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PETUNJUK PENGGUNAAN LEMBAR BALIK :

1. Lembar balik ini digunakan sebagai alat bantu bagi kader dalam memberikan penyuluhan kepada ibu balita
dan keluarganya mengenai perawatan anak usia 0 - 6 tahun

2 .  Media ini terdiri dari 2 bagian :
a. Bagian muka berisi gambaran untuk diperlihatkan kepada ibu balita dan keluarganya
b. Bagian belakang berisi tulisan yang menjelaskan gambar untuk dibaca dan dilihat oleh kader.

3. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku ibu balita dan keluarganya
dalam menjaga kesehatan anak usia 0 - 6 tahun.

4. Media ini berisi pesan - pesan, antara lain :
a. Kesehatan anak usia 0 - 1 tahun
b. Kesehatan anak usia 1 - 2 tahun
c. Kesehatan anak usia 2 - 6 tahun

5. Penyuluhan diberikan secara bertahap secara berkelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Pelajari dahulu bahan penyuluhan yang akan disampaikan.
7. Ciptakan suasana keakraban dalam kelompok sebelum memulai penyuluhan, kemudian masuk pada isi penyu

luhan dari lembar balik ini. Beri kesempatan kepada ibu balita dan keluarganya untuk berdiskusi dan bertanya.
Sebaiknya pesan-pesan disampaikan secara bertahap sehingga ibu  balita dan keluarganya dapat memahami
pesan tersebut.

8. Kader dapat meletakkan lembar balik ini di atas meja (bila ada). Jika di tikar / lantai, posisikan media lembar
balik pada posisi yang dapat terlihat oleh semua ibu balita.

9. Saat memberikan penyuluhan, selain lembar balik kader dapat juga menggunakan Buku KIA dan mengajak ibu / keluarga

titik perkembangan
10. Ucapkan salam sebagai pembuka dan penutup penyuluhan.
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membuka Buku KIA bersama terutama saat menerangkan Kartu Menuju Sehat (KMS), grafik pertumbuhan, dan daftar 
titik perkembangan

Semoga bermanfaat dan selamat bekerja.
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TANDA ANAK SEHAT

Pantau berat badan pada area 
hijau naik sesuai usia

< - 3 SD Sangat Pendek

- 3 SD sampai dengan < - 2 SD Pendek

- 2 SD sampai dengan 3 SD Normal

Tinggi

< - 3 SD Sangat Pendek

- 3 SD sampai dengan < - 2 SD Pendek

- 2 SD sampai dengan 3 SD Normal

Tinggi

> 3 SD

> 3 SD

2



TANDA ANAK SEHAT :
Berat badan naik sesuai garis pertumbuhan :
- engikuti pita hijau di KMS atau naik ke pita warna di atasnya.

Anak bertambah tinggi, mengikuti garis di kurva tinggi badan.

Kemampuan (bergerak, bicara, bahasa, sosialisasi)  bertambah sesuai umur.

Jarang sakit.
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CEK KESEHATAN BAYI SEJAK LAHIR 
HINGGA ENAM TAHUN

Posyandu Puskesmas Fasiltas Kesehatan lainnya

atau atau

Cek kesehatan balita setiap bulan hingga enam tahun

0
Bulan

2
Hari

7
Hari

1
Bulan

3
Bulan

6
Bulan

9
Bulan

12
Bulan

15
Bulan

18
Bulan

21
Bulan

24
Bulan

36
Bulan

48
Bulan

59
Bulan

72
Bulan

Cek kesehatan I

Cek kesehatan bayi baru lahir

6 jam 2 hari

Cek kesehatan II

3 hari 7 hari

Cek kesehatan III

8 hari 28 hari
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0 - 28 Hari
Pemeriksaan diareBerat badan

Panjang badan
Suhu
Frekuensi nafas
Frekuensi denyut jantung
Pemeriksaan kemungkinan 
penyakit sangat berat atau 
infeksi bakteri
Pemeriksaan ikterus

Pemeriksaan 
kemungkinan BB rendah 
dan masalah pemberian 
ASI/ minum
Memeriksa status Vit K1
Memeriksa status
imunisasi Hepatitis B,
BCG, Polio 1
Skrining Hipotiroid
Kongenital

0 - 1 Tahun

Penimbangan berat
badan
Pengukuran panjang
badan
Pemantauan
perkembangan
Pemberian Vit A
Pemberian imunisasi
dasar lengkap

1 -5 Tahun

Penimbangan berat
badan
Pengukuran panjang
badan/tinggi badan
Pemantauan
perkembangan
Pemberian Vit A
Pemberian imunisasi
lanjutan

badan
Pengukuran tinggi
badan
Pemantauan
perkembangan

5 -6 Tahun

Penimbangan berat 

PELAYANAN KESEHATAN  ANAK

Ibu dan keluarga memastikan bayi yang dilahirkan untuk dipantau kesehatannya ke tenaga kesehatan di Posyandu, 
Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya
Pelayanan kesehatan neonatal sedikitnya 3 kali
- Pertama pada 6 – 48 jam setelah lahir
- Kedua pada hari ke 3  - 7 hari setelah lahir
- Ketiga pada hari ke 8 – 28 hari setelah lahir
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HAK ANAK

-

Akta Lahir

Anak adalah generasi penerus masa depan, pastikan mereka
memiliki akta kelahiran untuk menjamin hak - haknya

Kartu JKN
29

No : .........................................

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa;
Pada hari ini ................................, tanggal ........................., Pukul ..........
telah lahir seorang bayi:

Jenis Kelamin  :  Laki-laki/Perempuan*
Jenis Kelahiran  :  Tunggal/Kembar 2/Kembar 3/Lainnya*
Kelahiran ke  :  ............................................
Berat lahir  :  ............................................ gram
Panjang Badan :  .................. cm
di Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Bersalin/Polindes/Rumah Bidan/di*
............................................................................................................
Alamat  :  ................................................................................
Diberi nama  :

............................................................................................................

Dari Orang Tua;
Nama Ibu  :  ............................................. Umur : ............ tahun
Pekerjaan  :  ...............................................................................
KTP/NIK No. :  ...............................................................................
Nama Ayah  :  ............................................. Umur : ............ tahun
Pekerjaan  :  ...............................................................................
KTP/NIK No.  :  ...............................................................................
Alamat  :  ...............................................................................
Kecamatan  :  ...............................................................................
Kab./Kota  :  ...............................................................................

KETERANGAN LAHIR

............................., Tanggal, ...................................

Saksi I Saksi II Penolong persalinan

**
 ( ................................. ) ( ................................. ) ( ................................. )
* Lingkari yang sesuai
** Tanda tangan,nama lengkap, nomor induk pegawai, nama instansi 

• Lembar untuk mengurus akte kelahiran
28 29

Gratis
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KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

.   Manfaat Akta Lahir:

CARA PEMBUATAN JKN
Kunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan menunjukkan:

Kartu Keluarga Asli
Kartu JKN – KIS Ibu 
Surat keterangan kelahiran dari bidan/ Puskesmas/ Rumah Sakit sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku di Puskesmas.  Syarat Pembuatan Akta Lahir

1. Pelayanan kesehatan
2. Manfaat non medis: akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan

untuk pasien rujukan dari Fasilitas
1. Sebagai identitas anak
2. Untuk pendaftaran sekolah
3. Sebagai syarat mengurus administrasi

kependudukan (KTP, KK, Paspor, dan
lain-lain)

4. Syarat pendaftaran pernikahan di KUA
5. Mengurus hak ahli waris
6. Mengurus asuransi dan tunjangan sosial

1. Surat pengantar RT dan dukuh
2. Fotokopi surat nikah orang tua
3. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP orang tua
4. Surat keterangan lahir dari penolong

persalinan (dalam Buku KIA)
5. Fotokopi KTP 2 orang saksi
6. Blangko Kartu Keluarga
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PANTAU PERTUMBUHAN ANAK

Ukur panjang badan tiap 3 bulan

Ukur PB / TB tiap 3 bulan pada usia 0 - 24 bulan
tiap 6 bulan pada usia 24 - 72 bulan

Timbang berat badan setiap bulan

lingkar kepala  :
Minta petugas kesehatan mengukur

pada usia 0 - 1 tahun tiap 3 bulan sekali 
pada usia 1 - 5 tahun tiap 1 tahun sekali

