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RENCANA KEGIATAN PUI 

 
PENANGGULANGAN STUNTING BERBASIS KESEHATAN IBU DAN ANAK  

POLTEKKES KEMENKES BENGKULU 

 TAHUN 2021 
 

 

I. KEGIATAN : DESIMINASI HASIL PENELITIAN MELALUI 

KEGIATAN SEMINAR INTERNASIONAL DAN SEMINAR 

NASIONAL 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Salah satu kegiatan penelitian adalah desiminasi hasil penelitian 

melalui seminar internasional dan seminar nasional, oleh karena itu 

penerbitan artikel yang telah ditulis oleh dosen merupakan upaya yang 

sangat strategis untuk meningkatkan kualitas penelitian yang telah 

dihasilkan oleh PUI Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dengan 

didesiminasikannya penelitian secara global sehingga hasil penelitian akan 

dikenal secara nasional dan internasional. Oleh karena itu Poltekkes 

Kemenkes Bengkulu berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada 

seluruh dosen yang akan melakukan desiminasi kegiatan penelitian baik 

secara nasional dan internasional melalui penyelenggaraan seminar 

nasional dan internasional 

B. RASIONAL 

Salah satu upaya untuk melakukan desiminasi hasil penelitian adalah 

melalui kegiatan seminar, oleh karena itu PUI perlu memberikan dukungan 

kepada semua dosen agar dapat melakukan publikasi hasil penelitian  

sehingga hasil penelitian akan dikenal secara nasional dan 

Internasional.yang telah diakui  
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C. TUJUAN  

1. Mengikuti tren terbaru (late breaking news) dari sebuah tema 

penelitian.  

2. Medesiminasikan temuan hasil penelitian 

3. Mempromosikan institusi PUI Poltekkes Kemenkes Bengkulu 

4. Meningkatkan akreditasi institusi  

5. Salah satu sumber penilaian untuk jenjang karir dosen  

D. MEKANISME DAN RANCANGAN KEGIATAN 

1. Pembuatan proposal kegiatan 

2. Pemilihan reviewer  

3. Penerimaan pendaftaran  

4. Pelaksanaan kegiatan  

5. Laporan kegiatan seminar nasional dan internasional 

E. LUARAN KEGIATAN 

1. Sekurang-kurangnya 1 kali kegiatan seminar Internasional 

2. Sekurang-kurangnya 1 kali kegiatan seminar Nasional 

 

F. JADWAL KEGIATAN 

Kegiatan Feb Ma

r 

Apr Mei Jun Jul Agu

s 

Sep Okt Nov Des 

1. Seminar 

nasional 

           

a. Pembuatan 

Proposal 
           

b. Persiapan 

narasumber 
           

c. Pendaftaran 

peserta 
           

d. Pelaksanaan 

seminar 
           

e. Laporan 

Kegiatan 
           

2. Seminar 

Internasional 

           

a. Pembuatan 

Proposal 
           

b. Persiapan            
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narasumber 

c. Pendaftaran 

peserta 
           

d. d. Pelaksanaan 

seminar 
           

e. Laporan 

Kegiatan 
           

 

 

G. PERSON IN CHARGE 

 

Penanggung Jawab : Tonny Cortis Maigoda 

 

 

II. KEGIATAN KEGIATAN : TRANSFER OF KNOWLEDGE 

WORKSHOP LIFE SKILL KADER PEDULI PENCEGAHAN 

STUNTING DALAM PENYIAPAN MAKANAN SUPLEMEN GIZI 

TAMBAHAN, PENYULUHAN KESEHATAN DAN PEMANTAUAN 

TUMBANG 

 

A. LATAR BELAKANG 

Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki usaha 

kegiatan masyarakat berbasis kesehatan (UKBM) yang dapat dimanfaatkan 

dalam pemberian promosi kesehatan adalah posyandu. Posyandu 

merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu 

tatanan pendidikan dan pemantauan kesehatan masyarakat, yang dikelola 

dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat untuk 

memberdayakan dan memberi kemudahan masyarakat dalan pelayanan 

kesehatan dasar Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana 

(KB) (Kemenkes, 2013). 

