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RINGKASAN N 

Kasuss anemia (kurang darah) banyak ditemukan di Indonesia maupun di banyak 

negaraa berkembang lainnya. Kelompok paling rentan adalah balita dan wanita usia subur 

(termasukk remaja). Walaupun jumlah penelitian yang dilakukan terhadap remaja masih sangat 

sedikit,, semua data secara konsisten menunjukkan bahwa anemia pada remaja merupakan 

masalahh kesehatan masyarakat. Intervensi sangat dibutuhkan untuk menangani masalah ini 

karenaa anemia memiliki dampak negatif pada perkembangan individu dan generasi 

mendatang.. Perbaikan konsumsi zat besi, vitamin A dan zat gizi mikro lainnya merupakan 

tujuann jangka panjang. Sehubungan dengan tingginya angka kejadian anemia, maka 

suplementasii  merupakan intervensi yang paling cocok karena cost-effective serta dampaknya 

dapatt diharapkan mulai tampak dalam jangka waktu beberapa bulan (bab 1). 

Penelitian-penelitiann dalam tesis ini memfokus pada efekifitas suplementasi dengan 

zatt besi dan / atau vitamin A untuk menurunkan angka kejadian anemia pada remaja di 

sekolah.. Penelitian tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari proyek OMNI (Opportunities 

forfor Micronutrient Interventions), yang dikembangkan oleh US AID. 

Pubertass menyebabkan berbagai perubahan pada individu yang mengalaminya, 

sehinggaa sangatlah penting untuk mempertimbangkan faktor maturitas jika merancang 

penelitiann ataupun program untuk kelompok remaja. Namun standar emas untuk menentukan 

maturitass (yaitu melalui pemeriksaan fisik) sulit atau tidak dapat diterima oleh budaya 

Indonesia.. Bagi remaja putri, menarche merupakan indikator proxy untuk maturitas yang telah 

diterimaa kevalidannya, akan tetapi belum terdapat ekuivalen yang terdokumentasi dengan 

baikk dan diterima luas bagi remaja putra. Dalam penelitian-penelitian di tesis ini, menarche 

(bagii  remaja putri) dan ejakulasi pada malam hari ('mimpi basah'; bagi remaja putra) 

digunakann sebagai parameter untuk maturitas. Pada masyarakat yang dilibatkan dalam 

penelitiann ini, yang sebagian besar beragama Islam, kedewasaan fisik juga merupakan suatu 

kejadiann penting dari sudut pandang agama, sehingga tidak terjadi masalah pada saat 

wawancara.. Pada bab 2, kedua parameter tersebut divalidasi terhadap pola pertumbuhan berat 

badan,, tinggi badan dan Indeks Masa Tubuh, yang semuanya ditentukan secara biologis serta 

berhubungann dengan proses maturasi. Kecocokan yang terdapat antara penentuan pubertas 

dengann cara wawancara dan kurva-kurva pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa 
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menarchee dan ejakulasi pada malam hari merupakan parameter pubertas yang sederhana dan 

validd yang dapat diterima penggunaannya di Indonesia, dan kemungkinan besar juga di 

negara-negaraa berkembang lain, (bab 2). 

Surveii  baseline (bab 3) menunjukkan bahwa angka kejadian anemia mencapai 25,8% 

padaa remaja putri, terlepas dari fase maturitasnya, serta masing-masing 24,5% dan 12,1% 

padaa remaja putra yang pre-pubertal dan pubertal. Status sosial-ekonomi, tercermin dalam 

jeniss sekolah, merupakan faktor penentu yang penting bagi resiko terjadinya anemia. 

Dalamm tesis ini, tiga studi suplementasi dilaporkan yang dilaksanakan antara bulan 

Oktoberr 1996 dan bulan Mei 1999 pada 24 SLTP, yaitu terhadap murid-murid yang berusia 

12-155 tahun pada saat mereka diikutsertakan dalam penelitian. Pemberian suplemen 

disupervisii  kecuali saat liburan; pada saat-saat itu suplemen dibawa pulang. 

Padaa studi intervensi pertama (bab 4), selama 14 minggu para peserta diberikan 

suplementasii  seminggu sekali yang terdiri dari 60 mg zat besi+250 ug asam folat (kelompok 

Fe),, 10,000 SI (satuan internasional) vitamin A (kelompok VA), keduanya (kelompok VAFe), 

atauu tidak diberi apa-apa (kelompok kontrol). Semua intervensi tersebut tidak menimbulkan 

kenaikann kadar hemoglobin yang signifikan. Hal ini sepertinya disebabkan oleh kurangnya 

kepatuhan,, yang antara lain berkaitan dengan efek samping dari tablet zat besi. Kadar retinol 

dalamm serum dari remaja putra meningkat dengan pemberian vitamin A saja tetapi bukan 

dengann vitamin A ditambah zat besi. Fenomena ini tidak terjadi pada remaja putri. Bukanlah 

hall  yang mudah untuk menginterpretasi hasil tersebut. Selain oleh kepatuhan yang kurang, 

hasill  ini dapat disebabkan oleh durasi suplementasi yang terlalu pendek, dosis vitamin A yang 

terlaluu sedikit, atau perbedaan kebutuhan (yang menyebabkan perbedaan respon), antara 

remajaa putra dan remaja putri. 