< - 3 SD Sangat Pendek

- 3 SD sampai dengan < - 2 SD  Pendek

- 2 SD sampai dengan 3 SD Normal

> 3 SD Tinggi

77

< - 3 SD Sangat Pendek

- 3 SD sampai dengan < - 2 SD  Pendek

- 2 SD sampai dengan 3 SD Normal

> 3 SD Tinggi
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GRAFIK LINGKAR KEPALA
PEREMPUAN

Gambarkan hasil pengukuran pada gra�k

Dari NELHAUS. G. Pediat 41 . 106 . 1968 Ukur lingkar kepala dengan teratur tiap 3 bulan

Lahir sampai 18 tahun

Di atas zona Hijau : Macrocephal (Lingkar kepala lebih dari normal)

Zona Hijau : Normal

Di bawah zona hijau: Microcephal (lingkar kepala kurang dari normal)

GRAFIK LINGKAR KEPALA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI (Nelhaus, 1969) GRAFIK LINGKAR KEPALA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI (Nelhaus, 1969)

78 79

GRAFIK LINGKAR KEPALA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI (Nelhaus, 1969) GRAFIK LINGKAR KEPALA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI (Nelhaus, 1969)

GRAFIK LINGKAR KEPALA
LAKI-LAKI

Gambarkan hasil pengukuran pada gra�k

Dari NELHAUS. G. Pediat 41 . 106 . 1968 Ukur lingkar kepala dengan teratur tiap 3 bulan

Lahir sampai 18 tahun

Di atas zona Hijau : Macrocephal (Lingkar kepala lebih dari normal)

Zona Hijau : Normal

Di bawah zona hijau: Microcephal (lingkar kepala kurang dari normal)

79
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Pertumbuhan
Timbang berat badan anak tiap bulan di Posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya atau  di Pos  
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hasil penimbangan dicatat di KMS yang ada di Buku KIA 
Pengukuran panjang badan/ tinggi badan tiap 3 bulan pada usia 0-24 bulan, tiap 6 bulan 
pada usia 24 – 72 bulan
Pengukuran lingkar kepala setiap 3 bulan pada usia 0 - 12 bulan, setiap 1 tahun pada usia 
12 - 60 bulan

.

.

.
Pemantauan berat badan anak
Orangtua untuk memantau kenaikan/ penurunan berat badan pada KMS sesuai jenis 
kelamin, gra�k warna biru untuk laki-laki dan gra�k warna pink untuk perempuan
Plot pada gra�k BB menurut PB/ TB, sesuaikan jenis kelamin, apabila laki-laki dengan gra�k 
warna biru dan perempuan dengan gra�k warna pink.
Dibawah garis merah menunjukkan anak Anda mengalami kurang gizi sedang hingga berat
Terletak di daerah dua pita warna kuning (di atas garis merah),  hal ini menunjukkan anak 
tersebut mengalami kurang gizi ringan
Dua pita warna hijau muda dan dua warna hijau tua di atas pita kuning, menunjukkan anak 
Anda memiliki  berat badan cukup  atau  status gizi baik  atau normal.
Empat pita di atas pita warna hijau tua (2 pita warna hijau muda ditambah 2 pita warna 
kuning),  menunjukkan anak Anda memiliki berat badan yang lebih di atas normal
Pemantauan panjang badan anak
Orangtua memantau panjang badan anak pada kurva panjang badan sesuai jenis kelamin, 
kurva warna biru untuk laki-laki dan kurva warna pink untuk perempuan. 
Tingi berada pada -2 SD sampai 3 SD kategori normal. Tinggi anak pendek jika kurang dari -2 
SD
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ANAK USIA 0 - 2 TAHUN SETIAP 3 BULAN

PANTAU PERKEMBANGAN SESUAI UMUR ANAK

Motorik halus

Sosialisasi kemandirian
Bicara bahasa

ma..., ma..., 

pa..., pa....

Ciluk... baaa...

Motorik kasar

Pada umur 6 bulan, bayi bisa:
- Berbalik dari telungkup ke telentang. 
- Mempertahankan posisi kepala tetap tegak. 
- Meraih benda yang ada didekatnya. 
- Menirukan bunyi. 
- Menggenggam mainan. 
- Tersenyum ketika melihat mainan/gambar yang menarik. 

Pada umur 1 bulan, bayi bisa:
- Menatap ke ibu 
- Mengeluarkan suara o... o... 
- Tersenyum 
- Menggerakkan tangan

dan kaki. 

Pada umur 3 bulan bayi bisa:
- Mengangkat kepala tegak

ketika tengkurap 
- Tertawa 
- Menggerakkan kepala

ke kiri dan kanan 
- Membalas tersenyum ketika

diajak bicara/tersenyum 
- Mengoceh spontan atau bereaksi 

dengan mengoceh 

Pada umur 9 bulan, bayi bisa:
- Merambat 
- Mengucapkan ma ... ma, 

da ... da 
- Meraih benda sebesar kacang 
- Mencari benda/mainan yang 

dijatuhkan 
- Bermain tepuk tangan atau ci-

luk-ba 
- Makan kue/biskuit sendiri 

Pada umur 12 bulan, bayi bisa:
- Berdiri dan berjalan berpe- 

gangan 
- Memegang benda kecil 
- Meniru kata sederhana seperti 

ma.. ma.., pa.. pa.. 
- Mengenal anggota keluarga 
- Takut pada orang yang belum 

dikenal 
- Menunjuk apa yang diinginkan 

tanpa menangis/merengek 

Pada umur 2 tahun, anak bisa:
- Naik tangga dan berlari-lari 
- Mencoret-coret pensil pada kertas 
- Dapat menunjuk 1 atau lebih

bagian tubuhnya 
- Menyebut 3-6 kata yang mempunyai arti,

seperti bola, piring dan sebagainya 
- Memegang cangkir sendiri 
- Belajar makan-minum sendiri 

6



Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks 
dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan 
kemandirian. Pertumbuhan terjadi secara simultan atau bersamaan dengan 
perkembangan. 

Aspek-Aspek Perkembangan yang Dipantau : 
1. Gerak kasar atau motorik, seperti duduk, berdiri, dan sebagainya.
2. Gerak halus atau motorik halus, seperti mengamati sesuatu, menjempit, menulis

dan sebagainya.
3. Kemampuan bicara dan bahasa, seperti berbicara, berkomunikasi, mengikuti

perintah dan sebagainya.
4. Sosialisasi dan kemandirian, seperti makan sendiri, membereskan mainan selesai

bermain).

 Alat pemantauan: daftar titik perkembangan dalam Buku KIA, Ibu untuk mencentang 
kotak sesuai urutan perkembangan anak, jika belum bisa dilakukan sesuai rentang usia 
maka bawa anak ke petugas kesehatan/ Puskesmas terdekat 

Lembar Petugas 6



ibu, keluarga/pengasuh memberi tanda rumput 
 pada kotak setelah bayi dapat melakukan 

hal-hal ini:

13

0 - 3 bulan

3 - 6 bulan

PANTAU DAN STIMULASI 
PERKEMBANGAN ANAK

Pada umur 6 bulan, bayi bisa:
- Berbalik dari telungkup ke telentang.
- Mempertahankan posisi kepala tetap tegak.
- Meraih benda yang ada didekatnya.
- Menirukan bunyi.
- Menggenggam mainan.
- Tersenyum ketika melihat mainan/gambar yang menarik.

Pada umur 1 bulan, bayi bisa:
- Menatap ke ibu
- Mengeluarkan suara o... o...
- Tersenyum
- Menggerakkan tangan

dan kaki.

Pada umur 3 bulan bayi bisa:
- Mengangkat kepala tegak

ketika tengkurap
- Tertawa
- Menggerakkan kepala

ke kiri dan kanan
- Membalas tersenyum ketika

diajak bicara/tersenyum
- Mengoceh spontan atau bereaksi

dengan mengoceh
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A. 0-3 BULAN STIMULASI 0 – 3 BULAN
Lakukan rangsangan/stimulasi setiap saat dalam
suasana yang menyenangkan.
Jika pada usia 3 bulan, bayi belum bisa
melakukan minimal salah satu hal, bawa bayi ke
dokter/bidan/perawat.
Saat anak usia 3 bulan – 2 tahun,  lakukan
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
dengan SDIDTK setiap 3 bulan.