Promosi kesehatan masyarakat di Posyandu merupakan salah satu 

tanggungjawab kader posyandu diwilayah kerjanya masing-masing, Untuk 

efektifitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan promosi kesehatan, tehnis 

posyandu dilaksanakan oleh kader sehingga diperlukan pemahaman dan 

keterampilan kader dalam konsep dan tehnis menyusui ASI ekskluisf. 

Pentingnya peranan kader dalam memberdayakan masyarakat guna 
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menurunkan tingkat kematian bayi dan balita di Indonesia tidak 

diragukanlagi  (Iswarawanti, 2010) 

Peran kader posyandu saat ini belum maksimal, sehingga 

pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi posyandu melalui 

pengembangan dan pelatihan kader. Menurut Iswarawanti (2010), kader 

diharapkan berperan aktif dan mampu menjadi pendorong, motivator dan 

penyuluh masyarakat, Kader dapat membantu mobilisasi sumber daya 

masyarakat, mengadvokasi masyarakat serta membangun kemampuan 

lokal. Kader merasa bahagia dan bangga dengan tugas yang dijalankan karena 

mereka telah dianggap sebagai bagian dari sistem kesehatan dan 

pemerintahan. Walaupun kader akan lebih merasa dihargai bila mereka 

mendapatkan manfaat finansial maupun non-finansial, tetapi kader pada 

umumnya menerima dengan ikhlas dan sangat bangga bila harapan mereka 

tercapai yaitu masyarakat aktif datang ke Posyandu secara teratur sehingga 

masyarakat mampu menjaga kesehatan dan gizi anak mereka. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian 

stunting adalah melalui pemberdayaan kader posyandu. Untuk itu 

Kementerian Kesehatan melakukan berbagai program terkait hal ini 

diantaranya Training of Trainner (TOT) dan Orientasi Kader Penguatan 

Posyandu Pemberdayaan Kader Berbasis Penanggulangan Stunting di 

daerah lokus Stunting dengan kemitraan Perguruan Tinggi di Indonesia. 

PUI Poltekkes Kemenkes Bengkulu merupakan Perguruan Tinggi dengan 

tema Penanggulangan Stunting Berbasis kesehatan Ibu dan Anak yang 

terpilih dari lima perguruan tinggi di Indonesia, melakukan kegiatan yang 

menunjang kegiatan tersebut dengan melakukan kegiatan transfer of 

knowledge berupa Workshop Life Skill Kader Peduli Pencegahan Stunting 

Dalam Penyiapan Makanan Suplemen Gizi Tambahan, Penyuluhan 

Kesehatan Dan Pemantauan Tumbang , oleh karena itu salah satu kegiatan 

yang dilakukan adalah DIPA Poltekkes Kemenkes RI tahun 2021. 
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B. RASIONAL 

Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki usaha 

kegiatan masyarakat berbasis kesehatan (UKBM) yang dapat dimanfaatkan 

dalam pemberian promosi kesehatan adalah posyandu yang bertujuan 

memberdayakan dan memberi kemudahan masyarakat dalam pelayanan 

kesehatan dasar Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana 

(KB). Peran kader posyandu saat ini belum maksimal, sehingga pemerintah 

mengeluarkan kebijakan revitalisasi posyandu, ini diantaranya Training of 

Trainner (TOT) dan Orientasi Kader Penguatan Posyandu Pemberdayaan 

Kader Berbasis Penanggulangan Stunting di daerah lokus Stunting dengan 

kemitraan Perguruan Tinggi di Indonesia. Oleh karena itu PUI Poltekkes 

kemenkes Bengkulu melakukan kegiatan serupa yaitu yang merupakan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa Transfer Of Knowledge 

Workshop Life Skill Kader Peduli Pencegahan Stunting Dalam Penyiapan 

Makanan Suplemen GizI Tambahan, Penyuluhan Kesehatan Dan 

Pemantauan Tumbang, selaras dengan unggulan institusi sebagai Pusat 

penanggulangan Stunting Berbasis Kesehatan Ibu dan Anak. 

