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Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memudahkan proses belajar mengajar di 
Universitas Indonesia, khususnya untuk Topik Kebijakan Kesehatan, penulis membuat Seri Studi 
Kasus tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan. Studi kasus ini dikembangkan dari kegiatan belajar 
mengajar berbagai Mata Ajaran di tingkat Pascasarjana dan Sarjana tentang Kebijakan Kesehatan 
yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sebagai 
penanggung jawab Mata ajaran tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan di lingkungan FKM UI, 
penulis merasa perlu untuk menyusun Studi Kasus ini agar dapat merangsang kreativitas dan 
memberikan perspektif yang komprehensif dan luas sambil mengasah daya nalar yang kritis dari 
setiap mahasiswa dalam mempelajari berbagai aspek dalam pembuatan kebijakan publik di sektor 
kesehatan.

Seluruh topik dan format, serta sebagian isi yang ada pada Seri Studi Kasus ini penulis susun 
sebagai penugasan pada mahasiswa untuk selanjutnya dielaborasi menjadi sebuah makalah ilmiah. 
Hasil dari penyusunan makalah ilmiah ini penulis sempurnakan menjadi Studi Kasus untuk 
dimanfaatkan dalam pembelajaran topik Pembuatan Kebijakan Kesehatan terutama di lingkungan 
Universitas Indonesia. Adanya kelengkapan struktur Studi Kasus yang meliputi: Naskah Akademik & 
Draft Pasal Peraturan Perundangan yang diusulkan. Naskah Akademik memuat substansi: 
Pendahuluan, Tinjauan Masalah, Landasan Hukum, Materi Muatan, Penutup, Daftar Pustaka. Struktur 
ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyusun sebuah kebijakan berdasarkan masalah 
kesehatan masyarakat (Public Health problem-based) yang dilengkapi dengan sintesis & analisis, 
dikemas berdasarkan teori dan perspektif ilmiah dalam sebuah Naskah Akademik, dan kemudian 
diuraikan dalam konstruksi sebuah Draft Peraturan Perundangan.

Kepustakaan utama yang digunakan dalam penyusunan Studi Kasus ini adalah Sistem 
Kesehatan, Wiku Adisasmito (2007), Making Health Policy, Kent Buse, et al (2006), The Health Care 
Policy Process, Carol Barker (1996), Health Policy, An Introduction to Process and Power, Gill Walt 
(1994), dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Dengan demikian 
diharapkan studi kasus ini dapat memberikan materi komplit yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
proses belajar mengajar.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Sdr Atiek Supardiati E S, mahasiswa Program 
Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM UI Angkatan 2006/2007 yang telah membantu 
menyusun makalah yang kemudian makalah tersebut dimodivikasi oleh penulis sebagai studi kasus. 
Mohon maaf apabila ada kekurangan / kesalahan dalam penyusunan materi Studi Kasus ini. Kritik dan 
saran akan membantu penulis dalam upaya meningkatkan kualitas Studi Kasus ini. Semoga kita 
semua selalu mendapatkan ridlo Illahi dalam menuntut ilmu agar bermanfaat. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Depok, 27 Februari 2008

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD
Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
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Problem Overiew

Awal tahun 2007, Departemen Kesehatan melaporkan ada 1,7 juta balita 
yang berstatus gizi buruk tersebar di seluruh Indonesia. Depkes juga 
memperkirakan ada 5 dari 18 juta balita di negeri ini yang berstatus gizi kurang. 
Mereka inilah, para balita yang sebetulnya sedang dalam masa emas 
pertumbuhan, yang terancam bakal kehilangan masa depan sebagai ’generasi 
yang hilang’. Penanganan gizi buruk juga membutuhkan strategi yang 
komprehensif. Tak cukup hanya dengan pertolongan pertama, misalnya bagi-bagi 
susu untuk balita, tetapi harus melibatkan berbagai pihak. Pendidikan gizi, 
keterlibatan masyarakat dalam menjaga status gizi komunitas terdekat, adalah hal 
yang terutama harus ditingkatkan. (Mardiyah Chamim, Redaktur Tempo, dalam 
Seminar Sehari Kemitraan dalam Mengatasi Masalah Gizi di Indonesia, Jakarta, 
15 Februari 2007).

Pertanyaan

1. Apa yang melatarbelakangi pembuatan naskah akademik tersebut?
2. Apa yang menjadi tujuan pembuatan naskah akademik tersebut?
3. Apa landasan konstitusional dan landasan hukum lainnya yang 

mendasarinya?
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Naskah Akademik

BAB I  PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang
Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke dua 

tertuliskan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang 
berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan 
makmur.

Terlihat adanya keinginan dari para pendiri negara Indonesia untuk mewujudkan 
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dimana 
kemakmuran hanya dapat terjadi jika kondisi masyakat Indonesia pada umumnya sehat 
dan mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk bersaing dengan bangsa dari negara 
lain.

Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan 
lingkungannya diperlukan lingkungan yang sehat dengan upaya utama adalah 
penyelenggaraan yang bersifat preventif dan promotif. Peningkatan upaya kesehatan 
dengan perhatian yang lebih besar diupayakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang 
tinggi melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan kerja termasuk perbaikan gizi.

Pada alinea ke empat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
juga dinyatakan keinginan dari para pendiri negara ini untuk membentuk suatu 
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Adanya keinginan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dapat diartikan juga harus 
melindungi seluruh anak-anak yang ada di Indonesia baik dari keluarga yang 
berkecukupan maupun dari keluarga yang kurang mampu. Untuk dapat mencerdaskan 
kehidupan bangsa memerlukan suatu kebijakan yang dapat mendukung agar terlaksana 
masalah kecerdasan tersebut baik dari bidang kesehatan, pangan dan pendidikan.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil 
dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan 
berkedaulatan rakyat. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut dibutuhkan antara lain 
ketersediaan sumberdaya manusia yang cerdas, mandiri, tangguh, dan berkualitas.

Berdasarkan data Departemen Kesehatan tahun 2004 pada tahun 2003 terdapat 
sekitar 25.5% (5 juta balita kurang gizi) yang terdiri dari 19.2% (3.5 juta balita tingkat gizi 
kurang) dan 8.5% (1.5 juta anak tingkat gizi buruk. Anak balita (0-49 bulan) mengalami 
pertumbuhan fisik yang cepat sekali, termasuk berat badan, perkembangan otak dan 
peningkatan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit infeksi. Di sisi lain pada masa 
pertumbuhan ini anak sangat rentan terhadap penyakit yang mengakibatkan kematian.

Awal tahun 2007, Departemen Kesehatan melaporkan ada 1,7 juta balita yang 
berstatus gizi buruk tersebar di seluruh Indonesia. Depkes juga memperkirakan ada 5 dari 
18 juta balita di negeri ini yang berstatus gizi kurang. Mereka inilah, para balita yang 
sebetulnya sedang dalam masa emas pertumbuhan, yang terancam bakal kehilangan 
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masa depan sebagai 'generasi yang hilang’. Penanganan gizi buruk juga membutuhkan 
strategi yang komprehensif. Tak cukup hanya dengan pertolongan pertama, misalnya bagi-
bagi susu untuk balita, tetapi harus melibatkan berbagai pihak. Pendidikan gizi, 
keterlibatan masyarakat dalam menjaga status gizi komunitas terdekat, adalah hal yang 
terutama harus ditingkatkan. (Mardiyah Chamim, Redaktur Tempo, dalam Seminar Sehari 
Kemitraan dalam Mengatasi Masalah Gizi di Indonesia, Jakarta, 15 Februari 2007)

WHO (1999) mengelompokan wilayah berdasarkan prevalensi gizi kurang ke 
dalam 4 kelompok yaitu rendah (di bawah 10%), sedang (10-19%), tinggi (20-29%) dan 
sangat tinggi (30%). Dengan menggunakan pengelompokan prevalensi gizi kurang 
berdasarkan WHO, Indonesia tahun 2004 tergolong negara dengan status kekurangan gizi 
yang tinggi karena 5.119.935 (28.47%) dari 17.983.244 balita di Indonesia termasuk 
kelompok gizi kurang dan gizi buruk. Angka inicenderung meningkat pada tahun 2005-
2006.

Secara langsung gizi kurang tidak mengakibatkan balita-balita mati tetapi jelas 
meningkatkan masalah kesehatan yang dihadapi anak seperti mudah terserang penyakit, 
tertunda pertumbuhannya, badan cacat yang dimasa mendatang dapat menyebabkan 
beban bagi pembangunan negara Indonesia. Penderita dengan gizi kurang tersebut sering 
disebutkan sebagai “lost generation”. 

Gizi masih merupakan masalah serius pada sebagian besar Kabupaten/Kota, 
Data 2004 menunjukkan masalah gizi terjadi di 77,3% Kabupaten dan 56% Kota, dan 
besarnya angka ini hampir sama jika dilihat menurut persentase keluarga miskin 
(www.gizi.net):
- 109 dari 347(31.4%) kabupaten/kota yang diklasifikasikan berisiko tinggi;
- 67(19.3%) kabupaten/kota resiko sedang; dan
- 171 (49.2%) kabupaten/kota resiko rendah.

Kelompok usia sekolah dasar juga merupakan golongan penduduk yang berada 
pada masa pertumbuhan yang cepat dan aktif. Dalam kondisi ini anak harus mendapat 
masukan gizi dalam kuantitas dan kualitas yang tepat. (Semba, 2001) Sementara itu, di 
Indonesia masalah lingkungan fisik yang ditandai dengan buruknya keadaan sanitasi 
lingkungan dan keadaan sosial ekonomi yang tidak mendukung menjadi keadaan-keadaan 
yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan optimal kelompok ini. Keadaan ini akan 
menjadi lebih berat lagi bila timbul perilaku keluarga yang kurang membiasakan diri dalam 
memberi makan anak sebelum anak tersebut pergi ke sekolah.

Suara Pembaharuan (24 Januari 2006) mengemukakan angka kematian ibu dan 
anak untuk Indonesia tertinggi di Asia yakni 307 per setiap 100.000 kelahiran hidup atau 
setiap hari sekitar 50 ibu melahirkan meninggal, sedangkan kematian bayi di Indonesia 35 
per 1000 kelahiran hidup. Kondisi ini diperparah dengan keadaan bahwa 40% ibu 
menderita anemia dan 2% dari ibu hamil menderita malaria. Khusus di Indonesia timur 
insiden malaria pada ibu hamil mencapai 3,9%.

Selain itu ibu hamil juga mengalami kekurangan energi kronis (KEK) yang dapat 
disebabkan karena ibu tidak memiliki akses pelayanan kesehatan primer. Penurunan AKI 
menjadi fokus perhatian Departemen Kesehatan pada tahun 2010 penurunan AKI menjadi 
225 per 100.000 kelahiran hidup. Terlihat ada suatu hal yang membutuhkan kerja keras 
dari semua pihak untuk melakukan penurunan AKI dari 307 pada tahun 2006 menjadi 225 
pada tahun 2010.

“Suatu survey terhadap 600 ribu anak SD di 27 propinsi pada tahun 1994 
menunjukan bahwa anak sekolah yang mengalami gangguan pertumbuhan bekisar antara 
13,6 persen (DKI Jakarta) sampai 43,7 persen (Kalimantan Tengah). Studi lain 
menemukan bahwa anak sekolah di desa – desa miskin rata-rata hanya mengkonsumsi 70 
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persen dari kebutuhan energi minimal setiap harinya . Keadaan ini diperberat lagi dengan 
banyaknya anak-anak sekolah yang menerima anemia, yaitu 30-40 persen dan tingginya 
penyakit cacingan, yaitu 50-80 persen. Sementara itu, menurut catatan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, setiap tahun terdapat kurang lebih 1,2 juta juta anak Sekolah 
Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang putus sekolah atau sekitar 24 persen dari 
siswa baru. Sebagianbesar dari mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin di desa-
desa terpencil dan tertinggal”. (Arifin Siregar, FKM USU, Peran FKM dalam Program 
Pemberian Makanan Tambahan kepada Anak Sekolah/PMT-AS)

“Oleh karena itu, berdasarkan berbagai hasil uji coba yang dilaksanakan pada 
tahun 1991/1992 di beberapa daerah miskin pada beberapa propinsi (D.I Aceh, Sumbar, 
Jawa tengah, D.I Yogyakarta, Bali, NTT, NTB, Timtim, Sulut, Maluku dan Irian Jaya, maka 
pemerintah telah menetapkan untuk memperluas uji coba tersebut menjadi Program 
Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang menjangkau seluruh SD/MI di daerah 
miskin. Dalam rangka meningkatkan pelayanan gizi anak sekolah ini maka dilakukan 
pemberian makanan tambahan bagi siswa SD dan MI, baik negeri maupun swasta 
terutama di desa tertinggal yang pada tahun anggaran 1996/1997 mempunyai sasaran 
sekitas 2,1 juta siswa”. (Arifin Siregar, FKM USU, Peran FKM dalam Program Pemberian 
Makanan Tambahan kepada Anak Sekolah/PMT-AS)

Kondisi gizi buruk berpengaruh banyak pada organ dan sistem, karena kondisi gizi 
buruk ini disertai dengan kekurangan asupan mikro/makro nutien lain yang sangat 
diperlukan bagi tubuh. Gizi buruk menurunkan system pertahanan tubuh terhadap 
mikroorganisme maupun pertahanan fisik sehingga mudah sekali terkena infeksi. Dalam 
kondisi akut, gizi buruk bisa mengancam jiwa karena berberbagai disfungsi yang dialami, 
ancaman yang timbul antara lain hipotermi (mudah kedinginan) karena jaringan lemaknya 
tipis, hipoglikemia (kadar gula dalam darah yang dibawah kadar normal) dan kekurangan 
elektrolit penting serta cairan tubuh. (Semba, 2001)

Jika fase akut tertangani tapi tidak ditindaklanjuti dengan baik mengakibatkan 
anak tidak dapat mengejar ketinggalannya maka dalam jangka panjang kondisi ini 
berdampak buruk terhadap pertumbuhan maupun perkembangannya. Akibat gizi buruk 
terhadap pertumbuhan dapat merugikan performance anak, akibat kondisi postur tubuh 
kecil pendek yang diakibatkannya. Yang lebih menyedihkan lagi perkembangan anak pun 
terganggu. Efek malnutrisi terhadap perkembangan mental dan otak tergantung dangan 
derajat beratnya, lamanya dan waktu pertumbuhan otak itu sendiri. Jika kondisi gizi buruk 
terjadi pada masa golden period perkembangan otak (0-3 tahun) , dapat dibayangkan jika 
otak tidak dapat berkembang sebagaimana anak yang sehat. (Mc. Williams, 1993)

Dampak terhadap pertumbuhan otak ini penting karena otak adalah salah satu 
milik penting bagi anak untuk menjadi manusia berkualitas di kemudian hari. Beberapa 
penelitian menjelaskan, dampak jangka pendek gizi buruk terhadap perkembangan anak 
dapat membuat anak menjadi apatis, mengalami gangguan bicara dan gangguan 
perkembangan yang lain. Dampak jangka panjang menyebabkan penurunan skor tes IQ, 
penurunan perkembangan kognitif, penurunan integrasi sensorik, gangguan pemusatan 
perhatian, gangguan penurunan rasa percaya diri dan merosotnya prestasi akademik di 
sekolah. Kurang gizi berpotensi menyebabkan kemiskinan karena rendahnya kualitas 
sumber daya manusia dan produktivitas. (Semba, 2001) Gizi buruk yang tidak dikelola 
dengan baik, pada fase akutnya pada jangka panjang menjadi ancaman hilangnya sebuah 
generasi penerus. (Nency, Y., dan Arifin Thohar, “Gizi Buruk Ancaman Generasi yang 
Hilang”, RS. Karyadi, Semarang, 2006)

Bila pendapatan masyarakat meningkat maka kondisi gizi semakin membaik, 
tetapi hal yang menyedihkan terjadi jika pendapatan yang menurun atau kurang, dapat 
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menyebabkan turunnya kesejahteraan keluarga yang berdampak turunnya anggaran yang 
digunakan untuk belanja pangan yang bergizi bagi balita dan anak sekolah. 