B.. 3 – 6 BULAN
Lakukan rangsangan/stimulasi setiap saat dalam STIMULASI 3 – 6 BULAN
suasana yang menyenangkan.
Jika pada usia 6 bulan, bayi belum bisa
melakukan minimal salah satu hal, bawa bayi ke
dokter/bidan/perawat.
Saat anak usia 3 bulan – 2 tahun,  lakukan
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
dengan SDIDTK setiap 3 bulan.

1. Sering memeluk dan menimang bayi dengan penuh
kasih sayang.

2. Gantung benda berwarna cerah yang bergerak dan
bisa dilihat bayi.

3. Tatap mata bayi dan ajak tersenyum, bicara dan
bernyanyi.

4. Perdengarkan musik/suara kepada bayi.
5. Mulai 3 bulan, bawa bayi keluar rumah

memperkenalkan lingkungan sekitar.

1. Sering telungkupkan bayi.
2. Gerakkan benda ke kiri dan kanan, di depan

matanya.
3. Perdengarkan berbagai bunyi-bunyian.
4. Beri mainan benda yang besar dan berwarna

.

.

.

.
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6 - 9 bulan

9 - 12 bulan

PANTAU DAN STIMULASI 
PERKEMBANGAN ANAK

ibu, keluarga/pengasuh memberi tanda rumput 
 pada kotak setelah bayi dapat melakukan 

hal-hal ini:

Pada umur 9 bulan, bayi bisa:
- Merambat
- Mengucapkan ma ... ma,

da ... da
- Meraih benda sebesar kacang
- Mencari benda/mainan yang

dijatuhkan
- Bermain tepuk tangan atau ci-

luk-ba
- Makan kue/biskuit sendiri

Pada umur 12 bulan, bayi bisa:
- Berdiri dan berjalan berpe- 

gangan
- Memegang benda kecil
- Meniru kata sederhana seperti

ma.. ma.., pa.. pa..
- Mengenal anggota keluarga
- Takut pada orang yang belum

dikenal
- Menunjuk apa yang diinginkan

tanpa menangis/merengek
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A. 6-9 BULAN STIMULASI 6 – 12 BULAN
Lakukan rangsangan/stimulasi setiap saat dalam
suasana yang menyenangkan.
Jika pada usia 9 bulan, bayi belum bisa
melakukan minimal salah satu hal, bawa bayi ke
dokter/bidan/perawat.
Saat anak usia 3 bulan – 2 tahun,  lakukan
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
dengan SDIDTK setiap 3 bulan.

9 – 12 BULAN
Lakukan rangsangan/stimulasi setiap saat dalam
suasana yang menyenangkan.
Jika pada usia 12 bulan, bayi belum bisa
melakukan minimal salah satu hal, bawa bayi ke
dokter/bidan/perawat.
Saat anak usia 3 bulan – 2 tahun,  lakukan
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
dengan SDIDTK setiap 3 bulan.

B.. 18

1. Ajari bayi duduk.
2. Ajak main CI-LUK-BA.
3. Ajari memegang dan makan biskuit.
4. Ajari memegang benda kecil dengan 2 jari.
5. Ajari berdiri dan berjalan dengan berpegangan.
6. Ajak bicara sesering mungkin.
7. Latih mengucapkan ma.. ma.., pa.. pa..
8. Beri mainan yang aman dipukul-pukul.

.

.

.

.
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PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF USIA 0 - 6 BULAN

Berikan ASI  sesering mungkin
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MANFAAT ASI BAGI IBU DAN BAYI

POSISI DAN PERLEKATAN

Bagi Ibu Bagi Bayi

Membantu pengecilan rahim kembali seperti semula Zat gizi sesuai kebutuhan bayi

Mencegah pendarahan pasca persalinan Mengandung zat kekebalan

Menjarangkan kehamilan Meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi

Biaya lebih murah dibandingkan susu formula Mendukung tumbuh kembang anak yang optimal

POSISI PERLEKATAN

Pastikan posisi ibu ada dalam posisi yang nyaman Bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar

Kepala dan badan bayi membentuk garis lurus Dagu menyentuh payudara ibu 

Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting Bagian areola atas lebih banyak terlihat dibanding dibawah mulut bayi

Badan bayi dekat ke tubuh ibu Bibir bayi memutar keluar (dower)

Ibu menggendong/ mendekap bayi secara utuh 

Menghisap dan Memerah ASI Sangat Penting bagi ASI yang Baik. 
Semakin Sering Dihisap Bayi, Semakin Banyak ASI yang Diproduksi. 

Semakin Jarang Bayi Menyusu, Semakin Sedikit ASI yang Diproduksi. 
Jika Bayi Berhenti Menyusu, maka Payudara juga Akan Berhenti Memproduksi ASI.
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Pendek

CARA MENGELUARKAN DAN MENYIMPAN ASI

•

•
•

Di  udara terbuka :  4 jam (suhu ruang 27-32oC
6 – 8 jam (suhu < 25oC)

Di lemari es :  48 – 72 jam (suhu 4oC)
Freezer :  2 minggu (-15oC)

3 bulan (suhu – 18oC)
6 bulan (suhu – 20oC)
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ASI DAPAT DIPERAH DENGAN CARA :   Cara Penyimpanan ASI Perah : 
  1. Simpan ASI perah dalam wadah yang bersih dan ditutup serta

diberi label tanggal ASI diperah.
2. Bila ASI yang baru diperah tidak akan digunakan dalam 72

jam (3 hari), ASI perah didinginkan lebih dulu di rak kulkas
(bisa dijadikan dalam 1 wadah untuk masa perah 24 jam)
sebelum dibekukan.

3. Sebelum dihangatkan ASI perah yang telah dikeluarkan dari
freezer disimpan selama 12 jam di rak bagian bawah kulkas.

4. ASI perah yang akan diberikan ke bayi dikeluarkan dari
kulkas, dimasukkan ke dalam gelas kaca / keramik dan
mangkok kaca/ keramik bersih, direndam di dalam mangkuk
berisi air hangat.

5. Berikan ASI perah kepada bayi dengan cangkir atau sendok.
Tuangkan ASI ke dalam cangkir atau sendok secukupnya.
Dekatkan cangkir atau sendok ke bibir bawah bayi dan
biarkan bayi mengisap sedikit demi sedikit dengan lidahnya.
Jangan menuangkan ASI ke dalam mulut bayi.

6. Botol dan dot tidak aman digunakan untuk memberi ASI
perah karena sulit dibersihkan dan mudah tercemar.

7. ASI perah beku yang lebih dulu diberikan kepada bayi adalah
ASI yang terakhir diperah.

8. ASI perah beku yang sudah dicairkan selama 24 jam, tidak
boleh diletakkan di suhu ruang selama > 2 jam.

  Perah ASI dengan tangan :
1. Cuci tangan dengan sabun.
2. Pilih posisi yang nyaman.
3. Pegang wadah dibawah areola dan puting dengan tangan

lainnya.
4. Badan condong ke depan dan sangga payudara dengan

tangan.
5. Bentuk huruf  C dengan jari telunjuk dan jempol,

tempelkan di payudara tepat diatas garis areola/ di dalam
lingkaran areola.

6. Menekan dan melepas jaringan payudara diantara ibu jari

7. Perah satu payudara sampai ASI hanya mengalir perlahan
dan telunjuk beberapa kali.

dan menetes, setelah selesai lakukan perah ASI di  payudara
lainnya.

. .

  Perah ASI menggunakan pompa ASI elektrik :
1. Cuci tangan dengan sabun.
2. Pastikan alat pompa ASI dan wadahnya  sudah steril.
3. Duduklah senyaman mungkin.
4. Pasang alat pompa ASI, dan mulai memompa sampai

payudara terasa kosong.
5. Setelah selesai digunakan, cuci dan sterilkan alat pompa

ASI.

.
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PEMBERIAN MP ASI USIA 6 - 12 BULAN

0 - 6 Bulan      :  ASI saja
6 - 9 Bulan      : ASI + MP - ASI  2 - 3 kali sehari dan 1 - 2 kali 

         makanan selingan
9 - 12 Bulan : ASI+ MP-ASI 2-4 kali  sehari dan 1-2 kali 

          makanan selingan

Tim  ayam  kacang  polong ASI diberikan sekehendak bayi
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Makanan Pendamping ASI atau MP ASI diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan ketika ASI 
saja tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizinya. 