C. TUJUAN KEGIATAN 

1. Menyediakan tenaga terlatih yang dapat sebagai Trainner tingkat 

Provinsi 

2. Menyediakan Tenaga terlatih sebagai trainer di tingkat Kabupaten atau 

Kota 

3. Menyedikan petugas Promkes, puskesmas/ Kader/aparat desa yang 

ditingkatkan kemampuannya 

4. Terbinanya Kader Peduli Pencegahan Stunting . 

 

D. MEKANISME DAN RANCANGAN KEGIATAN 

1. Persiapan 
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2. Penyusunan Materi 

3. Pelaksanaan workshop dan Tot Kader Peduli Pencegahan Stunting 

4. Orientasi Kader Kader Peduli Pencegahan Stunting 

5. Supervisi dan Evaluasi 

6. Pelaporan 

E. LUARAN KEGIATAN 

1. Terlaksananya Training of Trainner (TOT) dan Orientasi Kader 

Penguatan Posyandu Pemberdayaan kader Berbasis Penanggulangan 

Stunting tahun 2019 oleh PUI Poltekkes Kemenkes Bengkulu 

F. JADWAL KEGIATAN 

Kegiatan Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des 

1. Persiapan           

2. Penyusunan Materi           

3. Pelaksanaan workshop 

dan TOT 

          

4. Orientasi kader           

5. Supervisi dan Evaluasi           

6. Pelaporan           

 

H. PERSON IN CHARGE 

     Koordinator : Yuniarti, SST,M.Kes 

 

 

 

 

 

 

 

III. KEGIATAN : PEMASARAN PRODUK HASIL PENELITIAN 

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN MITRA UMKM POLKESLU 

DALAM PENYIAPAN OLAHAN MAKANAN PENINGKATAN 
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NUTRISI TAMBAHAN PADA ANAK DALAM PENCEGAHAN 

STUNTING 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan ekonomi di Indonesia tidak terlepas adanya peran 

usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan jumlah UMKM 

akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan negara, sehingga 

merupakan daya ungkit bagi daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli 

masyarakat akan meningkatkan penyediaan pangan tingkat rumah tangga, 

sehingga meningkatkan kemampuan keluarga dalam menyediakan 

makanan yang bergizi tinggi.  

Salah satu hasil dari penelitian adalah dihasilkannya produk-produk 

yang merupakan luaran dari penelitian. Dalam rangka menjamin 

keberlangsungan pusat unggulan institusi maka diperlukan produksi hasil 

penelitian oleh UMKM dan pemasaran produk sebagai bagian dari 

komersialisasi institusi dan penghargaan atas temuan ilmiah dari peneliti. 

Produk yang dipasarkan dari hasil penelitian harus mendapatkan dukungn 

penuh dari PUI baik dari pemasaran ataupun dukungan dana untuk proses 

produksi.  

Oleh karena itu PUI Poltekkes Kemenkes Bengkulu mndukung 

penuh upaya komersiaisasi produk yang merupakan luaran penelitian untuk 

dipasarkan kepada masyarakat luas, sehingga temuan penelitian dapat 

dimanfaatkan guna meningkatkan mutu kehidupan manusia. Upaya 

pemasaran produk hasil penelitian juga merupakan daya ungkit bagi 

kemajuan PUI dan meningkatkan skor capaian innstitusi Poltekkes 

Kemenkes Bengkulu. Pemasaran produk penelitian merupakan salah satu 

dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh PUI dalam usahanya 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan 

untuk mendapatkan laba.  
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Keberhasilannya dalam melakukan inovasi produk berbasis 

penelitian berarti PUI Poltekkes Kemenkes Bengkulu lebih maju  oleh 

karena itu pemasaran  produk harus betul-betul direncanakan dan 

dilakukan dengan cermat, pemasaran yang inovatif sesuai kebutuhan 

masyarakat. Untuk meningkatkan keberhasilan pemasaran produk dalam 

mencapai tujuan dipengaruhi oleh kemampuan PUI dalam memasarkan 

produknya sehingga dapat menjual produknya dengan harga yang 

menguntungkan pada tingkat kualitas yang diharapkan, akan mampu 

mengatasi tantangan dari para pesaing terutama dalam bidang pemasaran.  

Produk yang akan dipasarkan oleh PUI produk berbasis penelitian 

dengan membangun kemitraan bersama UMKM sehingga menjamin 

keberlangsungan produksi dan pangsa pasar yang jelas, tepat dan sesuai 

kelompok sasaran. PUI PK Poltekkes Bengkulu akan melakukan kegiatan 

pembinaan UMKM pada tahun 2021 berupa Penyiapan Olahan Makanan 

Peningkatan Nutrisi Tambahan Pada Anak Dalam Pencegahan Stunting. 

