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Pengantar
Direktur Jenderal Infomasi Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Dalam sudut pandang ekonomi, aset atau modal paling vital ialah 
SDM (Sumber Daya Manusia). Seberapapun besar ketersediaan 

sumber daya alam, teknologi, dan aset-aset lainnya, pada prinsipnya 
tetap tidak dapat menggantikan peranan manusia. Ini dikarenakan 
manusia merupakan pusat tempat segala potensi dikembangkan, 
dan pusat bagi berbagai solusi diformulasikan untuk mengatasi 
berbagai tantangan. Indonesia patut berbangga dan berbesar hati, 
karena termasuk dalam negara dengan jumlah penduduk terbanyak 
di dunia. Indonesia memiliki populasi penduduk sebanyak 265 juta 
jiwa, menduduki peringkat keempat negara dengan populasi terbesar 
di dunia. Ini berarti sekitar 3.5% penduduk di bumi ini ialah warga 
Indonesia. Mengacu pada wacana bahwa SDM merupakan modal 
atau aset yang paling berharga dan tak dapat tergantikan, Indonesia 
sesungguhnya punya peluang besar untuk menjadi sebuah negara 
super power di masa datang. 

Sebuah negara akan sangat diuntungkan jika penduduk 
usia produktifnya, yakni rentang usia 15-64 tahun, menduduki porsi 
lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktifnya. Kondisi 
ini dinamakan bonus demografi, di mana Indonesia diperkirakan 
akan mengalaminya pada tahun 2020–2030. Pada rentang tahun 
ini, penduduk Indonesia akan didominasi oleh usia produktif, yakni 
sebanyak 70% dari total penduduk, sementara usia non-produktif ialah 
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sebesar 30%. Dengan adanya bonus demografi tersebut, kesejahteraan 
negeri ini seharusnya dapat lebih ditingkatkan, karena roda ekonomi 
akan berputar semakin kencang, produktivitas pun semakin tinggi, 
karena mayoritas penduduk ialah warga negara dengan usia produktif. 

Namun, kita tidak boleh terlampau bersuka cita atas kondisi 
Indonesia yang diprediksi akan memiliki bonus demografi pada 
2020-2030. Sebab, jika generasi usia produktif tersebut ternyata 
merupakan generasi yang tidak mampu bersaing atau loss generation, 
permasalahan pelik justru akan menanti kita. Bayangkan, populasi 
terbesar penduduk di sebuah negara, tersusun atas manusia yang 
tidak memiliki daya saing yang tinggi. Manusia dalam jumlah sebanyak 
itu merupakan warga negara yang tidak produktif dan tidak mampu 
berkarya secara maksimal, serta tidak dapat memberikan kontribusi 
yang signifikan bagi masyarakat dan negaranya. Hal ini sesungguhnya 
juga turut menjadi ancaman. Di satu sisi, jika bonus demografi tersebut 
dapat kita manfaatkan dengan optimal, maka gerbang kemajuan 
akan terbuka lebar. Namun jika sebaliknya, banyaknya kelompok 
warga negara usia produktif yang ternyata justru menjadi beban 
akan membawa tantangan yang tentunya bukan perkara main-main. 
Negara akan timpang karena ditopang oleh generasi yang berdaya 
saing rendah.

Stunting ialah salah satu faktor terbesar dan paling berisiko 
untuk mengubah bonus demografi di masa depan menjadi tantangan 
besar demografi. Menurut studi yang telah dilakukan selama ini, 
masyarakat sesungguhnya belum cukup paham tentang apa itu 
stunting. Pertumbuhan anak yang terhambat seringkali langsung 
dikaitkan dengan faktor keturunan, sehingga pertumbuhan anak 
yang tidak optimal atau tidak semestinya, cenderung dibiarkan. 
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Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan 
gizi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan 
pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak. 
Kondisi stunting terjadi sejak bayi dalam kandungan, dan nampak 
pada saat anak berusia dua tahun. Apa jadinya jika sekian banyaknya 
usia produktif kelak, didominasi oleh anak-anak kita yang saat ini 
mengalami stunting? Sementara stunting dapat mengakibatkan 
permasalahan yang cukup kompleks ketika masa kanak-kanak, remaja, 
bahkan hingga dewasa. Kendatipun stunting berpusar pada gizi buruk, 
ternyata tak hanya keluarga yang kurang mampu yang anak-anaknya 
berpotensi terkena stunting. Berdasarkan riset, 40% kasus stunting 
justru datang dari keluarga yang notebene merupakan keluarga 
mampu atau bahkan sangat mampu secara ekonomi.

Menyikapi ancaman stunting ini, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia mendukung penuh program-program 
untuk memberantas stunting. Pemerintah telah memasukkan target 
penurunan angka stunting sebagai Program Kerja Menengah Nasional 
Pemerintah 2015-2019. Buku ini merupakan salah satu media bagi 
masyarakat agar mengenal stunting. Dengan cara yang ringan melalui 
bacaan populer, masyarakat akan diajak mengenal apa itu stunting, apa 
saja gejalanya, apa saja yang menyebabkan stunting, serta bagaimana 
kita mencegahnya. 

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi 
para penulis yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. 
Termasuk bagi Good News From Indonesia yang telah membantu 
mensosialisasikan kampanye anti-stunting dengan program kompetisi 
menulis yang telah terlaksana ini. Semoga buku ini dapat memberikan 
pencerahan serta motivasi bagi kita semua untuk menyadari bahaya 
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stunting bagi generasi penerus kita. Hingga pada gilirannya, kita semua 
dapat saling mendukung untuk dapat menciptakan generasi penerus 
yang unggul, jauh dari stunting, yang dapat membawa bangsa ini pada 
kejayaan di masa depan. 

Jakarta, Desember 2018,
Rosarita Niken Widiastuti, M.Si.
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Pengantar 
Direktur Informasi dan Komunikasi 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia

Kita semua pasti sependapat bahwa sumber daya manusia 
merupakan aset yang sangat bernilai bagi bangsa Indonesia. 

Sumber daya manusia yang andal akan mampu memanfaatkan seluruh 
potensi yang dimilikinya dan membawa negeri ini semakin hebat dari 
waktu ke waktu. 

Di saat yang sama, harus kita akui bahwa pekerjaan rumah 
kita sebagai bangsa tidaklah ringan. Di berbagai bidang terdapat 
banyak sekali tantangan yang harus dijawab dan diselesaikan. Kondisi 
ini bisa saja membuat sebagian masyarakat menjadi pesimis, namun 
tidak sedikit yang justru menghadapinya dengan optimisme melalui 
tindakan dan solusi nyata untuk menjawab berbagai tantangan 
tersebut. 

Tentu saja kita memerlukan lebih banyak tipe yang kedua 
seperti yang disebutkan di atas. Karena menjadi pesimis dan mengeluh 
saja akan sulit membawa kita lepas dari masalah. Termasuk contohnya 
dalam persoalan terkait stunting yang ternyata banyak terjadi di 
Indonesia. Apabila kita berhenti pada masalah, kemudian hanya 
mengeluh, atau justru tidak peduli dan tidak merasa harus berbuat 
apa-apa karena masalah tersebut tidak secara langsung berkenaan 
dengan kita atau keluarga kita, maka persoalan stunting tidak akan 
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cepat teratasi. Memang dalam banyak hal, pemerintahlah yang 
memiliki tugas besar untuk mengatasinya. Namun hanya menyerahkan 
kepada pemerintah saja, tentu akan membuatnya tidak seefektif 
apabila masyarakat terlibat secara aktif. 

Atas dasar inilah, yang membuat kami di Direktorat Informasi 
dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika RI selalu berusaha mendorong keterlibatan 
aktif masyarakat dalam setiap program-program diseminasi informasi 
yang dijalankan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Sub-
direktorat Informasi dan Komunikasi Kesehatan melalui penerbitan 
buku ini. 

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah hasil dari curah 
gagasan masyarakat tentang pencegahan stunting. Terdapat sekitar 
seratus cerita dan gagasan yang ditulis oleh masyarakat dari berbagai 
daerah. Dua puluh di antaranya dipilih dan dikumpulkan menjadi satu 
buku untuk disebarkan secara luas. 

Penerbitan buku ini adalah salah satu kegiatan dalam 
rangkaian kegiatan kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang pentingnya mengatasi persoalan stunting. Selama 2018, 
Sub-direktorat Informasi dan Komunikasi Kesehatan melakukan 
“road show” ke berbagai daerah di Indonesia—terutama yang 
memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi. Di setiap kegiatan 
tersebut, masyarakat dari berbagai latar belakang diajak secara aktif 
berdiskusi dan bertukar gagasan. Untuk selanjutnya didorong agar 
dapat menyebarkan kembali informasi dan pengetahuan yang telah 
diperolehnya kepada masyarakat yang ada di lingkungan masing-
masing. Buku ini melengkapi kegiatan tersebut, dengan mengundang 
masyarakat untuk berbagi cerita dan gagasan tentang apa yang bisa 
dilakukan untuk mengatasi dan mencegah stunting. 
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Ketika kesempatan berbagi cerita dibuka, kami mendapati 
banyak sekali ide dari sudut pandang yang beragam. Ide-ide dari 
tersebut kadang di luar dugaan, dan membuat sudut pandang kita juga 
semakin kaya. Dari sini kami juga semakin meyakini bahwa masyarakat 
telah memiliki berbagai aktivitas yang positif untuk mengatasi 
berbagai persoalan yang dihadapinya. Dalam konteks stunting yang 
ada di buku ini, misalnya, ada yang menyampaikan cerita dari sudut 
pandang pendidikan, pangan, sanitasi, keluarga, agama, psikologi, 
hingga budaya.

Kami semakin berketetapan hati, dalam berbagai kegiatan 
diseminasi informasi dan komunikasi, akan lebih banyak pola interaksi 
dan pelibatan publik yang dilakukan secara aktif. Apalagi di era industri 
4.0, metode komunikasi satu arah dan satu cara semakin ketinggalan 
zaman. Masyarakat pada dasarnya selalu ingin berkontribusi, karena 
itu perlu lebih diajak untuk berpartisipasi mengatasi berbagai 
persoalan yang ada di tengah-tengah mereka secara proaktif. Negara 
akan hadir di berbagai bidang secara nyata untuk memperkuat sebagai 
“enabler” dan fasilitator. Dengan cara seperti ini, berbagai program 
untuk memecahkan persoalan akan berjalan jauh lebih efektif dan 
efisien. 

Akhir kata, di antara banyak hal yang sudah kami lakukan, kami 
sangat sadar masih banyak kekurangsempurnaan. Karena itulah kami 
selalu berupaya melakukan evualuasi dan berbagai inisiatif perbaikan 
agar setiap kegiatan dapat memberikan dampak lebih besar lagi bagi 
masyarakat. 

Selamat membaca, selamat terinspirasi.

Jakarta, Januari 2019
Wiryanta 
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Pengantar
Good News From Indonesia

Indonesia memiliki beragam potensi. Alam, budaya, terutama orang-
orang yang memiliki kreativitas, inovasi, dan kekhasan yang luar 

biasa. Saat ini, Indonesia sedang dianugerahi sebuah momentum 
yang begitu berharga: bonus demografi. Di mana jumlah penduduk 
produktif jauh lebih besar daripada jumlah penduduk usia tua dan 
anak-anak. Kelompok usia inilah yang sedang menjadi lokomotif 
banyak perubahan baik dan beragam kemajuan di berbagai bidang. 

Mereka mengatasi banyak masalah di berbagai level. 
Hadir dengan solusi atas beragam persoalan di komunitas maupun 
daerahnya. Mereka juga giat mempromosikan Indonesia yang lebih 
baik. Termasuk Indonesia yang lebih sehat, Indonesia yang lebih 
bersih, Indonesia yang lebih tertib, Indonesia yang lebih unggul di 
bidang-bidang lainnya.  

Sayangnya, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas), saat ini setidaknya ada 9 juta anak Indonesia 
mengalami gagal tumbuh sehingga tinggi badannya tidak senormal 
dengan anak-anak seusianya. Di dunia kesehatan, hal ini disebut 
stunting, kondisi yang akan memengaruhi banyak hal pada masa 
depan.

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas 
manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing 
bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted, tidak hanya terganggu 
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pertumbuhan fisiknya saja, tapi juga terganggu perkembangan otaknya 
yang mana tentu akan sangat memengaruhi kemampuan dan prestasi 
di sekolah, produktivitas, dan kreativitas di usia-usia produktif.

Atas ajakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maka 
digulirkanlah berbagai upaya untuk menyosialisasikan ancaman nyata 
dari stunting ini ke berbagai kalangan, utamanya anak-anak muda dan 
kelompok perempuan. Kalangan inilah yang dinilai harus memiliki 
pengetahuan yang cukup tentang persoalan ini. Pada anak-anak muda 
usia produktif inilah masa depan generasi Indonesia selanjutnya. 
Sementara perempuan adalah mereka yang terkait secara langsung 
dengan persoalan reproduksi dan pembinaan keluarga. 

Berbagai kegiatan dilakukan, seperti melakukan rangkaian 
Kopdar di berbagai daerah. Hingga dilanjutkan dengan “Kompetisi 
Menulis Artikel: #1000HariPertamaAnanda.” 

Kompetisi menulis ini adalah bagian dari kampanye 
#1000HariTerbaik yang bertujuan untuk berbagi inspirasi dan cerita 
tentang hidup sehat dalam 1.000 hari pertama kehidupan anak, 
dimulai sejak dari fase kehamilan (270 hari) hingga anak berusia 2 
tahun (730 hari).

Mengapa 1.000 hari terbaik? Karena periode ini merupakan 
bagian terpenting untuk mengatasi persoalan stunting. Pada periode 
inilah masa emas pembentukan dan pertumbuhan. Hal yang 
sebenarnya sangat sederhana, namun sering kali kurang diperhatikan.

Buku yang saat ini berada di tangan Anda merupakan karya-
karya pilihan dari pemenang dan peserta “Kompetisi Menulis Artikel 
#1000HariPertamaAnanda”. Buku ini merupakan bentuk apresiasi bagi 
mereka. Di samping itu, kami berharap agar buku ini dapat menjadi 
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sebuah media yang efektif dalam menyampaikan pesan tentang pola 
hidup sehat terutama untuk mengatasi stunting karena disampaikan 
berdasarkan pengalaman sehari-hari para penulisnya.

Kegiatan positif dan kabar baik harus disebarkan. Maka, cerita 
dan pengalaman seperti yang dipotret dalam buku ini harus dikabarkan 
seluas-luasnya. Tak hanya oleh kami, dan tak sebatas pada kompetisi 
ini. Ia menjadi tugas yang diemban oleh siapa pun yang peduli dengan 
kemajuan bangsa ini. 

Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi 
dan Informatika RI yang telah menjadi mitra utama kami dalam 
gelaran kompetisi tersebut. Kepada penerbit Bitread, yang telah 
memungkinkan buku ini hadir di tengah para pembaca. Tak lupa, 
kepada Kawan-kawan GNFI dan suluruh pihak yang terlibat, hingga 
karya-karya tulis tersebut dapat dikompilasikan menjadi sebuah buku. 
Semoga kita dapat terus menyebarkan kabar baik dan berbagi hal-hal 
positif untuk mewujudkan Indonesia yang lebih digdaya.

Salam,
Good News From Indonesia
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Luluskah Anak Kita di 1.000 Hari 
Pertama Kehidupan Mereka? Cek 

“Rapor” Anak Yuk!
Afriza Hanifa

Ada “Rapor” Anak dari Posyandu Loh, Bund!

Bunda, pernah dengar perihal 1.000 hari pertama kehidupan 
(HPK)? Sejatinya, kampanye 1.000 HPK sudah tak asing bagi para 

ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan anak baduta. Kalau Bunda 
baru mendengar kampanye tersebut, berarti ada yang “missed” alias 
Bunda ketinggalan informasi tentang tumbuh kembang anak. Aduh! 
Bagaimana, dong? 
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Bund, tak perlu panik. Saya yakin, tanpa kampanye pun, 
setiap ibu sangat peduli dengan pertumbuhan anaknya. Tanpa dikoar-
koar pun, setiap ibu tentu saja berusaha mencegah terjadinya stunting 
(pengerdilan) pada anak-anaknya. Adakah ibu di dunia ini yang 
gembira melihat anaknya tak “sebesar” anak seusianya? Tentu saja 
tidak! Tidak! Tidak sejuta kali!

Hanya saja, Bunda, kita perlu menilik “rapor” anak yang 
mengurai data secara pasti, bukan sekadar melihat anak secara kasat 
mata. Tahukah, Bunda, ciri-ciri stunting tidak bisa dilihat hanya karena 
anak bertubuh pendek ataupun kurus. Tak dapat pula mengukur 
keberhasilan dengan gemuknya badan si anak. Big No! Kita perlu 
catatan perkembangan anak setiap bulan selama 1.000 HPK. Dari 
mana data itu? Tentu saja posyandu. Punya nggak Bunda? 

Punya “Rapor” Anak Selama 1.000 HPK? Coba Cari Bun, Kali 
Nyelip di Cucian

Sejak hamil, anak sudah memasuki masa 1.000 HPK, loh, Bun. Angka 
seribu dihitung sejak si kecil masih benih di hangatnya rahim kita 
hingga lahir ke dunia dan tumbuh besar di usia 2 tahun. Inilah periode 
emas yang menentukan masa depannya. Apakah dia akan tumbuh 
menjadi anak yang sehat, cerdas, dan ceria? 1.000 tahun pertama 
kehidupannya lah yang sangat memengaruhinya.

Nah, Bunda memiliki catatan kesehatan si kecil dari dia janin 
sampai sekarang? Setiap cek rutin, pastilah ada catatan medis dari 
dokter ataupun bidan. Setelah lahir, ada pula catatan pertumbuhan si 
kecil, mulai dari berat badan, tinggi atau panjangnya, perkembangan, 
catatan kesehatan, hingga pemenuhan imunisasi.
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Yap, KMS! Kartu Menuju Sehat! Kartu ini merupakan catatan 
rekam tumbuh kembang anak yang paling mainstream dan semestinya 
dimiliki setiap anak di negeri ini. Setiap anak, yes, bukan setiap ibu! 
Karena KMS memang milik anak, bahkan bisa dianggap, itu adalah 
“rapor” mereka.

Saat ini, KMS bahkan berbentuk buku (warna pink). Lengkap 
di dalamnya informasi sejak masa kehamilan, melahirkan, hingga 
panduan membesarkan anak, meliputi pola gizi, pola asuh, dan pola 
sanitasi.

Dari “rapor” anak, kita bisa melihat dan meneliti, apakah 
buah hati tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan semestinya, tumbuh 
sesuai anak usianya? Jika grafik menunjukkan ombak bergelombang, 
gunung naik turun, atau bahkan terus setia berada di lembah kuning, 
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maka orangtua patut waspada. Bisa jadi, si kecil yang tampaknya sehat 
dan aktif bermain itu mengindikasikan gejala stunting. Oh, no!

Ngomong-ngomong, Stunting Itu Apa Sih?

Stunting biasanya dimaknai dengan pengerdilan atau anak tumbuh 
lebih pendek dibanding teman-teman seusianya. Meski demikian, 
sebenarnya makna stunting lebih dari itu loh, Bunda.

Menurut UNICEF, stunting didefinisikan dengan pertumbuhan 
terhambat berdasarkan standar WHO. Selain tinggi badannya yang 
minus, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak 
maksimal, kemampuan mental yang kurang, bahkan dalam kondisi 
tertentu, stunting berkaitan dengan kurang gizi dan berisiko kematian.
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Siap-siap terkejut, ya, Bunda. Pada tahun 2014, Global 
Nutrition Report mencatat Indonesia sebgai salah satu dari 17 negara 
yang mengalami beban ganda permasalahan gizi. Di negeri tercinta 
kita, ada 9 juta anak dari 159 juta anak dunia yang menderita stunting. 
Wow! Padahal negeri ini bukanlah negara kering kerontang, bukan 
negara miskin, bukan pula negara perang. Kok bisa? Jangan-jangan 
tanpa sadar, anak kita.....
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Jangan-jangan.... Anak Kita Tergolong Stunting? Coba Cek!

Bukan maksud menuduh Bunda tak memberi makanan bergizi, tetapi 
ada banyak faktor yang memengaruhi. Bisa jadi, saat hamil, Bunda 
lupa meminum suplemen zat besi. Saat baru melahirkan, susah keluar 
ASI hingga terpaksa memberi sufor. Bisa jadi pula karena (dan mungkin 
banyak dialami para ibu) anak-anak yang susah makan, GTM parah, 
maunya makan itu-itu saja. Saya pun mengalami poin pertama dan 
terakhir.

Merasa senasib Bund? oleh karena itu, penting untuk terus 
mengecek tumbuh kembang si kecil. Sebagai screening awal, lihatlah 
fisik si kecil. Apa dia berbadan lebih pendek dari teman seusianya? 
Apakah tubuhnya lebih kecil? Apakah berat badannya rendah? 

Apakah anak memiliki ciri-ciri di atas? Atau Bunda tak bisa 
memastikan? Oleh karena itu, “rapor” anak sangat penting, kan, 
Bundaaaa. Si buku pink ajaib harus selalu diisi. Itu pun tak cukup, 
pergilah ke posyandu secara rutin. 

Ahh, Malas ke Posyandu.... Paling-paling Nimbang Doang. 
Di Rumah juga Ada Timbangan!

Perlu diakui, tidak semua posyandu memberikan pelayanan sesuai 
harapan. Tidak semua kader benar-benar menjalankan tugas dengan 
baik. Beberapa kali saya merasa kecewa, tetapi saya tetap datang ke 
sana setiap bulan. Mengapa? Karena di sana lah “rapor” anak saya 
dipantau dan dari sana pula saya selalu update program dan layanan 
dari pemerintah. Jangan update gosip saja, ya, Bunda. 
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Di posyandu lah, buku rapor itu akan diisi, dijelaskan, 
dipantau. Di posyandu pula, buah hati tersayang kita akan diawasi 
perkembangannya, diantisipasi dari stunting, ditanggulangi jika 
terlanjur terjadi. Di sana lah, si kecil akan dievaluasi pola gizinya, 
pola asuhnya, sanitasinya. Pun mendapat imunisasi, vitamin, obat 
cacing, tambahan makanan, dan program-program pemerintah yang 
benefitnya luar biasa untuk anak. Selain itu program Kampanye Gizi 
Nasional (KGN) hanya didapat dari posyandu, loh, Bun!

Bagi saya, membawa anak ke 
posyandu adalah salah satu hak anak 
yang harus saya tunaikan sebagai ibu. 
Karena itulah, saya paling cerewet 
mengajak tetangga untuk pergi ke 
posyandu, meski saya bukan kader.

Setelah dari Posyandu, Ayo Bergerak Sebelum Terlambat

Jika KMS sudah diisi lengkap dan dipantau posyandu, “rapor” si 
kecil pun terpampang terang. Bersyukurlah dan pertahankan jika 
perkembangannya normal. Upayakan terus gizi si kecil dengan 
makanan berimbang empat bintang (karbohidrat, protein hewani, 
protein nabati, dan sayur), ASI yang cukup, dan imunisasi lengkap. 
Asuhlah ia sesuai perkembangan usianya melalui permainan yang 
dapat mengasah motorik dan sensoriknya. Terakhir, upayakan sanitasi 
dengan kebiasaan-kebiasaan baik tentang kebersihan.

Lalu, bagaimana jika “rapor” si kecil menunjukkan lampu 
kuning bahkan merah? Belum terlambat! Bunda perlu mengupayakan 
intervensi gizi. Segeralah merujuk ke dokter ataupun bidan untuk 
mendapatkan detail kebutuhan si kecil.
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Ayo Bunda, bergerak dan berjerih payah untuk si kecil! Karena 
ibu adalah kunci utama perkembangan buah hati.