Pemberian MP-ASI
Tepat Waktu diberikan saat bayi berusia 6 bulan.

Adequat MP ASI makanan yang mampu memenuhi kecukupan energi, protein, mikronutrien 
untuk mencapai tumbuh kembang anak.

Aman MP ASI disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis, diberikan menggunakan 
peralatan yang bersih.

MP ASI dapat diambil dari makanan keluarga yang sudah diberikan bumbu atau dapat dibuat 
dari bahan makanan segar tanpa ditambah gula dan garam.
Tambahkan sejumlah minyak / lemak untuk memberikan tambahan energi pada MP ASI, 
contohnya: minyak kelapa sawit, minyak bekatul, minyak wijen, margarin, mentega dan santan. 
Asupan gula yang disarankan adalah berupa gula alamiah, seperti buah segar, produk susu tanpa 
pemanis, bukan jus buah / produk dengan tambahan pemanis.

Lanjutkan pemberian ASI hingga bayi berusia 2 tahun atau lebih.
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MP - ASI usia 1 - 2 Tahun

PEMBERIAN MP - ASI usia 1 - 2 Tahun

Contoh Menu:

Nasi Ayam Kuning Brokoli Bahan Makanan Keluarga 4 Bintang
(Makanan pokok,  lemak, protein hewani, sayuran)

12



Usia Frekuensi
( perhari )

Berapa banyak
setiap kali makan

Tekstur
( kekentalan/
konsistensi )

Variasi

Usia 12 - 24 bulan ¾ (tiga perempat)

sampai 1 (satu) mangkuk

ukuran 250 ml

Makanan yang  diiris-iris

makanan keluarga

Sama dengan diatas

menurut kelompok usia

Sama dengan diatas

menurut kelompok usia

Tambahkan 1 -2 kali

makan ekstra

1 - 2 kali makanan

selingan bisa diberikan

Catatan:

Jika anak kurang

dari 24 bulan tidak

diberi ASI

3 - 4 kali makan

Ditambah ASI

1 - 2 kali makanan

selingan

ASI (bayi disusui sesering

yang diinginkan)

+ Makanan hewani

(makanan lokal)

+ Makanan Pokok (bubur,

Makanan lokal lainnya)

+ Kacang (makanan lokal)

+ Buah-buah/sayuran

(makanan lokal)

+ Tabur gizi/Taburia

Sama dengan diatas, dengan

penambahan 1 sampai 2 gelas

susu per hari

+ 2 sampai 3 kali cairan

tambahan terutama

di daerah dengan udara

panas

Pemberian MP - ASI 1 - 2 Tahun
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Bubur Sari Kacang Merah
(Makanan Selingan)

Kacang Merah
Satu Sendok Makan

ASIP secukupnya

Pepaya Saring
(Makanan Selingan)

Cuci dengan air masak ASIP Secukupnya

Bubur Ayam Tempe Bayam
(Makanan Utama) Daun Bayam

1 Sendok Makan

Nasi 2 Sendok Makan
(20 g)

Minyak 
1.5 Sendok Teh

Ikan 
1 Sendok Makan

Tempe
1  1/2 Sendok Makan

Kaldu Secukupnya

Lumat Halus

Tim Tahu Ayam Wortel
(Makanan Utama)

Cuci Bahan

Nasi 2 Sendok Makan

TOMAT

YODIUM

2 Sendok Makan Tahu Dadu

GARAM
Sedikit

9 - 12 bulan

CONTOH PEMBUATAN MP - ASI

6 - 9 bulan
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CONTOH PEMBUATAN MP-ASI 6- 9 BULAN 
• Bubur Ikan Tempe Bayam

Bahan:
Nasi 2 sdm (20 gr)
Ikan 1 sdm (15 gr)
Tempe 1,5 sdm (15 gr)
Daun Bayam 1 sdm (15 gr)
Minyak 1,5 sdt (2ml)
Kaldu secukupnya
Cara Membuat :

Masak beras hingga menjadi bubur kental
Rebus lauk hewani dan nabati (ikan dan tempe) 
sampai matang dan aduk rata
Masukkan bayam yang telah dicincang, aduk rata
Tambahkan air kaldu, masak hingga matang
Angkat, lalu tambahkan minyak ½ sendok teh sambil
diaduk hingga merata dan sajikan.

• Bubur Sumsum Kacang Merah
Bahan : - Kacang merah 1 sdm (10 gr)

- ASIP secukupnya
Cara Membuat :
Masak kacang merah sampai lembut
Blender kacang merah lalu tambahkan ASIP sampai

konsisten yang diinginkan

CONTOH PEMBUATAN MP-ASI 9 – 12 BULAN 
• Tim Ayam Tahu Wortel

Bahan :
Nasi 2 sdm (20 gr)
Ayam 1,5 sdm (15 gr) potong dadu kecil
Tahu 2 sdm (20 gr) potong dadu kecil
Wortel 2 sdm (25 gr) potong dadu kecil
Tomat potong dadu kecil
Kaldu secukupnya
Cara Membuat:
Masak beras hingga menjadi tim, lalu masak ayam
hingga empuk
lalu masukkan tahu, wortel dan tomat ke dalam nasi tim
dan lauk-pauk yang sudah dimasak tadi
Tambahkan kaldu secukupnya, ½ sdm minyak dan
aduk rata dan sajikan

• Pepaya Saring
Bahan :
1 Potong Pepaya Matang (yang telah dicuci dengan air
masak)
ASIP secukupnya
Cara Membuat :
Potong pepaya menjadi ukuran blok
Taruh sedikit demi sedikit ke dalam saringan, dan
hancurkan pepaya hingga halus
Campurkan ASIP sedikit untuk mengatur kekentalan
pepaya saring
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PANTAU DAN STIMULASI 
PERKEMBANGAN ANAK 

USIA 1 - 2 TAHUN

ibu, keluarga/pengasuh memberi tanda rumput 

hal-hal ini:

Pada umur 2 tahun, anak bisa:
- Naik tangga dan berlari-lari
- Mencoret-coret pensil pada kertas
- Dapat menunjuk 1 atau lebih

bagian tubuhnya
- Menyebut 3-6 kata yang mempunyai arti,

seperti bola, piring dan sebagainya
- Memegang cangkir sendiri
- Belajar makan-minum sendiri
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LAKUKAN STIMULASI PERKEMBANGAN

Lakukan rangsangan/stimulasi setiap saat dalam 
suasana yang menyenangkan. 
Jika pada usia 12 bulan, bayi belum bisa 
melakukan minimal salah satu hal, bawa bayi ke
dokter/bidan/perawat. 
Saat anak usia 3 bulan – 2 tahun,  lakukan 
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan 
dengan SDIDTK setiap 3 bulan. 

STIMULASI 1-2 TAHUN

.
1. Ajari berjalan di undakan/tangga
2. Ajak membersihkan meja dan menyapu
3. Ajak membereskan mainan
4. Ajari mencoret-coret di kertas
5. Ajari menyebut bagian tubuhnya
6. Bacakan cerita anak
7. Ajak bernyanyi
8. Ajak bermain dengan teman
9. Berikan pujian kalau ia berhasil melakukan sesuatu
10. Ajari anak untuk bergerak bebas dalam pengawasan
11. Orang tua membimbing agar anak mematuhi aturan

permainan
12. Biasakan menggunakan perkataan santun
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Nasi Tim Telor Tahu Wortel

Contoh Menu:

MP - ASI usia 9 - 12 Bulan

PEMBERIAN MP - ASI 9 - 12 BULAN
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PEMBERIAN MP - ASI 9 - 12 BULAN

Usia Frekuensi
( perhari )

Berapa banyak
setiap kali makan

Tekstur
( kekentalan/
konsistensi )

Variasi

Mulai berikan
makanan tambahan 

ketika anak berusia 6 
bulan    

Dari usia 6  sampai 9
Bulan

2 sampai 3 kali
makan ditambah ASI

2-3 kali
makan ditambah ASI 1-2 
kali makanan selingan

Mulai dengan 2
sampai 3 sendok makan.
Mulai dengan pengenalan 
rasa dan secara perlahan 

tingkatkan jumlahnya

2 sampai 3 sendok
makan penuh setiap 

kali makan
Tingkatkan secara 
perlahan sampai ½ 

(setengah) mangkuk 
berukuran 250 ml

ASI (bayi disusui sesering 
yang diinginkan)

+ Makanan
hewani

(makanan lokal)
+ Makanan

Pokok (bubur,
Makanan lokal lainnya)

+ Kacang (makanan
lokal)

+
Buah-buah/sayuran 

(makanan lokal)
+

Tabur gizi/ Taburia

Bubur kental

Bubur kental
/makanan keluarga yang 

dilumatkan
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31

PERAWATAN GIGI ANAKPERAWATAN GIGI ANAK
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Cara Merawat Gigi
• Jika gigi belum tumbuh atau gigi baru tumbuh, bersihkan gusi, lidah bayi dan gigi yang baru tumbuh

dengan kain lembut yang bersih/ kassa yang dibasahi air matang hangat dengan gerakan ringan dan
perlahan.

