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Pembangunan kesehatan dengan investasi utama pada pembangunan sumber daya 

manusia Indonesia akan memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. 

Salah satu komponen terpenting dalam pembangunan kesehatan adalah terpenuhinya 

kebutuhan gizi masyarakat terutama pada periode 1000 HPK. Periode kehamilan 

hingga anak berusia 2 tahun merupakan kesempatan emas dalam mencetak generasi 

berkualitas bebas stunting dan masalah gizi lainnya. Intervensi pada periode ini tidak 

boleh diabaikan, karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, 

dan produktivitas seseorang, lantaran ancaman stunting dan masalah gizi lainnya 

berdampak besar bagi negara.

Sebagai investasi utama pengembangan sumber daya manusia, pembangunan 

kesehatan yang berkelanjutan mutlak diperlukan. Salah satu komponen utamanya 

adaIah melalui perbaikan gizi masyarakat. Kekurangan gizi pada masa janin dan anak 

usia dini akan berdampak pada perkembangan otak dan rendahnya kemampuan 

kognitif yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dan keberhasilan pendidikan.

Berbagai permasalahan gizi saat ini baik gizi kurang termasuk stunting dan gizi lebih, 

terjadi hampir di seluruh strata ekonomi masyarakat baik di perdesaan maupun 

perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa yang mendasari terjadinya masalah gizi tersebut 

bukan hanya kemiskinan, namun juga kurangnya pengetahuan masyarakat akan pola 

hidup sehat dan pemenuhan gizi yang optimal. 

Upaya intervensi gizi sensitif dari semua sektor terkait perlu ditingkatkan sebagaimana 

tertuang dalam Perpres Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan 

Perbaikan Gizi dan Inpres 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan 

penguatan manajemen pelaksanaan intervensi gizi spesifik di Kementerian Kesehatan 

untuk mewujudkan Indonesia Sehat melalui percepatan penurunan stunting dan 

berbagai masalah gizi lainnya. Oleh karena itu maka Warta Kesmas edisi I ini mengangkat 

tema “Gizi Seimbang, Prestasi Gemilang”. 

Semua penjelasan dan informasi mengenai Gizi Seimbang, Prestasi Gemilang tersaji 

dalam fokus utama Warta Kesmas Edisi I di tahun 2019 ini. Selain itu juga ada informasi 

lainnya dalam rubrik peristiwa, serba-serbi, dan galeri. Selamat membaca!
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FOKUS

Tahun 2019, Status Gizi Indonesia Alami Perbaikan

s
ejarah upaya perbaikan gizi 
masyarakat memiliki catatan 
panjang. Diawali pada 1950. 

Saat itu Menteri Kesehatan, dr. J 
Leimena mengangkat Prof. Poorwo 
Soedarmo sebagai kepala Lembaga 
Makanan Rakyat (LMR), yang waktu 
itu lebih dikenal sebagai Instituut 
Voor Volksvoeding (IVV). Lembaga 
ini merupakan bagian dari Lembaga 
Penelitian Kesehatan yang dikenal 
sebagai Lembaga Eijckman. 

Program perbaikan gizi nasional ditandai 
dengan didirikannya Sekolah Juru 
Penerang Makanan oleh Lembaga 
Makanan Rakyat pada 25 Januari 
1951. Lembaga inilah yang melakukan 
pengaderan tenaga gizi pada awalnya. 
Berikutnya, seperti kita tahu lembaga 
pendidikan gizi di tanah air berkembang 
pesat. Tanggal 25 Januari sendiri 
kemudian diperingati sebagai Hari Gizi 
Nasional Indonesia (HGN).

Peringatan HGN merupakan momentum 
penting dalam menggalang kepedulian 
dan meningkatkan komitmen dari 

berbagai pihak untuk bersama 
membangun gizi menuju bangsa sehat 
berprestasi melalui gizi seimbang 
dan produksi pangan berkelanjutan, 
sehingga dapat turut mendorong 
pencapaian RPJMN bidang kesehatan. 
Hari Gizi Nasional pertama kali diadakan 
oleh Lembaga Makanan Rakyat pada 
pertengahan tahun 1960-an, kemudian 
dilanjutkan oleh Direktorat Gizi 
Masyarakat sejak tahun 1970-an hingga 
sekarang. 

Dirjen Kesmas, dr. Kirana Pritasari, MQIH 
ketika membacakan laporannya pada 
puncak peringatan Hari Gizinasional 
2019 di Aula Siwabessy, Gedung 
Kemenkes, Jakarta (25/1/2019).

Pada puncak peringatan Hari Gizi 
Nasional 2019, Direktur Jenderal 
Kesehatan Masyarakat (Dirjen Kesmas), 
dr. Kirana Pritasari, MQIH, dalam 
laporannya menyebut, masalah gizi di 
Indonesia terutama di beberapa wilayah 
di bagian Timur seperti NTT dan Papua 
Barat, dinilai masih tinggi. Namun 
secara nasional, status gizi di Indonesia 
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mengalami perbaikan yang signifikan. 
Sebagai contoh provinsi NTT penurunan 
prevalensi stunting sebanyak 9.1%, 
hampir 2 % pertahun penurunannya.

“Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya 
multi sektor yang terkonvergensi antara 
pusat dan daerah,” tegas Kirana.

Dirjen Kesmas juga menjelaskan, 
perbaikan status gizi nasional dapat 
dilihat juga berdasarkan Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) 2018. Pada prevalensi 
Gizi Kurang (Underweigth) perbaikan 
itu terjadi berturut-turut dari tahun 2013 
sebesar 19,6% naik menjadi 17,7% pada 
2018. Prevalensi stunting dari 37,2% 
turun menjadi 30,8%, dan prevalensi 
kurus (Wasting) dari 12,1% turun menjadi 
10,2%.

“Dalam perhitungan data kasus gizi 
buruk harus diambil dari indeks berat 
badan menurut tinggi badan (BBTB) atau 
yang disebut sangat kurus sesuai standar 
WHO yang disertai dengan gejala klinis,” 
ungkapnya. 

Lebih lanjut Dirjen Kesmas 
menambahkan, intervensi terhadap 
masalah gizi terutama di wilayah 
Indonesia bagian Timur sudah ditangani 
atau diintervensi oleh tenaga gizi 
di Puskesmas. Hasil Riset Tenaga 
Kesehatan (Risnakes) tahun 2017, 
Tenaga Gizi di seluruh Indonesia sudah 
memenuhi 73,1% Puskesmas.

Untuk mememenuhi 26,1% Puskesmas 
yang belum memiliki Tenaga Gizi 
utamanya di daerah terpencil dan 
sangat terpencil, Kirana menjelaskan, 
bahwa Kementerian Kesehatan memiliki 
program Nusantara Sehat. Nusantara 
Sehat terdiri dari tenaga tenaga 
kesehatan seperti dokter, dokter gigi, 
tenaga gizi, perawat, bidan, tenaga 
farmasi, sanitarian, analis kesehatan, 
dan tenaga kesehatan masyarakat yang 
dilatih untuk ditempatkan di Puskesmas 
selama 2 tahun. Bentuk lain intervensi 
untuk pemulihan gizi buruk yakni 
dengan pemberian makanan tambahan. 
“Kementerian Kesehatan sudah 
mendistribusikan makanan tambahan 

berupa biskuit dengan kandungan 
kaya zat gizi ke seluruh Puskesmas di 
Indonesia termasuk wilayah Timur.”

Selain telah dilakukan juga kegiatan 
surveilans gizi yang dimulai dari 
masyarakat di Posyandu, Puskesmas, 
dan Dinas Kesehatan. Pengumpulan 
data individu yang teratur akan bisa 
mendeteksi secara dini masalah gizi 
yang dihadapi, sehingga analisis dan 
intervensi yang dilakukan akan tepat 
sasaran dan tepat waktu.

Upaya lain dalam pencegahan masalah 
gizi adalah dengan perubahan perilaku 
masyarakat. Komitmen pemerintah baik 
pusat maupun daerah sudah tertuang 
dalam regulasi yang dikeluarkan oleh 
pemerintah pusat dan daerah. Di 
wilayah Indonesia Timur sudah ada 10 
kabupaten yang menerbitkan regulasi 
Komunikasi Perubahan Perilaku dalam 
upaya mencegah stunting dan masalah 
gizi lainnya.

Menjelang berakhirnya periode RPJMN 
2015-2019, Indonesia mengalami 

perbaikan dalam hal prevalensi masalah 
gizi khususnya prevalensi gizi kurang 
dan stunting. Berdasarkan Riskesdas 
2013-2018, meskipun prevalensinya 
masih tinggi dan di atas ambang batas 
WHO masalah Kesehatan Masyarakat, 
prevalensi gizi kurang dan stunting 
menurun berturut-turut dari 19.6% 
menjadi 17.7%  dan dari 37.2% menjadi 
30.8%. Namun dr. Kirana menduga ke 
depan Indonesia akan menghadapi 
tantangan masalah gizi lebih dan 
obesitas serta penyakit tidak menular 
yang cenderung meningkat.

Dirjen Kesmas juga mengingatkan 
tentang tantangan ke depan. Dalam 
hal ini adalah perihal koordinasi dan 
penguatan intervensi sensitif serta 
konvergensi dan keberlanjutan program. 
Hal tersebut diharapkan menjadi 
perhatian bersama berbagai pemangku 
kepentingan, sektor pemerintah, swasta 
maupun masyarakat untuk melakukan 
perbaikan dan peningkatan upaya 
perbaikan gizi masyarakat yang lebih 
baik. 

KeTerANGAN FOTO

Dirjen Kesmas, dr. Kirana ketika menyerahkan buku Sejarah Gizi kepada Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Sekjen Kemenkes RI.

KeTerANGAN FOTO

Foto karya Antonius Andre, 
Juara 3 lomba fotografi 
dalam rangka Hari Gizi 
Nasional ke-59 dengan 
tema Gizi Seimbang 
Prestasi Gemilang.
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Terkait dengan intervensi spesifik yang 
dilakukan oleh sektor kesehatan tidak 
akan mencapai hasil maksimal tanpa 
didukung oleh intervensi gizi sensitif 
yang dilakukan oleh sektor non-
kesehatan, seperti peningkatan produksi 
pertanian untuk mendukung ketahanan 
pangan dan gizi di tingkat rumah 
tangga, Program Perlindungan Sosial 
untuk pengentasan kemiskinan melalui 
Program Keluarga Harapan dan PNPM, 
penyediaan air bersih dan sanitasi, dan 
program pemberdayaan perempuan.

''Intervensi gizi sensitif sudah terbukti 
mampu berkontribusi sampai 70% untuk 
keberhasilan perbaikan gizi masyarakat, 
terutama untuk penurunan angka 
stunting,'' ungkap dr. Kirana.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan 
ke depan akan lebih dititikberatkan 
pada upaya preventif dan promotif 
melalui program Indonesia Sehat 
yang difokuskan pada 4 program 
prioritas, yaitu percepatan penurunan 
kematian ibu dan kematian bayi, 
perbaikan gizi khususnya stunting, 
penurunan prevalensi penyakit 
menular dan penyakit tidak menular, 
diimplementasikan melalui pendekatan 
keluarga dan Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (GERMAS) sebagai strategi 
untuk perubahan perilaku keluarga 
dan masyarakat khususnya dalam 
pengenalan diri terhadap risiko penyakit.

Pendekatan keluarga adalah pendekatan 
pelayanan terintegrasi Upaya Kesehatan 
Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan 
Masyarakat (UKM) yang didasari oleh 
data dan informasi profil kesehatan 
keluarga melalui kunjungan rumah. 
Pendekatan keluarga mengintegrasikan 
pelayanan UKP & UKM secara 
berkesinambungan dengan target 
keluarga diharapkan dapat meningkatkan 
akses keluarga terhadap pelayanan 
kesehatan yang komprehensif. Dengan 
pendekatan keluarga tersebut setiap 
keluarga dapat menerapkan perilaku 
hidup sehat untuk mencegah terjadinya 
masalah gizi dan kesehatan dalam 
keluarga.

Program Indonesia Sehat dengan 
pendekatan keluarga didukung oleh 
upaya bersama antara pemerintah 
dan masyarakat sesuai Inpres nomor 1 

tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (GERMAS) antara lain 
dengn melakukan aktivitas fisik, 
mengonsumsi sayur, buah dan ikan, 
memeriksa kesehatan secara rutin. Tidak 
merokok, tidak mengonsumsi alkohol, 
serta melaksanakan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) dengan cara 
membersihkan lingkungan.

Dengan berbagai upaya yang telah 
dilakukan ini, berbagai tantangan 
khususnya koordinasi dan penguatan 
intervensi sensitif serta konvergensi 
dan keberlanjutan program masih 
perlu menjadi perhatian bersama oleh 
berbagai pemangku kepentingan, sektor 
pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Melalui momentum HGN itu, Kirana 
berharap, para pemangku kepentingan 
termasuk masyarakat dan unsur 
pemerintah memiliki komitmen 
yang tinggi untuk ikut berperan serta 
dalam bekerja bersama meningkatkan 
perbaikan gizi dan derajat kesehatan 
masyarakat kita.

Puncak peringatan Hari Gizi Nasional 
(HGN) ke-59 tahun 2019 yang 
diselenggarakan di Aula Siwabessy, 
Gedung Kementerian Kesehatan, pada 
Jumat (25/1/2019) itu mengusung sub-
tema ''Keluarga Sadar Gizi, Indonesia 
Sehat dan Produktif'' dengan Slogan 
''Gizi Seimbang, Prestasi Gemilang''.  

Pada kesempatan itu turut diluncurkan 
beberapa dokumen, yakni EAT Lancet 
Report, dengan judul Our Food in the 
Anthropocene: Healthy Diets from 
Sustainable Food Systems, merupakan 
upaya pertama dunia untuk menetapkan 
target ilmiah untuk diet yang sehat dan 
produksi pangan berkelanjutan serta 
merupakan langkah penting yang akan 
mendukung pencapaian SDGs dan 
Perjanjian Paris.