Gizi yang baik dengan kondisi masih banyaknya penduduk miskin di Indonesia 
sukar terpenuhi oleh keluarga miskin tersebut tanpa bantuan dari pihak pemerintah. Suka 
ataupun tak suka anak-anak dengan gizi yang kurang akan berpengaruh terhadap cara 
berpikir dan produktivitas kerja di masa mendatang dan jika tidak segera diperbaiki atau 
tidak ada perhatian yang serius akan memberikan dampak beban bagi pemerintahan 10 
atau 20 tahun mendatang, sehingga akan menyebabkan menghasilkan lagi produk 
kemiskinan karena daya produktivitas dan daya saing yang rendah akibat kondisi gizi 
makanan yang rendah.

1.2 Tujuan
Adanya suatu peraturan atau undang-undang sangat perlu didahului oleh kajian 

akademis yang berisi substansi rancangan peraturan atau undang-undang tersebut. 
Tujuan penyusunan Naskah Akademis ini adalah sebagai panduan untuk dapat 
menentukan materi muatan dan rumusan norma Rancangan Undang-Undang tentang 
Pemberian Makanan Tambahan dan pemeriksaan berkala kepada anak usia satu (1) 
sampai dengan dua belas (12) tahun dengan tujuan umum adalah menurunkan tingkat gizi 
buruk di seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 
di masa mendatang.

Tujuan khusus:
1. Meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan bulanan 

balita di posyandu.
2. Meningkatkan cakupan dan kualitas tatalaksana kasus gizi buruk pada anak 

usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun di puskesmas/RS dan 
rumah tangga.

3. Menyediakan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) kepada 
balita kurang gizi dari keluarga miskin.

4. Meningkatkan pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan 
secara berkala kepada anak usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) 
tahun.

5. Memberikan suplementasi gizi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala 
kepada anak usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun.



Case Studi: RUU RI Tentang Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala Bagi 
Anak Usia 1 (Satu) - 12 (Dua Belas) Tahun

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD 6

BAB II  PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

2.1 Malnutrisi
Kurang gizi adalah salah satu istilah dari penyakit malnutrisi

energi-protein (MEP), yaitu penyakit yang diakibatkan kekurangan energi dan 
protein. Bergantung pada derajat kekurangan energi-protein yang terjadi, maka 
manifestasi penyakitnya pun berbeda-beda. MEP ringan sering diistilahkan dengan 
kurang gizi. Sedangkan marasmus, kwashiorkor (sering juga diistilahkan dengan 
busung lapar atau HO), dan marasmik-kwashiorkor digolongkan sebagai MEP berat.

Diagnosis kurang gizi selain dilakukan dengan cara pemeriksaan 
antropometri (penghitungan berat badan menurut umur/panjang badan) dapat 
melalui temuan klinis yang dapat dibagi menjadi kondisi marasmus, kwasiorkor dan 
bentuk campuran (marasmik kwasiorkor).

Apa saja perbedaannya dan bagaimana ciri masing-masing? (Judarwanto 
Widodo, “Gizi Buruk tidak selalu tidak Mampu”, RS. Bunda, Jakarta, 2006; Semba, 
2001)

2.1.1. Malnutrisi sekunder
Malnutrisi sekunder adalah gangguan pencapaian kenaikkan berat badan 

yang bukan disebabkan penyimpangan pemberian asupan gizi pada anak Tgetapi 
karena adanya gangguan pada fungsi dan sistem tubuh yang mengakibatkan gagal 
tumbuh. Gangguan sejak lahir yang terjadi pada sistem saluran cerna, gangguan 
metabolisme, gangguan kromosom dan lain-lain.

Data penderita gagal tumbuh di Indonesia belum ada, di negara maju 
kasusnya terjadi sekitar 1-5%. Artinya bila di Indonesia terdapat sekitar 30 juta 
anak, maka diduga terdapat 300.000-500.000 anak yang kurang gizi bukan karena 
masalah ekonomi. Bila di Jakarta terdapat 1 juta anak maka sekitar 10.000-50.000 
anak mengalami kurang gizi bukan karena masalah ekonomi. Kasus tersebut bila 
tidak ditangani dengan baik akan jatuh dalam keadaan gizi buruk.

Gambaran yang sering terjadi pada gangguan ini adalah adanya kesulitan 
makan atau gangguan penyerapan makanan yang berlangsung lama. Tampilan 
klinis gangguan saluran cerna yang harus dicermati adalah gangguan Buang Air 
Besar (sulit atau sering BAB), BAB berwarna hitam atau hijau tua, sering nyeri 
perut, sering muntah, mulut berbau, lidah sering putih atau kotor. Manifestasi lain 
yang sering menyertai adalah gigi berwarna kuning, hitam dan rusak disertai kulit 
kering dan sangat sensitif. 

Berbeda pada malnutrisi primer, pada malnutrisi sekunder tampak anak 
sangat lincah, tidak bisa diam atau sangat aktif bergerak. Tampilan berbeda 
lainnya, penderita malnutrisi sekunder justru tampak lebih cerdas, tidak ada 
gangguan pertumbuhan rambut, dan wajah atau kulit muka tampak segar.
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2.1.2. Malnutrisi primer
Gejala klinis malnutrisi primer sangat bervariasi tergantung derajat dan 

lamanya kekurangan energi dan protein, umur penderita dan adanya gejala 
kekurangan vitamin dan mineral lainnya. Kasus tersebut sering dijumpai pada anak 
usia 9 bulan hingga 5 tahun, meskipun dapat dijumpai pada anak lebih besar. 
Pertumbuhan yang terganggu dapat dilihat dari kenaikkan berat badan terhenti atau 
menurun, ukuran lengan atas menurun, pertumbuhan tulang (maturasi) terlambat, 
perbandingan berat terhadap tinggi menurun.

Gejala dan tanda klinis yang tampak adalah anemia ringan, aktifitas 
berkurang, kadang di dapatkan gangguan kulit dan rambut. Marasmik adalah 
bentuk malnutrisi primer karena kekurangan karbohidrat. Gejala yang timbul 
diantaranya muka seperti orangtua (berkerut), tidak terlihat lemak dan otot di bawah 
kulit (kelihatan tulang di bawah kulit), rambut mudah patah berwarna kemerahan 
dan terjadi pembesaran hati. Anak tampak sering rewel, cengeng dan banyak 
menangis. 

Pada stadium lanjut yang lebih berat anak tampak apatis atau kesadaran 
yang menurun. Pada penderita malnutrisi primer dapat mempengaruhi metabolisme 
di otak sehingga mengganggu pembentukan DNA di susunan saraf. Pertumbuhan 
sel-sel otak baru atau mielinasi sel otak juga terganggu yang berpengaruh terhadap 
perkembangan mental dan kecerdasan anak. Mortalitas atau kejadian kematian 
dapat terjadi pada penderita malnutri primer yang berat. Kematian mendadak dapat 
terjadi karena gangguan otot jantung.

        2.1.3. Kurang gizi
Penyakit ini paling banyak menyerang anak balita, terutama di negara-

negara berkembang. Gejala kurang gizi ringan relatif tidak jelas, hanya terlihat 
bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibanding anak seusianya. Rata-rata 
berat badannya hanya sekitar 60%-80% dari berat ideal. Adapun ciri-ciri klinis 
antara lain:
* Kenaikan berat badan berkurang, terhenti, atau bahkan menurun.
* Ukuran lingkaran lengan atas menurun.
* Maturasi tulang terlambat.
* Rasio berat terhadap tinggi, normal atau cenderung menurun.
* Tebal lipat kulit normal atau semakin berkurang.

2.1.4. Marasmus 
Anak-anak penderita marasmus secara fisik mudah dikenali. Meski masih 

anak-anak, wajahnya terlihat tua, sangat kurus karena kehilangan sebagian lemak 
dan otot-ototnya. Penderita marasmus berat akan menunjukkan perubahan mental, 
bahkan hilang kesadaran. 

Dalam stadium yang lebih ringan, anak umumnya jadi lebih cengeng dan 
gampang menangis karena selalu merasa lapar dengan ciri-ciri antara lain:
* Berat badannya kurang dari 60% berat anak normal seusianya.
* Kulit terlihat kering, dingin dan mengendur.
* Beberapa di antaranya memiliki rambut yang mudah rontok.
* Tulang-tulang terlihat jelas menonjol.
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* Sering menderita diare atau konstipasi.
* Tekanan darah cenderung rendah dibanding anak normal, dengan kadar 

hemoglobin yang juga lebih rendah dari semestinya.

2.1.5. Kwashiorkor
Kwashiorkor sering juga diistilahkan sebagai busung lapar atau HO.

Penampilan anak-anak penderita HO umumnya sangat khas, terutama bagian perut 
yang menonjol. Berat badannya jauh di bawah berat normal. 

Edema stadium berat maupun ringan biasanya menyertai penderita ini. 
Beberapa ciri lain yang menyertai di antaranya:
* Perubahan mental menyolok. Banyak menangis, bahkan pada stadium lanjut anak 

terlihat sangat pasif.
* Penderita nampak lemah dan ingin selalu terbaring
* Anemia.
* Diare dengan feses cair yang banyak mengandung asam laktat karena 

berkurangnya produksi laktase dan enzim penting lainnya.
* Kelainan kulit yang khas, dimulai dengan titik merah menyerupai petechia 

(perdarahan kecil yang timbul sebagai titik berwarna merah keunguan, pada kulit 
maupun selaput lendir, Red.), yang lambat laun kemudian menghitam. Setelah 
mengelupas, terlihat kemerahan dengan batas menghitam. Kelainan ini biasanya 
dijumpai di kulit sekitar punggung, pantat, dan sebagainya.

* Pembesaran hati. Bahkan saat rebahan, pembesaran ini dapat diraba dari luar 
tubuh, terasa licin dan kenyal.

2.1.6. Marasmus kwashiorkor
Penyakit ini merupakan gabungan dari marasmus dan kwashirkor dengan

gabungan gejala yang menyertai, yaitu:
* Berat badan penderita hanya berkisar di angka 60% dari berat normal.
* Gejala khas kedua penyakit tersebut nampak jelas, seperti edema, kelainan 

rambut, kelainan kulit dan sebagainya.
* Tubuh mengandung lebih banyak cairan, karena berkurangnya lemak dan otot.
* Kalium dalam tubuh menurun drastis sehingga menyebabkan gangguan metabolik 

seperti gangguan pada ginjal dan pankreas.
* Mineral lain dalam tubuh pun mengalami gangguan, seperti meningkatnya kadar 

natrium dan fosfor inorganik serta menurunnya kadar magnesium.

2.1.7. Gagal tumbuh
Selain malnutrisi energi-protein di atas, ada juga gangguan pertumbuhan 

yang diistilahkan dengan gagal tumbuh. Yang dimaksud dengan gagal tumbuh 
adalah bayi/anak dengan pertumbuhan fisik kurang secara bermakna dibanding 
anak sebayanya. Untuk mudahnya, pertumbuhan anak tersebut ada di bawah kurva 
dengan ciri-ciri:

* Kegagalan mencapai tinggi dan berat badan ideal
* Hilangnya lemak di bawah kulit secara signifikan
* Berkurangnya massa otot
* Dermatitis
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* Infeksi berulang

2.1.8. Kekurangan vitamin, mineral dan elektrolit pada penderita KEP (Kurang 
Energi Protein) ( Semba, 2001)
a) Buta senja (xeroftalmia) karena kurang Vitamin A menyebabkan Mata kabur atau 

buta;
b) Beri-beri karena kurang B1 menyebabkan badan bengkak, tampak rewel, gelisah, 

pembesaran jantung kanan;
c) Ariboflavinosis karena kurang Vitamin B2 menyebabkan retak pada sudut mulut, 

lidah merah jambu dan licin;
d) Beri-beri karena kurang vitamin B1 menyebabkan badan bengkak, tampak rewel, 

gelisah, pembesaran jantung kanan;
e) Defisiensi B6  karena kurang vitamin B6 menyebabkan cengeng, mudah kaget, 

kejang, anemia (kurang darah), luka di mulut;
f) Defisiensi Niasin karena kurang Niasin menyebabkan Gejala 3 D 