• Setelah tumbuh gigi lebih banyak, gosok giginya setelah sarapan dan sebelum tidur dengan sikat gigi kecil
khusus anak yang berbulu lembut, pakai pasta gigi mengandung flour

• - untuk anak usia 1-2 tahun, pasta gigi yang aman bagi anak cukup selapis tipis (1/2 biji kacang polong)
• - untuk anak usia 2-6 tahun, pasta giginya seukuran 1 biji kacang polong
• Ajari anak untuk menggosok giginya sendiri secara teratur 2 kali sehari (sesudah sarapan pagi dan

sebelum tidur) selama 2 menit dampingi anak menggosok gigi sampai anak usia 8 tahun
• Jangan biasakan anak minum susu dengan botol sambil tiduran
• Jangan membiarkan anak melakukan kebiasaan menghisap ibu jari atau dot (mengempeng)
• Hindari anak dari makan makanan manis yang bersifat lengket (permen, coklat)
• Periksakan gigi anak secara rutin setiap 3 -6 bulan sekali ke dokter gigi atau perawat gigi, di Puskesmas

atau fasilitas kesehatan lainnya.

Cara Menyikat Gigi :
• Awali menyikat gigi pada seluruh permukaan kunyah gigi atas dan bawah dengan gerakan lurus ke arah

depan dan ke belakang (maju mundur).
• Selanjutnya sikatlah permukaan luar gigi (yang menghadap ke pipi dan bibir), letakkan bulu sikat di daerah

batas gusi dan gigi, lalu lakukan gerakan memutarmulai dari sisi belakang kiri sampai ke sisi belakang
kanan.

• Selanjutnya sikat permukaan dalam gigi (yang menghadap ke langit-langit dan lidah) atas dan bawah,
dengan gerakan maju mundur
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IMUNISASI LENGKAP
SAAT LAHIR, 1, 2, 3, 4, 9 & 18 BULAN

• Hepatitis B
• BCG
• Polio
• DPT-HB-Hib
• MR
• DPT-HB-Hib lanjutan
• MR  lanjutan

VITAMIN A

PEMBERIAN IMUNISASI DAN VITAMIN

6-11 BULAN
KAPSUL BIRU 

1X

1-5 TAHUN
KAPSUL
MERAH
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Manfaat Vitamin A
1. Menjaga kesehatan mata dan mencegah kebutaan.
2. Pertumbuhan
3. Meningkatkan daya tahan tubuh
4. Mempercepat penyembuhan diare, campak atau infeksi

lain.
Kapsul Vitamin A dosis tinggi :
• 100.000 SI (warna biru) untuk bayi usia 6-11 bulan
• 200.000 SI (warna merah) untuk anak balita usia 12-59

bulan

Diberikan pada bayi kali setahun pada ulan Februari
Agustus

Sumber vitamin A, antara lain: Air Susu Ibu (ASI), bahan
makanan hewani (hati, kuning telur, ikan, daging, ayam dan
bebek), buah-buahan berwarna kuning dan jingga (pepaya,
mangga masak, alpukat, jambu biji merah,pisang), sayuran
yang berwarna hijau tua dan berwarna jingga (bayam, daun
singkong, kangkung, daun katuk, daun mangkokan, tomat,
wortel) dan bahan makanan seperti margarine, dan susu.

Apakah Imuninasi itu?
IMUNISASI adalah pemberian vaksin dengan tujuan agar dapat
terlindung dari penyakit infeksi yakni Penyakit - Penyakit yang
dapat dicegah Dengan Imunisasi (PD3l)

JENIS DAN MANFAAT IMUNISASI

Waktu Pemberian
(bulan)

Jenis
Imunisasi Mencegah Penularan Penyakit

< 24 jam • Hepatitis B Hepatitis B dan kerusakan hati

1 • BCG TBC (Tuberkulosis ) berat

1,2,3,4 • Polio Polio yang dapat menyebabkan lumpuh layu pada
tungkai dan atau lengan

2,3,4.18 • DPT-HB- Hib • Difteri yang menyebabkan penyumbatan jalan nafas
• Batuk Rejan (batuk 100 hari)
• Tetanus
• Hepatitis B
• Infeksi Hib menyebabkan meningitis (radang selaput

otak)

9,18 • MR • Campak yang mengakibatkan komplikasi radang
paru, radang otak dan kebutaan

• Rubella dan Congenital Rubella Syndrome (CRS)
atau cacat bawaan saat lahir akibat Rubella
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ISPA
PNEUMONIA

PENYAKIT TERBANYAK PADA BAYI DAN ANAK

Bawa anak ke petugas kesehatan jika batuk
bertambah parah atau tidak sembuh dalam dua hari
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Apa itu Pneumonia?

• Pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang paru-
paru. Anak balita atau anak di bawah usia lima tahun
sangat rentan terserang pneumonia.

• Gejala utama pneumonia, yaitu batuk dan atau anak
bernapas dengan cepat. Untuk itu, deteksi dini
pneumonia bisa dilakukan pada anak balita yang
mengalami batuk dengan cara menghitung napas dan
melihat tarikan dinding dada ke dalam (TDDK) bila
ditemukan.

• Bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, jika:
a.Anak bernapas dengan cepat/sesak nafas
b.Demam
c.ada tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam
d.Lemah
e.Tidak mau menyusu

• Batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai
sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan
partikel dari dalam saluran pernafasan.

• Penanganan batuk di rumah :
1. Berikan ASI lebih sering
2. Beri minum air matang lebih banyak
3. Jika umurnya diatas 1 tahun, beri kecap manis

atau madu dicampur air jeruk nipis sebagai pelega
tenggorokan

4. Jauhkan dari asap rokok, asap dapur, asap
sampah, polusi kendaraan bermotor dan debu

• Bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, jika:
1. Batuk tidak sembuh dalam 2 hari
2. Anak sesak nafas
3. Demam

A. Apa itu Batuk?

B. Apa itu ISPA?
• ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dalah

infeksi yang berlangsung kurang dari 14 hari pada
saluran pernapasan bagian atas dan bagian
bawah (termasuk jaringan paru-paru) dan organ
adneksa saluran pernapasan.
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PENYAKIT PADA BAYI DAN ANAK

Segera bawa ke petugas kesehatan jika :
- Muntah terus menerus
- Diare makin parah

- Timbul demam
- Ada darah dalam tinja
- Anak terlihat lemas
- Anak tidak mau minum dan makan

Diare

•
• Minta obat cacing pada petugas 

kesehatan bersama Bulan Vitamin A 
(Februari dan Agustus)

Cuci tangan sebelum makan
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Apa itu Diare
Diare adalah suatu kondisi dimana seseorang buang air besar
dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan
frekuensinya lebih sering (biasanya tiga kali atau lebih) dalam satu hari.

•
•

•

•

Cara pencegahan
Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai 2
tahun
Memberikan makanan pendamping ASI sesuai umur
Memberikan minum air yang sudah direbus dan
menggunakan air bersih yang cukup
Mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum makan dan sesudah
buang air besar
Buang air besar di jamban
Membuang tinja bayi dengan benar
Memberikan imunisasi campak

• Tindakan di rumah bila balita diare
a. Berikan ASI lebih sering
b. Berikan segera cairan oralit setiap anak BAB
c. Minum sedikit-sedikit tapi sering
d. Jika Anak muntah, tunggu 10 menit kemudian lanjutkan lagi dengan

lebih lambat
e. Lanjutkan pemberian cairan tambahan sampai diare berhenti
f. Jika tidak ada oralit, berikan air matang, kuah sayur atau air tajin
g. Mencari pengobatan lanjutan dan anjurkan ke puskesmas untuk

mendapatkan tablet zink
h. Jangan diberi obat apapun kecuali dari petugas Kesehatan

Apa itu
acingan adalah parasit yang hidup didalam usus manusia

Gejala cacingan
a. Mudah letih, sering sakit kepala, mata sering berkunang-kunang.
b. Muka pucat, kadang-kadang anggota badan bengkak, perut

menggembung, sesak nafas, jantung berdebar.

