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SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAT KESEHATAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Pembangunan kesehatan merupakan investasi utama

dalam pembangunan sumber daya manusia lndonesia yang

berkualitas dan berdaya saing. Salah satu komponen

terpentingnya adalah terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat

terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan usia

remaja.

Masalah gizi yang terjadi pada usia remaja akan

meningkatkan kerentanan terhadap penyakit di usia dewasa

serta berisiko melahirkan generasi yang bermasalah gizi. Lebih

jauh lagi, masalah gizi yang terjadi se.iak masa remaja akan

mempengaruhi perkembangan kognitii produktivitas, kinerja

dan daya saing di tingkat global, yang dapat berdampak

terhadap kemampuan untuk mendapatkan penghidupan yang

layak di kemudian hari.

Saat ini lndonesia masih dihadapkan pada beban ganda

masalah gizi yaitu masih tingginya prevalensi stuntinS, wasting

dan obesitas serta kekurangan zat gizi mikro terutama anemia

yang masih menjadi tantangan besar. Hal ini merupakan
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ancaman besar mengingat dampaknya terhadap penurunan

kualitas sumberdaya manusia ke depannya.

Berbagai upaya penanggulangan masalah gizi mikro

terutama anemia telah dilakukan salah satunya melalui

suplementasi Tablet Tambah Darah pada remaja putri. Hal ini

merupakan intervensi spesifik yang sangat strategis, untuk

mempersiapkan calon ibu yang sehat melahirkan generasi

penerus yang berkualitas.

Keberhasilan intervensi suplementasi TTD pada remaja

putri sangat membutuhkan komitmen seluruh pemangku

kepentingan, untuk penguatan dukungan regulasi, penguatan

edukasi dan promosi, integrasi kegiatan dan pembiayaan serta

akses pangan bergizi dan monitoring program. Menjadi

tantangan kita bersama, agar intervensi gizi pada remaja,

khususnya pemberian TTD pada remaja putri tetap dapat

dilaksanakan, walaupun saat ini, proses belajar siswa masih di

lakukan secara daring atau belajar dari rumah (BDR).

Apresiasi dan terima kasih Saya sampaikan kepada

semua pihak atas dukungan dan bantuan untuk suksesnya

peringatan HGN yang ke 61 tahun 2021 . Sesuai dengan tema

peringatan Hari Gizi Nasional ke-61 Tahun 2021 " Remaja sehat

Bebas Anemia", Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi

momentum yang baik di masa pandemi Covid 19 untuk

meningkatkan komitmen dan mempererat kerja sama seluruh

elemen bangsa untuk meningkatkan kualitas kesehatan
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masyarakat melalui perbaikan gizi remaja terutama dalam

penanggulangan anemia.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

Kementerian Kesehatan Rl

MQIH
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PEN DAHULUAN

Arah pembangunan kesehatan dititik beratkan pada

upaya promotive preventif, karena dapat memberikan

dampak yang lebih luas dan lebih efisien dari sisi

ekonomi. Perbaikan gizi masyarakat yang difokuskan
pada 1000 HPK dan usia remaja menjadi komponen

utama pembangunan kesehatan yang berkelanjutan

sebagai investasi dalam pembangunan sumberdaya

manusia lndonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Permasalahan Kesehatan dan gizi remaja akan

mempengaruhi kualitas hidup pada usia produktif dan

usia selanjutnya.

Saat ini lndonesia masih dihadapkan pada beban ganda

masalah gizi yaitu masih tingginya prevalensi stunting,
wasting dan obesitas serta kekurangan zat gizi mikro

terutama anemia yang masih menjadi tantangan besar.

Berdasarkan Riskesdas 2018 prevalensi anemia pada

remaja sebesar 32o/o, arlinya 3-4 dari 10 remaja

menderita anemia. Hal tersebut dipengaruhi oleh

kebiasaan asupan gizi yang tidak optimal dankurangnya
aktifitas fisik. Upaya pencegahan anemia pada remaja

melalui suplementasi Tablet Tambah Darah pada remaja
putri merupakan intervensi spesifik yang sangat

strategis, untuk mempersiapkan calon ibu yang sehat

melahirkan generasi penerus yang berkualitas.
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Mengacu pada RPJMN 2O2O-2O24, percepatan

penurunan stunting menjadi t4o/o dan wasting menjadi

7o/o pada tahun 2024 menjadi salah satu tujuan

pembangunan kesehatan. Untuk dapat mencapai target

tersebut, perlu dilakukan penguatan intervensi spesifik

dan sensitif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan

fokus pada sasaran 1000 HPK dan remaja .

lndonesia membutuhkan remaja yang produktif, kreatif,

serta kritis demi kemajuan bangsa itu sendiri, dan remaja

dapat mencapai produktifitas dan kreativitas yang

maksimal serta mempunyai pemikiran yang kritis, apabila

mereka sehat. Remaja sehat bukan hanya dilihat dari

fisik, tetapi juga kognitif, psikologis, dan sosial.

Perkembangan saat remaja, sangat menentukan kualitas

seseoranB untuk menjadi individu dewasa.

Meskipun saat ini lndonesia masih dihadapkan pada

situasi pandemi covid, berbagai upaya modifikasi

pelayanan kesehatan termasuk pemberian Tablet

Tambah Darah (TTD) bagi rema.ja puteri diharapkan tetap

dapat dilakukan. Umumnya TTD remaja puteri

didistribusikan melalui sekolah, namun dengan kebijakan

belajar di rumah selama pandemi, pemberian TTD dapat

dimodifikasi sesuai kebijakan daerah.