Sumber Referensi:

https://www.kominfo.go.id/content/detail/8224/seribu-hari-penen-
tu-masa-depan/0/kerja_nyata

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/10/29mendam-
bakan-anak-sehat-dan-cerdas-perhatikan-1.000-hari-perta-
manya

http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/
situasi-balita-pendek-2016.pdf

https://lifestyle.kompas.com/read/2017/02/08/100300123men-
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91.000 Hari Pertama Ananda

Food Taboo: (Dilema) Stunting
dan (Mitos) Sosial Budaya Pangan 

di Indonesia
Akifa Laila Rusyda

Masalah stunting (kependekan) pada anak balita merupakan 
pekerjaan rumah bersama bagi negara-negara di dunia. Menurut 

WHO, terdapat lebih kurang 162 juta anak bawah lima tahun yang 
mengalami masalah kependekan. Keprihatinan tersebut kemudian 
memunculkan target baru dari Badan Kesehatan Dunia dengan 
pemangkasan prevalensi stunting pada tahun 2025 (yang diharuskan) 
menurun sebesar 40% di semua negara, termasuk Indonesia. 
Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting terbesar di 
Asia Tenggara, bahkan termasuk lima besar negara di dunia dengan 
jumlah mencapai 8,9 juta balita pendek yang tersebar di seluruh 
Indonesia pada tahun 2013. artinya satu dari lima balita di Indonesia 
mengalami stunting. Meskipun data terbaru tahun 2018 menunjukkan  
bahwa prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan, yakni 
37,2% di tahun 2013 turun menjadi 30,8% di tahun 2018, tetapi 
angka tersebut masih tergolong tinggi dalam cakupan global. Artinya 
permasalahan stunting bukanlah perkara yang dapat dianggap sepele. 

Upaya untuk meretas problematika stunting memerlukan 
penanganan yang serius agar tidak menjadi pekerjaan berlanjut dan 
dapat menunjukkan keberhasilan yang nyata. Stunting merupakan 
salah satu bentuk masalah kurang gizi kronis pada balita yang 
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ditunjukkan tinggi badan di bawah rata-rata standar normal dan 
berlangsung lama. Masalah stunting pada umumnya diawali dengan 
proses gagal tumbuh selama kehamilan, sejak konsepsi sampai dua 
hingga tiga tahun pertama kehidupan. Periode ini sering disebut 
seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK) atau secara global dikenal 
sebagai scalling up nutrition (SUN). Permasalahan stunting merupakan 
masalah yang bersinggungan dengan kesehatan yang mengakar pada 
masalah gizi sehingga dapat diketahui dengan pasti bahwa stunting 
disebabkan oleh pola makan dan asupan zat gizi yang salah. 

Gambaran sosial budaya terkait konsumsi maknan harian pun 
tidak terlepas dari kasus stunting di Indonesia. Kebiasaan masyarakat 
Indonesia seperti pantangan makan (food taboo) akan memengaruhi 
status gizi anak, terutama pada balita. Keberagaman praktik 
kebudayaan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, apakah termasuk fakta 
yang harus diterima secara utuh atau tidak, khususnya yang berkaitan 
dengan derajat kesehatan manusia. Pola makan yang menjadi 
pantangan pada masa kehamilan, menyusui, hingga balita sering 
dijumpai di masyarakat Indonesia. Hal tersebut perlu dikaji ulang, 
terutama jika pangan yang dimaksud merupakan sumber zat gizi tinggi 
yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan 
pada 1.000 HPK. #1000HariTerbaik #1000HariPertamaAnanda 

Misalnya, pangan pantangan pada ibu hamil di sejumlah 
suku di Indonesia, antara lain cumi-cumi, nanas, telur, dan udang. 
Pantangan makan cumi-cumi berhasil menghasut masyarakat dengan 
alasan bayi akan sulit dilahirkan karena akan keluar masuk seperti 
cumi-cumi, sedangkan konsumsi udang akan menyebabkan bayi lahir 
dengan mencengkram vagina ibu sehingga timbul rasa sakit. Pantangan 
konsumsi telur saat hamil dipercaya akan mempersulit persalinan. 
Kemudian, jenis makanan pedas dan nanas apabila dikonsumsi oleh 
ibu hamil akan menyebabkan timbulnya darah pada urin. Pantangan 
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tersebut tentu akan merugikan apabila ditinjau dari segi kesehatan. 
Golongan lauk, seperti cumi-cumi, telur, dan udang justru menambah 
cadangan energi karena sebab golongan lauk merupakan sumber 
protein tertinggi dan mengandung asam lemak esensial untuk 
mendukung perkembangan otak janin. Kemudian, golongan buah 
merupakan sumber serat sehingga dianggap mampu mengatasi 
sembelit yang sering timbul saat kehamilan. Pengecualian pada 
nanas agar tidak dikonsumsi ibu hamil muda sebab terbukti secara 
ilmiah, nanas mengandung enzim bromelin yang dapat menstimulasi 
kontraksi uterus. 

Praktik sosial budaya saat menyusui yang banyak dijumpai 
adalah membuang kolostrum pada ASI. Rujukan kesehatan tentu 
tidak akan melegitimasikan hal tersebut. Berdasarkan penelitian, 
dalam kolostrum ASI terdapat zat gizi yang mampu mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan bayi, yaitu 85% protein, 2,5% lemak, 
3,5% karbohidrat, vitamin (A,B,C,D,E, dan K), mineral, 85% air, leukosit, 
serta zat antivirus. Perlu diketahui, apabila kolostrum tidak diberikan 
pada bayi, kekebalan tubuh bayi akan kurang sehingga menimbulkan 
beberapa penyakit infeksi yang akan berhubungan dengan status gizi 
balita. 

Gambaran sosial budaya, terkait gizi pada masa balita yang 
dijumpai di Indonesia adalah inisiasi menyusui dini dan pemberian 
makanan prelakteal pada bayi baru lahir. Praktik inisiasi menyusi dini 
telah diteliti dengan keterkaitan kejadian diare pada masa balita. Balita 
yang mengalami diare berlebih akan menurunkan berat badan secara 
drastis sehingga mengganggu pertumbuhan dan mengakibatkan 
kependekan atau stunting. Pemberian makanan prelakteal adalah 
pemberiaan makanan pendamping ASI sebelum masanya (6 bulan). 
Hal tersebut akan mengganggu pemberian ASI eksklusif pada bayi. 
ASI eksklusif diberikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan tumbuh 
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kembang bayi sehingga apabila terganggu dalam pemberiannya maka 
pertumbuhan bayi akan terhambat. Gangguan pertumbuhan pada 
masa bayi tentu dapat mengakibatkan stunting pada masa selanjutnya. 

Praktik sosial budaya di atas merupakan contoh kecil dari 
banyaknya kejadian food taboo di Indonesia yang diwariskan secara 
turun-temurun. Berikut tabel praktik sosial budaya mengenai food 
taboo lain yang umumnya tersebar di Indonesia disertai dengan 
faktanya. 

Semua praktik makanan tabu di Indonesia umumnya 
disebabkan oleh kepercayaan masyarakat yang bersifat magis untuk 
melindungi janin. Secara fungsional, alasan tabu terhadap makanan 
tertentu berkaitan dengan nilai kesehatan, tetapi tanpa tinjauan 
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lebih lanjut sehingga masyarakat salah dalam menyimpulkan. Untuk 
itu, diperlukan upaya untuk menegaskan kepercayaan makanan tabu 
di Indonesia, khususnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 
sehingga mereka terdorong untuk mengonsumsi makanan yang 
bergizi dan tidak memantang makanan yang dapat mengekslusifkan 
zat gizi tertentu dari dietnya. Dimulai dari kebiasaan mengonsumsi 
makanan sehat dan bergizi, diharapkan mampu meretas dilema 
kejadian stunting yang masih membelenggu bangsa Indonesia. 
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Pemberian ASI sebagai Hak Anak
Anggawestri Nabila

Suatu malam, Regi menangis, disusui pun masih juga menangis. Saya 
dan suami yang baru pertama kali punya bayi kebingungan, akhirnya 

kami memanggil bidan. Ternyata, Regi menangis karena dia BAB. Bidan 
juga mengedukasi bahwa bayi yang BAB harus segera dibersihkan 
karena kulitnya masih sangat sensitif dan rawan terjadi ruam popok. 
Waduh, kasihan banget ini bayi kalau sampai ruam popok. Salah satu 
penyebabnya, diaper atau popok sekali pakai yang minim sirkulasi 
udara dan terlalu lama dipakai. Oke, saya membulatkan tekad untuk 
memakaikan popok kain saja sehari-harinya. Diaper hanya ia pakai 
ketika bepergian dan tidur malam. Repot karena cucian jadi banyak? 
Pastinya. Namun, semua ibu pasti ingin memberi yang terbaik untuk 
bayinya, dengan caranya sendiri, karena ia yang paling kenal dengan 
bayinya. Kebersihan bayi merupakan salah satu hal yang paling utama 
untuk menunjang tumbuh kembang dan kesehatannya. Kebersihan 
akan meminimalisasi bayi serangan penyakit, meskipun penyakit 
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tetap masih bisa menyerang. Namun, ikhtiar merupakan hal yang 
Tuhan suka. Bukan hanya kebersihannya yang perlu dijaga, hal lain 
yang tidak kalah penting adalah menjaga pola makan bayi sejak ia 
dalam kandungan, terutama pada masa 1.000 hari pertamanya.

 Perempuan diciptakan istimewa oleh Allah dengan segala 
kelebihannya. Kulit perut yang dapat meregang dua kali lipat, rahim 
yang kuat menampung beban lebih kurang 3 kilogram, dan payudara 
yang dapat mengeluarkan air susu dengan kandungan gizi yang telah 
diakui dunia, yaitu ASI.

Sehebat itukah ASI? Iya, lebih hebat dari susu formula 
termahal sekalipun. Formula mana yang bisa melebihi ciptaan Tuhan? 
Sayangnya, pemberian ASI di Indonesia masih belum mencapai angka 
maksimal. Jadi, tidak perlu heran jika di Indonesia masih ditemukan 
kasus kekurangan gizi yang dapat berakibat fatal, contohnya stunting. 
Pemerintah sedang gencar melakukan penurunan angka stunting di 
Indonesia, salah satunya dengan mengampanyekan ASI.

Pada dasarnya, ASI dapat memenuhi kebutuhan zat besi, 
DHA, lemak, dan nutrisi lain yang sangat dibutuhkan oleh bayi.

Sejak dalam kandungan, bayi sudah mulai mmendapat 
asupan dari makanan yang dikonsumsi oleh ibunya. Oleh karena 
itu, pola makan ibu saat hamil perlu diperhatikan. Mengonsumsi 
makanan bergizi untuk #1000haripertamaananda sangat penting. 
Benarkah harga makanan bergizi mahal? Tidak selalu demikian. 
Banyak makanan bergizi yang harganya ramah di kantong. Bahkan 
pemerintah memberikan bantuan berupa suplemen makanan, gratis 
untuk masyarakat kurang mampu. Masih mau beralasan apalagi bagi 
tidak memberikan makanan bergizi untuk bayi?
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Begitu pula dengan ASI. Banyak yang beralasan tidak bisa 
memberikan ASI karena ia bekerja. Di zaman sekarang, semua 
kebutuhan kita sudah terfasilitasi dengan baik. Berbagai alat untuk 
mendukung ASI perah bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan 
kesanggupan kita. Lalu muncul pernyataan, “Tapi alat untuk pompa 
ASI harganya mahal”. Mari berhitung. Alat pompa ASI standar harganya 
Rp400.000,00 ditambah botol kaca ASI Rp200.000,00 untuk 10 botol. 
Total Rp600.000,00 bisa digunakan hingga 2 tahun bahkan lebih. Jika 
kita mengeluarkan uang sebesar Rp600.000,00 untuk membeli susu 
formula, apakah bisa mencukupi kebutuhan bayi hingga 2 tahun? 
Bisakah susu formula tersebut memberi nutrisi yang lebih baik dari 
ASI?

Berikutnya, “ASI saya tidak keluar”. Saya mengalami hal ini. 
Usia 3 hari Regi harus opname karena dehidrasi berat. ASI saya belum 
mencukupi kebutuhannya. Terpaksa, Regi harus tambah susu formula. 
Rasanya sedih karena rencana untuk ASIX gagal. Namun, semakin saya 
sedih, semakin ASI tidak keluar. ASI diproduksi oleh hormon oksitosin 
atau hormon cinta. Ketika kita bahagia, hormon ini akan memproduksi 
ASI. Dan teori produksi ASI adalah semakin banyak dikeluarkan, 
semakin banyak produksinya. Saya pumping setiap 2 jam. Awal 
pumping hanya 10 ml selama 1 jam. Namun, terapis laktasi dan suami 
saya mengingatkan jangan menyerah, jangan fokus pada hasil, syukuri 
berapa pun hasilnya. Saya menangis karena setiap selesai minum ASIP, 
Regi masih memerlukan tambahan susu formula.

Suami saya bilang, “sudah, kalau memang butuh susu formula, 
ya, ngga apa-apa, toh itu halal, yang penting masih tetap kasih ASI”.

Kakak saya bilang, “Kalau memang harus ditambah formula, 
nggak apa-apa, ikhlaskan”.
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Akhirnya saya ikhlaskan, legowo untuk kasih Regi formula. 
Tiba-tiba produksi pumping saya mencapai 180 ml. DSA pun sudah 
menyatakan Regi sudah tidak perlu tambahan formula. Alhamdulillaah, 
tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Sampai saat ini Regi berusia 
satu tahun, saya masih bisa memberikan ASI. Jadi, statement ASI tidak 
keluar itu bisa dipatahkan, bergantung niat dan kemauan.

Untuk orang-orang di sekitar ibu menyusui, bahagiakanlah 
mereka. Ibu yang sedang lemah, rawan stres, dan baby blues ini butuh 
dukungan, bukan nyinyiran. Masa depan bayi adalah masa depan 
Indonesia, jangan sampai kita menjadi perusak tumbuh kembang 
mereka hanya karena mulut kita menyakiti ibunya.

Selain ASI, bayi yang memasuki usia 6 bulan memerlukan 
makanan tambahan atau disebut MPASI. Karena sifatnya pendamping, 
ASI harus tetap diberikan. MPASI yang baik menurut IDAI adalah yang 
mudah didapat, harganya tidak mahal, produk lokal, dan bergizi. 
Apa itu? Bahan makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, 
makanan yang memenuhi karbohidrat, zat besi, protein, kalsium, dan 
nutrisi lain. Tidak perlu tepung-tepungan, minyak ikan dengan harga 
ratusan ribu, dan produk kekinian lainnya untuk memenuhi kebutuhan 
bayi. Saya beri Regi karbohidrat dari nasi atau kentang, daging atau 
ikan, sayur, kacang-kacangan, dan tambahan produk susu lainnya. 
Nyatanya, MPASI yang saya berikan sudah dapat memenuhi angka 
kebutuhan gizinya, rapor KMS-nya terus naik di garis hijau.

KMS ini sangat penting kita amati. Buku berwarna pink yang 
kita miliki dari sejak hamil ini, isinya cukup lengkap. Bahkan tentang 
pola asuh pun ada, dari mengajarinya berdoa, membersihkan diri, 
berinteraksi yang baik, semua ada. Saya termasuk follower buku ini. 
Dan alhamdulillah Regi tumbuh dengan sehat dan aktif.
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Prinsip saya, berikan kebutuhan anak sebaik mungkin, 
semampu kita, tanpa memaksakan. Jangan sampai kita tertekan hanya 
karena ingin menuruti “ego” atau, lebih parahnya, orang lain. Merawat 
anak merupakan kewajiban orangtua, usahakan yang terbaik, jangan 
sampai kita merampas hak anak kita.
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Yuk, Perangi Stunting
dan Masalah Kesehatan Anak  

dengan Aksi #1000HariTerbaik
Bety Sulistyorini

Sebagai salah satu negara dengan tingkat populasi tertinggi di dunia, 
Indonesia memiliki sejumlah masalah kesehatan. Laporan gizi 

global tahun 2014 mengungkapkan, Indonesia masuk dalam top 20 
negara dengan 3 permasalahan gizi utama, yakni stunting (pendek), 
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wasting (kurus), dan overweight (obesitas). Ibu hamil, ibu menyusui, 
dan anak-anak menjadi kelompok paling berisiko. Padahal, mereka 
inilah yang memegang peran penting bagi kelangsungan hidup negara 
di masa depan.

Tahukah Mommies, masa golden ages 
anak sejatinya tidak dimulai sejak dia 
lahir, tapi jauh sebelum itu, yakni saat 
janin mulai bertumbuh dalam rahim. 
Pada masa ini, janin mengalami 
pembentukan dan perkembangan 
otak hingga usianya sekitar 2 tahun. 

Istilah ini sering disebut sebagai #1000HariPertamaAnanda yang 
sangat menentukan kehidupannya di masa depan. Selain itu, semua 
organ tubuhnya akan bersinergi dan mengalami fase tumbuh kembang 
yang sempourna, termasuk berkembangnya berbagai organ vital, 
sistem pencernaan, kemampuan berpikir serta daya tahan tubuh.
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Untuk tumbuh dan berkembang, tubuh memerlukan gizi 
dan nutrisi seimbang. Kekurangan nutrisi tidak hanya menyebabkan 
penurunan kesehatan, tetapi juga memicu timbulnya beragam 
penyakit dan –pada kondisi terburuk– mengakibatkan kematian.

Masalah Kesehatan di Indonesia

Masalah utama pada ibu hamil di Indonesia adalah kekurangan gizi 
dan anemia. Data SDT 2014 menunjukkan hanya 14% ibu hamil yang 
tingkat kecukupan energinya memenuhi standar. Kondisi ini rentan 
menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah yang pada 
gilirannya mengakibatkan anak-anak ini berisiko terpapar penyakit 
serius di kemudian hari. Misalnya, defisiensi vitamin, stunting, 
malnutrisi, dan pertumbuhan tulang yang kurang baik.
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Sekitar 37,1% ibu hamil di Indonesia juga mengalami anemia. 
Kondisi ini bisa memicu terjadinya kelahiran prematur, penyakit infeksi, 
hingga kematian ibu dan anak. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan 
untuk mengonsumsi minimal 90 tablet tambah darah.

Dokter kandungan biasanya juga meresepkan asam folat 
untuk mengurangi risiko bayi lahir cacat atau mengalami spifina bifida 
(kelainan pada tulang belakang). Oleh sebab itu, penting bagi ibu 
hamil untuk mengunjungi dokter kandungan atau bidan.

Masalah Tumbuh Kembang Anak Hingga Usia 2 Tahun

• Marasmus

Bentuk gangguan nutrisi yang disebabkan kekurangan protein 
dan kalori. Kondisi ini ditandai dengan berkurangnya berat 
badan, dehidrasi, dan diare kronis.

• Kwashiorkor

Komplikasi dari marasmus yang umum terjadi pada usia anak-
anak dan menyebabkan masalah pertumbuhan, terutama 
stunting. Pada tahap yang parah dikenal dengan busung lapar.

•	 Stunting

Kondisi malnutrisi kronis yang disebabkan oleh kurangnya 
asupan gizi dalam waktu cukup lama. Umumnya karena 
pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 
gizi. Kondisi ini terjadi mulai sejak dalam kandungan dan 
baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Di tahun 2013, ada 
37.2% anak Indonesia mengalami stunting.
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Menciptakan Generasi Indonesia Baru

Sebagai perempuan Indonesia, kita bisa berperan serta dalam 
mencegah dan mengurangi masalah kesehatan pada anak. Hal ini bisa 
dilakukan dengan cara sederhana sejak dari lingkungan terkecil, yakni 
keluarga.

Seperti yang saya lakukan dulu. Sejak merencanakan 
kehamilan, saya jadi lebih rajin melakukan gaya hidup sehat. Misalnya, 
lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah, mengurangi junkfood, 
minuman berkafein dan bersoda, serta mengelola stres dengan tepat. 
Hal ini bertujuan agar saya siap lahir batin menjadi ibu. Waktu hamil 
anak pertama, saya memang masih menjadi ibu bekerja yang rentan 
dengan tekanan pekerjaan dan deadline.

Beruntung, pengalaman dua kali hamil saya tidak mengalami 
morning sickness berlebih. Bahkan, saya termasuk doyan makan dan 
tidur. Beberapa ibu hamil bisa saja mengalami gangguan makan karena 
perubahan hormon.

Padahal, ibu hamil dan menyusui membutuhkan nutrisi dan 
gizi yang seimbang untuk mencukupi kebutuhannya dan sang anak. 
Karena itu, sebaiknya usahakan untuk memiliki pola makan seimbang 
dengan memperhatikan 4 hal berikut.

1. Protein

Protein diperlukan untuk pertumbuhan serta perbaikan 
sel. Sumber protein hewani, antara lain susu, ikan, daging, 
telur, sedangkan sumber protein nabati, antara lain kacang-
kacangan dan serealia. Protein hewani juga mengandung 
vitamin B12 yang mencegah kerusakan otak.
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2. Karbohidrat

Karbohidrat sebagai sumber tenaga bisa dikonsumsi dalam 
bentuk serat, gula, dan pati. Misalnya, nasi, jagung, gandum, 
sereal, sayur mayur, serta buah-buahan dalam bentuk segar 
ataupun kering.

3. Lemak

4. Vitamin dan Mineral

Vitamin terpenting yang wajib ada adalah Vitamin A, B,C, D, 
E, dan K. Selain itu, dibutuhkan makanan sumber asam folat, 
zat besi, kalsium, magnesium, dan beragam mineral penting 
lainnya. Beberapa sumber vitamin dan mineral adalah susu, 
sayuran hijau, buah-buahan, dan tofu.

Selain empat hal di atas, selama hamil dan menyusui saya 
juga menghindari beberapa jenis makanan, seperti bakso, mi instan, 
gorengan, dan pemakaian MSG. Saya sangat bersyukur kedua anak 
saya lahir dan bertumbuh sehat sampai sekarang.

Gizi untuk Anak

Cara terbaik untuk mengatasi masalah kesehatan anak harus dimulai 
pada masa #1000HariTerbaikmereka. Artinya, pada masa kehamilan, 
menyusui, dan pertumbuhan hingga usia 2 tahun, asupan makanan 
yang tepat dan seimbang adalah keharusan.

ASI

Makanan terbaik bagi bayi hingga usia 6 bulan ini mengandung 
antibodi, antibakteri, antialergi, dan mencegah bayi terkena 
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asma dan gastroentritis. Selain itu, membangun bonding yang 
kuat pada ibu dan anak. Kevin mendapatkan ASI saya secara 
penuh hingga usia 2 tahun lebih.

MPASI

Sejak usia 6 bulan, bayi membutuhkan makanan pendamping 
untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Di sini, ibu harus aktif 
dan cerdas memilih makanan yang tepat. Saya pribadi lebih 
memilih membuat sendiri MPASI untuk anak-anak. Meski 
sedikit repot, tapi kandungan gizi dan manfaatnya jauh lebih 
tinggi ketimbang makanan olahan.

Contoh Menu MPASI

• Usia 6-9 bulan

Menu wajib adalah bubur 
saring (halus) dan sari buah. 
Biasanya, saya mencampurkan 
sedikit ASI.

• Usia 9-12 bulan

Di usia ini anak-anak mulai 
diperkenalkan pada sumber 
protein, seperti telur dan ikan, 
yang dimasak dengan cara 
dikukus atau direbus sebagai 
pendamping nasi tim atau 
bubur. 
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• Usia 12-24 bulan

Saya mulai mengenalkan 
makanan yang lebih beragam 
seperti aneka sayuran kukus 
(finger food), biskuit khusus 
bayi, dan buah-buahan yang 
dipotong kecil-kecil. Anak juga 

mulai dikenalkan pada beberapa jenis lemak baik, seperti 
unsalted-butter atau EVOO.

