
Bebaskan Daerah Rawan Gizi Buruk
DALAM upaya menjamin

pemenuhan hak anak atas
kelangsungan hidup, tumbuh
deur berkembang serta terlind-
ungi dari kekerasan dan dis-
lrirninasi, tanggal23 luli telah
ditetapkan sebagai Hari Anak
Nasional (}IAN) berdasarkan
Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun
1984. Peringatan HAN dilak-
sanakan di tingkat nasional
'd& di tingkat daerah dengan

tujuan agar semua lapisan
masyarakat menyadari akan
pentingnya pendidikan, kes-
ehatan, gizi, pengasuhan, dan
perlindungan anak lndonesia.

Sebagai acuan kegia-
tan HAN Tahun 20IL, telah
disusun Pedoman Pelaksa-
naan Peringatan Hari Anak
Nasional (HAN) Tahun 2011

untuk digunakan mulai tingkat
pusat, provinsi, hingga kabu-
paten/kota oleh qelnua pihak

terkait baik instansi pemerin-
tah-termasuk KBRI, lembaga/
organisasi kemasyarakatan,
masyarakat Indonesi.a di luar

OLEH
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gizi memerlufan upaya kop ,

prehensif dan terkoordinasi,
mulai proses produksi pan-
gan beragoffi, pengolahan,

distribusi hingga
konsumsi yang cu.
kup nilai gizinya
dan aman dikon-
sumsi. Oleh karena
itu kerjasama lintas
bidang dan lintas
program terutama
pertanian, perda-
gangan, perindus-
trian, transportasi,
pendidikan,a{artra,
kependudukan,
perlindungananak,

Memperingati Hari Anak Nasionalz3 Juli 20LL

negeri, dan in-
stansi swasta da-
lam melaksana-
kan kegiatan
peringatan I{AN
Tahun20ll den-
gan tema Sehat,
Ifteatif dan bera-
hlakMulia. .

Melalui
tema itu di-
harapkan Selu-
ruh komponen
bangsa dapat
terinspirasi untuk terus men-
ingkatkan perhatian terhadap
pentingnya mempersiapkan
anak Indonesia menjadi gen-
erasi yang sehat, kreatii dan
berakhlak mulia sekaligus
cerdas dan beryrestasi. Guna
mewujudkan hal tersebut
maka jaminan pemenuhan
hak-hak anak untuk memper-
oleh pendidikan, kesehatan,
gizi, pengasuhan dan perlind-
ungan yang bermutu hams
terus kita upayakan. Ungkap
Menteri Kesehatan RI dr. En-
dang Rahayu Sedyaningsih,
IVPH, Dr. PH yang diterbitkan
dalam pedoman HAN 20IL
tersebut.

Penanganan masalah

ekonomi, kesehatan, ppnga-
wasan pangan dan budaya
sangat penting dalam rangka
sinkronisasi dan integrasi ke-
bijakan perbaikan status gizi

' masyarakat.
Beranjak ke wilayah

Kalimantan Barat khususnya
kabupaten Sintang, peringa-
tan-p eringatan hari b ersej arah
semaca.m ini sangat sulit dan
jarang kita temui, baik dari
masyarakat, lembaga atau in-
stansi pendidikan, maupun p e-
merintah daerah sebagai rrp-
tor penggerak dan pengenddli
daerah. Kurangnya kep e dutan
dan kesadaran hari-hari thr-
sajarah ini secara langsung
maupun tidak langsung akan



memutuskan generasi penda-
hulu, sekarang maupun den-
ganyang akan datang.

. 'Berdasarkan data kes-

ehatan Dinas Provinsi Kal-
bar tahun 2005-2009 saja dari
16.218 balita yang diukur, jum-
lah bayi gizi buruk ada 463
balita atau dengan persentase
2,85 Yo. Berdasarkan analisa
data tersebut.ternyata Kabu-
paten Sintang memiliki angka
Gizi Buruk te$nggr di provinsi

'Kalbar jika dibandingkan 13

kabupaten yang ada, selain
informasi tersebut tercatat juga
harryg 2 (14,29 %) kecamatan
dad 14 kecamatanyang ada di
Kabupaten Sintang masuk kat-
.egbri kecamatan bebas rawan
gra. Meskipun di tahun 2011
'ini'sintang menjadi peringkat
3 gziburuk se Kalbar, masalah
gizi buruk masih menjadi per-
hadan serius untuk tidak bisa
diabaikan.' ,l Sebagai acuan dasar
suategi di daerah (strada) pe-
merintah pusat telah membuat
strategi nasional untuk per-
baikan pangan dan Gizi tahun
201 I -2015. Strategi tersebut
adalah:

l. Perbaikan gizi maryarakat,
terutama pada ibu pra-hamil,
ibu hamil dan anak melalui
penlngkatkan ketersediaan
dan jangkauan pelayanan kes-

ehatan berkelanjutan difokus-
kan pada intervensi gizi efektif
pada ibu pra-hamil, ibu hamil,
bayi, dan anakbaduta.

2. Peningkatan alcsesibilitas
pangan yang beragam melalui
p eningkatkan ketersediaan
dan aksesibilitas pangan yang
difokuskan pada keluarga raw-
anpangan danmiskin.

3. Peningkatan pengawasan
mutu dan keamanan pangan
melalui peningkatkan penga-
wasan keamanan pangan yang
difokuskan pada makanan
jaj anan yang memenuhi syarat
dan produk industri rumah
tangga (PIRT) tersertifikasi.

4. Peningkatan perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS)

melalui peningkatkan pem-
berdayaan masyarakat dan
peran pimpinan formal serta
non formal terutama dalam
perubahan perilakr,r atau bu-
daya konsumsi pangan yang
difokuskan pada penganeka-
ragaman konsumsi pangan
berbasis sumber dayalokal, pe-
rilaku hidup bersih dan sehat
serta merevitalisasi posyandu.

5. Penguatan kelembagaan
p.angan dan gizi melalui pen-
guatan kelembagaan pangan
dan gzi ditingkatna-
sional, provinsi, dan
kabupaten dan kota
yang mempunyai

kewenangan merumuskan
kebijakan dan program bidang
pangan dan gizi, termasuk
sumber daya serta penelitian
danpengembangan.

Melihat salatr satu fakta
bahwa angka gizi buruk yang
terjadi di lingkungan sekitar
kita ataubal*an mungkin ada
diantara keluarga kita, masih-
kan kita selaku maktrluk sosial
yang secara moral maupun
secara tertulis sebagai perwaki-
lan masyarakat atau intitusi
tgtap berpangku tangan, cukrp
melihat dan kemudian menge-
sampingkan permasalahan
tersebut untuktidak segera di-
ambil dndalen sebagai solusi.

Tidak ada salahnya dan
akan lebih baik jika HAN 2011

sebagai pembangkit dan alat
pembangun serta penggerak
kita dalam merealisasikan
kesehatan dan kesejahteraan
anak dengan berbagai upaya
demi menyelamatkan se-
bagian anak sebagai penenrs
dan persiapan bibit daerah
maupun nasional demi ling-
kungan disekitar kita khusus-
nya dan demi kesejahteran
bangsa kitd pada umumnya.
(*)
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