Laporan ini dipublikasi dalam Jurnal 
Lancet pada 16 Januari 2019. EAT akan 
mendiseminasikan publikasi ini kepada 
media di London dan peluncuran secara 
resmi di 5 kota besar yaitu: Oslo, New 
York City, Jakarta, Melbourne, dan Addis 
Ababa.

Selain itu diluncurkan pula Buku Sejarah 
Gizi Nasional, berisi informasi tentang 
awal mula sejarah perkembangan gizi 
di Indonesia dan perkembangan upaya 
program perbaikan gizi dari masa ke 
masa. Juga turut diluncurkan Prosiding 
WNPG Bidang I, berisi hasil Widyakarya 
Nasional Pangan dan Gizi Bidang 1: 
Peningkatan Gizi Masyarakat yang telah 
dilaksanakan pada 3-4 Juli 2018. Gelaran 
acara bazar sayur dan buah serta 
pameran tentang gizi dan kesehatan ikut 
mewarnai puncak acara hari Peringatan 
Gizi Nasional. (fey)

FOKUS

Direktur Gizi Ajak Cegah Stunting Dengan
Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh, dan Sanitasi

Sebagian masyarakat masih banyak 
yang keliru dalam pemahaman tentang 
istilah stunting. Stunting adalah masalah 
kurang gizi kronis yang disebabkan oleh 
kurangnya asupan gizi dalam waktu yang 
cukup lama. Akibatnya terjadi gangguan 
pertumbuhan pada anak yakni tinggi 
badan anak lebih rendah atau pendek 
(kerdil) dari standar usianya.

“Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada 
anak balita akibat kekurangan gizi kronis 
sehingga anak lebih pendek untuk 
usianya. Kekurangan gizi ini terjadi sejak 
bayi dalam kandungan dan pada masa 
awal kehidupan setelah lahir. Tetapi baru 
tampak setelah anak berusia dua tahun,” 
ujar Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat, 
Ir. Doddy Iswadi ketika memberikan 
pembekalan kepada para peserta Rapat 
Koordinasi Teknis (Rakontek) Kesehatan 
Masyarakat tahun 2019 di Hotel Sultan, 
Jakarta, Senin (18/3/2019) lalu.

Stunting masih menjadi persoalan besar 
di Indonesia. Sebab, stunting bukan 
hanya persoalan gagal tumbuh secara 
fisik, tapi juga perkembangan otak. Dalam 
jangka panjang, stunting bukan hanya 
persoalan serius kesehatan, tapi juga 
menyangkut pembangunan dan martabat 

bangsa. Masalah stunting menyumbang 
generasi yang kurang berdaya saing.

Masalah stunting berdampak terhadap 
kondisi ekonomi nasional. Menurut Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas), jika tidak diatasi, kerugian 
akibat stunting bisa mencapai 2-3% dari 
Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan 
PDB pada 2017 sebesar Rp 13.000 triliun, 
kerugian akibat stunting diperkirakan 
mencapai sekitar Rp 300 triliun. Jumlah 
itu mencakup biaya mengatasi stunting 
dan hilangnya potensi pendapatan akibat 
rendahnya produktivitas anak yang 
tumbuh dengan kondisi stunting.

Seperti yang diakui Wakil Presiden Jusuf 
Kalla saat memberikan arahan dalam 
pembukaan Widyakarya Nasional Pangan 
dan Gizi (WNPG) di Jakarta Selatan 
pada beberapa waktu lalu, Indonesia 
merupakan negara nomor empat 
dengan angka stunting tertinggi di dunia. 
Sebanyak lebih kurang 9 juta anak Balita 
Indonesia (37%) mengalami stunting.

‘’Stunting kita nomor empat di dunia. 
Kalau sepak bola nomor empat sih 
lumayan, tapi kalau nomor empat 
stunting di dunia, ini bahaya. Artinya, 9 
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juta anak Indonesia cenderung bertubuh 
kerdil,’’ ujar  Wapres Kalla.

Data Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut 
sebanyak 48,4% stunting terjadi pada 
balita di keluarga yang masuk dalam 20% 
masyarakat termiskin, dan 29% di 20% 
masyarakat terkaya. Stunting tak hanya 
terjadi di 42,1% di pedesaan, tapi juga di 
32,5% perkotaan.

Sementara itu, berdasarkan Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 
sebanyak 37,2% atau 4 dari 10 anak 
Indonesia mengalami stunting. Per 2017, 
prevalensi stunting turun menjadi 29,6%. 
Saat ini, diperkirakan jumlah penderita 
stunting di Indonesia sekitar 9 juta anak. 

Penanganan stunting perlu melibatkan 
banyak kementerian, karenanya melalui 
program padat karya tunai atau cash 
for work, dana desa maupun dana dari 
kementerian/lembaga, pemerintah 
memfokuskan pencegahan stunting 
di 1.000 desa di 100 kabupaten/kota 
tahun ini. Pada 2019, sebanyak 600 
desa di 60 kabupaten/kota lain yang 
ditambahkan masuk dalam program 
pencegahan stunting ini. Pencegahan 
dilakukan melalui tiga program intervensi, 



10 Edisi 01 2019 11Edisi 01 2019

yaitu pola makan, pola asuh (pemberian 
ASI eksklusif), dan perbaikan sanitasi. 
Sekitar 15 kementerian/lembaga terlibat 
langsung dalam program ini.

Malah untuk meningkatkan kepedulian 
seluruh pihak, pemerintah pun telah 
menyerukan dengan menggelar 
Kampanye Nasional Pencegahan Stunting 
secara nasional di Monumen Nasional, 
pada 16 September lalu. Pesan “Cegah 
stunting itu penting” dideklarasikan oleh 
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, 
Menteri Kesehatan, dan sejumlah 
gubernur.

Deklarasi ini menjadi titik awal 
penyadaran masyarakat mengenai 
bahaya stunting dan bagaimana upaya 
pencegahannya. Melalui berbagai upaya 
ini, diharapkan prevalensi stunting bisa 
diturunkan menjadi 28% pada 2019.

Untuk menekan angka tersebut, tentu 
saja masyarakat perlu memahami faktor 
apa saja yang menyebabkan stunting. 
Kondisi tubuh anak yang pendek 
seringkali dikatakan sebagai faktor 
keturunan (genetik) dari kedua orang 
tuanya. Akibatnya, masyarakat banyak 
yang hanya menerima tanpa berbuat 
apa-apa untuk mencegahnya. Padahal 
seperti diketahui, genetika merupakan 
faktor determinan kesehatan yang paling 

kecil pengaruhnya bila dibandingkan 
dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, 
ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan 
kesehatan. Dengan kata lain, stunting 
merupakan masalah yang sebenarnya 
bisa dicegah.

‘’Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan 
dalam pencegahan stunting, yaitu 
perbaikan terhadap pola makan, pola 
asuh, serta perbaikan sanitasi dan 
akses air bersih,’’ ungkap Direktur Gizi 
Masyarakat, Ir.Doddy Iswadi.

Pada pola makan, Doddy menuturkan, 
stunting dipengaruhi juga oleh rendahnya 
akses terhadap makanan dari segi jumlah 
dan kualitas gizi, serta seringkali tidak 
beragam pangan dan sumber protein 
hewani.

“Kekurangan gizi dalam waktu lama itu 
terjadi sejak janin dalam kandungan 
sampai awal kehidupan anak di 1000 Hari 
Pertama Kelahiran,” imbuhnya. 

Istilah Isi Piringku dengan gizi seimbang 
perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam satu porsi 
makan dalam “Isi Piringku”, kata Doddy, 
setengah piringnya diisi oleh sayur dan 
buah, setengahnya lagi diisi dengan 
sumber protein, baik nabati maupun 
hewani dengan proporsi lebih banyak 
daripada karbohidrat.

Sementara lainnya, stunting juga 
dipengaruhi dari aspek perilaku, terutama 
pada pola asuh yang kurang baik dalam 
praktek pemberian makan bagi bayi dan 
balita.

Untuk itu dimulai dari edukasi tentang 
kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja 
sebagai cikal bakal keluarga, hingga 
para calon ibu memahami pentingnya 
memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan 
stimulasi bagi janin, serta memeriksakan 
kandungan empat kali selama kehamilan. 
Berikutnya, bersalin di fasilitas kesehatan, 
lakukan inisiasi menyusu dini (IMD), 
dan berupayalah agar bayi mendapat 
colostrum air susu ibu (ASI). Berikan 
hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 
bulan. Setelah itu, ASI boleh dilanjutkan 
sampai usia 2 tahun, namun berikan juga 
makanan pendamping ASI. Jangan lupa 
pantau tumbuh kembangnya dengan 
membawa buah hati ke Posyandu setiap 
bulan.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan 
adalah memberikan hak anak untuk 
mendapatkan kekebalan dari penyakit 
berbahaya melalui imunisasi yang telah 
dijamin ketersediaan dan keamanannya 
oleh pemerintah. Masyarakat bisa 
memanfaatkannya dengan tanpa biaya di 
Posyandu atau Puskesmas.

Faktor ibu dan pola asuh yang kurang 
baik terutama pada perilaku dan praktik 
pemberian makan kepada anak juga 
menjadi penyebab anak stunting apabila 
ibu tidak memberikan asupan gizi yang 
cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya 
kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, 
laktasi juga akan sangat berpengaruh 
pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.

Faktor lainnya yang menyebabkan 
stunting adalah terjadi infeksi pada ibu, 
kehamilan remaja, gangguan mental 
pada ibu, jarak kelahiran anak yang 
pendek, dan hipertensi. Selain itu, 
rendahnya akses terhadap pelayanan 
kesehatan termasuk akses sanitasi dan 
air bersih menjadi salah satu faktor yang 
sangat mempengaruhi pertumbuhan 
anak.

Doddy juga mengajak masyarakat untuk 
memperhatikan sanitasi dan akses 
air bersih. Karena katanya, rendahnya 
akses terhadap pelayanan kesehatan, 

termasuk akses sanitasi dan air bersih, 
mendekatkan anak pada risiko ancaman 
penyakit infeksi. Padahal anak perlu 
membiasakan cuci tangan pakai sabun 
dan air mengalir, serta tidak buang air 
besar sembarangan.

Intinya, kata Doddy, pola asuh dan 
status gizi sangat dipengaruhi oleh 
pemahaman orang tua (seorang ibu) 
dalam mengatur kesehatan dan gizi 
di keluarganya. Karena itu, edukasi 
diperlukan agar dapat mengubah 
perilaku yang bisa mengarahkan pada 
peningkatan kesehatan gizi ibu dan 
anaknya. Pendekatan keluarga dilakukan 
sebagai strategi perubahan perilaku yang 
dimulai dari keluarga dan masyarakat 
dalam penerapan gizi seimbang, dengan 
mengedepankan konsumsi ikan, sayur 
dan buah, serta pengenalan terhadap 
risiko penyakit.

Doddy juga menyebut, perbaikan gizi 
melalui intervensi gizi spesifik yang 
dilakukan oleh sektor kesehatan tidak 
akan mencapai hasil maksimal tanpa 
adanya intervensi sensitif dari sektor non-
kesehatan, seperti peningkatan produksi 
pertanian untuk mendukung ketahanan 
pangan dan gizi di tingkat rumah tangga, 
perlindungan sosial untuk pengentasan 
kemiskinan melalui program keluarga 
harapan (PKH), program nasional 
pemberdayaan masyarakat (PNPM), 
penyediaan air bersih dan sanitasi, serta 
program pemberdayaan perempuan.

Dampak Stunting Bagi Keluarga dan Negara di Indonesia

PrevALeNSI DAMPAK KeSeHATAN DAMPAK eKONOMI

Pangan dan Asupan Makanan sebagai Bagian Terpenting Tumbuh Kembang Anak
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dukungan aKOppsi untuk penanganan 
stunting di indonesia

Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi 
(AKOPPSI) menyatakan dukungan penuh 
terhadap upaya penanganan stunting di 
Indonesia dengan mengadvokasi bupati/
walikota. Hal ini terungap pada side 
event Kesmas dalam Rakerkesnas 2019.

“Bupati/walikota sebagai penentu 
kebijakan pelaksanaan program di 
daerah perlu diberikan advokasi 
dalam penyusunan kebijakan tidak 
terkecuali untuk bidang kesehatan, 
khususnya sanitasi. Untuk menangani 
hal tersebut maka setiap pemimpin 
daerah, baik bupati maupun walikota 
harus langsung turun tangan dalam 
penyusunan kebijakan dan mengarahkan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
terkait agar segera menindaklanjuti 
kebutuhan program sanitasi dalam 
upaya penurunan angka stunting di tiap 
Kabupaten/Kota. Apabila kepala daerah 
tidak langsung turun tangan, maka dinas 
kesehatan akan bekerja sendiri,” ungkap 
Senior Advisor AKKOPSI, Alwis Rustam.

Kebijakan kesehatan adalah aspek lintas 
sektoral yang memerlukan leadership 
kuat, baik di tingkat pusat maupun 
daerah. Alasan perlu diberikannya 
advokasi kepada kepala daerah karena: 

1. Lebarnya gap pengetahuan karena 
keragaman latar belakang, dinamika 
politik,  dan tantangan yang dihadapi 
kepala daerah.

2. Rendahnya komitmen untuk 
memprioritaskan program dan 
anggaran promotive preventif bagi 
kesehatan.

3. Lemahnya koordinasi untuk 
bersinergi lintas sektoral (kepokjaan) 
dalam birokrasi pemerintahan 
daerah.

4. Perlunya sinergi dan partisipasi 
masyarakat, swasta, dan pemangku 
kepentingan yang akan menjadi 
penggerak utama dalam 
pembangunan kesehatan.

