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ABSTRAK
OUT-PATIENT MANAGEMENT FOR SEVERE MALNOURISHED CHILDREN IN PUSKESMAS
Background Dunng economlc cnss n lndonesla in m o 1997. the numbers of malno~r~sned
c h ~aren has ncreased Many eHorts
had been COndJCted to solve lhls Droblem to Drevent the detrimental eflecl of mamJtnton espec a ly n tne reduct.on of the qua1ty ol
manpower Smce 1980.s our amb~latolycllnlc has developed the management for malno~nsnedcnldren From 1997 to 2100.
cases of malno~r~shed
ch ldren tncreased from 27 to 193 b t we were faclna wlth the n~mbersof defa~lters There were 40 - 50%
drops out patients. To solved this problem, we worked together with ~istrictiHealth Office(Dinas Kesehatan Kabupaten and Kota)
Bworto build nutrition clinic in 3 heanh centers IPuskesmas). in South Bwor.
" . Sukaraia. and Sukamanah sub district.
0Gictives: To build the nutrition clinic in health'center.
Methods: First step of our action was to train the medical doctors, nurses and nutritionist from the health centers in ambulatoly
management (registration, anthropometric measurement, nutrition counseling, clinical examination and medication for infectious
diseases) of severe malnourished children. The second step was to arrange the nutrition clinic in the health centers. In the first
three months, the clinic was run by the team of the Nutrition Research and Development Center together with the team of health
centers. In the second three of months. the health centers team run the clinic and NRDC team only supervised them.
Results: The activity of nutrition clinic in the health centers was no difference with the activity in the nutrition clinic in the NRDC. The
children nutritional itatus was improved afler 4 months intervention. The improvement wasmeasured by weight- for-height as well
as by weight-for-age. The weight-for-height index was found as the perfect indicator to measure the effect of intervention on the
nutritional status of the children.
Conclusions: Community health centers st& has a potential capacity to solve malnubition problem, especially when they were
trained adequately by proper trainer, and the best parameter to evaluate nutritionalstatus was weight-for-height.[Penel Gizi Makan
"

2003,26 (1): 39.481
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PENDAHULUAN
eperli negara yang sedang berkembang
lainnya, kurang gizi masih mempakan masalah
di lndonesia. Setelah krisis moneter pada
pertengahan tahun 1997, tejadi peningkatan kasus
gizi kurang bahkan gizi bumk. Pada tahun 1999,
prevalensi gizi kurang pada anak balita adalah 25.4%.
Sedangkan kurang gizi tingkat berat atau gizi buruk ,
meningkat dari sekitar 6,4% pada tahun 1989 menjadi
10.4% pada tahun 1995,9.5% pada tahun 1998 .dan
sebesar 7.8% pada tahun 1999 (Jahari, 2000).
Diperkirakan jumlah anak balita gizi bumk tingkat
berat seperti marasmus dan kwashiorkor di lndonesia
sebanyak 175.000 anak. Departemen Kesehatan
menetapkan kasus marasmus dan kwashiorkor
sebagai kejadian luar biasa (KLB). Untuk itu
dipeniapkan prosedur tetap (protap) dan perangkat
lainnya untuk mendukung mekanisme penanggulangan gizi bumk.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam
rangka penanggulangan gizi buruk, mulai dari