Sedikit tips dalam memilih sayur dan buah untuk anak usia 
6-24 bulan adalah pilih yang mudah dimasak, tidak banyak getah, 
dan mudah dicerna. Contohnya, bayam, brokoli, wortel, tomat, lobak, 
labu kuning, pepaya, pisang, apel, semangka, dan melon. Semakin 
besar usia anak, pilihannya makin beragam. Sebisa mungkin, hindari 
makanan olahan, seperti sosis, nugget, french fries, dan aneka 
kudapan yang miskin nutrisi.

Dengan membentuk pola makan anak secara tepat, kita 
sedang mempersiapkan generasi muda yang cerdas dan sehat. Oya, 
jangan lupa memeriksa kondisi fisik anak secara berkala, ya, Moms. 
Selamat membentuk generasi hebat Indonesia!

Sumber Referensi: 

www.helosehat.com 
www.idtheasianparent.com 
www.depkes.go.id 
Sumbergambar: 
pixabay.com 
koleksipribadipenulis 
Naskah dan Infografis: Bety Sulistyorini
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Makan Sehat dan Hemat, Cegah 
Stunting dengan Bahan Pangan 

Lokal
Cempaka Noviwijayanti

Sumber foto:Pixabay

Saya ingat ketika saya masih tinggal bersama mertua saya di Jakarta 
Utara. Saat itu saya masih ngantor. Biasanya, saat berangkat kerja 

saya melewati sebuah gang kecil di dekat rumah mertua saya. Setiap 
pagi saya pasti melihat seorang ibu yang sedang menjemur bayinya di 
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bawah matahari pagi. Kegiatan ibu tersebut mungkin tampak wajar, 
tapi yang menarik perhatian saya saat itu adalah kondisi bayi ibu 
tersebut.

Waktu itu anak saya a.k.a Si Kakak juga kira-kira seumur 
dengan bayi tersebut, tapi kondisi mereka jauh berbeda. Anak tersebut 
kelihatan sangat kurus dengan rambut   kemerahan dan kulit tampak 
kering, mirip dengan ciri anak yang kekurangan gizi. Di daerah rumah 
kami saat itu kondisinya memang sedikit memprihatinkan. Kondisi 
ekonomi yang kurang dengan tingkat pendidikan yang terbatas, 
ditambah dengan kurangnya kesadaran warga untuk menjaga 
kebersihan lingkungan sehingga lingkungan kami saat itu terkesan 
sedikit kumuh dan kurang sehat. Pengetahuan yang terbatas pun 
menyebabkan para ibu, khususnya, jarang memperhatikan asupan 
gizi anak-anak mereka. Anak dibiarkan jajan sembarangan dan kurang 
asupan bergizi. 

Padahal kekurangan asupan gizi seimbang pada anak akan 
meningkatkan risiko stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak 
karena kurangnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama. 1.000 hari ini 
dihitung sejak bayi masih di dalam kandungan hingga ia berusia dua 
tahun. Stunting dapat memunculkan hambatan pertumbuhan, baik 
dari segi fisik maupun kognisi. Di Kupang dan Sumba Timur, misalnya, 
ditemukan bahwa anak yang stunting memiliki prestasi belajar yang 
lebih buruk dibanding yang tidak stunting (Picauly dan Toy, 2013). 
Penelitian serupa yang dilakukan di SDN 01 Guguk Malintang Kota 
Padang Panjang pun memperoleh hasil yang sama, siswa SD yang 
mengalami stunting memiliki prestasi belajar di bawah rata-rata 
sebesar 30.8% (Sa”adah, dkk, 2014).

Kejadian yang saya ceritakan di lingkungan rumah kami 
tersebut sudah terjadi tiga tahun yang lalu, tapi pada kenyataannya, 
bahaya stunting masih mengintai di Indonesia. Berdasarkan berita yang 
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dirilis oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian 
Kesehatan RI, prevalensi balita mengalami stunting sebesar 29.6%. 
Angka ini masih tergolong tinggi, mengingat batas bawah yang 
ditetapkan oleh WHO adalah 20%. 

Kejadian kekurangan gizi seimbang di Indonesia memang 
mayoritas dialami oleh masyarakat yang memiliki ekonomi terbatas. 
Bukan hanya karena keterbatasan dana untuk membeli bahan 
makanan bergizi, melainkan karena kurangnya pengetahuan orangtua 
terhadap pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi buah hatinya.

Pemenuhan gizi seimbang hukumnya wajib, bahkan sejak 
anak masih dalam kandungan. Dulu waktu saya hamil Si Kakak, saya 
sempat kekurangan zat besi. Ternyata kekurangan zat besi pada ibu 
hamil itu berbahaya, baik bagi ibu maupun bayi yang dikandungnya. 
Akhirnya saya diberi asupan zat besi tambahan oleh dokter. Saya tidak 
bisa membayangkan, bagaimana dengan ibu yang kekurangan akses 
kesehatan dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga asupan gizi 
saat hamil. Pada dasarnya kekurangan zat besi dapat mengakibatkan 
terhambatnya perkembangan janin sampai dapat meningkatkan risiko 
kematian ibu dan bayi! 

Ketika anak dilahirkan sampai berusia dua tahun, menjaga 
asupan gizi juga sangat penting. Enam bulan pertama, bayi diberikan 
ASI eksklusif, tapi setelah itu ASI tidak lagi dapat memenuhi seluruh 
kebutuhan nutrisi bayi. Itu kenapa selepas enam bulan,  anak diberikan 
Makanan Pendamping ASI (MPASI). Ketika anak mulai mengonsumsi 
MPASI,  harus dipastikan bahwa asupannya memenuhi kriteria empat 
bintang,  yaitu memenuhi asupan karbohidrat, protein hewani, protein 
nabati (kacang-kacangan), serta sayur dan buah.

Sayangnya masih banyak orangtua yang abai dalam 
memberikan asupan gizi lengkap bagi anaknya. Ada yang beralasan 
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karena keterbatasan dana jadi tidak bisa memberikan asupan bergizi 
pada anak. Padahal memenuhi asupan gizi seimbang untuk anak tidak 
harus mahal. Banyak sekali bahan pangan alternatif yang kaya gizi yang 
bisa diberikan orangtua kepada anak.

Saya sendiri tidak pernah mengada-adakan bahan khusus 
ketika menyiapkan MPASI untuk anak-anak saya. Misalnya untuk salah 
satu asupan yang penting bagi perkembangan anak, yaitu omega-3 
dan zat besi. Berhubung ikan salmon dan daging mahal, saya tidak 
melulu memberikan anak saya bahan makanan tersebut. Saya ganti 
dengan ikan kembung, teri basah, atau belut yang memiliki kandungan 
gizi yang tak jauh berbeda dengan ikan salmon, sedangkan hati ayam, 
kacang-kacangan, dan sayuran hijau saya berikan untuk memenuhi 
asupan zat besi bagi anak saya. Bahan-bahan makanan tersebut sangat 
mudah ditemukan dan yang paling penting, lagi, murah! Indonesia 
itu kaya akan sumber bahan makanan, tak perlu susah menyiapkan 
makan ananda, cukup berikan makanan yang bersih dan bergizi hasil 
kekayaan kita sendiri.

Keterbatasan ekonomi sering menjadi 
alasan untuk tidak memberikan asupan 
gizi yang cukup pada anak (sumber foto: 
Canva)

Namun, ada kalanya anak mengalami 
susah makan. Ibu sudah menyiapkan 
makanan kaya gizi, tapi ananda malah 
GTM alias gerakan tutup mulut. 

Jangan menyerah, ya, Bu! Saya pun mengalaminya dengan anak-
anak saya. Ketika anak-anak saya GTM, biasanya saya siasati dengan 
memberikan variasi makanan agar tidak bosan. Berikut ini beberapa 
resep variasi makanan bagi anak yang mungkin bisa diikuti.
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 Untuk anak dengan usia yang lebih besar, pengolahan 
makanan bisa lebih divariasikan, misalnya dengan dibuat pepes atau 
dimasak santan, bergantung selera makan ananda.

Ketika Si Kakak sudah mulai besar, saya pun memberi 
ruang untuk Kakak mengeksplorasi makanannya. Ini bisa jadi sarana 
agar Kakak menyenangi kegiatannya saat makan, misalnya dengan 
membiarkan anak makan sendiri. Saya bahkan pernah meletakkan 
Kakak di bak mandi bayinya ketika makan karena ia merasa senang 
makan di dalam situ, seperti naik kapal katanya. Dengan makan di 
dalam bak mandi, Kakak ternyata jadi lebih semangat makan. Namun, 
pastikan lingkungan dan alat makan anak bersih dan bebas kuman, ya, 
agar anak terhindar dari penyakit. 

Si Kakak yang dulu senang makan di dalam 
bak mandi.

Memberikan makan bergizi pada anak  
memang susah-susah gampang, tetapi 
bukan berarti tidak bisa dilakukan. 
Anak tetap harus mendapat asupan gizi 
yang lengkap dan seimbang agar tidak 
mengalami stunting. 1.000 hari pertama 
adalah masa emas bagi perkembangan 
ananda, maka masa tersebut tak boleh 
dilewatkan. Tak perlu repot dan mahal, 

sesuaikan saja dengan anggaran dan menu keluarga. Manfaatkan 
kekayaan lokal bahan pangan Indonesia untuk memenuhi gizi ananda. 
Ayo cegah stunting! Dengan memberikan asupan terbaik pada 
#1000haripertamaananda melalui pemberian makanan kaya gizi hasil 
dari bumi sendiri.
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Sumber Referensi:

Picauly, Intje Sarci Magdalena Toy. 2013. “Analisis Determinan dan 
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Siap Hamil, Sedia Punya Bayi
Dedy Hutajulu

ADA	tiga	hal	sederhana	yang	kami	teladankan	kepada	anak	kami,	
Gabriel. Pertama, menyalam dan mencium tangan. Kedua, belajar 
berbagi,	baik	makanan,	mainan	maupun	pakaian.	Ketiga,	berdoa	

sebelum	makan.

Awalnya, tidak mudah menerapkan ketiga hal sederhana itu agar 
menjadi kebiasaan baik bagi ananda. Namun, dengan sabar dan 

konsisten, kami mengajarkan dan meneladankannya, kapan dan di 
mana pun. Dengan demikian ketika pembiasaan itu diterimanya dan 
menjadi kebiasaan baru, justru kami harus siap dengan risikonya.

Pekan lalu, saat acara partangiangan (doa bersama), kami 
menjadi tuan rumah, saat itu ada sekitar 30 tetangga yang bertamu. 
Ananda menyambut para tamu di depan pintu. Setiap tamu yang 
hendak masuk disalam dan diciumnya tangan mereka. Ananda 
bingung, ketika ada tamu yang masuk saja tanpa mau disalam. Ia 
merasa dirinya tidak dihargai, merasa dicueki oleh tamu itu. Demi 
menghilangkan kebingungan dan kekesalannya, lekas ia menghambur 
ke ibunya. Direbutnya tangan ibunya lalu diciumnya, berkali-kali.

Istriku yang menyadari situasi itu, langsung memeluknya dan 
membisik, “Enggak apa-apa, Sayang,… kamu sudah benar. Kamu anak 
pintar. Mama sayang padamu!”
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Selain soal menjamu tamu, suatu kali, di meja makan, saking 
laparnya, saya langsung menyambar nasi. Melahapnya. Mendadak 
Gabriel melipat tangan dan merapal doa. “Tuhan, Iyel, mau, makan. 
Berkati. Amin.” Ia menatap saya lalu melirik ibunya, seakan meminta 
pembelaan, kalau yang dilakukannya tidak keliru. Saya terperanjat. 
Alamak, mati saya! Lekas saya minta maaf. “Maafkan papa, ya, Nak. 
Kamu anak pintar. Papa doa lagi ya,” pintaku sembari lekas tutup mata 
dan melipat tangan.

Di satu senja, anak-anak tetangga main ke rumah. Mereka 
berebut mainan dari keranjang. Melihat kelakuan sebayanya itu, anak 
kami tidak marah, ia malah membantu memilihkan mainan untuk 
teman-temannya itu. “Ini truk pasir, mau?” katanya menyodorkan 
sebuah mainan truk pasir mini.

Sejak tiga kebiasaan itu terpatri di diri anak kami, sekarang 
lebih mudah mendidiknya dengan praktik-praktik baik lainnya. Satu 
keberhasilan kecil menjadi landasan untuk membangun kebiasaan 
baik lainnya. Sebab anak adalah peniru ulung. Ia meniru apa yang 
dilihatnya, merekam apa yang didengarnya sekaligus menyintesis 
informasi yang diterimanya menjadi gagasan baru.

Tunaikan Masa Emas

Menurut Fotarisman Zaluchu, Ph.D., ahli kesehatan masyarakat, 
semua pencapaian tersebut dapat diraih karena anak kami melalui 
masa #1000HariPertamaAnanda dengan baik. #1000HariTerbaik itu, 
timpalnya, masa pembentukan otak anak secara optimal sekaligus 
perkembangan psikologisnya.

Tak heran, jika di usianya yang baru menanjak dua tahun, 
Gabriel sudah khatam menyanyikan puluhan lagu anak-anak, terampil 
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bicara, menari, cekatan menirukan berbagai gerak tubuh orang, 
menyukai aktivitas yang kaya gerakan, sepasti berlari, melompat, 
berguling, menendang bola, main raket, memanjat, berenang, dan 
tahu menghargai orang lain.

Memang, sewaktu dia dalam kandungan, saya dan 
istri berkomitmen memberinya asupan gizi yang cukup serta 
mendukungnya bertumbuh dengan baik.

Dukungan Suami

Dukungan suami pada istri sangat penting. Peran dan kontribusi suami 
ternyata begitu besar dalam menunjang tumbuh kembang anak. 
Oleh karena itu, keliru jika beranggapan, mendidik dan merawat anak 
adalah kodratnya perempuan. “Kalau anakmu mau sehat dan bijak, 
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dukunglah istrimu,” begitu nasihat ahli kandungan, dokter Christofel 
Lumbantobing, setiap kali kami konsultasi kehamilan istriku.

Pesan itu saya jalankan. Sebagai suami, saya bertekad 
mendukung istri saya sepenuh hati, baik kesehatannya, asupan gizinya, 
maupun kesenangannya. Sebab dengan mendukung istri berarti saya 
berkontribusi terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak kami 
kelak.

Saya senang, ketika istri saya hamil enam bulan, berat 
badannya mencapai 64 kg. Padahal, sebelum menikah, bobot raganya 
hanya 40 kg. Ia partus secara normal. Bayi kami juga lahir sehat dengan 
massa 3,6 kg dan panjang 49 cm.

Ketika istri saya hamil, kami serius mencukupi gizi anak kami. 
Kami jor-joran mencari (dan membeli) beraneka macam makanan 
yang mengandung protein tinggi. Tiap hari istri saya mengonsumsi 
buah dan sayuran. Semua itu kami lakukan karena kami  setuju dengan 
pendapat ahli yang mengatakan otak anak berkembang pesat hingga 
80 persen dalam masa #1000HariPertamaAnanda.

Menyadari hal itu, kami tak ingin menyia-nyiakan kesempatan 
#1000HariTerbaik itu. Ketika kami merindukan ananda tumbuh menjadi 
anak hebat, bijak, dan pintar, tugas kami adalah mendukungnya 
sepenuh hati. Setidaknya di 1.000HariPertamaAnanda, kami harus 
rela mengeluarkan biaya besar. Kami tidak takut jika saldo di rekening 
menjadi nol, asalkan anak kami mendapatkan hak dan kebutuhannya. 
Kami sadar, sesadar-sadarnya, kalau ini serupa investasi jangka 
panjang.

Saya percaya, jika masa emas #1000HariTerbaik ini bisa kami 
tunaikan dengan sukses dan berlanjut hingga umur 5 tahun. Sebagai 
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orangtua, kami tak lagi khawatir akan masa depan anak kami. Kami 
percaya #1000HariPertamaAnanda itu ibarat menyiapkan landasan 
untuk pesawat tempur. Begitu semuanya terpenuhi, “pesawat” anak 
kami tinggal landas. Namun, jika momen emas itu terlewatkan begitu 
saja, anak kami bagai pesawat yang tertinggal di landasan. Dan tak 
kunjung mengudara!

ASI Eksklusif

Salah satu kunci mewujudkan #1000HariTerbaik adalah memastikan 
bayi menikmati ASI (air susu ibu) secara eksklusif, selama enam bulan. 
Gabriel menikmati betul ASI eksklusifnya. ASI-nya lancar karena asupan 
gizi ke tubuh istri saya cukup dan psikologisnya sehat. Meskipun istri 
saya kerja kantoran. Kami menyimpan ASI di kulkas. Semua itu tak 
lepas dari dukungan suami, mertua, dan keluarga besar kami.
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Pengalaman kami ini kontras dengan apa yang dialami Aura, 
bayi dari pasangan Andi dan Devita, warga Deli Serdang. Mulai usia 
empat hari hingga kini sudah 6 bulan, mata kanan Aura mengalami 
kebutaan. Devita mengaku, selama hamil, ia rutin mengonsumsi obat-
obatan. Celakanya, Andi ogah-ogahan mendukung gizi Devita.

Sebelas-dua belas dengan kondisi Rolan Brian Tambunan 
(14 bulan), balita kurang gizi, yang kerap masuk rumah sakit. Ibunya, 
Paulina Pasaribu (34) mengakui sejak lahir, mereka kurang mencukupi 
gizi bayinya dengan alasan miskin. Rolan sering hanya diberi makan 
nasi putih tok, tanpa lauk dan sayur. Renold Tambunan juga kurang 
peduli dengan pemenuhan gizi anaknya itu. Baginya, dengan memberi 
50 ribu per hari ke rumah, tanggung jawabnya tunai.
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Cegah Stunting

Aura dan Rolan tidak sendirian. Situs katadata.id menulis, satu dari tiga 
bayi di Indonesia mengalami stunting. Problem stunting di Indonesia 
tergolong kronis. Penyebabnya, menurut ahli kesehatan, rendahnya 
asupan gizi pada #1000HariPertamaAnanda. Selain itu, buruknya 
sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan 
lingkungan.

Stunting dapat dicegah melalui pemenuhan kebutuhan gizi 
bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, yang dilanjutkan dengan 
pemberian makanan pendukung. Selanjutnya, bisa mengakses air 
bersih, sanitasi terjamin, serta lingkungan rumah bersih.

Dalam #1000HariTerbaik itulah, peran suami sangat sentral. 
Suami harus berkomitmen memastikan kebutuhan gizi istrinya 
terpenuhi, baik saat hamil maupun pascabersalin. Suami yang baik itu 
memandang istri dan bayinya sebagai sosok-sosok hebat. (*)
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1.000 Hari Pertama Ananda: 
Fondasi Baja Jadikan Generasi 

Unggulan
Elisa Koraag

Menjadi perempuan adalah kodrat lahir yang tidak bisa saya pilih. 
Tanpa mengurangi rasa hormat pada perempuan yang  karena 

satu dan lain hal tidak memiliki anak dari rahim sendiri, saya merasa 
sempurna bisa hamil dan melahirkan. Sayangnya, saya salah besar. 

Kesempurnaan itu, baru sebatas perasaan, bukan kenyataan. 
karena sejak merasakan kehidupan dalam rahim di tubuh saya, aneka 
tugas mulia menjalani peran sebagai ibu baru di mulai. Kehidupan 
di 1.000 hari pertama ananda dimulai sejak ada sesuatu dalam rahim. 
Demi menjaga calon bayi, saya mengubah pola hidup terutama pola 
makan. saya meyakini, 1.000 hari pertama ananda merupakan fondasi 
baja untuk membentuk generasi unggul.

Saya hanya membuat pola makan baru. Untuk sementara, 
ketakutan pertambahan berat badan, disingkirkan. Namun, bukan 
berarti saya makan berlebihan. Saya memperbanyak konsumsi 
protein, Terutama ikan serta buah dan sayur. Karbohidrat, secukupnya. 
Kadang nasi, kadang kentang, bisa juga roti atau ubi. Oh ya, saya juga 
memperbanyak konsumsi kacang-kacangan dan jagung. Pola makan 
yang benar dan baik akan membuat bayi tumbuh sehat dan kuat juga 
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baik untuk kekuatan ibu saat melahirkan. Saya juga rutin mengonsumsi 
vitamin B komplek, zat besi, dan kalsium.

Perempuan yang kelak akan menikah, hamil, dan melahirkan, 
perlu mendapatkan asupan zat besi yang baik agar tidak kekurangan 
darah. Kekurangan zat besi atau anemia sangat menggangu aktivitas. 
Saya mengetahui, di sejumlah posyandu dan sekolah-sekolah terdapat 
program pemberian vitamin penambah darah untuk mencegah 
anemia bagi remaja putri yang sudah mulai mendapatkan haid.

Bayi saya, terlahir sehat dengan berat badan 2,8 kg dan 
panjang 49 cm. Termasuk mungil untuk ukuran bayi, tapi masih 
normal karena di atas 2,5 kg. Saya bersyukur diberi kesehatan yang 
baik sehingga walau melahirkan dengan operasi, kondisi saya dan bayi 
cepat pulih. Berbagai bahan bacaan seputar merawat bayi dan aneka 
pengalaman dari Mama, kakak-kakak, dan kawan-kawan, saya terima 
sebagai masukan untuk membesarkan anak.

Selama kehamilan, saya berusaha menjalani pola hidup 
bersih dan sehat. Saya menjalani kehamilan saat menjadi karyawan 
sehingga mandi pagi dan sore, usai pulang kerja, sudah menjadi 
keharusan. Tahukan, Mom, bahwa orang hamil cenderung merasa 
kegerahan? Oleh karena itu, selain untuk menjaga kebersihan, mandi 
juga dapat berfungsi untuk menyejukkan tubuh. Setelah melahirkan, 
tetap mandi minimal dua kali sehari. Begitu juga dengan si  bayi. Saya 
merasa cukup beruntung karena tak jauh dari Mama dan kakak-kakak. 
Pada masa awal menjadi ibu, saya tidak bisa memandikan anak, tetapi 
dengan bantuan kakak-kakak yang ulet mengajari saya, akhirnya saya 
mampu melakukannya sendiri.
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Hal lain yang tak kalah penting adalah menjaga sanitasi untuk 
menhindarkan bayi dari penyakit. Oleh karena itu, saya selalu menjaga 
kamar tidur dalam keadaan bersih dan memiliki ventilasi yang cukup. 
Hal ini penting untuk pertukaran udara dan masuknya cahaya matahari. 
Seprai dan sarung bantal rutin diganti. Alas tidur anak pun harus selalu 
begitu juga baju yang dikenakan.

Selain memandikan bayi dua kali sehari dengan sabun 
khusus, rambut bayi juga perlu dicucui dengan sampo khusus, 2-3 
kali seminggu. Selain itu, jangan lupa untuk menggunting kuku, kaki 
dan tangan, agar bersih dan mencegah anak terluka ketika menggaruk 
tubuhnya. Selain itu, kebersihan bayi setelah buang air besar atau 
buang air kecil perlu diperhatikan dengan saksama. Biasanya saya 
membersihkan anak saua dengan air hangat, menggunakan kapas 
atau kanduk kecil, kemudian mengusapnya dengan tisu basah.

