
KONSEP DASAR ILMU GIZI 

 

Beberapa Pengertian / Istilah Dalam Gizi 

1. Ilmu Gizi (Nutrience Science) adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang 

makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal/ tubuh. 

2. Zat Gizi (Nutrients) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan 

fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta 

mengatur proses-proses kehidupan. 

3. Gizi (Nutrition) adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang 

dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, 

metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan, untuk mempertahankan 

kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dri organ-organ, serta menghasilkan 

energi. 

4. Pangan adalah istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. 

5. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-

unsur/ ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila 

dimasukkan ke dalam tubuh. 

6. Bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah. 

7. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan 

zat-zat gizi. 

Kata ―gizi‖ berasal dari bahasa Arab ghidza, yg berarti ―makanan‖. Ilmu gizi bisa berkaitan 

dengan makanan dan tubuh manusia. 

Dalam bahasa Inggris, food menyatakan makanan, pangan dan bahan makanan. 

Pengertian gizi terbagi secara klasik dan masa sekarang yaitu : 

1. Secara Klasik : gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh (menyediakan 

energi, membangun, memelihara jaringan tubuh, mengatur proses-proses kehidupan 

dalam tubuh). 

2. Sekarang : selain untuk kesehatan, juga dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang 

karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas 

kerja. 

Sejarah Perkembangan Ilmu Gizi 

http://www.lusa.web.id/tag/pengertian/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/tag/kesehatan/
http://www.lusa.web.id/tag/tubuh/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/tag/ikatan/
http://www.lusa.web.id/tag/tubuh/
http://www.lusa.web.id/tag/energi/
http://www.lusa.web.id/tag/proses/
http://www.lusa.web.id/tag/proses/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/tag/proses/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/tag/normal/
http://www.lusa.web.id/tag/proses/
http://www.lusa.web.id/tag/metabolisme/
http://www.lusa.web.id/tag/pengeluaran/
http://www.lusa.web.id/tag/pertumbuhan/
http://www.lusa.web.id/tag/normal/
http://www.lusa.web.id/tag/energi/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/tag/unsur/
http://www.lusa.web.id/tag/unsur/
http://www.lusa.web.id/tag/ikatan/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/tag/tubuh/
http://www.lusa.web.id/tag/tubuh/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/tag/tubuh/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/tag/ghidza/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/tag/tubuh/
http://www.lusa.web.id/tag/manusia/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/tag/pengertian/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/tag/kesehatan/
http://www.lusa.web.id/tag/tubuh/
http://www.lusa.web.id/tag/energi/
http://www.lusa.web.id/tag/tubuh/
http://www.lusa.web.id/tag/proses/
http://www.lusa.web.id/tag/proses/
http://www.lusa.web.id/tag/tubuh/
http://www.lusa.web.id/tag/kesehatan/
http://www.lusa.web.id/tag/ekonomi/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/
http://www.lusa.web.id/tag/perkembangan/
http://www.lusa.web.id/tag/otak/
http://www.lusa.web.id/tag/sejarah/
http://www.lusa.web.id/tag/perkembangan/
http://www.lusa.web.id/category/gizi/


Berdiri tahun 1926, oleh Mary Swartz Rose saat dikukuhkan sebagai profesor ilmu gizi di 

Universitas Columbia, New York, AS. Pada zaman purba, makanan penting untuk  

kelangsungan hidup. Sedangkan pada zaman Yunani, tahun 400 SM ada teori Hipocrates 

yang menyatakan bahwa makanan sebagai panas yang dibutuhkan manusia, artinya manusia 

butuh makan. 

Beberapa penelitian yang menegaskan bahwa ilmu gizi sudah ada sejak dulu, antara lain: 

1. Penelitian tentang Pernafasan dan Kalorimetri – Pertama dipelajari oleh Antoine 

Lavoisier  (1743-1794). Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan  penggunaan 

energi makanan yang meliputi  proses pernafasan, oksidasi dan kalorimetri. Kemudian 

berkembang hingga awal abad 20, adanya  penelitian tentang pertukaran energi dan 

sifat-sifat bahan  makanan pokok. 

2. Penemuan Mineral – Sejak lama mineral telah diketahui dalam tulang dan gigi. Pada 

tahun 1808 ditemukan kalsium. Tahun 1808, Boussingault menemukan zat besi 

sebagai zat esensial. Ringer (1885) dan Locke (1990), menemukan cairan tubuh perlu 

konsentrasi elektrolit tertentu. Awal abad 20, penelitian Loeb tentang pengaruh 

konsentrasi garam natrium, kalium dan kalsium klorida terhadap jaringan hidup. 

3. Penemuan Vitamin – Awal abad 20, vitamin sudah dikenal. Sejak tahun 1887-1905 

muncul penelitian-penelitian dengan makanan yang dimurnikan dan makanan utuh. 

Dengan hasil: ditemukan suatu zat aktif dalam makanan yang tidak tergolong zat gizi 

utama dan berperan dalam pencegahan penyakit (Scurvy dan Rickets). Pada tahun 

1912, Funk mengusulkan memberi nama vitamine untuk zat tersebut. Tahun 1920, 

vitamin diganti menjadi vitamine dan diakui sebagai zat esensial. 

4. Penelitian Tingkat Molekular dan Selular – Penelitian ini dimulai tahun 1955, dan 

diperoleh pengertian tentang struktur sel yang rumit serta peranan kompleks dan vital 

zat gizi dalam pertumbuhan dan pemeliharaan sel-sel. Setelah tahun 1960, penelitian 

bergeser dari zat-zat gizi esensial ke inter relationship antara zat-zat gizi, peranan 

biologik spesifik, penetapan kebutuhan zat gizi manusia dan pengolahan makanan 

thdp kandungan zat gizi. 

5. Keadaan Sekarang – Muncul konsep-konsep baru antara lain: pengaruh keturunan 

terhadap kebutuhan gizi; pengaruh gizi terhadap perkembangan otak dan perilaku, 

kemampuan bekerja dan produktivitas serta daya tahan terhadap penyakit infeksi. 

Pada bidang teknologi pangan ditemukan : cara mengolah makanan bergizi, fortifikasi 

bahan pangan dengan zat-zat gizi esensial, pemanfaatan sifat struktural bahan pangan, 
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dsb. FAO dan WHO mengeluarkan Codex Alimentaris (peraturan food labeling dan 

batas keracunan). 

Ruang Lingkup Ilmu Gizi 

Ruang lingkup cukup luas, dimulai dari cara produksi pangan, perubahan pascapanen 

(penyediaan pangan, distribusi dan pengolahan pangan, konsumsi makanan serta cara 

pemanfaatan makanan oleh tubuh yang sehat dan sakit). 

Ilmu gizi berkaitan dengan ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, 

faal, biologi molekular dan kedokteran. 

Informasi gizi yang diberikan pada masyarakat, yang meliputi gizi individu, keluarga dan 

masyarakat; gizi institusi dan gizi olahraga. 

 

Nutrisi adalah zat dalam makanan yang menyediakan energi, membantu   ―membakar‖ nutrisi 

lain menjadi energi bagi tubuh kita,  dan  memperbaiki jaringan. Berbagai jenis nutrisi  ialah 

Protein, Karbohidrat, Lemak, Vitamin, Mineral dan Air. 

Protein 

Protein merupakan bagian penting dari tulang, otot, dan kulit. Bahkan dalam setiap sel dalam 

tubuh kita terdapat protein . Protein mempunyai banya fungsi, antara lain adalah membantu 

memecah nutrisi  untuk menjadi energi, sebagai struktur bangunan dalam tubuh, dan 

menghancurkan  racun. 

Protein terdiri dari blok bangunan yang disebut asam amino. Tubuh kita  dapat memproduksi 

beberapa  asam amino. Protein yang kita  peroleh dari daging dan produk hewani lainnya 

mengandung semua asam amino yang kita butuhkan. Protein dari daging dan produk hewani 

yang lain juga disebut  sebagai protein lengkap. Berbeda dengan dengan protein Nabati yang 

tidak mengandung semua asam amino yang kita butuhkan, untuk melengkapi asam amino 

yang kita butuhkan kita perlu mengkonsumsi beberapa makanan nabati agar kita memperoleh 

asam amino yang lengkap yang kita butuhkan. 

Beberapa Sumber protein yang sangat baik baik antara lain meliputi, Ikan,  kerang, Daging 

unggas, Daging merah (sapi, babi, domba), Telur, Kacang-kacangan, Selai kacang, Biji bijian 

Produk dari kedelai (tahu, tempe, burger vegetarian), Susu dan produk terbuat dari susu (keju, 

keju cottage, yoghurt) 

Karbohidrat 

Makanan yang kita  makan mengandung berbagai jenis karbohidrat. Dari jenis jenis 

karbohidrat ada yang lebih baik untuk kesehatan kita dibanding jenis karbohidrat yang 

lainnya.  Jenis jenis kabohidrat antara lain adalah: 
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 Gula. Gula  secara alami dapat ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan  susu. 

Makanan seperti kue dan biskuit memiliki pemanis buatan atau juga disebut dengan 

gula tambahan. Gula yang kita dapatkan secata alami maupun yang didapat dari gula 

tambahan  Semuanya dapat diubah menjadi glukosa, atau zat  gula darah. Sel-sel kita 

membakar glukosa dan menjadikan energi. 

 Zat tepung. Zat tepung  di  dalam tubuh kita dipecah menjadi gula. Zat tepung dapat 

ditemukan dalam sayuran tertentu, seperti kentang, buncis, kacang polong, dan 

jagung. Ia juga ditemukan dalam roti, sereal, dan biji-bijian. 

 Serat . Serat  adalah karbohidrat yang yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita.  Serat  

melewati tubuh kita  tanpa dipecah menjadi gula. Meskipun tubuh kita tidak 

mendapatkan energi dari serat, kita masih perlu mengkonsumsi  serat untuk tetap 

sehat. Serat membantu menyingkirkan lemak berlebih dalam usus, yang membantu 

mencegah penyakit jantung. Serat juga membantu mendorong makanan melalui usus, 

yang membantu mencegah sembelit. Makanan tinggi serat ialahbuah-buahan, sayuran, 

kacang-kacangan, kacang polong, biji-bijian, dan gandum makanan (seperti roti 

gandum, oatmeal, dan beras merah). 

Meskipun tubuh kita memerlukan glukosa, akan tetapi kita perlu menjaganya agar tetap 

seimbang. Jika kadar glukosa dalam darah tinggi dalam rentan waktu yang lama, maka kita 

berpotensi untuk terserang penyakit diabetes  tipe 2 . Untuk menjaga glukosa darah, kita 

perlu  membatasi makanan dengan gula tambahan. Kita dapat mengetahui apakah sebuah  

makanan telah menambahkan  gula dengan melihat daftar bahan bahan pada kemasan 

makanan tersebut. Carilah istilah-istilah seperti, Jagung, Dekstrosa, Fruktosa, Glukosa, 

Laktosa, Maltosa, Sukrosa, Madu, Gula,Gula merah, dan Sirup. 

Sebaiknya kita mengkonsumsi karbohidrat yang sehat dan alami. Karbohidrat yang sehat 

antara lain adalah Zat gula alami buah-buahan, sayuran, susu, dan produk susu,Serat dan Zat 

tepung dalam makanan gandum, buncis, kacang polong, dan jagung 

Lemak 

Agar tubuh kita tetap stabil, tubuh kita juga membutuhkan Lemak. Lemak memiliki fungsi 

antara lain sebagai sumber energi, memproduksi zat zat yang dibutuhkan oleh tubuh, serta 

membantu tubuh menyerap vitamin tertentu dari makanan. Tidak semua makanan berlemak 

baik untuk kesehatan kita. Lemak yang baik untuk kita konsumsi adalah lemak tak jenuh 

tunggal ( monounsaturated ) dan lemak tak jenuh jamak (polyunsaturated). Dengan 

mengkonsumsi lemak tak jenuh kita dapat meminimalisir akan terserang penyakit jantung.  

