
 

 

 

“Kejadian kurus pendek dan gemuk 
pendek ternyata saling berkaitan”

Henoi,     lahir     dengan    kurus pendek dengan 
berat badan 1,9 kg dan panjang badannya 44cm. 

Semasa hamil, ibunya susah makan, sering 
muntah-muntah dan jarang periksa ke bidan. 

Ibu Henoi melihat anaknya tumbuh lebih pendek 
dari teman sebayanya, Ole.

Setelah mendapat informasi dari ibu Ole bahwa Ole 
sehari-hari diberi makanan yang bervariasi dan rutin 
ditimbang berat badanya, ibu Henoi mencoba 
menerapkan ke anaknya.

Kehidupan ekonomi rumah tangganya juga sangat 
memprihatinkan, sehingga Henoi tidak 
mendapatkan makanan yang cukup gizinya. 

Setiap kali kader mengajak ke posyandu, ibu Henoi 
selalu beralasan, Henoi juga sering diare sesekali 
batuk. 

Saat ini Henoi sudah berumur 40 bulan dengan 
berat badan 10 kg dan tinggi badannya 87 cm. 

BUNDA, AKU MAU TUMBUH NORMAL DAN CERDAS 

Hati-hati !!! 
Anak kurus pendek, jika diberi 
makan berlebihan, akan tumbuh 
menjadi anak yang gemuk 
pendek.

SUDAH BENARKAH KITA MENGUKUR ?

Mungkin sebagian orang merasa 
mengukur berat dan tinggi badan itu 
mudah.

Ternyata ada aturan dalam 
melakukannya agar kita mendapatkan 
hasil yang akurat.

Kemahiran pengukur dan kualitas alat 
ukur, TERNYATA MENJADI KUNCI 
UTAMA.

Salah menggunakan alat saja sudah 
berdampak pada selisih hasil 
pengukuran sekitar 0,5 cm.

Perhatian

*  Alat  ukur  panjang badan  untuk usia 0-
   23 bulan.
* Alat ukur tinggi badan untuk usia 24-59 
   bulan. 

Panjang Badan

-  Pakaian anak seminimal mungkin.
-  Anak baring dengan posisi kepala me-
   nempel dan tegak lurus pada alat (ma-
   ta sejajar telinga).
-  Geser tuas hingga menyentuh telapak 
   khaki.

Tinggi Badan

-  Pakaian anak seminimal mungkin.
-  Anak  berdiri  tepat di bawah  alat ukur 
   dengan posisi tegak,  mata sejajar teli-
   nga,   dan  tumit  menempel  pada din-
   ding.
-  Tarik alat hingga menempel kepala.
-  Baca angka dan catat.

Tetapi, orang tua Henoi bingung... “koq anak Ole 
jadi gemuk pendek yah ?”

Setelah melahirkan aku,

buah hatinya,bunda 
harus berjuang keras, 
agar aku mendapatkan 
makanan anugerah 
Tuhan Sang Pencipta.

unda tahu, dalam detik 

pertama kehidupanku, 
aku juga sudah menjadi 
“pejuang” untuk 
mendapatkan hakku 
”Setetes air susu ibuku”.

B

“ etiap tetes kolostrum 

yang menetes ke bibirku 
layaknya nafas kehidupan 
yang pertama kuhirup....” 
Aku     juga    bangga     pu- 

S

suka nyuapin makanan 
warna-warni dan aku 
dengarrr... “makanan 
sayur yah sayang biar 
pinter... biar matanya 
cantik, sehat...”. Bunda 
bahagia sekali kalau aku 
menyambut suapannya. 
Aku juga suka disuapin 
makanan yang bentuknya 
lucuuu...ada kepala dan 
ekornya... ternyata 
namanya ikan...” makan 
ikan sayang, biar cepat 
gede, biar sekolahhh...”.
Kadang berjuang juga 
ngunyah dan nelan yang 
namanya daging, tetapi 
semua membuatku dan 
bunda bahagia.  

ANAK SEHAT, BERTAMBAH UMUR BERTAMBAH BERAT 

Walaupun 

sekarang aku 
sudah berumur 
tiga tahun, 
bunda masih 
rajin dan 
semangat kalau 

waktunya nimbang di 
posyandu. Walaupun 
panas dan hujan, bunda 
tetap sabarrrr. Semua 
terobati waktu dengar 
berat badanku naikk... dan 
dipuji,... bundaku 
bahagia...

h...ya  aku  ingat  lho 

waktu  bayi  sama 
itu...yang warna 
merah...kapsul vitamin 
AAAAA....makanya 
sekarang jarang sakit dan 
mataku bagusss...kata 
bunda

ku juga dulu suka 

disuntik...cuss..cuss..sakit
tt kata bunda itu imunisasi 
namanya...lagi-lagi 
supaya aku...tumbuh 
sehat.