Pada bayi dan balita, selalu ada tahapan yang perlu menjadi 
perhatian, terutama soal asupan makanan. Saya bersyukur karena bisa 
memberi full ASI hingga anak usia 2 tahun. ASI buan hanya menjadi 
makanan terbaik untuk anak, melainkan huga dapat membangun 
ikanatan emosi antara ibu dan anak. Pada usia 6 bulan, saya mulai 
memperkenalkan anak dengan makanan tambahan yang halus 
atau biasa disebut makanan Pendamping ASI-MPASI. Pertama, saya 
mengenalkan  buah-buahan, seperti pisang, pepaya, dan jeruk dengan 
cara dihaluskan. Namanya kenalan, ya asal anak nyicip. Bisa masuk 2-3 
sendok bayi, sudah cukup. Namun, besoknya dilanjut lagi. 

Ini pola kegiatan dan makan anak di usia 6-8 bulan yang telah 
saya terapkan.
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Seiring pertumbuhan buah hati, menu MPASI yang diberikan 
pun mengalami perubahan. Jelang 8 bulan, anak saya masih dengan 
pola makan 2 kali sehari, tetapi dengan MPASI yang sudah agak kasar 
karena anak sudah mulai tumbuh gigi. Di usia 8 bulan, selain 2 kali 
jam makan utama, saja juga memberikan makanan selingan, seperti 
biskuit/roti atau buah yang lunak. Oh ya, jika saat berusia 6 bulan saya 
mulai mengenalkan buah-buahan, selanjutnya saya mengenalkan 
bubur susu, yaitu bubur dari beras putih, bisa juga beras merah, 
yang dicampur dengan ASI. Kemudian, pada usia 7 bulan saya mulai 
mengenalkan ikan. Ini untuk menambah gizi dan jumlah asupan 
sekaligus melatih mengunyah.

Saat anak berusia 12 bulan, saya mulai mengenalkannya 
pada nasi lunak, bukan bubur lagi. Di usia satu tahun variasi jenis dan 
bahan makanan anak juga makin beragam. Saya mengenalkan aneka 
sayuran, seperti bayam, kangkung, labu, dan putih. Selain itu, saya juga 
mulai mengenalkan tahu, tempe dan telur. Selain ayam, daging sapi, 
dan ikan. Untuk ayam dan daging sapi biasanya saya menggunakan 
yang sudah digiling. Kalau ikan karena teksturnya lebih halus bisa 
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cuma. Mulai usia satu tahun, makanan anak sudah saya beri bumbu, 
seperti bawang merah, bawang putih, gula, dan garam. Penting diingat 
pada piring makan anak-anak, harus mencakup makanan dengan 3 B- 
Beragam, Bergizi, dan Berimbang.

Selain porsi makan yang bertambah, jam makannya juga 
bertambah. Mulai usia satu tahun, anak sudah menggunakan pola 
makan orang dewasa, sarapan, makan siang, dan makan malam. 
Porsinya minimal sejumlah usia bulan. Jika sudah 12 bulan, minimal 
12 sendok makan harus dikonsumsi. Artinya, memantau tumbuh 
kembang balita tidak bisa hanya berdasarkan perasaan. Posyandu 
adalah salah satu fasilitas yang bisa digunakan untuk mengukur 
tumbuh kembang anak.

Saya rutin membawa anak ke posyandu, jangan lupa 
miliki KMS-Kartu Menuju Sehat. Dengan memiliki KMS, tumbuh 
kembang anak  dapat dipantau, begitu juga  jadwal imunisasi.  Untuk 
imunisasi bisa di posyandu/puskesmas atau ke dokter/ Bidan.
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Mengapa  Anak Harus Diimunisasi?

Pada dasarnya, imunisasi diperlukan untuk mencegah anak terserang 
penyakit menular. 

 Pernah suatu kali anak saya mengalami kenaikan suhu tubuh 
sesudah imunisasi. Saya pun mencari tahu. Ternyata itu merupakan 
reaksi alamiah tubuh sebagai respons terhadap imun yang  dimasukkan  
dalam tubuh anak sehingga sistem imun (kekebalan tubuh) anak 
menjadi lebih kuat.

Ini adalah Imunisasi dasar yang Imunisasi dasar yang saya 
berikan pada anak, antara lain Hepatitis B, Polio, BCG, Campak, 
Pentavalen (DPT-HB-HiB). Pemberian imunisasi sama seperti 
pemberian asupan makanan bergizi. Keduanya harus diberikan 
karena anak yang sakit-sakitan tumbuh kembangnya akan terganggu. 
Demikian juga anak dengan asupan gizi yang kurang tidak akan dapat 
bertumbuh dan berkembang dengan baik.
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Salah satu dampak buruk anak yang tidak diberi imunisasi dan 
asupan gizi yang cukup adalah stunting, atau kontet. yaitu anak yang 
pertumbuhan tubuhnya tidak sesuai dengan pertambahan usia. Anak 
stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, tapi juga 
rentan terkena penyakit dan  memiliki kecerdasan yang rendah.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting adalah 
menjaga 1.000 hari pertama terbaik anak yang dimulai dari masa 
kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Kita tahu anak balita memiliki masa 
keemasan (golden ages) untuk pertumbuhan otaknya. Di mana pada 
masa tersebut otak anak masih berupa serabut-serabut halus yang 
bertumbuh. Maka diperlukan stimulus berupa makanan bergizi serta 
info-info baik dan menarik yang akan merangsang pertumbuhan 
otaknya.

Bagi Anda yang karena satu dan lain hal sesudah anak berusia 
12 bulan, ASI tak keluar lagi, anak bisa diberi susu formula sebagai 
tambahan. Namun, seandainya keuangan tidak memungkinkan saya 
ingin mengingatkan Anda untuk tidak memberi anak susu kental manis 
(SKM).

JANGAN BERIKAN ANAK SKM.

SKM bukan susu dan SKM tidak mengandung gizi yang diperlukan. 
Kandungan terbesar SKM adalah gula. Jika anak-anak diberikan SKM 

terus menerus dalam waktu yang lama, akan menjadi biang penyakit. 
Seperti obesitas atau kegemukan dan diabetes.

alasan umum pemberian SKM pada anak adalah harganya yang murah. 
Namun, saya ingin mengingatkan sebaiknya Anda tidak melakukan hal 
itu. Menurut saya, daripada memberi SKM bagi anak Anda, lebih baik 
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Anda mengalokasikan dana tersebut untuk menyiapkan makanan yang 
bergizi. Makanan bergizi tidak harus mahal, seperti brokoli atau ikan 
salmon.  Sayur bayam atau sayur daun kelor dan ikan kembung pun 
memiliki nilai gizi yang sama baiknya.

Saya beranggapan bahwa dengan mengenalkan anak-anak 
pada bahan makanan lokal dan meraciknya dengan bumbu cinta, 
anak-anak akan menikmatinya dengan sukacita. Tahu-tempe memiliki 
kandungan gizi yang sama baiknya dengan ayam dan daging sapi. 
Telur dan ikan mengandung protein dan mineral yang sangat baik bagi 
tumbuh kembang anak. Yuk, kita racik masakan di rumah, lalu nikmati 
bersama-sama. Suasana yang menyenangkan akan berkontribusi 
menyehatkan jiwa anak-anak.

Menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045, 
saya bertekad menyiapkan generasi  unggulan, yaitu anak-anak yang 
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tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Generasi unggulan ini yang kelak 
akan mengambil alih kepemimpinan bangsa. Generasi unggulan ini 
juga disiapkan untuk menantang zaman dan siap berkompetisi.

Untuk menghasilkan anak-anak unggulan, selain imunisasi 
dasar yang lengkap dan asupan makanan dengan gizi yang baik, anak-
anak juga perlu mendapat pengasuhan dan pendidikan yang baik.

Pola asuh anak dalam rumah akan menjadi fondasi awal saat 
anak bersosialisasi di luar rumah. Nilai-nilai yang didapat dari rumah 
(keluarga) akan menjadi nilai dasar. Pola asuh masa kini tentu berbeda 
dengan pola asuh ketika saya masih anak-anak. Dengan kemudahnya 
akses informasi, saya berusaha mengasuh anak-anak sesuai dengan 
masanya. Ini zaman generasi milenial, di mana semua terkoneksi 
dengan internet. Oleh karena itu, saya pun mencoba untuk mengikuti 
hal itu. Tak dapat dipungkiri bahwa kedua anak saya sejak duduk di 
SMP, sudah memegang telepon genggam dengan kategori telepon 
pintar.

Meski demikian, kami pun tetap rutin melakukan komunikasi 
dengan menerapkan demokrasi. Anak-anak bebas menyampaikan 
pemikirannya. Saya memang melatih anak-anak agar berani 
mengemukakan pendapat dan pemikirannya karena kemampuan 
komunikasi yang baik adalah sebuah keterampilan yang harus dilatih. 
Pada dasarnya, kemampuan berbicara dengan kalimat terstruktur 
dan sistematis tidak datang begitu saja, tetapi harus melewati proses 
latihan dan pembiasaan. 

Pola asuh yang mengedepankan keterbukaan dan kepercayaan 
kami terapkan. Saya pecaya dengan pola hidup bersih dan sehat, 
mencakup gaya hidup sehat, bersih, dan mengikuti nilai-nilai sosial 
dan agama yang baik, kita bisa menyiapkan generasi unggulan. Semua 
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bermula dari #1000haripertamaterbaik. 1.000 Hari Pertama Ananda: 
Fondasi Baja Jadikan Generasi Unggulan
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Keajaiban Cinta Ibu
di #1000 Hari Pertama Ananda 

Era Sofiyah

Rasa-rasanya baru kemarin aku merasakan beban yang super berat. 
Perjuangan selama 9 bulan menjaga calon buah hatiku tersayang 

harus menyerah pada keputusan dokter. Eklamsia menjadi pemicu 
darahku naik hingga 180 mg/100mg. Sesuatu yang sangat berisiko jika 
aku melahirkan secara normal. Aku pun harus rela  menjalani operasi 
caesar untuk yang kedua kalinya. Walaupun dalam hati kecilku masih 
berharap ada keajaiban, agar aku bisa melahirkan secara normal, 
tetapi Tuhan berkehendak lain.  
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Di antara buliran rasa sakit yang kembali mendera sekujur 
badanku, aku patut bersyukur atas nikmat-Nya yang tak terkira. 
Bayiku terlahir dengan selamat sehat tanpa kurang suatu apa pun. 
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberiku kesempatan melihat 
indahnya mentari. Memberiku kesempatan kedua kalinya memeluk 
dan menimang  bayi mungilku yang kuberi nama Zidan Aulia Akbar. 
Engkau yang telah menjadikanku ibu seutuhnya, walaupun masih jauh 
dari kata sempurna. Begitu rasa syukur tak henti kupanjatkan atas 
segala nikmat melahirkan, hingga aku dan bayiku bisa bersua, selepas 
perjuangan panjang nan melelahkan.  

Selaksa embun yang memayungi kebahagianku. Semua 
saran dokter kujalankan sepenuh hati.  Selain ASI eksklusif, tentu saja 
aku harus mengkonsumsi gizi terbaik demi kesehatanku dan untuk 
nutrisi bayiku. Rutin memeriksakan diri saat nifas maupun kewajiban 
memberinya imunisasi lengkap juga tak boleh ketinggalan. Aku yakin 
semua yang kulakukan akan menjadikan bayiku tumbuh sehat dan 
optimal nantinya. 

Perjuanganku tentu saja tak lepas dari dukungan suami 
tercinta, yang tak putus berkorban demi kesembuhanku dan kesehatan 
putra kami. Cinta kasih dan ketulusannya menjadi kekuatan lebih agar 
kubisa memberikan yang terbaik untuk buah hati kami, terutama di 
1.000 hari pertama kehidupannya. 

1.000 Hari Pertama Kehidupan? 

Para ilmuwan dan peneliti telah menyatakan 1.000 hari pertama 
Kehidupan (HPK) atau the first thousand days merupakan suatu periode 
di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak 
konsepsi, selama kehamilan 9 bulan (270 hari) sampai anak berusia 2 
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tahun (730 hari) sebagai waktu paling penting dalam kehidupan nutrisi 
seorang anak. Konsep 1.000 hari, pertama kali muncul di tahun 2008, 
ketika sebuah jurnal medis di Inggris membahas tentang nutrisi ibu 
dan bayi. Laporan ini menyimpulkan kalau nutrisi yang dikonsumsi 
selama periode tersebut punya efek yang berlangsung hingga masa 
dewasa. Dan sebaliknya, kekurangan nutrisi bisa memicu kerusakan 
yang tidak bisa diperbaiki. Laporan tersebut terus berlanjut hingga 
penelitian berikutnya yang menegaskan pentingnya periode ini.

Sementara, Nicole Avena, Ph.D., penulis buku What to Eat 
When You”re Pregnant, serta peneliti di The New York Obesity Research 
Center di Columbia University. Penelitian Avena telah menunjukkan 
kalau pola makan ibu selama hamil dan apa yang bayi makan di 
satu hingga dua tahun usianya bisa punya dampak jangka panjang 
tidak hanya pada kesehatan bayi, tapi juga pada kesukaan makanan, 
perilaku, dan bahkan perkembangan saraf. Keadaan ini ternyata tidak 
hanya bersifat antar-generasi (dari ibu ke anak) tetapi bersifat trans-
generasi (dari nenek ke cucunya). Sehingga diperkirakan dampaknya 
mempunyai kurun waktu 100 tahun. Maknanya, risiko tersebut berasal 
dari masalah yang terjadi sekitar 100 tahun yang lalu, dan dampaknya 
akan berkelanjutan pada 100 tahun berikutnya. Dengan meningkatkan 
kualitas kesehatan ibu hamil dan anak sejak dalam kandungan akan 
didapatkan generasi penerus yang lebih produktif sehingga dapat 
memajukan kualitas generasi muda. Ibarat membangun sebuah rumah 
yang kokoh dan indah, maka seharusnya bahan yang digunakan harus 
berkualitas, terencana dan terpantau dengan baik. 

Berikut adalah sembilan pesan inti 1.000 HPK yang harus 
menjadi perhatian ibu maupun calon ibu, yaitu: 

• Selama hamil, makan makanan beraneka ragam,

• Memeriksa kehamilan 4x selama kehamilan,
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• Minum tablet tambah darah,

• Inisiasi Menyusui Dini (IMD),

• Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, 

• Timbang BB bayi secara rutin setiap bulan,

• Berikan imunisasi dasar wajib bagi bayi, 

• Lanjutkan pemberian ASI hingga berusia 2 tahun, 

• Berikan MP ASI secara bertahap pada usia 6 bulan dan 
tetap memberikan ASI,  

• Sanitasi Lingkungan,  

Tak cukup sampai di situ, orangtua juga berpengaruh besar di 
1.000 hari pertama kehidupan anak. Seperti telah disebutkan di atas, 
perkembangan paling cepat terjadi di 1.000 hari pertama kehidupan, 
yang menjadi perode kritis untuk belajar melihat, berbicara, berjalan, 
dan berpikir. Lewat pola asuh yang baik, orangtua bisa meningkatkan 
perkembangan otak anak dan keberhasilannya di masa depan dengan 
memastikan awal kehidupannya aman dan sehat. Maka sebagai 
orangtua yang baik, pastikan Anda punya pengaruh yang kuat, positif, 
dan konsisten yang membantu Anda mengembangkan potensi anak di 
1.000 hari pertama kehidupannya.  

• Ciptakan lingkungan yang kondusif

Membangun lingkungan yang suportif dan kondusif 
memungkinkan pikiran anak untuk berkembang. Otak sangat 
lentur dan sangat mudah dipengaruhi. Ketika anak percaya 
diri pada lingkungannya, pembelajaran kognitif dan akademik 
bisa dengan mudah berkembang.  
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• Ciptakan kesempatan bagi anak untuk belajar 

Dalam 1.000 hari pertama kehidupan anak, menciptakan 
kesempatan belajar jadi hal penting. Perkembangan fisik 
menciptakan jalur di otak dan mendukung kognisi. Mencipta-
kan kesempatan di lingkungan yang terencana membuat anak 
mengembangkan pikiran kritis serta membuatnya mampu 
bereksplorasi dan memecahkan masalah.

• Menyesuaikan lingkungan untuk anak  

Orangtua perlu memberi kesempatan anak menginvestigasi 
dan mengeksplorasi dunia di sekitarnya, membuka pikiran 
pada lingkungan baru, dan membiarkannya menemukan 
minat baru. Anak pada 1.000 hari pertama mengalami 
haus pengalaman. Akan terasa menyenangkan melihat 
anak bereksplorasi di lingkungan belajarnya, di mana ia 
merasa aman dan bisa melakukan rutinitas dan mendapat 
pengalaman.

• Membangun rasa aman dan relasi

Ikatan orangtua dan anak jadi hal yang penting selanjutnya. 
Orangtua sebagai pendidik anak di awal belajar perlu 
menciptakan rasa aman, nyaman dan mendorong hubungan 
yang kuat dalam keluarga. Hal ini akan membantu anak dan 
orangtua membangun kedekatan baru secara intens. Sehingga 
anak punya motivasi bereksplorasi dan belajar. Selain itu, 
akses ke perawatan anak yang berkualitas penting untuk 
perkembangan otak, kesiapan sekolah, serta menurunkan 
stres yang berpengaruh pada kekuatan mental di kemudian 
hari. 
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Kesimpulannya, pola makan yang baik, menciptakan situasi 
yang kondusif, dan berada di lingkungan yang sehat, adalah 
faktor penting yang harus diperhatikan dalam 1.000 hari 
pertama kehidupan seorang anak. Keajaiban cinta yang ibu 
berikan, baik di masa kehamilan maupun setelah ananda lahir 
ke dunia inilah kunci awal tumbuh kembang optimalnya yang 
akan berdampak pada kecerdasan dan kesehatannya di masa 
mendatang.
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#1000 Hari Pertama Ananda 
(Kurikulum 1.000 Hari

di Sekolah Baru) 
Masyithah Mardhatillah 

Kehamilan adalah fase alamiah yang menyempurnakan status 
seorang perempuan. Terlahir sebagai putri lalu menjadi 

istri, predikat seorang ibu menjadi gerbang paripurna dari siklus 
kehidupannya. Gelar tersebut bahkan sudah ia sandang sebelum 
tangis pertama sang bayi pecah. Bagaimana tidak, yang ditanggung 
dan dipanggulnya tak hanya nyawa, akan tetapi juga jiwa. Keduanya 
pun terhubung secara biologis, psikologis juga spiritual-esoteris.

Itulah mengapa, pembentukan karakter dan kecenderungan 
seorang anak terjadi sejak dirinya masih meringkuk di rahim hangat 
ibu. Sesekali, meski tak sering, jabang bayi ikut menyicipi makanan 
yang dikonsumsi ibunya. Ini tentu tak hanya soal asupan yang ia dan 
ibunya butuhkan, akan tetapi juga soal selera. Apa yang biasa dimakan 
ibu selama kehamilan cenderung akan menjadi makanan kesukaannya. 

Sebagian besar ibu hamil mengalami apa yang 
disebut ngidam. Ngidam identik dengan keinginan mengonsumsi 
makanan, minuman atau kudapan yang tiba-tiba diidamkan, seringkali 
tanpa alasan jelas atau di waktu-waktu tak terduga dan dipercaya 
berasal dari request jabang bayi. Skalanya pun beragam. Ada 
yang ngebet harus kesampaian, sekadar keinginan yang numpang lewat 
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hingga yang tak pernah sekalipun mengalami. Gejala ini, tentu saja, 
tak bisa diremehkan sebab ia juga berpotensi ikut andil membentuk 
pola makan hingga perilaku bahkan karakter bayi di kemudian hari.

Jika seluruh hasrat ngidam dituruti hingga dalam skala 
yang tidak wajar, misalnya, bukan tak mungkin pola demikian 
akan “nurun” pada bayi. Ini tentu berbeda dengan ibu hamil yang dapat 
mengontrol keinginan konsumsinya tak hanya karena pertimbangan 
gizi, higienitas atau kandungan makanan, akan tetapi juga sebagai 
ikhtiar memberi uswatun hasanah bagi bayinya. Pendidikan kultural 
soal pola makan ini, dengan demikian, nyaris dinakhodai tunggal oleh 
sang ibu. Tak salah jika ibu disebut sebagai sekolah pertama bagi anak-
anaknya. 

Selain menjadi sekolah, dalam waktu yang sama ibu 
senyatanya tengah bersekolah. Sejak kehamilan, persalinan, menyusui 
hingga proses-proses setelahnya, secara naluriah ia akan menggali 
sebanyak mungkin informasi untuk memastikan seluruh proses 
berjalan lancar. Salah satu yang tak boleh luput dari penelusurannya 
adalah perihal 1.000 hari pertama bayi, yakni sejak kehamilan hingga 
usia dua tahun. Selain soal pembentukan karakter termasuk pola 
makan, golden period tersebut menjadi penting karena secara ilmiah 
terbukti sebagai periode yang begitu menentukan kesehatan bahkan 
masa depan anak, khususnya terkait dengan ancaman stunting. 

Stunting kurang lebih adalah gejala gagal tumbuh yang 
menyebabkan tumbuh kembang fisik, emosi bahkan intelektual 
penderitanya tidak maksimal. Ia adalah penyakit jangka panjang sebab 
efeknya akan terasa hingga dewasa. Uniknya, penyakit ini hanya bisa 
dicegah namun tak bisa disembuhkan jika terlanjur menyerang. Nah, 
pencegahan terhadap stunting bisa dimaksimalkan dalam periode 
1.000 hari tersebut sehingga para orangtua tidak bisa mengentengkan 
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hal ini. Apalagi pada 2017, Indonesia menempati urutan ke-5 dunia 
sebagai Negara dengan penderita stunting terbanyak. 

***

Lain kehamilan, lain pula fase setelah melahirkan. Selama 
hamil, ibu memiliki otoritas penuh atas apa yang dikonsumsinya, 
termasuk variasi dan kombinasi menu, higienitas, frekuensi maupun 
teknik konsumsi. Ia bisa dengan mudah mengajarkan pola makan yang 
baik melalui perilakunya sendiri. Namun demikian, pasca persalinan, 
keadaan mulai berbeda. Cita-cita melakukan IMD dan memberi 
ASI eksklusif selama 6 bulan bisa jadi tak senada dengan keyakinan 
keluarga atau mitos yang terlanjur mengakar.

Tak jarang, ada “tangan-tangan perhatian” yang justru 
memberi minum air gula untuk mencegah bayi dari penyakit kuning, 
mencekoki pisang, susu formula kental bahkan bubur agar ia tidur 
nyenyak, hingga menyuapi kurma, madu dan air zam-zam untuk 
mengikuti sunnah Nabi. Di sini, ibu harus ngototdan asertif meyakinkan 
semua anggota keluarga untuk menyukseskan IMD dan program ASI 
eksklusif. Ia juga harus membiasakan diri dengan manajemen ASI 
perah ketika cuti melahirkan sudah berakhir. 

Pada masa ini pula, dampak makanan yang dikonsumsi ibu akan 
lebih terasa pada bayi. Ada kalanya, ibu harus mengonsumsi makanan 
yang tak disukainya, semisal jamu pahit, yang tengah dibutuhkan bayi. 
Begitu juga, ibu terkadang harus menjauhi makanan kesukaannya 
karena memicu alergi pada bayi kecil yang hanya mendapat asupan 
dari air susunya. Ini tentu tak mudah dan membutuhkan kerja sama 
serta pengorbanan yang meski terlihat spele, tidak bisa begitu saja 
dianggap remeh.
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Selanjutnya, fase MPASI menghadirkan tugas lain yang tak 
kalah menantang. Ibu kali ini harus pandai-pandai menyeleksi dan 
mengenalkan berbagai macam makanan sesuai “madzhab” MPASI 
yang dipilihnya. Buah, karbohidrat, protein hewani maupun nabati, 
serta sayur adalah menu utama yang idealnya diperkenalkan sehingga 
lidah anak akan terbiasa dengan aroma maupun rasanya. Tak hanya 
itu, varian menu dan teknik penyajian juga harus diatur sedemikian 
rupa untuk menjaga mood dan selera makan anak sehingga pola 
makannya tetap terjaga. 