Beberapa makanan yang mengandung lemak tak jenuh tunggal antara lain adalah, Minyak 



zaitun, Minyak kacang, Minyak canola,  dan  Alpukat. Dan beberapa makanan yang memiliki 

kandungan lemak tak jenuh jamak tinggi antara lain adalah minyak jagung, minyak biji 

kapas, dan minyak kedelai. 

Jenis lemak yang kurang baik untuk kesehatan kita  adalah lemak jenuh dan trans yang  dapat 

meningkatkan risiko penyakit jantung dengan menyebabkan penumpukan zat lemak dalam 

arteri yang dapat menghambat aliran  darah  yang kaya oksigen ke jantung kita. Lemak ini 

juga dapat meningkatkan risiko stroke dengan menyebabkan penumpukan zat lemak yang 

sama dalam arteri yang menjadi saluran aliran darah  ke otak kita. Sebuah penelitian juga 

menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi banyak lemak trans dapat meningkatkan risiko 

kanker payudara. 

Makanan yang memiliki kandungan lemak jenuh tinggi  antara lain Daging merah (sapi, babi, 

domba), Daging unggas, Mentega, Susu, Minyak kelapa, Minyak kelapa sawit. Sedangkan 

lemak trans dapat kita jumpai pada beberapa makanan yang digoreng seperti seperti kerupuk, 

donat, dan dan kentang goreng. 

Sama halnya dengan lemak jenuh dan lemak trans. Kolesterol juga kurang baik bagi 

kesehatan kita, yang juga dapat meningkatkan resiko serangan jantung. Kolesterol juga dapat 

kita temukan daging merah (sapi, babi, domba) dan daging unggas. 

Meskipun lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh jamak baik untuk kesehatan kita, 

namun kita tetap teratur dalam mengkonsumsi lemak tersebut. Karena jika lemak terus 

bertambah maka tubuh kita akan mengalami kegemukan yang dapat beresiko terserang 

penyakit lain seperti diabetes dan obesitas. 

Vitamin 

Vitamin adalah zat yang ditemukan dalam makanan yang dibutuhkan tubuh kita  untuk 

pertumbuhan dan kesehatan. Ada 13 vitamin yang dibutuhkan tubuh kita . Masing masing 

vitamin memiliki fungsi tersendiri. Berikut adalah beberapa vitamin yang dibutuhkan oleh 

tubuh kita. 

Vitamin A. Vitamin A berfungsi melindungi tubuh kita dari beberapa infeksi, serta 

membantu menjaga kulit kita agar tetap sehat. Vitamin A dapat kita temukan pada makanan 

seperti brokoli, bayam, wortel, labu, ubi jalar, hati, telur, susu, krim, dan keju. 

Vitamin B1. Vitamin B1 berfungsi membantu tubuh kita dalam mencerna karbohidrat serta 

baik dalam menjaga sistem saraf. Vitamin B1 dapat kita temukan pada makanan seperti hati, 

kacang, sereal, roti, dan susu. 



Vitamin B2. Vitamin B2 baik dalam  menjaga kesehatan kulit kita. Untuk memenuhi 

kebutuhan akan vitamin B2, kita bisa mengkonsumsi Hati, telur, keju, susu, makanan hijau , 

kacang polong, dan gandum. 

Vitamin B3. Vitamin B3 berfungsi membantu tubuh kita dalam menggunakan protein, lemak 

dan karbohidrat. Selain itu Vitamin B3 juga baik dalam menjaga sistem sarafdan kulit kita. 

Vitamin B3 dapat kita temukan dalam makanan antara lain Hati, ragi, kacang, daging, ikan, 

dan unggas. 

Vitamin B5. Vitamin b5 membantu dalam proses penggunaan karbohidrat dan lemak dan 

membantu dalam produksi sel darah merah. Vitamin ini dapat kita temukan dalam daging 

sapi, ayam, lobster, susu, telur, kacang, kacang polong, brokoli, ragi, dan biji-bijian. 

Vitamin B6. Vitamin B6 berfungsi membantu tubuh kita dalam menggunakan protein dan 

lemak dan membantu dalam proses transportasi oksigen serta sangat baik untuk kesehatan 

saraf kita. Vitamin ini terkandung dalam  Hati, biji-bijian, kuning telur, kacang, pisang, 

wortel, dan ragi. 

Vitamin B 9 (asam folat).  Vitamin b9 membantu dalam produksi sel  baru dan 

memeliharanya, serta dapat mencegah cacat lahir. Makanan hijau, hati, ragi, kacang, kacang 

polong, jeruk, sereal dan  gandum mengandung vitamin jenis ini. 

Vitamin B12. Vitamin B12 dapat membantu dalam produksi sel darah merah dan sangat baik 

untuk kesehatan saraf.  Vitamin B12 dapat kita temukan pada Susu, telur, hati, unggas, 

kerang, sarden, dan telur. 

Vitamin C. Vitamin C bermanfaat dalam menjaga kesehatan tulang, kulit dan pembuluh 

darah. Makanan yang mengandung Vitamin C antara lain jeruk,  tomat, kentang, pepaya, 

stroberi, dan kubis. 

Vitamin D. Vitamin D sangat baik dalam menjaga kesehatan tulang. Untuk memenuhi 

kebutuhan vitamin D kita cukup berjemur atau terkena sinar matahari selama 5- 30 menit 

minimal 2 kali dalam seminggu. Selain itu kita juga bisa mengkonsumsi makanan antara lain  

seperti Hati dan Susu. 

Vitamin E. Vitamin E dapat memelihara sel tubuh kita dari kerusakan, memperlancar aliran 

darah, serta mampu memperbaiki jaringan tubuh. Makanan yang mengandung Vitamin E 

antara lain kuning telur, hati sapi, ikan, susu, brokoli, dan bayam. 

Vitamin H (Biotin). Vitamin H dapat membantu tubuh dalam  menggunakan karbohidrat dan 

lemak serta membantu dalam pertumbuhan sel.  Kita dapat menemukan Vitamin H dalam 

Hati, kuning telur, tepung kedelai, sereal, ragi, kacang polong, buncis, kacang, tomat, dan 

susu. 



Vitamin K. Vitamin K membantu dalam proses pembekuan darah dan pembentukan tulang. 

bayam, kubis, keju, bayam, brokoli,  kubis, dan  tomat. Selain itu, tubuh kita juga 

memproduksi vitamin K. 

Mineral 

Sama halnya dengan   vitamin, mineral adalah zat yang ditemukan dalam makanan yang 

dibutuhkan tubuh kita  untuk pertumbuhan dan kesehatan. Ada dua jenis mineral: 

macrominerals dan jejak mineral. Macrominerals adalah mineral yang dibutuhkan tubuh 

dalam jumlah yang lebih besar, yaitu  kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, dan 

klorida. Sedangkan jejak mineral terdiri dari  besi, tembaga, yodium, seng, fluorida, dan 

selenium. 

Kalsium. Kalsium membantu dalam pembentukan tulang dan gigi serta membantu 

menjalankan fungsi otot dan saraf. Kalsium terkandung dalam ikan Salmon, sarden, susu, 

keju, yoghurt, kubis Cina, kangkung, lobak, sawi, brokoli, dan jeruk. 

Khlorida. Klorida berfungsi menjaga keseimbangan kadar air di seluruh tubuh kita. Klorida 

terkandung dalam Garam, rumput laut, gandum, tomat, selada, seledri, buah zaitun, sarden, 

daging sapi,  dan keju. 

Tembaga. Tembaga membantu melindungi sel dari kerusakan dan juga  untuk membentuk 

tulang dan sel darah merah. Tembaga dapat ditemukan dalam kerang (terutama tiram), coklat, 

jamur, kacang, dan  gandum. 

Fluoride. Floride berfungsi memperkuak tulang dan gigi. Kopi dan dan teh merupakan 

makanan yang mengandung flouride. 

Yodium. Youdium membantu menjalankan fungsi kelenjar  tiroid.  Tiroid terkandung dalam 

Seafood, dan garam beryodium. 

Zat Besi. Zat Besi membantu sel darah merah dan mengantarkan oksigen ke seluruh jaringan 

tubuh serta membantu menjalankan fungsi otot.  Untuk memenuhi kebutuhan zat besi kita 

dapat mengkonsumsi Daging merah, unggas, ikan, hati, tepung kedelai, telur, kacang-

kacangan, kacang polong,  bayam, lobak hijau, kerang,  dan sereal. 

Magnesium. Magnesium berfungsi  untuk membentuk tulang dan gigi serta  untuk 

memeliahara syaraf dan otot agar tetap normal. Magnesium terkandung dalam beberapa 

makanan ysitu   kacang-kacangan, seafood, susu, keju, dan yogurt. 

Fosfor. Fosfor sama halnya dengan magnesium yang berfungsi  untuk membentuk tulang dan 

gigi serta  untuk memeliahara syaraf dan otot agar tetap normal. Fosfor dapat kita temukan 

pada makan antara lain Susu, yoghurt, keju, daging merah, unggas, ikan, telur, kacang-

kacangan, dan  kacang polong. 



Kalium. Kalium berfungsi menjaga keseimbangan kadar air di seluruh tubuh kita serta 

berfungsi  memeliahara syaraf dan otot agar tetap normal. Kalium terkandung dalam Susu, 

pisang, tomat, jeruk, melon, kentang, ubi jalar, plum, kismis, bayam, lobak, kangkung, dan 

kacang polong. 

Selenium. Selenium berfungsi mencega kerusakan pada sel serta membantu fungsi kelenjar 

tiroid. Sayuran, ikan, kerang, daging merah, biji-bijian, telur, ayam, hati, bawang putih, dan 

ragi bisa kita konsumsi untuk memeneuhi kebutuhan akan Selenium. 

Sodium. Sodium sama halnya dengan kalium yang berfungsi menjaga keseimbangan kadar 

air di seluruh tubuh kita serta berfungsi  memeliahara syaraf dan otot agar tetap normal. 

Makanan yang mengandung Sodium antara lain adalah Garam, susu, keju, bit, seledri, daging 

sapi, daging babi, sarden, dan buah zaitun hijau. 

Seng (Zinc). Seng berfungsi dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu dalam 

penyembuhan luka. Selain itu Seng juga berfungsi membantu tubuh kita untuk melawan 

penyakit.  Seng dapat kita temukan dalam beberapa makanan antara lain Hati, telur, makanan 

laut, daging merah, tiram,  telur, kacang-kacangan,  biji-bijian, sereal, gandum, dan biji labu. 

Air 

Air adalah bagian penting dari tubuh kita. Bahkan lebih dari 60 persen tubuh kita terdiri dari 

air.Beberapa fungsi 

 Membasahi jaringan, seperti  di sekitar mulut, mata, dan hidung 

 Mengatur suhu tubuh anda 

 Sebagai Bantalan  sendi kita 

 Membantu tubuh kita  mendapatkan nutrisi 

Oleh karenanya sangat penting untuk kita mengkonsumsi air secukupnya. Nah seberapa 

banyakkah tubuh kita membutuhkan air?. Untuk menjawab pertanyaan ini kita anda bisa 

membaca artikel saya yang berjudul ‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASALAH GIZI DI INDONESIA 

 

Tingginya Gizi Buruk di Indonesia 

Gizi buruk adalah keadaan dimana kurang gizi yang disebabkan karena asupan energi 

dan protein juga mikronutrien dalam jangka waktu lama.Gizi buruk dapat dinyatakan bila 

berat badan dan umur tidak sesuai selama 3 bulan berturut-turut.dan tidak ditandainya dengan 

bahaya. ―Otak kosong‖ akan dialami anak dibawah usia dua tahun yang kekurangan 

gizi,sehingga kecerdasannya rendah dan demikian pula dengan produktivitasnya ,hal itu 

terlihat dari penampang lintang otak kurang gizi dibandingkan anak yang cukup gizinya.dan 

akibat dari semua itu pada giliranya akan mengahsilkan pekerja kasar yang tidak 

berpenghasilan tinggi dengankata lain miskin,yang tidak mampu memberikan makanan 

bergizi pada anaknya sekaligus siklus akan terulang kembali.  