Olehh sebab itu, beberapa penyesuaian dilakukan untuk studi kedua (bab 5). Guna 

mengurangii  efek samping dan meningkatkan kepatuhan, zat besi/asam folat diberikan dalam 

bentukk tablet salut gula dengan dosis yang sama seperti sebelumnya, sedangkan dosis vitamin 

AA ditingkatkan menjadi 20,000 SI per minggu. Rancangan studi ditambah dengan kelompok 

plaseboo serta durasi ditingkatkan menjadi 22 minggu. Kadar hemoglobin pada remaja di 

perkotaann menurun pada semua kelompok. Suplementasi mingguan dengan vitamin A+zat 

besi/asamm folat selama 22 minggu memberi perlindungan kecil tetapi bermakna kepada 

remajaa di perkotaan terhadap penurunan kadar hemoglobin tersebut. Di daerah pedesaan, 

kadarr hemoglobin meningkat di semua kelompok tanpa dapat ditemukan dampak dari 
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intervensi.. Pada tahun 1997, saat studi ini berlangsung, Indonesia dihadapkan dengan krisis 

ekonomi.. Dampak dari krisis tersebut, yang menimbulkan penurunan kualitas makanan yang 

dikonsumsi,, terutama dirasakan oleh orang miskin di perkotaan. Masyarakat pedesaan 

memilikii  kesempatan untuk menambah dietnya, misalnya dengan hasil perkebunan sendiri 

dan/atauu dengan adanya jaringan sosial yang lebih kuat. Pemakaian tablet salut gula untuk zat 

besii  memang meningkatkan kepatuhan dengan menurunkan efek samping. 

Rerataa kadar retinol dalam serum berkisar antara 1,08 dan 1,31 umol/L pada remaja 

putrii  serta antara 1,08 dan 1,36 umol/L pada remaja putra. Meskipun kadar retinol dalam 

serumm <1,05 umol/L terdapat pada 31-53% peserta, kadar <0,70 umol/L jarang ditemukan 

(<10%).. Kadar retinol dalam serum yang terendah terdapat pada remaja putri yang telah 

mengalamii  menarche. Walaupun penting karena dampaknya terhadap anemia, pemberian 

suplementasii  vitamin A ternyata tidak meningkatkan kadar retinol dalam serum, kecuali pada 

remajaa putra pada studi pertama. Tidak jelas apakah hal ini disebabkan oleh dosis yang relatif 

rendah,, jangka waktu yang terlalu panjang antara dosis terakhir dan pengambilan darah, 

dan/atauu oleh kadar retinol dalam serum yang relatif tinggi pada saat baseline (bab 4 4 dan 5). 

Studii  ketiga - yang hanya dilakukan pada kelas tiga di sekolah perkotaan - meneliti 

dampakk supervisi yang lebih ketat dan pendidikan gizi pada kepatuhan terhadap tablet zat besi 

(babb 6). Selama 19 minggu, para murid menerima tablet salut gula berisi zat besi/asam folat 

atauu plasebo setiap minggu. 

Dibawahh supervisi, angka kepatuhan sebagaimana dicatat oleh para petugas lapangan 

mencapaii  87-98%. Angka ini lebih rendah pada kelompok zat besi dibanding dengan 

kelompokk plasebo. Tanpa supervisi, kepatuhan sebagaimana dilaporkan sendiri oleh para 

muridd menurun sampai sekitar 50%. Padaa kelompok besi, angka ini lebih tinggi untuk remaja 

putrii  dibanding dengan remaja putra (48,2% versus 38,4%). Tekanan dari teman-teman (peer 

pressure)pressure) untuk tidak mengonsumsi tablet serta kurangnya wibawa atau keterbatasan 

kemampuann petugas lapangan untuk mempromosikan perubahan sikap mempunyai peran 

dalamm terjadinya kepatuhan yang kurang. 

Walaupunn dengan supervisi ditemukan angka kepatuhan yang mirip antara remaja 

putraa dan remaja putri, namun perbedaan bermakna yang diharapkan antara kadar hemoglobin 

padaa kelompok zat besi dan kelompok plasebo hanya terdapat pada remaja putra saja. Ini 

berarti,, supervisi tidaklah menjamin konsumsi tablet tersebut, terutama oleh remaja putri. Jika 

ditanyaa secara eksplisit, remaja putri mengaku telah memberi tablet yang diterima kepada 
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anggotaa keluarganya yang lain atau membuang tablet. Laporan petugas lapangan mengenai 

angkaa kepatuhan oleh remaja putri menjadi lebih tinggi daripada remaja putra, disebabkan 

remajaa putra lebih terbuka dalam penolakan instruksi, sementara remaja putri pura-pura 

menelann suplemen yang diterima. 