Tantangan terberat pada masa ini adalah menghindarkan 
makanan dan minuman instan yang bisa jadi sangat menarik 
perhatian bayi. Bayi juga sudah mulai belajar berkomunikasi sehingga 
ketika teman sebayanya mengonsumsi makanan yang dilarang 
untuknya, ia akan complain. Beberapa orangtua juga memiliki aturan 
cukup strict dengan menjauhkan makanan bergula-garam sebelum 
bayi berumur setahun. Lagi-lagi, ini membutuhkan kerjasama banyak 
pihak dan persoalan teknis yang tidak sederhana karena makanan 
untuk si kecil harus dimasak secara eksklusif. 

Fase ini akan terus berjalan hingga proses penyapihan pada 
usia 2 tahun. Semakin banyak gigi yang tumbuh, semakin beragam 
pula makanan yang bisa dicerna bayi. Seiring dengan itu, orangtua 
semakin dituntut untuk aktif mengontrol pola makan bayi. Fondasi 
yang dibangun susah payah pada bulan-bulan pertama MPASI, 
utamanya perihal kombinasi menu yang sehat, lengkap dan variatif, 
harus tetap dipertahankan agar kebiasaan dan pola makan tersebut 
tetap terjaga. Hasilnya, kesehatan bayi dapat terjaga dan hal-hal tak 
diinginkan semacam stunting bisa dicegah dan dihindari. 

***
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Demikianlah, 1.000 hari pertama merupakan kurikulum 
pembelajaran dengan skala tantangan dan kesulitan yang berbeda di 
tiap tahapannya. Orangtua dan keluarga tetap berperan sebagai aktor 
utama yang mengarahkan bahkan membentuk pola hidup si bayi, 
termasuk pola makannya. Seperti salah satu nama lainnya, windows of 
opportunities, periode ini adalah kesempatan untuk menentukan masa 
depan bayi tidak hanya dalam hal-hal yang sifatnya fisik, akan tetapi 
juga kebiasaan, karakter hingga cara pandangnya, termasuk terhadap 
pola makan. Karenanya, jika diarahkan dengan baik, aktivitas dan pola 
menyantap makanan akan ia lihat tidak hanya sebagai rutinitas fisik, 
akan tetapi juga investasi jangka panjang untuk kesehatan, tercapainya 
target dan cita-cita hidup serta komitmen pada diri sendiri dan orang-
orang terkasih.

 Foto: Dokumentasi pribadi 
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Stunting, Kesenjangan Pangan 
dan Ikhtiar Pencegahan Holistik

Muhammad Mario Hikmat Anshari

Sumber: Pinterest.com

Terlahir dengan postur cebol seringkali bikin seorang anak dianggap 
aneh dan tak normal. Anak dengan postur kecil bikin tak gesit 

saat beraktivitas maupun bermain bersama teman. Tubuh pendek 
memancing rundung dan ejekan dari orang lain. Anak pun bisa kesal, 

depresi, dan jadi tak percaya diri gara-gara tubuhnya jadi bahan 
hinaan.
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Bertubuh cebol ternyata sudah jadi masalah nasional, setelah 
bertahun-tahun sempat dianggap sebagai sekadar urusan pribadi 

masing-masing orang. Pemerintah lewat Kemeterian Kesehatan, 
menjadikan isu anak bertubuh pendek (stunting) patut ditangani serius 
bahkan diperangi dengan giat. Sebab, terhambatnya pertumbuhan 
tubuh anak, tak hanya berpengaruh pada tinggi badan belaka. Stunting 
sebagai kondisi kurang gizi kronis, juga berefek bagi perkembangan 
kognitif dan daya tangkap otak, serta situasi emosional sang anak. 

Pada tahun 2013, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
Kemenkes RI menyebutkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 
37,2 persen atau 9 juta anak. Angka tersebut meningkat 1.6% dari 
tahun 2010 (35.6%). WHO, Badan Kesehatan Dunia pun memberi 
peringatan tatkala kejadian stunting masuk kategori berbahaya, yaitu 
lebih dari 20%. 

Kemeterian Kesehatan sebagai yang paling bertanggung 
jawab, akan susah mengurangi stunting jika tak berkolaborasi dengan 
institusi lain. Stunting dan masalah kurang gizi kronis, agakanya 
memerlukan antisipasi multisektor. Pemerintah mesti memutar otak. 
Strategi tepat mesti dicari dengan cepat. 

Kesenjangan Pangan 

Persoalan stunting terlacak pada beberapa sebab utama. Selain 
pola asuh yang salah di 1.000 hari pertama kelahiran (HPK) dan 
kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, stunting juga bermula dari 
ketersediaan pangan yang tidak terdistribusi dengan baik, sehingga 
ibu dan anak susah mencukupi kebutuhan gizinya. 

Di Indonesia, persoalan pangan masih jadi pekerjaan rumah 
yang seakan tak pernah tuntas. Sukar akan pernah menemukan titik 
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terang. Padahal, sebagai negara maritim sekaligus agraris, problem 
pangan seharusnya tak terjadi pada bangsa ini. 

Menurut riset GHI (Global Hunger Index) tahun 2017, 
Indonesia dilanda kelaparan dalam level yang serius. Ada 19 Juta 
orang dari berbagai daerah yang hidup dengan kelaparan. Adapun di 
sisi lain, ada begitu banyak orang yang berlimpahan makanan. Hal ini 
boleh jadi akibat kebijakan yang keliru. Kesenjangan pun kian lebar. 
Hal inilah yang dalam pengamatan saya, turut membuat stunting tetap 
jadi horor dan teror membayangi kehidupan. 

Upaya menegakkan keadilan pangan jadi mendesak. Pola 
asuh dan sanitasi, sebaik apapun kondisinya, tetap akan menggoda 
timbulnya stunting jika tak adanya manajemen pangan yang adil 
merata. Kalaupun stok pangan tersedia, hal itu akan jadi tak berguna 
jika harganya melambung tinggi dan tak bisa diakses oleh sebagian 
masyarakat kita. 

Susah membayangkan penurunan angka stunting jika 
secara ekonomis, masyarakat masih kesusahan untuk membeli dan 
memperoleh makanan bergizi. Di sinilah, Kementerian Kesehatan 
perlu berkerjasama dengan Kementerian Pertanian, mungkin juga 
Kementerian Ekonomi, untuk berkolaborasi menyelesaikan jejaring 
masalah yang satu sama lain tak terpisah. 

Upaya Pencegahan 

Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak terlanjur cebol, 
memang usaha yang baik dan sangat bermanfaat. Mengobati 
stunting agar tidak menghasilkan manusia yang rendah kemampuan 
berpikirnya sejak 1.000 hari terbaik kehidupan, harus secepatnya 
dilakukan. Kebijakan turun ke bawah, menginvestigasi kejadian anak 
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bertubuh pendek, lalu mendampingi, mendidik, dan memfasilitasi 
para ibu mereka, tak boleh lagi ditunda-tunda. 

Akan tetapi, menurut pengamat kebijakan publik, Agus 
Pambagio dalam karangannya berjudul Jangan Manipulasi Stunting, 
“PMT tidak efektif untuk mengurangi stunting, terbukti angka stunting 
di Indonesia masih stabil tinggi, sementara ratusan bahkan ribuan 
triliun rupiah dana APBN sudah digelontorkan sejak akhir 80-an”. 

Penyembuhan stunting itu sangat penting. Hanya saja, hal 
itu perlu penanganan intensif, khusus dan tak bisa selesai dalam 
waktu sekejap. Anak maupun ibu perlu diberikan makanan yang 
menyehatkan, mereka perlu konsul secara rutin ke dokter, dan mereka, 
juga perlu mempersiapkan kondisi lingkungan tempat tinggal yang 
sehat dan kondusif. Itu semua butuh kesabaran ekstra dan energi, 
serta konsistensi yang terjaga. Dan cukup berat, tentu saja. 

Itu pula kiranya, selain kampanye teknik pengobatan, yang 
lebih penting disosialisasikan ialah cara-cara pencegahan. Dengan 
pencegahan, biaya, waktu, dan energi bisa dihemat. Kita tidak harus 
menunggu stunting datang, baru kemudian menyesal, lalu sadar untuk 
mencegahnya. Kita harus berpikir seperti adagium dari pepatah lama: 
“sedia payung sebelum hujan” atau “mencegah lebih baik daripada 
mengobati”. 

Pencegahan menjadi solusi paling mungkin dan rasional untuk 
menciptakan generasi emas Indonesia yang cemerlang. Cara berpikir 
“tidak mengapa jatuh sakit, ‘kan ada dokter dan BPJS”, harus dibuang 
jauh-jauh. Kita akan kehilangan banyak hal jika masih berpikir bahwa 
pencegahan itu bukan hal yang begitu penting. 

Karena tak ada yang ingin anak, sepupu, atau cucunya 
menderita stunting, semua anggota keluarga mesti berusaha untuk 
menjaga nutrisi seorang ibu saat masih mengandung. Ibu mesti 
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taat pedoman gizi seimbang. Pola makan mesti teratur. Ibu juga tak 
boleh memakan penganan yang sembarangan. Apalagi, yang bisa 
menganggu sistem metabolisme janin dalam kandungan. Eksosistem 
rumah tangga seperti itulah yang harus dibangun dan dijaga. 

Di sisi lain, secara struktural birokratis, pencegahan 
stunting akhirnya bukan semata tanggung jawab keluarga dan satu 
institusi pemerintah saja. Kementerian Pertanian misalnya, harus 
berpikir membuat kebijakan pangan seadil-adilnya untuk mencegah 
kesenjangan pangan. Mereka juga menyediakan stok pangan yang 
cukup, mudah, murah, agar mampu terbagi merata. 

Sedangkan Kemeterian Kesehatan mesti membuat tim yang 
bisa secara langsung mendampingi dan mendidik para ibu agar 
tepat pola makannya. Ibu harus diajarkan cara menakar nutirisi yang 
pas untuk janin atau bayi mereka. Lalu, sebagai usaha lintas sektor, 
Kemeterian Ekonomi perlu mencarikan cara agar setiap kepala 
keluarga, dapat berdaya demi memenuhi kebutuhan gizi hidup 
anggota keluarga mereka. 

Arkian, kita berharap agar semua anak Indonesia mampu 
terbebas dari bencana gizi buruk. Ini pekerjaan rumah kita bersama. 
Anak Indonesia harus tumbuh dengan cerdas. Dan menjadi tanggung 
jawab kita semua untuk menyediakan ekosistem yang sehat dan betul-
betul pantas untuk perkembangan diri mereka. 

Indonesia emas tergambar dari potret kehidupan anak-
anaknya yang bertubuh sehat serta berprestasi. Bukan saling ejek 
ihwal tubuh pendek. Bukan pula hinaan terkait berbadan cebol. Kita 
harus buang laku buruk itu semua dengan mencegah stunting. Nah. 
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Seribu HPK untuk Ananda, Seribu 
Cinta untuk Indonesia

Nurul Mutiara Risqi Amalia

Demikianlah ucapan Asuma Sarutobi kepada anak didiknya 
Shikamaru Nara. Asuma merupakan salah satu tokoh dalam sebuah 

komik dan animasi Jepang karangan Masashi Kishimoto, Naruto 
Shippuden. Bagi pecinta Naruto, tentu ucapan tersebut telah menjadi 
kutipan tersendiri dan melegenda di dalam hati, tak terkecuali saya. 

Terlepas dari cerita animasi Naruto, sebenarnya ada hal 
menarik berkaitan dengan ucapan Asuma. Sang pengarang komik, 
Masashi Kishimoto, berusaha mengungkapkan sebuah amanat bahwa 
anak-anak merupakan fondasi penting dari sebuah bangsa. Melindungi 
mereka berarti melindungi masa depan suatu negara. Tepat sekali, 
sebuah negara bisa dikatakan kuat tak hanya melalui pendapatan 
negara yang tinggi, wilayah yang luas ataupun sumber daya alam 
yang melimpah. Namun juga berkaitan dengan kualitas sumber daya 
manusianya (SDM).
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Nah, berkaitan dengan anak-anak, merekalah yang 
nantinya akan menjadi sumber daya manusia untuk menggerakkan 
perekonomian dan ketahanan Indonesia di masa depan. Dengan 
adanya hal tersebut, segala upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak 
demi menjaga kualitas perkembangan dan pertumbuhan anak-anak 
Indonesia.

Saat ini, permasalahan pelik yang tengah mendera anak-
anak adalah stunting. Stunting merupakan kondisi mal-nutrisi 
yang disebabkan oleh kurang gizi kronis pada anak-anak. Biasanya 
ditandai dengan tubuh yang kerdil dengan kondisi psikis yang kurang 
baik. Di Indonesia sendiri permasalahan stunting masih menjadi 
hantu menyeramkan yang mengancam generasi penerus bangsa. 
Prevalensinya dari tahun ke tahun kian mencemaskan. 

Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016, 
pravelensi stunting Indonesia mencapai 27,5 persen. Padahal menurut 



711.000 Hari Pertama Ananda

WHO, persentase stunting dikatakan kronis apabila memiliki prevalensi 
sebesar 20 persen. Artinya apa? Indonesia telah melebihi batas kronis 
prevalensi stunting. Berikut merupakan data prevalensi Stunting di 
Indonesia sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 berdasarkan informasi 
Katadata.co.id

Sejak 2007 hingga 2018, persentase stunting selalu mencapai 
angka lebih dari 20%, yang mengindikasikan bahwa Indonesia 
mengalami gawat stunting. Mengapa bisa demikian? Ada banyak 
faktor yang menyebabkan kondisi stunting di Indonesia bisa terjadi. 
Salah satunya karena pola makan yang tidak sesuai dengan ketentuan. 
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Berbicara mengenai pola makan saat hamil, masih banyak 
masyarakat yang belum mengetahui dan menerapkannya secara 
benar. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai alasan. Kemiskinan atau 
kebiasaan merokok orangtua, minimnya pengetahuan, hingga mitos 
yang berkembang selama kehamilan.

Kemiskinan dan Kebiasaan Merokok Orangtua

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Katadata, angka kemiskinan di 
Indonesia telah mengalami penurunan pada tahun 2018. 

Namun demikian, jika dihitung tiap wilayah, masih ada 
16 provinsi yang memiliki persentase kemiskinan di atas 10%. 



731.000 Hari Pertama Ananda

Tingkat kemiskinan ini memengaruhi daya beli masyarakat terhadap 
kebutuhan selain beras seperti telur, susu, daging, ikan dan sayuran. 
Mereka memilih memprioritaskan pendapatan untuk membeli beras 
dan rokok. Rokok? Ya. Seperti yang dilansir oleh BPS, beras dan rokok 
masih menjadi prioritas yang dipilih dengan persentase terbesar.

Melihat prioritas pemenuhan konsumsi masyarakat di atas, 
kita bisa tahu bahwa kemiskinan telah membatasi pembelian bahan 
makanan lainnya. Selain itu, kebiasaan merokok para orangtua juga 
mengurangi jatah pembelian bahan makanan pelengkap yang bisa 
menutrisi bayi selama kehamilan.

Mitos-Mitos Seputar Kehamilan

Ketika bibi saya mengandung, nenek saya pernah melarangnya untuk 
memakan kulit ayam dan makanan dari laut. Alasannya, kulit ayam 
akan membuat bayi menjadi lengket saat persalinan, sedangkan 
makanan laut, akan membuat badan menjadi amis dan anak akan 
mudah alergi saat lahir. Dulu, mitos semacam itu sempat saya percayai. 
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Namun, setelah membaca banyak referensi, tak ada penelitian yang 
menyatakan bahwa kulit ayam dan makanan laut menimbulkan 
masalah selama kehamilan, kecuali bagi mereka yang memang alergi. 

Kulit ayam ataupun makanan laut merupakan makanan 
penting yang dibutuhkan ibu hamil karena mengandung protein, 
lemak, mineral, dan asam folat. Adanya mitos yang beredar, akan 
membuat orang enggan membeli bahan makanan tersebut karena 
takut terjadi sesuatu saat melanggar. Dengar! Ini jelas salah.

Minimnya Pengetahuan Para Ibu Seputar Kehamilan

Berkaitan dengan pengetahuan para ibu saat hamil. Ternyata masih 
banyak yang belum paham pentingnya menjaga pola makan yang tepat. 
Besarnya pengeluaran untuk pembelian beras dan rokok dibanding 
bahan lain seperti telur, daging, susu, buah-buahan dan sayuran telah 
menjadi fakta yang cukup membuat miris. Padahal selain karbohidrat, 
masih tersedia zat lain yang dibutuhkan selama hamil, tepatnya ketika 
masa 1.000 Hari Pertama Kelahiran atau 1.000 HPK.
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Periode 1.000 HPK adalah waktu yang menentukan seorang 
bayi mampu terlahir dengan keadaan sehat atau tidak. Adanya 
pemenuhan nutrisi melalui pola makan yang baik dan tepat akan 
menghadirkan kesempatan bagi janin untuk tumbuh secara sempurna. 
Pada 1.000 HPK ini, bayi tengah mengalami periode emas atau waktu 
terbaik. 

Dalam periode emas, pertumbuhan bayi sangat ditentukan 
oleh nutrisi dan asupan yang dimakan oleh sang ibu. Jika sang ibu 
memberi makanan yang cukup nutrisi (4 Sehat 5 Sempurna), bayi 
yang dikandungnya akan sehat dan memiliki pertumbuhan yang baik. 
Sayangnya, tak semua orang memahami pentingnya pengetahuan 
mengenai 1.000 HPK. Bahkan di Kabupaten Pekalongan, banyak sekali 
ibu yang belum tahu arti 1.000 HPK. Jika pengetahuan tentangnya saja 
tidak tahu, bagaimana dengan penerapannya?

Seribu HPK untuk Ananda, Seribu Cinta untuk Indonesia

Seribu HPK adalah periode yang tak bisa disepelekan oleh para ibu 
hamil. Ya, karena pada periode tersebut, merupakan masa di mana 
sel tubuh mulai berkembang, DNA janin mulai terbentuk dan tulang 
mulai tumbuh. Perlu adanya tindakan nyata yang mampu mendukung 
keberhasilan pemenuhan pola makan selama 1.000 Hari Pertama 
Kehidupan ini. 

“Bagaimana pola makan yang seharusnya dilakukan ibu hamil 
selama periode 1.000 HPK atau ketika bayi sudah lahir?”

Penuhi makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, 
mineral, zat bezi, protein dan yang paling penting asam folat. 
Kandungan makanan ini bisa ditemukan di sayuran hijau seperti 
bayam, brokoli, kol, selada. Untuk asam folat, bisa ditemukan pada 
ikan atau makanan laut.
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Nah, untuk mempermudah para ibu hamil memenuhi nutrisi, 
bisa dengan membuat jadwal harian berkenaan makanan yang 
dibutuhkan. Tentunya yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Seperti 
rancangan pola makan di bawah ini misalnya.
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Yap, demikianlah rancangan pola makan yang harus dipenuhi 
oleh ibu hamil dalam periode 1.000 HPK. Ananda (anak) bukan 
hanya anugerah bagi keluarga, tapi juga untuk negeri, sebab kualitas 
pertumbuhan ananda, mencerminkan kualitas suatu negeri. Maka dari 
itu tindakan preventif selama 1.000 HPK untuk ananda, sama halnya 
dengan memberikan cinta untuk masa depan negeri ini, Indonesia.

 

Sumber Referensi : 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/08/di-mana-
provinsi-dengan-stunting-tertinggi-2017

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/30/berapa-
prevalensi-bayi-stunting-di-indonesia

http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/?s=Stunting

Siaran radio KBR.id mengenai “Rokok Harus Mahal”

Badan Pusat Stastik

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/17/16-provinsi-
angka-kemiskinannya-masih-di-atas-10-persen
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Cegah Stunting Dengan Pilar 
STBM (Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat)
Nurvita Ruwandasari

Akhir-akhir ini stunting menjadi isu kesehatan yang hangat 
diperbincangkan di jajaran pemerintah, akademisi, maupun 

profesional kesehatan. Stunting menjadi hal penting untuk diatasi 
karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia di suatu 
negara. Pemerintah pun mulai gencar berupaya menangani stunting 
dengan berbagai kebijakan dan strategi, namun masih ada masyarakat 
yang bahkan belum paham tentang istilah stunting tersebut. Lalu, apa 
stunting itu? stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan anak 
lebih pendek dari tinggi anak seusianya atau biasa disebut anak kerdil. 
Stunting dapat terjadi karena kurangnya asupan gizi yang diterima 
saat bayi dalam kandungan dan masa awal bayi lahir, tetapi stunting 
mulai nampak saat usia 2 tahun. Banyak upaya yang sudah disusun 
dan dilaksanakan untuk menanggulangi masalah stunting, salah 
satunya dengan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). 1.000 HPK 
disebut sebagai periode emas yang dimulai sejak 270 hari janin dalam 
kandungan sampai 730 hari pertama sejak bayi lahir. Dalam periode 
tersebut akan memengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan 
otak sehingga apabila terjadi kekurangan gizi dapat menimbulkan 
gangguan pertumbuhan atau otak secara permanen. 
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Mengapa Stunting Menjadi Begitu Penting untuk Ditangani?

Dampak buruk stunting dalam jangka pendek adalah gangguan 
perkembangan otak dan pertumbuhan fisik. Dalam jangka panjang 
dapat menurunkan kecerdasan, menurunkan kekebalan tubuh 
sehingga mudah sakit, berisiko terkena diabetes, obesitas, penyakit 
jantung, dan dapat menurunkan produktivitas saat saat menginjak usia 
produktif. Sedangkan, masih banyak orangtua yang tidak menyadari 
bahaya stunting karena dianggap hal wajar yang bisa didapatkan 
dari keturunan orangtuanya dan juga tidak terlihat seperti anak yang 
sakit dan bermasalah. Padahal stunting sendiri bisa dicegah dengan 
pemenuhan asupan gizi ibu hamil dan bayi, pola asuh yang tepat dan 
perbaikan sanitasi.

 

Bagaimana Mencegah Stunting dengan STBM? 

Aspek sanitasi terkadang menjadi hal yang terabaikan oleh ibu ketika 
hamil dan saat bayi baduta (bawah dua tahun). STBM (Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat) adalah perubahan perilaku higiene sanitasi 
yang terdiri dari 5 pilar, yaitu: stop buang air besar sembarangan, cuci 
tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan yang aman di 
rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan 
limbah cair rumah tangga. Berikut cara menerapkan pilar STBM untuk 
mencegah stunting:

• STOP Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Disebut buang air besar sembarangan apabila dilakukan di 
tempat terbuka seperti: kebun, semak, hutan, sawah, sungai, 
maupun di tempat masyarakat secara kolektif membuat 
jamban tanpa lubang septik yang langsung dibuang ke tempat 
terbuka. Penyakit yang bisa timbul akibat BABS ini, antara 
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lain: diare, kolera, demam tifoid, hepatitis A, polio, penyakit 
cacing, dan sebagainya. Cara penyebaran penyakit tersebut 
tangan, lalat, tanah, air dan makanan yang tercemar oleh 
tinja. 

Buang air besar yang benar harus di lakukan di jamban sehat 
sehingga jamban sehat harus tersedia di setiap rumah, 
dengan syarat: tidak mencemari air tanah dan air resapan, 
bebas dari serangga, tidak menimbulkan bau, aman, dan 
nyaman digunakan, serta mudah dibersihkan. Hendaknya 
setiap anggota keluarga menggunakan jamban sehat seperti 
jamban leher angsa yang dapat menghindari kontaminasi 
bakteri dari tinja ke air atau makanan. 

• Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Cuci tangan tak cukup  sekadar dengan air, penggunaan sabun 
dapat berfungsi sebagai antiseptik yang dapat membunuh 
kuman. Jangan lupa untuk “mencuci tangan di air mengalir.” 
Waktu untuk cuci tangan ialah saat sebelum makan, sebelum 
mengolah dan menghidangkan makanan bayi, sebelum 
menyusui, sebelum memberi makanan, sesudah buang air 
kecil atau besar, dan sesudah memegang hewan atau unggas. 
Ibu dapat mempelajari dan mempraktikan 7 langkah cuci 
tangan yang benar setiap waktunya. 

• Pengelolaan Air Minum dan Makanan yang Aman di 
Rumah Tangga (PAMM-RT)

Cara sederhana yang dapat dilakukan ibu adalah mengolah 
air minum dengan merebus air. Air dapat diminum setelah 
dibiarkan mendidih selama sekitar 3-5 menit. Merebus 
air berguna untuk membunuh mikroorganisme penyebab 
penyakit. Tempat air minum perlu diperhatikan dengan 
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memiliki tempat penutup, ditaruh di tempat yang bersih 
dan sulit dijangkau binatang. Tempat air minum pun harus 
rutin dibersihkan tiga hari sekali dan saat mencuci bilasan 
terakhir hendaknya menggunakan air yang sudah diolah. 
Air minum yang masuk ke tubuh anak penting diperhatikan, 
jangan sampai anak meminum air yang tidak higienis dan 
tidak sehat. Pengelolaan makanan diawali dengan pemilihan 
bahan makanan yang segar dan tidak kadaluwarsa. Pencucian 
sayur dan buah sebaiknya dengan air yang sudah diolah. 
Penyimpanan makanan hendaknya memperhatikan suhu dan 
terhindar dari bakteri, serangga, dan hewan. Saat pengolahan 
makanan diperhatikan pula kebersihan dapur, peralatan, 
bahan makanan, jangan sampai tercemar secara fisik, kimia, 
dan biologis.  

• Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT)

Pengolahan sampah hendaknya memperhatikan prinsip 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) yaitu mengurangi pemakaian kantong 
plastik, memanfaatkan barang yang sudah tak terpakai dan 
mendaur ulang menjadi barang baru. Sampah organik bisa 
diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik dapat 
didaur ulang menjadi kerajinan. Sampah harus dibuang 
setiap harinya, tidak boleh dibiarkan menumpuk, dan tempat 
sampah harus tertutup. Sampah yang dibiarkan atau dibuang 
sembarangan dapat mengundang lalat, tikus, kecoak, nyamuk 
yang dapat menyebarkan bibit penyakit, terutama saat musim 
hujan. 

• Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga  (PLCRT)

Limbah cair berupa black water yang dihasilkan dari WC harus 
disalurkan ke tangki septik, sedangkan limbah cair berupa 
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grey water yang dihasilkan dari air bekas mandi, cuci, dan 
dapur disalurkan ke saluran pembuangan air limbah (got). 
Prinsipnya, limbah cair antara black water dan grey water 
tidak boleh bercampur dan tidak menjadi perindukan vektor 
pembawa penyakit.

Lingkungan dengan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan 
terkontaminasinya makanan dan minuman oleh bakteri, virus, atau 
parasit yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit infeksi. 
Pada bayi atau baduta, penyakit yang sering terkena seperi diare 
dan cacingan bisa berdampak terhadap status gizinya. Ketika bayi 
atau baduta sakit, asupan gizi yang seharusnya digunakan untuk 
pertumbuhan dan perkembangan tubuh dan otak, malah digunakan 
untuk melawan infeksi dalam tubuh sehingga penyerapan zat gizi 
menjadi terganggu dan lambat laun akan menyebabkan stunting (anak 
kerdil). Saat sakit pula, anak akan kehilangan nafsu makan sehingga 
berisiko kehilangan nutrisi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sanitasi 
sangat berpengaruh terhadap status gizi sehingga penerapan pilar 
STBM patut diterapkan oleh ibu sejak masa kehamilan sampai bayi 
baduta (atau periode 1.000 HPK) untuk mencegah terjadinya stunting. 
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Melihat Keajaiban
Penciptaan-Nya melalui Kelahiran 

Anak Pertamaku
 Poloria Sitorus

“Hidup adalah sebuah keajaiban. Oleh sebab itu, sangat pantas kita 
menghargai dan mencintai segala yang hidup dan proses kehidupan 

itu sendiri.” (Poloria Sitorus)

Saya telah banyak membaca teori tentang hal-hal yang terkait 
dengan penghargaan terhadap hidup. Itu membuat pemikiran saya 

lebih matang dan lebih mendewasakan diri. Dengan banyak belajar 
tentang bagaimana menghargai hidup, baik dari pengalaman pribadi 
maupun dari banyak membaca buku, membuat kita lebih optimis 
dalam memperjuangkan sebuah kehidupan yang lebih baik.

Namun saya telah melihat secara nyata, melebihi teori-
teori yang saya baca selama kuliah dulu. Saya telah melihat sebuah 
keajaiban penciptaan-Nya melalui kelahiran anak pertama kami, 
tepatnya pada 2 Januari 2017. Saya telah merasakan senyata-nyatanya 
bagaimana hebatnya perjuangan seorang ibu saat melahirkan seorang 
anak manusia untuk mendapatkan hak hidup di dunia ini. 
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Penulis bersama suami dan ibu mertua, saat masih hamil anak pertama, foto 
sekitar Desember 2016.

Meski sesungguhnya, sebagai seorang ibu, tentu kita hanya 
berlaku sebagai perantara. Kita harus menyadari bahwa “Jabang Bayi” 
yang ada dalam rahim kita adalah “titipan suci Sang Ilahi” yang harus 
kita jaga, kita rawat, dan pelihara dengan sebaik-baiknya.

Kesadaran seperti ini tentu akan menuntun kita untuk selalu 
mensyukuri kehadiran si Kecil, bahkan sejak ia masih dalam bentuk 
embrio di dalam rahim. Karena tidak sedikit perempuan (pasangan 
menikah) yang bahkan hingga bertahun-tahun tidak dikarunia anak 
sama sekali. Daya upaya telah mereka lalukan, sampai menanyai 
“orang pintar” atau paranormal. 

Namun tetap saja, bahwa hanya Sang Khalik Langit dan Bumi 
yang punya kuasa untuk memberi atau tidak memberi anak kepada 
sebuah pasangan suami-istri. Hanya Ilahi yang punya kuasa untuk 
memberi keajaiban hidup itu. 
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Syukurlah, saya bersama suami sebagai pasangan muda yang 
baru menikah pada awal April 2016 lalu, langsung diberi kesempatan 
untuk merasakan nikmatnya keajaiban hidup itu. Berselang sebulan 
setelah pernikahan, saya mulai sering merasa mual dan pusing-pusing. 
Awalnya saya agak bingung karena tidak mengerti apa yang sedang 
terjadi. Namun suami saya sigap langsung membeli alat test kehamilan 
dan saat dia test urine saya, ternyata hasilnya positif. Saya hamil. 

Saat mengetahui telah ada jabang bayi dalam rahim saya, 
tentu kami sangat bahagia. Itu artinya sebentar lagi kami akan menjadi 
sepasang orangtua. Tak lama lagi akan hadir si Kecil melengkapi 
kebahagiaan keluarga kecil kami. Tak lama lagi kami akan dipanggil; 
“Papa”, “Mama.”

Membayangkannya saja kami sudah sangat bahagia.

Maka sejak hari pertama mengetahui saya telah positif hamil, 
saya dan suami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik pada 
1.000 hari pertama kehidupan anak pertama kami. Suami saya juga 
sangat antusias. Kami mulai browsing untuk mengetahui produk-
produk susu terbaik untuk ibu hamil (bumil) yang dapat mendukung 
tumbuh kembang si Kecil sejak dalam kandungan.

Saya mulai mempelajari jenis makanan apa saja dan 
bagaimana nilai gizi yang terkandung di dalamnya dan apa manfaatnya 
untuk janin dan ibu hamil. Sebab, asupan makanan dan nutrisi tepat 
bagi Bumil adalah salah satu hal penting untuk membantu tumbuh 
kembang janin. Tujuannya tentu agar saat anak lahir, ia dapat tumbuh 
menjadi anak yang sehat dan cerdas.

Sejak masa kehamilan, saya mulai mengonsumsi 
makanan sehat dan alami yang lebih bervariasi. Misalnya dengan 
memperbanyak konsumsi sayuran segar dan buah juga ikan-ikanan 
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yang segar. Saya juga berkomitmen pada diri sendiri untuk tidak lagi 
mengonsumsi makanan dan minuman instant atau junkfood yang 
banyak mengandung pengawet, pewarna, penyedap rasa, dan zat-zat 
lain yang tidak baik bagi janin.

Saya mulai mengatur pola makan sehat dan berimbang (jenis 
makanan, porsi serta jadwal makan yang tepat). Saya juga pro-aktif 
mempelajari zat-zat apa saja yang terdapat dalam sebuah bahan 
makanan. Misalnya protein, karbohidrat, asam folat, energi, zat besi, 
kalsium, serta apa saja fungsi dan manfaatnya untuk bumil dan janin.

Dengan pengetahuan demikian, saya lebih mudah memahami 
bagaimana mengatur pola hidup sehat untuk memberikan yang 
terbaik bagi 1.000 hari pertama ananda. Saya merasa penting untuk 
mengetahui fungsi setiap zat dan nutrisi dalam sebuah makanan 
untuk janin dan bumil.

Misalnya, protein berfungsi untuk pembentukan jaringan dan 
sel darah pada janin. Dalam kacang merah dan brokoli, kaya serat, 
vitamin B6, asam folat dan zat besi yang berfungsi untuk tumbuh 
kembang janin dan mencegah anemia pada janin selain baik juga 
untuk menjaga kesehatan Bumil.

Sedangkan produk-produk susu, yoghurt dan sejenisnya, kaya 
akan kalsium, vitamin D yang berfungsi untuk pembentukan tulang 
dan gigi janin serta dapat mencegah risiko osteoporosis pada Bumil. 
Dan masih banyak lagi jenis makanan serta nilai gizi/nutrisi dalam 
sebuah jenis makanan yang harus difahami betul apa manfaatnya 
untuk perkembangan janin dan Bumil.

Bumil juga harus tahu jenis makanan apa saja yang tidak baik 
untuk janin. Misalnya menghindari makanan-makanan pedas dan 
berbau tajam karena dapat menyebabkan mual, muntah, sehingga 
terjadi dehidrasi dan kontraksi pada janin.
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Jadi intinya, pengetahuan tentang nilai gizi dan bahan 
makanan yang tepat untuk dikonsumsi selama hamil sangatlah 
penting, khususnya bagi para ibu hamil yang belum berpengalaman 
seperti saya.

Dengan pola makan yang sehat, tepat dan terarur, alhasil si 
janin akan bertumbuh kembang dengan baik. Lahir sehat sempurna 
dalam keadaan baik. Tentu itu harapan semua orangtua.

Sama halnya seperti anak pertama kami yang ketika itu lahir 
normal dengan BB 4000 gram (4 Kg). Semua dokter kandungan yang 
menangani persalinan saya berdecak kagum.

“Hebat sekali, bisa melahirkan normal Bayi dengan BB 4.000 
gram. Perjuangan luar biasa.” Pujian itu saya dengar dari para dokter, 
keluarga dan teman-teman kami.

Tentu saja, saya melahirkan dengan tidak mudah. Butuh 
perjuangan selama dua hari hingga saya berhasil melahirkan dengan 
selamat. Saat itulah saya bisa melihat dan merasakan secara nyata 
sebuah keajaiban pencitaan-Nya sebagaimana saya ungkapkan di awal 
tulisan ini.

Foto.2. Penulis bersama Deardo (usia 18 bulan), anak pertama saya saat 
rekreasi di Kolam Pemancingan Ikan di Samarinda.
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Deardo (usia 22 bulan) saat 
sedang belajar baca dan 

mengamati gambar di majalah.

Setelah anak pertama kami lahir, saya 
juga komitmen untuk memberikan 
yang terbaik di awal fase 
kehidupannya. Beruntung produksi 
ASI saya terbilang lancar dan cukup 
untuk memberi Si Kecil ASI ekslusif 
sebagaimana mestinya. Suami dan 
mertua saya juga sangat mendukung 
dengan begitu antusias merawat 
saya selama masa pemulihan pasca 
melahirkan.

Mertua saya terbilang pandai 

Deardo (usia 22 bulan) saat 
belajar menyiram tanaman 

di pekarangan rumah.

menyajikan masakan-masakan khas lokal  
dari Sumatera (daerah asal kami) untuk 
memulihkan kesehatan saya. Beliau ahli 
meracik Nanidugu dari tanaman  Bangun-
bangun (sejenis tanaman lokal yang mirip 
daun mint), yang telah dibudayakan sejak 
zaman dahulu kala dan manfaatnya 
sangat baik untuk memompa produksi 
ASI bagi ibu yang baru melahirkan. Selama 
dalam perawatan pascamelahirkan, 
mertua saya banyak memperkenalkan masakan dan makanan khas 
lokal yang alami untuk mendukung pemulihan saya. Tentunya juga 
untuk kesehatan ASI sebagai sumber utama asupan nutrisi bagi Si 
Kecil.

Setelah Si Kecil memasuki usia 6 bulan, saya mulai memberinya 
MP-ASI. Saya memasak dan meraciknya sendiri dari bahan-bahan alami 
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dan segar. Misalnya dengan mengolah sendiri beras merah organik 
menjadi tepung untuk bahan dasar MP-ASI. Lalu saya tambahkan 
beberapa jenis sayuran segar atau buah secara bergantian agar Si Kecil 
mendapatkan nutrisi yang lebih lengkap.

Sejak usia 18 bulan, selain MP-ASI, Si Kecil juga saya beri 
tambahan sufor. Tentu saja, saya memilih sufor terbaik untuknya 
yang bisa mendukung tumbuh-kembang fisik, psikis, motorik, dan 
kecerdasan otaknya.

Deardo (usia 22 bulan) saat bermain di Time Zone beberapa waktu lalu.

Hingga saat ini, pada kehamilan anak ke-2, saya tetap berusaha 
menerapkan pola hidup sehat untuk memberikan yang terbaik untuk 
Si Kecil sebagaimana saya terapkan dulu pada kakaknya (anak pertama 
kami).

Dapat memberi inspirasi bagi para orangtua lainnya dan 
bermanfaat bagi banyak orang.
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Akhir kata, saya ucapkan salam hangat dan terimakasih untuk 
pembaca semua khususnya kepada para Panitia Lomba Menulis Artikel 
#1000HariPertamaAnanda dari Kemenkominfo, Direktorat Jenderal 
Informasi dan Komunikasi Publik (@djikp), Good News From Indonesia 
(GNFI) yang telah memberi kesempatan untuk berbagi kisah inspirasi 
tentang #1000HariTerbaik #1000HariPertamaAnanda #KawanGNFI.
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Memerangi “Stunting”:
Jangan Biarkan Ibu Berjuang 

Seorang Diri!
Putu Felisia

Hayooo, para orangtua sudah pada tahu belum, stunting itu 
apa? Belum? Ya, ampun! Penting banget, lho orangtua tahu 

tentang stunting, kondisi yang rupanya sudah menjadi masalah serius 
di bidang kesehatan ini.

Menurut Badan Kesehatan Dunia, Indonesia ada di urutan 
kelima jumlah anak dengan kondisi stunting (sumber: Kompas.com, 
Lifestyle, Health Concerns, Rabu, 8 Februari 2018). Peringkat ini 
bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, ya. Mengingat peringkat ini 
menggambarkan bagaimana kondisi anak-anak Indonesia saat ini.

Buat yang masih bingung: Apa itu stunting?

Stunting adalah gagal tumbuh kembang anak yang umumnya 
disebabkan masalah gizi. Stunting ini bisa terjadi mulai dari dalam 
kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.

Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan 
dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan 
kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah 
yang buruk.
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Sumber: Instagram GNFI

Yang lebih menakutkan, stunting dan kondisi lain berkaitan 
dengan gizi, juga diduga mengundang risiko diabetes, hipertensi, 
obesitas, dan kematian akibat infeksi.

Lah, kok ngeri?

Padahal di Indonesia sendiri, iklan produk-produk kehamilan 
begitu gencar ditayangkan. Belum lagi produk-produk susu bayi dengan 
gamblang memperlihatkan “produk jadi” si susu, tentunya anak-anak 
sehat, bertubuh tinggi, berempati besar, atau memegang piala dan 
medali emas sambil tersenyum lebar. Tentunya, hal ini menyiratkan 
betapa besar harapan orangtua terhadap anak-anak mereka.
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Lalu, mengapa di lapangan malah terjadi gagal tumbuh 
kembang?

Pertama-tama, marilah kita mencoba mencari penyebab 
stunting ini.

Di dunia internasional, dikenal istilah Nutritional Enteric 
Failure.Malnutrisi parah yang menyebabkan gagal tumbuh kembang 
(stunting) telah berdampak pada 165 juta anak. Di seluruh dunia, 
daerah-daerah dengan lebih banyak angka penderita stunting, anak-
anak terekspos patogen secara rutin dan berulang-ulang. Salah 
satunya adalah Neglected Tropical Diseases (NTDs).

Infeksi ini memperlihatkan efek merugikan pada masa 
pertumbuhan. Pada dasarnya, penyakit terjadi akibat kegagalan enteric 
system di system syaraf menemukan perintah-perintah metabolisme 
untuk bertumbuh dan berkembang. Nah itu tadi, akibatnya adalah 
anak yang akhirnya memiliki badan lebih pendek untuk anak seusianya, 
atau memiliki tubuh cenderung normal tapi anak tampak lebih muda 
atau lebih kecil dari usianya, berat badan rendah untuk seusianya, atau 
pertumbuhan tulang tertunda.

Selain memengaruhi fisik tadi, stunting juga dapat 
mengganggu perkembangan otak. Pada tahun 2014, Dr.Nicholas 
Walsh, dosen dari pengembangan psikologi di Universitas East Anglia 
memimpin sebuah riset mengenai otak. Mereka menggunakan 
teknologi brain imaging untuk memindai remaja umur 17-19 tahun. 
Para peneliti kemudian menemukan kalau mereka yang mengalami 
kesullitan-kesulitan sendirian di keluarga yang cenderung moderat, 
dalam selang waktu kelahiran-umur 11 tahun, memiliki cerebellum 
(otak kecil) yang lebih kecil.



94 Pemenang Kompetisi Menulis #1.000HariPertamaAnanda

Keberadaan cerebellum hanya 10% dari volume otak. 
Meski demikian, cerebellum ini menampung lebih dari 50% total 
jumlah neuron di otak. Fungsi cerebellum sendiri dikaitkan dengan 
kemampuan belajar, ketenangan diri, penanganan stres, dan lain-lain.

Ukuran cerebellum yang lebih kecil diduga menjadi satu 
indikasi penyakit mental di masa depan.

Dari paparan tadi, bisa disimpulkan kalau stunting bisa terjadi 
karena sebab luar dan sebab dalam. Dari luar: yakni adanya patologi 
dan masalah pemberian makanan. Dari dalam, yakni masalah internal 
keluarga, yang ini berkaitan dengan pertumbuhan otak.

Untuk masalah gizi, pemerintah sendiri sudah aktif 
mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait pemeriksaan ibu hamil 
dan menjaga makanan selama hamil dan menyusui. Mengenai 
makanan sehat pun sudah banyak diajarkan di sekolah. Sementara, 
untuk makanan bayi, sudah banyak kampanye mengenai pentingnya 
ASI.

Masalah gizi sudah diajarkan 
sejak sekolah dan bisa 

dikonsultasikan dengan dokter. 
Foto: dokumen pribadi

Kali ini saya akan langsung  membahas 
penyebab internal keluarga. Bisa jadi, 
ini yang merupakan masalah banyak 
keluarga di Indonesia bahkan di dunia.

Banyak orangtua berprinsip, 
jika mereka telah memberi materi 
yang cukup pada anak, maka semua 
masalah akan selesai. Mohon maaf, 
prinsip ini setahu saya juga berlaku 
turun-temurun di Bali, terutama 
berlaku bagi laki-laki. Kebanyakan 
laki-laki merasa tugas mereka adalah 
bekerja mencari uang. Banyak yang 
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kemudian meninggalkan istri menghadapi kehamilan dan kelahiran 
sendiri. Ada yang menyerahkan tanggung jawab pada ibu kandung 
(bagi istri, ini adalah mertua) mereka. Ada yang menyerahkan 
tanggung jawab pada suster atau asisten rumah tangga. Yang penting 
mereka memberi uang, maka tugas pun selesai.

Padahal, ada banyak sekali masalah yang harus dialami ibu 
hamil. Dari 3 bulan pertama di mana banyak ibu muntah-muntah 
dan tidak bisa makan karena mengidam, bulan-bulan berikutnya di 
mana ibu-ibu mulai menghadapi peubahan fisik dan emosi, momen 
kelahiran yang akan menjadi berat jika tidak dipersiapkan dengan baik, 
hingga sindrom baby blues yang melanda sebagian ibu.

Semua masalah ini pun belum lengkap tanpa adanya 
nyinyiran orang. Kondisi ibu hamil yang berbeda-beda tak jarang 
dibanding-bandingkan. Jika ada yang harus bed rest, maka dikatakan 
pemalas. Jika ada yang makan-makan, maka dikatakan rakus, dan lain 
sebagainya. Ibu hamil jadi memiliki tuntutan tampil sebagai ibu super 
yang harus selalu aktif, makan seada-adanya, dan seterusnya.

Belum lagi setelah melahirkan. Untuk sebagian ibu yang tidak 
memiliki back up, ibu ini harus mengurus bayi sendirian dari pagi 
hingga malam. Selain kurang tidur, ibu yang bisa jadi tidak terurus 
makanannya ini harus memberikan ASI kepada anaknya. Jika ibunya 
saja kurang gizi, bagaimana dengan air susu ibu yang dihasilkan? Jika 
ibu terbelenggu pekerjaan domestik yang tiada habis, bagaimana dia 
akan mengurus anaknya? Jika ibunya sendiri mengalami stres berat, 
bagaimana dia akan mengasuh anaknya?

jangan pernah tinggalkan seorang ibu berjuang sendirian. 
Baik itu pemeliharaan atau pengasuhan anak, seharusnya dilakukan di 
sebuah keluarga yang utuh. Disfungsi keluarga, dengan alasan apapun, 
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akan mendatangkan banyak masalah bagi orangtua dan anak di masa 
depan.

Adanya kondisi stunting sebagai masalah serius sekarang ini, 
adalah teguran bagi orangtua untuk kembali berkaca. Apa visi dan 
misi kita sebagai orangtua? Apakah kita memiliki hal itu? Kalau punya, 
sudah saatnya kita melihat lagi, apa yang sudah kita lakukan untuk 
mencapai visi dan misi itu.

Stunting adalah tantangan serius. Apakah kita, para orangtua, 
sudah siap menghadapi tantangan ini?

Keluarga Bahagia dimulai dari kehadiran dan pendampingan kedua orangtua, 
tidak hanya fisik saja. 