Hingga kini Indonesia masuk dalam lima besar untuk kasus gizi buruk. Untuk 

menanggulangi masalah tersebut kementerian kesehatan (kemenkes) menyediakan anggaran 

hingga Rp700 miliar per tahunnya.Saat ini kemenkes memrioritaskan penanggulangan gizi 

buruk di enam provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTB dan 

NTT. Enam provinsi itu diprioritaskan karena masih banyaknya kasus gizi buruk ditemukan. 

Secara nasional, diperkirakan ada sekitar 4,5 persen dari 22 juta balita atau 900 ribu balita 

mengalami gizi kurang atau gizi buruk.Meski demikian, Menkes mengungkapkan bahwa 

angka prevalensi gizi kurang pada balita telah menurun dari 31 persen pada tahun 1990 

menjadi 17,9 persen pada tahun 2010.Menkes juga menyatakan Indonesia berhasil 

menanggulangi masalah gizi mikro dimana defisiensi vitamin A sudah tidak lagi menjadi 

masalah kesehatan masyarakat serta gangguan akibat kekurangan yodium makin berkurang. 

Secara umum adapun penyebab langsung dari gizi buruk adalah : 

1.              Penyapihan yang terlalu dini 

2.              Kurangnya sumber energi dan protein di dalam makanan TBC 

3.              Anak yang asupan gizinya terganggu akibat penyakit bawaan seperti jantung  

Sedangkan Penyebab tidak langsungnya adalah : 

1.              Daya beli suatu keluarga yang rendah/ekonomi lemah 

2.              Kurang baiknya keadaan lingkungan disekitar rumah 

3.              Pengetahuan gizi yang kurang 

4.              Rendahnya perilaku kesehatan gizi terhadap suatu keluarga. 

Sebanyak 4 juta anak Indonesia yang menderita kurang gizi terancam jatuh derajadnya ke 

gizi buruk, jika tidak mendapat penanganan menurut semestinya. Masalahnya, dari 700.000 



penderita gizi buruk, kemampuan pemerintah menangani hanya 39.000 anak gizi buruk per 

tahun. Kondisi ini menjadi ancaman karena dari 250.000 Posyandu yang ada, tidak lebih dari 

50 persen yang masih aktif. 

Dalam mengatasi permasalahan gizi di Indonesia perlu dilakukan intervensi, salah 

satunya skala prioritas melalui investasi di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, 

khususnya ditujukan pada kelompok risiko tinggi, seperti keluarga miskin.Selain itu juga 

berbagai upaya pemberdayaan masyarakat terus dilakukan termasuk perubahan perilaku 

masyarakat sadar gizi 

 

2.      Anemia Gizi Besi di Indonesia 

Anemia gizi besi ini timbul akibat kosongnya cadangan zat besi tubuh sehingga 

cadangan zat besi untuk eritropoesis berkurang yang menyebabkan kadar Hemoglobin (Hb) 

dalam darah kurang dari normal. Prevalensi anemia gizi besi di Indonesia cukup tinggi. 

Menurut data yang dikeluarkan Depkes RI, pada kelompok usia balita prevalensi anemia gizi 

besi pada tahun 2001 adalah 47,0%, kelompok wanita usia subur 26,4%, sedangkan pada ibu 

hamil 40,1%. 

Mengingat, 1 dari 2 orang di Indonesia beresiko anemia. Lebih memprihatinkan lagi, 

prevalensi anemia terjadi bukan hanya pada orang dewasa, namun juga sudah menyerang 

anak-anak.Penyebab anemia atau yang biasa disebut kalangan awam dengan penyakit kurang 

darah, selain kekurangan gizi juga adanya penyakit yang merusak sel darah merah. Selain itu, 

Prevalensi ibu hamil yang terkena anemia sekitar 40-50 persen, hal ini berarti 5 dari 10 ibu 

hamil mengalami anemia.     

Anemia gizi besi biasanya ditandai dengan menurunnya kadar Hb total di bawah nilai 

normal (hipokromia) dan ukuran sel darah merah lebih kecil dari normal (mikrositosis). 

Tanda-tanda ini biasanya akan menggangu metabolisme energi yang dapat menurunkan 

produktivitas. Penyebab anemia gizi besi bisa disebabkan oleh beberapa hal. Seperti kurang 

mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, menderita penyakit ganguan pencernaan 

sehingga menggangu penyerapan zat besi. Terjadi luka yang menyebabkan pendarahan besar, 

persalinan, menstruasi, atau cacingan serta penyakit kronis seperti kanker, ginjal dan 

penyakit. Adapun dampak dari Anemia Gizi Besi (AGB) adalah :      

a.       Pada Anak-anak berdampak:  

1. Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. 

2. Menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan otak. 



3. Meningkatkan risiko menderita penyakit infeksi karena daya tahan tubuh 

menurun. 

b.      Dampak pada Wanita :  

1. Anemia akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit. 

2. Menurunkan produktivitas kerja. 

3. Menurunkan kebugaran. 

c.       Dampak pada Remaja putri :  

1. Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. 

2. Mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. 

3. Menurunkan kemampuan fisik olahragawati. 

4. Mengakibatkan muka pucat. 

d.      Dampak pada Ibu hamil :  

1. Menimbulkan perdarahan sebelum atau saat persalinan. 

2. Meningkatkan risiko melahirkan Bayi dengan Berat Lahir Rendah atau BBLR 

(<2,5 kg). 

3. Pada anemia berat, bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan/atau 

bayinya. 

AGB bisa diderita siapa saja, namun ada masa rentan AGB. Diantaranya pada masa 

kehamilan, balita, remaja, masa dewasa muda dan lansia.. Ibu hamil rentan terhadap AGB 

disebabkan kandungan zat besi yang tersimpan tidak sebanding dengan peningkatan volume 

darah yang terjadi saat hamil, ditambah dengan penambahan volume darah yang berasal dari 

janin. Wanita secara kodrat harus kehilangan darah setiap bulan akibat menstruasi, karenanya 

wanita lebih tinggi risikonya terkena AGB dibandingkan pria. Anak-anak dan remaja juga 

usia rawan AGB karena kebutuhan zat besi cukup tinggi diperlukan semasa pertumbuhan. 

Jika asupan zat besinya kurang maka risiko AGB menjadi sangat besar. 

 

 

 

 



3.      GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) 

Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat yang perlu ditanggulangi secara sungguh-sungguh. Penduduk yang 

tinggal di daerah kekurangan iodium akan mengalami GAKI kronis yang menyebabkan 

pertumbuhan fisik terganggu dan keterbelakangan mental yang tidak dapat disembuhkan 

sehingga menjadi beban masyarakat. GAKI mengakibatkan penurunan kecerdasan dan 

produktivitas penduduk sehingga menghambat pengembangan sumber daya manusia. 

Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (Iodine Deficiency Disorder) adalah gangguan tubuh 

yang disebabkan oleh kekurangan iodium sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan hormon 

tiroid. Definisi lain, GAKY merupakan suatu masalah gizi yang disebabkan karena 

kekurangan Yodium, akibat kekurangan Yodium ini dapat menimbulkan penyakit salah satu 

yang sering kita kenal dan ditemui dimasyarakat adalah Gondok. Dimana akibat defisiensi 

iodium ini merupakan suatu spektrum yang luas dan mengenai semua segmen usia, dari fetus 

hingga dewasa. Dengan demikian jelaslah bahwa gondok tidak identik dengan GAKI.  

Faktor – Faktor yang berhubungan dengan masalah GAKI antara lain : 

a. Faktor Defisiensi Iodium dan Iodium Excess 

Defisiensi iodium merupakan sebab pokok terjadinya masalah GAKI. Hal ini 

disebabkan karena kelenjar tiroid melakukan proses adaptasi fisiologis terhadap kekurangan 

unsur iodium dalam makanan dan minuman yang dikonsumsinya 

 

b.  Faktor Geografis dan Non Geografis 

GAKI sangat erat hubungannya dengan letak geografis suatu daerah, karena pada 

umumnya masalah ini sering dijumpai di daerah pegunungan seperti pegunungan Himalaya, 

Alpen, Andres dan di Indonesia gondok sering dijumpai di pegunungan seperti Bukit Barisan 

Di Sumatera dan pegunungan Kapur Selatan. 

 

c. Faktor Bahan Pangan Goiterogenik 

Kekurangan iodium merupakan penyebab utama terjadinya gondok, namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa faktor lain juga ikut berperan. Salah satunya adalah bahan pangan 

yang bersifat goiterogenik 

 

Dalam waktu tertentu GAKY dapat menyebabkan berbagai dampak terhadap pertumbuhan, 

dan kelangsungan hidup penderitanya diantaranya : 



1. Terhadap Pertumbuhan 

a.  Pertumbuhan yang tidak normal. 

b. Pada keadaan yang parah terjadi kretinisme 

c. Keterlambatan perkembangan jiwa dan kecerdasan 

d. Tingkat kecerdasan yang rendah 

     2. Kelangsungan Hidup 

         Wanita hamil didaerah Endemik GAKY akan mengalami berbagai  gangguan kehamilan 

antara lain : 

                       a.          Abortus 

                          b.      Bayi Lahir mati 

                           c.      Hipothryroid pada Neonatal 

Penyebab tingginya kasus GAKY adalah disebabkan karena beberapa hal diantaranya : 

1.      Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunkan garam beryodium 

2.      Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan mamfaat garam beryodium 

3.      Garam Non Yodium masih banyak beredar ditengah masyarakat. 

4.      Adanya perbedaan harga yang relatif besar antara garam yang beryodium dengan garam 

non yodium. 

5.      Pengawasan mutu garam yodium belum dilaksanakan secara menyeluruh dan terus 

menerus serta belum adanya sangsi tegas bagi produksi garam non yodium. 

6.      Pendistribusian garam beryidium masih belum merata terutama untuk daerah-daerah 

terpencil. 

4.        Obesitas     

 Obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang 

berlebihan.Setiap orang memerlukan sejumlah lemak tubuh untuk menyimpan energi, sebagai 

penyekat panas, penyerap guncangan dan fungsi lainnya. Perbandingan yang normal antara 

lemak tubuh dengan berat badan adalah sekitar 25-30% pada wanita dan 18-23% pada pria. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi


Wanita dengan lemak tubuh lebih dari 30% dan pria dengan lemak tubuh lebih dari 25% 

dianggap mengalami obesitas. 

Seseorang yang memiliki berat badan 20% lebih tinggi dari nilai tengah kisaran berat 

badannya yang normal dianggap mengalami obesitas.Obesitas digolongkan menjadi 3 

kelompok: 

a. Obesitas ringan : kelebihan berat badan 20-40% 

b. Obesitas sedang : kelebihan berat badan 41-100% 

c. Obesitas berat : kelebihan berat badan >100% (Obesitas berat ditemukan sebanyak 

5% dari antara orang-orang yang gemuk). 

Perhatian tidak hanya ditujukan kepada jumlah lemak yang ditimbun, tetapi juga 

kepada lokasi penimbunan lemak tubuh. Secara ilmiah, obesitas terjadi akibat mengonsumsi 

kalori lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh. Obesitas meningkatkan risiko terjadinya 

sejumlah penyakit menahun seperti Diabetes tipe 2 (timbul pada masa dewasa),tekanan darah 

tinggi (hipertensi), stroke, serangan jantung (infark miokardium), gagal jantung, kanker 

kanker tertentu, misalnya kanker prostat dan kanker usus besar), batu kandung empedu dan 

batu kandung kemih, Gout dan artritis gout, serta osteoartritis. 