S

pemberian makanan tambahan, peningkatan
ketrampilan petugas dalam menangani gizi bumk,
peningkatan kewaspadaan pangan dan lain-lain. Hal
ini patut dilakukan, karena beberapa penelitian
mengungkapkan akibat dari kurang gizi seperti
defisitnya tingkat kecerdasan (Amelia, 1999) dan
defisitnya skor indeks Mental dan indeks Psikomotor
(Astuti. 1999). Dengan demikian. dapat dikatakan
bahwa keadaan kurang gizi pada usia balita
mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya
manusia lndonesia di masa depan.
ldealnya anak gizi bumk dirawat di ~ m a h
sakit (WHO, 2000). Namun kenyataannya, hanya
sedikit sekali anak gizi buruk yang dirawat di rumah
sakit karena berbagai alasan. Klinik Gizi Pusat
Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan
Bogor (Klinik Gizi P3GM). Badan Litbangkes Dep.Kes
R.I., telah mengembangkan model rehabilitasi balita
gizi b u ~ secara
k
rawat jalan sejak tahun 1980-an.
Klinik Gizi telah mengembangkan diri baik
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kelembagaan maupun pelayanan dan penelitian,
sehingga Klinik Gizi dapat dijadikan wntoh bagi
lembaga
atau
institusi
lainnya
yang
menyelenggarakan penanggulanganl pemulihan gizi
buruk.
Pasien gizi bumk yang dilayani di Klinik Gizi
P3GM berasal dari wilayah Kota dan Kabupaten
Bogor, baik yang dirujuk oleh Puskesmas maupun
yang datang tanpa membawa surat mjukan dari
Puskesmas. Pemulihan gizi buruk di Klinik Gizi P3GM
dilakukan oleh tenaga yang terdiri dari dokter, ahli gizi,
pembantu ahli gizi, perawat, bidan dan ahli
penyuluhan. Kegiatan yang dilakukan meliputi
pengukuran anlmpometri, pemeriksaan kesehatan
dan pengobatan, penyuluhan gizi dan kesehatan,
serta pemberian makanan tambahan (PMT). Program
pemulihan gizi bumk di Klinik Gizi yang ditujukan
hanya pada anak balita yang b e ~ m u antara
r
6 bulan
sampai dengan 5 tahun, dibedakan menjadi 4 paket.
Paket I : Untuk anak gizi kurang dengan berat badan
di bawah garis merah pada KMS (BGM)
atau berdasarkan indeks BBlU < 2.00 SD,
kunjungan 1 bulan sekali selama 2 bulan.

-

Paket II : Untuk anak gizi bumk, indeks BBlU < - 3.00
SD, selama 6 bulan dengan 13 kali
kunjungan.
Paket Ill : Ditujukan untuk gizi buruk dengan tanda
klinis (marasmus, kwashiorkor, marasmikkwashiorkor) atau BBITB < - 3.00 SD,
selama 6 bulan dengan 18 kali kunjungan.
Setelah selesai mengikuti paket pemulihan, dilakukan
evaluasi. Bila status gizi membaik, dilakukan 'followup' baik oleh puskesmas setempat maupun oleh Klinik
Gizi 3 bulan sekali sampai anak bemmur 5 tahun.
Paket yang terakhir ini disebut sebagai paket monitor.
Setiap anak mempunyai buku status yang
antara lain berisi data tentang identitas anak dan
keluarga, data antropometri, riwayat morbiditas,
penyakit yang diderita beserta pengobatannya dan
catatan penyuluhan. Semua kegiatan dilakukan pada
setiap kunjungan dan selalu dicatat pada buku status.
Sebelum tejadinya krisis ekonomi, jumlah
pasien yang datang ke Klinik Gizi P3GM pada tahun
1997 sebanyak 27 orang, meningkat dua kali lipat
menjadi 54 orang pada tahun 1998, 107 orang pada
tahun 1999, 193 orang tahun 2000 dan selanjutnya
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relatii sama pada tahun-tahun berikutnya.
Berdasarkan laporan klinik gizi P3GM, temyata angka
'dropout' pasien, yaitu pasien yang tidak mengikuti
program sampai selesai sesuai waktu yang telah
ditentukan, cukup tinggi yaitu sekitar 40 - 50 %
(Laporan Klinik Gizi, 2002). Adapun faktor-faktor
seperti jarak klinik lerlalu jauh, transportasi sulit dan
mahal (karena seringkali tidak dilewati angkutan
umum sehingga menggunakan ojek), dan bosan
me~pakanalasan terbanyak yang menjadikan angka
drop out cukup tinggi.
Sementara itu, Klinik Gizi P3GM yang
merupakan salah satu unit keja di Puslitbang Gizi dan
Makanan mempunyai tenaga ahli yang cukup handal
dalam menyelenggarakan rehabilitasi gizi bumk.
Berdasarkan hal-ha1 tersebut di atas, dilakukanlah
kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota dan
Kabupaten Bogor dengan mendirikan Klinik Gizi
Binaan di Puskesmas agar Puskesmas dapat
melakukan penanganan gizi buruk secara rawat jalan
model klinik Gizi P3GM sehingga kendala jarak dan
biaya transportasi yang dihadapi pasien gizi buruk
dapat diatasi.