Foto: dokumen pribadi
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Sumber referensi:

https://lifestyle.kompas.com/read/2017/02/08/100300123/
mengenal.stunting.dan.efeknya.pada.pertumbuhan.anak?
fbclid=IwAR1n8Tsrv2U9Eheqm05-0Ej0iWJZ_LRj-zBu3BtFw-
XsLjvEpEMDc3Q5P5I

https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371%2Fjournal.
pntd.0004523&fbclid=IwAR306U2DTHy4B9hTwxmGxBU8iE-
a4E84rsK5J4GHlRcJXo_d1IaukSYAMzeI

http://www.minddisorders.com/Kau-Nu/Neglect.html?fbclid=I-
wAR1Oa6pPctGsgtdDHh7cIJ0KjSW2lZa_v7GZd2ciJbSRBdHB-
Kex5XnS22_s

https://www.psychologytoday.com/us/blog /the-athletes-
way/201402/childhood-family-problems-can-stunt-brain-dev
elopment?fbclid=IwAR0n70fS3cQgNFyJ4YJuu9WnTtEMFnA7
62CgwS-XNElRY5R18TmZ9HkesC8

https://theconversation.com/neglected-diseases-stunt-progress-as-
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Ayo Jadikan Anak Sehat dan 
Cerdas dari dalam Kandungan 

hingga 2 Tahun!
Siti Mulia Al-Mufarrid

Hamil 9 bulan (270 hari) lalu anak lahir hingga 2 tahun (730 hari) 
adalah masa-masa emas 1.000 hari pertama kehidupan anak yang 

paling menentukan masa depannya. Sebab jika mereka tumbuh tidak 
sesuai harapan maka berefek samping sampai mereka dewasa.

“Pernah lihat anak 5 tahun lebih pendek dari anak seusianya 
(stunting)? Balita yang berat badannya sangat kurus (underweight)?  
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Belum lancar berbicara, sulit bersosialisasi, daya pikirnya lemah, 
rewel, menangisnya lama, bahkan sakit-sakitan terus? Nah, ini semua 
bisa disebabkan karena adanya kekeliruan orangtua selama 1.000 hari 
kehidupan pertama anaknya. (depkes.go.id)”

Di sini saya ingin berbagi pengalaman dan menunjukkan 
bahwa hal itu sangat mudah dicegah. Biasanya faktor kemiskinan 
memang menjadi lubang besar tapi bisa disiasati.

Sebelum dan Sesudah Kehamilan

Saya persiapkan tubuh sebelum hamil dengan mengkonsumsi jus 
alpukat dan air kacang hijau yang kaya kandungan asam folatnya demi 
mencegah anak terlahir cacat. Tak lupa senam kecil, hindari banyak 
pikiran, serta tetap berusaha bahagia saat hamil agar janinnya sehat. 
Dan sering berjemur supaya vitamin D terpenuhi. Bahkan setiap 
sebulan sekali saya kontrol USG (minimal 4 kali kontrol). Mengusap 
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perut dan mengajaknya bicara pun dapat merangsang kecerdasannya 
sejak dalam kandungan.

Saya juga makan makanan bergizi lebih banyak daripada 
sebelum hamil. Jika mual, saya selalu usahakan ada makanan masuk. 
Dan ketika ada rejeki lebih, saya mengkonsumsi air nabeez dari kurma 
ajwa sebanyak bilangan ganjil direndam dalam air putih semalaman 
dan diminum ketika bangun tidur. Kadang saya blender dengan 
susu UHT plain dan rajin meminum air zam-zam. Selain mengurangi 
risiko pendarahan, semua ini bisa memenuhi kebutuhan nutrisi saya 
sekaligus janinnya.

Terbukti, tanpa disertai rasa sakit yang sangat, saya bisa 
melahirkan normal dalam waktu 60 menit. Anak saya lahir disertai 
lapisan putih-putih melapisi seluruh badannya, kata dokter (WHO) 
lapisan ini bukanlah kotoran tetapi menandakan bayi berkeadaan 
sangat sehat. Bayiku berjenis kelamin perempuan dengan berat 3,299 
kg dan panjang 51 cm. Sangat mengurangi risiko bayi lahir cacat 
dengan berat badan rendah bukan?
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Pola Makan

Walau ASI belum keluar, saya tetap Inisiasi Menyusui Dini dalam 
pelukan dada saya guna melatihnya menyusu dan memancing ASI 
keluar. Mengetahui manfaat hanya memberi ASI saja sampai 6 bulan 
dan dilanjutkan hingga 2 tahun itu untuk kekebalan tubuh anak dan 
kecerdasannya (Depkes 2001) membuat saya ngotot untuk tidak 
memberikan susu formula yang kurang bagus untuk bayi. Alhasil 
saya carikan ibu susu tentunya tidaklah sembarangan, saya memilih 
sahabat yang berakhlak baik dan dijamin kesehatannya.

Ibu susu ada hanya sampai ASI saya keluar deras saja di hari 
ke-4. Jadi, tidak keluar ASI bukan karena payudara kecil bukan pula 
karena keturunan (keluarga saya susu formula semua tanpa ASI). 
Namun, karena kita tidak percaya pada keajaiban diri kita sendiri. 
Tidak lupa didukung pula oleh sayur-sayuran dan buah-buahan.

“ASI bekerja berdasarkan pola pikir dan mood kita. Jika kita 
yakin, maka ASI akan banyak. Jika mood buruk, ASI pun sedikit. Jadi 
tetaplah bahagia agar ASI berkualitas.”
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Saya berikan MPASI rumahan (karbohidrat, protein hewani, 
protein nabati, sayur dan lemak tambahan) saat usianya 6 bulan. 
Untuk alternatif murahnya, daging bisa diganti dengan tempe dan 
salmon diganti ikan kembung.

Ditambah cemilan sehat rumahan 
yang non MSG, alami, bernutrisi, 
rendah lemak-gula-garam dan 
tanpa bahan pengawet. Membeli 
makanan sembarangan tidaklah 
terjamin kualitasnya. Nenek-
neneknya menyuruh memberinya 
makan saat usianya 1 bulan, saya 
menolak sebab nyawanyalah 
taruhannya.

Pola Pengasuhan Harus Diperbaiki

Tidak keras tapi juga tidak terlalu lembek (dimanjakan). Saya tidak 
pernah membenarkan anak 1 tahun saya memukul atau melempar 
sesuatu. “Namanya juga anak-anak” adalah pemikiran keliru. Justru 
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karena anak tidak tahu mana yang benar dan salah, maka sejak dinilah 
diajarkan. Berilah pemahaman dengan lemah lembut, anakku bahkan 
jadi lebih penurut dan cepat diam saat tantrum. “Ingat, anak adalah 
peniru tercepat.”

Saya tidak bekerja demi menemani 
anak di periode emasnya. Anak 
akan merasa lebih bahagia karena 
dapat perhatian penuh dari 
orangtuanya langsung. Anak yang 
bahagia akan berpengaruh 
terhadap kecerdasan sosial dan 
emosionalnya serta dampaknya 
ketika mereka dewasa. (Psikolog, 
Majalah Kartini).

Saya pun menstimulasi anak sesuai usianya dengan permainan 
yang edukatif dan menjauhinya dari HP beradiasi demi menunjang 
kecerdasan otak dan motoriknya.

Sanitasi

Kebersihan juga penting. Saya selalu memisahkan alat-alat MPASI-
nya dengan orang dewasa, membeli rak piring, sendok, wajan, pisau, 
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talenan, blender dan spons pencuci piring baru yang dipisahkan, jadi 
khusus untuk anak agar tidak terkontaminasi. Tidak harus baru, bisa 
menyiasatinya dengan merebus semua alat yang ada dalam 100°C 
tapi setelah itu dipisahkan dan dikeringkan. Jangan dipakai lagi untuk 
orang dewasa. Bayi itu sensitif, rentan penyakit. Tangan anak dan 
orang dewasa pun harus steril setiap saat.

Air untuk minum anak biasanya saya beli Air Alkali. Air lain 
tanpa rasa, warna, dan bau pun juga bagus. Sejak MPASI sampai 
sekarang saya biasakan sikat giginya minimal 1 kali sebelum tidur 
dan tidur dalam kelambu bersama. Debu rumah dan mainan pun 
senantiasa dibersihkan. Saya juga jauhkan anak dari asap rokok dan 
polusi. Tak lupa imunisasi dan rajin timbang anak ke posyandu.

Alhamdulillaah, Selama 2 tahun kehidupannya tidak pernah 
sakit batuk kecuali hanya 1 kali saja itupun karena menginap di tempat 
yang tidak steril, sekitar dua hari, anak saya sembuh. sembuh. Demam 
juga terhitung 2 kali saja. Jika sakit panas 1 hari langsung sembuh. Jika 
pilek, 2-3 hari saja sembuh. Semua tanpa obat apapun. Pernah kami 
orangtuanya flu berat, anak saya tidak tertular sama sekali.

Tubuh anak saya, saat usia 2 bulan 
dibilang bayi 7 bulan. Saat 2 tahun, 
dikira 4 tahun. Selain itu, berat 
badannya ideal. Di usia 12 bulan, 
tanpa diajari selalu laporan kalau 
dia BAB dan BAK. Usia 15 bulan 
sudah hafal huruf vokal. Usia 18 
bulan hafal semua huruf A sampai 
Z, bisa berhitung 1-10 dengan 2 
bahasa (Inggris dan Indonesia), 

hafal hampir 90%-nya huruf hijaiyah. Usia 22 bulan sudah bisa 
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menghitung benda-benda dengan benar dan sudah hafal warna-
warna di luar kepala. Maasyaa Allaah, alhamdulillaah.

Dengan begini, kita sebagai ibu sudah turut membantu 
Indonesia melahirkan generasi yang berkualitas. Ya, hanya dimulai dari 
rumah kita sendiri. Mari bantu sebarkan kampanye hidup sehat untuk 
ibu hamil, janin, dan bayi, Dengan begitu, kita dapat berpartisipasi 
untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik.
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#1000 Hari Terbaik,
Seribu Hari Untuk Selamanya

Sri Jembar Rahayu

Stunting

Sudah bukan rahasia umum kalau aku mungil hingga setua ini. *Mungil, 
alih-alih sebagai penghibur diri dari kata “pendek”. Harus kuakui masa-
masa tumbuh kembangku berada di fase kehidupan ekonomi keluarga 
yang sulit. Gangguan pertumbuhan yang menyebabkan aku lebih 
pendek daripada tinggi ideal seharusnya, ternyata memiliki bahasa 
keren stunting. Kondisi ini terjadi karena asupan gizi pada periode emas 
tidak tercukupi. Horornya, jika stunting tidak ditangani secara tepat 
di masa kritis 1.000 hari pertama kehidupan, maka sudah terlambat 
diperbaiki selamanya. Tumbuh kembangku tidak bisa dikembalikan ke 
jalur yang benar. Aku memang sudah terima nasib, tapi tidak untuk 
ananda, buah hatiku!

Critical One Thousand

Kalau dunia penerbangan mengenal istilah critical eleven, waktu-waktu 
kritis dalam setiap penerbangan pesawat, yaitu 3 menit setelah lepas 
landas dan 8 menit sebelum mendarat, maka kehidupan pun memiliki 
momen krusialnya. Titik kritis kehidupan manusia adalah 1.000 hari 
pertama ananda, critical one thousand. Momen penting ini merujuk 
pada periode emas kehidupan, yaitu 280 hari dalam kandungan dan 
730 hari usia 0-2 tahun. 



1071.000 Hari Pertama Ananda

Seribu Hari untuk Selamanya

Pada masa seribu hari pertama, 70-80% massa otak manusia sedang 
dibentuk. Jika proses tumbuh kembang ananda tidak sempurna 
pada periode ini, jangan heran kalau terjadi hambatan kesehatan 
pada usia-usia selanjutnya. Misalnya: stunting, mudah sakit, lemah 
secara fisik, pertumbuhan otak terhambat atau kurang cerdas khusus 
untuk stunting, masalah ini tidak dapat diperbaiki. Seribu hari untuk 
selamanya. Itulah mengapa 1.000 hari pertama sangat penting bagi 
kehidupan ananda. Namun selalu ada harapan dan kabar baik, bila 
1.000 hari pertama terlewati dengan optimal, seorang manusia unggul 
siap menaklukkan dunia. 

#1000HariTerbaik

Kualitas 1.000 hari pertama ananda sungguh memengaruhi 
kehidupan selanjutnya. Sudah menjadi tugas dan kewajiban orangtua 
untuk mengawal periode emas ini seoptimal mungkin. Mari kita 
fokus pada kabar baiknya, menjadikan 1.000 hari pertama ananda 
sebagai #1000HariTerbaik yang layak diperjuangkan. Orangtua perlu 
memperhatikan pola asuh, pola makan, dan mengadakan sanitasi 
serta akses air bersih dengan sebaik-baiknya. Tiga hal yang sangat 
sederhana, bukan? 

Semenjak anak dalam rahim ibu, orangtua dengan limpah 
kasih sayangnya perlu membekali pola asuh seturut nilai-nilai yang 
dianut keluarga. Stimulasi bagi perkembangan ananda sedini mungkin 
segera dilakukan. Sama halnya dengan pola asuh, sejak dari kehamilan, 
ananda berhak menerima pemenuhan nutrisi seimbang. Ibu berupaya 
memberi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif pada 6 bulan 
pertama setelah kelahiran. Dilanjutkan hingga usia 2 tahun, ananda 
harus juga mendapat tambahan MPASI (Makanan Pendamping ASI) 

https://www.facebook.com/hashtag/1000hariterbaik?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/1000hariterbaik?source=note
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yang benar. Lingkungan yang sehat mesti dikondisikan bagi 1.000 
hari pertama ananda dan seterusnya. Untuk itu perilaku hidup 
sehat, pemenuhan air bersih dan sanitasi adalah hal yang juga wajib 
diperhatikan.

Kisahku Untuk 1.000 Hari Terbaik Ananda

Suamiku dan aku telah sepakat menghentikan alat kontrasepsi. Kami 
berserah menanti anugerah Tuhan. Selain berdoa dan persiapan 
mental, kami berkonsultasi dengan dokter kandungan. Ananda harus 
disambut sebaik mungkin, termasuk cek fisik dan toksoplasma sebagai 
persiapan awal. 

Puji Tuhan, tidak sampai sebulan, aku hamil. Meski saat itu 
masih menjadi ibu bekerja dengan perjalanan dari Bekasi sampai Jakarta 
yang menyita waktu, tapi aku tidak khawatir. Dokter telah memberiku 
cukup vitamin dan wejangan-wejangan. Ia berpesan kebutuhan gizi 
janinku harus terpenuhi. Menu 4 sehat 5 sempurna wajib hukumnya. 
Melon menjadi salah satu buah yang direkomendasikannya karena 
memiliki antioksidan tinggi. 

Kami rutin memeriksakan kandunganku sesuai jadwal, setiap 
satu bulan sekali di semester pertama kehamilan, dan 2 minggu sekali 
menjelang waktu melahirkan. Olahraga ringan seperti jalan santai 
di akhir pekan, mengepel dengan tangan adalah salah satu anjuran 
dokter ketika ananda di perut terlihat sungsang. 

Ketika hari kelahiran tiba, kami keukeuh pada keputusan 
untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Ananda 
dan aku sesungguhnya bekerja sama dalam proses IMD. Ingat sekali 
bibir mungilnya mencari-cari ASI. Ananda mendapat kolostrum dan 
dekap hangatku segera setelah ia lahir. Untuk mencukupi kebutuhan 
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ASI seusai masa cuti, aku memompa dan menaruh ASI dalam botol-
botol kaca yang telah disterilkan. Namun, bukan berarti perjalanan ASI 
eksklusif ini tanpa rintangan. Pada saat tugas ke luar kota, dimana aku 
tidak dapat memompa ASI sama sekali, pasokannya terhenti sesaat. 
Aku melakukan relaktasi dengan bimbingan dari Klinik Laktasi di 
Salemba, Jakarta.

Beruntung bagi kami memiliki dokter kandungan yang luar 
biasa. Selama masa kehamilan dan proses melahirkan, ia membuatku 
nyaman dan percaya bahwa semuanya berjalan lancar. Salutnya lagi, 
dokter mendukung pemberian ASI eksklusif. Lambung bayi yang 
baru lahir itu masih sangat kecil, sehingga semua kebutuhan gizinya 
sudah terpenuhi sempurna dari ASI saja, katanya. Sama sekali tidak 
menggoyahkan dengan tawaran susu formula titipan rumah sakit. 

Ketika ananda telah melewati usia 6 bulan, aku mulai 
berjibaku menyiapkan makanan tambahan pendamping ASI. 
Pemberian ASI tetap kulakukan hingga ia 2 tahun 6 bulan. Mengenai 
menu MPASI, diperhatikan betul banyaknya, jenis, konsistensi, nutrisi, 
frekuensi, serta kebersihannya. Aku memilih membuat sendiri MPASI 
untuk ananda. Menunya kudapat dari buku panduan MPASI, browsing 
internet, mendengar dari sesama ibu, juga dokter anakku.

Dari kelahiran hingga 2 tahun, ananda rutin bertemu 
dokter anak untuk imunisasi. Tumbuh kembangnya dipantau dengan 
saksama, agar ia tidak stunting seperti aku, ibunya. Juga rajin dibawa 
ke posyandu, ditimbang dan mendapat vitamin. 

Lingkungan rumah yang sehat, air bersih dan sanitasi menjadi 
prioritas di rumah kami. Ananda layak mendapatkan semua itu agar 
ia tumbuh sehat dan kuat. Mencuci tangan sebelum menyusui, 
menyiapkan dan memberi MPASI, atau setelah membersihkan kotoran 
adalah contoh sepele yang kulakukan demi menjaga kebersihan dan 
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kesehatan. Seisi rumah juga membudayakan perilaku hidup sehat agar 
kami semua kuat dan penuh energi.

Bila tubuh ananda diberi nutrisi, dikondisikan dalam lingkungan 
sehat, maka perkembangan otak dan jiwanya dirawat dengan cinta 
dan kasih sayang. Kami memberikan stimulasi lewat musik klasik, doa 
bersama, membacakan cerita dan bernyanyi. Konon manusia tidak 
ingat, betapa banyaknya cinta pada periode emas, 1.000 hari pertama 
kehidupannya, tapi kami yakin tidak ada yang sia-sia. Kelak, dengan 
pola asuh sesuai nilai keluarga kami, ananda menjadi kebanggaan dan 
berkat bagi keluarga ini.

Penutup 

Keluarga adalah muara dari keberhasilan mengarungi 1.000 hari 
pertama ananda. Hal-hal sederhana, jika dilakukan dengan sepenuh 
hati, akan membawa dampak yang luar biasa. Mari bersama-sama 
menciptakan lingkungan yang sehat, memberikan hak ananda dengan 
pola asuh dan pola makan yang sesuai. Karena manusia Indonesia yang 
unggul lahir dari 1.000 Hari Terbaik yang diciptakan oleh keluarga-
keluarga yang peduli. Semoga!

https://www.facebook.com/hashtag/1000hariterbaik?source=note
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Saya, Stunting, dan The Hidden 
Paradise

Widyanti Yuliandari

Tugas kehidupan membawa saya kembali ke tempat ini lebih dari 
lima belas tahun yang lalu. Sepotong serpihan surga yang terserak 

atau... entah siapa yang pertama kalinya memanggil tempat sejuk ini 
sebagai The Hidden Paradise. Nyatanya keindahan yang dipuji-puji 
sedemikian rupa ini tak mampu menghibur saya pada suatu masa. 
Ya... masa saya sempat mengalami tanda-tanda frustrasi berada di sini.

Tempat ini sungguh indah. Ya, benar! Tempat ini punya 
banyak, aaamat banyak mata air jernih yang gemericik airnya nyaris 
tak pernah berhenti mengalir sepanjang tahun. Ya, itu juga benar. 
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Tempat ini pun punya segudang kekayaan flora dan fauna. Oh...ya, 
tentu saja ini juga benar. Bahkan kopi dan macadamia yang tersohor 
hingga ke mancanegara itu, di sinilah rumahnya. Bahkan beras hitam 
organik yang mensuplay healthy lifestyle orang-orang di Jakarta dan 
sejumlah kota besar lainnya, di sinilah asalnya.

Lalu apalagi?

Ah...kontras dengan yang disebut di atas, saya masih ingat 
rapat demi rapat hampir setiap pekan, selama bertahun-tahun yang di 
dalamnya berulang-ulang pembicaraan semacam:

“Berapa persentase akses jamban kita?”

“Lima puluhan persen.”

“Waduh, kita harus 100 persen nih sebentar lagi,”

“Air bersih berapa persen?”

“Enam puluh sekian.

“Kekejar enggak nih 2019? Bisa 100 persen gak?”

Itulah salah satu sumber kegemasan. Gemas pada diri sendiri. 
Saya ASN di sini belasan tahun. Saya lulusan Teknik Lingkungan di 
salah satu PTN terbaik negeri ini. Nyatanya, saya tak punya daya untuk 
berbuat sesuatu.

 

Bondowoso dan Stunting

Lingkaran energi positif siang itu bernama “Kopdar Baik”, hasil 
kerjasama Kominfo dan Good News from Indonesia. Siang itu, saya 
berada dalam lingkaran itu. Tentu saja setelah mengosongkan gelas 
sebelumnya.
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Ibu Wabup (berkerudung merah), Ibu Bupati (Batik hitam) 
dan Prof Merryana (paling kanan)

Anda tahu apa yang saya rasakan setelah dengan sabar 
mendengarkan satu demi satu narasumber berbicara sesuai kapasitas 
masing-masing? Saya seperti kembali hadapkan kembali pada 
selembar puzzle dengan amat banyak kepingan yang di masa lalu tak 
mampu saya selesaikan. Kali ini sang puzzle disodorkan kembali ke 
hadapan saya dengan dibekali clue sehingga saya mulai dapat mereka-
reka, bagaimana saya akan merangkainya.

 

Bagaimana Stunting Bisa Terjadi?

Sebenarnya stunting itu apa sih? Tadinya saya mengira stunting itu 
hanya melulu soal tinggi badan yang kurang. Ternyata saya salah. 
Stunting bukan saja ditunjukkan oleh tinggi badan yang kurang dari 
seharusnya, tetapi ada berbagai hal lain yang menyertai misalnya: 
pertumbuhan sel otak yang tidak optimal, mukosa sel epitel yang 
juga berbeda dengan kondisi normal sehingga menyebabkan tidak 
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optimalnya fungsi fagositosis yang berhubungan dengan kemampuan 
untuk memakan kuman. Akibatnya, anak-anak stunting lebih mudah 
sakit.

 Menurut Prof. Dr. Merryana Adrian, SKM, M.KES, stunting 
sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan langkah-langkah 
yang tepat dalam masa 1.000 hari terbaik, yakni 1.000 hari pertama 
kehidupan. Seribu hari terbaik ini terhitung sejak terbentuknya janin 
hingga 9 bulan dalam kandungan, lahir, dan hingga usia dua tahun. 
Berbagai hal yang penting dilakukan untuk mengoptimalkan 1.000 hari 
terbaik guna cegah stunting, seperti yang dipaparkan Prof. Merry, saya 
rangkum dalam gambar berikut.

Tiga Penyebab Stunting di Bondowoso

Mendekati akhir acara, Tim Penggerak PKK Kab. Bondowoso 
membeberkan data, bahwa di Bondowoso terdapat 10 titik 
kejadian stunting. Stunting di Bondowoso disebabkan tiga hal: 
pertama kurangnya penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat) di antaranya ditandai tingginya angka BABS (Buang Air Besar 
Sembarangan). Wah, saya jadi langsung ingat betapa “fakir” kami akan 
jamban. Penyebab kedua, menurut PKK, adalah kebiasaan merokok 



1151.000 Hari Pertama Ananda

(khususnya di dalam rumah dan ketiga adalah rendahnya pemberian 
ASI eksklusif.