Dengan adanya produksi nutrisi tambahan berbasis luaran penelitian PUI PK 

diharapkan dapat menyediakan makanan tambahan berbasis pangan local dan 

mudah didapat sehingga penanggulangan stunting melalui PMT bada anak 

dapat dicegah dan diatasi serta keberhasilan pemasaran produk ini akan 

meningkatkan kinerja PUI Poltekkes Kemenkes Bengkulu. 

 

B. RASIONAL 

Pemasaran produk sebagai bagian dari komersialisasi PUI Poltekkes 

Kemenkes Bengkulu dan penghargaan atas temuan ilmiah dari peneliti  

harus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pusat unggulan institusi 

melalui usaha-usaha berkelanjutan. Pembinaan UMKM akan meningkatkan 

keberlangsungan produksi dan pemasaran produk sehingga dapat 

menyediakan pangan local berbasis penelitian yang berkualitas tinggi dan 
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mudah didapatyang sehingga penyediaan makanan di tingkat rumah tangga 

terpenuhi.  

 

C. TUJUAN KEGIATAN 

1. Meningkatkan komersialisasi produk hasil penelitian  

2. Menjamin keberlangsungan PUI Poltekkes Kemenkes Bengkulu 

 

D. MEKANISME DAN RANCANGAN KEGIATAN 

1. Mengidentifikasi produk yang akan dipasarkan 

2. Analisis sumber daya dan lingkungan PUI. 

3. Pembuatan produk contoh 

4. Ujicoba Produk pada pasar 

5. Evaluasi daya terima produk dan perbaikan mutu produk 

6. Produksi produk  

E. LUARAN KEGIATAN 

1. Terlaksananya kegiatan pelatihan etik dasar dan lanjut di PUI 

Poltekkes Kemenkes Bengkulu 

2. Berfungsinya KEPK sebagai unit komersialisasi excelent PUI 

POltekkes Kemenkes Bengkulu 

 

F. JADWAL KEGIATAN 

Kegiatan Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des 

1. Mengidentifikasi 

produk yang akan 

dipasarkan 

          

2. Analisis sumber 

daya dan 

lingkungan PUI  

          

3. Analisis kebutuhan 

pasar 
          

4. Pembuatan produk 

contoh 
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5. Ujicoba Produk 

pada pasar 
          

6. Evaluasi daya 

terima produk dan 

perbaikan mutu 

produk 

          

7. Produksi produk            

8. Evaluasi hasil           

.  

 

H. PERSON IN CHARGE 

Koordinator : Dr. Meriwati, SKM, M.Kes 

 

IV. KEGIATAN : PEMBIAYAAN RISET SESUAI ROADMAP 

MELIBATKAN MAHASISWA S3 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sesuai dengan unggulan akademik PUI PK yaitu dihasilkannya 

penelitian dan publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan 

internasional bereputasi serta sesuai dengan Rencana Strategis Departemen 

Pendidikan Nasional (RENSTRA) Tahun 2005-2009, bahwa Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) dosen yang memenuhi kuialifikasi S2/S3 harus 

ditingkatkan dari tahun ke tahun sehingga mencapai angka 70%; publikasi 

artikel ilmiah pada jurnal yang terakreditasi meningkat dari 20% menjadi 

30%; penulisan buku ajar oleh para dosen meningkat dari 10% menjadi 15% 

dan peningkatan jumlah perolehan paten oleh PUI PK sebanyak 2 paten. 

Indikator Kinerja Kunci tersebut dapat dicapai hanya dengan modal kerja 

keras, konsistensi dan mempunyai komitmen yang tinggi dari semua dosen 

perguruan tinggi.  

Pada saat ini penelitian yang dianggap mendekati kesempurnaan 

baik metode pendekatannya, model analisis, metode sampling maupun 
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tingkat keseriusan dalam melakukan adalah penelitian mahasiswa program 

doktor. Hal ini dapat dikatakan bahwa para mahasiswa program doktor 

melakukan tahapan penelitiannya secara sistematis, dibimbing secara 

intensif, berkesinambungan dan pada akhirnya harus diuji oleh tim penguji 

yang kompeten secara terbuka sehingga pelaksanaan penelitian tersebut 

data dipertanggungjawabkan. Pada saat ini mahasiswa program doktor di 

PUI PK Poltekkes Kemenkes Bengkulu berjumlah 5 orang tersebar di 

beberapa perguruan tinggi negeri dan dengan berbagai variasi bidang 

keilmuan, mulai dari ilmu sosial-humaniora, sampai pada ilmu yang bersifat 

terapan.  

Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan program 

doktor sekaligus dicapainya indikator kinerja kunci tersebut diatas, maka 

pemberian dukungan hibah penelitian kepada para mahasiswa program 

doktor merupakan program strategis mempunya fungsi yaitu: (1) 

menghasilkan lulusan doktor yang kompeten dan berkualitas dan (2) 

Dicapainya kriteria unggul akademik dan sumberdaya manusia pada PUI 

Poltekkes Kemenkes Bengkulu (3) tercapainya indikator kunci jumlah 

dosen dengan kualifikasi S3. Disamping itu, dapat dihasilkannya lulusan S3 

berbasis riset yang unggul dan memiliki integritas dengan pengembangan 

dan pengelolaan pengetahuan.  

Untuk mendukung tercapainya cita-cita tersebut, maka pada Tahun 

Anggaran 2021 PUI Poltekkes Kemenkes Bengkulu  mengalokasikan 

pembiayaan dana Hibah pada program pendidikan doctoral sehingga 

tercapainya indicator unggul akademik dan sumberdaya yang berkualitas 

dengan luaran berbasis riset  

 

B. RASIONAL 

Penelitian yang dianggap mendekati kesempurnaan baik metode 

pendekatannya, model analisis, metode sampling maupun tingkat 
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keseriusan dalam melakukan adalah penelitian mahasiswa program doktor. 

PUI PK memerlukan penelitian dengan kesempurnaan yang baik untuk 

mendukung capaian kegiatan baik dari luaran publikasi ataupun luaran 

produk yang duhasuilkan melalui riset. Oleh karena itu diperlukan 

pembiayaan riset program doctoral bagi dosen di lingkungan PUI PK 

Poltekkes kemenkes Bengkulu yang menunjang tema Pusat Unggulan 

Ipteks.  

 

C. Tujuan Kegiatan 

1. Meningkatkan standar sumber daya manuasi di lingkungan PUI PK 

2. Meningkatkan capaian Academic Excellence  

3. Dihasilkannya produk berbasis riset 

4. Meningkatkan capaian Commercialization Excellence.  

 

D. MEKANISME DAN RANCANGAN KEGIATAN 

1. Mengidentifikasi mahasiswa S3 

2. Pembukaan peluang pembiayaan penelitian 

3. Pengajuan proposal oleh mahasiswa 

4. Seleksi proposal 

5. Pengumuman lulus seleksi 

6. Penandatanganan Perjanjian kerjasama 

7. Pembiayaan 

8. Laporan Kemajuan Penelitian dan atau Luaran 

 

E. LUARAN KEGIATAN 

1. Pembiayaan riset S3 

2. Perjanjian kerjasama pembiayaan penelitian 

3. Laporan kemajuan dan luaran penelitian atau produk yang dihasilkan 
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F. JADWAL KEGIATAN 

Kegiatan Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des 

1. Mengidentifikasi 

mahasiswa S3 
          

2. Pembukaan 

peluang 

pembiayaan 

penelitian 

          

3. Pengajuan proposal 

oleh mahasiswa 
          

4. Seleksi proposal           

5. Pengumuman lulus 

seleksi 
          

6. Penandatanganan 

Perjanjian 

kerjasama 

          

7. Pembiayaan           

8. Laporan Kemajuan 

Penelitian dan atau 

Luaran 

          

.  

 

H. PERSON IN CHARGE 

     Koordinator : Kamsiah, SST, MPH 

 

 

V. KEGIATAN TRANSFER OF KNOWLEDGE : SOSIALISASI GEBRAKAN 

REMAJA BEBAS ANEMIA DAN PEMICU STBM DALAM UPAYA 

PENCEGAHAN STUNTING 

 

A. LATAR BELAKANG 

  

Masalah gizi di usia remaja akan berdampak pada kerentanan terhadap 

penyakit di usia dewasa salah satunya anemia. Anemia adalah gangguan darah 

yang paling banyak terjadi, dimana sel darah merah mengalami gangguan yang 

membuat oksigen tidak menyebar ke seluruh tubuh. Selain itu, anemia dapat 

diakibatkan oleh berbagai penyebab seperti kekurangan asam folat, vitamin B12, 
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vitamin A, dan zat besi. Penyakit ini umumnya diderita oleh orang-orang lanjut 

usia, tapi bisa juga diderita oleh remaja. Anemia pada remaja rentan menyerang 

remaja perempuan, hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan yang cepat dan 

kekurangan zat besi akibat menstruasi. 