Pencegahan
a. Menjaga kebersihan badan, kebersihan lingkungan dengan baik.
b. Mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun dan air

bersih yang mengalir
c. Memakan makanan dan minuman yang sudah dimasak dan

bersih.
d. Memakai alas kaki.
e. Membuang air besar di jamban (kakus)

       
         

Pengobatan : Berikan obat cacing sebanyak 2 kali dalam 1 tahun
i bulan Februari dan Agustus bersamaan dengan pemberian Vit(d A).
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PERLINDUNGAN ANAK

Jenis Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan Kekerasan
Fisik Seksual

Kekerasan
Penelantaran Psikis

Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan dipegang :

Pelaku kekerasan terhadap anak sering berasal dari lingkungan
atau kerabat dekat

.X MULUT

.X DADA

.KEMALUAN
VAGINA ATAU PENIS
BAGIAN DIBAWAH
DAN SEKITARNYA

.PANTAT- XX
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KEKERASAN TERHADAP ANAK

Bentuk Kekerasan terhadap Anak (KtA): 

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

1. Kek
2. Kek
3. Kek  ontonkan aktivitas seksual terhadap anak
4. Penela kebutuhan k an

1. Nasehati anak agar berhati-hati dengan orang yang tidak dikenal
2.  anak “Underware Rule” genai bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang  antara lain:  

k kong).
3. sorang y i yentuh di area pribadi:

- Teri
- Lari dan teri
- Melapor pada orang tua atau orang dewasa yang dipercay  

Lembar Petugas 20



PERTUMBUHAN USIA 2 – 6 TAHUN

MINTA PETUGAS KESEHATAN MENGUKUR 
LINGKAR KEPALA MINIMAL 1 TAHUN SEKALI     

Ukur  tinggi badan tiap 3 bulan

< - 3 SD Sangat Pendek

- 3 SD sampai dengan < - 2 SD  Pendek

- 2 SD sampai dengan 3 SD Normal

> 3 SD Tinggi

77

< - 3 SD Sangat Pendek

- 3 SD sampai dengan < - 2 SD  Pendek

- 2 SD sampai dengan 3 SD Normal

> 3 SD Tinggi
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Pertumbuhan
Timbang berat badan anak tiap bulan di Posyandu dan fasilitas kesehatan 
lainnya  di Pos PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hasil penimbangan dicatat 
di KMS yang ada di Buku KIA 
Pengukuran tinggi badan tiap 6 bulan pada usia 24 – 72 bulan
Pengukuran lingkar kepala setiap 3 bulan pada usia 0- 12 bulan, setiap 1 tahun 
pada usia 12-60 bulan

.

..
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PANTAU DAN STIMULASI PERKEMBANGAN
USIA 2 - 3 TAHUN

ibu, keluarga/pengasuh memberi tanda rumput 
 pada kotak setelah bayi dapat melakukan 

hal-hal ini:

Pada umur 3 tahun, anak bisa:
- Mengayuh sepeda roda tiga
- Berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan
- Bicara dengan baik menggunakan 2 kata
- Mengenal 2-4 warna
- Menyebut nama, umur dan tempat
- Menggambar garis lurus
- Bermain dengan teman
- Melepas pakaiannya sendiri
- Mengenakan baju sendiri
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PERKEMBANGAN USIA 2 - 3 TAHUN

Jika pada usia 3 tahun, anak belum bisa melakukan minimal salah satu hal, bawa anak ke 
dokter/ bidan/ perawat

STIMULASI 2 -3 TAHUN

Ajari berpakaian sendiri 
Ajak melihat buku bergambar 
Bacakan cerita anak 
Ajari makan di piring sendiri 
Ajari cuci tangan 
Ajari buang air  besar     dan kecil di tempatnya 
Ajari anak untuk menghormati      orang lain 
Ajari anak untuk beribadah 
Bawa anak ke PAUD 
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PANTAU DAN STIMULASI PERKEMBANGAN 
USIA 3 - 5 TAHUN

ibu, keluarga/pengasuh memberi tanda rumput 
 pada kotak setelah bayi dapat melakukan 

hal-hal ini:

Pada umur 5 tahun, anak bisa:
• Melompat-lompat 1 kaki, menari dan

berjalan lurus.
• Menggambar orang 3 bagian (kepala, badan,

tangan/kaki)
• Menggambar tanda silang dan lingkaran
• Menangkap bola kecil dengan kedua tangan
• Menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang

benar
• Menyebut angka, menghitung jari
• Bicaranya mudah dimengerti
• Berpakaian sendiri tanpa dibantu
• Mengancing baju atau pakaian boneka
• Menggosok gigi tanpa bantuan
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PERKEMBANGAN USIA 3 - 5 TAHUN

Jika pada usia 5 tahun, anak belum bisa melakukan minimal salah satu hal, bawa anak ke dokter/ bidan/ perawat

STIMULASI USIA 3 - 5 TAHUN

1. Ajak anak mulai melibatkan diri dalam
kegiatan bersama.

2. Ajarkan anak tentang perbedaan jenis kelamin.
3. Ajarkan anak menjaga alat kelaminnya.
4. Latih anak tidur terpisah dari orang tua

dan anak yang berbeda jenis kelamin.
5. Biasakan anak untuk berkata jujur, berterima kasih

dan meminta maaf
6. Figur ayah sebagai contoh bagi anak laki-laki,

dan figur ibu sebagai contoh bagi anak perempuan.
7. Kembangkan kreativitas anak dan kemampuan

bergaul.
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PANTAU DAN STIMULASI PERKEMBANGAN USIA 5 - 6 TAHUN

Pada umur 6 tahun, anak bisa:

1. Berjalan lurus
2. Berdiri dengan 1 kaki selama 11 detik
3. Menggambar 6 bagian ( contoh :

menggambar orang lengkap: kepala,
badan, 2 tangan, dan 2 kaki)

4. Menangkap bola dengan kedua
tangan

5. Menggambar segi empat
6. Mengerti arti lawan kata
7. Mengenal angka, bisa

menghitung angka 5 - 10
8. Mengenal warna
9. Mengikuti aturan permainan
10. Berpakaian sendiri tanpa dibantu

ibu, keluarga/pengasuh memberi tanda 

melakukan hal hal di bawah ini:
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5 -6 TAHUN

1. Ajari anak bermain sepeda.
2. Bantu anak mengerti urutan kegiatan,

contoh mencuci tangan.
3. Minta anak menceritakan apa yang

dilakukannya.
4. Ajari anak melempar dan menangkap

bola dengan dua tangan.
5. Ajari anak mengenal warna, huruf,

angka, dan benda-benda yang ada di
sekitar.

6. Ajak anak untuk membantu dalam
melakukan pekerjaan rumah seperti
menyiapkan bahan makanan.

7. Ajari anak konsep waktu, seperti
tahun, bulan, hari, dan jam.

PANTAU DAN STIMULASI PERKEMBANGAN USIA 5 - 6 TAHUN
Jika pada usia 6 tahun, anak belum bisamelakukan minimal salah satu hal,bawa anak ke dokter/ bidan/    
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Bahan Makanan Usia 1-3 Tahun
1125 kkal

Usia 4 – 6 
Tahun

1600 kkal

Makanan Pokok 3p 4p

Protein Hewani 1p 2p

Protein Nabati 1p 2p

Sayur 1.5p 2p

Buag 3p 3p

Susu 1p 1p

Minyak 3p 4p

Gula 2p 2p

ASI
Dilanjutkan hingga

2 tahun

Anjuran Jumlah Porsi Menurut Kecukupan Energi

GIZI SEIMBANG
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• Kebutuhan zat gizi anak usia 2-5 tahun meningkat karena masih berada pada masa pertumbuhan cepat dan aktivitasnya
semakin meningkat

