KERTAS KEBIJAKAN INTEGRASI GIZI REMAJA
DALAM STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

“MERAWAT MASA KINI DAN NANTI”
Mengapa gizi remaja dan apa yang kita butuhkan?

M

asa remaja dideﬁnisikan sebagai periode usia 10-19 tahun1.

dalam kesehatan remaja termasuk gizinya akan memperburuk siklus

Indonesia memiliki 44,93 juta remaja pada tahun 2017 atau

kemiskinan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang

sekitar satu dari lima orang Indonesia adalah remaja2. Gizi

adalah tonggak penting bagi kesehatan remaja. Remaja adalah masa
dimana pertumbuhan ﬁsik pesat terjadi dan tahap kehidupan untuk
mengembangkan dan mempelajari keterampilan hidup dan praktik pola
makan yang sehat. Hal ini semakin relevan dalam konteks Indonesia, di
mana Penyakit Tidak Menular (PTM) diperkirakan berkontribusi 71%
dari total kematian dan banyak PTM dapat dicegah dengan mengurangi
faktor risiko selama masa remaja3-4.

digadang gadang merupakan bonus demograﬁ bagi pembangunan kita
beberapa tahun kedepan.
Masalah gizi remaja harus dilihat dalam konteks adanya kekurangan
maupun kelebihan gizi dan juga deﬁsiensi mikronutrien, seperti halnya
anemia yang turut menghambat remaja. Riset Kesehatan Dasar 2013
melaporkan bahwa lebih dari sepertiga remaja bertubuh pendek, lebih dari
10% kurus dan sekitar 9% mengalami kelebihan berat badan dan obesitas.
Sementara anemia pada remaja diperkirakan sebesar 23% menurut data

Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa mengatasi masalah gizi

nasional, dan di beberapa daerah anemia pada remaja putri mencapai

dan mengadopsi pola makan sehat selama masa remaja sangatlah

40%-50%, dengan konsekuensi penurunan potensi akademik, kapasitas

penting, mengingat masa remaja adalah kesempatan kedua untuk

kerja dan produktivitas saat ini dan di masa depan, serta resiko kesehatan

mengejar pertumbuhan dan perkembangan yang berkualitas.

bagi remaja putri dan bayinya ketika mereka hamil10-12. SDKI 2017

Intervensi Gizi dan pola makan terbukti meningkatkan kemampuan

menunjukkan bahwa 7% anak perempuan berusia 15-19 tahun telah

kognitif dan mengurangi risiko PTM di masa depan serta meningkatkan

menjadi ibu13 dan masalah gizi seperti stunting dan anemia yang dialami

kesehatan generasi mendatang ketika remaja beranjak dewasa dan

selama masa remaja mempengaruhi kesehatan sang ibu maupun

menjadi orang tua. Kegagalan investasi kesehatan pada masa ini

generasi mendatang14-15.

mengurangi nilai investasi pada tahap sebelumnya yang dilakukan
pada kelompok ibu dan anak dan menghambat upaya untuk
meningkatkan kualitas hidup generasi berikutnya di masa depan5-7.

hanya sepertiga siswa usia 13 -8 tahun selalu sarapan dan hanya 3,81%

Terlebih lagi telah banyak konsensus global yang menyoroti peran
penting remaja yang sehat dan kompeten untuk mencapai target
pembangunan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - SDGs
9

Masalah gizi tidak lepas dari masalah kebiasaan makan dan aktivitas ﬁsik
yang rendah pada kelompok remaja. Data GSHS menunjukkan bahwa

8-

, di mana gizi remaja merupakan komponen yang tidak terpisahkan

untuk mencapai beberapa tujuan antara lain tanpa kemiskinan, tanpa
kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas dan
mengurangi ketidaksetaraan (sasaran 1,2,3,4 dan 10). Namun, terlepas
dari agenda global, hak atas peluang untuk pertumbuhan dan
kesehatan yang optimal adalah hak dasar warga negara yang
dinyatakan dalam pasal 28 UUD 1945. Investasi yang tidak adekuat