Saya mengaitkan tiga hal tersebut dengan penjelasan 
panjang dan detail yang dipaparkan Prof Merry di sesi sebelumnya. 
Sanitasi rendah membuat bayi dan balita sangat rentan terpapar 
penyakit menular. Penyebab kedua, kebiasaan merokok. Jelas, 
rokok meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti, alergi, asma, 
bronkitis, pneumonia, meningitis. Padahal Prof. Merry mengatakan, 
seyogianya bayi dijaga jangan sampai sakit. Mengapa? Karena ketika 
sakit, tubuh berkonsentrasi untuk penyembuhan dan mengorbankan 
aktivitas hormon pertumbuhan. Jika ini terjadi berulang-ulang maka 
pertumbuhan tidak akan terjadi secara optimal di 1.000 hari pertama.

Penyebab ketiga adalah rendahnya pemberian ASI eksklusif. 
Ah... hati jadi perih mendengarnya. Masih saja, ya? Saya jadi ingat 
perjuangan meng-ASI-hi Kak Asa dan Mbak Raniah, dua buah hati 
kami. Saat Kak Asa lahir bidan memaksa suami menebus satu merk 
susu di apotek. Kejadian saat Mbak Raniah lahir, di bidan yang 
berbeda, memang tak separah yang pertama. Namun kali ini Bu Bidan 
memberikan sepaket souvenir yang salah satu isinya adalah, SUSU 
FORMULA! Untung saya berhasil ngotot tak menggunakannya.

 

Pekerjaan Rumah Saya Banyak!

Iya, saya merasa mendapat setumpuk PR besar. Saat ini saya memang 
masih dalam posisi jeda, menungguu surat penempatan kembali 
pasca menyelesaikan studi master saya September lalu. Belum masuk 
kantor. Namun, saya sudah membuat beberapa poin yang harus saya 
kerjakan sekembalinya saya ke unit kerja nanti. Apalagi kalau bukan 
soal sanitasi, yang erat sekali kaitannya dengan kualitas lingkungan 
yang menjadi bidang kerja saya di Dinas Lingkungan Hidup.
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Senang sekali, di acara Kopdar baik kemarin juga berke-
sempatan ngobrol dengan Ibu Wabup. Saya sempat menyampaikan 
temuan saya saat riset tentang kualitas air sungai untuk tesis kemarin. 
Kuat dugaan saya bahwa kurang memadainya kualitas air sungai 
berkaitan pula dengan masalah sanitasi. Rendahnya akses terhadap 
jamban, membuat masyarakat menjadikan sungai sebagai salah satu 
“toilet” untuk menyelesaikan hajatnya. Kami berjanji untuk berjumpa 
kembali membicarakan solusi permasalahan ini. Masalah stunting, 
kompleks memang. Betul kata Prof. Merry. Semua stake holder harus 
duduk bersama membicarakan solusi dan siapa melakukan apa. 
Semoga Kopdar Baik ini menjadi awal yang baik untuk penyelesaian 
masalah stunting di Bondowoso.
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Tentang Penulis

Penulis memiliki nama lengkap Afriza Hanifa, ibu 
rumah tangga yang saat ini menetap di Kota Depok. 
Wanita kelahiran 1989 ini merupakan lulusan 
Universitas Indonesia dan pernah menjadi jurnalis 
salah satu media nasional di Jakarta. Saat ini, Afriza 
masih aktif menulis sebagai freelance writer di 
sebuah website muslimah.

Ibunda Faruq ‘Abdurrahman ini pula telah melahirkan 
beberapa karya. Terdapat dua karyanya yang sudah diterbitkan 
dalam bentuk novel antologi dan dua buku inspirasi nonfiksi. Selain 
itu, Afriza juga memiliki beberapa karya buku anak di antaranya 36 
Kisah Inspiratif Ilmuwan Muslim (CIF-Penebar Swadaya) dan Seri Anak 
Hebat: Aku Sayang Adikku (Noura-Mizan).

Di ranah komunitas, Afriza merupakan member Ibu Profesional 
serta tim tema di Homeschooling Muslim Nusantara. Afriza merilis @
berkisahsirah sebagai social venture yang bertujuan menggerakkan 
orangtua untuk berkisah untuk anak. Afriza dapat dihubungi via 
Instagram @afrizahanifa atau email afrizahanifa@gmail.com.

Akifa Laila Rusyda dilahirkan di Kabupaten 
Wonosobo, Jawa Tengah pada 12 September 1998. 
Akifa Laila Rusyda adalah anak pertama dari tiga 
bersaudara pasangan M Ahkamul Basyar dan Siti 
Mardhiyah. Menyelesaikan sekolah menengah 
atas (SMA) di SMA Negeri 1 Wonosobo tahun 
2016, penulis melanjutkan pendidikan tingginya di 

mailto:afrizahanifa@gmail.com


118 Pemenang Kompetisi Menulis #1.000HariPertamaAnanda

Program Studi Mayor Ilmu Gizi, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas 
Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Penulis pernah tergabung 
dalam organisasi Main Association of Geography and Geoscience 
Smansa dan saat ini aktif dalam Gerakan Cinta Anak Tani (GCAT) 
sebagai bagian dari Divisi Kurikulum.

Penulis pernah menjuarai lomba menulis essay dan olimpiade 
bidang geografi. Saat ini, penulis mempunyai keseriusan untuk 
mendalami ilmu terkait gizi masyarakat, gizi kesehatan, dan gizi 
olahraga. Karya yang pernah dipublikasikan adalah “Ketika Perjalanan 
Ini Dinamakan Hijrah” dalam buku Pejuang Mimpi 2.0. Penulis dapat 
dikontak melalui email: akifalaila07@gmail.com

Anggawestri Nabila Nur, lahir di Semarang pada 
Maret tahun 1992. Sejak menikah pada tahun 
2017, penulis ikut bersama suami untuk 
“berpetualang” di tanah Celebes bagian selatan, 
tepatnya di kota Makassar. Ia dikaruniai seorang 
putra bernama Ibrahim Alula Taqy yang akrab 
disapa Regi. Mengasuh dan mengasihi Regi tanpa 

ART cukup membuat sibuk sehari penuh sebagai full time ibu rumah 
tangga juga part time menjalankan usaha di bidang kuliner. Sebagai 
mantan mahasiswi Fakultas Bahasa dan Komunikasi di Université Jean 
Moulin Lyon 3, memotivasi penulis untuk menularkan ilmu dan 
pengalaman yang pernah dia dapat, fokus menjadi sekolah pertama 
bagi putranyaterutama di bidang yang ia kuasai. Di sela waktu istirahat, 
penulis membagikan di akun media sosial. Instagram: @echienabila 
Facebook: Anggawestri Nabila Email: nurangganabila@gmail.com
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Bety Sulistyorini adalah penyuka Drama Korea 
dan seorang pecandu kopi. Ibu dua lelaki luar biasa 
yang sedang beranjak remaja ini jatuh cinta pada 
kata-kata sejak usia belia. Perempuan yang juga 
dikenal dengan nama Bety Kristianto ini adalah 
penulis buku-buku bertema parenting dan aktif 
menjadi blogger yang telah memenangi beberapa 

kepenulisan. Memulai karier menulis sejak tahun 2016, sarjana politik 
lulusan Hubungan Internasional, UGM sekaligus mantan bankir ini 
sudah menerbitkan 2 buku parenting, puluhan judul buku antologi, 
dan kini tengah menanti terbitnya beberapa karya lainnya. Tulisan-
tulisannya yang segar dan renyah bisa ditemukan di blog pribadinya 
www.betykristianto.com. Penulis tinggal di Yogyakarta dan bisa 
dihubungi melalui email bettysulistyorini@gmail.com atau kunjungi 
akun FB-nya di Bety Sulistyorini Kristianto, IG @betykristianto atau 
twitter @sulistyorinib.

Cempaka Noviwijayanti, seorang Momblogger 
dari Bogor. Saat ini sibuk menemani kedua buah 
hatinya bermain di rumah, sambil menjadi penulis 
lepas di mommyasia.id. Kecintaan Cempaka 
terhadap dunia ibu, pendidikan dan pengasuhan 
mendorongnya untuk aktif menulis dalam blog 
pribadinya, yaitu www.positivemomdiary.com/. 

Selain menulis blog, Cempaka juga pernah menulis beberapa buku 
antalogi, diantaranya My Parenting Stories (Bitread) dan Aku dan 
Cagar Budayaku (bekerjasama dengan Kemendikbud). Tulisan 
Cempaka, “Menumbuhkan Minat Baca Anak di Era Digital” pernah 

https://www.positivemomdiary.com/?m=1
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menjadi salah satu nomenee pemenang Lomba Jurnalistik dan Blog 
Pendidikan Keluarga Kemendikbud Tahun 2018.

Saat ini Cempaka terdaftar sebagai member dari beberapa 
komunitas blogger, diantaranya BPNetwork, Ibu-Ibu Doyan Nulis 
dan #ODOPfor99days. Melalui blognya, Cempaka berharap dapat 
memberikan informasi seputar pendidikan dan pengasuhan anak 
serta dapat menularkan semangat positif tentang menjadi ibu 
kepada seluruh pembaca. Cempaka dapat ditemui melalui: Email: 
Ummuaisyahnuha@gmail.com, Facebook: Cempaka Noviwijayanti, 
Instagram: @cempaka_noviwijayanti 

Dedy Hutajulu, ayah dari seorang anak yang hebat 
dan suami dari seorang istri yang luar biasa. Pria ini 
berdomisili di Desa Namo Bintang, Kecamatan 
Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera 
Utara. Sehari-hari ia menjadi konsultan komunikasi 
untuk Sekolah Parulian Medan. Selain itu, ia aktif 
menulis di sejumlah media dan melatih anak-anak 

setingkat SMP dan SMA tentang fotografi dan videografi. Sejak 
mahasiswa ia bergiat di Perkamen (Perhimpunan Suka Menulis) yang 
berfokus pada pengembangan budaya menulis anak muda di Medan. 
pada 2013 ia aktif sebagai relawan mendampingi anak-anak penyintas 
korban erupsi gunung Sinabung, Tanah Karo, Sumut. Sejak 2015, ia 
aktif mendampingi kaum marjinal. Bersama Forum Masyarakat Literasi 
Sumatera Utara (FORMALSU) ia turut berkontribusi dalam 
pengembangan budaya literasi di Sumut. Ia menulis enam judul buku 
secara keroyokan bersama sejumlah penulis lain. Ia bisa dikontak via 
surel di alamat: dedypembelajar@gmail.com atau Facebook dengan 
akun Dedy Gunawan Hutajulu, Instagram: dedy.g.hutajulu.
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Elisa Koraag, istri dari seorang suami bernama F. 
Young Monoarfa. Ibu dari sepasang anak, Vanessa 
Elleanor Monoarfa (perempuan) dan F. Bastiaan C. 
Monoarfa (laki-laki). Tamat S1 dari Institut Ilmu 
Sosial Ilmu Politik, Jakarta.  Biasa disapa “Icha”,  
suka menulis di Blog. www.elisakoraag.com dan 
www.nyonyabawel.com. Suka menulis, membaca, 

makan enak dan jalan-jalan. Sebagai penggiat media sosial, Elisa 
senang berinteraksi dan bertukar informasi dengan banyak orang. 
Media social Instagram: elisakoraag, Twitter: mamavanenbas Face-
book: elisakoraag Email: elisakoraag@gmail.com

Tulisan Elisa terangkum dalam buku-buku antologi, baik 
puisi, cerpen maupun catatan nonfiksi, sekitar 25 buku, diantaranya,  
Kumpulan Puisi berjudul Sketsa Sebuah Senyum di terbitkan Pedas 
publishing, 3 buku Antologi Puisi Menolak Korupsi diterbitkan oleh 
Forum sastra Surakarta (Anti kekerasan pada anak, Perempuan 
menolak Korupsi, Membedah Korupsi Kepala Daerah) dan Antologi 
Jakarta Banget diterbitkan Nulis.com. 

Era Sofiyah, lahir dan besar di kota dingin Malang. 
Aktivitasnya sehari-hari ialah ibu rumah tangga 
sekaligus blogger aktif. Sudah menyukai dunia 
jurnalistik sejak duduk di bangku SMP. Penulis 
sempat memenangi beberapa kali lomba cerpen, 
essai, puisi, dan artikel. Walaupun tidak sempat 
menyandang profesi sebagai wartawan, hal itu 

tidak menyurutkan langkahnya untuk terus menulis. Bagi penulis, 
karya adalah nyawa yang akan dikenang walaupun nama sudah lekang 

http://www.elisakoraag.com
http://www.nyonyabawel.com
https://www.instagram.com/elisakoraag
https://www.twitter.com/mamavanenbas
mailto:elisakoraag@gmail.com
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oleh zaman. Selain menjadi juru tinta, obsesinya saat ini ingin 
menggeluti dunia bisnis sesuai bidang keilmuannya, yakni ekonomi 
manajemen. Penulis bisa dihubungi via https://web.facebook.com/
era.sofiyah maupun tintanadaffa@gmail.com.

Muhammad Mario Hikmat Anshari. Lahir di 
Kotabaru, Kalimantan Selatan tahun 1994. 
Alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin. Saat ini tinggal dan 
beraktivitas di Makassar. Tulisannya tersebar di 
media cetak daring maupun luring. Sehari-hari 
menulis esai dan puisi. Buku kumpulan puisi 

pertama Jalan Panjang Tanpa Nama (2017). Selain menulis, ia bekerja 
di salah satu lembaga penerbitan sebagai layouter dan penata sampul 
buku. Mario bisa disapa lewat FB: Muhammad Mario Hikmat Anshari, 
IG: mariohikmat, surel: mariohikmat@gmail.com

Masyithah Mardhatillah. Lahir di Sumenep dan 
saat ini berdomisili di Tacempah, Plakpak, 
Pegantenan, Pemakasan. Ibu satu anak ini 
berprofesi sebagai dosen di IAIN Madura, 
Pamekasan. Di luar itu, ia adalah co-founder 
Yayasan Paddhang Bulan Tacempah, Pamekasan, 
organisasi nirlaba yang bergerak di bidang ke-

Islam-an, kepemudaan dan pelestarian budaya lokal (Madura). 

https://web.facebook.com/era.sofiyah
https://web.facebook.com/era.sofiyah
mailto:tintanadaffa@gmail.com
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Artikelnya termuat dalam antologi Isu Aktual Islam Indonesia 
(PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014), Hidup Damai di Negeri 
Multikultur; Pengalaman Peserta Pertukaran Tokoh Muda Muslim 
Australia-Indonesia (Gramedia: 2017), media masa lokal (Radar 
Madura Jawa Pos Group) serta beberapa media daring.    

Selama berproses di Yogyakarta, ia bekerja sebagai 
penerjemah dan editor freelance di beberapa penerbitan dan 
perusahaan daring. Alumni  UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Sanata 
Dharma Yogyakarta ini approachable di Facebook  Masyithah Mirza 
dan https://wonderfulwondererwanderer.blogspot.com/. Alamat 
surelnya adalah masyithah.mirza@gmail.com   

Nurul Mutiara Risqi Amalia. Ia lahir di Pekalongan, 
9 juli 1993. Pada Agustus 2018 lalu, ia telah 
menyelesaikan pendidikan pada program S1 
Manajemen di Universitas Negeri Yogyakarta. Saat 
ini saya tinggal di kota Yogyakarta dan fokus di 
dunia blogging. Aktivitas yang sedang ditekuninya 
saat ini adalah dunia tulis-menulis dan desain. 

Beberapa kompetisi yang ia juarai di antaranya: Juara 1 lomba Cerpen 
tingkat nasional (karya dalam bentuk antologi cerpen); Juara 2 lomba 
blog Bank Indonesia; Juara 2 lomba blog Shell Eco-Marathon; Juara 1 
lomba blog UNY; Juara 3 lomba blog Rokok Harus Mahal oleh KBR 
radio; Juara 2 lomba blog Asus Zenfone Competition; Artikel pilihan 
lomba blog 1.000 hari pertama ananda Media sosial, Twitter : @nara_
mutiara Facebook : Nurul Mutiara RA Blog : www.naramutiara.com 
Email : mutiara.nurul3@gmail.com

https://wonderfulwondererwanderer.blogspot.com/
mailto:masyithah.mirza@gmail.com
http://www.naramutiara.com
mailto:mutiara.nurul3@gmail.com
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Nurvita Ruwandasari, nama panggilannya Vivi. 
Tinggal di Perumahan Kota Baru Driyorejo Kabu-
paten Gresik. Saat ini penulis sedang menempuh 
pendidikan di salah satu PTN di Jawa Timur. Berikut 
ada beberapa karya penulis yang pernah lolos 
lomba dan berhasil dibukukan, diantaranya Cerpen 
“Katakan Apapun Kecuali Cinta” dengan judul buku 

Bintang Impian Darimu sebagai penulis terbaik Penerbit CV.Anlitera 
Literasi Indonesia. Cerpen “Kau Masih Sahabatku” dengan judul buku 
Tanpa Cinta Penerbit Mazaya Publishing House. Cerpen “Nona Tak 
Terlihat” judul buku Let’s Talk About Love Penerbit Tinlit. Selain itu, 
ada pula karya penulis yang telah ditebitkan, yaitu: artikel “Mengejar 
Mimpi Hingga ke Perguruan Tinggi Negeri” dipublish oleh seputarkuliah.
com sebagai 100 Penulis Terbaik dan tulisan “Matikan Puntung Rokok 
Anda Dapat Jeruk” dipublish oleh tribunnews.com. Tulisan penulis 
lainnya bisa dilihat di blog nurvitaruwanda.blogspot.com. Penulis bisa 
disapa di Facebook: Nurvita Ruwanda, Instagram: nurvitaruwanda, 
dan e-mail: nurvitaruwanda@gmail.com.

Poloria Sitorus, S.Pd. merupakan alumnus FIS-
UNIMED. Selama kuliah, ia aktif menulis hingga 
membawanya ke dunia jurnalistik. Pernah bekerja 
di Tribun Batam, kemudian di Koran Sindo Batam. 
Setelah menikah ia berdomisili di Kota Samarinda, 
Kalimantan Timur. Hingga kini tetap aktif menulis 
di blog dan Kompasiana. Karya-karyanya bisa 

dilihat di blog pribadi dan Kompasiana. Meski sudah menjadi Ibu 
rumah tangga, dan sehari-hari sibuk mengurus bisnis keluarga, Ria 
Sitorus masih tetap meluangkan waktu untuk terus menulis dan 

mailto:nurvitaruwanda@gmail.com
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membaca. Karya penulis dapat dilihat di Dapur Pena Deardo Mom's 
Sitorus Poloria http://dapurpenadeardomoms.blogspot.com.

Putu Felisia adalah seorang penulis dan blogger 
yang tinggal di kota Denpasar. Waktu kuliah, Putu 
pernah bekerja di bidang broadcasting sebagai 
penyiar, penyunting info, dan operator siaran. 
Penyakit depresi sempat membuatnya nyaris tidak 
bertahan hidup. Namun, atas kebaikan Tuhan, 
Putu kini kembali menata hidupnya. 2018 ini, Putu 

kembali berkarya dalam novelet Way Back into You yang menjadi salah 
satu novelet unggulan dalam antologi Tinderellla: Cinta dan Keajaiban 
Natal. Cita-cita Putu adalah bisa memperjuangkan tulisan yang 
berkualitas dan bergizi untuk pembaca Indonesia. Beberapa karya 
Putu yang pernah terbit adalah: Heart Quay (Gramedia Pustaka 
Utama). A Love’s Fairytale (Penerbit Qanita), Astravalor Princess 
(Gramedia Pustaka Utama), dan lain-lain. Dalam bidang blogging, Putu 
merupakan salah satu nominasi Lomba Blog Pendidikan Keluarga 2018 
yang diselenggarakan oleh kemdikbud. Putu bisa dihubungi di 
facebook: Putu Felisia, Twitter/IG: Putu Felisia atau e-mail: 
putufelisia84@gmail.com.

Siti Mulia Al-Mufarrid, perempuan kelahiran 
Jakarta yang berdomisili di Cikarang ini sudah lama 
terjun di dunia sastra sejak SMA tahun 2009 
dengan prestasi pertamanya yaitu Juara 1 Lomba 
Menulis Cerpen dari Yamaha. Ibu dari Hanaa' Al-
Mufarridah yang berani menikah muda di usia 19 
tahun saat masih kuliah semester 6 tanpa pacaran 

http://dapurpenadeardomoms.blogspot.com/?m=1
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ini pernah memenangkan Juara 1 Lomba Menulis Artikel Islami Jilbab 
Syar'i di tahun 2011 dan beberapa naskah cerpen serta puisinya 
pernah diterbitkan ke dalam beberapa buku antologi.

Ibu muda 26 tahun peraih Beasiswa Mahasiswi Berprestasi 
dengan Kuliah Akselerasi Sarjana & Magister hanya dalam waktu 4 
tahun di Gunadarma University ini sedang menikmati kegiatannya 
sebagai seorang Ibu Rumah Tangga. Kini sedang aktif menerima jasa 
desain Sampul Buku, Video Animasi Undangan Pernikahan, Poster, 
Banner, dll. Bisa kunjungi Instagram-nya di @siti_ummulmufarrid 
atau Facebook Siti Ummu Hanaa Al-Mufarridah dan E-mail ke 
ummulmufarrid@gmail.com.

Sri Jembar Rahayu, lahir Bulan Februari di 
Kampung Nagaraherang, sebuah dusun di kaki 
Gunung Talaga Bodas. Sri jembar rahayu adalah 
nama pena yang ia pilih. Ibu dari dua putra yang 
luar biasa, Gabriel & Raphael ini, mulai menulis 
untuk mengusir jenuh setelah resign dari kantor. 
Sadar menjadi ibu adalah never ending journey, 

maka dunia anak & parenting selalu menarik perhatiannya. 

Mulanya adalah catatan perjalanan keluarga di blog 
jelajahsuwanto.com. Lantas, mulai melirik artikel setelah mendapat 
peruntungan dari beberapa lomba menulis. Bersama komunitas 
menulis online yang diikutinya, Srijembarrahayu turut berkarya dalam 
beberapa antologi kisah inspiratif, fiksi, cerita anak dan picbook. Ia 
juga menjadi editor lepas untuk emakpintar dan joeragan artikel. 
Srijembarrahayu dapat dihubungi melalui Facebook: Srijembarrahayu 
Suwanto, e-mail: srijembarrahayu@gmail.com, dan Instagram: @
Srijembarrahayu  

mailto:srijembarrahayu@gmail.com
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Widyanti Yuliandari merupakan blogger, penulis 
buku sekaligus ASN ini tinggal di Bondowoso, Jawa 
Timur. Perempuan yang kini menjabat Ketua 
Umum Ibu-ibu Doyan Nulis ini menulis tema-tema 
traveling, kesehatan dan edukasi untuk ditulis di 
personal blognya, www.widyantiyuliandari.com. 
Ibu dua anak ini juga telah menerbitkan 4 buku 

solo dan beberapa antologi. 

Buku solonya yang pertama berjudul Food Combining – Pola 
Makan Sehat, Enak dan Mudah, Penerbit Kawan Pustaka (2015).
Sementara buku solo kedua berjudul Kuliah Jurusan Apa? Jurusan Teknik 
Lingkungan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama(2016). Dua buku solo 
lainnya berupa buku fiksi anak dengan misi penanaman karakter anti-
korupsi, proyek kerjasama dengan Komite Pemberantasan Korupsi.

Saat ini, lulusan Program Magister Teknik Lingkungan-ITS ini 
juga aktif melakukan edukasi kepada blogger pemula melalui sejumlah 
kelas online blogging yang diampunya. Kesehariannya dapat diikuti 
di Instagram: @widyanti_yuliandari, Facebook: Widyanti Yuliandari, 
Twitter: @widyanti_y. Korespondensi dengan penulis bisa melalui 
email: wyuliandari@gmail.com

http://www.widyantiyuliandari.com
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