• Jumlah dan variasi makanan harus diperhatikan ibu atau pengasuh
• Biasakan makan 3 kali sehari (pagi, siang, malam) disertai 2 kali selingan bersama keluarga
• Perbanyak mengkonsumsi makanan kaya protein seperti ikan, telur, susu, tempe dan tahu
• Perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan
• Batasi mengonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin dan berlemak.
• Minum air putih 1200 – 1500 ml per hari
• Biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik

Contoh Menu 1 hari untuk anak usia 2-5 tahun
Sarapan Pagi Makan Siang Makan Malam

Nasi  
¾ gls (100gr)

Nasi 
¾ gelas (100 gr)

Nasi 
¾ gelas (100gr)

Perkedel tempe
1 potong (40gr)

Dadar Tahu Telur
1 potong (70gr)

Pesmol ikan
1 potong (50gr)

Sayur bobor bayam
1 mangkok (100gr) 

Sayur sop
1 mangkok (100gr)

Tumis labu santan
1 mangkok (100gr)

Buah papaya 
1 ptg (190gr)

Buah Jeruk
1 bh (70gr)

Buah Melon
1 ptg (190gr)

Snack Pagi Snack Sore Snack Malam

Alpukat Susu
1 cangkir

Puding Coklat Biskuit
1 potong (50gr)

Susu 1 gelas (150cc)

Gizi Seimbang Untuk Anak Usia 2 - 5 tahun
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Batuk lama lebih 
dari 2  minggu

Berat badan menurun 
dalam 2 bulan

Demam lebih dari 
2 Minggu

Lesu dan kurang 
aktif bermain

PENYAKIT PADA BAYI DAN ANAK

TBC PADA ANAK CAMPAK
GEJALA

Segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mendapat 
tanda-tanda gejala TBC atau campak tersebut

• Demam atau
panas tinggi

• Timbul be ak
kemerahan

• Batuk dan
atau pilek

• Mata merah
• Diare
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• Apa itu TBC?
TBC atau tuberculosis adalah penyakit menular, disebabkan
kuman Mycobacterium tuberculosis. Paling sering
menyerang paru-paru tetapi juga dapat menyerang organ
tubuh lainnya seperti kelenjar getah bening, tulang, otak,
kulit dll.

• TBC bukan penyakit keturunan/ guna-guna.
• Siapa saja yang berisiko? : anak umur <5 tahun, anak

dengan HIV, gizi buruk, anak yang kontak erat dengan
penderita TBC

• Gejala TBC anak adalah :
1. Berat  badan turun/tidak naik dalam 2 bulan terakhir dan

tidak naik padahal sudah diberikan asupan gizi  yang
cukup

2. , 
biasanya demam  tidak terlalu tinggi

3. Batuk terus menerus dan tidak membaik
dengan pengobatan atau terapi adekuat lainnya (misalnya
antibiotika atau anti malaria untuk demam, antibiotika atau
obat asma untuk batuk lama, dan pemberian nutrisi yang
adekuat untuk masalah berat badan)

4. Lesu dan anak kurang aktif bermain

Apa itu Campak
Biasa dikenal dengan tampek atau gabag yaitu penyakit
yang ditandai dengan demam dan bercak kemerahan pada
wajah atau tubuh terutama menyerang anak-anak
Campak disebabkan oleh virus campak
Tanda-tanda: demam atau panas tinggi, timbul bercak
kemerahan pada wajah atau tubuh, disertai batuk dan atau
pilek, kadang-kadang disertai mata merah dan diare
Cara penularan dan faktor risiko: penularan secara langsung
dari penderita campak ke anak yang sehat lewat udara,
anak yang tidak dapat imunisasi campak, kurang gizi, dan
lingkungan yang padat penduduk dan kumuh
Cara pencegahan: memberi imunisasi campak, perbaikan
gizi, menjaga kebersihan lingkungan, hindari kontak dengan
penderita campak
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PENYAKIT PADA BAYI DAN ANAK

DBD

SEGERA BAWA KE PETUGAS KESEHATAN, jika:
Demam disertai kejang
Demam tidak turun dalam 2 hari
Demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, dan 
atau buang air besar berwarna hitam
Tampak pucat dan lemah karena kurang darah

TANDA BAHAYA !!!
Gelisah
Ujung tangan, kaki dan hidung dingin
Denyut nadi lemah sebagai tanda syok yang dapat 
mengakibatkan kematian

MALARIA
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Apakah itu DBD?
DBD merupakan penyakit timbulnya mendadak, 
disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh 
nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus

Apakah itu Malaria?
Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan 
oleh parasite malaria (Plasmodium) yang ditularkan 
oleh nyamuk malaria dari jenis Anopheles

Cara pencegahan DBD dan Malaria: menghindari 
gigitan nyamuk, membersihkan lingkungan, 
mengurangi banyaknya nyamuk, di derah endemis 
malaria, anak harus tidur dalam kelambu 
berinsektisida, melaksanakan pemberantasan 
sarang nyamuk (PSN) dengan 3 M Plus

3M Plus
Menguras dan menyikat

Memasang kawat kasa anti nyamuk
Menghindari kebiasaan menggantung pakaian 
dalam kamar

Pertolongan pertama :. .
- Tirah baring

.Rujukan
Segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan jika:

1. Demam tidak turun dalam 2 hari
Demam disertai bintik-bintik merah,
pendarahan di hidung, dan atau buang air
besar berwarna hitam
Tampak pucat dan lemah karena kurang darah
Mual-muntah, tidak nafsu makan 
kadang-kadang diare

2. Menutup rapat tempat penampungan air
Mengubur/ memanfaatkan barang bekas3.

PLUS:
Mengganti air vas bunga, tempat minum burung
atau tempat-tempat lainnya seminggu sekali
Memperbaiki saluran dan talang air yang tidak
lancar
Menutup lubang-lubang pada potongan
bambu/pohon dan lain-lain dengan tanah.

-

-

-

- Minum banyak, semua cairan berkalori diper
bolehkan kecuali cairan yang berwarna coklat
dan merah (susu coklat, sirup merah).

- Penurun panas
- Kompres hangat
- Jika terjadi kejang => jaga lidah agar tidak

tergigit,longgarkan pakaian, tidak
memberikan apapunlewat mulut selama
kejang

-
-

-
-

-
-
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PERMAINAN ANAK 

PERANGKAT BERBASIS LAYAR / GAWAI

Dongeng

si

Kancil

0 - 1 Tahun 1 - 5 Tahun

Tidak lebih dari 
60 menit per hari
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• Bagaimana Memilih Mainan Untuk Anak ?

Bagaimana Penggunaan Gawai ?

• Bermain bagi anak adalah kegiatan belajar. Alat bermain anak
tidak harus yang mahal atau sulit, tapi bisa memanfaatkan alam
sebagai arena bermain, seperti :
a. Biarkan anak membantu anda di kebun dengan menyediakan

sebidang tanah kecil yang dapat mereka olah.
b. Berikan anak satu panci, biarkan mereka mengocok deterjen

dengan pengocok telur

Perhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Jangan berikan mainan diameter kurang dari 5 cm pada anak

di bawah 3 tahun karena bisa tertelan
b. Mainan terbuat dari karet dengan diameter lebih dari 5 cm

dapat diberikan pada anak umur kurang dari 1 tahun
c. Hindari meberikan mainan yang terbuat dari logam dan bersisi

atau bersudut tajam. Sebaiknya pilih mainan yang terbuat dari
karet, plastik lunak atau kayu yang sudah dihaluskan.