yang selalu membawa makanan ke sekolah dan sekitar tiga perempat
memiliki kebiasaan membeli makanan ringan dari warung pinggir jalan,
tidak cukup makan buah adan sayur serta kurang beraktiﬁtas ﬁsik16. Jadi
sebenarnya berbagai masalah gizi dan kebiasaan makan remaja di
Indonesia telah jelas, maka mendesak untuk dipikiran paket intervesi apa
yang mampu mengatasi pelbagai masalah gizi dan pola makan ini secara
efektif. Hal ini penting agar kita tetap dapat menjaga kualitas sumber daya
manusia dan produktiﬁtas remaja kita kini sekaligus berinvestasi bagi
kesehatan generasi berikutnya yang lahir dari cohort remaja ini ketika
mereka dewasa nanti.

GAMBARAN UMUM MASALAH
DAN KESENJANGAN INFORMASI

Masalah Gizi Remaja di Indonesia

Remaja Indonesia mengalami beban gizi ganda yang terdiri atas

Stunting

kelebihan dan kekurangan gizi, termasuk deﬁsiensi mikronutrien. Tetapi
data yang tersedia di Indonesia jarang menampilkan masalah gizi yang

34%

Overweight
& obesity

Wasting

memotret kisaran usia tepat 10-19 tahun akan tetapi di potret dalam usia
13—18 tahun. Data juga tidak menampilkan masalah kekurangan

9%

10%

mikronutrien lain selain anemia. Ketidaksetaraan antar provinsi
menambah kompleksitas masalah gizi remaja Indonesia, di mana

Anemia

kelebihan berat badan dan obesitas lebih banyak terjadi di daerah-

23%

daerah yang aman pangan sementara kekurusan dan pendek lebih
banyak terjadi di daerah rawan pangan. Selain itu data belum dipilah
berdasarkan usia, jenis kelamin, status perkawinan, bersekolah atau

Daerah Rawan Pangan

putus sekolah, status pekerja anak, tinggal bersama keluarga atau di luar

Daerah Aman Pangan

rumah serta tidak ada pemetaan geospasial yang dapat membantu
dalam perumusan kebijakan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan
meningkatkan efektivitas program.

APA YANG BISA DILAKUKAN?

1

Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi mikronutrien di kalangan remaja (terutama remaja putri) dapat secara signiﬁkan mengurangi
prevalensi anemia, yang dapat berkontribusi pada peningkatan potensi akademik, produktivitas, dan perbaikan kualitas kesehatan ibu dan
akan lebih berarti jika didampingi upaya pencegahan pernikahan dini. Intervensi untuk meningkatkan status gizi "remaja hamil" terbukti
meningkatkan berat badan lahir, menurunkan berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur17. Sementara, kombinasi intervensi yang
efektif untuk mengubah perilaku terkait pola makan dan tingkat aktivitas ﬁsik, dan perubahan perilaku untuk mengurangi dan mencegah
kelebihan berat badan dan obesitas masih perlu terus digali18.

2

Selain konsekuensinya untuk masa depan, intervensi gizi selama masa remaja juga harus dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas hidup selama periode remaja seperti meningkatkan prestasi belajar di sekolah dan produktivitas hidup untuk mendukung partisipasi
di rumah atau di masyarakat. Dengan demikian upaya harus difokuskan pada peningkatan asupan makanan bergizi dan beragam, melalui
intervensi berbasis bukti yang tepat untuk kesehatan dan kesejahteraan remaja, dengan mempertimbangkan azas keadilan dan partisipasi.

3

Namun, implementasi upaya-upaya tersebut harus didukung oleh kebijakan yang jelas dan kuat serta partisipasi masyarakat yang tinggi.
Seperti yang disoroti dalam the global accelerated action for the health of adolescent (AA-HA!), Sinergi antara upaya struktural oleh
pemerintah dengan organisasi dan masyarakat serta antarpribadi dan individu sangat penting untuk mencapai nutrisi remaja yang lebih baik.
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APA YANG TELAH DILAKUKAN?