(dermatitis/gangguan kulit, diare, dementia), nafsu makan menurun, sakit di lidah 
dan mulut, insomnia, diare, rasa bingung;

g) Defisiensi Asam folat karena asam folat menyebabkan anemia, diare;
h) Defisiensi B12 karena kurang vitamin B12 menyebabkan anemia, sel darah 

membesar, lidah halus dan mengkilap, rasa mual, muntah, diare, konstipasi;
i) Defisiensi C karena kurang vitamin C menyebabkan cengeng, mudah marah, nyeri 

tungkai bawah, pseudoparalisis (lemah) tungkai bawah, perdarahan kulit;
j) Rakitis dan Osteomalasia karena kurang vitamin D menyebabkan pembekakan 

persendian tulang, deformitas tulang, pertumbuhan gigi melambat, hipotoni, 
anemia;

k) Defisiensi K karena kurang vitamin K menyebabkan perdarahan, berak darah, 
perdarahan hidung, dsb;

l) Anemia karena kurang zat besi menyebabkan keadaan pucat, lemah, rewel;
m) Defisiensi Seng karena kekurangan seng menyebabkan keadaan mudah 

terserang penyakit, pertumbuhan lambat, nafsu makan berkurang, dermatitis;
n) Defisiensi tembaga karena kurang tembaga menyebabkan keadaan pertumbuhan 

otak terganggu, rambut jarang dan mudah patah, kerusakan pembuluh darah nadi, 
kelainan tulang;

o) Hipokalemi karena kurang kalium menyebabkan keadaan lemah otot, gangguan 
jantung;

p) Defisiensi klor karena kurang klor menyebabkan kondisi rasa lemah, cengeng;
q) Defisiensi Fluor karena kurang fluor menyebabkan resiko karies dentis (kerusakan 

gigi)
r) Defisiensi krom karena kurang krom menyebabkan keadaan pertumbuhan kurang, 

sindroma seperti diabetes melitus.
s) Hipomagnesemia karena kurang megnesium menyebabkan keadaan defisiensi 

hormon paratiroid;
t) Defisiensi Fosfor karena kurang fosfor menyebabkan nafsu makan menurun, 

lemas;
u) Defisiensi Iodium karena kurang Iodium menyebabkan adanya pembesaran 

kelenjar gondok, gangguan fungsI mental, perkembangan fisik.
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2.2. Faktor Penyebab Gizi Buruk
Secara umum masalah malnutrisi energi-protein (MEP) disebabkan beberapa 

faktor. Yang paling dominan adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnya karena 
bagaimanapun MEP tidak akan terjadi bila kesejahteraan rakyat terpenuhi. 
(Budhipramono, Adi S., ”Beda Kurang Gizi dan Gizi Buruk”, Siloam Geneagles Hospital, 
Jakarta, 2006)

Faktor sosial; yang dimaksud di sini adalah rendahnya kesadaran masyarakat 
akan pentingnya makanan bergizi bagi pertumbuhan anak. Sehingga banyak balita yang 
diberi makan "sekadarnya" atau asal kenyang padahal miskin gizi. Kemiskinan; sering 
dituding sebagai biang keladi munculnya penyakit ini di negara-negara berkembang. 
Rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan kebutuhan paling mendasar, yaitu 
pangan pun seringkali tak bisa terpenuhi.

Laju pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan bertambahnya 
ketersediaan bahan pangan akan menyebabkan krisis pangan. Ini pun menjadi penyebab 
munculnya penyakit MEP. Infeksi. Tak dapat dipungkiri memang ada hubungan erat antara 
infeksi dengan
malnutrisi. Infeksi sekecil apa pun berpengaruh pada tubuh. Sedangkan kondisi malnutrisi 
akan semakin memperlemah daya tahan tubuh yang pada giliran berikutnya akan 
mempermudah masuknya beragam penyakit.

Tindak pencegahan otomatis sudah dilakukan bila faktor-faktor penyebabnya 
dapat dihindari. Misalnya ketersediaan pangan yang tercukupi, daya beli masyarakat untuk 
dapat membeli bahan pangan, serta pentingnya sosialisasi makanan bergizi bagi balita.

    2.2.1. Asupan yang kurang disebabkan oleh banyak faktor
Tidak tersedinya makanan yang baik terkait langsung dengan kondisi sosial 

ekonomi. Kemiskinan sangat identik dengan tidak tersedianya makan yang baik. Data 
Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara 
kurang gizi dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah 
gizi buruk. Proporsi anak malnutrisi berbanding terbalik dengan pendapatan. Makin kecil 
pendapatan penduduk, makin tinggi persentasi anak yang kekurangan gizi. (Semba, 2001)

Gambar 1.  Siklus intergenerasi kegagalan pertumbuhan (Semba, 2001) 
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Anak tidak cukup mendapat makanan bergizi seimbang Makanan alamiah terbaik 
bagi bayi yaitu Air Susu Ibu, dan sesudah usia 6 bulan anak tidak mendapat Makanan 
Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat, baik jumlah dan kualitasnya akan 
berkonsekuensi terhadap status gizi bayi. MP-ASI yang baik tidak hanya cukup 
mengandung energi dan protein, tetapi juga mengandung zat besi, vitamin A, asam 
folat, vitamin B serta vitamin dan mineral lainnya. MP-ASI yang tepat dan baik dapat 
disiapkan sendiri di rumah. Pada keluarga dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan 
yang rendah seringkali anaknya harus puas dengan makanan seadanya yang tidak 
memenuhi kebutuhan gizi balita karena ketidaktahuan.

    2.2.2. Beberapa fakta tentang gizi buruk
Kondisi gizi buruk termasuk busung lapar dapat dicegah. Gizi buruk adalah 

masalah yang bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, (masalah struktural) tapi juga 
karena aspek sosial dan budaya hingga menyebabkan tindakan yang tidak menunjang 
tercapainya gizi yang memadai untuk balita (masalah individual dan keluarga). Di Pidie, 
Aceh, Dinas Kesehatan dan UNICEF menemukan 454 balita dari 45.000 balita 
mengalami gizi buruk akibat konflik dan tsunami. Di Gianyar, 80% balita yang 
mengalami gizi buruk bukan berasal dari kelurga miskin (gakin).

Diperkirakan bahwa Indonesia kehilangan 220 juta IQ poin akibat kekurangan gizi. 
Dampak lain dari gizi kurang adalah menurunkan produktivitas, yang diperkirakan 
antara 20%-30%. Anak yang kekurangan gizi pada usia balita akan tumbuh pendek, 
dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak yang berpengaruh 
pada rendahnya tingkat kecerdasan, karena tumbuh kembang otak 80 % terjadi pada 
masa dalam kandungan sampai usia 2 tahun.

Risiko meninggal dari anak yang bergizi buruk 13 kali lebih besar dibandingkan 
anak yang normal. WHO memperkirakan bahwa 54% penyebab kematian bayi dan 
balita didasari oleh keadaan gizi anak yang jelek. 6.7 juta balita atau 27.3% dari seluruh 
balita di Indonesia menderita kurang gizi akibat pemberian ASI dan makanan 
pendamping ASI yang salah. 1.5 juta diantaranya menderita gizi buruk.

Kurang Energi Protein(KEP) ringan sering dijumpai pada anak usia 9 bulan hingga 
2 tahun, meskipun dapat juga dijumpai pada anak lebih besar. Beberapa penelitian 
menunjukkan pada KEP berat resiko kematian cukup besar, yaitu sekitar 55%. 
Kematian ini seringkali terjadi karena penyakit infeksi (seperti Tuberculosis, Madang 
paru, infeksi saluran cerna) atau karena gangguan jantung mendadak.

2.3 Hubungan Otak Kosong dan Gizi Buruk
Indonesia harus menyadari karena hanya sebagian kecil dari penduduknya yang 

kebutuhan gizinya tercukupi. National Socio-Economic Survey (Susenas) mencatat, pada 
tahun 1989 saja ada lebih dari empat juta penderita gizi buruk adalah anak-anak di bawah 
usia dua tahun yang pembentukan otak 80% pada usia ini. Ada sekitar 7,6 juta anak balita 
mengalami kekurangan gizi akibat kekurangan kalori protein. 

Perkembangan otak anak usia balita sangat ditentukan oleh faktor makanan yang 
dikonsumsi. ”Zat gizi seperti protein, zat besi, berbagai vitamin, termasuk asam lemak 
omega 3 adalah pendukung kecerdasan otak anak. Zat-zat itu bisa didapat dari makanan 
sehari-hari seperti ikan, telur, susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan sebagainya. 
(Pipe, 1983)

Asam lemak esensial omega 3 merupakan zat yang berperan vital dalam proses 
pertumbuhan sel-sel neuron otak untuk bekal bayi yang dilahirkan. Ibu hamil masa kini 
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dapat mengonsumsinya melalui banyaknya produk susu khusus ibu hamil. Asam alfa 
linoleat (LNA), eikosapentaetonat (EPA) serta dohosaheksaenoat (DHA) adalah tiga 
bentuk asam omega 3 yang telah masuk dalam proses elongate (dipanjangkan) dan 
desaturate (diubah menjadi tidak jenuh).Anak-anak maupun ibu hamil lebih banyak 
mengonsumsi sumber-sumber alami dari semua gizi yang dibutuhkan tubuh. 

Asam lemak omega 3 banyak terdapat dalam ikan atau minyak ikan. Begitu juga 
protein yang terdapat pada kacang-kacangan, telur, dan ikan. Sementara zat besi tidak 
kalah penting dalam menunjang kerja otak. Kekurangan zat besi bisa mengurangi produksi 
sel darah merah. Remaja perempuan yang kurang mengonsumsi zat besi cenderung 
mempunyai IQ rendah, demikian hasil riset terbaru yang dilakukan oleh peneliti dari King’s 
College, London. Ada hubungan signifikan antara rendahnya level hemoglobin dengan 
performance mental seseorang. (Pipe, 1983) 

Hemoglobin adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah yang 
memainkan peran penting dalam transportasi oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Maka zat 
besi menjadi komponen esensial bagi hemoglobin. Tanpa mendapat tambahan zat besi 
maka tubuh kita tidak mampu menghasilkan jumlah sel darah merah yang cukup. Inilah 
mengapa perempuan hamil dan perempuan pekerja membutuhkan asupan zat besi. 
Perempuan hamil memerlukannya dua kali lebih banyak dari saat dirinya tidak hamil. 

Perempuan pekerja yang menderita anemia mempunyai poin IQ lebih rendah 
daripada yang tidak menderita anemia. .Untuk mendapatkan zat besi secara alamiah bisa 
dengan cara memakan sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan dan ikan. Kurangnya 
zat besi akan mengurangi jumlah hemoglobin. Otomatis hal ini membuat suplai oksigen 
terhambat ke otak dan membuat otak tidak bisa bekerja secara optimal. Bagaimanapun 
juga jumlah enzim yang mengatur sinyal transmisi ke otak juga bergantung pada zat besi 
yang dibantu oleh asupan vitamin C yang kita makan.(Pipe, 1983)

2.4 Kondisi Anak dan Balita di Indonesia
BANYAK hal bisa dilakukan oleh banyak pihak untuk mengatasi persoalan gizi 

buruk-busung lapar. Meski berakar pada persoalan kemiskinan ekonomi, namun faktor 
non-ekonomi tak bisa diabaikan. Dari menelusuri persoalan di tingkat rumah tangga, 
komunitas dan kebijakan dari pemerintah sebetulnya dapat diperkirakan tindakan untuk 
menyelamatkan jutaan anak-anak yang terancam hilang itu. 

Di satu sisi, intervensi di tingkat rumah tangga mesti dijalankan secara terpadu 
dengan intervensi di masyarakat. Di sisi lain, kebijakan pemerintah tak bisa lagi 
dirumuskan hanya berdasarkan orientasi pertumbuhan ekonomi tanpa perspektif keadilan 
dan hak asasi. Melawan gizi buruk-busung lapar tak bisa dilepaskan dari komitmen kuat 
untuk membuat kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan 
dasar warga, dengan prioritas pada kelompok miskin dan perempuan.

Penyebab utama kasus gizi buruk di kota metropolitan tampaknya bukan karena 
masalah ekonomi atau kurang pengetahuan. Kasus gizi buruk di kota besar biasanya 
didominasi oleh malnutrisi sekunder. Sedangkan penyebab gizi buruk di daerah pedesaan 
atau daerah miskin lainnya sering disebut malnutrisi primer, yang disebabkan karena 
masalah ekonomi dan rendahnya pengetahuan.

Meski relatif sangat minim kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 
pada sumber daya manusia memang sudah dimulai. Adanya kemerdekaan yang telah 
dicapai sebetulnya diharapkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih 
baik juga mulai merata di seluruh masyarakat Indonesia demikian juga dengan 
kesejahteraan keluarga yang lebih baik untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. 
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Kondisi kesehatan dan kecerdasan yang tinggi di rata-rata seluruh masyarakat Indonesia 
dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang
sampai Merauke.

”Kita ingat semboyan “Empat Sehat dan Lima Sempurna” yang bergema sampai 
ke desa sekarang ini adalah slogan buah pikir Lembaga Makanan Rakyat yang saat itu 
dipimpin dr.Poerwosoedarmo. Langkah-langkah pemberdayaan manusia Indonesia 
dibidang pendidikan dan kesehatan tersebut mendapat dukungan dari badan-badan 
internasional dalam rangka PBB maupun secara hubungan bilateral seperti dari WHO, 
UNICEF, UNESCO, USAID. Bantuan demikian memang sangat diperlukan bagi bangsa 
yang sedang bebenah seperti Indonesia saat itu. Sebagai gambaran pemberian susu oleh 
UNICEF pada awal tahun 50-an telah mendorong tumbuhnya Balai Kesehatan Ibu dan 
Anak (BKIA) secara dramatis. Catatan Dep.Kesehatan menunjukkan kalau tahun 1951 
jumlah BKIA hanya 380 buah, pada tahun 1959 jumlah BKIA meningkat menjadi 2300 
buah tersebar di seluruh Indonesia”.(Catatan Indonesiaku , Laporan Tim Gemari, 27 Juni 
2006) 

Saat MDGs diluncurkan tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Indonesia 
mencapai 37.3 juta atau sekitar 19% dari jumlah penduduk. Indonesia berkepentingan 
dengan keberhasilan MDGs dimana ke delapan nilai dasar MDGs sudah menjadi amanat 
konstitusi negara.

Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan:
1. Mencapai pendidikan dasar bagi semua
2. Mendorong kesetaraan gender
3. Menurunkan angka kematian bayi
4. Meningkatkan kesehatan ibu
5. Memerangi penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya
6. Melestarikan lingkungan
7. Mengembangkan kemitraan global

Nilai 1 dan 2 berkaitan dengan pembukaan UUD 1945 yang berbunyi mewujudkan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Nilai -6 berkaitan dengan 
Pembukaan UUD 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia. Nilai 7-8 berkaitan dengan 
Pembukaan UUD 1945 menjaga dan melaksanakan ketertiban dunia. (Gunawan 
Sumodiningrat,Kompas, 6 Agustus 2005) 

Makanan bergizi sangat dibutuhkan untuk perkembangan fisik dan otak bagi anak 
balita. Asupan gizi seharusnya sesuai dengan yang dibutuhkan yang dapat dikategorikan 
dalam kelompok gizi baik. Tapi pada kenyataannya masih banyak balita yang 
mendapatkan asupan gizi lebih rendah yang disebut dengan gizi kurang. Jika asupan gizi 
sangat kurang maka dikelompokkan dalam kelompok gizi buruk. 