Oleh WALOYA

Sanitasi merupakan hal yang tidak dapat 
dipisahkan dengan stunting karena 
kabupaten/kota yang memiliki sanitasi 
buruk cenderung mempunyai angka 
stunting yang tinggi dan menimbulkan 
kerugian secara ekonomi sebagaimana 
dapat dilihat dari data berikut:

Advokasi melibatkan bupati, walikota, 
dan gubernur yang telah sukses 
membina sanitasi di daerah masing-
masing sebagai success story. 

Mengapa
Sanitasi
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GEMAR CETING, Upaya Penurunan dan Pencegahan Stunting 
Terintegrasi  Bersumber Dana APBDes (Dana Desa & ADD)

Stunting adalah kekurangan gizi kronis 
yang disebabkan oleh kekurangan 
asupan gizi khususnya protein dan 
sumber energi dalam waktu lama, 
ditambah dengan terganggunya 
metabolisme tubuh yang disebabkan 
oleh berbagai faktor seperti kurangnya 
pendidikan pengasuh, penggunaan 
air yang tidak bersih, lingkungan yang 
tidak sehat, terbatasnya akses terhadap 
pangan dan kemiskinan. Stunting terkait 
erat dengan gangguan perkembangan 
kognitif dan produktivitas. Pada usia 
dewasa, anak yang stunting seringkali 
mengalami keterbatasan fisik, mudah 
terserang penyakit menular dan tidak 
menular, dan rendahnya kemampuan 
kognitif yang menyebabkan hilangnya 
kemampuan kerja. 

Kejadian stunting dapat terjadi sejak 
anak masih dalam kandungan dan 
terutama sampai anak berusia 2 tahun. 
Sangat penting untuk dipahami bahwa 
kerusakan fisik dan kognitif akibat 

stunting tidak dapat diperbaiki setelah 
usia anak 2 tahun. Oleh karena itu, 
perilaku hidup sehat dari ibu hamil 
sampai anak usia 2 tahun merupakan 
periode penting untuk pencegahan 
stunting pada anak-anak.

Pada 2017 lalu, di Provinsi Gorontalo 
tercatat kecenderungan presentase 
status gizi balita berdasarkan indeks 
Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) 
dengan kategori Sangat Pendek 
sebanyak 11,2% dan Pendek sebanyak 
20,5%. Sedangkan di Kabupaten 
Gorontalo Utara, pada golongan 
umur 0-23 bulan sebanyak 22,2% dan 
golongan umur 0-59 bulan sebanyak 
27,4%. Di Wilayah Puskesmas Tolinggula, 
berdasarkan laporan program gizi 
pada Mei 2018, terdapat balita stunting 
sebanyak 22,8%. 

Banyak bukti ilmiah yang kuat tentang 
intervensi yang cost effective untuk 
pencegahan stunting. Intervensi tersebut 
adalah intervensi spesifik atau intervensi 
langsung dan intervensi sensitif atau 
intervensi tidak langsung. Intervensi 
spesifik berupa peningkatan asupan gizi 
melalui perbaikan konsumsi makanan 

Oleh SURYANTO SOLEMAN

baik kuantitas dan kualitas (Lancet 2008; 
2013). Jumlah dan komposisi asupan 
zat gizi harus sesuai dengan kebutuhan 
untuk tumbuh kembang optimal 
dan harus menjaga kebersihan dan 
keamanan terutama makanan untuk bayi 
berumur 0-6 bulan (ASI eksklusif) dan 
usia 6-23 bulan (makanan pendamping 
ASI), dan makanan bergizi seimbang 
untuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Pada Intervensi sensitif atau intervensi 
tidak langsung dilakukan upaya 
peningkatan akses dan kualitas air bersih 
dan sanitasi, termasuk memfasilitasi 
kebiasaan hidup bersih dan sehat seperti 
cuci tangan pakai sabun dan buang air 
besar di jamban. Termasuk intervensi 
sensitif antara lain pemberdayaan 
perempuan, meningkatkan ketahanan 
pangan keluarga, keluarga berencana, 
peningkatan pendapatan keluarga, 
jaminan kesehatan, dan jaminan soial.

Bertolak dari beberapa hal di atas, 
Pemerintah Kecamatan Tolinggula yang 
dinakhodai oleh Rizal Yusuf Sune, SKM 
berinisiatif melakukan upaya penurunan 

dan pencegahan stunting terintegrasi 
dalam bentuk Gerakan Masyarakat 
Sadar Cegah Stunting (GEMAR CETING), 
meskipun wilayah Kabupaten Gorontalo 
Utara tidak termasuk dalam Wilayah 
Lokus Penanganan Stunting yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

GEMAR CETING yang dicanangkan 
oleh Bupati Gorontalo Utara Dr. H. Indra 
Yasin, SH, MSi pada Sabtu, 25 Agustus 
2018 dan OPD terkait lainnya serta 
dari unsur Dinas Kesehatan. GEMAR 
CETING merupakan gerakan masyarakat 
yang dilakukan secara bersama dan 
berkesinambungan dalam upaya 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk melakukan pencegahan stunting 
dengan sasaran seluruh masyarakat, 
utamanya remaja putri, ibu hamil, ibu 
melahirkan dan menyusui, bayi dan 
anak balita, serta kelompok potensial 
lainnya dengan mengintegrasikan 
seluruh intervensi spesifik dan intervensi 
sensitive.

Sebagai langkah awal pelaksanaan 
GEMAR CETING ini adalah 
memaksimalkan kembali Inovasi RADAR 
ASIK (Gerakan Sadar ASI Ekslusif). Di 
Kecamatan Tolinggula sendiri sudah 
dibentuk Kelompok Pendukung ASI yang 
telah berjalan sejak tahun 2015 melalui 
kegiatan sosialisasi ke masyarakat 
sekaligus monitoring dan evaluasi. Upaya 
ini berhasil mengantarkan Kecamatan 
Tolinggula memperoleh penghargaan 
dari Kementrian Kesehatan RI.

Lokakarya BERDESA CEGAH STUNTING 
kembali dilaksanakan pada 7 Februari 
2019. Tujuannya untuk menyelaraskan 
dan meningkatkan peran pemerintah 
dan masyarakat desa dalam upaya 

penurunan dan pencegahan stunting 
terintegrasi melalui Program Pelayanan 
Sosial Dasar, Padat Karya Tunai (PKT), 
dan Pemberdayaan Masyarakat lainnya 
menuju terwujudnya pemenuhan 
kebutuhan pangan dan gizi rumah 
tangga yang berkualitas. Hal ini 
sejalan dengan tujuan pemberdayaan 
masyarakat desa sebagaimana telah 
diatur dalam Permendes Nomor 
16 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. 

Sebagai implementasi hasil lokakarya 
sekaligus memperhatikan sambutan 
dan arahan Bupati Gorontalo Utara 
maka pada 14 Februari 2019 seluruh 
desa di Kecamatan Tolinggula 
melakukan identifikasi kegiatan GEMAR 
CETING dalam kerangka BERDESA 
BEGAH STUNTING untuk menyusun 
pengalokasian anggaran kegiatan 
dalam APBDes 2019 yang meliputi: 
Pembentukan Kelompok Peduli Ibu, 
Pemberian Makanan Tambahan, 
Revitalisasi Posyandu termasuk 
Pemberian Insentif Bagi Kader Posyandu, 
Bantuan Bibit Tanaman Hortikultura 
untuk pemenuhan gizi keluarga, serta 
Bantuan Ternak Ayam untuk Ibu Hamil 
dan Dasa Wisma. Selain itu dalam bidang 
Pembangunan Desa juga dialokasikan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana 
UKBM seperti posyandu dan poskesdes 
yang semuanya bersumber dari Dana 
Desa. Sesuai dengan laporan Kepala 
Puskesmas Tolinggula, Dakhri Zakaria, 
SKM pembiayaan semua kegiatan 
ini bersumber dari Dana Desa Tahun 
2019 dan masing-masing desa telah 
mengalokasikan anggaran lebih dari 100 
juta setiap desa. 

Satu hal yang paling menarik dan 
pertama di Provinsi Gorontalo dalam 
inovasi GEMAR CETING ini bahwa untuk 
memaksimalkan upaya kemandirian 
masyarakat, ada 8 (delapan) desa di 
wilayah Kecamatan Tolinggula yang 
mengalokasikan anggaran untuk 
kegiatan Pendampingan oleh Tenaga 
Profesional Ahli Gizi Sebagai Fasilitator 
Edukasi Kesehatan dan Gizi Keluarga di 
Desa yang dibiayai dengan Dana Desa 
tahun 2019. Tujuan pendampingan ini 
adalah untuk meningkatkan kemandirian 
keluarga untuk mengakses pelayanan 
kesehatan guna meningkatnya 
angka partisipasi keluarga dalam 
penanggulangan dan pencegahan 
stunting dengan pendekatan 
kemandirian keluarga melalui 4 (empat) 
perubahan perilaku keluarga secara 
mandiri  dalam mengidentifikasi dan 
mencegah kejadian stunting yaitu: pola 
asuh anak, pemanfaatan pelayanan 
kesehatan, penyediaan makanan yang 
bergizi, dan penyediaan sarana air bersih 
dan sanitasi di tingkat rumah tangga. 

“Program Pendampingan oleh Tenaga 
Profesional Ahli Gizi Sebagai Fasilitator 
Edukasi Kesehatan dan Gizi Keluarga ini 
dilaksanakan selama 9 bulan terhitung 
mulai Maret 2019, berlokasi di 8 
(delapan) desa di Kecamatan Tolinggula. 
Untuk perekrutan dan penempatan, 
Pemerintah Kecamatan Tolinggula 
akan bekerjasama dengan Puskesmas 
Tolinggula, Dinas Kesehatan Kabupaten 
Gorontalo Utara, dan Dinas Kesehatan 
Provinsi Gorontalo, serta melibatkan 
DPD Persatuan Ahli Ahli Gizi Indonesia 
(PERSAGI) Provinsi Gorontalo dalam 
hal penyediaan SDM Tenaga Ahli Gizi 
(Nutrisionist),” pungkas Camat Tolinggula 
Rizal Yusuf Kune, SKM yang didampingi 
oleh Ketua TP.PKK Kecamatan 
Tolinggula, Ny. Prahastuti Maku, SKM.

#GEMAR CETING…….Gerakan 
Masyarakat Sadar Cegah Stunting

#CEGAH STUNTING PENTING………
Untuk Generasi Tolinggula Berkualitas

#TOLINGGULA GEMAR CETING……
Jangan Ada Stunting di Bumi Tolinggula

#GORONTALO UTARA…..Unggul dan 
Terdepan Cegah Stunting…..

Sebuah Inovasi Brilian Dari 
Bumi Tapal Batas Gorontalo, 
Kecamatan Tolinggula
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UPAYA KABUPATEN BANGGAI DALAM 
pEnanganan dan pEncEgahan stunting

Kabupaten Banggai terletak di 
pesisir pantai jazirah timur Pulau 
Sulawesi. Wilayah ini menjadi simpul 
pengembangan karena berhadapan 
langsung dengan perairan laut yang kaya 

Oleh WALOYA

Sesuai dengan data Pemantauan Status 
Gizi (PSG) tahun 2017, Banggai menjadi 
kabupaten dengan capaian terbaik untuk 
tingkat kabupaten/kota di Sulawesi 
Tengah. Pada tahun tersebut angka 
stunting sebesar 31,5 %, sedangkan rata-
rata tingkat provinsi sebesar 36,1 %.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh 
Kabupaten Banggai dalam penanganan 
dan pencegahan stunting dari tahun 
2015 hingga 2017 dengan melibatkan 
lintas program dan lintas sektor terkait. 

TAGLINE BANGGAI

ZeRO-ZeRO plus 100-100

ZeRO-ZeRO
• Zero stunting bayi baru lahir
• Zero hunger

100-100
• 100 persen cakupan air bersih - sanitasi
• 100 persen cakupan ASI eksklusif-Imunisasi

0-11 month 12-23 month 24-35 month 36-47 month 48-59 month > 60 month

2018 35% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

2019 31% 4% 6% 7% 7% 7% 7%

2020 27% 3% 4% 6% 7% 7% 7%

2021 22% 2% 3% 4% 6% 7% 7%

2022 16% 1% 2% 3% 4% 6% 7%

2023 10% 0% 1% 2% 3% 4% 6%

potensi, yaitu Teluk Tomini, Laut Maluku, 
dan Teluk Tolo. Berperan pula sebagai 
pusat kegiatan regional, menjadi pintu 
masuk utama bagi jalur perdagangan, 
distribusi logistik, dan mobilitas orang di 

kawasan timur Sulawesi. Banggai berada 
dalam jalur lalu lintas  penerbangan  
udara maupun pelayaran laut.

KeGIATAN 2018-2019

BANGGAI'S 2018-2023 STUNTING PreveNTION SceNArIO

APA yANG TeLAH KAMI LAKUKAN 2015-2017

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banggai

Dr.dr. Anang Otoluwa, MPPM

Selama tahun 2018 sampai dengan 
2019 Kabupaten Banggai terus 
memperkuat program penurunan 
stunting dengan melakukan kerjasama 
dengan Universitas Hassanudin, Global 
Nutrition and Empowerement (GNE), 
dan Vitamin Angels berupa penelitian 
serta pendampingan secara rutin. Ini 
semua dilakukan tidak terlepas dari 
tagline Kabupaten Banggai “Zero-Zero 
Plus 100-100”.

Delapan aksi Integrasi Intervensi Penurunan stunting
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cEgah stunting dEngan
"maKin sahdu"

 Saat ini Indonesia masih dihadapkan 
pada tantangan berbagai permasalahan 
gizi, yaitu masih tingginya prevalensi 
stunting, underweight, wasting dan 
anemia pada ibu hamil serta semakin 
meningkatnya obesitas pada dewasa 
(Riskesdas,2018). Berbagai masalah 
gizi tersebut akan mempengaruhi 
kualitas hidup generasi mendatang dan 
menjadi beban negara akibat besarnya 
nilai ekonomi yang harus dikeluarkan 
sebagai dampak masalah kesehatan yang 
ditimbulkan. Hal ini dapat menjadi salah 
satu faktor yang menghambat peluang 
Indonesia untuk menjadi negara maju.