Selain itu salah satu penyebab terjadinya anemia pada remaja perempuan 

adalah diet yang tidak seimbang atau tidak tepat. Adanya pola pikir ‘cantik harus 

kurus’ yang berkembang di masyarakat membuat banyak remaja perempuan 

melakukan diet tanpa banyak mencari informasi tentang kesehatan terlebih dahulu. 

Anemia akibat diet yang tidak seimbang terjadi saat tubuh tidak menyerap nutrisi 

yang cukup dari nutrien tertentu. Remaja perempuan yang melakukan diet banyak 

mengonsumsi makanan nabati yang mengandung sedikit zat besi dibandingkan 

dengan makanan hewani, sehingga kebutuhan zat besi tidak terpenuhi dan asupan 

gizinya tidak seimbang. Gizi dan zat besi yang tidak terpenuhi tersebut disebabkan 

karena kebanyakan remaja putri berpikir, diet hanyalah soal mengurangi makanan. 

Padahal, untuk mengurangi konsumsi makanan ada takarannya sesuai kebutuhan 

dan usia, bukan semua jenis makanan harus dikurangi. Maka dari itu, penting bagi 

kita untuk mengamati gejala anemia sejak dini. 

Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 2012, tercatat ada 

162 juta balita stunting dan 58 persen dari jumlah tersebut berada di Asia. Akibat 

kurangnya asupan gizi saat hamil dan lahir, gangguan pertumbuhan berupa tinggi 

badan anak lebih pendek (kerdil) dari standar usianya pun banyak ditemukan pada 

anak Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 

2018,  menunjukkan bahwa persentase ibu hamil yang mengalami anemia 

sebanyak 48,9%. Jumlah tersebut naik dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2013, 

yaitu 37,1%. Sedangkan prevelansi stunting sebesar 30,8%. Selanjutnya pada riset 

lebih lanjut yang dirilis tahun 2019, angka tersebut turun sebesar 3,1% menjadi 

27,67%. Meskipun begitu, angka tersebut masih belum mencapai standar WHO 

untuk stunting yang berada di 20%. 
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Antara stunting dan anemia memang menjadi rantai. Artinya, selain 

terkena stunting, anak dari ibu anemia juga berisiko lebih besar untuk terkena 

anemia. Ketika si anak yang anemia ini sudah tumbuh dewasa dan menjadi seorang 

ibu, lahirlah lagi anak yang stunting dan kondisi anemia lainnya. Anemia pada ibu 

hamil akan mengganggu pasokan nutrisi yang dibutuhkan janin pada proses 

perkembangannya. Akibatnya, bayi yang lahir akan berisiko mengalami berat 

badan rendah sekaligus meningkatkan risiko kematian pada bayi. Maka dari itu, 

rentannya remaja perempuan terhadap anemia wajib mendapat perhatian lebih dari 

pihak-pihak yang terkait. 

Anemia sebagai salah satu alasan penyumbang stunting bisa diwaspadai 

sejak dini, terutama sejak remaja. Anemia yang terjadi dapat dicegah dengan 

memastikan apabila makanan yang dikonsumsi seimbang. Pastikan seluruh 

makanan yang dikonsumsi mengandung banyak zat besi agar anemia dapat diatasi. 

Sumber zat besi yang baik untuk dikonsumsi adalah daging merah, kuning telur, 

sayuran hijau, kacang-kacangan, hingga kismis. Sebaiknya konsumsi juga buah 

atau makanan yang kaya akan vitamin C yang berguna untuk penyerapan zat besi 

pada tubuh. Hal yang paling penting adalah memastikan vitamin C terus tercukupi 

setiap harinya sesuai dengan kebutuhan usia. Untuk itu diperlukan kamapanye 

Sosialisasi Gebrakan Remaja Bebas Anemia Dan Pemicu STBM Dalam Upaya 

Pencegahan Stunting oleh PUI PK sebagai bagian kegiatan transfer of knowledge 

sehingga kejadian stunting dapat dicegah sedini mungkin. 