Anak-anak yang mengalami obesitas dapat berisiko lebih besar mengidap penyakit 

jantung, diabetes dan gangguan akibat kelebihan berat badan lainnya dari yang terpikirkan. 

Fakta ini diketahui berdasarkan studi baru tentang dampak obesitas selama masa kanak-kanak 

dan perkembangan kesehatan di masa dewasa.Dibanding anak-anak dan remaja yang 

berbobot ideal, anak dengan obesitas lebih berisiko menderita gangguan kesehatan yang 

memicu penyakit jantung dan diabetes. Seperti, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, 

dan gula darah tinggi.   

Di Indonesia terdapat 19,1 persen kasus obesitas pada penduduk berusia di atas 15 

tahun. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia pada 2010, 

menunjukkan 27,7 juta jiwa penduduk Indonesia berusia di atas 18 tahun, mengalami 

obesitas. Jumlah ini sama dengan 11,7 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia.  

 

5.      Kekurangan Energi Protein (KEP) 

Kekurangan energi protein adalah keadan kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi 

energi dan protein dalam makanan sehari sehingga tidak memenuhi angaka kecukupan gizi. 

faktor-faktor penyebab kurang energi protein dibagi menjadi dua, yaitu : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kalori
http://id.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan_darah_tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan_darah_tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hipertensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Stroke
http://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_jantung
http://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_jantung
http://id.wikipedia.org/wiki/Kanker
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batu_kandung_empedu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Gout
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Artritis_gout&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Osteoartritis
http://www.antaranews.com/berita/318076/apa-itu-obesitas


1. Primer 

a) Susunan makanan yang salah 

b) Penyedia makanan yang kurang baik 

c) Kemiskinan 

d) Ketidaktahuan tentang nutrisidan kebiasan makan yang salah 

. 2.Penyebab Sekunder : 

a) Gangguan pencernaan (seperti malabsorbsi, gizi tidak baik, kelainan struktur saluran). 

b) Gangguan psikologis. 

 Kekurangan Energi Protein merupakan masalah gizi utama di Indonesia. Keadaan ini 

banyak diderita oleh balita. Anak balita dengan KEP tingkat berat akan menunjukan tanda 

klinis kwaskiokhor dan marasmus. Masalah KEP sebenarnya hampir selalu berhubungan 

dengan masalah pangan. Berdasarkan data Susenas, dari 5 juta anak  (27%), 3,6 juta anak 

(19,2 %) mengalami KEP. KEP disebabkan oleh multifaktor yang saling terkait sinergis 

secara klinis maupun lingkungannya. Pencegahan hendaknya meliputi faktor secara 

konsisten. 

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi KEP : 

1.             Mengendalikan penyakit-penyakit infeksi, khususnya diare, melalui : 

a) Perbaikan sanitasi, personal, lingkungan, terutama makanan dan peralatan. 

b) Pendidikan : dasar, kesehatan, gizi 

c) Program imunisasi pencegahan penyakit erat kaitannya dengan lingkungan seperti TBC, 

Malaria, DHF, parasit (cacing). 

2.  Memperkecil dampak penyakit infeksi terutama diare diwilayah yang sanitasi lingkungannya 

belum baik. 

3.      Deteksi dini dan menejemen awal / ringan 

a) Memonitor tumbang dan status gizi balita secara kontinu 

b) Perhatikan khusus faktor resiko tinggi yang akan berpengaruh terhadap   kelangsungan 

status gizi (kemiskinan, ketidaktahuan penyakit infeksi) 

4. Memelihara status gizi 

a) Dimulai sejak dalam kandungan, ibu hamil dengan gizi yang baik, diharapkan melahirkan  

bayi dengan status gizi yang baik pula. 

b) Setelah lahir segera diberi ASI ekslusif sampai 4 bulan 

c) Pemberian makanan tambahan (pendamping) ASI mulai usia 4 bulan secara bertahap 

         d) Memperpanjang masa menyusui selama mungkin selama bayi menghendaki 

(maksimal 2 tahun). 



6.    Kekurangan Vitamin A (KVA) 

Kekurangan Vitamin A (KVA) masih merupakan masalah yang tersebar di seluruh 

dunia terutama negara berkembang dan dapat terjadi pada semua umur terutama pada masa 

pertumbuhan (balita). Kekurangan vitamin A dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dan 

menurunkan epitelisme sel-sel kulit. Kekurangan vitamin A dapat terjadi karena beberapa 

sebab antara lain konsumsi makanan yang tidak cukup mengandung vitamin A atau 

provitamin A untuk jangka waktu yang lama, bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif, menu 

tidak seimbang (kurang mengandung lemak, protein, zink atau zat gizi lainnya) yang 

diperlukan untuk penyerapan vitamin A dan penggunaan vitamin A dalam tubuh, adanya 

gangguan penyerapan vitamin A dan provitamin A seperti pada penyakit-penyakit antara lain 

diare kronik, KEP dan lain-lain.  

 KVA merupakan suatu kondisi dimana mulai timbulnya gejala kekurangan konsumsi 

vitamin A. Defisiensi vitamin A dapat merupakan kekurangan primer akibat kurang 

konsumsi. KVA dapat pula disebut kekurangan sekunder apabila disebabkan oleh gangguan 

penyerapan dan penggunaan vitamin A dalam tubuh, kebutuhan yang meningkat, atau karena 

gangguan pada konversi karoten menjadi vitamin A. KVA sekunder dapat terjadi pada 

penderita KEP, penyakit hati, alfa dan beta lipoproteinemia, atau gangguan absorpsi karena 

kekurangan asam empedu. 

Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan kelainan pada sel-sel epitel pada selaput 

lendir mata. Kelainan tersebut karena terjadinya proses metaplasi sel-sel epitel, sehingga 

kelanjar tidak memproduksi cairan yang dapat menyebabkan terjadinya kekeringan pada mata 

yang disebut xerosis konjungtiva. Bila kondisi ini berlanjut akan terjadi yang disebut bercak 

bitot (Bitot Spot) yaitu suatu bercak putih, berbentuk segi tiga di bagian temporal dan diliputi 

bahan seperti busa. 

Defisiensi lebih lanjut menyebabkan xerosis kornea, yaitu kornea menjadi kering dan 

kehilangan kejernihannya karena terjadi pengeringan pada selaput yang menutupi kornea. 

Pada stadium yang lanjut, kornea menjadi lebih keruh, berbentuk infiltrat, berlaku pelepasan 

sel-sel epitel kornea, yang berakibat pada pelunakan dan pecahnya kornea. Mata juga dapat 

terkena infeksi. Tahap terakhir deri gejala mata yang terinfeksi adalah keratomalasia (kornea 

melunak dan dapat pecah), sehingga menyebabkan kebutaan total. 

Defisiensi vitamin A dapat menyebabkan fungsi kekebalan tubuh menurun, sehingga 

mudah terkena infeksi. Kekurangan vitamin A menyebabkan lapisan sel yang menutupi paru-

paru tidak mengeluarkan lendir, sehingga mudah dimasuki mikroorganisme, bakteri, dan 



virus yang dapat menyebabkan infeksi. Jika hal ini terjadi pada permukaan dinding usus 

halus, akan menyebabkan diare. 

Masalah kurang vitamin A subklinis (kadar vitamin A dalam serum ‹ 20 ug/dl) 

dibeberapa propinsi masih cukup memprihatinkan, karena 50% Balita masih mempunyai 

status vitamin A rendah. Kurang vitamin A akan mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh 

terhadap penyakit yang berpengaruh pada kelangsungan hidup anak. 9,8 persen balita 

Indonesia masih kekurangan vitamin A. Program penanggulangan Vitamin A di Indonesia 

telah dilaksanakan sejak tahun 1995 dengan suplementasi kapsul Vitamin A dosis tinggi, 

untuk mencegah masalah kebutaan karena kurang Vitamin A, dan untuk meningkatkan daya 

tahan tubuh. Pemberian kapsul Vitamin A menunjang penurunan angka kesakitan dan angka 

kematian anak (30-50%). maka selain untuk mencegah kebutaan, pentingnya vitamin A saat 

ini lebih dikaitkan dengan kelangsungan hidup anak, kesehatan dan pertumbuhan anak. 

Dalam upaya penyediaan vitamin A yang cukup untuk tubuh ditempuh kebijaksanaan sebagai 

berikut: 

1.      Peningkatan konsumsi sumber vitamin A alami 

2.      Fortifikasi vitamin A pada bahan makanan 

3.       Distribusi vitamin A dosis tinggi secara berkala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENANGGULANGAN MASALAH GIZI DI INDONESIA 

 

1. Pengertian Gizi 

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal 

melalui proses digesti, absobsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-

zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal 

dari organ-organ, serta menghasilkan energi. 

Tak satu pun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi, yang mampu membuat 

seseorang untuk hidup sehat, tumbuh kembang dan produktif. Oleh karena itu, setiap orang 

perlu mengkonsumsi anekaragam makanan; kecuali bayi umur 0-4 bulan yang cukup 

mengkonsumsi Air Susu Ibu (ASI) saja. Bagi bayi 0-4 bulan, ASI adalah satu-satunya 

makanan tunggal yang penting dalam proses tumbuh kembang dirinya secara wajar dan sehat. 

Makan makanan yang beranekaragam sangat bermanfaat bagi kesehatan. Makanan yang 

beraneka ragam yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan tubuh 

baik kualitas maupun kuantintasnya, dalam pelajaran ilmu gizi biasa disebut triguna 

makanan yaitu, makanan yang mengandung zat tenaga, pembangun dan zat pengatur. 

Apabila terjadi kekurangan atas kelengkapan salah satu zat gizi tertentu pada satu jenis 

makanan, akan dilengkapi oleh zat gizi serupa dari makanan yang lain. Jadi makan makanan 

yang beraneka ragam akan menjamin terpenuhinya kecukupan sumber zat tenaga, zat 

pembangun dan zat pengatur. 

Makanan sumber zat tenaga antara lain: beras, jagung, gandum, ubi kayu, ubi jalar, kentang, 

sagu, roti dan mi. Minyak, margarin dan santan yang mengandung lemak juga dapat 

menghasilkan tenaga. Makanan sumber zat tenaga menunjang aktivitas sehari-hari. 

Makanan sumber zat pembangun yang berasal dari bahan makanan nabati adalah kacang-

kacangan, tempe, tahu. Sedangkan yang berasal dari hewan adalah telur, ikan, ayam, daging, 

susu serta hasil olahan, seperti keju. Zat pembangun berperan sangat penting untuk 

pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan seseorang. 



Makanan sumber zat pengatur adalah semua sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan ini 

mengandung berbagai vitamin dan mineral, yang berperan untuk melancarkan bekerjanya 

fungsi organ-organ tubuh. 

1. B.     Gizi dalam kesehatan masyarakat 

Terkait erat dengan ‖gisi kesehatan masyarakat‖ adalah ‖kesehatan gizi masyarakat,‖ yang 

mengacu pada cabang populasi terfokus kesehatan masyarakat yang memantau diet, status 

gizi dan kesehatan, dan program pangan dan gizi, dan memberikan peran kepemimpinan 

dalam menerapkan publik kesehatan prinsip-prinsip untuk kegiatan yang mengarah pada 

promosi kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pengembangan kebijakan dan 

perubahan lingkungan. 

Definisi Gizi kesehatan masyarakat merupakan penyulingan kompetensi untuk gizi kesehatan 

masyarakat yang disarankan oleh para pemimpin nasional dan internasional dilapangan. 