BAHANDANCARA
Penelitian ini me~pakanpenelitian tentang
pengembangan model, dalam ha1 ini model pemulihan
gizi buruk secara rawat jalan Klinik Gizi P3GM di
tingkat puskesmas. Pertama-tama dilakukan
koordinasi dengan Dinas kesehatan Kabupaten dan
Kota Bogor untuk memilih lokasi Klinik Gizi Binaan.
Kriteria pemilihan lokasi antara lain berdasarkan :
jumlah balita gizi buruk cukup tinggi, lokasi cukup
mudah dijangkau dan strategis, tenaga Puskesmas
relatif lengkap yaitu minimal mempunyai dokter
umum, perawat dan tenaga pelaksana gizi (TPG)
khusus, ruangan yang memadai. Puskesmas yang
terpilih adalah Puskesmas Bogor Selatan (Kota
Bogor), Puskesmas Sukaraja dan Puskesmas
Sukamanah (Kabupaten Bogor).
Sebelum pelaksanaan Klinik Gizi Binaan,
dilakukan pelatihan singkat dan magang bagi dokter,
perawatl bidan dan TPG dari masing-masing
Puskesmas selama 2 kali kegiatan di Klinik Gizi
P3GM. Setelah pelatihan, tiap Puskesmas melakukan
kegiatan pemulihan gizi buruk secara rawat jalan.
Dalam 3 bulan pertama : tenaga dari Klinik Gizi P3GM
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dibantu petugas puskesmas setempat. Dalam 3 bulan
seianiutnva: tenma Puskesmas didampingi oleh
tenaga dari ~ l i n i k ~ iP3GM.
zi
~elanjutnya,kegiatan
tetap dilakukan oleh puskesmas dan pembinaan
dilakukan oleh Tim Klinik Gizi 3 bulan sekali.
Kegiatan yang dilakukan dalam pemulihan
gizi buruk di Klinik Gizi Binaan di Puskesmas sama
seperti di Klinik Gizi P3GM yaitu :
- Registrasi anak balita gizi buruk dan menentukan
jenis paket pemulihan.
- Pengukuran antropometri meliputi penimbangan
berat badan (BE), pengukuran panjang badan
(PBI.
- beriyuluhangizi dan kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan
penyakit infeksi.
Pemberian makanan tambahan (PMT).

-

Data yang dikumpulkan di tiap Puskesmas
adalah identitas anak dan orangtua, antropometri
anak setiap kunjungan, morbiditas. Akan dilihat hasil
kineja Klinik Gizi Binaan selama 6 bulan
berdasarkan perubahan status gizi anak balita gizi
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buruk yang dilayani serta data pasien yang dilayani di
Klinik Gizi P3GM sebagai pembanding.

HASlL DAN BAHASAN
Klinik Glzi Puslitbang Gizi dan Makanan
Pada tahun 2002, pasien yang datang ke
Klinik Gizi P3GM terbanyak adaiah kelompok umur
12 23 bulan yaitu sebanyak 38.7% dari jumlah
pasien yang mengikuti paket iI dan 65% dari pasien
yang mengikuti paket Ill. Jumlah total untuk kdompok
umur tersebut adalah 44.6% (Tabel 1). Data ini tidak
berbeda dengan data yang ditemukan pada tahun
sebelumnya yaitu tahun 2001, yang mengungkapkan
kelompok umur 12- 23 bulan sebesar46.9% (Laporan
Peneltian, 2002). Sebagaimana diungkapkan oleh
penelitian yang lain (Suskind, et al), gambaran sosial
ekonomi dan latar beiakang pendidikan orang tua
anak gizi buruk di Klinik gizi sebagian besar rendah.
Tingkat pendidikan ayah dan ibu kebanyakan adalah
SD (65-75%), pekejaaan ayah sebagian besar buruh
(58.8 %) dan hampir semua ibu (91.8%) tidak bekeja.

-

Tabel 1
Sebaran Anak Gizi Bumk Menurut Kelornpok Umur di Klinik Gizi Bogor Tahun 2002

Dan data tahun 2002, anak yang mengikuti
paket pemulihan ghi buruk baik di Klinik Gizi P3GM.
pada umumnya tennasuk kategori 'pendek'.

Tabel 2 di bawah ini menyajikan rerata 7. score
pasien Klinik Gizi tahun 2002.

i
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Tabei 2
Rerata Z-Score Pasien pada Kunjungan Awal Berdasarkan 3 Kategori Antropometri
di Kiinik Gizi P3GM Tahun 2002
Z-score ( mean 5 SD )

Jenis paket
BB/U

TBIU

BB/TB

Paket II

-3.58 2 031

-3,39 2 1,04

Paket Ill

-4,06 2 0,63

-2,87

+ 050
-3,26 + 0,53

Selanjutnya, setelah mengikuti paket
pemuiihan seiama 6 bulan, tampak pe~bahannilai Z

-2 -2.2 -2.4
-2.8

-2.14

+ 1,11

score seperti dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah
ini.