 

b. RASIONAL 

Berbagai penelitian menunjukkan ada hubungan antara anemia dengan 

risiko stunting. Remaja putri merupakan kelompok risiko tinggi anemia karena 

asupan gizi yang tidak seimbang sehingga diperlukan upaya promosi kesehatan 

pada kelompok sasaran. Penanggulangan stunting berbasis kesehatan ibu dan anak 

juga ditujukan pada pencegahan dengan mengendalikan faktor risiko pada ibu 
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sepanjang daur kehidupan termasuk remaja putri sebagai calon pengantin, sehingga 

remaja putri memiliki reproduksi yang sehat ketika menjadi ibu.  

 

C. TUJUAN KEGIATAN 

a. Meningkatkan capaian Academic dan comercialization Excellence  

b. Dihasilkannya prototype lingkungan sekolah bebas anemia remaja putri 

c. Sosialisasi institusi PUI PK di Provinsi Bengkulu 

d. Menjalin Kemitraan PUI PK dengan stake holder 

 

D. MEKANISME DAN RANCANGAN KEGIATAN 

a. Mengidentifikasi kelompok sasaran 

b. Pembuatan proposal 

c. Kemitraan dengan stake holder 

d. Pelaksanaan 

e. Monitoring sekolah bebas anemia dan kepatuhan pemberian taburia 

f. Evaluasi luaran 

E. LUARAN KEGIATAN 

1. Dihasilkannya prototype sekolah bebas anemia remaja putri 

2. Dihasilknya SOP penanggulangan anemia pda remaja putri berbasis 

sekolah 

3. Menurunnya kejadian anemia pada kelompok sasaran 

4. Dihasilkannya program kemitraan upaya penanggulangan anemia pada 

remaja putri. 
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F. JADWAL KEGIATAN 

Kegiatan Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des 

a. Mengidentifikasi 

kelompok sasaran 

          

G. Pembuatan 

proposal 

          

H. Kemitraan dengan 

stake holder 

          

I. Pelaksanaan           

J. Monitoring sekolah 

bebas anemia dan 

kepatuhan 

pemberian taburia 

          

K. Evaluasi luaran           

.  

I. PERSON IN CHARGE 

     Koordinator : Dr.Susilo Damarini, SKM, MPH 

   

VI. KEGIATAN BANCHMARKING DALAM RANGKA PENGUATAN 

KAPASITAS LEMBAGA PUI DALAM PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN 

PENGEMBANGAN PRODUK KE PUSAT UNGGULAN IPTEKS-

PERGURUAN TINGGI NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI DI 

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 

 

A. Latar Belakang 

Pengembangan PUI Penanggulangan Stunting Berbasis Kesehatan Ibu dan Anak 

Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang telah ditetapkan melalui SK Kepala BPPSDM 

Kemenkes RI Nomor HK.02.02/III/0519/2020 merupakan capaian institusi  Poltekkes 

Bengkulu. Seiring dengan penetapan tersebut, maka PUI PK melakukan bebagai strategi 

melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Namun untuk mencapai kriteria 

unggul tidak hanya dapat dilakukan melalui kegiatan capaian kriteria unggul akademik dan 

unggul komersialisai, tetapi diperlukan peningkatan kapasitas lembaga dan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia pada pusat unggulan sehingga  pengelolaan, pengembangan 
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kapasitas institusi , pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh sumber daya manusia dapat 

dilakukan secara terarah dan terencana.  

Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi (RCNN), Institut 

Teknologi Bandung (ITB) adalah salah satu pusat penelitian terbaru yang 

didirikan oleh ITB yang memiliki tujuan utama untuk meneliti dan 

mengembangkan nanoscience dan teknologi untuk kemajuan bangsa. RCNN 

hadir untuk menanggapi tantangan kompleks modern atas kemajuan teknologi di 

dunia dan menegaskan kembali komitmen kuat yang selalu melibatkan 

penelitian, pengembangan, dan aplikasi sains perbatasan dan teknologi untuk 

kemajuan Indonesia. Peneliti pada institusi ini juga aktif sebagai narasumber 

dalam pembentukan Pusat Unggulan di lingkungan BPPSDM Kementerian 

Kesehatan. Oleh karena itu PUI Nanoscience dan Nanoteknologi (RCNN), 

Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan salah satu pusat rujukan bagi 

beberapa Poltekkes di Indonesia.  