Gizi istilah dalam kesehatan masyarakat mengacu pada gizi sebagai komponen dari cabang 

kesehatan masyarakat , ‖gizi dan kesehatan masyarakat‖ berkonotasi koeksistensi gizi dan 

kesehatan masyarakat, dan gizi masyarakat mengacu pada cabang kesehatan masyarakat yang 

berfokus pada promosi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat dengan menyediakan 

layanan berkualitas dan program-program berbasis masyarakat yang disesuaikan dengan 

kebutuhan yang unik dari komunitas yang berbeda dan populasi. Gizi masyarakat meliputi 

program promosi kesehatan, inisiatif kebijakan dan legislatif, pencegahan primer dan 

sekunder, dan kesehatan di seluruh rentang hidup 

  

1. C.    Definisi Status Gizi 

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau 

dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik-buruknya penyediaan makanan 

sehari-hari. Adapun definisi lain menurut Suyatno, Ir. Mkes, Status gizi yaitu Keadaan yang 

diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan (―intake‖) zat gizi dan jumlah 

yang dibutuhkan (―requirement‖) oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis: (pertumbuhan 

fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan, dan lainnya). Status gizi yang baik 

diperlukan untuk mempertahankan derajat kebugaran dan kesehatan, membantu pertumbuhan 



bagi anak, serta menunjang pembinaan prestasi olahragawan. Status gizi ini menjadi penting 

karena merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya kesakitan atau kematian. Status 

gizi yang baik pada seseorang akan berkontribusi terhadap kesehatannya dan juga terhadap 

kemampuan dalam proses pemulihan kesehatan. Status gizi juga dibutuhkan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya malnutrisi pada individu maupun masyarakat. Dengan 

demikian, status gizi dapat dibedakan menjadi gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih. 

   

1. D.    Indikator Status Gizi 

Indikator status gizi yaitu tanda-tanda yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan 

keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi oleh tubuh. Indikator status gizi 

umumnya secara langsung dapat terlihat dari kondisi fisik atau kondisi luar seseorang. 

contoh: pertumbuhan fisik → ukuran tubuh → antropometri (berat badan, tinggi badan, dan 

lainnya). 

1. E.     Faktor-Faktor yang Memengaruhi Status Gizi Seseorang 

ü Faktor Lingkungan 

Lingkungan yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya saluran 

penampungan air limbah, tidak menggunakan kloset yang baik, juga kepadatan penduduk 

yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran kuman patogen. 

Lingkungan yang mempunyai iklim tertentu berhubungan dengan jenis tumbuhan yang dapat 

hidup sehingga berhubungan dengan produksi tanaman. 

ü  Faktor Ekonomi 

Di banyak negara yang secara ekonomis kurang berkembang, sebagian besar penduduknya 

berukuran lebih pendek karena gizi yang tidak mencukupi dan pada umunya masyarakat yang 

berpenghasilan rendah mempunyai ukuran badan yang lebih kecil. 

Masalah gizi di negara-negara miskin yang berhubungan dengan pangan adalah mengenai 

kuantitas dan kualitas. Kuantitas menunjukkan penyediaan pangan yang tidak mencukupi 

kebutuhan energi bagi tubuh. Kualitas berhubungan dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi 



khusus yang diperlukan untuk petumbuhan, perbaikan jaringan, dan pemeliharaan tubuh 

dengan segala fungsinya. 

ü Faktor Sosial-Budaya 

Indikator masalah gizi dari sudut pandang sosial-budaya antara lain stabilitas keluarga 

dengan ukuran frekuensi nikah-cerai-rujuk, anak-anak yang dilahirkan di lingkungan 

keluarga yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit gizi kurang. Juga indikator 

demografi yang meliputi susunan dan pola kegiatan penduduk, seperti peningkatan jumlah 

penduduk, tingkat urbanisasi, jumlah anggota keluarga, serta jarak kelahiran. 

Tingkat pendidikan juga termasuk dalam faktor ini. Tingkat pendidikan berhubungan dengan 

status gizi karena dengan meningkatnya pendidikan seseorang, kemungkinan akan 

meningkatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan daya beli makanan. 

ü  Faktor Biologis/Keturunan 

Sifat yang diwariskan memegang kunci bagi ukuran akhir yang dapat dicapai oleh anak. 

Keadaan gizi sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang 

ditentukan oleh pewarisan sifat tersebut. Di negara-negara berkembang memperlihatkan 

perbaikan gizi pada tahun-tahun terakhir mengakibatkan perubahan tinggi badan yang jelas. 

ü  Faktor Religi 

Religi atau kepercayaan juga berperan dalam status gizi masyarakat, contohnya seperti tabu 

mengonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu yang sebenarnya makanan 

tersebut justru bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur tersebut. Seperti ibu hamil yang 

tabu mengonsumsi ikan. 

  

1. F.     Akibat yang Ditimbulkan Karena Gizi Salah (Malnutrisi) 

Gizi salah berpengaruh negatif terhadap perkembangan mental, perkembangan fisik, 

produktivitas, dan kesanggupan kerja manusia. Gizi salah yang diderita pada masa periode 

dalam kandungan dan periode anak-anak, menghambat kecerdasan anak. Anak yang 

menderita gizi salah tingkat berat mempunyai otak yang lebih kecil daripada ukuran otak 



rata-rata dan mempunyai sel otak yang kapasitasnya 15%-20% lebih rendah dibandingkan 

dengan anak yang bergizi baik. Studi di beberapa negara menunjukkan bahwa anak yang 

pernah menderita gizi salah, hasil tes mentalnya kurang bila dibandingkan dengan hasil tes 

mental anak lain yang bergizi baik. Anak yang menderita gizi salah mengalami kelelahan 

mental serta fisik, dan dengan demikian mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi di dalam 

kelas, dan seringkali ia tersisihkan dari kehidupan sekitarnya. 

Anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomi rendah telah diteliti memiliki 

persentase di bawah ukuran normal bagi tinggi dan berat badan anak sehat. Sedangkan 

hubungan antara zat gizi dan produktivitas kerja telah dikenal baik sejak satu abad yang lalu 

oleh orang-orang yang mempunyai budak belian yang melihat bahwa gizilah berarti 

penurunan nilai modal. Produktivitas pekerja yang disiksa atau mendapat tekanan akan 

memberikan hasil yang lebih rendah bila dibandingkan dengan keadaan yang diurus dengan 

baik, dalam artian diberikan makanan yang bergizi cukup baik. 

Gizi salah merupakan sebab-sebab penting yang berhubungan dengan tingginya angka 

kematian di antara orang dewasa meskipun tidak begitu mencolok bila dibandingkan dengan 

angka kematian di antara anak-anak yang masih muda. Dampak relatif yang ditimbulkan oleh 

gizi salah ialah melemahkan daya tahan tehadap penyakit yang biasanya tidak mematikan dan 

perbaikan gizi adalah suatu faktor utama yang membantu meningkatkan daya tahan terhadap 

penyakit. Status gizi juga berhubungan langsung dengan lamanya waktu yang diperlukan 

untuk penyembuhan setelah menderita infeksi, luka, dan operasi yang berat. 

1. G.    Cara-Cara Perbaikan Status Gizi 

Pengaturan makanan adalah upaya untuk meningkatkan status gizi, antara lain menambah 

berat badan dan meningkatkan kadar Hb. Berikut adalah pengaturan makanan yang bertujuan 

untuk meningkatkan status gizi: 

 Kebutuhan energi dan zat gizi ditentukan menurut umur, berat badan, jenis kelamin, 

dan aktivitas; 

 Susunan menu seimbang yang berasal dari beraneka ragam bahan makanan, vitamin, 

dan mineral sesuai dengan kebutuhan 

 Menu disesuaikan dengan pola makan; 



 Peningkatan kadar Hb dilakukan dengan pemberian makanan sumber zat besi yang 

berasal dari bahan makanan hewani karena lebih banyak diserap oleh tubuh daripada 

sumber makanan nabati; 

 Selain meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi, juga perlu menambah 

makanan yang banyak mengandung vitamin C, seperti pepaya, jeruk, nanas, pisang 

hijau, sawo kecik, sukun, dll. 

1. H.    Penanggulangan Masalah Gizi 

Seperti yang telah kita ketahui, masalah gizi yang salah kian marak di negara kita. Dengan 

demikian diperlukan penanggulangan guna memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Berikut 

ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi gizi salah, baik gizi kurang maupun 

gizi lebih. 

a)      Penanggulangan masalah gizi kurang 

ü  Upaya pemenuhan persediaan pangan nasional terutama melalui peningkatan produksi 

beraneka ragam pangan; 

ü  Peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) yng diarahkan pada pemberdayaan 

keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga; 

ü  Peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan dimulai dari tingkat Pos 

Pelayanan Terpadu (Posyandu), hingga Puskesmas dan Rumah Sakit; 

ü  Peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan 

Gizi (SKPG); 

ü  Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat; 

ü  Peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang 

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas; 

ü  Intervensi langsung kepada sasaran melalui pemberian makanan tambahan (PMT), 

distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi, tablet dan sirup besi serta kapsul minyak beriodium; 

ü  Peningkatan kesehatan lingkungan; 



ü  Upaya fortifikasi bahan pangan dengan vitamin A, Iodium, dan Zat Besi; 

ü  Upaya pengawasan makanan dan minuman; 

ü  Upaya penelitian dan pengembangan pangan dan gizi. 

b)      Penanggulangan masalah gizi lebih 

Dilakukan dengan cara menyeimbangkan masukan dan keluaran energi melalui pengurangan 

makanan dan penambahan latihan fisik atau olahraga serta menghindari tekanan hidup/stress. 

Penyeimbangan masukan energi dilakukan dengan membatasi konsumsi karbohidrat dan 

lemak serta menghindari konsumsi alkohol. 

1. I.       Penilaian Status Gizi 

Status gizi adalah Ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau 

perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu, contoh gondok endemik merupakan 

keadaaan tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran yodium dalam tubuh. 

Macam-macam penilaian status gizi 

1. Penilaian status gizi secara langsung 

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi empat penilaian yaitu 

antropometri, klinis, biokimia dan biofisik. 

  

a. Antropometri 

1) Pengertian 

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, 

maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan 

komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. 

2) Penggunaan 



Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan 

energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan 

tubuh seperti lemak, otot dan jumlah air dalam tubuh. 

3) Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) 

Salah satu contoh penilaian ststus gizi dengan antropometri adalah Indeks Massa Tubuh. 

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) merupakan alat atau cara yang 

sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan 

kekurangan dan kelebihan berat badan. Berat badan kurang dapat meningkatkan resiko 

terhadap penyakit infeksi, sedangkan berat badan lebih akan meningkatkan resiko terhadap 

penyakit degeneratif. Oleh karena itu, mempertahankan berat badan normal memungkinkan 

seseorang dapat mencapai usia harapan hidup yang lebih panjang. 

Pedoman ini bertujuan memberikan penjelasan tentang cara-cara yang dianjurkan untuk 

mencapai berat badan normal berdasarkan IMT dengan penerapan hidangan sehari-hari yang 

lebih seimbang dan cara lain yang sehat. 

Untuk memantau indeks masa tubuh orang dewasa digunakan timbangan berat badan dan 

pengukur tinggi badan. Penggunaan IMT hanya untuk orang dewasa berumur > 18 tahun 

dan tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. 

Untuk mengetahui nilai IMT ini, dapat dihitung dengan rumus berikut: 

Berat Badan (Kg) 

IMT = ——————————————————- 

Tinggi Badan (m) X Tinggi Badan (m) 

Pada akhirnya diambil kesimpulan, batas ambang IMT untuk Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

  Kategori IMT 

Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat <> 

Kurus sekali Kekurangan berat badan tingkat ringan 17,0 – 18,4 

Normal Normal 18,5 – 25,0 



Gemuk Kelebihan berat badan tingkat ringan 25,1 – 27,0 

Obes Kelebihan berat badan tingkat berat > 27,0 

Untuk mengukur status gizi anak baru lahir adalah dengan menimbang berat badannya yaitu : 

jika ≤ 2500 gram maka dikategorikan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) jika 2500 – 3900 

gram Normal dan jika ≥ 4000 gram dianggap gizi lebih. 