Asupan gizi sangat dipengaruhi saat tahapan pemberian ASI, makanan 
pendamping ASI (PASI), makanan cukup kalori dan kelengkapan imunisasi. Jumlah 
penduduk di Indonesia adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada negara 
Indonesia yang wajib dilindungi dan diarahkan fungsi dan daya kerjanya secara 
berkelanjutan sehingga didapatkan setiap penduduk di Indonesia mampu untuk hidup 
sejahtera lahir dan batin dalam suatu lingkungan yang memadai. Pengembangan 
kemampuan sumber daya manusia dilakukan sejak masa kehamilan, masa balita sampai 
masa kanak-kanak dengan pengaruhnya terhadap pertumbuhan otak. (Khomsan Ali, ”SDM 
Bangsa dan Gizi Buruk”,IPB, Bogor, 2006)
        
Tabel 1.  Penduduk di Indonesia (1997-2001)
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Keterangan 1997 1998 1999 2000*) 2001
1. Penduduk (dalam 

juta)
2. Penduduk usia 15 

th+
3. Penduduk yang 

sekolah

201.35

135.070.350

10.814.356

204.39

138.556.198

11.273.682

206.52

141.096.417

10.934.731

206.3

141.170.805

10.763.473

212.7

144.033.873

10.899.236

Sumber : www.BPS.go.id *) Kecuali propinsi maluku

Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 
273.7 juta jiwa dari 205.8 juta pada tahun 2000, dengan angka harapan hidup mengalami 
peningkatan menjadi 73.7 tahun dari 69 tahun (tahun 2000) (Sri Mulyani, Bappenas, 
Kompas, 3 Agustus 2005), Hal ini terlihat bahwa jumlah penduduk meningkat menurut 
deret ukur sedangkan jumlah pangan meningkat menurut deret hitung sehingga dapat 
terjadi ketidak seimbangan antara pangan yang ada dengan jumlah penduduk yang ada.

Diharapkan aset penduduk tersebut adalah penduduk dengan kemampuan 
berpikir yang tinggi, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang tinggi, kemampuan 
produktivitas kerja yang tinggi, dan kemampuan bersaing dengan negara lain yang tinggi 
sehingga dalam rangka globalisasi yang dapat kita kirimkan ke negara lain adalah tenaga 
kerja Indonesia yang bersaing dengan negara lain dengan bekerja bukan sebagai tenaga 
kuli tetapi tenaga profesional

Tabel 2. Data penderita gizi kurang dan buruk di Indonesia dari tahun 1989-2004 
(Susenas):

Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Balita Gizi 
Kurang dan Buruk

Jumlah Balita Gzi 
Buruk

1989 177.614.965 7.986.279 1.324.769
1992 185.323.456 7.910.346 1.607.866
1995 95.860.899 6.803.816 2.490.567
1998 206.398.340 6.090.815 2.169.247
1999 209.910.821 5.256.587 1.617.258
2000 203.456.005 4.415.158 1.348.181
2001 206.070.000 4.733.028 1.142.455
2002 208.749.460 5.014.028 1.469.596
2004 211.567.577 5.119.935 1.528.676

Catatan: Jumlah balita tahun 2003 diperkirakan 8,5% dari jumlah penduduk.

Tabel 3. Prevalensi Gizi Balita per Propinsi, tahun 2003 (Sumber BPS, 2003)
Propinsi Kasus Gizi Buruk Kasus Gizi Kurang 

dan Buruk
Sumatra Utara 12.76 31.43
Sumatra Barat 7.29 25.73
Riau 10.76 28.71
Jambi 3.07 21.61
Sumatra Selatan 10.28 30.79
Bengkulu 7.77 26.63
Lampung 8.19 29.59
Bangka Belitung 9.32 30.22
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Propinsi Kasus Gizi Buruk Kasus Gizi Kurang 
dan Buruk

Jakarta 6.36 23.07
Jawa Barat 5.56 24.02
Jawa Tengah 6.03 25.59
Yogyakarta 4.07 17.43
Jawa Timur 5.95 22.36
Banten 8.25 27.09
Bali 2.59 16.39
Nusa Tenggara Barat 10.45 34.13
Nusa Tenggara Timur 12.65 38.80
Kalimantan Barat 12.81 39.14
Kalimantan Tengah 9.49 29.00
Kalimantan Selatan 9.62 32.78
Kalimantan Timur 9.16 26.97
Sulawesi Utara 9.90 25.62
Sulawesi Tengah 9.55 31.57
Sulawesi Selatan 9.96 30.95
Sulawesi Tenggara 5.74 22.54
Gorontalo 21.66 46.00
Maluku 8.55 29.92
Maluku Utara 9.23 26.53
Papua Barat 15.24 32.09
Papua Tengah 15.24 32.09
Papua Timur 15.24 32.09

Berdasar Susenas 2002, konsumsi kalori rata-rata penduduk 1.985 kkal dan 54,4 gram 
protein. Angka ini mendekati sasaran yang ditetapkan pemerintah. Namun, 
ketidakseimbangan di wilayah masih terjadi karena banyak penduduk mengonsumsi 
kurang dari 70 persen dari kecukupan gizi yang dianjurkan. Ini mengindikasikan, isu 
ketahanan pangan masih perlu diwaspadai.

2.5 Zat Gizi yang dibutuhkan oleh Balita dan Anak
Anak-anak harus mengkonsumsi protein, vitamin, mineral dan sumber energi 

lainnya untuk membantu pertumbuhan yang ideal. Energi diambilkan dari metabolisme 
dari lemak, karbohidrat dan proten yang dapat mensuport perbaikan fungsi tubuh, 
aktivitas dan pertumbuhan protein membentuk asam amino untuk sintesa jaringan baru 
dan nitrogen untuk perkuatan jaringan yang telah ada pada masa kanak-kanak. (Pipes, 
1985)

Tabel 4. Rekomendasi Energi yang dibutuhkan pada beberapa usia
Umur Berat 

(Kg)
Tinggi Kebutuhan 

Energi (kcal)
Rentang

Bayi

Anak-anak

0.0 – 0.5
0.5 – 1.0
1 – 3

6
9
13

60
71
90

Kg x 115
Kg x 105
1300

95 – 145
80 – 135
900 – 1800
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Umur Berat 
(Kg)

Tinggi Kebutuhan 
Energi (kcal)

Rentang

Pria

Wanita

4 – 6
7 – 10
11 – 14
15 – 18
11 – 14
15 - 18

20
28
45
66
46
55

112
132
157
176
157
163

1700
2400
2700
2800
2200
2100

1300 – 2300
1650 – 3300
2000 – 2700 
2100 – 3900
1500 – 3000
1200 - 3000

Sumber : Food and Nutrition Board; Recommended dietary allowance, rev.ed. 9, 
Washington DC, 1980.

Tabel 5. Contoh Makanan sebagai sumber energi
Jenis makanan Energi (Kcal / 100 gram)
Susu
Susu ASI
Susu formula
Susu Sapi
Makanan bayi komersial
Cereal kering
Buah untuk anak bayi
Sayuran untuk anak bayi
Daging untuk anak bayi
Telur
Sayur dengan daging
Makan malam dengan daging
Makanan penutup untuk bayi

24
20
20

105
16
11
32
58
15
24
22

Sumber : Nutrition in infancy and childhood, Peggy L. Pipes, 1985.

Tabel 6 Kebutuhan Iodium dan Besi pada bayi hingga orang dewasa.
Iodium , g Besi , mg

Bayi
Anak – anak
Pria
Wanita
Wanita hamil
Masa laktasi

35 – 45
60 – 110
130 – 150
100 – 115
125
150

10 – 15
10 – 15
10 – 18
18
18
18

Sumber : Harper , 1982

Tabel 7. Angka Kecukupan Gizi untuk Acuan Pelabelan Pangan Umum 
NO ZAT GIZI AKG KETERANGAN
1. Energi 2000 kkal
2. Protein                      50         g
3. Lemak total                      55         g
4. Lemak jenuh                      20         g
5. Kolesterol Kurang dari   300 mg
6. Karbohidrat total 325 g
7. Serat Makanan 25 g
8. Vitamin A 600 RE 1 RE = 1 g retinol
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NO ZAT GIZI AKG KETERANGAN
9. Karoten total 7200 g 1 RE = 12 g karoten

10. Beta karoten 3600    g 1 RE = 6 g beta karoten
11. Vitamin D  5,0 g
12. Vitamin E 10,0 mg
13. Vitamin K 65 g
14. Thiamin 1,2 mg
15. Riboflavin 1,3 mg
16. Niacin 16 mg
17. Vitamin B6 1,3 mg
18. Asam folat 400 g
19. Vitamin B12 2,4 g
20. Vitamin C 60 mg
21. Kalium 3500 mg
22. Natrium Kurang dari   2400 mg
23. Kalsium 700 mg
24. Fosfor 700 mg
25. Besi 29 mg
26. Megnesium 260 mg
27. Zink 10,5 mg
28. Selenium                       34    g 
29. Yodium                       130 g

  Sumber : Badan POM, 2003

Tabel 8.  Angka Kecukupan Gizi untuk Acuan Pelabelan pangan yang  diperuntukkan bagi 
Bayi dan Anak usia 4 s.d. 24 Bulan.

NO ZAT GIZI AKG KETERANGAN
1. Energi 950 kkal
2. Protein                       20 g
3. Lemak total                       30 g
4. Asam linoleat                        3,0 g
5. Karbohidrat                     150 g
6. Vitamin A                     400  RE 1 RE = 1  g retinol
7. Karoten total                   4800 g 1 RE = 12 g  karoten
8. Beta karoten                   2400 g 1 RE = 6 g beta karoten
9. Vitamin D                        5,0 g
10. Vitamin E                        5,0 mg
11. Vitamin K                      10,0 g
12. Thiamin                        0,5 mg
13. Riboflavin                        0,5 mg
14. Niacin                        6,0 mg
15. Vitamin B6                        0,5 mg
16. Asam Panthotenat                        2,0  mg
17. Asam folat                    160 g
18. Vitamin B12                        0,9 g
19. Vitamin C                      40 mg
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NO ZAT GIZI AKG KETERANGAN
20. Kalium                    700 mg
21. Natrium                    350 mg
22. Kalsium                    500 mg
23. Fosfor                    400 mg
24. Besi                        9,0 mg
25. Megnesium                      50 mg
26. Zink                       6,0 mg
27. Selenium                      15 g
28. Yodium                    100 g

  Sumber: Badan POM, 2003

Tabel. 9  Angka Kecukupan Gizi untuk Acuan Pelabelan Pangan yang  
diperuntukkan bagi Anak Usia 2 s.d. 6 tahun 

NO ZAT GIZI AKG KETERANGAN
1. Energi              1500 kkal
2. Protein                 24 g
3. Lemak total 45 g
4. Asam linoleat 4,5 g
5. Karbohidrat 250 g
6. Vitamin A 400 RE 1 RE = 1 g  retinol
7. Karoten total 4800 g 1 RE = 12 g  karoten
8. Beta karoten 2400 g 1 RE = 6 g  beta karoten
9. Vitamin D 10,0 g
10. Vitamin E 5,0 mg
11. Vitamin K 20,0 g
12. Thiamin 0,6 mg
13. Riboflavin 0,6 mg
14. Niacin 8,0 mg
15. Vitamin B6 0,6 mg
16. Asam Panthotenat 3,0 mg
17. Asam folat 200 g
18. Vitamin B12 1,0 g
19. Vitamin C 45 mg
20. Kalium 900 mg
21. Natrium 600 mg
22. Kalsium 600 mg
23 Fosfor 600 mg
24. Besi 6,0 mg
25. Magnesium 70 mg
26. Zink 7,0 mg
27. Selenium 20,0 g
28. Yodium 110 g

Sumber : Badan POM , 2003

2.6 Peluang Mengatasi Gizi Buruk
Masyarakat, betapapun masih dalam lingkup kecil, mulai mencari peluang-peluang 

alternatif dan menjalankan terobosan-terobosan untuk turut terlibat dalam mengatasi 
persoalan gizi buruk-busung lapar. Berbagai pihak telah bekerja untuk menanggulangi 
masalah ini. Pemerintah daerah, LSM, komunitas agama, dan lembaga/badan/LSM 
internasional adalah pihak yang selama ini telah terlibat dalam kerja-kerja penanggulangan 
gizi buruk-busung lapar dengan dana ratusan milyar rupiah. 

Meski banyak pihak telah bekerja dengan dana yang tidak sedikit, namun banyak 
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pihak juga menilai, belum tampak ada tanda-tanda berubah ke arah lebih baik. Ini 
mengisyaratkan, ada yang salah dengan pendekatan yang selama ini dilakukan. Disadari 
atau tidak, telah berdampak pada lemahnya efektivitas penanggulangan gizi buruk dapat 
terjadi karena:  
- Lemahnya kerjasama dan koordinasi di antara berbagai pihak yang terlibat;
- Pendekatan yang condong emergensi-kuratif-jangka pendek tanpa disertai program-

program strategis yang berorientasi preventif-jangka panjang;
- Diabaikannya potensi dan sumber daya komunitas lokal.

2.7 Paradigma Baru

2.7.1 Pentingnya Deteksi Dan Intervensi Dini
    Mengingat penyebabnya sangat kompleks, pengelolaan gizi buruk memerlukan 

kerja ama yang komprehensif dari semua pihak. Bukan hanya dari dokter maupun 
tenaga medis, namun juga pihak orang tua, keluarga, pemuka masyarakat maupun 
agama dan pemerintah. Langkah awal pengelolaan gizi buruk adalah mengatasi 
kegawatan yang ditimbulkannya, dilanjutkan dengan pemberian makan yang sering, 
pemantauan penerimaan tubuh terhadap diet yang diberikan, pengelolaan infeksi dan 
pemberian stimulasi. Perlunya pemberian diet seimbang, cukup kalori dan protein 
serta pentingnya edukasi pemberian makan yang benar sesuai umur anak, Pada 
daerah endemis gizi buruk perlu distribusi makanan yang memadai.

   Posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak dalam melakukan 
skrining/deteksi dini dan pelayanan pertama dalam pencegahan kasus gizi buruk saat 
ini. Penggunaan kartu menuju sehat dan pemberian makanan tambahan di posyandu 
perlu digalakkan lagi. Tindakan cepat pada balita berturut-turut tidak naik timbangan 
berat badan untuk segera mendapat akses pelayanan dan edukasi lebih lanjut, dapat 
menjadi sarana deteksi dan intervensi yang efektif.

Termasuk juga peningkatan cakupan imunisasi untuk menghindari penyakit yang 
dapat dicegah, serta propaganda kebersihan personal maupun lingkungan. Pemuka 
masyarakat maupun agama akan sangat efektif jika mau membantu dalam pemberian 
edukasi pada masyarakat, terutama dalam menanggulangi kebiasaan atau mitos-mitos 
yang salah pada pemberian makan pada anak. Kasus gizi buruk mengajak semua 
komponen bangsa untuk peduli, berrsama kita selamatkan generasi penerus ini untuk 
menjadi Indonesia yang lebih baik.

      2.7.2. Kriteria Keluarga mandiri Sadar Gizi

1. Biasa makan beraneka ragam makanan.
2. Selalu memantau kesehatan dan pertumbuhan anggota keluarganya (menimbang 

berat badan), khususnya balita dan ibu hamil.
3. Biasa menggunakan garam beryodium.
4. Memberi dukungan kepada ibu melahirkan agar memberikan ASI saja pada bayi 

sampai umur 4 bulan.
5. Biasa makan pagi.
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Keluarga dikatakan kadarzi, bila dapat melaksanakan seluruh perilaku tersebut. 
Bila salah satu perilaku belum dapat dilaksanakan, maka keluarga tersebut belum Kadarzi. 
(Website, Dinas Kesehatan Prop. DKI Jakarta)

2.7.3 Yang perlu disampaikan agar keluarga biasa makan beraneka ragam 
makanan 

Pengertian aneka ragam makanan, yaitu: 

Makan 2-3 kali sehari yang terdiri dari 4 macam kelompok bahan makanan. Dari 
tiap kelompok bahan makanan dan jenis yang dikonsumsi, maka makin banyak jenisnya 
makin baik. Adapun empat (4) kelompok bahan makanan tersebut adalah: 

1. Makanan pokok, sebagai sumber zat tenaga: beras, jagung, ubi, singkong, mie, dan 
lain-lain.

2. Lauk pauk, sebagai sumber zat pembangun: ikan, telur, ayam, daging, tempe, 
kacang-kacangan, tahu, dll.

3. Sayuran dan buah-buahan, sebagai sumber zat pengatur: bayam, kangkung, wortel, 
buncis, kacang panjang, sawi, daun singkong, daun katuk, pepaya, pisang, jeruk,
semangka, nanas, dll.

Manfaat makan aneka ragam makanan, yaitu: Untuk melengkapi zat-zat gizi yang 
diperlukan oleh tubuh agar dapat melakukan pekerjaan sehari-hari dan terhindar dari 
penyakit kekurangan gizi. Akibat tidak makan aneka ragam makanan, yaitu: Tubuh 
kekurangan zat gizi tertentu dan lebih mudah terserang penyakit dan khusus balita 
pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu.

Tindakan yang perlu dilakukan bila keluarga belum makan aneka ragam makanan, 
yaitu (Website, Dinas Kesehatan Prop. DKI Jakarta): 

1. Jelaskan tentang pentingnya makan aneka ragam makanan pada 
kesehatan, pertumbuhan dan kecerdasan. 

2. Memanfaatkan pekarangan disekitar rumah dengan menanam tanaman, 
beternak ayam, bebek, ikan dan lain-lain agar dimakan oleh anggota 
keluarga dan hasil pekarangan juga dapat dijual untuk menambah 
penghasilan keluarga. 

3. Mengupayakan bantuan dari sektor pertanian, untuk mengusahakan 
penggunaan lahan pertanian secara gotong royong bagi keluarga yang 
tidak mempunyai pekarangan. 

4. Anjurkan ibu untuk masak aneka ragam dengan menu yang disukai oleh 
anggota keluarga. 

2.7.4 Program perbaikan gizi  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat maupun institusi 
dalam rangka meningkatkan kemandirian, intelektualitas, dan produktivitas sumber daya 
manusia. 

Sasaran program ini antara lain adalah:
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- turunnya prevalensi KEP total menjadi setinggi- tingginya 16% dari proyeksi 
pencapaian pelita VI sebesar 30%;

- prevalensi anemia gizi pada ibu hamil turun menjadi 20%, pada anak balita 
menjadi 16% dan pada wanita pekerja menjadi 13%;

- 80% remaja perkotaan dan 70% remaja di pedasan mepunyai tinggi badan 
normal;

- Meningkatnya penduduk yang mengkonsumsi gizi seimbang dan menurunnya 
jumlah penduduk yang mengalami gizi kurang atau gizi lebih.

Kegiatan program ini antara lain adalah:

- penyuluhan gizi masyarakat, penanggulangan KEP dan kurang energi kronis 
(KEK);

- penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium;
- penanggulanan anemia gizi besi dan kekurangan vitamin A;
- pembinaan dan peningkatan status gizi;
- pemantapan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

2.8 Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah
Program ini lebih dikenal dengan Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak 

Sekolah (PMT – AS) yang dicanangkan tahun 1996. Hal ini diupayakan untuk mengatasi 
kecerdasan bagi anak usia sekolah yang amat membutuhkan pasokan makanan makanan 
bergizi. Makanan pendukung program ini ditetapkan mengandung 300 kalori energi, 5 
gram protein, sejumlah vitamin (khususnya vitamin A) dan mineral (terutama zat besi). 
Akan tetapi kenyataan di lapangan prevalensi kurang gizi masih tinggi, yaitu status gizi 
kurang kalori, protein, zat besi dan vitamin A masing-masing 50, 55, 25, dan 40 %.

Tingginya prevalensi ini berkorelasi dengan makanan pendukung yang didominasi 
produk olahan nabati. Meskipun ada bahan yang digunakan bersal dari hewani seperti 
daging, susu, telur, mentega dan udang, pada jenis makanan kudapan tahu isi, bakwan 
sayur, perkedel kentang, pastel sayur, namun jumlahnya relatif kecil. Hal ini menyebabkan 
rata-rata andungan protein dalam menu PMT – AS hanya 3,76 gram, energi rata-rata 
228,14 kalori. ( Sibuea , 2002 )

Pada akhirnya pemerintah di samping memfokuskan pada bantuan makanan 
bergizi kepada keluarga murid peserta PMT – AS. Di samping perlu peningkatan dana 
sehingga makanan pendukung lebih bergizi seperti susu, telur dan daging sebagai sumber 
protein. Hal ini perlu dilakukan agar program tercapai. Bila program hanya sekedar 
membagi-bagi makanan kepada anak sekolah, maka program ini masih berorientasi 
proyek dan tidak memperhitungkan kesinambunagan program, sehingga saat peserta PMT 
– AS tidak lagi mendapat makanan tambahan, status gizinya akan kembali rendah.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap program peningkatan 
kecukupan gizi antara lain sebagai berikut:

Pengawasan mutu garam briodium ditingkat produksi melalui pengujian 
kandungan KIO3. Pengaturan tata niaga garam sehingga semua pelaku niaga/pedagang 
garam bebas melakukan perdaganagan garam baik antar propinsi maupun antar daerah 
sepanjang mempunyai surat ijin perdagangan yang masih berlaku dan mutunya memenuhi 
persyaratan.

Tetap mengupayakan KIE melaui media cetak maupun elektronik berupa 
pendistribusian materi-materi KIE ke daerah antara lain berupa melalui poster, leaflet, buku 
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petunjuk pembuatan garam beriodium, pemutaran film, pelatihan petugas, dan penyuluhan 
langsung di lapangan.

Koordinasi pelaksanaan kegiatan antara pusat dan pemerintah daerah untuk 
mengadakan pembinaan dan pengawasan umum. Akan tetapi setelah pemberlakuan 
otonomi daerah maka hal ini sepenuhnya diserahkan kepada daerah tujuannya untuk 
meningkatkan komitmen kepala daerah memberantas peredaran garam iodium serat 
meningkatkan dukungan media massa. Dari 37 kabupaten/kota yang dilibatkan, beberapa 
yang aktif melakukan pemantauan adalah Probolinggo, Tulungagung, Malang, Mamuju, 
Banjarnegara, Rembang dan Cirebon. (K ompas, 2002)

Menjalin kerjasama dengan departemen kesehatan dalam rangka pemberian 
suplemen zat besi berupa tablet FeSO4, 500 mg, kepada kelompok sasaran yaitu anak-
anak sekolah dasar wanita usia subur dan hamil. Khusus bagi anak sekolah dasar (SD) 
maupun madrasah ibtidaiyah (MI) dilakukan program Pembinaan Makanan Tambahan 
untuk Anak Sekolah (PMT – AS) guna mengatrol tingkat kecerdasan.

Dari uraian di atas kiranya dapat dinyatakan bahwa kecukupan gizi terutama yang 
terkait langsung dengan pertumbuhan, kecerdasan otak dan kesehatan secara universal 
khususnya iodium dan zat besi serta protein amat penting. Agar supaya Indonesia tidak 
kehilangan satu generasi sebagai akibat kurangnya asupan gizi dalam diet maka sudah 
menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kerja sama terpadu 
guna mengatasi kekurangan gizi sehingga diperoleh generasi yang cerdas dan tangguh.

Untuk itulah kualitas SDM memerankan peranan yang penting dalam 
pengembangan bangsa. Pengembangan ilmu dan pengetahuan (IPTEK) yang 
berlangsung cepat dan menjadi barometer kemajuan suatu bangsa membutuhkan SDM 
berkualiats tinggi. Maka hal ini perlu dan harus didukung status gizi yang baik dan 
memadai.

Begitu kompleksnya akibat yang dapat ditimbulkan oleh kekurangan gizi. Oleh 
karena itu untuk memenuhi kecukupan gizi perlu pula dipahami suatu kebijaksanaan yang 
juga harus ditanggapi dengan sikap yaitu makan dengan menu seimbang dan tidak 
berlebihan. Perlu diupayakan pemberian makanan ringan atau makan siang yang 
dilakukan di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar anak tidak 
sembarang jajan. Koordinasi oleh pihak sekolah, persatuan orang tua murid dibawah 
konsultasi dokter sekolah atau Pusat Kesehatan Masyarakat setempat. Sehingga dapat 
menyajikan makanan ringan pada waktu istirahat sekolah. yang bisa diatur porsi dan nilai 
gizinya. 

Upaya ini tentunya akan lebih murah dibanding anak jajan di luar di sekolah yang 
tidak ada jaminan gizi dan kebersihannya. Dengan menyelenggarakan kegiatan makanan 
tambahan tersebut, diharapkan mendapat keuntungan, misalnya: anak sudah ada jaminan 
makanan di sekolah, sehingga orang tua tidak khawatir dengan makanan yang dimakan 
anaknya disekolah. Ibu yang selalu khawatir biasa memberi bekal makanan pada anaknya. 
Kalau makanan yang baik dan bergizi tersedia disekolah, akan meringankan tugas ibu.

Dalam kegiatan ini bisa pula dikenalkan berbagai jenis bahan makanan yang 
mungkin tidak disukai anak ketika disajikan di rumah, tetapi akan menerima ketika 
disajikan di sekolah. Dengan demikan anak dapat mengenal aneka bahan pangan. Bila 
upaya tersebut belum dapat terealisasi, hendaknya orang tua secara aktif dapat 
menyiapkan bekal makanan bagi anak. 

2.9. Kegiatan
1. Deteksi dini gizi buruk melalui bulan penimbangan balita di posyandu: 
 Melengkapi kebutuhan sarana di posyandu (dacin, KMS/Buku KIA, RR)
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 Orientasi kader
 Menyediakan biaya operasional
 Menyediakan materi KIE
 Menyediakan suplementasi kapsul Vit. A

2. Tatalaksana kasus gizi buruk: 
 Menyediakan biaya rujukan khusus untuk gizi buruk gakin baik di 

puskesmas/RS (biaya perawatan dibebankan pada PKPS BBM) 
 Kunjungan rumah tindak lanjut setelah perawatan di puskesmas/RS
 Menyediakan paket PMT (modisko, MP-ASI) bagi pasien pasca perawatan
 Meningkatkan ketrampilan petugas puskesmas/RS dalam tata laksana gizi 

buruk
3. Pencegahan gizi buruk:
 Pemberian makanan tambahan pemulihan (MP-ASI) kepada balita gakin 

yang berat badannya tidak naik atau gizi kurang
 Penyelenggaraan PMT penyuluhan setiap bulan di posyandu
 Konseling kepada ibu-ibu yang anaknya mempunyai gangguan 

pertumbuhan
4. Surveilen gizi buruk:
 Pelaksanaan pemantauan wilayah setempat gizi (PWS-Gizi)
 Pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa gizi buruk
 Pemantauan status gizi (PSG)

5. Advokasi, sosialisasi dan kampanye penanggulangan gizi buruk:
 Advokasi kepada pengambil keputusan (DPR, DPRD, pemda, LSM, dunia 

usaha dan masyarakat)
 Kampanye penanggulangan gizi buruk melalui media efektif

6.Manajemen program:
 Pelatihan petugas
 Bimbingan teknis

2.10 Penanganan lintas sektoral
Orang tua, guru, persatuan orang tua murid dan guru, instansi pemerintah 

khususnya departemen pendidikan atau departemen kesehatan dan jajaran di bawahnya 
serta pihak legislatif harus mulai mengambil langkah cepat berkoordinasi untuk melakukan
upaya mengatasi permasalahan ini. Perlu dipikirkan pembuatan peraturan, program 
kegiatan penyuluhan atau pengawasan rutin baik oleh pihak sekolah atau instansi terkait 
sehingga dapat mengatasi masalah ini.  

Pembangunan pendidikan dasar telah banyak memperoleh perhatian, terutama 
melalui program Inpres SD sehingga secara kuantitatif jumlah anak SD dan sarananya 
sudah lebih memadai dan mutunya secara bertahap tingkatannya. Peningkatan perhatian 
kesehatan anak usia sekolah ini diharapkan dapat menciptakan peserta didik yang sehat, 
cerdas, dan berprestasi.