Di Kabupaten Bandung berdasarkan 
hasil bulan penimbangan tahun 2016 
menunjukkan bahwa semua kategori 
status gizi masih dibawah batasan 
masalah gizi masyarakat. Jumlah balita 
pendek diKabupaten Bandung sebesar 
6,18% bila dibandingkan dengan 
tahun lalu yaitu sebesar 8,19% terjadi 
penurunan sebesar kurang lebih 2 %, 
sedangkan untuk wilayah puskesmas 
Sawahlega balita pendek sebesar 
4,6%. Hal ini berarti lebih rendah dari 
kabupaten. Untuk balita gemuk di 

wilayah Sawah Lega sebesar 3,1 hampir 
sama dengan cakupan balita gemuk 
tingkat Kabupaten, jumlah balita yang 
ada pada bulan Penimbangan Tahun 
2016 sebesar 4.135 balita dan yang 
ditimbang 4.104 balita

Salah satu upaya dalam menangani 
permasalahan tersebut diatas pemerintah 
saat ini fokus pada upaya penanganan 
pada 1000 HPK (terhitung sejak 
konsepsi hingga anak usia 2 tahun). 
Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masalah 
gizi di masyarakat tidak hanya dapat 
diselesaikan oleh sektor kesehatan saja 
tetapi juga oleh sektor diluar kesehatan. 
Hal ini tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 
tentang Gerakan Nasional Percepatan 
Perbaikan Gizi. Menurut WHO/UNICEF 
60% anak kekurangan gizi menjelang 
2 tahun, hal ini disebabkan konsumsi 
makanan yang tidak memperhatikan 
gizi. Makanan harus mengandung 3B, 
yaitu: Bergizi, Berimbang, dan Beragam, 
dimana makanan harus mengandung 
unsur gizi yang dibutuhkan untuk 
pertumbuhan dan perkembangan sesuai 
dengan usianya. 

Oleh PURWATI

Hasil kegiatan posyandu tahun 2016 
Kabupaten Bandung 81,1%, Puskesmas 
Sawah Lega sendiri mencapai 91,8%, 
dengan memiliki wilayah kerja terdiri 
dari 6 desa yaitu : Desa Narawita 94,6%, 
Desa Marga Asih 88,8%, Desa Nagrog 
88%, Desa Babakan Peuteuy 96,4%, Desa 
Dampit 98,9%, Desa Tanjung Wangi 
92,9%. 

Dalam kunjungan Tim Humas Kesmas ke 
Puskesmas Sawahlega Kepala Puskesmas 
Sawahlega H Iwan Rohman, SKM, MM 
mengatakan “untuk menyapaikan pesan 
kesehatan promotif preventif, tenaga 
kesehatan harus berkreasi, kreaktif dan 
inovatif dalam menjalankan tugasnya”

Jamiatul Aini, Amg salah satu petugas 
dipuskesmas Sawahlega sebagai ahli 
gizi, ia mempunjai gagasan untuk 
menurunkan Stunting, Jamiatul 
mencoba membuat masakan yang 
dibuat dari bahan-bahan lokal yang ada 
di daerahnya kemudian diberikan kepada 
anak-anak balita di Posyandu. Hasilnya 
teryata anak-anak meyukai makanan 
tersebut dan akhirnya tercetuslah nama 
Makanan Kekinian Sehat Terpadu (Makin 
Sahdu).

Pak Iwan menyampaikan  semua Litas 
sektor, PKK, Kader, PakLurah, Pak Camat 
menjambut baik dengan gagasa ini. Dan 
akhirnya  dari hasil musyawarah lintas 
sektor, perangkap desa, unsur swadaya  
kesepakatan dan koordinasi antara tim 
penggerak PKK desa Babakan Peuteuy 
Kecamatan Cicalangke dan pihak 
Puskesmas pada akhir tahun 2016 untuk 
meningkatkan status Gizi yang lebih baik 
perlu adanya kegiatan pendidikan gizi 
dibentuklah program Makanan Sehat 
Terpadu (MSTe) Makanan Kekinian Sehat 
Terpadu (Makin Sahdu) yang selanjutnya 
ditetapkan melalui surat Keputusan 
Kepala Desa Abdul Rohim, S.Pd,I,MM  
pada bulan Maret 2017 . Program Makanan Sehat Terpadu 

ini diikuti oleh seluruh ibu yang 
memiliki balita, dimana para ibu diberi 
pengetahuan tentang manfaatnya 
makanan dengan olahan sendiri dan 
para ibu dan petugas saling ber bagi 
resep makanan, sehingga kreaktif dalam 
mengolah makanan semakin berfariasi. 

Manfaat Program Makin Sahdu ini 
sangat banyak seperti meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang 
makanan sehat, bergizi, ekonomis, 
menarik, dan disukai anak-anak 
sehingga terjadi perubahan perilaku 
sehat pada masyarakat terutama ibu 
balita, diantaranya dalam mengelola dan 
menyajikan makanan sehat dan sesuai 
dengan pedoman gizi seimbang. 

Pelaksanaan program Makin Sahdu di 
Desa Babakan Peuteuy dan Dampit 
Makin Sahdu dilaksanakan di posyandu 
sebulan sekali oleh tim PKK Desa dibantu 
oleh kader kesehatan didampingi oleh 
TPG Puskesmas dan Pembina Desa.

KeTerANGAN FOTO

Pendidikan gizi para ibu di Desa Dampit

KeTerANGAN FOTO

Berbagai makanan olahan Program” Makin 
Sahdu”

Makanan Kekinian Sehat Terpadu (Makin 
Sahdu) yang berupa kegiatan praktik 
langsung pengolahan bahan makanan 
lengkap dengan menggunakan bahan 
makanan lokal yang mudah didapat, 
ekonomis, dan bukan hasil produksi 
pabrik. 

Kegiatan Makin Sahdu merupakan 
kegiatan pembelajaran untuk masyarakat 
(terutama ibu-ibu yang memiliki balita) 
mengenai makanan sehat dan bergizi 
yang bisa didapatkan dengan harga 
murah dan mudah (makanan lokal di 
daerah masing-masing) dan menjadi 
konsumsi setiap hari. Tujuan utama dari 
program ini adalah untuk meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang gizi, 
serta merubah pola pikir masyarakat 
tentang makanan sehat dan bergizi 
sehingga turunnya angka masalah gizi 
secara bertahap dan dapat menurunkan 
stanting.  

KeTerANGAN FOTO

Pelaksanaan Program makin sahdu di Desa Babakan Peuteuy
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pEncEgahan stunting
tanggung Jawab Kita bERsama

Presiden RI Joko Widodo membuka 
Rapat Kerja Kesehatan Nasional 
(Rakerkesnas) 2019, Selasa (12/2) 
di Tangerang, Banten. Presiden 
mengingatkan kepada seluruh satuan 
kerja Kemenkes tentang berbagai 
masalah kesehatan di Indonesia sebagai 
tanggung jawab bersama.

Presiden menekankan pentingnya 
pembangunan infrastruktur dan sumber 

daya manusia sebagai penunjang 
kesehatan masyarakat. Menurutnya, 
Indonesia masih akan sulit untuk 
bersaing dengan negara lain selama 
permasalahan kesehatan seperti stunting 
masih tinggi. Lebih lanjut presiden 
meminta jajaran Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) untuk terus menurunkan 
stunting atau tumbuh tidak sempurna, 
agar sumber daya manusia Indonesia 
dapat bersaing dengan negara lain.

Oleh BAGUS SATRIO UTOMO

"Dalam empat setengah tahun ini, 
pemerintah memang berkonsentrasi dan 
fokus pada pembangunan infrastruktur. 
Kenapa ini kita kerjakan? Karena ini 
merupakan fondasi, prasyarat bagi kita 
dalam rangka bersaing dan berkompetisi 
dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Selain infrastruktur, Jokowi menegaskan 
hal lain yang harus diwujudkan untuk 
bisa bersaing dengan negara lain adalah 
pembangunan sumber daya manusia. 
Jokowi mengatakan, membangun 
sumber daya manusia juga merupakan 
syarat agar negara tidak terus terjebak 
sebagai negara berpendapatan 
menengah.

Menurut Jokowi, kesehatan adalah hal 
mendasar. Apalagi, jika Indonesia ingin 
bersaing dengan negara lain.

"Jangan sampai kita berbicara 
tentang persaingan dengan negara 
lain, kompetisi dengan negara lain, 
tapi kita memiliki stunting 37 persen. 
2014, stunting kita 37 persen!" Jokowi 
mengingatkan. 

Pada 2014 angka stunting memiliki 
persentase 37 persen, dan kini sudah 
turun menjadi 30 persen. Jokowi 
berharap angka tersebut bisa turun 
20 persen, 10 persen, dan hilang. 
Jokowi juga meminta para kepala dinas 
kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, 
kota untuk berkonsentrasi dalam 
menghilangkan stunting di daerahnya 
masing-masing. Selain menghilangkan 
stunting di tanah air, presiden juga 
meminta seluruh jajaran Kemenkes 
untuk mencegah adanya angka 
kematian ibu. 

"Jangan sampai negara lain sudah 
berbicara virtual realty, internet of things, 
big data, tapi kita berbicara stunting saja 
belum selesai. Urusan angka kematian 
ibu belum rampung," ungkap Jokowi. 

Dari sesi dialog, presiden mencatat 
permasalahan kesehatan yang berbeda 
di setiap daerah.  Yogyakarta misalnya, 
masalah kesehatan yang masih besar 
angkanya adalah stunting dan anemia 
remaja. Angka anemia remaja sekitar 
34%. Permasalahnya adalah pola gaya 
hidup remaja yang takut konsumsi 
banyak makanan karena takut gemuk, 
sehingga asupan gizi dan zat besi 
kurang. Namun, Pemerintah Yogyakarta 
dalam hal ini Dinkesnya telah melakukan 
sosialisasi ke setiap sekolah, Posyandu, 
Posbindu terkait gizi dan pemberian zat 
besi.

Lain halnya dengan Kabupaten 
Halmahera, Maluku Utara. Masalah 
kesehatan wilayah ini adalah HIV. 
Di Kutai Barat masalahnya adalah 

kekurangan tenaga medis di Puskesmas. 
Dari 19 Puskesmas, empat di antaranya 
kekurangan dokter. Di Kabupaten 
Natuna, masalah kesehatannya adalah 
hipertensi. Kondisi masyarakatnya kurang 
makan sayur dan buah. Selain itu, yang 
dibutuhkan adalah peningkatan kapasitas 
dokter dan jumlah alat kesehatan.

''Negara kita negara besar dengan 
tantangan dan persoalan yang beda. 
Inilah tanggungjawab bersama untuk 
menyelasian tantangan itu,'' ujar 
Presiden Jokowi menanggapi aneka 
persoalan kesehatan di tanah air yang 
diungkapkan peserta.
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wawancaRa KEpala pusKEsmas sawahlEga 

PROGRAM INOVASI MENURUNKAN STUNTING

Pada tahun 2019, Kabupaten Band-
ung menjadi salah satu lokasi prioritas 
penurunan stunting di Indonesia. Pusk-
esmas Sawahlega, Kabupaten Bandung 
merupakan Puskesmas di Kecamatan 
Cicalengka, Kabupaten Bandung yang 
telah berupaya melalui berbagai macam 
program prioritasnya sebagai komitmen 
mereka untuk menurunkan angka keja-
dian stunting di daerahnya. Kali ini tim 
Warta Kesmas berkesempatan mewaw-
ancarai Kepala Puskesmas Cicalengka, 
H. Iwan Rohman, SKM, MM mengenai 
program priorotas yang telah dilakukan 
untuk menurunkan stunting.

Tanya (T) : Kabupaten Bandung menja-
di lokus prioritas penurunan stunting 
di Indonesia, menurut Bapak hal-hal 
apa saja kah yang menjadi penyebab 
stunting ada di wilayah kerja Puskes-
mas Sawahlega ini?

Jawab (J) : Seperti diketahui masalah 
kesehatan adalah masalah yang multi 
dimensi, bukan hanya menjadi mas-
alah di sektor kesehatan. Banyak sekali 
faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. 

Beberapa desa di wilayah kami ada di 
perbukitan, namun saat ini akses menuju 
ke daerah tersebut sudah diperbaiki, itu 
hanya satu contoh penyebabnya. Selain 
itu, sebenarnya wilayah kerja kami ini 
merupakan daerah perkebunan dan per-
tanian. Namun yang seringkali diutarakan 
oleh penduduk adalah ketidakmampuan 
untuk membeli bahan makanan untuk 
dikonsumsi. Jadi sepertinya masyarakat 
masih belum memahami bahwa mereka 
bisa memanfaatkan apa yang mereka 
miliki untuk memperbaiki status gizi anak 
mereka.

(T) :  Bisakah Bapak ceritakan apa yang 
sudah dilakukan untuk menurunkan 
stunting di wilayah kerja Puskesmas 
Sawahlega?

(J) : Ada beberapa program inovasi 
yang telah kami lakukan. Salah satunya 
adalah Makin Sahdu yang merupakan 
kepanjangan dari Makanan Kekinian 
Sehat Terpadu. Pada dasarnya, Makin 
Sahdu ini merupakan pendidikan gizi 
yang langsung dilakukan ke masyarakat 
dengan melibatkan bidan Puskesmas 

Oleh EMA PUSPITA

sebagai fasilitator, perangkat desa, kader 
dan juga masyarakat. Awal mula adanya 
program ini adalah seperti kita ketahui 
Indonesia menghadapi masalah gizi 
ganda, dan ini juga kami alami. Nah, 
Makin Sahdu ini lahir sebagai suatu 
upaya pendidikan gizi yang menekankan 
pada masyarakat mengenai pentingnya 
memberikan makanan yang baik kualitas 
gizinya untuk anak-anak. Di Sawahlega 
sendiri  hasil bulan penimbangan balita, 
ada saja kami temukan masalah gizi, 
walaupun masih dibawah ambang batas 
masalah gizi. Namun kami menyadari 
berapapu angka yang kami temukan hak 
itu merupakan suatu masalah, sehingga 
kami berkomitmen untuk menurunk-
an angka masalah gizi di wilayah kerja 
kami salah satunya melalui pelaksanaan 
MAKIN SAHDU. MAKIN SAHDU ini juga 
menjadi program unggulan yang dibawa 
tenaga gizi kami ke pemilihan Nakes 
Teladan tahun 2017. 