-2.48
-2.71

-2.66

-

-3 -2.92 -2.98
-3.2 - +-3.4 - -3.26
-3.63 ...+-3:48
-3.6 .. .+ -3.8 -3.68
.,4.06
-4.2 -4.4 -r
Awal 1 bl 2 bl 3 bl 4 bl

,.-

-2.8

39

,-3.35

-*-..
-3.52

I

5 bl Akhir

Gambar 1
Perubahan Nilai Z score BB/TB, TB/U dan BB/U Pasien Paket 111 Klinik Gizi P3GM Bogor
Dari gambar di atas pe~bahan rerata
Z-smre indeks BBmB teliihat jelas kenaikannya yaitu
dari -3.26 pada kunjungan awal menjadi -2.66 pada
kunjungan akhir. Untuk indeks TBlU terlihat grafik
yang mendatar atau relatif lidak berubah yaitu -2.87

pada kunjungan awal dan -2.8 pada kunjungan akhir.
Sedangkan untuk indeks BBlU juga lampak
perubahan yang cukup baik yaitu 4.06 pada
kunjungan awal menjadi -3.35 pada kunjungan akhir.
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Garnbar 2
Perubahan Nilai 2-score BB/U, TB/U dan B B D B Pasien Paket I1 Klinik Gizi P3GM Bogor
Melihat arafik di atas, untuk oaket II hanva
terlihat sedikit p&bahan nilai rerata '2-score unhk
semua indeks. Berdasarkan indeks BBlU yaitu dari
- 3.58 pada kunjungan awal menjadi - 3.44 pada
kunjungan akhir. Sedangkan untuk indeks BBlTB
tejadi sedikit perubahan yaitu dari -2.14 pada
kunjungan awal menjadi -1.95 pada kunjungan akhir.
Sebaliknya untuk paket Ill seperti disajikan pada
gambar 1 tampak pembahan yang lebih besar untuk
semua indeks khususnya indeks BBlTB yang
me~pakankriteria penerimaan pasien untuk paket Ill
yaitu dari rerata - 3,26 pada kunjungan awal menjadi
-2,66 pada kunjungan akhir. Hasil pe~bahanini
sesuai dengan yang te~ngkappada penelitian tahun
sebelumnya yaitu bahwa probabilitas kesembuhan
terjadi lebih baik bila indeks antropometri yang
digunakan adalah BBTTB. Hal ini dapat dipahami
mengingat definisi gizi buruk menurut WHO
(WH0,1999) dan juga Golden (1999) berdasarkan
indeks antropometri BBTTB di samping klinis. Dan
kedua grafik di atas, secara umum tampak bahwa
perubahan nilai rerata terbaik untuk indeks
antropometri dicapai setelah intervensi dilakukan
selama 4 bulan.

Kllnik aizi binaan
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa
sebagai upaya lain dalam penanggulangan gizi b u ~ k
yang lebih mengena sasaran, didirikan Klinik Gizi
Binaan di Puskesmas. Tenaga medis, paramedis dan
TPG 3 Puskesmas yang dipilih mendapatkan
pelatihan singkat di Klinik Gizi P3GM Bogor mengenai
pengetahuan klinis dan makanan anak balita gizi
bumk serta tata cara pemulihan gizi bumk secara
rawat jalan. Selanjutnya, 3 Klinik Gizi Binaan berjalan
atas kerja sama Puslitbang Gizi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten dan Kota Bogor.
Di 3 Klinik Gizi Binaan, sebaran umur
pasien pun tidak berbeda dengan pasien yang
dilayani di Klinik Gizi P3GM. Pasien yang terbanyak
adalah kelompok umur 12 - 23 bulan dengan rincian
sebagai berikut: di Klinik Gizi Binaan Bogor Selatan
sebesar 47,1%, di Klinik Gizi Binaan Sukamanah
sebesar 53,57 %, sedangkan di Klinik Gizi Binaan
Sukaraja sebesar 38,9 %.
Dari data ini, dapat dikatakan bahwa umur
12 23 bulan me~pakanumur yang sangat rentan
untuk tejadinya kurang gizi atau bahkan gizi bumk

