
 

 

SIARAN PERS  

Kabupaten Bogor Apresiasi Aisyiyah dan YAICI dalam Memerangi Gizi Buruk 

 

Bogor, 12 Maret 2020 - Bupati Kabupaten Bogor mengapresiasi peran organisasi masyarakat seperti 

Aisiyah dan Yayasan Abhipraya Insan Cendikia Indonesia (YAICI), dalam memerangi gizi buruk melalui 

kegiatan sosialiasi dan edukasi yang dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini disampaikan 

oleh Drg Mike Kaltarina MARS yang hadir mewakili Bupati Bogor, Ade Yasin, SH, MH., dalam acara 

“Edukasi Gizi Berkesinambungan”, yang dilakukan di Kabupaten Bogor, Kamis (12/3/2020). 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendata ada sekitar 188.996 balita di Kabupaten Bogor 

yang tumbuh dengan gizi buruk atau stunting hingga akhir 2018 lalu. Angka ini cukup besar, meski 

penduduk Kabupaten Bogor berjumlah hampir 5,7 juta jiwa. Ade bertekad untuk menguranginya, 

salah satunya adalah dengan terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pola asuh dan 

pola makan anak. 

“Gizi buruk harus diatasi dengan pendektan lintas sektoral. Bukan hanya oleh Pemerintah tetapi juga 

oleh Masyarakat. Peran organisasi masyarakat sangat penting. Kami mengapresiasi Aisiyah dan 

YAICI, yang melakukan edukasi kepada masyakarat di Kabupaten Bogor,” ujar Mike 

Arif Hidayat Ketua YAICI menambahkan, pola makan anak dalam 1000 hari pertama sangat penting. 

Bila anak terbiasa dengan asupan yang tinggi gula maka anak akan cenderung menolak untuk 

diberikan makanan yang kurang manis. Salah satu asupan tinggi gula yang masih banyak diberikan 

oleh orang tua di pedesaan adalah kental manis, yang kerap dianggap oleh masyarakat sebagai susu 

bernutrisi. “Persepsi yang salah tentang kental manis, ditunjang oleh harga yang relatif murah dan 

tersedia hingga ke warung-warung dipelosok, membuat masyarakat masih terus memberikan kental 

manis yang diseduh air,” ujar Arif. 

Arif yang melakukan survei kecil sebelum acara menemukan bahwa beberapa ibu rumah tangga 

yang memiliki balita dan anak-anak dibawah 10 tahun masih rutin memberikan kental manis kepada 

anaknya. Mereka umumnya tidak tahu bahwa kental manis bukanlah susu yang disajikan sebagai 

minuman anak. Warung di sekitar lokasi acara juga mengatakan permintaan pada umumnya 

masyarakat mencari SKM. “Karenanya edukasi bahwa kental manis adalah toping dan dapat 

membentuk adiksi pada anak perlu disosialisasikan”, tambahnya 

Pada kesempatan ini Wakil Ketua Aisiyah Bidang Kesehatan, Dra. Noor Rochma Pratiknya 

mengatakan bonus demografi adalah sebuah tantangan yang perlu disikapi bersama. Dalam hal ini 

Aisyiyah telah berusaha bersama YAICI untuk membangun generasi emas Indonesia 2045 melalui 

kerjasama edukasi gizi berkesinambungan yang bertemakan bijak menggunakan Susu Kental Manis. 

“Mari kita bersama memperhatikan generasi kita dengan bijak menggunakan SKM yang dimulai dari 

peran Ibu”. 

 



YAICI dan Aisyiyah juga berencana melakukan penelitian tentang gizi buruk, pola pangan anak dan 

persepsi tentang susu kental manis di kabupaten Bogor.  Penelitian akan dilakukan di 14 puskesmas 

di 6 kecamatan, antara lain Leuwiliang, Jasinga, Parung, Cileungsi, Pamijahan, Cibungbulang. 

Penelitian yang sama telah dilakukan di 3 provinsi di Indonesia yaitu di Aceh, Kalimantan Tengah dan 

Sulut.  Salah satu temuan menarik adalah konsumsi rutin kental manis pada beberapa anak dengan 

gizi buruk. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang pola makan pada 

anak-anak dengan gizi buruk. 

Tentang Aisyiyah 

Aisyiyah sebagai organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang kini memasuki abad kedua yang juga 

telah berkiprah secara luas dalam menjalankan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dan tajdid dalam 

semua aspek kehidupan. Kiprah dakwah ‘Aisyiyah ditunjukkkan dengan memberikan perhatian dan 

solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat yakni masalah pendidikan, ekonomi, 

termasuk di dalamnya bidang kesehatan.  

Sejak awal kehadirannya di tahun 1917, ‘Aisyiyah  sudah berkiprah dalam mempersiapkan generasi 

penerus bangsa melalui program pendidikan untuk anak balita. Yang kemudian dikenal TK  Bustanul 

Athfal ‘Aisyiyah. Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2018, TK BA Aisyiyah sudah 

mencapai jumlah 26.000 di seluruh Indonesia. Secara struktur, organisasi Aisyiyah sudah berada di 

34 Propinsi, 416 Daerah (tingkat kabupaten/kota) dan 22260 Cabang (tingkat kecamatan).  

Mencermati bonus demografi, 100 tahun Indonesia dan mempersiapkan generasi emas, ‘Aisyiyah 

dalam bidang kesehatan sudah mempersiapkan beberapa program kesehatan yang mendukung 

tercapainya generasi emas 2045. Program-program tersebut adalah program Kesehatan Ibu dan 

Anak, program kesehatan reproduksi, program MAMPU, program literasi gizi, pemberantasan 

Penyakit  Menular diantaranya melalui program Community TB Care ‘Aisyiyah yang berada di 12 

Propinsi 120 Kabupaten, pencegahan Penyakit Tidak Menular,  pencegahan stunting, imunisasi, PHBS 

dan Kesehatan Jiwa. Dalam pelaksanaannya semua program terintegrasi dalam Gerakan Aisyiyah 

Sehat (GRASS) di Desa Sehat Qoriah Thoyibah.  
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