Pada awal pelaksanaan Makin Sahdu 
ini,  dana yang kami gunakan merupa-
kan dana swadaya dari masing-mas-
ing desa, dimana baru dua desa yang 

menyanggupi untuk melaksanakan 
Makin Sahdu di desanya. Kami melaku-
kan pendekatan  ke perangkat desa dan 
mereka sangat mendukung termasuk 
untuk menyediakan dananya. Puskesmas 
dalam hal ini Tenaga Gizi Puskesmas, 
menjadi fasilitator dalam pelaksanaann-
ya. Kemudian pada setiap pelaksanaan 
Makin Sahdu akan ada praktek pem-
buatan makanan dengan bahan-bahan 
local dan itu dilakukan oleh para kader 
bersama masyarakat, tenaga gizi kami 
mendampingi sekaligus memberikan 
informasi mengenai komposisi gizinya 
termasuk bahan-bahan pengganti apabi-
la masyarakat tidak memiliki bahan yang 
digunakan pada praktek pembuatan 
makanan tersebut.

(T) : Sejauh mana antusias masyarakat 
pada pelaksanaan MAKIN SAHDU?

(J) : Pelaksanaan MAKIN SAHDU 
biasanya dilaksanakan bersama pelak-
sanaan Posyandu. Tentunya masyarakat 
antusias menguikuti kegiatan ini karena 
banyak hal yang bida mereka dapat-
kan terutama bagaimana menyiapkan 
makanan yang ekonomis, murah, 
menarik dan disukai anak-anak. Perlu 
kami sampaikan MAKIN SAHDU ini tidak 
melihat status gizi anak, jadi semua 
ibu yang memiliki anak dapat mengi-
kuti kegiatan ini. Kami selalu berupaya 
melalui kegiatan ini pengenalanan 
bahan makanan dapat dilakukan secara 
terpadu. Masyarakat harus mengenali 
bahan-bahan makanan local yang sesuai 
dengan prinsip gizi seimbang. Jadi kami 
juga harus kreatif dalam mengenalkan 
makanan-makanan termasuk makanan 
kekinian agar masyarakat antusian untuk 
mengikuti kegiatan ini, misalnya kami 
ajarkan membuat bakso, schotel tahu 
dan sebagainya. Masyarakat pun jadi me-
mahami bahwa mereka bisa memanfaat-
kan bahan makanan yang mereka miliki 
untuk menciptakan makanan yang enak 
dan disukai keluarga termasuk anak-
anak. Ketika anak-anak makan makanan 
dengan gizi yang baik maka status gizi 
anak akan naik secara bertahap minimal 
berat badan menurut umur.

(T) : Bagaimana dukungan lintas sektor 
termasuk masyarakat dalam pelaksa-
naan MAKIN SAHDU?

(J) : Alhamdulillah lintas sektor sangat 
mendukung. Seperti yang sebelum-
nya saya sampaikan perangkat desa 
sangat mendukung kegiatan ini terma-
suk penyediaan dananya. Pada awal 
pelaksanaan MAKIN SAHDU juga belum 
memiliki legalitas, namun saat ini sudah 
ada Peraturan Desa yang menaungi 
pelaksanaan MAKIN SAHDU di mas-
ing-masing desa, meskipun belum 
semua desa melaksanakan. Ini merupa-
kan bukti bahwa kami tidak sendiri. Kader 
juga sangat membantu pelaksanaan 
di lapangan, mereka yang memasak 
bersama ibu-ibu di desa. Sampai saat ini 
kami juga terus melaksanakan advokasi, 
kami selalu membawa setiap program di 
Puskesmas kami pada setiap rapat lintas 
sektor dengan harapan dukungan lintas 
sektor menjadi semakin kuat. Di internal 
Puskesmas kami juga saling bahu-mem-
bahu, meskipun ini merupakan program 
gizi, namun kami tetap berkolaborasi 
agar pelaksanaan program yang kami 
keluarkan menjadi maksimal, contoh 
lainnya adalah pelaksanaan Kelas Ibu 
Hamil yang memasukan pendidikan gizi 
didalamnya.

(T) : Adakah program unggulan lainnya 
untuk mendukung penurunan stunting 
di Puskesmas Sawahlega?

(J) : Kami juga memiliki program SEHATI, 
Sehat Untuk Buah Hati. Sehati merupa-
kan wadah atau forum tanya jawab yang 

pada awalnya untuk ibu hamil. Namun 
kemudian terus berkembang menjadi fo-
rum komunikasi antara Puskesmas, Lin-
tas Sektor misalnya adalah MUI dan Ibu 
Hamil serta ibu bayi hingga balita. Jadi 
SEHATI ini menjadi grup yang meman-
faatkan kemajuan teknologi WhatsUp 
Group sebagai konsultasi online 24 jam. 
Masyarakat bebas menanyakan segala 
hal termasuk masalah gizi yang nantin-
ya akan dijawab oleh petugas-petugas 
kami. Hampir semua petugas puskesmas 
kami masuk ke dalam wa grup tersebut. 
Kami berharap SEHATI ini menjadi sum-
ber informasi yang valid bagi masyarakat 
sehingga pengetahuan masayarakat 
bertambah dan masalah kesehatan 
terutama masalah ibu dan anak menjadi 
berkurang.

(T) : Bagaimana harapan Bapak kede-
pannya dengan adanya 2 program 
inovasi ini?

(J) : Tidak bisa dipungkiri PR kami masih 
banyak. Kami juga tidak bisa hanya men-
gandalkan dua program inovasi ini untuk 
menurukan berbagai masalah kesehatan 
di wilayah kerja kami. Kedepan kami 
sangat berharap dukungan lintas sektor 
yang sudah baik ini menjadi lebih baik 
lagi dan tentunya masyarakat juga sema-
kin semangat dan patuh untuk mengikuti 
semua saran yang tenaga kesehatan 
sampaikan kepada mereka.
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JALAN SEHAT DAN PEKAN KONSELING GIZI

Memperingati Hari Gizi Nasional ke-59, 
Kementerian Kesehatan RI bersama 
Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) 
membagikan buah-buahan gratis serta 
memberikan edukasi hidup sehat kepada 
masyarakat DKI Jakarta di area Car 
Free Day (CFD), Bundaran HI, Minggu 
(27/1/2019). 

Ratusan peserta  mengenakan kostum 
putih bertuliskan "Hari Gizi Nasional 
2019". Mereka berjalan bersama-sama 
sambil membagikan buah dari arah 
Kantor Kementerian Agama menuju 
Bundaran HI seraya meneriakkan yel-
yel "Hari Gizi Nasional, go gizi go gizi 
go!". Aksi ini disambut baik oleh warga 
yang tengah berolahraga di kawasan 
Bundaran HI.

Oleh HERY SUDARYATNO

Ketua Umum Persagi, Minarto, 
mengatakan aksi bagi-bagi buah 
ini dilakukan untuk menyadarkan 
masyarakat akan pentingnya 
mengonsumsi buah dan sayuran.

Selain melakukan aksi bagi-bagi buah-
buahan, dilakukan pula senam bersama 
dan konseling gizi gratis bagi masyarakat 
yang berolahraga di CFD.

pERistiwa Dirjen Kesmas, dr. Kirana Pritasari, MQIH 
dalam pesannya mengatakan acara jalan 
sehat ini dilaksanakan sebagai salah 
satu perwujudan Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat, di samping perilaku sehat 
lainnya yaitu: 1) Melakukan aktivitas fisik; 
2) Mengonsumsi sayur, buah, dan ikan; 
3) Memeriksa kesehatan secara rutin; 4) 
Tidak merokok; 5) Tidak mengonsumsi 
alkohol; 6) Melaksanakan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 7) 
Membersihkan lingkungan.

Saat ini, Indonesia masih dihadapkan 
pada tantangan berbagai permasalahan 

gizi, yaitu masih tingginya prevalensi 
stunting (pendek/kerdil), underweight 
(berat kurang), wasting (kurus), dan 
anemia pada ibu hamil serta semakin 
meningkatnya obesitas pada dewasa 
(Riskesdas, 2018). Berbagai masalah gizi 
tersebut dapat menjadi salah satu faktor 
yang menghambat peluang Indonesia 
untuk menjadi negara maju. 

Berbagai permasalahan gizi saat ini, baik 
gizi kurang dan gizi lebih, terjadi hampir 
di seluruh strata ekonomi masyarakat 
baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal 
ini menunjukkan bahwa yang mendasari 

terjadinya masalah gizi tersebut 
bukan hanya kemiskinan, namun juga 
kurangnya pengetahuan masyarakat 
akan pola hidup sehat dan pemenuhan 
gizi yang optimal.

Dengan kampanye hidup sehat ini 
diharapkan dapat meningkatkan 
komitmen dan mempererat kolaborasi 
seluruh elemen bangsa untuk bekerja 
bersama membangun gizi dalam 
upaya mencegah stunting demi bangsa 
Indonesia yang sehat dan berkualitas.
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4 tahun capaian pROgRam KEsEhatan

Selama empat tahun pelaksaan program 
kesehatan dari kurun waktu 2015-2018, 
terjadi peningkatan capaian. Berbagai 
program Kementerian Kesehatan 
RI tentu saja dimaksudkan untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
Indonesia.

Terkait kondisi kesehatan masyarakat, 
misalnya dalam peningkatan kesehatan 
ibu dan anak, cakupan persalinan oleh 
tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan 
kesehatan (Fasyankes) merupakan salah 
satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal 
itu tercantum dalam RPJMN -2015
2019. Dari tahun 2015 cakupan terus 
meningkat, dari 78,43% menjadi 80,61% 
(2016). Di tahun 2017 sampai dengan 
Desember menjadi 83,67%. Kemudian 
per November 2018 menjadi 73,50% 
ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga 
kesehatan dan bersalin di Fasyankes.

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek 
mengatakan cakupan ini terus 
meningkat, mengingat data sampai akhir 
Desember 2018 masih dalam proses 
pengumpulan dari Pengelola Program 
KIA di kabupaten/kota dan provinsi.

“Sudah ada peningkatan kesadaran 
masyarakat, khususnya ibu bersalin 
untuk melakukan persalinan di Fasyankes 
dan ditolong oleh tenaga kesehatan,” 
ungkap  Menkes Nila pada jumpa pers 
awal tahun di Gedung Kementerian 
Kesehatan RI, Kamis (10/1).

Selain itu, berdasarkan data Riskesdas 
2013, persentase Balita yang 
mengalami stunting sebanyak 37,2% 
dan pada tahun 2018 (Riskesdas 2018) 
menurun sebanyak 6,4% menjadi 
30,8%. Peningkatan kondisi kesehatan 
masyarakat terlihat juga dari capaian 
kesehatan lingkungan tahun 2015 hingga 

Oleh RINARSO

2018. Peningkatan itu terlihat mulai dari 
jumlah desa yang sudah melakukan 
STOP Buang Air Besar Sembarangan 
(Open Defecation Free) dari 4.557 desa 
(tahun 2015) menjadi 17.751 desa (31 
Desember 2018, pukul 13.00 WIB) atau 
meningkat sebanyak 13.194 desa.

“Untuk kelanjutannya, Kementerian 
Kesehatan akan terus meningkatkan 
kesehatan masyarakat dengan 
penguatan Germas, pengendalian 
penyakit, peningkatan akses dan mutu 
pelayanan kesehatan, serta pemantapan 
JKN/KIS,” pesan Menkes

pERistiwa
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pERistiwa

mEntERi KEsEhatan lantiK
sEtditJEn KEsmas baRu

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek baru 
saja melantik 1 pejabat tinggi Madya 
dan 5 pejabat tinggi Pratama Kemenkes, 
Jumat (1/2) di Gedung Kementerian 
Kesehatan. Salah satu pejabat tinggi 
pratama yang dilantik adalah Sekretaris 
Ditjen Kesmas dr. Eni Gustina, MPH. 

Sebelum menjabat tugas barunya, dr. 
Eni Gustina adalah Direktur Kesehatan 
Keluarga (2016 - Feb 2019), Kepala Pusat 
Promosi Kesehatan (2015), dan Kepala 
Subdit Bina Kelangsungan Hidup Bayi, 
Direktorat Bina Kesehatan Anak (2014). 
dr. Eni merupakan lulusan Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia dan 
meraih gelar Master of Public Health dari 
Mahidol University Thailand.

“Kepada saudara yang baru saja dilantik, 
agar senantiasa mengembangkan 
kemampuan diri, baik manajerial 
maupun leadership sehingga dapat 
menjadi panutan terkemuka atau 
outstanding role model leadership 
character,'' pesan Menkes.

Menkes juga menyampaikan beberapa 
pesan lainnya. Pesan kedua, pejabat 
harus sanggup bekerja keras dan cerdas, 

mampu melakukan terobosan yang 
positif melalui pikiran kreatif, inovatif, 
dan sistematis untuk kepentingan 
nasional. Ketiga, pejabat agar memimpin 
reformasi birokrasi di lingkungan 
kerja dengan menerapkan budaya 
kerja keterbukaan, disiplin, mengubah 
pola pikir dari comfort zone menjadi 
competitive zone. Keempat, memiliki 
jiwa semangat mewujudkan good 
governance dalam menilai keberhasilan 
pencapaian program kerja. Hal itu bukan 
saja berdasarkan pada penyerapan 
anggaran yang baik, tetapi juga tetap 
menganalisis manfaat dan dampak 
positif output dan outcome yang 
dirasakan oleh masyarakat.

