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PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
DAPUR BALITA  KOTA 

YOGYAKARTA 

1. Latar Belakang 

Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengaplikasikan pembangunan 
yang responsive gender cukup kuat. Hal ini bisa dilihat dalam  Rencana strategis  
Pemerintah Kota Yogyakarta  yang  menjelaskan secara ideal visi, misi, strategi, 
tujuan dan capaian tentang keadilan dan kesetaraan gender. Secara konseptual 
rencana strategis  telah mengakui dan menetapkan nilai dan issu gender sebagai 
bagian dari pembangunan. Bahkan secara progresif, pemerintah Kota Yogyakarta 
menetapkan sasaran pembangunan melalui program affirmasi kepada lima 
kelompok rentan yaitu, perempuan, anak, lansia, difable dan orang miskin.  

Pandemi corona telah mengubah banyak hal dalam setiap sisi kehidupan, 
tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Pandemi ini telah mengubah cara 
hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi 
sebuah kewajaran dan bahkan kewajiban. Kondisi ini memunculkan istilah kondisi 
normal yang baru di mana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan 
dengan ancaman virus corona, sebagai upaya mengembalikan aktivitas 
kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum 
terjadinya corona.  

Pada masa pandemi Covid-19, telah mengancam perkembangan mental, 
moral dan sosial kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, sekaligus 
menempatkan perempuan dan anak dalam posisi rentan terhadap kemungkinan 
KDRT, penelantaran anak, perlakuan dan pola asuh salah, stigmatisasi, dan 
bahkan perdagangan orang.  

Dapur balita adalah sebuah gerakan aksi sosial dari dan untuk masyarakat 

dalam upaya pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Gerakan 

pemberdayaan ini muncul dikala pandemi covid-19 melanda, dilatarbelakangi 

terhentinya kegiatan masyarakat termasuk posyandu padahal banyak bayi/balita 

yang membutuhkan posyandu. Diinisiasi oleh TPPKK dan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Yogyakarta 

Kegiatannya pun tidak hanya dalam bentuk pemberian makanan tambahan 

tapi juga dalam bentuk edukasi. Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata 

program Gandeng Gendong - Ngluwihi Mbagehi dan dilakukan sebagai salah 

satu solusi bagi pemantauan gizi dan kesehatan khususnya untuk pemberian 

makanan tambahan bagi balita selain yang didapatkan dari posyandu guna 

pencegahan stunting. Dapur balita sehat tercipta dari dari swadaya masyarakat 

sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungannya sekaligus wujud gotong 

royong masyarakat terhadap pencegahan stunting terutama untuk bayi/balita 

yang berasal dari keluarga prasejahtera atau yang mengalami kesulitan ekonomi 

selama pandemi covid-19. 

Kegiatan dapur balita sehat melibatkan orang tua/ibu balita untuk hadir ke 

dapur balita peduli Covid-19, selain untuk mengambil makanan tambahan gizi 

seimbang juga untuk sharing tentang kesehatan bayi/balitanya bersama dengan 

relawan sehat. Relawan sehat dapur balita peduli Covid-19, selain bertugas 



 

mendistribusikan makanan tambahan gizi seimbang juga bertugas memberikan 

informasi tambahan mengenai bagaimana orang tua harus memiliki 

keterampilan dalam melaksanakan pemantauan tumbuh kembang bayi dan 

balita secara mandiri di rumahnya masing-masing. 

 
2. Tujuan Dapur Balita  

a. Memantau tumbuh kembang anak melalui orang tua 

b. Meningkatkan gotong royong peduli bagi anak , sebagai individu yang 

rentan selama masa pandemik. 

c. Berbagi makanan yang bergizi secara rutin sebagai upaya pencegahan 

stunting 

d. Mendistribusikan makanan tambahan gizi seimbang 

e. Memberikan informasi tentang bagaimana orang tua memiliki 

keterampilan dalam melaksanakan pemantauan tumbuh kembang bayi 

dan balita nya secara mandiri di rumah masing-masing 

 

3. Manfaat Dapur Balita  

a. Peningkatan gizi balita sehingga risiko stunting bisa dikurangi 

b. Tidak hanya sekedar ngluwihi mbagehi dengan memberikan paket gizi 

saja tapi juga ngluwihi mbagehi dalam hal edukasi untuk orang tua atau 

keluarga balitanya. 

c. Pengembangan POJOK SOLUSI yang merupakan wujud sinergitas dari 

relawan sehat dapur balita dengan satgas SIGRAK sebagai bentuk upaya 

preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga. 

 
4. Sumber Dana Dapur Balita  

Sumber Dana Dapur Balita  berasal dari dua sumber, yaitu : 

a. Sumber dana utama, berasal dari warga yang sukarela 

menyumbangkan bahan mentah masakan seperti: sayuran, lauk (tahu, 

tempe, telur) bumbu atau buah sesuai menu yang diinformasikan oleh 

relawan sehat dapur balita. 

b. Sumber    dana     tambahan     berasal     dari     CSR, KWT 

(Kelompok Wanita Tani), UP2K wilayah (Upaya Peningkatan 

Pendapatan Keluarga) dan juga BAZNAS. 

 



 

Orang tua 
datang, 

dilanjutkan 
dengan cek 
suhu tubuh 

dan cuci 
tangan pakai 

sabun 

Meja 
Pendaftara 

n 

Meja 
PMT 

Orang tua 
pulang 

Meja 
Edukasi 

 
Pengolahan menu dapur balita 

 
5. Pelaksana Dapur Balita  

adalah relawan sehat yang terdiri atas kader posyandu dan juga para 

relawan. Dapur Balita Sehat dilaksanakan 1 atau 2 minggu sekali 

tergantung wilayah. 