Untuk Wanita hamil jika LILA (LLA) atau Lingkar lengan atas <> 

b. Klinis 

1) Pengertian 

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. 

Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan 

ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel (supervicial epithelial 

tissues) seperti kulit, mata, rambut dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan 

permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. 

2) Penggunaan 

Penggunaan metode ini umumnya untuk survei klinis secara cepat (rapid clinical surveys). 

Survei ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan 

salah satu atau lebih zat gizi. Di samping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi 

seseorang dengan melakukan pemeriksaan fifik yaitu tanda (sign) dan gejala (Symptom) atau 

riwayat penyakit. 

c. Biokimia 

1) Pengertian 

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara 

laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang 

digunakan antara lain : darah, urine, tinja dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan 

otot. 

2) Penggunaan 



Metode ini digunakan untuk suata peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan 

malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan 

kimia faali dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik. 

d. Biofisik 

1) Pengertian 

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat 

kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dari jaringan. 

2) Penggunaan 

Umumnya dapat digunaakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja epidemik 

(epidemic of night blindnes). Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap. 

1. Penilaian gizi secara tidak langsung 

Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga yaitu : Survei Konsumsi 

makanan, statistik vital dan faktor ekologi. 

a. Survei Konsumsi Makanan 

1) Pengertian 

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan 

melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. 

2) Penggunaan 

Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi 

berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survei ini dapat 

mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan zat gizi. 

b. Statistik Vital 

1) Pengertian 



Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis dan beberapa 

statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian 

akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan. 

2) Penggunaan 

Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran 

status gizi masyarakat. 

c. Faktor Ekologi 

1) Pengertian 

Bengoa mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil 

interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang 

tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dll. 

2) Penggunaan 

Pengukuran faktor ekologi dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi 

di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi. 

1. J.      Gizi Daur Kehidupan 

United Nations (Januari, 2000) memfokuskan usaha perbaikan gizi dalam kaitannya dengan 

upaya peningkatan SDM pada seluruh kelompok umur, dengan mengikuti siklus kehidupan. 

Pada bagan 1 dapat dilihat kelompok penduduk yang perlu mendapat perhatian pada upaya 

perbaikan gizi. Pada bagan 1 ini diperlihatkan juga faktor yang mempengaruhi memburuknya 

keadaan gizi, yaitu pelayanan kesehatan yang tidak memadai, penyakit infeksi, pola asuh, 

konsumsi makanan yang kurang, dan lain-lain yang pada akhirnya berdampak pada kematian. 

Ket : 

WUS = Wanita Usia Subur 

BUMIL = Ibu Hamil 

MP- ASI = Makanan Pendamping ASI 

  



BB = Berat Badan 

KEK = Kurang energi kronis 

KEP = Kurang Energi dan Protein 

BBLR = Berat Bayi Lahir Rendah 

MMR = Maternal Mortality Rate = Angka Kematian Ibu Melahirkan 

IMR = Infant Mortality Rate = Angka Kematian Bayi (anak usia <> 

ASI Eksklusif = Pemberian kepada bayi hanya ASI saja (sampai 6 bulan) 

  

1. K.    Permasalahan Gizi Masyarakat 

Permasalahan Gizi Masyarakat dapat dilihat pada bagan berikut : 

UNICEF (1988) telah mengembangkan kerangka konsep makro (lihat skema.) sebagai salah 

satu strategi untuk menanggulangi masalah kurang gizi. Dalam kerangka tersebut ditunjukkan 

bahwa masalah gizi kurang dapat disebabkan oleh: 

1. Penyebab langsung 

Makanan dan penyakit dapat secara langsung menyebabkan gizi kurang. Timbulnya gizi 

kurang tidak hanya dikarenakan asupan makanan yang kurang, tetapi juga penyakit. Anak 

yang mendapat cukup makanan tetapi sering menderita sakit, pada akhirnya dapat menderita 

gizi kurang. Demikian pula pada anak yang tidak memperoleh cukup makan, maka daya 

tahan tubuhnya akan melemah dan akan mudah terserang penyakit. 

2. Penyebab tidak langsung 

Ada 3 penyebab tidak langsung yang menyebabkan gizi kurang yaitu : 



ü  Ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai. Setiap keluarga diharapkan mampu 

untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarganya dalam jumlah yang cukup 

baik jumlah maupun mutu gizinya. 

ü  Pola pengasuhan anak kurang memadai. Setiap keluarga dan mayarakat diharapkan dapat 

menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh kembang 

dengan baik baik fisik, mental dan sosial. 

ü  Pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memadai. Sistim pelayanan kesehatan yang 

ada diharapkan dapat menjamin penyediaan air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar 

yang terjangkau oleh setiap keluarga yang membutuhkan. 

Ketiga faktor tersebut berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan 

keluarga. Makin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan, makin baik tingkat 

ketahanan pangan keluarga, makin baik pola pengasuhan maka akan makin banyak keluarga 

yang memanfaatkan pelayanan kesehatan. 

3. Pokok masalah di masyarakat 

Kurangnya pemberdayaan keluarga dan kurangnya pemanfaatan sumber daya masyarakat 

berkaitan dengan berbagai faktor langsung maupun tidak langsung. 

4. Akar masalah 

Kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga serta kurangnya pemanfaatan sumber daya 

masyarakat terkait dengan meningkatnya pengangguran, inflasi dan kemiskinan yang 

disebabkan oleh krisis ekonomi, politik dan keresahan sosial yang menimpa Indonesia sejak 

tahun 1997. Keadaan tersebut teleh memicu munculnya kasus-kasus gizi buruk akibat 

kemiskinan dan ketahanan pangan keluarga yang tidak memadai. 

Masalah gizi terbagi menjadi masalah gizi makro dan mikro. Masalah gizi makro adalah 

masalah yang utamanya disebabkan kekurangan atau ketidakseimbangan asupan energi dan 

protein. Manifestasi dari masalah gizi makro bila terjadi pada wanita usia subur dan ibu 

hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK) adalah berat badan bayi baru lahir yang rendah 

(BBLR). Bila terjadi pada anak balita akan mengakibatkan marasmus, kwashiorkor atau 

marasmic-kwashiorkor dan selanjutnya akan terjadi gangguan pertumbuhan pada anak usia 



sekolah. Anak balita yang sehat atau kurang gizi secara sederhana dapat diketahui dengan 

membandingkan antara berat badan menurut umur atau berat badan menurut tinggi, apabila 

sesuai dengan standar anak disebut Gizi Baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut Gizi 

Kurang, sedangkan jika jauh di bawah standar disebut Gizi Buruk. Bila gizi buruk disertai 

dengan tandatanda klinis seperti ; wajah sangat kurus, muka seperti orang tua, perut cekung, 

kulit keriput disebut Marasmus, dan bila ada bengkak terutama pada kaki, wajah membulat 

dan sembab disebut Kwashiorkor. Marasmus dan Kwashiorkor atau Marasmus Kwashiorkor 

dikenal di masyarakat sebagai “busung lapar”. Gizi mikro (khususnya Kurang Vitamin A, 

Anemia Gizi Besi, dan Gangguan Akibat Kurang Yodium). 

Menurut Hadi (2005), Indonesia mengalami beban ganda masalah gizi yaitu masih banyak 

masyarakat yang kekurangan gizi, tapi di sisi lain terjadi gizi lebih. 

Proyeksi Status Gizi Penduduk 2015 

Jika status gizi penduduk dapat diperbaiki, maka status kesehatan dapat tercapai. Berikut ini 

hanya memfokuskan proyeksi status gizi, berdasarkan situasi terakhir 2003 di Indonesia dan 

dibahas dengan memperhatikan Indonesia Sehat 2010, World Fit for Children 2002, dan 

Millenium Development Goal 2015. Penurunan status gizi tergantung dari banyak faktor. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dan juga yang tertuang pada bagan 1 dan bagan 2, penyebab 

yang mendasar adalah: 

 Ketahanan pangan tingkat rumah tangga yang tidak memadai. Kajian pemantauan 

konsumsi makanan tahun 1995 sampai dengan 1998, menyimpulkan (lihat tabel 10): 

40-50% rumah tangga mengkonsumsi energi kurang dari 1500 Kkal dan 25% rumah 

tangga mengkonsumsi protein 32 gram per orang per hari atau mengkonsumsi <70% 

dari kecukupan yang dianjurkan. (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi/WKNPG, 

2000). Berdasarkan SP 2000, diperkirakan jumlah rumah tangga adalah 51.513.364, 

berarti masalah ketahanan pangan melanda 20-25 juta rumah tangga di Indonesia. 

Walaupun ada perbaikan pada tahun 2003 terhadap ketahanan pangan rumah tangga, 

kajian ini masih menujukkan rasio pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total 

keluarga yang masih tinggi. Paling tidak Indonesia masih menghadapi 20% kabupaten 

di perdesaan dimana rasio ini masih >75%, dan 63% kabupaten dengan rasio 

pengeluaran pangan/non pangan antara 65-75%. 

http://astaqauliyah.com/article/Indonesia-Sehat-2010.html
http://astaqauliyah.com/2006/05/millenium-development-goals-2015/


 Ketahanan pangan tingkat rumah tangga ini berkaitan erat dengan kemiskinan, yang 

berdasarkan kajian Susenas 2002, diketahui proporsi penduduk miskin adalah 18.2% 

atau 38,4 juta penduduk (BPS, 2002). Sebaran penduduk miskin tingkat kabupaten 

sangat bervariasi, masih ada sekitar 15% kabupaten dengan persen penduduk miskin 

> 30%. 

 Ketidak seimbangan antar wilayah (kecamatan, kabupaten) yang terlihat dari variasi 

prevalensi berat ringannya masalah gizi, masalah kesehatan lainnya, dan masalah 

kemiskinan. Seperti diungkapan pada uraian sebelumnya bawah ada 75% kabupaten 

di Indonesia menanggung beban dengan prevalensi gizi kurang pada balita >20%. 

 Tingginya angka penyakit infeksi yang berkaitan dengan sanitasi, lingkungan, dan 

pelayanan kesehatan yang tidak memadai, disertai dengan cakupan imunisasi yang 

masih belum universal. Penyakit infeksi penyebab kurang gizi pada balita antara lain 

ISPA dan diare. Hasil SDKI tahun 1991, 1994 dan 1997 prevalensi ISPA tidak 

menurun yaitu masing-masing 10%, 10% dan 9%. Bahkan hasil SKRT 2001 

prevalensi ISPA sebesar 17%. Sedangkan prevalensi diare SDKI 1991, 1994 dan 1997 

juga tidak banyak berbeda dari tahun ketahun yaitu masing-masing 11%, 12% and 

10%; dan hasil SKRT 2001 adalah sebesar 11%. 

 Cakupan program perbaikan gizi pada umumnya rendah, banyak Posyandu yang tidak 

berfungsi. Pemantauan pertumbuhan hanya dilakukan pada sekitar 30% dari jumlah 

balita yang ada. 

 Pemberian ASI saja pada umumnya masih rendah, dan adanya kecenderungan yang 

menurun dari tahun 1995 ke tahun 2003. Lebih lanjut pemberian ASI saja sampai 6 

bulan cenderung renda, hanya sekitar 15-17%. Setelah itu pemberian makanan 

pendamping ASI menjadi masalah dan berakibat pada penghambatan pertumbuhan. 

 Masih tingginya prevalensi anak pendek yang menunjukkan masalah gizi di Indonesia 

merupakan masalah kronis. 

 Masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita, rendahnya pendapatan dan 

rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan indeks SDM rendah. 

 Rendahnya pembiayaan untuk kesehatan baik dari sektor pemerintah dan non-

pemerintah (tahun 2000: Rp 147.0/kapita/tahun), demikian juga pembiayaan untuk 

gizi (tahun 2003: Rp 200/kapita/tahun). 