Oleh BAGUS SATRIO UTOMO

''Keberhasilan pembangunan sangat 
dipengaruhi oleh faktor sumber daya 
manusia, sehingga dalam mengisi 
semua jabatan di Kementerian 
Kesehatan dipilih sosok terbaik melalui 
proses seleksi yang objektif, jujur, adil, 
terbuka, sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku,'' kata Menkes Nila.

Menkes Nila juga mengingatkan prinsip 
profesionalisme, prestasi kinerja, serta 
jenjang pangkat yang sesuai selalu harus 
dipegang teguh tanpa membedakan 
jenis kelamin suku dan agama.

Selamat bekerja dan berkarya, dr. Eni 
Gustina, MPH. 

Salam Sehat, salam GERMAS!

sejak

lahir
sampai

5 tahun
Ibu mendapat

penyuluhan gizi

pertumbuhan balita

untuk mengetahui

status pertumbuhan

balita

sebagai deteksi dini

gangguan pertumbuhan

balita

1. 2. 3.

berat badan
tidak naik

berat badan
di Bawah
Garis Merah

konsultasikan balita

ke Puskesmas

Bila

balita sakit
demam/batuk
/pilek/diare

4.

Mengapa
Posyandu:
Mengapa
Posyandu:

Agar dapat
memantau
pertumbuhan
balita

Ibu mendapatkan
pengetahuan

Ibu hamil mendapat
tablet tambah

darah

Imunisasi lengkap

Mendapatkan
makanan

tambahan bergizi

Menimbang balita
setiap bulan

Mendapat
kapsul vitamin A merah
& kapsul vitamin A biru
Hanya diberikan untuk Balita 12 - 59 bulan dan Ibu Nifas

Hanya diberikan untuk bayi 6 - 11 bulan

  5Paket Informasi dan Edukasi Keluarga Sehat
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KOlabORasi pusat dan daERah dalam pEningKatan 
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) 
Ditjen Kesehatan Masyarakat (Kesmas) 
Tahun 2019 yang mengusung tema 
“Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam 
Peningkatan Derajat Kesehatan 
Masyarakat”, secara resmi dibuka dengan 
ditandai pemukulan gong oleh Menteri 
Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita 
Moeloek, SpM (K) pada Senin malam 
(18/3/2019) lalu.  Acara pembukaan 
yang digelar di Hotel Sultan Jakarta itu, 
dihadiri oleh para pejabat eselon satu 
di Kemenkes, dan para undangan lain 
peserta pertemuan dari seluruh dinas 
kesehatan provinsi di Indonesia.

“Kegiatan pelaksanaan Rakontek ini 
merupakan tindak lanjut dari hasil 
Rakerkesnas 2019 yang dilaksanakan 
beberapa waktu lalu,” ucap Menkes 
mengawali kata sambutannya.

Lebih lanjut Menkes berharap, nantinya 
akan terjadi penurunan Angka Kematian 
Ibu dan Neonatal, percepatan eliminasi 
tuberkulosis, peningkatan cakupan dan 
mutu imunisasi guna mendukung upaya 
penurunan prevalensi stunting.

‘’Selanjutnya, aksi ini akan dituangkan 

dalam pembahasan Rakerkesdas di 
daerah masing-masing,” ujarnya.

Hal lain yang diharapkan Menkes adalah 
pencegahan dan pengendalian terhadap 
penyakit tidak menular.

“Salah satu faktor penyebab penyakit 
tidak menular adalah obesitas. Oleh 
karenanya perlu dicegah dengan 
menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat (Germas),” ungkapnya. Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat yang dimaksud 
adalah seperti melakukan aktivitas 
fisik, makan sayur dan buah, serta rajin 
memeriksakan kesehatan.

Pada bagian akhir sambutannya, Menkes 
menyampaikan bahwa kesehatan 
merupakan kunci keberhasilan dalam 
meningkatkan Human Capital Index 
(HCI) dan pembangunan kesehatan 
berkelanjutan (SDG’s) yang memiliki 
korelasi yang kuat untuk memperbaiki 
posisi HCI Indonesia. Untuk itu 
diperlukan kolaborasi pusat dan daerah 
dalam pembangunan kesehatan 
berkelanjutan (SDG’s) dengan melakukan 
akselerasi pembangunan kesehatan 
melalui penguatan pusat dan daerah 

Oleh FERY FIRMANSYAH

dalam pelayanan kesehatan masyarakat 
dan pemberdayaan masyarakat.

Indikator Derajat Kesehatan 
Masyarakat Meningkat

Di acara yang sama, Direktur Jenderal 
Kesehatan Masyarakat (Dirjen 
Kesmas), dr. Kirana Pritasari, MQIH 
mengungkapkan hasil Rikesdas tahun 
2018 mengalami banyak perbaikan.  

“Tahun 2019 merupakan tahun terakhir 
RPJMN 2014 – 2019. Hasil evaluasi 
tengah tahun RPJMN, SDKI 2017 dan 
hasil Riskesdas 2018  menunjukkan 
adanya beberapa perbaikan indikator 
derajat kesehatan masyarakat,” ujar 
Dirjen Kesmas dalam laporannya.

Perbaikan indikator yang Dirjen Kesmas 
maksud, di antaranya perbaikan akses 
pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, 
usia reproduksi dan lanjut usia. Selain 
itu meliputi perbaikan status gizi pada 
balita, penurunan stunting dan wasting, 
serta perubahan perbaikan pada akses 
sanitasi dan air bersih. Akan tetapi, Dirjen 
mengakui pencapaian tersebut masih 

tertinggal dibandingkan negara-negara 
maju. Untuk itu, menurut Dirjen, upaya 
perbaikan, peningkatan jangkauan 
pelayanan kesehatan harus terus 
dilakukan agar mampu memberikan 
pelayanan kesehatan yang menjadi hak 
masyarakat.

“Cakupan Kesehatan Semesta 
merupakan tujuan yang harus kita capai,” 
tegasnya.

Indonesia memiliki jumlah usia 
produktif dan angkatan kerja yang 
sangat besar. Tak heran jika Indonesia 
merupakan sasaran berbagai program 
promotive dan preventif, seperti 
Program Kesehatan Kerja dan Olah 
Raga serta Program Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan Masyarakat yang 
semuanya berupaya untuk melakukan 
intervensi dalam perubahan perilaku.

“Intervensi untuk menjangkau kelompok 
usia produktif itu melalui berbagai 
tatanan, seperti sekolah dan tempat 
kerja, baik sektor formal dan informal 
dalam pencegahan dan penanggulangan 
penyakit tidak menular,” pungkas Dirjen.

Pada kesempatan itu pula, Dirjen 
Kesmas menyampaikan maksud dan 
tujuan penyelenggaraan pertemuan 
tersebut antara lain untuk sinergisme 
dan integrasi penggerakan kegiatan 
Kesehatan Masyarakat antara Pusat, 34 
Provinsi dan 160 lokus kab/kota stunting 
TA 20, melakukan sosialisasi kebijakan 
program kesehatan masyarakat 2019 
dan 2020 pada 34 provinsi dan 160 
kab/kota lokus stunting, dan untuk 
menindaklanjuti langkah operasional 
hasil Rakerkesnas 2019.

Hasil yang diharapkan di akhir 
pertemuan ini adalah diperolehnya  
informasi kebijakan dan teknis program 
serta tersusunnya sinkronisasi rencana 
operasional kegiatan pemanfaatan dana 
dekonsentrasi, dana BOK tahun 2019 
sampai pada level kabupaten/kota.

Lomba-Lomba yang mewarnai 
rakontek Kesmas

Rakontek Kesmas tahun 2019 diwarnai 
dengan penyelenggaraan aneka lomba 
seperti senam, vlog, dan lomba poster 
inovasi program Kesmas, yang masing-
masing diikuti oleh peserta dari dinas 

kesehatan provinsi di Indonesia.

Lomba senam dilaksanakan di 
halaman Hotel Sultan Jakarta tempat 
diselenggarakannya acara pertemuan 
Rakontek, yang diikuti oleh lebih dari 
13 provinsi yang mendaftar pada 
penyelenggaraan lomba tersebut. 
Tampilan gaya dan keserasian gerak dari 
masing-masing peserta lomba menjadi 
kriteria dalam penilaian juri.

Pada gelaran lomba-lomba, Dinkes 
Provinsi Gorontalo banyak menuai 
prestasi. Vlog bertema “Gerakan 
Masyarakat Gorontalo Sehat Diawali Dari 
Kita”, berhasil mengangkat Dinas Provinsi 
Gorontalo menjadi juara pertama 
lomba Vlog Inovasi Program Kesehatan 
Masyarakat (Kesmas) mengalahkan 
Provinsi Maluku dan NTB. Namun untuk 
kategori lomba senam versi Asian Para 
Games, Dinkes Provinsi Gorontalo harus 
puas berada di posisi ketiga, berada 
di bawah Provinsi Sulawesi Barat dan 
Bengkulu. Sedangkan piala Lomba 
Poster Program Germas diraih oleh 
Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, 
dan Aceh.

Atas prestasi yang diraih oleh Dinkes 
Provinsi Gorontalo, Kepala Bidang 
Kesehatan Masyarakat, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) 
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 
dr. Rosina Kiu berharap pencapaian ini 

menjadi motivasi untuk peningkatan 
kinerja.

“Saya berharap ini bisa menjadi motivasi 
bagi aparatur untuk lebih meningkatkan 
kinerja dan menciptakan inovasi terkait 
program yang dapat mendukung 
pencapaian program kesehatan, 
khususnya yang ada di Provinsi 
Gorontalo,” ujar dr. Rosina.

Penghargaan kepada Dinkes Provinsi 
Gorontalo disampaikan oleh Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. 
H. Triyanto S. Bialangi, M.Kes. 

“Terima kasih kepada tim atas prestasi ini, 
semoga menjadi motivasi untuk terus 
berinovasi menciptakan ide-ide kreatif 
dalam pelaksanaan program kesehatan, 
terutama mengampanyekan Pola Hidup 
Bersih dan Sehat melalui Germas,” ujar 
dr. Triyanto.

Sementara itu, Dinas Kesehatan 
Provinsi Sulawesi Utara, mengandalkan 
‘Malendong’ Stunting menjadi program 
inovasi yang diperkenalkannya pada 
Rakonteks Kesmas Tahun 2019.

Dijelaskan oleh Kepala Bidang Kesmas 
Dinas Kesehatan Sulut, dr. Rima Lolong 
MKes, ‘Malendong’ Stunting merupakan 
program terintegrasi lintas sektor dalam 
penanggulangan stunting di Sulawesi 
Utara. Pelaksanaannya dimulai dari 
Kabupaten Bolmong Utara. (fey)
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sEmangat hidup sEhat daRi dEsa OElimin

Dalam 30 tahun terakhir ini, Indonesia 
mengalami perubahan pola penyakit 
atau yang sering disebut transisi 
epidemiologi. Pada era 1990an, 
penyebab kematian dan kesakitan 
terbesar adalah penyakit menular 
seperti Infeksi Saluran Pernapasan 
Atas, TBC, diare dll. Namun sejak 
tahun 2010, penyebab kesakitan dan 
kematian terbesar adalah Penyakit Tidak 
Menular (PTM) seperti stroke, jantung, 
dan kencing manis. PTM saat ini dapat 
menyerang bukan hanya usia tua tetapi 
telah bergeser ke usia muda, dan dari 
semua kalangan, kaya atau miskin serta 
tinggal di kota maupun di desa.

Perbaikan lingkungan dan perubahan 
perilaku ke arah yang lebih sehat 
perlu dilakukan secara sistematis dan 
terencana oleh semua komponen 
bangsa. Karena itu Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (Germas) menjadi sebuah 
pilihan dalam mewujudkan derajat 
kesehatan masyarakat yang lebih baik. 
Dalam pendekatan Germas, ada empat 
kelompok sasaran yang akan didekati, 

yakni tenaga kesehatan, pengambil 
kebijakan, institusi, dan masyarakat 
umum.

Untuk lebih menggaungkan gerakan 
tersebut, Direktorat Jenderal Kesmas 
bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI 
menyelenggarakan Sosialisasi Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat bersama 
masyarakat Desa Oelimin, Kabupaten 
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Kegiatan sosialisasi dihadiri ratusan 
warga dan tokoh masyarakat yang 
dipandang mampu menjadi motor 

Oleh HERI SUDARYATNO

penggerak bagi upaya pemanfaatan 
program Germas. Pesertanya terdiri 
dari berbagai lintas sektor antara lain 
kader Posyandu, anggota jemaat 
gereja, dan perwakilan dari Puskesmas 
Desa Oemilin. Sosialisasi ini disambut 
antusias oleh warga yang dengan penuh 
semangat memberikan masukan, saran, 
dan kritik terhadap pembangunan 
kesehatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut 
Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan 
Provinsi NTT,  rombongan Kementerian 

pERistiwa

Kesehatan, anggota Komisi IX DPR RI, 
Drs. Julianus Pote Leba, M.Si, Kepala 
Bidang Kesmas Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang, tokoh masyarakat, 
tokoh agama serta warga masyarakat 
setempat.

Semua berkomitmen menggemakan 
semangat untuk mengajak hidup 
sehat: "Sehat dimulai dari saya." Sebuah 
komitmen yang relatif mudah, dan dapat 
mengawalinya dengan hal yang mudah 
pula seperti cuci tangan pakai sabun, 

dilanjutkan dengan tidak merokok, 
makan buah dan sayur, rajin melakukan 
aktivitas fisik, serta selalu cek kesehatan 
secara rutin.

Seorang kader kesehatan, Ernigah 
mengaku sangat senang melihat 
masyarakat mau berkomitmen untuk 
hidup sehat. Ia juga merasa bangga 
dapat mengajak masyarakat untuk 
hidup sehat. "Kami kader Desa Oelimin 
selalu semangat dan siap membantu 
warga untuk hidup sehat. Kami senang 

melakukannya," ungkap Ernigah.