Sementara itu, kemiskinan orang tua, menjadi sumber berbagai masalah sedang 
ditanggulangi secara bertahap, antara lain melalui program IDT dan selanjutnya 
Takesra/Kukesra. Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan keadaan gizi anak-anak 
SD, sejak tahun 1991/1992 telah dilakukan uji coba mengatasi masalah kekurangan gizi 
anak SD di daerah miskin di 11 propinsi (Aceh, Sumbar, Jateng, DIY, BAli, NTB,NTT, 
Timtim, Sulut, Maluku dan Irian Jaya) dengan memberikan makanan tambahan berupa 
makanan jajanan dengan bahan setempat yang disertai pemberian obat cacing dua kali 
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setahun. Hasilnya menurunnya jumlah siswa yang absen di sekolah, dan meningkatnya 
minat belajar.
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BAB III  LANDASAN HUKUM

3.1 Landasan Konstitusional
Landasan Idiil adalah Pancasila sedangkan landasan konstitusionalnya adalah 

UUD 1945. Peningkatan sumber daya manusia merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional. Diperlolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah 
suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik, 
yang dianut dan tingkat sosial ekonominya.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28A UUD 
1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk 
mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap 
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri 
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D ayat 2 menyatakan 
setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 

Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang 
berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan 
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 
oleh negara. Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan 
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan rakyat masyarakat lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa 
negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan umum yang layak.

3.2 Peraturan Perundang-undangan Terkait

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 
1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3821);
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BAB IV  MATERI MUATAN

4.1. Ketentuan Umum
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil 

dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan 
berkedaulatan rakyat.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut dibutuhkan antara lain ketersediaan 
sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, tangguh, dan berkualitas.

Untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan suatu kebijakan yang 
dapat mendukung agar terlaksana masalah kecerdasan tersebut baik dari bidang 
kesehatan, pangan dan pendidikan. Ketentuan yang meningkatkan kecerdasan anak usia 
satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun belum memadai.

Oleh karena itu pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara 
berkala sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan 
derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan anak usia 1 (satu) sampai dengan 12 
(dua belas) tahun, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Usia 1 (satu) tahun sampai dengan 12 
(dua belas) tahun.

4.2. Rumusan Pengertian
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang 

diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman 
bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan 
bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman.

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau 
metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap 
untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 
pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang 
harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena 
pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan 
membahayakan kesehatan manusia.

Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan 
bertumbuh dan berkembang baiknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, 
minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan 
manusia.

Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus 
dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan 
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mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak 
membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, 
kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan 
minuman.

Bahan Tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan 
untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata 
cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan 
memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa 
kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri 
atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat 
bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 
badan hukum maupun tidak.

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi.

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi 
menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan 
antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan 
(standar) yang telah ditetapkan. Gizi buruk yang sering ditandari tanda-tanda klinis disebut 
kwashiorkor atau marasmus 

Gizi baik adalah apabila perbandingan antara berat badan menurut umur maupun
menurut panjang badannya sesuai dengan standar.

Gizi kurang adalah apabila perbandingan antara berat badan menurut umur 
maupun menurut panjang badannya sedikit di bawah standar.

KLB (Kejadian Luar Biasa) Gizi adalah ditemukannya balita, dengan tanda-tanda
sebagai berikut: Berat Badan menurut Umur (BB/U) dibawah standar atau Tanda-tanda 
marasmus atau kwasiorkor.

Marasmus adalah gangguan gizi karena kekurangan karbohidrat. Gejala yang 
timbul diantaranya muka seperti orangtua (berkerut), tidak terlihat lemak dan otot di bawah 
kulit (kelihatan tulang di bawah kulit), rambut mudah patah dan kemerahan, gangguan 
kulit, gangguan pencernaan (sering diare), pembesaran hati dan sebagainya. Anak tampak 
sering rewel dan banyak menangis meskipun setelah makan, karena masih merasa lapar. 
Pada stadium lanjut yang lebih berat anak tampak apatis atau kesadaran yang menurun.

Kwashiorkor adalah gangguan gizi karena kekurangan protein biasa (KEP) sering 
disebut busung lapar. Gejala yang timbul diantaranya adalah tangan dan kaki bengkak, 
perut buncit, rambut rontok dan patah, gangguan kulit. Terdapat juga gangguan perubahan 
mental yang sangat mencolok. Pada umumnya penderita sering rewel dan banyak 
menangis. Pada stadium lanjut anak tampak apatis atau kesadaran yang menurun.
Pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran fisik dari waktu ke waktu. 

Perkembangan adalah bertambahnya fungsi tubuh seperti pendengaran, 
penglihatan, kecerdasan dan tanggung jawab. Memantau pertumbuhan dan 
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perkembangan kesehatan adalah kegiatan mengikuti perkembangan kesehatan dan 
pertumbuhan anggota keluarga, terutama bayi, balita dan ibu hamil. 

4.3. Hak dan Kewajiban
Hak Anak Usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, perlindungan dan keselamatan terhadap diri 
sendiri dari keluarga maupun lingkungan;

b. hak atas peningkatan kecerdasan dan kesehatan untuk kesejahteraan di masa 
depan;

c. hak atas penghidupan yang layak;
d. hak mendapatkan gizi yang cukup;
e. hak mendapatkan kesehatan yang baik.

Kewajiban keluarga atau orang tua adalah:
a. kewajiban memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan dan keselamatan 

terhadap diri sendiri dari keluarga maupun lingkungan;
b. kewajiban memberikan makanan tambahan dari pemerintah dan melakukan 

pemeriksaan secara berkala kepada anak usia satu (1) sampai dengan dua belas 
(12) tahun  peningkatan kecerdasan dan kesehatan;

c. kewajiban memberikan penghidupan yang layak;
d. kewajiban memberikan gizi yang cukup;
e. kewajiban memberikan kesehatan yang baik.

Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah adalah:
a. kewajiban memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan dan keselamatan 

terhadap diri sendiri dari keluarga maupun lingkungan;
b. kewajiban memberikan makanan tambahan kepada anak usia satu (1) sampai 

dengan dua belas (12) tahun dari pemerintah melalui pengelola pemberian 
makanan tambahan dari lingkungan masyarakat yang ditunjuk secara demokrasi 
oleh masyarakat RW setempat;

c. Kewajiban memberikan makanan tambahan dan melakukan pemeriksaan secara 
berkala kepada anak usia satu (1) sampai dengan lima tahun (5) di Pos Yandu 
dan Puskesmas setempat;

d. Kewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara berkala kepada anak usia 
lima (5) tahun sampai dengan dua belas (12) tahun melalui sekolah atau 
puskesmas setempat secara gratis; 

e. kewajiban memberikan penghidupan yang layak;
f. kewajiban memberikan gizi yang cukup;
g. kewajiban memberikan kesehatan yang baik;
h. kewajiban menyediakan dana yang cukup untuk pembelian tambahan makanan 

tersebut dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada anak usia dua belas 
(12) tahun sampai dengan anak usia satu (1) tahun.

4.4 Lingkup Kegiatan
Kegiatan PMT – AS dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan guru yang 

bekerjasama dengan kader PKK desa/kelurahan dan Persatuan Orang Tua dan Guru 
(POMG)/Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dengan pengawasan 
mengenai teknis gizi dan kesehatan oleh bidan desa. 
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Bimbingan teknis dilakukan oleh Petugas Gizi Puskesmas dan Penyuluhan 
Pertanian Lapangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. 

Penentuan jenis, jumlah, dan harga makanan jajanan untuk keperluan program 
setiap tiga bulan akan diusulkan oleh kader PKK setelah bermusyawarah dengan 
mengurus BP3 atas dasar buku petunjuk yang ditetapkan, dan usulan tersebut harus 
disetujui oleh bidan di desa/tenaga pelaksanaan gizi Puskesmas.

Pengadaan dan pemasakan makanan jajanan dilaksanakan oleh kader PKK dan 
dibantu oleh orang tua murid yang pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan di rumah 
kader PKK atau orang tua murid, yang jadwalnya ditentukan bersama secara berkelompok 
dan dilakukan secara bergilir. Warung atau koperasi sekolah juga dapat dilibatkan agar 
mereka dapat turut berkembang sesuai dengan perkembangan program ini. 

Pembagian makanan jajanan siswa di kelas, dilaksanakan oleh guru dan dapat 
dibantu oleh kader PKK. Sebelum jajanan dimakan secara bersama-sama oleh siswa di 
kelas maka terlebih dahulu para guru mengingatkan anak-anak agar mencuci tangan 
sebelum makan yang sabun cuci tangannya harus disediakan si sekolah, selanjutnya 
berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing kemudian guru menjelaskan manfaat 
jajanan yang sedang dimakan bagi kesehatan anak tersebut menurut ilmu gizi.

Penyampaian Laporan KLB Gizi:
 Masyarakat menyampaikan laporan ke Puskesmas atau Kepala Desa/Lurah 

selanjutnya Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke Pusekesmas.
 Puskesmas melakukan konfirmasi terhadap laporan yang disampaikan 

masyarakat.
Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data akhir pelaksanaan kegiatan PMT-

AS. Pemantauan dan evaluasi dan evaluasi tentang kesesuaian antara rencana dan 
pelaksanaan program PMT-AS. Pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan PMT-AS, 
hambatan dan kesesuain hasil program dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

4.5 Wewenang dan Tanggung Jawab
  Desa memfasilitasi pemberian makanan tambahan. Adapun peran aktif sera yang 
dapat diidentifikasikan untuk mendukung Program Pengolahan Pemberi Makanan 
Tambahan Anak Sekolah ini, antara lain sebagai berikut: 

 Penyelenggaraan pelatihan POKJA pada tingkat pengelola dan pelaksanaan 
kegiatan PMT-AS 

 Pelatihan ditujukan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman yang 
mendalam bagi pelaksanaan PMT-AS untuk para anggota forum koordinasi, mulai 
dari tingkat profinsi sampai tingkat kabupaten. Pelatihan dapat pula dikembangkan 
bagi kebutuhan di tingkat kecamatan, yaitu pelatihan yang ditujukan pada Tim 
Pengelola yang ada di Kecamatan dan didesa serta Tim Pelaksanaan di sekolah. 

4.6. Kerjasama dan Kemitraan
Upaya mengatasi prevalensi balita gizi buruk dan balita gizi parah dilakukan 

antara lain melalui (1) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya,
(2) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, (3) Pemberian
subsidi pangan bagi penduduk miskin, (4) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui
revitalisasi pelayanan Posyandu, dan (5) pelayanan gizi bagi ibu hamil (berupa Tablet 
Besi) dan balita (berupa Makanan Pendamping ASI) dari keluarga miskin.
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Keberhasilan kebijakan dan program ini di samping peran pemerintah juga tidak 
terlepas dariperan serta dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung dalam perbaikan 
gizi  buruk dan balita gizi parah dari masyarakat miskin.

4.7 Larangan
Perbuatan yang dilarang bagi pengelola pemberian makanan tambahan: 

(1) Pengelola pemberian bantuan makanan tambahan dilarang memberikan makanan 
tambahan yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket makanan 
tambahan tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah;
d. tidak terjamin kebersihan, kandungan gizi dan keamanannya.

(2) Pengelola pemberian bantuan makanan tambahan dilarang melakukan penipuan 
terhadap harga bahan makanan yang dijadikan makanan tambahan;

(3) Pengelola pemberian bantuan makanan tambahan dilarang memberikan makanan 
tambahan yang rusak, cacat atau bekas.

Perbuatan yang dilarang bagi orang tua atau keluarga:
(1) Keluarga atau orang tua dilarang memperdagangkan makanan tambahan yang 

diberikan oleh pemerintah;
(2) Keluarga atau orang tua dilarang mengambil untuk kepentingan sendiri atau 

memakan makanan tambahan yang diberikan oleh pemerintah atau sekolah 
kepada anak usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun;

(3) Keluarga atau orang tua dilarang tidak memberikan makanan tambahan yang 
dibagikan kepada anak usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun;

(4) Keluarga atau orang tua dilarang mencegah pihak posyandu atau puskesmas 
memberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan gratis kepada anak usia 
satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun.

4.8 Tanggung Jawab
Tanggung Jawab Pengelola Pemberian Makanan Tambahan

(1) Pengelola Pemberian Makanan Tambahan bertanggung jawab  memberikan ganti 
rugi atas kerusakan pencemaran atau kerugian anak usia satu (1) sampai dengan 
dua belas (12) tahun akibat mengkonsumsi makanan yang diberikan;

(2) Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pemberian makanan tambahan yang baru 
dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai ketentuan 
yang berlaku;

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 
pengaduan oleh anak;

(4) Pemberian ganti rugi tidak menghapus adanya kemungkinan adanya tuntutan 
pidan berserta pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dibebaskan dari tanggung 
jawab di atas apabila: 
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a. Makanan tambahan tersebut seharusnya sudah dimakan saat itu tetapi 
disimpan untuk dimakan keesokan harinya;

b. Cacat makanan yang timbul di kemudian hari;
c. Kelalaian yang diakibatkan oleh keluarga atau orangtua;
d. Kelalaian yang diakibatkan oleh anak itu sendiri.

       Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10 merupakan beban dan tanggung jawab 
Pengelola Pemberian Makanan Tambahan tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk 
melakukan pembuktian.

4.9 Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemberian makanan 

tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang menjamin diperolehnya hak 
anak usia satu (1) tahun sampai dengan usia dua belas (12) tahun.

Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan pemberian makanan 
tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala tersebut dilaksanakan oleh Menteri 
dan/atau Mentri teknis terkait.

Mentri melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pemberian. Pembinaan 
penyelenggaraan pemberian makanan tambahan bagi anak usia satu (1) tahun sampai 
dengan dua belas (12) tahun meliputi upaya untuk  meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia serta meningkatkan kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengawasan pelaksanaan PMT-AS dilakukan secara berjenjang mulai dari bidan 
desa/petugas puskesmas, tenaga pendamping IDT,PKK Tingkat Desa/Kelurahan, Tim 
Penggerak PKK tingkat Kecamatan, Dati II dan Dati I dan oleh Instansi Kesehatan, 
Pertanian, Pendidikan dan Pemerintahan Daerah. Di tingkat Pusat, pengawasan dilakukan 
oleh jajaran Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 
Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri dan Bappenas. Pengawasan juga 
dilaksanakan secara terbuka oleh masyarakat dan pers.

Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dilakukan 
terhadap makanan yang diberikan sebagai makanan tambahan dan pelaksanaan 
pemberian makanan tambahan. Apabila hasil pengawasan ternyata menyimpang dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan anak, menteri dan/atau 
menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Hasil pengawasan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga swadaya 
masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada 
Menteri dan menteri teknis.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk meperoleh gambaran tentang 
keseuaian antara rencana untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian antara 
rencana dan pelaksanaan PMT-AS, Perkembangan/kemajuan yang dicapai, hambatan 
yang ditemukan dilapangan dan dampaknya terhadap anak SD, orang tua dan 
masyarakat, apakah telah sesuai dengan tujuan program. Evaluasi dilaksanakan 
kerjasama dengan perguruan Tinggi setempat.
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4.10 Peran Serta Masyarakat
Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan dan 

pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi anak usia satu (1) tahun sampai dengan usia 
dua belas (12) tahun dibentuk Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dan 
Pemeriksaan Kesehatan Berkala yang terdiri dari kader Posyandu, unsur pemerintah 
kelurahan, kader PKK, unsur dari pihak sekolah TK dan SD, dan dari pihak Puskesmas.

Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala 
berkedudukan di setiap kelurahan dan bertanggung jawab kepada Kelurahan untuk 
diteruskan kepada pihak pemerintah propinsi agar dapat dilaporkan kepada Presiden 
melalui Menkes.

Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan Kesehatan secara 
Berkala mempunyai fungsi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemberian 
makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk anak usia satu (1) 
tahun sampai dengan dua belas (12) tahun baik ditinjau dari anggaran, waktu pelaksanaan 
dan output yang dihasilkan.

Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan Kesehaan secara 
Berkala mempunyai tugas:

a. melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan 
kesehatan secara berkala untuk anak usia satu (1) tahun dan usia dua 
belas (12) tahun;

b. melakukan pengkajian anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara 
berkala untuk anak usia satu (1) tahun dan usia dua belas (12) tahun;

c. melakukan penelitian terhadap terlaksananya kegiatan tersebut demi 
perlindungan terhadap anak usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) 
tahun.

Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan Kesehatan secara 
Berkala untuk anak usia satu (1) tahun sampai dengan dua belas (12) tahun terdiri atas 
seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang 
bendahara merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-
banyaknya 9 (sembilan) orang anggota yang mewakili semua unsur.
(1) Anggota pengelola diangkat dan diberhentikan oleh pihak kelurahan setelah 

dikonsultasikan kepada pihak ketua RT, Ketua RW, dan unsur-unsur lain yang terkait;
(2) Masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 

masa jabatan berikutnya;
(3) Ketua, wakil ketua dan bendahara dipilih oleh anggota.

Anggota Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan Kesehatan 
secara Berkala untuk anak usia satu (1) tahun sampai dengan dua belas (12) tahun terdiri 
atas unsur:

a. kelurahan
b. kader posyandu
c. kader PKK
d. pihak sekolah TK atau SD
e. dari pihak puskesmas

Persyaratan keanggotaan Pengelola adalah:
a. warga negara Republik Indonesia
b. berbadan sehat
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c. berkelakuan baik
d. mempunyai integritas tinggi dan kejujuran tinggi
e. memiliki pengetahuan tentang gizi makanan sehat
f. berusia sekurang-kurangnya 18 tahun

Keanggotaan pengelola berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
d. sakit secara terus menerus;
e. berakhirnya masa jabatan;
f. diberhentikan.

4.11 Pembiayaan dan Kompensasi
         Biaya untuk pelaksanaan tugas Pengelola dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Administrasi dan pertanggungjawaban keuangan 
dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Ketua 
BP3 dan PKK.

Pelaporan harian, mingguan dan bulanan pelaksanaan Pemberian Makanan 
Tambahan bukan di lingkungan sekolah dilakukan ketua pengelola dibantu oleh anggota, 
kemudian dikirim ke kelurahan yang selanjutnya akan diteruskan ke Camat dan oleh 
Camat diteruskan ke Bupati.

Pelaporan harian, mingguan, dan bulanan pelaksanaan PMT-AS dilakukan Kepala 
Sekolah dibantu oleh Guru yang ditunjuk, kemudian dikirim ke Pengawas TK/SD (kantor 
Depdikbud Tingkat Kecamatan)yang selanjutnya akan diteruskan ke Camat dan oleh 
Camat diteruskan ke Bupati.

4.12 Penyelesaian Sengketa
Setiap anak yang dirugikan dapat menggugat kepada pengelola melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung 
jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa antara pengelola dan orang tua 
anak di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 
tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihah yang bersengketa.

Gugatan atas pelanggaran pengelolaan pemberian makanan tambahan dan 
pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat dilakukan oleh:

a. orang tua dari anak yang dirugikan;
b. pemerintah atau instansi terkait apabila makanan yang diberikan 

mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak 
sedikit.

           Gugatan diajukan kepada peradilan umum. Ketentuan lebih lanjut tentang kerugian 
materi yang besar atau korban yang tidak sedikit diatur oleh Peraturan Pemerintah.
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4.13 Sanksi Administrasi
Sanksi administratif terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai aturan berupa 

penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Tata cara 
penetapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

4.14 Ketentuan Peralihan
Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi 

konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap 
berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Undang-undang ini.

4.15 Ketentuan Penutup
Undang undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
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Pertanyaan

1. Bentuk rancangan kebijakan apa yang perlu dibuat dalam konteks tersebut di 

atas?

2. Bagaimana Kerangka Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang 

diperlukan?

3. Materi muatan apa saja yang diatur?

4. Apakah format yang sudah sesuai dengan aturan sistematika penyusunan 

peraturan perundangan?

5. Apakah rancangan kebijakan sudah aspiratif sesuai dengan masalah yang ada?

6. Apakah ada korelasi antara naskah akademik dengan rancangan kebijakan yang 

dibuat?
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Draft Rancangan Undang-Undang Ri Tentang Pemberian Makanan Tambahan Dan 
Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala Bagi Anak Usia 1 (Satu) Sampai Dengan 12 
(Dua Belas) Tahun

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .............................

TENTANG
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN SECARA 

BERKALA BAGI 
ANAK USIA 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk 
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata 
material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat;

b. bahwa untuk mencapai tujuan nasional tersebut dibutuhkan 
antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang cerdas, 
mandiri, tangguh, dan berkualitas;

c. bahwa untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa 
memerlukan suatu kebijakan yang dapat mendukung agar 
terlaksana masalah kecerdasan tersebut baik dari bidang 
kesehatan, pangan dan pendidikan;

d. Bahwa ketentuan yang meningkatkan kecerdasan anak usia 
satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun belum memadai;

e. atas dasar hal-hal tersebut di atas pemberian makanan 
tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat 
penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan 
peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan 
anak usia 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) tahun, maka 
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Usia 1 
(satu) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Mengingat : 1. Pasal 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28H, 31 ayat (4), 34 ayat (1), 
Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat 
Undang-Undang Dasar 1945;
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2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

   Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN MAKANAN 
TAMBAHAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN SECARA 
BERKALA BAGI ANAK USIA SATU (1) SAMPAI DENGAN DUA 
BELAS (12) TAHUN

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.   Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang 
diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau 
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan 
baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, 
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2.   Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau 
metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

3.   Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap 
untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar 
pesanan.

4.   Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 
pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

5.   Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang 
harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik 
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karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, 
merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

6.   Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan 
bertumbuh dan berkembang baiknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam 
makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan 
membahayakan manusia.

7.   Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus 
dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen 
dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan 
dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

8.     Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

9.   Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, 
kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan 
dan minuman.

10.   Bahan Tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan 
untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

11.   Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata 
cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait 
dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, 
lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk 
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

12.   Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri 
atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang 
bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

13.   Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 
badan hukum maupun tidak.

14. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produkif secara sosial dan ekonomis.

15. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi 
menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan 
membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang 
badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Gizi buruk yang sering 
ditandari tanda-tanda klinis disebut kwashiorkor atau marasmus.

16. Gizi baik adalah apabila perbandingan antara berat badan menurut umur maupun 
menurut panjang badannya sesuai dengan standar.
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17. Gizi kurang adalah apabila perbandingan antara berat badan menurut umur maupun 
menurut panjang badannya sedikit dibawah standar.

18. KLB Gizi adalah ditemukannya balita, dengan tanda-tanda sebagai berikut: Berat 
Badan menurut Umur (BB/U) dibawah standar atau Tanda-tanda marasmus atau 
kwasiorkor.

19. Pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran fisik dari waktu ke waktu. 

20. Perkembangan adalah bertambahnya fungsi tubuh seperti pendengaran, 
penglihatan, kecerdasan, dan tanggung jawab. 

21. Memantau pertumbuhan dan perkembangan kesehatan adalah mengikuti 
perkembangan kesehatan dan pertumbuhan anggota keluarga, terutama bayi, balita, 
dan ibu hamil. 

BAB II
AZAS DAN TUJUAN 

Pasal 2

Pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi anak 
usia satu (1) sampai dua belas (12) tahun berazaskan manfaat, keadilan , keseimbangan, 
serta kepastian hukum.

Pasal 3
Pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi anak 
usia satu (1) sampai dua belas (12) tahun bertujuan:

1. Meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk pada anak balita melalui 
penimbangan bulanan balita di posyandu.

2. Meningkatkan cakupan dan kualitas tatalaksana kasus gizi buruk pada anak 
usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun di puskesmas/RS dan 
rumah tangga.

3. Menyediakan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) kepada 
balita kurang gizi dari keluarga miskin.

4. Meningkatkan pemberian makanan tambahan kepada anak usia satu (1) 
sampai dengan dua belas (12) tahun.

5. Memberikan suplementasi gizi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala 
kepada anak usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN 

Hak Anak Usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun
Pasal 4

Hak Anak Usia 1 (satu) sampai dengan dua belas (12) tahun adalah:
a) hak atas kenyamanan, keamanan, perlindungan dan keselamatan terhadap diri 

sendiri dari keluarga maupun lingkungan;
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b) hak atas peningkatan kecerdasan dan kesehatan untuk kesejahteraan di masa 
depan;

c) hak atas penghidupan yang layak;
d) hak mendapatkan gizi yang cukup;
e) hak mendapatkan kesehatan yang baik.

Kewajiban Keluarga atau Orang Tua 
Pasal 5

Kewajiban keluarga atau orang tua adalah:
a) kewajiban memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan dan keselamatan 

terhadap diri sendiri dari keluarga maupun lingkungan;
b) kewajiban memberikan makanan tambahan dari pemerintah dan melakukan 

pemeriksaan secara berkala kepada anak usia satu (1) sampai dengan dua belas 
(12) tahun peningkatan kecerdasan dan kesehatan;

c) kewajiban memberikan penghidupan yang layak;
d) kewajiban memberikan gizi yang cukup;
e) kewajiban memberikan kesehatan yang baik.

Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah
Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah adalah:
a. kewajiban memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan, dan keselamatan 

terhadap diri sendiri dari keluarga maupun lingkungan;
b. kewajiban memberikan makanan tambahan kepada anak usia satu (1) sampai 

dengan dua belas (12) tahun dari pemerintah melalui pengelola pemberian 
makanan tambahan dari lingkungan masyarakat yang ditunjuk secara demokrasi 
oleh masyarakat RW setempat;

c. Kewajiban memberikan makanan tambahan dan melakukan pemeriksaan secara 
berkala kepada anak usia satu (1) sampai dengan lima tahun (5) di Pos Yandu 
dan Puskesmas setempat;

d.  Kewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara berkala kepada anak usia 
lima (5) tahun sampai dengan dua belas (12) tahun melalui sekolah atau 
puskesmas setempat secara gratis;

e. kewajiban memberikan penghidupan yang layak;
f. kewajiban memberikan gizi yang cukup;
g. kewajiban memberikan kesehatan yang baik;
h. kewajiban menyediakan dana yang cukup untuk pembelian tambahan makanan 

tersebut dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada anak usia dua belas 
(12) tahun sampai dengan anak usia satu (1) tahun.

BAB IV 
LINGKUP KEGIATAN 

Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah 
Pasal 7

1. Kegiatan PMT – AS dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan guru yang bekerjasama 
dengan kader PKK desa/kelurahan dan Persatuan Orang Tua dan Guru 
(POMG)/Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dengan pengawasan 
mengenai teknis gizi dan kesehatan oleh bidan desa. 
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2. Bimbingan teknis dilakukan oleh Petugas Gizi Puskesmas dan Penyuluhan 
Pertanian Lapangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. 

3. Penyelenggaraan pemberian obat cacing dilakukan oleh petugas Usaha Kesehatan 
Sekolah bersama guru. 

4. Penyelenggaraan kegiatan PMT-AS harus didukung dengan pendidikan kesehatan, 
gizi dan sanitasi lingkungan yang antara lain berupa pemasangan dua poster 
dimana masing-masing poster terebut berisi pesan-pesan gizi dan kebersihan yang 
dipasang pada setiap kelas di semua SD/MI.

5. Bentuk, Isi/pesan, pengadaan dan distribusi poster dilakukan oleh Depkes 
bekerjasama dengan Depdikbud di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 8

(1)  Penentuan jenis, jumlah dan harga makanan jajanan untuk keperluan program 
setiap tiga bulan akan diusulkan oleh kader PKK setelah bermusyawarah dengan 
mengurus BP3 atas dasar buku petunjuk yang ditetapkan, dan usulan tersebut harus 
disetujui oleh bidan di desa/tenaga pelaksanaan gizi Puskesmas. 

(2) Pengadaan dan pemasakan makanan jajanan dilaksanakan oleh kader PKK dan 
dibantu oleh orang tua murid yang pelaksanaan kegitannya dapat dilakukan dirumah 
kader PKK atau orang tua murid, dimana jadwalnya ditentukan bersama secar 
berkelompok dan dilakukan secara bergilir. 

(3)  Warung atau koperasi sekolah juga dapat dilibatkan agar mereka dapat turut 
berkembang sesuai dengan perkembangan program ini. 

Pasal 9 
(1) Pembagian makanan jajanan siswa di kelas, dilaksanakan oleh guru dan dapat 

dibantu oleh kader PKK; 
(2) Sebelum jajanan dimakan secara bersama-sama oleh siswa di kelas maka terlebih 

dahulu para guru mengingatkan anak-anak agar mencuci tangan sebelum makan 
dimana sabun cuci tangan harus disediakan si sekolah, selanjutnya berdoa sesuai 
dengan ajaran agama masing-masing;

(3) guru menjelaskan manfaat jajanan yang sedang di makan bagi kesehatan anak 
tersebut menurut ilmu gizi.

