persentase ibu hamil Kurang
Energi Kronik yang mendapat
makanan tambahan

KEGIATAN
1 Penyediaan makanan tambahan ibu hamil
kurang energi kronis (KEK) kirim daerah
2 Penyediaan akanan tambahan bagi ibu hamil
kurang energi kronis (KEK) stok pusat
3 NSPK terkait Kegiatan Gizi Masyarakat
4 Pendidikan Gizi dalam Pemberian Makanan
Tambahan Lokal bagi Ibu Hamil dan Balita

Jumlah alokasi dana sasaran strategis indikator 1
2 Persentase ibu hamil yang
mendapat Tablet Tambah Darah
(TTD)

1 Rapat Koordinasi LP/LS dalam Kegiatan Gizi
Masyarakat dan Diskusi Pakar
2 Menyediakan sarana dan prasarana dalam
penanggulangan masalah gizi ibu hamil
Jumlah alokasi dana sasaran strategis indikator 2
3

Persentase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapat ASI eksklusif

4 Persentase bayi baru lahir
mendapat Inisiasi Menyusu Dini
(IMD)

1 Penguatan Intervensi Paket Gizi melalui
pendekatan 1000 Hari Pertama Kehidupan
2 Peringatan Puncak Pekan ASI Sedunia

3 Dukungan Penyelenggaraan Konseling
Menyusui di Klinik Laktasi Tahun 2017
Jumlah alokasi dana sasaran strategis indikator 3 & 4
5 Persentase balita kurus yang
mendapat makanan tambahan

1 Penyediaan makanan tambahan bagi balita
kurus kirim daerah
2 Penyediaan makanan tambahan bagi balita
kurus buffer stock
3 Pendidikan Gizi dalam Pemberian Makanan
Tambahan Lokal bagi Ibu Hamil dan Balita
Jumlah alokasi dana sasaran strategis indikator 5
6 Persentase remaja puteri yang
mendapat Tablet Tambah Darah
(TTD)

324.816.705.000

315.169.710.300

97,03

64.628.295.000

55.320.438.000

85,60

206.922.000

182.315.740

88,11

5.000.000.000

4.062.500.000

81,25

394.651.922.000

374.734.964.040

94,95

3.122.123.000

2.942.066.524

94,23

3.161.590.000

2.868.288.000

90,72

6.283.713.000

5.810.354.524

92,47

12.000.000.000

11.996.789.100

99,97

573.353.000

541.065.775

94,37

144.000.000

138.000.000

95,83

12.717.353.000

12.675.854.875

99,67

428.384.700.000

412.397.271.000

96,27

58.622.400.000

56.690.409.600

96,70

5.000.000.000

4.062.500.000

81,25

492.007.100.000

473.150.180.600

96,17

1 Sosialisasi Pecegahan dan penanggulangan
Anemia dan KEK pada Remaja Putri, WUS dan
Ibu Hamil

1.344.407.000

1.317.658.687

98,01

2 Dukungan Kementerian Kesehatan terhadap
pelaksanaan Widyakarya Nasional Pangan dan
Gizi tahun 2018

1.060.500.000

926.756.499

87,39

667.340.000
3.072.247.000

617.092.120
2.861.507.306

92,47
93,14

1 Bimtek, Monev dan Fasilitasi dalam kegiatan
gizi masyarakat tahun 2017
2 Asistensi dan support team kegiatan gizi
masyarakat
3 Dukungan Kementerian Kesehatan Terkait
Agrinex, Hari Pangan Sedunia, Harganas, Sail,
Sakhabhakti Husada, Hari Susu Nasional dan
Hari-hari besar kesehatan

1.794.970.000

1.599.383.797

89,10

1.756.900.000

1.286.714.861

73,24

234.640.000

170.705.000

72,75

4 Surveilans Gizi
5 Administrasi Kegiatan Gizi Masyarakat
6 Dukungan pengelolaan jabatan fungsional
nutrisionis
7 Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja
, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan,
Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian
Direktorat Gizi Masyarakat

3.736.548.000
1.893.942.000
435.260.000

3.171.712.169
1.585.022.842
268.382.500

84,88
83,69
61,66

406.400.000

263.229.450

64,77

429.175.000
3.320.000

362.926.878
-

84,56
0,00

26.700.000

19.900.000

74,53

182.900.000

117.334.900

64,15

8.845.312.397

81,14

3 Dukungan Puncak Hari Gizi Nasional (HGN)
Jumlah alokasi dana sasaran strategis indikator 6
7 Persentase satuan kerja yang
menyelenggarakan administrasi
kepemerintahan sesuai ketentuan

ANGGARAN (Rp) REALISASI KEUANGAN (Rp)

8 ASEAN Training on Nutrition in Emergencies
9 Persiapan dalam pengembangan kebijakan
kesehatan terkait stunting pada balita di
Indonesia
10 Orientasi, Pengolahan dan Analisa Data dalam
pengembangan kebijakan kesehatan terkait
stunting pada balita di Indonesia
11 Pengambilan data dalam rangka
pengembangan kebijakan kesehatan terkait
stunting pada balita di Indonesia
Jumlah alokasi dana sasaran strategis indikator 7

10.900.755.000

NO

INDIKATOR

KEGIATAN

8 Persentase sarana dan prasarana
kerja yang sesuai standar

ANGGARAN (Rp) REALISASI KEUANGAN (Rp)

1 Pengadaan alat olah data dan jaringan
2 Sewa kendaraan pimpinan
3 Penguatan server sistem informasi gizi terpadu

Jumlah alokasi dana sasaran strategis indikator 8
TOTAL ALOKASI ANGGARAN

79,3
54
40,2
36,8

1.006.500.000
195.000.000
450.000.000

945.863.288
162.000.000
450.000.000

93,98
83,08
100,00

1.651.500.000

1.557.863.288

94,33

921.284.590.000

879.636.037.030

95,48

892.942.735.000
96,92

853.695.499.164
97,05099191

28.341.855.000
3,076340938

95,60473093

892.942.735.000

4,52

853.695.499.164 95,6047
92,66360345