Dalam acara tersebut Panitia Germas 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang 
membagi-bagikan souvenir berupa kaos 
dan tas kepada semua peserta sosialisasi. 

Gerakan masyarakat hidup sehat sudah 
bergema sampai pelosok negeri. 
Program-program kesehatan berjalan 
dengan baik serta dampaknya bisa 
langsung dirasakan masyarakat. 

Jangan lelah dan terus bekerja keras 
mewujudkan Indonesia Sehat!
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Gaya hidup generasi milenial telah 
menjadi sorotan beberapa tahun 
terakhir ini. Mulai dari pergaulan, 
kebiasaan, masalah keuangan, dan 
kesehatan generasi  ini selalu saja 
menarik untuk dibahas. Kaum milenial 
merupakan generasi yang lahir di 
antara tahun 1980-an dan 2000-an.

Penelitian terbaru dari Mental Health 
Foundation (MHF) menemukan generasi 
milenial lebih stres dibandingkan 
kelompok usia lain yang lebih tua 
seperti generasi X. Studi itu menemukan 
sebanyak 28 persen generasi milenial 
yang berada dalam rentang usia antara 
18 hingga 38 tahun merasa lebih 
tertekan dibandingkan rekan kerja yang 
lain. Sementara pada Gen-X yang yang 
berusia antara 53 hingga 71 tahun, stres 
hanya dirasakan oleh sekitar 12 persen 
saja.  

Apa saja kebiasaan generasi millenial 
yang dapat menimbulkan stress? Berikut 
di antaranya:

1. Pola tidur yang buruk

 Kebiasaan begadang cukup melekat 
pada generasi milenial, khususnya 
mereka yang dikejar tenggat 
waktu tugas akhir atau skripsi. 
Kurang tidur dapat mengganggu 
produktivitas esok harinya, 
sehingga mereka mudah gelisah, 
sulit menuntaskan pekerjaan, dan 
berujung pada stres.

2. Jadwal makan yang berantakan

 Menunda waktu makan atau tidak 
menyempatkan diri untuk sarapan 
dapat menyebabkan kadar gula 
darah tidak stabil. Akibatnya mereka 
jadi lebih mudah gelisah, pusing, 
bingung, dan sulit bicara

3. Bermalas-malasan

 Mager atau malas gerak menjadi 
kebiasaan terburuk yang sering kali 
dilakukan para generasi milenial. 
Hanya duduk atau tidur berjam-jam 
lamanya sambil bermain ponsel atau 
gadget lainnya dapat meningkatkan 
risiko kecemasan dan kegelisahan. 

4. Terlalu banyak ngopi

 Minum kopi sudah menjadi tren bagi 
generasi milenial, ditambah dengan 
maraknya cafe kekinian yang acap 
kali menjadi tempat untuk berkumpul 
bersama teman-teman atau 
bahkan untuk meeting membahas 
project tertentu. Konsumsi kopi 
terlalu banyak dapat membuat 
orang mudah gelisah, tersinggung, 
gugup dan lebih cemas. Sensitivitas 
terhadap kafein akan mudah 
meningkat pada orang dengan 
gangguan panik.

5. Main ponsel terlalu lama

 Generasi milenial adalah generasi 
yang dibesarkan oleh teknologi 
digital, era ponsel menjadi barang 
yang tidak terlepaskan. Terlalu 
banyak bermain ponsel dapat 
mempengaruhi gairah sistem 
saraf pusat yang bisa memperkuat 
kecemasan. Selain itu, media sosial 
dapat mengubah suasana hati dan 
depresi.

Oleh DESY SOSANTI RENATA

AWAS, GENERASI MILENIAL RENTAN STRES

sERba-sERbi

6. Curhat dengan teman yang senasib

 Mengeluarkan seluruh isi hati 
mungkin memang dapat melegakan 
perasaan, tapi kebanyakan generasi 
milenial menyampaikan curahan 
hatinya kepada orang yang serupa. 
Ini tidak akan memberikan solusi dan 
akan memperburuk stres.

Untuk itu generasi milenial, yang 
sangat aktif, gila produktif, dan memiliki 
segudang kesibukan setiap harinya, 
harus mampu mengelola stresnya. 
Mengelola stres dengan baik akan 
menjadikan generasi milenial mampu 
mencapai kemaksimalan hidup yang 
ujungnya akan mempengaruhi masa 
depan Indonesia. 

Berikut ini tips buat milenial untuk 
menjaga kesehatan mental atau 
terhindar dari stres, bahkan depresi:

1. Menata pola hidup

 Pola hidup serba instan, praktis, 
dan modern memang tidak salah, 
selama diimbangi dengan jadwal 
yang masuk akal. Kebanyakan 
milenial justru menghabiskan 
hampir seluruh waktu mereka untuk 
bekerja dan aktivitas lain. Duduk 
di depan layar komputer berjam-
jam lamanya, tak lepas dari gadget 
sampai rela menunda makan dan 
minum. Perilaku tersebut membuat 
kehidupan mereka tidak lagi “normal” 
dan seimbang, sebagaimana yang 
disarankan dalam pola hidup sehat. 

 Sangat penting untuk menata 
pola hidup lebih baik dan teratur, 
menjadikan waktu bekerja dan 
aktivitas lain berjalan dengan 
seimbang. Contoh sederhananya 
menikmati makan malam dengan 
keluarga, olahraga, berkumpul 
bersama teman dan keluarga, 
mendengarkan musik, main video 
game kesukaan, rekreasi, dan 
lainnya.

2. Bersosialisasi secara nyata

 Menjelajah dunia maya bukan hal 
baru lagi bagi milenial. Segala sosial 
media dicoba, kepo sana sini, dan 
berteman dengan banyak orang 
di jagad maya. Hal ini wajar saja 
selagi masih dalam batas waktu 

yang wajar. Tapi sayangnya, milenial 
cenderung menghabiskan waktu 
bergaul di sosial media ketimbang 
dunia nyata, termasuk dengan 
keluarga dan temannya. Sehingga 
muncul pernyataan bahwa media 
sosial mendekatkan yang jauh dan 
menjauhkan yang dekat. Setuju 
enggak?

 Kondisi tersebut kerap membuat 
mereka tidak respek terhadap 
lingkungan sekitar, merasa asing 
ketika tinggal di rumah bersama 
dengan anggota keluarga, atau 
bahkan merasa tidak perlu untuk 
berteman dengan orang-orang 
di sekitarnya. Masalah itu bisa 
diatasi dengan cara membatasi diri 
dalam menggunakan sosial media 
dan gadget. Akses media sosial 
seminim mungkin, sehingga ada 
banyak waktu yang tersisa untuk 
bersosialisasi di dunia nyata.

3. Pilih jam kerja yang fleksibel

 Jam kerja formal, berbagai 
kesibukan, kelelahan dalam 
perjalanan menuju tempat kerja 
merupakan faktor lain yang sangat 
rentan memicu stres. Hal ini 
dirasakan banyak pekerja, termasuk 
milenial. Masalah tersebut dapat 
dihindari dengan cara memilih 
jam kerja yang fleksibel dan lebih 
nyaman. Dengan begitu, dapat 
menekan tingkat stres, bahkan 

depresi dan membuat milenial bisa 
hidup dengan lebih tenang dan 
bahagia.

4. Lakukan meditasi

 Ada saatnya, pekerja termasuk 
milenial membutuhkan ketenangan 
sehingga mampu berpikir dengan 
lebih jernih. Menenangkan pikiran 
bisa diatasi dengan melakukan 
meditasi. Meditasi dapat membantu 
menyalurkan energi positif, memberi 
ketenangan, dan kenyamanan agar 
pikiran kembali rileks dan jernih. 

5. Jalani hobi 

 Apa saja kegiatan yang disukai? 
Apakah berbelanja, jalan-jalan di 
mall, karaoke, nonton film, berkebun, 
memasak, atau traveling? Nah, 
lakukan apa saja yang bisa membuat 
tubuh dan pikiran menjadi rileks, 
namun kegiatan itu harus positif agar 
tidak menimbulkan masalah baru.

6. Lakukan gaya hidup sehat

 Mulailah melakukan gaya hidup 
sehat seperti konsumsi makan 
yang sehat dan bergizi, istirahat 
yang cukup, stop merokok, dan 
hindari minuman beralkohol dan 
obat-obatan terlarang. Gaya hidup 
sehat akan membuat badan lebih 
sehat, produktivitas meningkat, dan 
terbebas dari rasa gelisah atau cemas 
berlebih. 
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Pernah bingung memilih tempat 
makan/restoran saat traveling di lokasi 
baru? Bukan karena bingung memilih 
menu, tetapi karena khawatir akan 
kebersihannya. Kita tentu tidak mau 
mengalami diare atau demam thipoid 
atau bahkan keracunan makanan. 
Namun kini, tidak perlu bingung dan 
khawatir sebab informasi Tempat 
Makan yang Sehat bisa diunduh dari 
ponsel pintar melalui aplikasi Gerakan 
Masyarakat Pangan Aman Sehat 
(GERMAS PAS). 

Aplikasi GERMAS PAS bertujuan 
memudahkan masyarakat dalam 
mengakses informasi pangan yang aman 
dan sehat. Seiring dengan kemudahan 
masyarakat dalam mengakses informasi 
terkait kesehatan termasuk pangan yang 
aman dan sehat, kesadaran masyarakat 
untuk mengonsumsi pangan yang aman 
dan sehat pun semakin meningkat. 
Saat ini GERMAS PAS hadir untuk 
menyediakan informasi terkait tempat 
pengelolaan pangan siap saji yang aman 
dan sehat.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan 
telah memiliki sistem pencatatan 
dan pelaporan pengawasan dan 
pembinaan keamanan pangan di Tempat 
Pengelolaan Makanan (TPM) seperti 
rumah makan/restoran, jasa boga, 
pangan jajanan, dan Depot Air Minum 
(DAM) dalam bentuk e-Monev Higiene 
Sanitasi Pangan. Sistem e-Monev 
tersebut sangat bermanfaat bagi petugas 
dan penanggung jawab program 
penyehatan pangan mulai dari tingkat 
Puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/
kota, dinas kesehatan provinsi hingga 
pusat, secara internal untuk memantau 
capaian TPM yang memenuhi syarat 
maupun yang telah bersertifikat laik 
higiene sanitasi pangan. Dengan sistem 
e-Monev ini capaian TPM tersebut dapat 
terpantau secara real time. 

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Pangan 
merupakan jaminan keamanan pangan 
yang diberikan oleh pengusaha pangan 
siap saji kepada konsumen/masyarakat 
dan telah diatur dalam oleh Menteri 
Kesehatan melalui:

a. Kepmenkes No. 1098/Menkes/
SK/VII/2003 tentang Persyaratan 
Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan 
Restoran.

b. Kepmenkes No. 1096/Menkes/Per/
VI/2011 tentang Higiene Sanitasi 
Jasaboga.

c. Permenkes No.  43 Tahun 2014 
tentang Higiene Sanitasi Depot Air 
Minum.

Dalam peraturan–peraturan tersebut 
di atas telah disebutkan bahwa setiap 
usaha TPM (jasa boga, rumah makan, 
restoran, sentra makanan jajanan, DAM) 
WAJIB memiliki izin usaha/tanda daftar 
usaha, izin usaha/tanda daftar usaha 
diberikan kepada pengusaha TPM yang 
telah memiliki Sertifikat Laik Higiene 
Sanitasi. 

Oleh NI NENGAH YUSTINA TUTUANITA

KINI, INFORMASI TEMPAT MAKAN SEHAT
dalam gEnggaman!

Jika selama ini sertifikat laik higiene 
sanitasi hanya disimpan oleh pengelola 
atau maksimal hanya terpampang 
pada dinding rumah makan/restoran, 
maka saat ini masyarakat luas dapat 
mengetahuinya melalui aplikasi GERMAS 
PAS. Aplikasi ini dapat juga digunakan 

oleh para pengusaha pangan siap 
saji terutama yang telah bersertifikat 
laik higiene sanitasi pangan untuk 
mempromosikan usahanya kepada 
masyarakat luas secara gratis. Sedangkan 
bagi pengusaha TPM yang belum 
memiliki sertifikat laik higiene sanitasi 
pangan, diharapkan dapat menjadi 
pemicu untuk segera memprosesnya. 

Jadi tunggu apalagi, ayo unduh dan 
gunakan aplikasi GERMAS PAS sekarang. 
Kini, Informasi Tempat Makan yang Sehat 
dalam Genggamanmu!

Sebelum dapat menggunakan aplikasi 
GERMAS-PAS, pengguna perlu 
melakukan tahapan proses sebagai 
berikut:

•	 Aplikasi	GERMAS-PAS	ini	dapat	di	
download pada smartphone android 
melalui google play store.

•	 Masukan	keyword	“GERMAS	PAS”	
pada form pencarian di google play 
store.

•	 Unduh	dan	install	aplikasi	untuk	
dapat menggunakan dan mengakses 
aplikasi GERMAS-PAS.
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Mengutip dari salah satu tokoh psikologi 
humanistik, Abraham Maslow: “Tidur 
adalah salah satu kebutuhan dasar 
manusia, di samping bernapas, makan, 
minum, kesehatan tempat tinggal, 
pakaian, dan seksualitas.”

Tidur merupakan proses universal yang 
terjadi pada setiap manusia dan makhluk 
hidup lainnya. Tidur sangat diperlukan 
untuk menjaga keseimbangan mental, 
emosional, dan kesehatan. Hal ini 
senada yang tertulis dalam kitab suci 
umat Islam, Al-Qur’an yang menjelaskan: 
“Kami jadikan tidurmu sebagai saat 

melepas lelah” (QS. An - Naba: 9). 
Demikian pula yang dikataka pakar 
kesehatan Kristen bernama Don Colbert 
M.D. Dikatakannya, salah satu rahasia 
hidup sehat dalam Alkitab (Injil) adalah 
tidur. Namun dalam hal ini tentu tidur 
yang wajar dan proposional, bukan tidur 
yang berlebihan. 