O

A
nya bunda setiap kali mau 
menyusui aku

unda juga sangat sabar 

waktu nyuapin aku karena 
aku suka nakal......

B

Pengalaman pertama 

disuapin aku harus 
berjuang keras, belajar 
menelan yang disuapin 
bunda. Aku bingung bunda 

Aku punya kenangan 

tidak terlupakan, 
bundaku nangis waktu 
aku sakit. Aku lihat 
bundaku berdoa dan 
buru-buru bawa aku 
berobat. 

Ada yang salah jika seorang ibu tidak menjadi “pejuang” bagi buah 
hatinya. Apakah ini tanda bahwa kasih sayang abadi sudah sulit 
ditemukan sekalipun itu dari ibu sendiri ?

Untuk 
Anda 
Tahu



 

 

CEGAH

SEJAK DINI

 “STUNTING”

Fokus kita selama ini menyelamatkan anak-
anak gizi buruk. Tetapi menyelamatkan anak 
supaya tidak pendek juga penting, karena 
menyangkut kecerdasan dan produktivitas 
kerjanya kelak sebagai generasi penerus 
bangsa. 

Seandainya saja semua orang tua mengerti 
bahwa anak pendek dapat dicegah sejak 
masih dalam kandungan, pastilah semua ingin 
anaknya tumbuh normal baik berat badan 
maupun tinggi badannya. Orang tuanya juga 
pasti mendambakan anaknya kelak tumbuh 
cerdas, mampu bersaing untuk mendapatkan 
pekerjaan dan produktif dalam setiap usaha 
yang dikerjakan.

          Sebenarnya stunting dapat dicegah sejak masih dalam kandungan dan masa pertumbuhan balita.

Seringkali orang tua menganggap 
anaknya  pendek karena “takdir” 
bahkan bukan masalah. Tidak jarang 
pula yang beranggapan  karena 
memang orang tuanya juga pendek. 

Bila melihat anak–anak ini, kita akan 
terusik setelah sadar semuanya 
berusia sama Bagaimana tidak? Dari 
anak yang berumur sama ini ternyata 
mereka berbeda tinggi badannya.   

INDIA, menempati tempat teratas dalam 
jumlah balita dengan tinggi badan dibawah rata-
rata anak sehat, sedangkan  masuk 
dalam peringkat “lima besar” sebelum 
Bangladesh.

INDONESIA

1. India
2. China
3. Nigeria
4. Pakistan 

 
6. Bangladesh 

 
 

 

5.Indonesia

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

TENTANG STUNTING

“Masih banyak tantangan”, ungkap Pak Min selaku Direktur Bina Gizi.

Kita belum boleh berpuas hati sekalipun selama kurun waktu 3 tahun dari 2007-2010 
berhasil menurunkan prevalensi balita stunting sebesar 1.2% dari 36,8% menjadi 35.6%  
(Riskesdas, 2010).

MENGAPA DEMIKIAN?

Karena penurunan  tersebut belum merata  di tiap wilayah  dan bila dibandingkan 
dengan  standar yang ditetapkan WHO mengenai ambang batas masalah kesehatan 
masyarakat, negara kita masih termasuk di dalamnya. 

MEMANG kita harus berjuang keras, karena saat ini 1 dari 3 anak Indonesia masih 
mempunyai tinggi badan dibawah rata-rata anak seumurnya. Cita-cita kita yang tertuang 
dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, tahun 2015 nanti, ingin prevalensi balita 
stunting 32 % saja.

BICARA soal keberhasilan, 
sebenarnya ada 11 propinsi yang 
sudah berhasil mencapai target 
nasional. Sebut saja Jambi, Kepulauan 
Bangka Belitung, Bengkulu, 
Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI. 
Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, 
Sulawesi Utara, Maluku Utara dan 
Papua yang balita stuntingnya <32% 
dan terendah di DI. Yogyakarta 22.5% . 

BILA OTAK 
BERTUMBUH

Anak yang tumbuh sehat, cerdas, 
dan kreatif idaman setiap 
keluarga

Stunting merupakan wujud dari adanya 
gangguan pertumbuhan pada tubuh. Bila 
ini terjadi, maka salah satu organ tumbuh 
yang mengalami risiko adalah otak. 
Dalam otak terdapat sel-sel saraf yang 
sangat berkaitan dengan respons anak 
termasuk dalam melihat, mendengar, dan 
berpikir selama proses belajar.

Bila kita kaitkan dengan tingkat kelulusan 
menjalani pendidikan di Sekolah 
Menegah Atas untuk tahun 2011 yang 
terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Kekuatiran tingginya balita yang kurang 
gizi di provinsi ini seharusnya menjadi 
pemikiran serius semua pihak untuk masa 
depan generasi penerusnya khususnya 
dalam persaingan pendidikan maupun 
pekerjaan. 
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