1

Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 menekankan gizi sebagai arus utama untuk pengembangan sumber daya manusia, sosial budaya,
dan ekonomi22 Demikian juga, Peraturan Presiden No 83 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi23 telah menyatakan gizi
remaja sebagai pendekatan kunci. Strategi untuk kolaborasi lintas kementerian juga telah tersedia24. Dalam gerakan "GERMAS", program
gizi berbasis sekolah dan masyarakat adalah bagian integral dari kampanye lintas sektoral25. Khusus untuk anemia, program nasional
untuk Tablet Tambah Darah untuk remaja putri (TTD rematri) di sekolah telah diluncurkan pada tahun 2016, dengan target 30% remaja
putri di sekolah menerima TTD mingguan26. Namun, cakupan dan kepatuhan terhadap TTD ini masih rendah, akan tetapi program rintisan
menunjukkan potensi sukses ketika pelaksanaan program didukung kolaborasi multisektoral yang baik, sebagaimana yang dilakukan
Nutrition International (NI) di Jawa Barat27.

2

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) juga telah berjalan dan didukung oleh keputusan bersama dari 4 kementerian, tetapi indikator kinerja
UKS tidak secara eksplisit mengukur pencapaian program gizi28. Serupa dengan indikator kantin sekolah sehat yang tidak mencakup
indikator penyediaan makanan bergizi dan beragam. Penapisan kesehatan rutin siswa dari kelas VII dan kelas X juga sudah ada, namun
pemantauan dan evaluasi belum memadai serta penggunaan informasi yang diperoleh dari proses ini untuk perencanaan program gizi
masih belum optimal. Demikian juga dengan pusat kesehatan masyarakat ramah remaja (Puskesmas PKPR) yang masih terbatas
jumlahnya, di samping itu kualitas layanan kesehatan yang diberikan serta aksesibilitasnya masih belum dimonitor dan dievaluasi dengan
baik. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya luar biasa untuk mewujudkan peningkatan kualitas gizi remaja.

REMAJA INDONESIA DI DALAM DAN LUAR SEKOLAH,
SEBUAH KONTEKS
Sekolah memainkan peran sentral dalam upaya meningkatkan status

kedua program tersebut masih terbatas. Dukungan kuat dari pusat

gizi remaja29. Data BPS pada 2016 menunjukkan bahwa lebih dari 70%

kesehatan masyarakat terutama Puskesmas PKPR sangat penting

remaja berusia 10-19 tahun berada di sekolah dan pendidikan

sehingga bantuan untuk peningkatan kualitas pusat kesehatan

merupakan salah satu faktor penting dalam menunda pernikahan

masyarakat dalam menyediakan layanan gizi

termasuk kehamilan pertama. SDKI 2017 menunjukkan usia rata-rata

menjadi prioritas untuk meningkatkan gizi remaja di luar sekolah.

pernikahan meningkat seiring masa pendidikan. Terlepas dari
kenyataan bahwa prevalensi perkawinan anak menurun dari waktu ke

promotif, dan preventif

Indonesia memiliki remaja yang tinggal di kantong-kantong rawan pangan
dimana seringkali harus putus sekolah, menikah dini atau bekerja yang

waktu, angkanya masih tinggi. Analisis survei sosial ekonomi nasional

tentunya memerlukan pendekatan berbeda dari daerah yang memiliki

pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 25% dari semua perempuan

ketersediaan dan akses pangan yang cukup secara berkelanjutan. Tingkat

berusia 20 –24 tahun yang sudah menikah, pertama kali menikah pada

sosial-ekonomi dan keragaman budaya lokal juga memengaruhi pola

usia di bawah 18 tahun30. Dengan demikian sekolah adalah pintu masuk

pengasuhan dan pola makan. Sumber daya kesehatan, kebersihan dan

penting untuk pencegahan serta pengelolaan remaja kekurangan gizi.

sanitasi dan morbiditas remaja juga heterogen dan dapat mempengaruhi

Sebagai contoh, berbagai upaya untuk mengatasi anemia melalui

status gizi remaja.

pemberian TTD di berbagai negara juga berbasis sekolah

31-35

dan

Remaja Indonesia saat ini lebih terhubung dengan dunia global melalui

komitmen komunitas sekolah meningkatkan keberhasilan program36-38.