Tidur yang baik dan sehat juga terkait 
dengan persoalan waktu. Tak sekadar 
durasi tidur, namun juga pada kapan kita 
tidur, misalnya pagi, siang, sore, petang, 
atau malam, atau secara lebih detail, 
jam berapa sebaiknya kita melakukan 

aktivitas tidur. Selama ini yang terjadi 
ketika kondisi fisik lelah yang berakibat 
rasa kantuk, kita langsung mengambil 
posisi rebahan dan tertidur kapanpun kita 
mau, Jika itu yang menjadi kebiasaan, 
sebaiknya mulai ditinggalkan. Karena 
berdasarkan analisis dari berbagai sudut 
pandang, ternyata waktu tidur sangat 
berpengaruh pada kehidupan seseorang.

Tidur yang dianjurkan, baik menurut 
agama, tradisi (budaya), dan kesehatan 
(medis), adalah selepas waktu isya 
(kira-kira setelah pukul 20.00) dan di 
sepanjang malam hingga waktu subuh 
(kira-kira pukul 04.00). Bisa juga pada 
siang hari antara pukul 10.00 hingga 
15.00. Di luar waktu itu, tidur tidak 
dianjurkan karena dapat menimbulkan 
efek yang tidak baik. Psikolog 
eksperimental di Pusat Gangguan 
Tidur Kettering di Dayton, Ohio, 
Amerika Serikat, Donna Arand, Ph.D 
menyarankan untuk menghindari tertidur 
antara pukul 4-6 sore. Mengapa? Sebab 
hal itu bisa mempengaruhi waktu tidur 
di malam hari. Setelah bangun dari tidur 
senja tersebut, yang sebenernya tidak 
terlalu lama dan belum cukup memadai 
dalam durasi waktu tidur yang wajar 

Oleh SENDY PUCY

AWAS, BAHAYA TIDUR SORE HARI!

dan normal, sangat mungkin kita akan 
mengalami susah tidur pada malam 
harinya. Padahal tidur yang paling baik 
adalah sepanjang malam hingga fajar 
menjelang. Dari sisi budaya, cukup 
banyak tradisi di berbagai masyarakat 
Indonesia yang melarang tidur di sore 
hari atau menjelang maghrib. Istilahnya 
‘pamali’. Dalam Bahasa Sunda kata 
tersebut bermakna larangan atau 
pantangan. Selain tidur sore hari atau 
menjelang maghrib, efek negatif juga 
bisa ditimbulkan akibat tidur pagi 
hari, yakni setelah fajar antara pukul 
5 hingga 9 pagi, karena pada waktu 
tersebut dengan pola tidur yang baik, 
seharusya menjadi waktu yang tepat 
untuk mengawali rutinitas dengan jiwa 
ataupun raga yang lebih segar setelah 
beristirahat. Dan menurut pandangan 
agama, pagi hari adalah saat pintu 
rezeki yang melimpah dan berkah mulai 
terbuka. Jadi, pagi hari merupakan waktu 
yang tepat untuk kita meraihnya.

Jika tidur pagi hari merupakan hal yang 
tidak baik dan tidak dianjurkan, maka 
tidur di sore hari lebih tidak dianjurkan 
lagi, sejauh ini yang dialami sendiri oleh 
penulis saat dihadapkan pada posisi 
tersebut, setelah terbangun dari tidur 
saat petang bukannya membuat badan 
menjadi lebih fit dan segar, melainkan 
malah membuat pusing kepala dan 
cenderung tidak enak badan. Kondisi 
tersebut beberapa kali dirasakan padahal 
sebelum tidur kondisi badan dalam 
keadaan fit dan normal-normal saja. 

So, bagi yang punya kebiasaan tidur sore 
dan telah merasakan dampak negatifnya 
baik dalam jangka pendek maupun 
panjang, sebaiknya segera mengubah 
kebiasaan tersebut. Tidur sore bisa 
digantikan di waktu siang atau paling 
utama saat malam hari. Keep healthy.
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Indonesia sebagai negara kepulauan 
dan memiliki pantai terpanjang di 
dunia, selayaknya untuk memilih 
ikan sebagai bahan pangan pokok 
bagi masyarakatnya. Di samping 
ketersediaan ikan yang melimpah, 
sumber daya perairan ini menjanjikan 
sebagai makanan yang bergizi tinggi, 
menyehatkan, mencerdaskan, bahkan 
secara strategis bisa sebagai instrumen 
untuk memutus rantai kemiskinan.

Konsumsi Ikan

Ikan di negeri ini termasuk hidangan 
utama pendamping nasi, sebagai 
makanan pokok masyarakat. Angka 
Ketersediaan Ikan Nasional pada tahun 
2011 yang jumlahnya 7.904 ribu ton, 
tahun 2015 meningkat menjadi 11.651 
ribu ton, atau mengalami peningkatan 
10,15%.  Dalam hitungan Ketersediaan 
Ikan Per-Kapita pada tahun 2011 adalah 
32,87 kg/kapita/tahun. Adapun Angka 
Konsumsi Ikan pada tahun 2011 terdata 

32,25 kg/kapita/tahun, tahun 2015 
adalah 41,11 kg/kapita/tahun.

Menurut  informasi dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, dari beberapa 
jenis ikan yang banyak dikonsumsi 
masyarakat, angka tertinggi adalah ikan 
nila (9,18%), disusul jenis tuna, cakalang 
dan tongkol (8,11%), lele (6,11%), 
bandeng (5,7%), dan udang (4,32%). 
Dengan angka tersebut, maka perannya 
dalam penyediaan protein rata-rata 11,56 
gram/hari, atau kalau dirinci, ikan nila 
(12,72%), tuna, cakalang dan tongkol 
(9,52%), bandeng (7,87%0 dan lele (7,79%) 

Menurut hasil Survey Diet Total (SDT) 
tahun 2014, rerata konsumsi ikan laut 
adalah 25,5 gram/kapita/hari, olahan ikan 
16,6 gram/kapita/hari, dan ikan air tawar 
11 gram/kapita/hari, udang/ kepiting 
dan olahannya 3,9 gram/kapita/hari dan 
cumi/ keong/ kerang dan olahannya 
1,1 gram/kapita/hari. Sementara itu 
proporsi penduduk yang mengonsumsi 
ikan laut adalah 42,6%, ikan air tawar 

23,4%, olahan ikan 8,7%, udang/kepiting 
dan olahannya 2,6%, serta cumi/keong/
kerang dan olahannya 1,2%.

Ikan Menyehatkan dan Mencerdaskan

Di Amerika Serikat (tahun 1980-an) dan 
beberapa negara maju lainnya, ikan 
dimanfaatkan secara strategis untuk 
memutus rantai kemiskinan. Kepada 
masyarakat yang tergolong di bawah 
garis kemiskinan, bagi wanita yang 
sedang hamil serta bayinya, mendapat 
fasilitas memperoleh kupon gratis untuk 
makanan bergizi tinggi dari supermarket. 
Dalam program Women, Infants and 
Children (WIC), pada periode tertentu 
dilakukan pengetesan kadar darah 
penerima bantuan program, untuk 
mengonfirmasi bahwa bantuan sosial 
tersebut terlaksana dengan baik.

Mereka menggunakan strategi filosofis, 
apabila di kalangan keluarga miskin 
menghasilkan generasi cerdas, maka 

Oleh SOEN’AN HADI POERNOMO
Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Nasional

IKAN DAN GIZI

kemiskinan di negeri itu akan terputus. 
Dampak program ini di masa depan bisa 
menghilangkan warga miskin, karena 
generasi barunya cerdas dan berkualitas.  
Kini hal tersebut telah dianjurkan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan 
program Scaling Up Nutrition.

Secara ilmiah banyak terbukti bahwa 
ikan merupakan bahan pangan yang 
menyehatkan dan mencerdaskan. 
Proteinnya memiliki daya cerna yang 
tinggi, dan kandungan gizi yang dimiliki 
berperan positif terhadap kesehatan 
mata, tulang, paru-paru, jantung, dan 
otak. Beberapa negara yang Angka 
Konsumsi Ikannya tinggi, memiliki tingkat 
kecerdasan dan kesehatan yang sangat 
positif, misalnya, Korea, Eropa Utara, 
New Zealand, dan sebagainya.

Memang, ikan memiliki beberapa 
kelebihan dibandingkan dengan 
bahan makanan lainnya. Protein yang 
dikandungnya sekitar 10-15% memiliki 
sifat yang daya cernanya tinggi, terutama 
asam amino lysine. Asam lemak tak 
jenuhnya, high density lipoprotein 
(HDL), bisa berfungsi mengurangi 
penyumbatan pembuluh darah, atero 
schlerosis, sehingga menghindari stroke 
dan menjaga kestabilan detak jantung. 
Kandungan mineralnya, yodium, 
phospor, zat besi, dan terutama kalsium, 
terkenal manfaatnya yang positif 
terhadap tulang dan persendian. Vitamin 
A yang terkenal berada di minyak ikan, 
larut di lemak, hingga bersifat stabil, 
sangat positif untuk kesehatan mata.  

Saat ini yang paling populer adalah 
keunikan Omega-3, beserta Eicoso 

Pentanoic Acid (EPA) dan Decosa 
Hexanoic Acid (DHA)nya, yang 
sangat signifikan berfungsi dalam 
perkembangan sel otak, mendukung 
daya ingat dan kecerdasan. Hal yang 
terakhir ini menjadi pertimbangan 
yang strategis untuk menghasilkan 
generasi baru yang cerdas, karena 80% 
pembentukan otak adalah berlangsung 
pada 1000 hari pertama kehidupan, 
sejak di kandungan sampai jabang bayi 
berusia dua tahun. Mari makan ikan! 

(SOEN’AN HADI POERNOMO - Forum 
Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) 
Nasional)
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gorontalo terapkan pelaporan sistem 
Informasi Aplikasi e-Germas

Pembangunan kesehatan bertujuan 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya 

sebagai investasi bagi pembangunan 

sumber daya manusia yang produktif 

secara sosial dan ekonomi. Untuk 

mewujudkan hal tersebut dapat 

dilakukan dengan berbagai upaya, salah 

satunya melalui Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat (Germas).

Germas merupakan gerakan nasional 

yang diprakarsai oleh Presiden RI yang 

mengedepankan upaya promotif dan 

preventif, tanpa mengesampingkan 

upaya kuratif-rehabilitatif dengan 

melibatkan seluruh komponen bangsa 

dalam memasyarakatkan paradigma 

sehat. Untuk menyukseskan Germas, 

tidak bisa hanya mengandalkan 

peran sektor kesehatan saja. Peran 

kementerian dan lembaga di sektor 

lainnya juga turut menentukan, dan 

ditunjang peran serta seluruh lapisan 

masyarakat. Mulai dari individu, keluarga, 

dan masyarakat dalam mempraktekkan 

pola hidup sehat; akademisi, dunia 

usaha, organisasi kemasyarakatan, dan 

organisasi profesi dalam menggerakkan 

anggotanya untuk berperilaku sehat; 

serta pemerintah baik di tingkat pusat 

maupun daerah dalam menyiapkan 

sarana dan prasarana pendukung, 

memantau, dan mengevaluasi 

pelaksanaannya.

Oleh NANCY P

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, 

Budiyanto Sidiki, S.Sos, M.Si mengatakan, 

tujuan umum pelaksanaan Germas 

yaitu untuk menurunkan beban 

penyakit menular dan penyakit tidak 

menular, baik kematian maupun 

kecacatan, menurunkan beban 

pembiayaan pelayanan kesehatan karena 

meningkatnya penyakit, menghindarkan 

terjadinya penurunan produktivitas 

penduduk, serta menghindarkan 

peningkatan beban finansial penduduk 

untuk pengeluaran kesehatan. “Sebagai 

bentuk implementasi atas Inpres Nomor 

1 tahun 2017 tentang Germas, Provinsi 

Gorontalo telah menindaklanjuti 

dengan beberapa kegiatan, antara lain 

pencanangan Germas baik di provinsi 

maupun kabupaten/kota, menerbitkan 

Surat Edaran Gubernur nomor 050/

Bapppeda/623/VIII/2017 tentang Germas 

kepada seluruh OPD di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Gorontalo, 

membuat Peraturan Gubernur nomor 23 

Tahun 2018 tentang Germas, kegiatan 

promosi dan kampanye Germas, 

pertemuan/rakor Implementasi Germas 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota, 

penunjukan vocal point Germas untuk 

masing-masing OPD di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta 

pembuatan Sistem Informasi Aplikasi 

Elektronik (e-Germas),” kata Budiyanto.

Dijelaskan Budiyanto, pelaporan Germas 

melalui sistem aplikasi elektronik 

ini dibuat agar ada efisiensi dalam 

pelaporan. “Di samping itu, kami 

melihat belum optimalnya pelaporan 

pelaksanaan Germas yang disampaikan 

OPD provinsi dan kabupaten/kota di 

Gorontalo. Format pelaporan yang 

disampaikan juga tidak seragam,” 

pungkas Budiyanto.

Melalui pelaporan sistem informasi 

aplikasi e-Germas diharapkan dapat 

memudahkan OPD provinsi dan 

kabupaten/kota selaku pelaksana di 

daerah dalam melaksanakan pelaporan 

pelaksanaan Germas. “Manfaat e-Germas 

juga dapat meningkatkan aksesibilitas 

data yang tersaji secara tepat waktu 

dan akurat, meningkatkan efektivitas 

monitoring, dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Germas, memudahkan proses 

monitoring dan evaluasi, memudahkan 

dalam penentuan capaian OPD 

dan kabupaten/kota yang berhasil 

melaksanakan program Germas serta 

sebagai alat kontrol dan pengawasan,” 

tambah Budiyanto.

sERba-sERbi
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