-
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pada seorang anak. Karena setelah melewati masa 6
bulan pertama kehidupan dengan terpenuhinya
kebutuhan nutrisi dari ASI, kemudian anak masuk ke
dalam masa dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi
dari diet non AS1 atau MP ASI. Dan diketahui bahwa
sampai saat ini, MP AS1 negara yang sedang
berkembang seperti di Indonesia terbukti bahwa
kadar beberapa zat gizi mikronya rendah. Kemudian
faktor ketrampilan ibu dalam memberi makanan
kepada anak mungkin juga masuk dalam faktor
penyebab tejadinya asupan nutrisi yang kurang
dalam jangka waktu yang cukup lama.
Pada umumnya, di 3 Klinik Gizi Binaan,
proporsi pasien paket Ill yaitu dengan kondisi gizi
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lebih bumk, terlihat lebih rendah dibandingkan dengan
Klinik Gizi P3GM yaitu sebesar 22,6%. Sementara itu
berturut-tumt di Puskesmas Bogor Selatan, adalah
11,4%, Puskesmas Sukamanah 17,9%, dan
Puskesmas Sukaraja 18,1%. Hal ini dapat dipahami,
karena kemungkinan besar anak dengan gizi bumk
tingkat berat di mjuk ke Klinik Gizi P3GM atau ke
~ m a sakit.
h
Pada Tabel 3 disajikan data antropometri anak di 3
Klinik Gizi Binaan berdasarkan nilai rerata Z-score
untuk indeks BBIU, TBIU dan BBfTB pada awal
mengikuti pemulihan gizi buruk.

Tabel 3
Rerata Z-score Pasien pada Kunjungan Awal Berdasarkan 3 Kategori Antropornetri
di 3 Klinik Binaan
Puskesmasl
Jenis paket

Z-score ( mean
BBlU

A. Bogor Selatan
Paket II
Paket Ill
B. Sukamanah
Paket I1
Paket Ill

C. Sukaraja
Paket II
Paket Ill

+ SD )

TBlU

BBfTB

+ 0,46
-427 + 0,58

-3,61

+ 0,97

-3,79

1,44

+ 0,51
-3,93 + 0,89

-3,53+ 1,15

-1,83

+ 0,78

-3,102 2,OO

-3,02

+ 0,75

-3,61

-3,55

+ 0,35
-3,77 + 0,78
-3,41

Pada Tabel 3 di atas terlihat bahwa rerata
Z-score indeks TBIU anak yang mengikuti pemulihan
gizi bumk di 3 Klinik Gizi Binaan di Puskesmas <-3.00
SD. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak gizi bumk
tersebut juga termasuk kategori pendek (TBIU <-2.00
SD) seperti anak gizi bumk yang dilayani di Klinik Gizi
P3GM. Rerata Z-score TBlU di Klinik Gizi Binaan

+ 0,88
-3,38 + 1,68
-3,35

+ 0,61
-3,25 + 0,59
-1,96

+ 0,47
-2,77 + 0,53
-2,04

terlihat lebih rendah dibandingkan data pasien di
Klinik Gizi P3GM yaitu -3.35 - -3.61 dibandingkan
-3.39 untuk Paket II, dan -3.1 - -3.79 dibandingkan
-2.87 untuk pasien yang mengikuti Paket Ill.
Pembahan rerata Z-score pasien gizi buruk
selama 6 bulan di 3 Klinik Gizi Binaan dapat dilihat
pada gambar berikut.
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Gambar 3
Perubahan nilai 2-score BB/TB, TB/U dan BB/U Pasien paket I11
Klinik Gizi Binaan Puskesmas Bogor Selatan
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Gambar 4
Perubahan nilai 2-score BB/U, BB/TB dan TB/U Pasien paket I1
Klinik Gizi Binaan Puskesmas Bogor Selatan
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Gambar 5
Perubahan nilai Z-score BBPB, TB/U dan BB/U Paslen paket 111
Klinik Gizi Binaan Puskesmas Sukamanah
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Gambar 6
Perubahan nilai 2-score BB/U, BBPB dan TB/U Pasien paket I1
Klinik Gizi Binaan Puskesmas Sukamanah
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Gambar 7
Perubahan nilai 2-score BB/TB, TB/U dan BB/U Pasien paket 111
Klinik Gizi Binaan Puskesmas Sukaraja
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Gambar 8
Perubahan nilai 2-score BB/U, BB/TB dan TB/U Pasien paket I1
Klinik Gizi Binaan Puskesmas Sukaraja
Dan gambar rerata z-score di atas terlihat bahwa
pada paket Ill terlihat perubahan niiai rerata 2-score
yang lebih besar yaitu dari - 3.25 - - 2.77 pada awal
menjadi - 2.76 - 1.64 setelah 6 bulan berdasarkan
indeks BBTTB. Sedangkan untuk paket II hanya sedikit
terlihat perubahan nilai 2-score berdasarkan indeks

-

BBN yaitu dari - 3.61 - - 3.41 pada awal rnenjadi

- 3.54 -- 3.27 setelah 6 bulan.