kepemilikan dan penggunaan telepon pintar yang tinggi. Maka, pendidikan

Salah satu praktek baik paket intervensi gizi remaja berbasis sekolah

gizi melalui media sosial, terutama Instagram dan pesan gambar dan

dengan bertumpu pada peran aktif pemangku kepentingan lokal di

audio-visual pendek melalui jaringan WhatsApp potensial, efektif dan

tingkat kabupaten dan pelibatan sekolah adalah kampanya “Aksi

dianggap menarik serta mudah diakses oleh remaja39-41. Kampanye yang

Bergizi” yang dilakukan UNICEF di beberapa kabupaten rintisan di Jawa
Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

berfokus pada gizi untuk remaja putri “The Pretty and Picky" yang
dilakukan Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) telah
menggunakan platform ini, sementara proyek Springster juga telah

Di sisi lain, upaya berbasis masyarakat harus tersedia untuk remaja

berhasil mengintegrasikan pesan dan konten gizi

ke dalam platform

putus sekolah sebagai kelompok yang terpinggirkan dan rentan.

media sosial. Penggunaan sosial media memungkinkan remaja dapat

Posbindu Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merangkul

menjadi agen aktif dalam meningkatkan gizi mereka sendiri dan rekan

remaja serta Posyandu Remaja adalah kunci. Namun, implementasi

sebaya mereka baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

LANGKAH KE DEPAN
Advokasi, perencanaan program, dan pemantauan serta evaluasi gizi remaja di masa mendatang harus dibangun dari data yang lebih spesiﬁk
dan menjawab keragaman konteks remaja Indonesia. Demikian juga upaya untuk mencari dan menerapkan praktek baik serta memetik
pelajaran dari praktek – praktek tersebut sangatlah penting.
Berbagai pedoman teknis yang tersedia untuk program gizi dan kesehatan remaja yang mencakup masalah gizi hendaknya dimanfaatkan
secara lebih optimal.
Dukungan dan komitmen yang lebih kuat dan lebih terukur bagi kebijakan gizi remaja yang sedang berlangsung dan di masa depan dari
pemangku kepentingan kesehatan dan pemangku kepentingan lintas-sektor sangat diperlukan.

Analis Kebutuhan Paket Intervensi Gizi Remaja
Ÿ

Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia nasional dengan peningkatan kualitas dan produktiﬁtas remaja kini dan bagi

Ÿ
Ÿ

Penurunan masalah sosial dan ekonomi melalui peningkatan akses dan kualitas kesehatan dan pendidikan pada remaja

generasi berikutnya saat cohort remaja ini menjadi orang tua nanti
Penurunan prevalensi masalah gizi remaja antara lain anemia, stunting dan wasting serta menahan laju peningkatan masalah gizi remaja
berupa berat badan lebih serta obesitas

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Peningkatan praktek kebiasaan makan yang sehat, aktiﬁtas ﬁsik dan kebersihan diri remaja
Peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan gizi dan kesehatan remaja
Peningkatan dukungan bagi pelayanan gizi dan kesehatan pada remaja putri dan remaja hamil
Peningkatan prestasi belajar siswa dan menurunnya absensi karena masalah kesehatan
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sekolah untuk mendukung pelaksanaan paket intervensi gizi remaja berbasis sekolah a.l
kantin sehat, UKS, ketersediaan air bersih di sekolah dan toilet

Ÿ
Ÿ

Memasukkan komponen kesuksesan penerapan paket intervensi gizi di sekolah sebagai indikator akreditasi sekolah
Penurunan hambatan berbasis gender terhadap partisipasi sekolah (sanitasi menstruasi, toilet, pernikahan anak dan penundaan
kehamilan pertama)

Ÿ

Penurunan hambatan gender terhadap akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan partisipasi dalam angkatan kerja bagi remaja
perempuan

Ÿ
Ÿ

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, guru dan sebaya remaja untuk melakukan promosi gizi
Peningkatan dukungan terhadap layanan konseling gizi dan kesehatan pra-pernikahan untuk peningkatan kualitas pernikahan dan
kehamilan pertama

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Peningkatan partisipasi remaja dalam promosi kesehatan dengan gizi sebagai salah satu topik utama
Peningkatan dukungan untuk pemberdayaan dan perlindungan remaja,
Peningkatan koordinasi antar kementerian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional dengan minat khusus kelompok
usia remaja
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