Penyampaian Laporan KLB Gizi. 
Pasal 10

Penyampaian Laporan KLB Gizi dapat dilakukan dengan cara:
a. Masyarakat menyampaikan laporan ke Puskesmas atau Kepala Desa/Lurah 

selanjutnya Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke Puskesmas.
b. Puskesmas melakukan konfirmasi terhadap laporan yang disampaikan 

masyarakat.

BAB V 
PERBUATAN YANG DILARANG 

Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pengelola Pemberian Makanan Tambahan 
Pasal 11

(1) Pengelola pemberian bantuan makanan tambahan dilarang memberikan makanan 
tambahan yang:
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a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket makanan 
tambahan tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah;
d. tidak terjamin kebersihan, kandungan gizi dan keamanannya.

(2) Pengelola pemberian bantuan makanan tambahan dilarang melakukan penipuan 
terhadap harga bahan makanan yang dijadikan makanan tambahan;

(3) Pengelola pemberian bantuan makanan tambahan dilarang memberikan makanan 
tambahan yang rusak, cacat atau bekas.

Perbuatan Yang Dilarang Bagi Orang Tua atau Keluarga
Pasal 12

(5) Keluarga atau orang tua dilarang memperdagangkan makanan tambahan yang 
diberikan oleh pemerintah;

(6) Keluarga atau orang tua dilarang mengambil untuk kepentingan sendiri atau 
memakan makanan tambahan yang diberikan oleh pemerintah atau sekolah 
kepada anak usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun;

(7) Keluarga atau orang tua dilarang tidak memberikan makanan tambahan yang 
dibagikan kepada anak usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun;

(8) Keluarga atau orang tua dilarang mencegah pihak posyandu atau puskesmas 
memberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan gratis kepada anak usia 
satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun.

BAB V
TANGGUNG JAWAB 

Tanggung Jawab Pengelola Pemberian Makanan Tambahan
Pasal 13 

(5) Pengelola Pemberian Makanan Tambahan bertanggung jawab memberikan ganti 
rugi atas kerusakan pencemaran atau kerugian anak usia satu (1) sampai dengan 
dua belas (12) tahun akibat mengkonsumsi makanan yang diberikan;

(6) Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pemberian makanan tambahan yang baru 
dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai ketentuan 
yang berlaku;

(7) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 
pengaduan oleh anak;

(8) Pemberian ganti rigi tidak menghapus adanya kemungkinan adanya tuntutan 
pidana berserta pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Pasal 14
(1) Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dibebaskan dari tanggung jawab di 

atas apabila:
a. Makanan tambahan tersebut seharusnya sudah dimakan saat itu tetapi 

disimpan untuk dimakan keesokan harinya;
b. Cacat makanan yang timbul di kemudian hari;
c. Kelalaian yang diakibatkan oleh keluarga atau orangtua;
d. Kelalaian yang diakibatkan oleh anak itu sendiri.
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Pasal 15
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10 merupakan beban dan tanggung jawab 
Pengelola Pemberian Makanan Tambahan tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk 
melakukan pembuktian.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

Bagian Pertama 
Pembinaan 

Pasal 16
(1) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemberian makanan 

tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang menjamin 
diperolehnya hak anak usia satu (1) tahun sampai dengan usia dua belas (12) 
tahun;

(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan pemberian makanan 
tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala tersebut dilaksanakan oleh 
Menteri dan/atau Mentri teknis terkait;

(3) Mentri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas 
penyelenggaraan pemberian;

(4) Pembinaan penyelenggaraan pemberian makanan tambahan bagi anak usia satu 
(1) tahun sampai dengan dua belas (12) tahun sebagaimana pada ayat (2) 
meliputi upaya untuk  meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta 
meningkatkan kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pemberian makanan tambahan bagi 
anak usia satu (1) tahun sampai dengan dua belas (12) tahun diatur oleh 
Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17
(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian makanan tambahan dan 

pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk anak usia satu (1) tahun sampai 
dengan dua belas (12) tahun serta penerapan ketentuan peraturan perundang-
undangannya dilakukan secara berjenjang mulai dari bidan desa/petugas 
puskesmas, tenaga pendamping IDT,PKK Tingkat Desa/Kelurahan, Tim 
Penggerak PKK tingkat Kecamatan, Dati II dan Dati I dan oleh Instansi Kesehatan, 
Pertanian, Pendidikan dan Pemerintahan Daerah, masyarakat, dan lembaga 
swadaya masyarakat;

(2) Ditingkat Pusat pengawasan dilakukan oleh jajaran Departemen Kesehatan, 
Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Departemen Agam, Departemen Dalam 
Negeri dan Bappenas. Pengawasan juga dilaksanakan secara terbuka oleh 
masyarakat dan pers pengawasan oleh masyarakat dan lembaga swadaya 
masyarakat dilakukan terhadap makanan yang diberikan sebagai makanan 
tambahan dan pelaksanaan pemberian makanan tambahan;

(3) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata 
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
membahayakan anak, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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(4) Hasil pengawasan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga swadaya 
masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan 
kepada Menteri dan menteri teknis;

(5) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi 

Pasal 18

(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh:
a. gambaran tentang keseuaian antara rencana dan pelaksanaan PMT-AS;
b. Perkembangan/kemajuan yang dicapai;
c. hambatan yang ditemukan dilapangan dan dampaknya terhadap anak SD, 

orang tua dan masyarakat;
d. apakah telah sesuai dengan tujuan program.

(2) Evaluasi dilaksanakan kerja sama dengan perguruan tinggi setempat

BAB VII
PENGELOLA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DAN PEMERIKSAAN 

KESEHATAN SECARA BERKALA
Bagian Pertama 

Nama, Kedudukan, Fungsi dan Tugas
Pasal 19

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan 
kesehatan secara berkala bagi anak usia satu (1) tahun sampai dengan usia dua belas 
(12) tahun dibentuk Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan 
Kesehatan Berkala yang terdiri dari kader Pos Yandu, unsur pemerintah kelurahan, kader 
PKK, unsur dari pihak sekolah TK dan SD, dan dari pihak Puskesmas.

Pasal 20
Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala 
berkedudukan di setiap kelurahan dan bertanggung jawab kepada Kelurahan untuk 
diteruskan kepada pihak pemerintah propinsi agar dapat dilaporkan kepada Presiden 
melalui Menkes.

Pasal 21 
Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan Kesehatan secara Berkala 
mempunyai fungsi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemberian 
makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk anak usia satu (1) 
tahun sampai dengan dua belas (12) tahun baik ditinjau dari anggaran, waktu pelaksanaan 
dan output yang dihasilkan.

Pasal 22 
(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pengelola 

Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan Kesehaan secara Berkala 
mempunyai tugas:
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a. melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan 
kesehatan secara berkala untuk anak usia satu (1) tahun dan usia dua 
belas (12) tahun;

b. melakukan pengkajian anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara 
berkala untuk anak usia satu (1) tahun dan usia dua belas (12) tahun;

c. melakukan penelitian terhadap terlaksananya kegiatan tersebut demi 
perlindungan terhadap anak usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) 
tahun.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola 
Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan Kesehatan secara Berkala 
dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 23
(1) Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan Kesehatan secara 

Berkala untuk anak usia satu (1) tahun sampai dengan dua belas (12) tahun terdiri 
atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, 
seorang bendahara merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 5 (lima) orang 
dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota yang mewakili semua 
unsur;

(2) Anggota pengelola diangkat dan diberhentikan oleh pihak kelurahan setelah 
dikonsultasikan kepada pihak ketua Rt, Ketua RW, dan unsur-unsur lain yang 
terkait;

(3) Masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan berikutnya;

(4) Ketua, wakil ketua dan bendahara dipilih oleh anggota.

Pasal 24 
Anggota Pengelola Pemberian Makanan Tambahan dan Pemeriksaan Kesehatan secara 
Berkala untuk anak usia satu (1) tahun sampai dengan dua belas (12) tahun terdiri atas 
unsur:

a. kelurahan
b. kader pos yandu
c. kader PKK
d. pihak sekolah TK atau SD
e. dari pihak puskesmas

Pasal 25
Persyaratan keanggotaan Pengelola adalah:

a. warga negara Republik Indonesia
b. berbadan sehat
c. berkelakuan baik
d. mempunyai integritas tinggi dan kejujuran tinggi
e. memiliki pengetahuan tentang gizi makanan sehat
f. berusia sekurang-kurangnya 18 tahun

Pasal 26 
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Keanggotaan pengelola berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
d. sakit secara terus menerus;
e. berakhirnya masa jabatan;
f. diberhentikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI 

Pasal 27
(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas Pengelola dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan 
buku petunjuk oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Ketua BP3 dan PKK.

(3) Pelaporan harian, mingguan, dan bulanan pelaksanaan Pemberian Makanan 
Tambahan bukan di lingkungan sekolah dilakukan ketua pengelola dibantu oleh 
anggota , kemudian dikirim ke kelurahan yang selanjutnya akan diteruskan ke 
Camat dan oleh Camat diteruskan ke Bupati.

(4) Pelaporan harian, mingguan, dan bulanan pelaksanaan PMT-AS dilakukan Kepala 
Sekolah dibantu oleh Guru yang ditunjuk, kemudian dikirim ke Pengawas TK/SD 
(kantor Depdikbud Tingkat Kecamatan)yang selanjutnya akan diteruskan ke 
Camat dan oleh Camat diteruskan ke Bupati.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28 
(1) Setiap anak yang dirugikan dapat menggugat kepada pengelola melalui 

pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa;

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-
undang;

(3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa antara pengelola dan orangtua 
anak di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh 
apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh 
pihah yang bersengketa.

Pasal 29 
(1) Gugatan atas pelanggaran pengelolaan pemberian makanan tambahan dan 

pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat dilakukan oleh:
a. orang tua dari anak yang dirugikan;
b. pemerintah atau instansi terkait apabila makanan yang diberikan 

mengakibatkan kerugian materi yang besar dan / atau korban yang tidak 
sedikit.

(2) Gugatan diajukan kepada peradilan umum;
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(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerugian materi yang besar atau korban yang tidak 
sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Peraturan 
Pemerintah.

BAB IX
SANKSI

Sanksi Administrasi
Pasal 30

(1) Sanksi administratif terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai aturan berupa 
penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

(2) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen 
yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam Undang-undang ini.

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32 
Undang undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal ....................................
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd
...........................................................

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ..........................
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.
...............................................................
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PENJELASAN 
ATAS

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .............................

TENTANG
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN SECARA 

BERKALA BAGI 
ANAK USIA 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN 

I. UMUM
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan 
makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, 
bersatu, dan berkedaulatan rakyat.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut dibutuhkan antara lain ketersediaan 
sumberdaya manusia yang cerdas, mandiri, tangguh, dan berkualitas.

Untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan suatu kebijakan yang 
dapat mendukung agar terlaksana masalah kecerdasan tersebut baik dari bidang 
kesehatan, pangan dan pendidikan. Disisi lain ketentuan yang meningkatkan 
kecerdasan anak usia satu (1) sampai dengan dua belas (12) tahun belum 
memadai.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan 
kesehatan secara berkala sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, 
pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan 
anak usia 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) tahun, maka dipandang perlu 
untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Makanan Tambahan 
Bagi Anak Usia 1 (satu) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Di samping itu, Undang-undang tentang Pemberian Makanan Tambahan dan 
Pemeriksaan Kesehatan secara Berkala pada anak usia 1 (satu) tahun sampai 
dengan 12 (dua belas) tahun pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari 
hukum yang mengatur tentang kesejahteraan anak sebab sampai pada akhir 
terbentuknya undang-undang ini telah ada beberapa undang-undang yang 
memperhatikan kesejahteraan anak, seperti: 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495);

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3656).

c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 

Angka 1 
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Cukup Jelas
Angka 2

Cukup Jelas
Angka 3 

Cukup Jelas
Angka 4 

Cukup Jelas
Angka 5 

Cukup Jelas
Angka 6 

Cukup Jelas
Angka 7 

Cukup Jelas
Angka 8 

Cukup Jelas
Angka 9 

Cukup Jelas
Angka 1 0

Cukup Jelas
Angka 1 1

Cukup Jelas
Angka 1 2

Cukup Jelas
Angka 1 3

Cukup Jelas
Angka 1 4

Cukup Jelas
Angka 1 5

Cukup Jelas
Angka 1 6

Cukup Jelas
Pasal 2
Pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi anak 
usia satu (1) sampai dua belas (12) tahun berdasarkan 4 (empat) azas yang relevan dalam 
pembangunan nasional, yaitu:
1. Azas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara 
maksimal dan memberikan kesempatan kepada seluruh anak-anak di Indonesia 
untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan kesimbangan antara 
kepentingan anak-anak, orang tua, masyarakat, pemerintah dalam arti materil dan 
spiritual.

4. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar anak-anak memperoleh keadilan dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4 
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Huruf a
Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, 
miskin, dan status sosial lainnya.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c 
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e 
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c 

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e 

Cukup jelas
Pasal 6 

Cukup jelas 
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9 

Cukup jelas 
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
   Cukup jelas

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
   Cukup jelas

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18
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Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

   Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas 
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

   Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas 
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal  27

Cukup jelas
Pasal 28

   Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas 
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

   Diperlakukan satu tahun setelah tanggal dimaksudkan untuk dilakukan sosialisasi 
terlebih dahulu.
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PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan PMT-AS harus didukung dengan pendidikan 
kesehatan, gizi dan sanitasi lingkungan yang antara lain berupa pemasangan dua poster 
dimana masing-masing poster terebut berisi pesan-pesan gizi dan kebersihan yang 
dipasang pada setiap kelas di semua SD/MI. Bentuk, Isi/pesan, pengadaan dan distribusi 
poster dilakukan oleh Depkes bekerja sama dengan Depdikbud di tingkat pusat maupun 
daerah.

Pemeran aktif dari pelaksanaan penyelenggaraan PMT-AS ini harus memiliki 
persepsi dan pemahaman yang sama dalam mendukung keberhasilan program PMT-AS. 
Petunjuk pelaksanaan dan teknis pelaksanaan program harus benar-benar dimengerti dan 
dapat dilaksanakan dilapangan. Untuk itu, pelatihan bagi pemerean aktif mutlak 
diperlukan. 

5.2.  Saran
Perlu dicegah masalah berbagai hambatan, seperti ketidaktetapan jumlah, macam 

dan kualitas makanan, menu, sistem distribusi, dan kesalahan pengelolaan sumber daya, 
termasuk tenaga dan dana serta penyalahgunaan program bagi kepentingan tertentu.
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