Proporsi anak yang berubah status gizinya
pada paket \I berkisar antara 30 - 50 % sedangkan
pada paket Ill berkisar antara 60 - 80 %. Perubahan
atau kenaikan berat badan tarnpak pada 3 - 4 bulan
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pertama. Setelah tiga bulan mengikuti pemulihan,
tidak tampak perubahan yang mencolok dan pasien
yang drop out cukup banyak. Faktor bosan atau
sudah merasa anaknya 'sembuh' antara lain menjadi
pemicu terjadinya drop-out.
Melihat kembali kepada faktor pemicu
tejadinya drop-out di Klinik Gizi P3GM dan faktor
pemicu di 3 Klinik Gizi Binaan, patut dipertimbangkan
apakah waktu atau lama paket pemulihan selama 6
bulan yang biasa dilakukan terlalu panjang.
Berdasarkan data pe~bahan nilai z-score yang
diperoleh di Klinik Gizi Binaan di 3 Puskesmas,
barangkali pemulihan 4 bulan sudah cukup memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini,
pemulihan gizi buruk secara rawat jalan selama 6
bulan meliputi: pengobatan penyakit infeksi,
cenvuluhan aizi dan kesehatan serta cemberian
makanan tambahan dapal dilakukan oleh dokter dan
staf Puskesmas. Paket yang paling efektif dalam
pemulihan gizi b u ~ kadalah paket Ill. Walaupun
Departemen Kesehatan RI telah mengeluarkan
panduan penatalaksanaan gizi buruk, tampaknya
bimbingan dalam rangka penanggulangan gizi buruk
masih diperlukan. Beberapa strategi yang dapat
dilaksanakan mulai tingkat Kelurahan hingga
Kabupaten atau Kota yaitu:
1.
2.

3.
4.

Membawa masalah gizi buwk ke pertemuan tin
di tingkat kecamatan agar mendapat dukungan
lintas sektoral.
Meningkatkan mutu kegiatan pelayanan sesuai
dengan prosedur yang ada, tenasuk menambah
wawasan serta ketrampilan petugas puskesmas
dalam penanggulangan gizi buruk secara rawat
ialan.
~en~aktifkan
dana sehat.
Melibatkan masyarakat secara aktif dalam
penanggulangan gizi bunrk.

UCAPAN TERIMA KASlH
Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kami
sampaikan kepada yth :

S. Suwarti; dkk

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
beserta jajarannya.
2. Kepala Puskesmas Sukaraja beserta staf
3. Kepala Puskesmas Sukamanah beserta staf
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor beserta
jajarannya
5. Kepala Puskesmas Bogor Selatan beserta staf.

RUJUKAN
1.

Jahari AB; dkk. Status Gizi Balita di Indonesia
sebelum dan selama krisis (Analisis data
antropometri SUSENAS 1989 S/D 1999). Widya
Kalya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI, 2000,
Jakarta.

2.

Amelia; Helda Khusun; Lies D. Karyadi dan
Muhilal. Gizi buruk pada usia dini dan
dampaknya terhadap tingkat kecerdasan dan
keragaan sekolah anak. Media Gizi Keluarga
2002.26 (11:

3. Astuti Lamid; dkk. Pengaruh pemberian Zinc dan
Omega 3 pada anak gizi kurang. Laporan
Penelitian. Bogor: Puslitbang Gizi dan Makanan,
Badan Litbangkes Depkes RI. 1999.

4.

Suwarti S.; dkk. Pola Penyakit Anak Balita
Penderita Gizi Buruk. Laporan Penelitian. Bogor:
Puslitbang Gizi dan Makanan, Badan Litbangkes
Depkes RI, 2002.

5. Suskind, D.; Murthy. K.K.; Suskind, R.M. In: The
Malnourished Child: An overview. Suskind and
Suskind. Nestle Nutrition, vol 19. New York:
Raven Press.
6.

WHO. Management of severe Malnutrition: A
manual for physicians and other senior healfh
workers. Geneva: WHO, 1999.

7.

Golden, M.H.N. Spesiric deficiencies versus
g r o w failure: Type Iand type I1 nutrients. SCN
News number 12, 1995. pp.lO-14.