Persoalan gizi remaja tidak dapat diselesaikan oleh

bidang kesehatan sa.ia, namun perlu dukungan dan

kontribusi lintas program, lintas sektor, profesi dan
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semua mitra pembangunan. Peringatan HGN tahun 2021

merupakan momentum penting dalam menggalang

kepedulian dan meningkatkan komitmen dari berbagai
pihak untuk bersama membangun gizi menuju bangsa

sehat berprestasi antara lain melalui edukasi gizi

seimbang dan suplementasi Tablet Tambah Darah pada

remaja putri.

Dengan memanfaatkan momentum HGN ke-61 tahun
2021 ini diharapkan para pemangku kepentingan

termasuk masyarakat dan unsur pemerintah memiliki
komitmen yang tinggi untuk ikut berperan serta bekerja

sama dalam meningkatkan perbaikan gizi dan derajat
kesehatan melalui tema Remaja Sehat, Bebas Anemia.

TEMA DAN SLOGAN

Tema : "Remaja Sehat, Bebas Anemia"
Slogan : Gizi Seimbang, Remaja Sehat, lndonesia Kuat

Hashtag: f M udasehatbebasanemia

a. Meningkatkan pengetahuan dan peran aktif
masyarakat tentang kesehatan dan gizi, khususnya

dalam penanggulangan anemia pada remaja.

b. Menyebarluaskan informasi dan promosi kepada

masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dalam

penanggulangan anemia di masa pandemi Covid-19.

il.
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c. Menyebarluaskan informasi dan promosi kepada

masyarakat tentang pentingnya suplementasi TTD

dalam penanggulangan anemia di masa pandemi

Covid-19.

d. Meningkatkan peran media massa dalam kampanye

penanggulangan anemia pada remaja sebagai salah

satu upaya peningkatan kualitas kesehatan

masyarakat.

e. Meningkatkan komitmen dan kerja sama antara

pemerintah baik sektor kesehatan maupun non

kesehatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota,

serta swasta dalam kesehatan dan gizi, khususnya

dalam penanggulangan anemia pada remaja.

IV. WAKTU DAN TEMPAT

Waktu penyelenggaraan kegiatan peringatan HGN ke-61

dimulai dari pertengahan Januari hingga Februari 2021 di

seluruh lndonesia.

V. PENYELENGGARA

Penyelenggara kegiatan adalah Kementerian Kesehatan,

Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota,

didukung oleh lintas sektor terkait, akademisi, organisasi

profesi, organisasi sosial kemasyarakatan, dunia usaha,

mitra pembangunan serta media.
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BIAYA

Biaya kegiatan dapat berasal dari pemerintah, mitra
pembangunan, ataupun dana kemitraan sesuai dengan
peratu ran yang berlaku.

KEGIATAN

Rencana kegiatan di tingkat pusat:

No Kegiatan Waktu/tempat Penyelenggara Keterangan

Webinar:
' "makan bergizi

seimbang, remaja
sehat"

- "Remaja sehat,
Bebas Anemia"

Secara daring
menggunakan
zoom dan

YouTube

Dit. Gizi

Masyarakat,
LP, LS, OP

NS:

pakar/akademisi
Sasaran:

masyarakat umum,
pelajar, mahasiswa

Media Briefing
dan Talkshow
HGN di radio
kesehatan

secara daring
dan luring
20, 22 )anuari
202L

Dit. Gizi

Masyarakat,
Rokomyanmas

pakar/ akademisi
Sasaran:

masyarakat umum

3 Acara puncak
peringatan HGN

61

Dit. Gizi

Masyarakat,
Pemda, LP, LS,

OP, swasta,
Mitra
Pembangunan

Deklarasi bersama,
gerakan serentak
minum TTD,

Talkshow, dialog
dengan
blogger/influencer
dan Performance
rema.ia

4 Bazaar Online
Pangan Sehat

Dit. Gizi

Masyarakat,
LP, LS

Sasaran:

masyarakat
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Tanggal 28

Januari dan
minggu ke 1

Februari 2021

2.

Auditorium
Siwabessy, 25

lanuari 2021.
Dilaksanakan
secara daring

Waktu
pemesanan:22
Januari



Pengiriman 22-
24 Januati 2O2!

5 Lomba 78-27
)anuati 2027
Penilaian 22
Januati 2O2l

Dit. Gizi
Masyarakat

Sasaran: Pelajar
SMA/sederajat dan
Mahasiswa

6 18-27
202r

Januari

PE RSAGI

Sasaran:

masyarakat umum

7 Lomba Kreasi
Menu
"Menu WFH,

menu untuk
meningkatkan
imunitas, one dish
mealgeriatric"

)anrati 2o21 Sasaran : Anggota
Persagi,

Mahasiswa Gizi

8 Lomba lnovasi
Edukasi Konseling
Gizi Pada Masa
Pandemi

"Edukasi dan
koseling di masa
pandemi"

lanuari 2021 PERSAGI sasaran
persagi

anggota

VIII. PEN UTU P

Panduan ini merupakan acuan umum, sedangkan
pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan
kemampuan daerah. Hal-hal yang belum diatur dalam
panduan ini dapat dilaksanakan oleh penyelenggara di
Pusat dan Daerah.
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Lomba vlogillG TV
"Remaja keren
bebas anemi "

Lomba Tik Tok
"Goyang Gizi
Seimbang"

Dit. Gizi

Masyarakat