Dari besaran masalah gizi 2003 dan penyebab yang multi faktor, maka dapat diprediksi 

proyeksi kecenderungan gizi yad seperti berikut: 



1. Proyeksi prevalensi gizi kurang pada balita 

Dari uraian sebelumnya, penurunan prevalensi gizi kurang pada balita (berat badan menurut 

umur) yang dikaji berdasarkan Susenas 1989 sampai dengan 2003 adalah sebesar 27% atau 

penurunan prevalensi sekitar 2% per tahun. Telah banyak intervensi yang dilakukan untuk 

meningkatkan status gizi pada balita, antara lain pelayanan gizi melalui Posyandu. Dengan 

meningkatkan upaya pelayanan status gizi terutama berkaitan dengan peningkatan konseling 

gizi kepada masyarakat, diharapkan terjadi penurunan prevalensi gizi kurang minimal sama 

dengan periode sebelumnya atau sebesar 30%. Pada hasil kajian Susenas 2003, prevalensi 

gizi kurang adalah 19,2% dan gizi buruk 8,3%. Dengan asumsi penurunan 30%, diperkirakan 

pada tahun 2015 prevalensi gizi kurang menjadi 13,7% dan prevalensi gizi buruk menjadi 

5.7% 

2. Proyeksi prevalensi gizi kurang (stunting) pada anak baru masuk sekolah 

Perubahan ukuran fisik penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sudah diketahui bersama bahwa dibanyak negara 

anak-anak tumbuh lebih cepat dari 20-30 tahun yang lalu. Mereka tidak hanya matang lebih 

awal tetapi juga mencapai pertumbuhan dewasa lebih cepat. Dari beberapa penelitian yang 

dilakukan pada beberapa negara, menunjukkan adanya perbedaan tinggi badan antara 

kelompok usia 20 tahun dan 60 tahun pada pria maupun wanita dewasa setinggi kurang lebih 

8 cm. 

Dinyatakan pula bahwa pada kebanyakan negara sedang berkembang ‗secular trend‖ dari 

kenaikan tinggi badan adalah 1 cm untuk setiap decade semenjak tahun 1850. Perubahan ini 

sangat erat kaitannya dengan keadaan lingkungan dan perubahan kualitas hidup manusia. 

Di Indonesia penelitian ―secular trend‖ kenaikan tinggi badan penduduk dari satu waktu 

tertentu. Informasi yang ada adalah hasil survei ansional 1978 dan 1992 pada anak balita dari 

15 provinsi. Dari hasil kedua survei tersebut, dinyatakan bahwa ada perubahan rata-rata 

tinggi badan sebesar 2,3 cm pada anak laki-laki dan 2,4 cm pada anak perempuan dalam 

jangka waktu 14 tahun. 

Analisis yang dilakukan pada survei TBABS menunjukkan penurunan prevalensi gizi kurang 

(stunting) pada anak baru masuk sekolah tahun 1994-1999 sebesar 3.7%. Stunting atau 



pendek merupakan masalah gizi kronis dan pada umumnya penurunan sangat lambat. 

Pengalaman kenaikan tinggi badan rata-rata dari generasi ke generasi pada negara sedang 

berkembang pada umumnya setinggi 1 cm dalam periode 10 tahun. Kenaikan tinggi badan 

rata-rata anak baru masuk sekolah dari tahun 1994 ke tahun 1999 dalam waktu 5 tahun 

berkisar antara 0.1-0.3 cm. Dengan situasi tahun 1999 dengan penurunan hanya 3,7% dalam 

kurun waktu 5 tahun, serta menggunakan asumsi yang sama dengan penurunan prevalensi 

gizi kurang pada balita, yaitu 40% maka pada tahun 2015 prevalensi stunting pada anak baru 

masuk sekolah diasumsikan akan menjadi 24%. 

3. Proyeksi KEK pada Wanita Usia Subur 

Berdasarkan kajian Susenas 1999-2003, penurunan proporsi risiko KEK berkisar antara 5-8% 

dalam kurun waktu 4 tahun tergantung pada kelompok umur. Kelompok wanita usia subur 

sampai dengan tahun 2003 belum menjadi prioritas program perbaikan gizi. Untuk 

peningkatan status gizi penduduk, kelompok umur ini terutama pada WUS usia 15 – 19 tahun 

harus menjadi prioritas untuk masa yang akan datang. Seperti yang terlihat pada Figure 10, 

35-40% WUS usia 15-19 tahun berisiko KEK. 

Intervensi yang dilakukan untuk kelompok umur ini mungkin tidak terlalu kompleks 

dibanding intervensi pada balita atau ibu hamil. Akan tetapi intervensi yang dilakukan akan 

lebih banyak bermanfaat untuk membangun sumber daya manusia generasi mendatang. 

Dengan menggunakan asumsi penurunan yang terjadi dari tahun 1999 – 2003 untuk 

kelompok umur 15-19 tahun. 

Dengan posisi proporsi resiko KEK 35% pada tahun 2003, pada tahun 2015 asumsinya akan 

menjadi 20%. Asumsi penurunan proporsi KEK pada kelompok WUS 15-19 tahun 2015 

diharapkan dapat menekan terjadinya BBLR, menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita 

dan juga mempercepat kenaikan tinggi badan anak Indonesia. 

4. Proyeksi masalah gizi mikro 

Masalah gizi mikro yang sudah terungkap sampai dengan tahun 2003 adalah masalah KVA, 

GAKY dan Anemia Gizi. Masih banyak masalah gizi mikro lainnya yang belum terungkap 

akan tetapi berperan sangat penting terhadap status gizi penduduk, seperti masalah kurang 

kalsium, kurang asam folat, kurang vitamin B1, kurang zink. 



Mayoritas intervensi yang telah dilakukan untuk mengurangi masalah KVA, GAKY dan 

Anemia Gizi di Indonesia masih berkisar pada suplementasi atau pemberian kapsul vitamin 

A, kapsul yodium, maupun tablet besi. Strategi lain yang jauh lebih efektif seperti fortifikasi, 

penyuluhan untuk penganekaragaman makanan masih belum dilaksanakan. 

Untuk proyeksi masalah gizi mikro sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan informasi yang 

tersedia sampai dengan tahun 2003 ini hanya dapat dilakukan untuk masalah KVA, GAKY 

dan anemia gizi. Data dasar untuk keseluruhan masalah gizi mikro untuk waktu mendatang 

perlu dilakukan, karena informasi untuk kurang kalsium, zink, asam folat, vitamin B1 hanya 

tersedia dari hasil informasi konsumsi makanan pada tingkat rumah tangga yang cenderung 

defrisit dalam makanan sehari-hari. 

Pada uraian sebelumnya diketahui masalah KVA pada balita diketahui hanya dari hasil survei 

1992. Pada survei tersebut dinyatakan masalah xeroftalmia sebagai dampak dari KVA sudah 

dinyatakan bebas dari Indonesia, akan tetapi 50% balita masih menderita serum retinal <20 

mg, dimana dengan situasi ini akan dapat mencetus kembali munculnya kasus xeroftalmia. 

Dari beberapa laporan, kasus xeroftalmia ternyata sudah mulai muncul kembali, terutama di 

NTB. 

Pemberian kapsul vitamin A pada balita diasumsikan belum mencapai seluruh balita. 

Intervensi KVA dengan distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi untuk 5 tahun kedepan masih 

dianggap perlu, selain strategi lain (fortifikasi, penyuluhan, dan penganekaragaman 

makanan) mulai diintensifkan. Diharapkan dengan ―multiple strategy‖ 50% KVA pada balita 

dapat ditekan menjadi 25% pada tahun 2015, atau penurunan 50%. 

Tahun 2003 ini sudah dilakukan evaluasi penanggulangan GAKY untuk mengetahui 

prevalensi GAKY setelah informasi terakhir adalah 9,8% pada tahun 1996/1998. pada tahun 

1996 diasumsikan prevalensi GAKY akan diturunkan sekurang-kurangnya 50% pada tahun 

2003 setelah intensifikasi proyek penanggulangan GAKY (IP-GAKY) 1997-2003. 

Akan tetapi, penurunan ini secara nasional tidak terjadi, masih banyak masalah yang belum 

teratasi secara tuntas dalam penanggulangan ini, antara lain konsumsi garam beryodium 

tingkat rumah tangga masih belum universal (SUSENAS 2003 menunjukkan hanya 73% 

rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium). 



Selain itu pemantauan pemberian kapsul yodium pada daerah endemik berat dan sedang tidak 

diketahui sampai sejauh mana kapsul ini diberikan pada kelompok sasaran. Mengingat 

masalah GAKY sangat erat kaitannya dengan kandungan yodium dalam tanah, pada 

umumnya prevalensi GAKY pada penduduk yang tinggal di daerah endemik berat dan 

sedang dapat menurun setelah intervensi kapsul yodium dalam periode tertentu dan akan 

membaik jika konsumsi garam beryodium dapat universal. 

Akan tetapi jika pemberian kapsul tidak tepat sasaran dan garam beyodium tidak bisa 

universal, prevalensi GAKY ada kemungkinan akan meningkat lagi. Dengan kondisi ini, ada 

kemungkinan prevalensi GAKY tidak bisa seratus persen ditanggulangi dalam kurun waktu 

12 tahun kedepan (sampai dengan 2015). Diharapkan TGR pada tahun 2015 dapat ditekan 

menjadi kurang dari 5%. 

Penanggulangan anemia sampai dengan 2002 masih difokuskan pada ibu hamil. Seperti yang 

diungkapkan pada uraian sebelumnya prevalensi anemia pada ibu hamil menurun dari 50,9% 

(1995) menjadi 40% (2001). Penanggulangan anemia untuk yang akan datang diharapkan 

tidak saja untuk ibu hamil, akan tetapi juga untuk wanita usia subur dalam rangka menekan 

angka kematian ibu dan meningkatkan produktivitas kerja. 

Angka prevalensi anemia pada WUS menurut SKRT 2001 adalah 27,1%. Diproyeksikan 

angka ini menjadi 20% pada tahun 2015. Asumsi penurunan hanya sekitar 30% sampai 

dengan 2015, karena sampai dengan tahun 2002, intervensi penanggulangan anemia pada 

WUS masih belum intensif. 

Asumsi penurunan prevalensi masalah gizi ini perlu disempurnakan dengan memperhatikan 

angka kecenderungan kematian, pola penyakit, tingkat konsumsi, pendapatan dan pendidikan. 

Selain itu sampai dengan tahun 2003, masih banyak masalah gizi yang belum terungkap 

terutama berkaitan dengan masalah gizi mikro lainnya yang mempunyai peran penting dalam 

perbaikan gizi secara menyeluruh. 

E. Solusi Permasalahan Gizi Masyarakat 

Menurut Hadi (2005), solusi yang bisa kita lakukan adalah berperan bersama-sama. 

Peran Pemerintah dan Wakil Rakyat (DPRD/DPR). Kabupaten Kota daerah membuat 

kebijakan yang berpihak pada rakyat, misalnya kebijakan yang mempunyai filosofi yang baik 



―menolong bayi dan keluarga miskin agar tidak kekurangan gizi dengan memberikan 

Makanan Pendamping (MP) ASI. 

Peran Perguruan Tinggi. Peran perguruan tinggi juga sangat penting dalam memberikan 

kritik maupun saran bagi pemerintah agar supaya pembangunan kesehatan tidak menyimpang 

dan tuntutan masalah yang riil berada di tengah-tengah masyarakat, mengambil peranan 

dalam mendefinisikan ulang kompetensi ahli gizi Indonesia dan memformulasikannya dalam 

bentuk kurikulum pendidikan tinggi yang dapat memenuhi tuntutan zaman. 

