
Anak Sehat Indonesia (ASI) HIMALOGISTA part-1 (one)     

Jajanan merupakan makanan ringan yang 

banyak diminati masyarakat, utamanya anak-

anak. Jajanan memiliki bentuk, warna, dan rasa 

beragam yang tentunya akan menarik minat 

mereka. Namun, apa jadinya jika jajanan 

tersebut mengandung bahan tambahan yang 

berbahaya bagi kesehatan? Dewasa ini, banyak 

beredar jajanan yang menggunakan bahan 

tambahan pangan yang berbahaya. Di samping 

penambahan penyedap atau pengawet, ada juga 

yang menambahkan pewarna non pangan untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. Lalu, 

bagaimana cara mengetahuinya? 

  

Pada hari Sabtu, 31 Maret 2012, divisi Peduli Pangan menyelenggarakan acara Anak Sehat 

Indonesia (ASI) di SD Muhammadiyah 8 Malang. ASI merupakan wujud pengabdian 

masyarakat Himalogista untuk menginformasikan tentang mutu dan keamanan pangan bagi 

siswa-siswi SD. Acara ASI kali ini mengusung tema “Menjaga Kesehatan Anak Indonesia 

Dengan Meningkatkan Pemahaman Tentang Bahaya Tambahan Pangan”. Penyuluhan diberikan 

kepada siswa Sekolah Dasar, khususnya kelas 4 dan 5, dengan harapan mereka mampu 

mengetahui bahan tambahan dalam makanan yang baik dan yang tidak untuk dikonsumsi. 

Acara dibuka dengan Sambutan dari Ketua Pelaksana (Leny 

Yudha F.), sambutan dari Ketua Himalogista (M. Fatkhul 

Mubin), dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah 

(Nasiruddin Hidayat). Selepas sambutan, dilanjutkan dengan 

pemberian materi oleh Ajeng Adisti A. Materi yang 

disampaikan mengenai bahan-bahan tambahan pangan, 

khususnya pewarna makanan alami dan sintesis. Selain diikuti 

oleh para siswa, penyuluhan juga dihadiri oleh Bapak Kepala 

Sekolah dan dua guru. Untuk memudahkan pemahaman 

tentang bahaya pewarna sintesis, dilakukan demonstrasi 

mengenai efek dari pewarna pada saos tomat. Demonstrasi 

dibantu oleh dua orang siswi dengan cara membandingkan 

perasan tomat, saos tomat bermerek dan saos tomat kiloan 

pada selembar kain putih. Dari demo tersebut, siswa SD dapat 

mengetahui bahwa bekas noda saos kiloan yang mengandung 

pewarna tekstil member warna lebih terang dan sulit untuk 

dihilangkan. 

 



 

“Sebenarnya materi disampaikan sudah bagus 

dan masuk untuk anak-anak, namun karena ekspektasi anak-anak yang luar biasa aktif, kami 

sedikit kesulitan mengatur kondisi pada saat acara berlangsung”, komentar Reza Widyasaputra, 

selaku Ketua Divisi Peduli Pangan. Memang antusiasme siswa-siswi SD terhadap acara ASI ini 

sangat besar. Terlihat banyak siswa yang mengajukan pertanyaan tentang materi, salah satunya 

adalah Dafa (siswa kelas 5). Para siswa yang berani mengajukan maupun menjawab pertanyaan 

mendapatkan hadiah dari panitia sebagai wujud apresiasi mereka terhadap acara ini. 

 

Selain penyuluhan dan demonstrasi tentang pewarna makanan, acara ASI juga dimeriahkan 

dengan permainan yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian kue 

bolu kepada para siswa. Lalu, acara diakhiri dengan kegiatan foto bersama siswa, guru dan 

panitia. 

  

“Untuk ke depannya, semoga kami bisa lebih menguasai kondisi kelas. Sehingga, materi bisa 

lebih mantap untuk disampaikan ke anak-anak”, ungkap Reza Widyasaputra sebagai bentuk 

pengharapan acara ASI selanjutnya. 
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