 
6. Alur Pelaksanaan Dapur Balita 

 

 

7. Teknis Pelaksanaan Dapur Balita 

 



 

a. Orang tua dari bayi/balita datang ke meja pendaftaran 

b. Selanjutnya orang tua dari bayi/balita menuju ke meja edukasi. Di sini, 

orang tua bayi/balita bisa melakukan sharing tentang tumbuh kembang 

anaknya dan bisa juga mendapatkan informasi serta edukasi dari 

relawan sehat mengenai tumbuh kembang anak. Tidak hanya itu, orang 

tua juga diberi edukasi dalam melaksanakan pemantauan tumbuh 

kembang bayi dan balitanya secara mandiri di rumah masing-masing. 

Di setiap meja edukasi, terdapat 2 pemantau tumbuh kembang 

bayi/balita dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah ibu bayi/balita 

yang berada di wilayah tersebut. Setiap petugas mempunyai tugas 

mengedukasi dan memantau 5-6 anak dan orang tua yang sama setiap 

kunjungan. 

c. Selanjutnya, orang tua menuju meja PMT (Pemberian Makanan 

Tambahan) untuk mendapatkan makanan tambahan gizi seimbang. 

Setelah itu, orang tua bisa pulang. 

 

8. Administrasi Pendukung Dapur Balita  

Administrasi yang dibutuhkan guna mendukung terlaksananya dapur balita 

sehat antara lain 

a. Presensi Pengunjung 

b. Presensi Kader 

c. Buku Tamu 

d. Buku PMT (Pemberian Makanan Tambahan) 

e. Buku Kunjungan Rumah 

f. Buku Rujukan 

g. Buku Kas khusus Dapur Balita 

h. Buku Penyuluhan 

i. Buku Kegiatan 

j. Buku Kendali 

k. Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) 

l. Buku Catatan Tumbuh Kembang 

 
Semua pencatatan administrasi menggunakan administrasi posyandu 

balita kecuali khusus untuk Kas Dapur Balita dan Buku Catatan Tumbuh 

Kembang. 

 
9. Pembentukan Relawan Dapur Balita  

Pembentukan Relawan Dapur Balita Sehat dilakukan dengan melakukan 

inisiasi ke wilayah-wilayah dan membentuk relawan. Jika relawan sudah 

terbentuk maka tugas relawan adalah membagikan informasi masakan 

kepada warga beberapa hari sebelum pelaksanaan dapur balita sehat. Setelah 

itu dilakukan pengumpulan donasi dilanjutkan dengan proses pengolahan 

bahan yang telah terkumpul. Proses terakhir yaitu realisasi program dapur 

balita sehat. 

 



 

 
10. Sarana dan Ketugasan Kader Sebelum Masuk Dapur Balita 

a. Sarana 

Sarana yang dibutuhkan untuk masuk dapur balita sehat antara lain 

● Tempat untuk cuci tangan, lengkap beserta sabun 

● Alat pengukur suhu tubuh 

● Ketersediaan masker jika dibutuhkan 

b. Tugas Kader atau Relawan 

● Mengarahkan orang tua untuk melakukan cek suhu tubuh 

● Mengarahkan orang tua untuk cuci tangan dengan benar 

● Menyarankan orang tua untuk memakai masker dengan benar 

● Mengarahkan orang tua untuk menghindari kerumunan dan tetap 

menjaga jarak 

 

11. Sarana dan Ketugasan Kader di Meja Pendaftaran Dapur Balita 

a. Sarana yang dibutuhkan di meja pendaftaran antara lain 

● Buku Presensi Pengunjung (Buku 1) 

● Kartu Kendali Balita 

● Daftar Sasaran untuk setiap tim edukasi 

● Presensi kader (Buku 2) 

● Buku Tamu (Buku 3) 

b. Tugas Kader Pertama 

● Mencatat sasaran yg pertama kali datang di form daftar sasaran 

yang akan dibagikan setiap tim 

● Bertanggung jawab dengan isian Buku Presensi Pengunjung 

c. Tugas Kader Kedua 

● Menyatukan kartu kendali sasaran dengan buku KIA sasaran untuk 

diserahkan ke meja edukasi sesuai daftar sasaran di tim edukator 

 
12. Sarana dan Ketugasan Relawan Sehat di Meja Edukasi Dapur Balita  

a. Sarana yang dibutuhkan di meja edukasi antara lain 

● KMS Standar (KBM)/Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) 

● Kartu Kendali 

● KKA BKB (Kartu Kembang Anak - Bina Keluarga Balita) 

● Buku Catatan Pemantauan Tumbuh Kembang 

● Alat tulis setiap meja 

● Sarana Protokol Kesehatan 

b. Tugas Kader Pertama (Kader Pemantauan Tumbuh) 

● Memberikan pembelajaran kepada orang tua sasaran untuk Menitik 

dan Mengisi di Kartu Menuju Sehat (KMS), meliputi BB dan 

Interpretasi. 

● Memberikan Interpretasi  di kartu kendali (N/T/O/B, Kr/ Kl/ BGM 

baru, BGM lama) 

● Penyuluhan kepada orang tua sasaran untuk pengetahuan 

pertumbuhan anak 



 

c. Tugas Kader Kedua (Kader Pemantauan  Kembang) 

● Pembelajaran kepada orang tua untuk mengetahui perkembangan 

anak sesuai dengan usianya 

 
13. Sarana dan Ketugasan Relawan Sehat di meja PMT (Pemberian 

Makanan Tambahan) Dapur Balita  

a. Sarana yang dibutuhkan di meja PMT antara lain 

● Meja tempat PMT 

● PMT 

b. Tugas Kader 

● Menyarankan orang tua untuk cuci tangan sebelum pulang 

● Menyarankan dan mengarahkan orang tua untuk segera pulang 

untuk membersihkan badan 