Hasill  studi-studi yang dilaporkan dalam tesis ini tidak sesederhana penelitian lain 

yangg dilakukan pada remaja. Tinjauan pustaka yang kritis terhadap penelitian relevan (bab 7) 

menunjukkann perbedaan-perbedaan antara penelitian yang telah dipublikasikan walau 

jumlahnyaa sedikit, yang sebagian besar merupakan studi-studi efficacy, dengan studi-studi 

effectivenesseffectiveness dalam situasi rutin. Studi-studi efficacy tersebut selain melakukan supervisi ketat 

terhadapp konsumsi suplemen, juga hanya melaporkan hasil yang menyangkut para subyek 

yangg patuh pada suplementasi yang diberikan. Sebaliknya, tujuan dari studi-studi kami adalah 

untukk menentukan efektifitas suplementasi dalam konteks program. Ditemukan bahwa 

kepatuhann - yang berkaitan dengan efek samping - memiliki pengaruh besar terhadap dampak 

intervensii  terhadap kadar hemoglobin dan retinol dalam serum. 

OverviewOverview (bab 8) menyimpulkan bahwa institusi seperti sekolah merupakan akses 

yangg baik terhadap kelompok sasaran, akan tetapi bahwa ada berbagai syarat yang harus 

dipenuhii  guna mencapai hasil yang optimal dari intervensi yang dianggap paling sederhana, 

yaituu suplementasi. Semua pihak perlu dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi dari 

program-programm inovatif. Pihak tersebut termasuk departemen terkait dengan wakil-

wakilnyaa sampai ke tingkat lokal, serta - pada tingkat mikro - para guru, orang tua dan murid. 

Maka,, suatu pendekatan lintas-sektoral dibutuhkan, lengkap dengan komunikasi dan 

koordinasii  yang baik. Sangatlah penting bahwa tugas-tugas baru guru berkaitan dengan 

kegiatann suplementasi tercantum dalam uraian tugas mereka. Media masa (terutama televisi) 

atauu saluran komunikasi tradisional seharusnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

luass terhadap masalah ini, menyambung pada persepsi-persepsi yang beredar sekaligus 

meluruskannya,, serta terfokus pada perubahan sikap supaya timbul rasa ikut bertanggung 

jawabb untuk mengurangi masalah tersebut. 

Berkaitann dengan manajemen dan logistik intervensi suplementasi di sekolah, 

beberapaa hal penting perlu diperhatikan: air minum tersedia, tablet dapat diterima dari segi 

bentuk,, ukuran dan efek samping, serta program suplementasi harus disesuaikan dengan 

jadwall  sekolah yang ada. Terutama, solusi-solusi kreatif perlu dicari berkaitan dengan 

distribusii  suplemen dan kegiatan pemantauan selama masa libur dan ujian sekolah. 
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Terakhir,, walaupun sudah jelas bahwa program harus selalu berdasarkan bukti ilmiah, 

sangatlahh penting untuk memilih pendekatan yang tepat dalam mengevaluasi dampak 

programm tersebut. Supaya hasil evaluasi bermakna bagi para penentu kebijakan dan program 

managersmanagers maka lebih penting untuk mengetahui apa yang efektif, dalam kondisi yang 

bagaimanabagaimana dan dengan biaya yang berapa, daripada apa yang mestinya efektif, berdasarkan 

penelitiann yang dilakukan dalam kondisi yang ideal. Oleh karena itu, pendekatan plausibility 

lebihh tepat. Pendekatan ini membutuhkan evaluasi berdasarkan sistem monitoring yang 

intrinsikk terhadap inputs, outputs dan outcomes. Apabila semua hasil menunjukkan ke arah 

yangg diharapkan, dianggap masuk akal (plausible) untuk mengatakan bahwa hasil yang 

didapatt adalah karena dampak program. 

Babb terakhir diakhiri dengan rekomendasi untuk: 

i.. Memasukkan remaja sebagai kelompok sasaran dalam semua survei yang menentukan 

angkaa kejadian kekurangan zat gizi mikro, terutama zat besi, vitamin A dan zat seng, 

sertaa untuk melaporkan data secara terpisah per jenis kelamin, umur dan fase maturasi; 

ii .. Memasukkan remaja dalam program suplementasi baik sebagai penerima suplemen 

maupunn sebagi agen perubahan; 

iii .. Menggunakan sekolah sebagai sarana (tambahan) guna menurunkan angka kejadian 

anemiaa (dan mungkin juga kekurangan zat gizi mikro yang lain) pada remaja, dengan 

didukungg oleh pemasaran sosial yang sesuai dengan budaya setempat dan gender-spesiük 

gunaa mencapai rasa memiliki yang luas terhadap program tersebut; 

iv.. Meneruskan intervensi suplementasi sampai kuantitas dan kualitas diet telah mencukupi 

kebutuhan; ; 

v.. Melakukan studi efektifitas guna merancang program setelah efficacy sebuah intervensi 

telahh dibuktikan, dan menggunakan pendekatan plausibility untuk mengevaluasi dampak 

program. . 
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