Oleh karena itu salah satu upaya peningkatan kapasitas lembaga PUI PK 

Bengkulu dapat dilakukan melalui kegiatan Banchmarking ke Lembaga PUI yang 

lebih unggul sebagai bahan kajian dalam pengembangan sumber daya manusia 

dan pengembangan kelembagaan. Untuk itu salah satu upaya penguatan kapasitas 

lembaga pada PUI Poltekeks Bengkulu dilakukan melalui Kegiatan 

Banchmarking Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Lembaga Dalam 

Penelitian, Publikasi, Dan Pengembangan Produk Ke Pusat Unggulan Ipteks-

Perguruan Tinggi Nanosains Dan Nanoteknologi Di Institut Teknologi 

Bandung. 

 

B. TUJUAN 

a. Memperoleh gambaran pengelolaan, rencana pelaksanaan kegiatan, 

rencana kegiatan riset dan publikasi 
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b. Memperoleh gambaran pengelolaan, rencana pelaksanaan  kerjasama 

nasional dan internasional dan sebagai bahan rujukan untuk mencapai 

tujuan PUI-PK Palembang menjadi pusat rujukan  

c. Memperoleh gambaran pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan  

C. MEKANISME DAN RANCANGAN KEGIATAN 

a. Pembuatan proposal 

b. Koordinasi BPPSDMK 

c. Pengajuan proposal kegiatan ke ITB 

d. Pelaksanaan 

e. Laporan Kegiatan 

D. LUARAN KEGIATAN 

a. Dihasilkannya model pengembangan PUI Berbasis Kesehatan Ibu 

dan Anak Poltekkes Bengkulu 

b. Dihasilkannya rencana kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi 

pengembangan kelembangaan yang terarah dan terukur 

c. JADWAL KEGIATAN 

Kegiatan Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des 

a. Pembuatan proposal           

b. Koordinasi 

BPPSDMK 

          

c. Pengajuan proposal 

kegiatan ke ITB 

          

d. Pelaksanaan           

e. Laporan Kegiatan           

 

PERSON IN CHARGE 

Koordinator : Agung Riyadi, SKp, M.Kes 
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ANGGARAN KEGIATAN Tahun 2021 

NO KEGIATAN JUMLAH 

BIAYA 

MENDUKUNG 

OUTPUT 

1 Seminar Internasional dan 

Penandatangan Komitmen 

Bersama antar lintas sector 

dalam upaya pencegahan 

Stunting di Provinsi 

Bengkulu 

Rp. 80.366.000 Implementation 

Academic 

Excellence 

2 Workshop Life Skill Kader 

Peduli Pencegahan Stunting 

dalam Penyiapan Makanan 

Suplemen Gizi Tambahan, 

Penyuluhan Kesehatan dan 

Pemantauan Tumbang 

Rp. 59.700.000 Commercialization 

and 

implementation 

kelembagaan 

3 Pembinaan dan 

Pendampingan Mitra 

UMKM Polkeslu dalam 

Penyiapan Olahan Makanan 

Peningkatan Nutrisi 

Tambahan pada Anak dalam 

Pencegahan Stunting 

Rp. 13.200.000 Commercialization 

and 

implementation 

kelembagaan 

4 Sosialisasi Gebrakan Remaja 

Bebas Anemia dan Pemicu 

STBM dalam Upaya 

Pencegahan Stunting 

Rp. 21.350.000 Implementation 

kelembagaan 

Unggul akademik 

5 Banchmarking dalam rangka 

Penguatan Kapasitas 

Lembaga PUI dalam 

Penelitian, Publikasi, dan 

Pengembangan Produk di 

FKKMK UGM dan 

Poltekkes Jogjakarte 

Rp.106.234.000 Implementasi 

Penguatan 

Kapasitas 

Lembaga 

6 Bantuan Riset Mahasiswa S3 

dalam rangka mendukung 

penelitian PUI PK Poltekkes 

Bengkulu. 

Rp. 15.000.000 Implementation 

kelembagaan 

Unggul akademik 

 

 