• Yang termasuk dalam kategori perangkat berbasis layar antara
lain televisi, gawai (gadget), komputer, laptop, video, maupun
permainan elektronik lainnya. Kecanduan bermain game  (gaming
disorders) merupakan salah satu gangguan mental

Mengurangi Penumpukan lemak tubuh/kegemukan
Meningkatkan kemampuan perkembangan fisik dan kognitif 
(kemampuan berpikir)
Meningkatkan kesehatan psikososial (mental dan kemampuan 
berkomunikasi dengan lingkungan)

• Dampak

• Manfaat Mengurangi Penggunaan Perangkat Berbasis Layar

3. Penggunaan gawai berlebih dapat mengganggu

 

 
  

 
  

1. Penggunaan gawai lebih dari 9 jam perhari bisa dikategorikan
kecanduan. Penggunaan gawai selama 3-9 jam per hari
termasuk tahap awal  kecanduan

2. Kecanduan penggunaan gawai mengakibatkan gangguan
pada bagian otak yang akan menghambat kemampuan
berpikir dan pengendalian diri pada anak

perkembangan kecerdasan, emosi, dan  sosial anak

Anak usia 0-1 tahun tidak direkomendasikan menggunakan gawai, 
televisi dan permainan elektronik lainnya. Disarankan 
menggunakan permainan lain yang menstimulasi fisik, motorik dan 
kemampuan berpikir
Anak usia 1-5 tahun tidak direkomendasikan menggunakan gawai, 
televisi dan permainan elektronik lainnya. Namun bila 
menggunakan benda tersebut disarankan tidak boleh lebih dari 60 
menit per hari, dan disarankan menggunakan permainan lain yang 
menstimulasi fisik, motorik dan kemampuan berpikir

-

-

Batasan Penggunaan Gawai•
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PERSIAPAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN
DI RUMAH
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Persediaan Obat yang harus ada di Rumah

Oralit untuk diare
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PENCEGAHAN KECELAKAAN

30



HINDARKAN ANAK DARI BAHAYA

Hindarkan anak dari benda-benda yang disangka makanan/minuman, seperti obat-obatan, racun tikus, racun, serangga, minyak 
tanah, sabun/detergen, barang-barang atau mainan kecil yang bisa dilepas menjadi bagian-bagian kecil
Hindarkan anak dari benda panas, seperti: kompor, seterika, termos air panas, tempat pembakaran sampah
Perhatikan kabel di rumah. Pastikan kabel tertempel mantap di dinding misalnya, dan diberikan pelindung pada kabel. Pastikan 
kabel tidak melintang di lantai. Ini bisa membuat orang dewasa dan si kecil tersandung. Bila kabeL terkelupas, berpotensi 
menimbulkan kebakaran.
Tidak menunda membersihkan tumpahan cairan maupun makanan di lantai.
Mencabut kabel peralatan elektronik dari stop kontak setelah digunakan.
Menyimpan peralatan tajam, seperti pisau di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak
Meletakan keset antilicin di kamar mandi, tepatnya di bawah shower maupun bath up.
Bayi mandi. Tidak menggunakan peralatan yang memerlukan aliran listrik, saat tubuh Anda dalam keadaan basah.
Sebab, bisa terjadi percikan listrik, dan dapat menimbulkan kematian.
Bila Anda menyimpan senjata api, pastikan simpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Selain itu, pastikan sejata itu 
disimpan tanpa peluru.
Untuk menghindari dari tenggelam dan kecelakaan lalu lintas, jangan biarkan anak berada dekat sumur, bak mandi, kolam, sungai 
dan jalan raya tanpa pengawasan orang dewasa
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PENCEGAHAN CEDERA

Risiko terjatuh balita di rumah dan cara pencegahannya Pencegahan kecelakaan lalu lintas 
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Risiko terjatuh balita di rumah dan cara pencegahannya 

1. Jangan tinggalkan bayi sendiran di tempat-tempat tinggi
2. Baby walker tidak disarankan karena menghambat anak

dalam melakukan langkah dan dapat meyebabkan bayi
terjatuh

3. Jendela minimal 1 meter dari lantai untuk mencegah bayi
memanjat

4. Sering-seringlah memeriksa gerbang pagar rumah untuk
mencegah bayi memanjat

5. Tangga dan balkon dipasang pagar dan jarak antar pagarnya
tidak lebih dari 9 cm untuk mencegah kepala atau bagian
tubuh bayi melewatinya

6. Televisi, meja, lemari, dan rak yang tidak cukup kuat dipanjat
oleh bayi harus diikat di dinding. Pasang bantalan pada tepi
furniture yang sudutnya tajam

Pencegahan kecelakaan lalu lintas 

1. Jangan membawa anak kurang dari 2 tahun dengan sepeda
motor

2. Anak usia 2 yahun atau lebih harus memakai helm sesuai
standar setiap kali membonceng sepeda motor

3. Car seat harus dipasang di belakang (anak kurang dari 2 tahun
menghadap ke belakang)

4. Jangan biarkan anak sendirian dalam mobil
5. Sebelum memindahkan mobil, pastikan anak tidak ada di

sekitar
6. Orangtua memastikan anak menyebrang jalan

Lembar Petugas 31



PENCEGAHAN CEDERA

Luka bakar dan bahaya listrik Pencegahan tenggelam Mencegah bayi kekurangan nafas 
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Mencegah bayi kekurangan nafas 

Luka bakar dan bahaya listrik

1. Kabel listrik dan panci panas harus
dijauhkan dari jangkauan anak-anak

2. Soket listrik harus dipasang 1,5 m dari
lantai jauh dari jangkauan anak-anak
atau dengan perangkat penutup

3. Jangan memegang atau membiarkan
bayi duduk di pangkuan sambil
memegang barang yang panas

Pencegahan Tenggelam 

1. Anak usia 1 tahun 6 bulan diajari
tentang bahaya air

2. Anak usia 6 tahun harus bisa berenang
dengan keterampilan bertahan di air

3. Beri pembatas yang aman agar anak
tidak leluasa menjangkau sumber air
sendiri

4. Anak berusia 2 tahun harus diajari cara
mengapung ketika jatuh di air dan
berenang jarak pendek

5. Jangan biarkan anak sendiri di bak
mandi atau ember

Mencegah Bayi Kekurangan Nafas 

1. Jangan memberikan makanan anak
yang teksturnya keras dan sulit
dikunyah

2. Jangan letakkan kantong plastik di
dekat anak untuk mecegah menutupi
kepala dan tertelan

3. Jangan biarkan anak bermain dengan
mainan dengan tali panjang yang dapat
dikenakan di leher untuk mencegah
tercekik
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POLA ASUH

Mengasuh anak usia 1,5 tahun sampai 3 tahun Mengasuh anak usia 3 tahun sampai 6 tahun

Mengasuh anak sejak dalam kandungan Mengasuh anak sejak lahir sampai usia 1,5 tahun
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Mengasuh anak sejak dalam kandungan

   Pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali
   Makan teratur dengan gizi cukup
   Jangan merokok, minum minuman keras dan minum obat sembarangan
 Perhatikan perkembangan janin dengan memperhatikan gerakan janin 
   di dalam perut ibu
   Pikiran ibu harus tenang, ciptakan suasana yang tenang bagi ibu dan janin
   Jangan bekerja terlalu berat
   Stimulasi janin

Mengasuh anak usia 1,5 tahun sampai 3 tahun

   Memberi dorongan agar anak dapat bergerak bebas namun orang tua harus 
   bersikap tegas untuk melindunginya dari bahaya
  Mangajak anak dan berbicara dengan kalimat pendek-pendek yang penuh 
   arti
   Memberi kesempatan makan sendiri
   Menghargai dan mengakui kemampuan anak
   Mendorong anak mau bermain dengan anak lain
   Memberi anak permainan yang sederhana
   Melatih sopan santun dan disiplin secara sederhana

Mengasuh anak usia 3 tahun sampai 6 tahun

 Kerjasama antara ayah dan ibu dalam membantu anak menjalani tahap 
 usia ini. Pada tahap ini terjadi proses mencontoh peran yaitu anak 
 laki-laki mencontoh peran  ayah sedangkan anak perempuan mencontoh 

   peran ibu
   Orangtua membantu anak mengucapkan kata-kata dengan benar
   Memenuhi kebutuhan anak, baik materi maupun non materi
   Jangan terus-menerus menunggui dan menolong anak
   Memberi kesempatan pada anak untuk mengurus diri-sendiri
 Ketika anak ketakutan, dekaplah dia agar merasa aman, bicarakan 
  ketakutannya, jangan mentertawakan atau mengejeknya, jangan malah 
   menakutinya

Mengasuh anak sejak lahir sampai usia 1,5 tahun

   Penuh kasih sayang dalam merawat dan mengasuh anak akan menimbulkan 
   rasa aman dan percaya
   Tangisan menunjukkan bahwa bayi membutuhkan bantuan. Jangan biarkan 
   bayi menangis terlalu lama karena akan membuatnya stress
   Jangan memberikan ASI sambil marah atau jengkel, karena bayi akan dapat 
  merasakan sehingga pemberian ASI merupakan hal yang tidak menyenang
   kan baginya
   Ketika memberikan ASI/ susu botol (kalau terpaksa), dekaplah anak dengan   
   hangat dan jalinlah hubungan kasih sayang sambil memperhatikan dan  
   mengelus anak
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