Menurut Azwar (2004). Solusi yang bisa dilakukan adalah : 

1. Upaya perbaikan gizi akan lebih efektif jika merupakan bagian dari kebijakan 

penangulangan kemiskinan dan pembangunan SDM. Membiarkan penduduk 

menderita masalah kurang gizi akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan 

dalam hal pengurangan kemiskinan. Berbagai pihak terkait perlu memahami problem 

masalah gizi dan dampak yang ditimbulkan begitu juga sebaliknya, bagaimana 

pembangunan berbagai sektor memberi dampak kepada perbaikan status gizi. Oleh 

karena itu tujuan pembangunan beserta target yang ditetapkan di bidang perbaikan 

gizi memerlukan keterlibatan seluruh sektor terkait. 

2. Dibutuhkan adanya kebijakan khusus untuk mempercepat laju percepatan peningkatan 

status gizi. Dengan peningkatan status gizi masyarakat diharapkan kecerdasan, 

ketahanan fisik dan produktivitas kerja meningkat, sehingga hambatan peningkatan 

ekonomi dapat diminimalkan. 

3. Pelaksanaan program gizi hendaknya berdasarkan kajian ‘best practice’ (efektif dan 

efisien) dan lokal spesifik. Intervensi yang dipilih dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek penting seperti: target yang spesifik tetapi membawa manfaat yang 

besar, waktu yang tepat misalnya pemberian Yodium pada wanita hamil di daerah 

endemis berat GAKY dapat mencegah cacat permanen baik pada fisik maupun 

intelektual bagi bayi yang dilahirkan. Pada keluarga miskin upaya pemenuhan gizi 

diupayakan melalui pembiayaan publik. 

4. Pengambil keputusan di setiap tingkat menggunakan informasi yang akurat dan 

evidence base dalam menentukan kebijakannya. Diperlukan sistem informasi yang 

baik, tepat waktu dan akurat. Disamping pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang 

baik dan kajian-kajian intervensi melalui kaidah-kaidah yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 



5. Mengembangkan kemampuan (capacity building) dalam upaya penanggulangan 

masalah gizi, baik kemampuan teknis maupun kemampuan manajemen. Gizi bukan 

satu-satunya faktor yang berperan untuk pembangunan sumber daya manusia, oleh 

karena itu diperlukan beberapa aspek yang saling mendukung sehingga terjadi 

integrasi yang saling sinergi, misalnya kesehatan, pertanian, pendidikan 

diintegrasikan dalam suatu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. 

6. Meningkatkan upaya penggalian dan mobilisasi sumber daya untuk melaksanakan 

upaya perbaikan gizi yang lebih efektif melalui kemitraan dengan swasta, LSM dan 

masyarakat. 

1. A.    Program Perbaikan Gizi Dan Kesehatan Masa Depan 

Berangkat dari besarnya masalah gizi dan kesehatan serta bervariasinya faktor penyebab 

masalah ini antar wilayah, maka diperlukan program yang komprehensif dan terintegrasi baik 

di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Jelas sekali kerja sama antar sektor terkait 

menjadi penting, selain mengurangi aktivitas yang tumpang tindih dan tidak terarah. 

Berikut ini merupakan pemikiran untuk program yang akan datang, antara lain: 

1. Banyak hal yang harus diperkuat untuk melaksanakan program perbaikan gizi, mulai 

dari ketersediaan data dan informasi secara periodik untuk dapat digunakan dalam 

perencanaan program yang benar dan efektif. Kajian strategi program yang efisien 

untuk masa yang datang mutlak diperlukan, mulai dari tingkat nasional sampai 

dengan kabupaten. 

2. Melakukan penanggulangan program perbaikan gizi dan kesehatan yang bersifat 

preventif untuk jangka panjang, sementara kuratif dapat diberikan pada kelompok 

masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bentuk program efektif seperti 

perbaikan perilaku kesehatan dan gizi tingkat keluarga dilakukan secara professional 

mulai dipikirkan, dan tentunya dengan ketentuan atau kriteria yang spesifik lokal. 

3. Melakukan strategi program khusus untuk penanggulangan kemiskinan, baik di 

daerah perkotaan maupun perdesaan dalam bentuk strategi pemberdayaan keluarga 

dan menciptakan kerja sama yang baik dengan swasta. 

4. Secara bertahap melakukan peningkatan pendidikan, strategi ini merupakan strategi 

jangka panjang yang dapat mengangkat Indonesia dari berbagai masalah gizi dan 

kesehatan 



SOSIAL BUDAYA GIZI 

 

Hakikat Budaya 

 

 Secara ringkas, budaya terdiri dari suku kata yakin budi dan daya (akal). Dalam bahasa 

inggris disebut culture yang berarti segala upaya dan kegiatan manusia untuk mengelolah 

alam. Secara definiti, hakikat budaya memenga kompleks karena mencakup ideologi, 

kepeercayaan, moral, hukum, adat dan lain sebaginya. 

Kebudayaan jika dimaknai secara bebas adalah hasil cipta manusia, yang dilandasi dari 

kebiasaan, kepedulian yang dibangun dengan sentuhan karya seni, yang bertujuan 

menunjukan eksitensi sebuah komunitas masyarakat. Kebasaan-kebiasaan ini berlangsung 

sejak lama dan diteruskan dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. 

Ketika budaya tubuh pada sebuah komunitas masyarakat, maka masing-masing anggota 

masyarakan wajib memelihara budaya tersebut agar identitasnya tak luntur.  

 

Sifat Budaya Berikut ini adalah beberapa hal yang merupakan sifat kebudayaan. 

•     Terjadi karena perubahan perilaku kebiasaan (habit) manusia. 

•    Cenderung berkembaang dalam setiap zaman. 

•    Tradisi tertentu masih perlu melakukan ritual tertentu karena mengan manusia, 

menganggap ada kekuatan lebih besar selain dari manusia, yakni tuhan. 

•    Kebudayaan seperti musik cenderung abadi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya 

langgam-langgam lawas yang dirilis ulang. 

•    Hukum dan budaya menghadapi persoalan yang serius. Hal ini sering terjadi ketika 

penentuan tanah berdasarkan hukum adat dan ungdang-undang agraria negara.  

 

Budaya dan Kebudayaan Budaya dan kebudayaan adalah hasil dari Perbuatan sehari-hari 

yang kemudian tumbuh menjadi kebiasaan. Ingat, setiap budaya memiliki standar logika dan 

etika yang berbeda-beda. Budaya orang sunda, jawa dan sumatera, berbeda dengan budaya 

orang kalimantan, sulawesi atau papua. Budaya tidak melulu produk kebiasaan atau kesenian. 

Tetapi juga melahirkan teknologi digdaya yang berguna bagi kehidupan orang banyak. 

 

 

 



Hakikat Gizi 

 Istilah gizi berasal dari bahasa Arab ―Giza― yang berarti zat makanan, dalam bahasa Inggris 

dikenal dengan istilah nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi. Lebih luas diartikan 

sebagai suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal 

melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan 

pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal 

organ tubuh serta untuk menghasilkan tenaga. 

 

 Fungsi dari Gizi 

Gizi memiliki beberapa fungsi yang berperan dalam kesehatan tubuh makhluk hidup, yaitu: 

1.    Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan/perkembangan serta mengganti jaringan 

tubuh yang rusak 

2.    Memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari 

3.    Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral dan cairan 

tubuh yang lain 

4.    Berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit (protein) 

 

Status Gizi 

 

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam  pemenuhan nutrisi untuk anak yang 

diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai 

status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien. 

 

Hubungan Budaya dan Gizi 

Malnutrisi erat kaitannya dengan kemiskinan dan kebodohan serta adanya faktor budaya yang 

memengaruhi pemberian makanan tertentu. Banyaknya penderita kekurangan gizi dan gizi 

buruk di sejumlah wilayah di Tanah Air disebabkan ketidaktahuan akan pentingnya gizi 

seimbang. 

Faktor budaya sangat berperan penting dalam status gizi seseorang. Budaya memberi peranan 

dan nilai yang berbeda terhadap pangan dan makanan.Misalnya tabu makanan yang masih 

dijumpai di beberapa daerah. Tabu makanan yang merupakan bagian dari budaya 

menganggap makanan makanan tertentu berbahaya karena alasan-alasan yang tidak logis. Hal 

ini mengindikasikan masih rendahnya pemahaman gizi masyarakat dan oleh sebab itu perlu 

berbagai upaya untuk memperbaikinya. Pantangan atau tabu adalah suatu larangan untuk 



mengonsumsi suatu jenis makanan tertentu karena terdapat ancaman bahaya atau hukuman 

terhadap yang melanggarnya. Dalam ancaman bahaya ini terdapat kesan magis yaitu adanya 

kekuatan supernatural yang berbau mistik yang akan menghukum orang-orang yang 

melanggar pantangan atau tabu tersebut.  

Di Bogor masih ada yang percaya bahwa kepada bayi dan balita laki-laki tidak boleh 

diberikan pisang ambon karena bisa menyebabkan alat kelamin/skrotumnya bengkak. Balita 

perempuan tidak boleh makan pantat ayam karena nanti ketika mereka sudah menikah bisa 

diduakan suami. Sementara di Indramayu, makanan gurih yang diberikan kepada bayi 

dianggap membuat pertumbuhannya menjadi terhambat. Untuk balita perempuan, mereka 

dilarang untuk makan nanas dan timun. Selain itu balita perempuan dan laki-laki juga tidak 

boleh mengonsumsi ketan karena bisa menyebabkan anak menjadi cadel. Mereka 

menganggap bahwa tekstur ketan yang lengket menyebabkan anak tidak bisa menyebutkan 

aksara ‗r‘ dengan benar. 

Selain itu unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan penduduk yang 

kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi. Kebiasaan makan adalah tingkah laku 

manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan makan yang meliputi 

sikap, kepercayaan dan pemilihan makanan (Khumaidi, 1989). Suhardjo (1989) menyatakan 

bahwa kebiasaan makan individu atau kelompok individu adalah memilih pangan dan 

mengonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, sosial dan budaya. 

Tiga faktor terpenting yang mempengaruhi kebiasaan makan adalah ketersediaan pangan, 

pola sosial budaya dan faktor-faktor pribadi (Harper et al., 1986). Hal yang perlu diperhatikan 

dalam mempelajari kebiasaan makan adalah konsumsi pangan (kuantitas dan kualitas), 

kesukaan terhadap makanan tertentu, kepercayaan, pantangan, atau sikap terhadap makanan 

tertentu (Wahyuni, 1988). Khumaidi (1989) menyatakan bahwa dari segi gizi, kebiasaan 

makan ada yang baik atau dapat menunjang terpenuhinya kecukupan gizi dan ada yang buruk 

(dapat menghambat terpenuhinya kecukupan gizi), seperti adanya pantangan atau tabu yang 

berlawanan dengan konsep-konsep gizi. Menurut Williams (1993), masalah yang 

menyebabkan malnutrisi adalah tidak cukupnya pengetahuan gizi dan kurangnya pengertian 

tentang kebiasaan makan yang baik. Kebiasaan makan dalam rumahtangga penting untuk 

diperhatikan, karena kebiasaan makan mempengaruhi pemilihan dan penggunaan pangan dan 

selanjutnya mempengaruhi tinggi rendahnya mutu makanan rumahtangga.  

Oleh karena itu, penyuluhan gizi penting untuk terus menerus dilakukan untuk memperbaiki 

pengetahuan gizi dan kebiasaan makan masyarakat. Penyuluhan gizi menjadi landasan 

terjadinya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Kelembagaan penyuluhan gizi 



seperti Posyandu perlu lebih diperkuat sehingga aktivitas penyuluhan tidak terabaikan.  

 

Dampak Pengaruh Budaya Terhadap Gizi Bagi Kesehatan 

Pengaruh budaya terhadap gizi ada dampak buruk dan baiknya. Dampak buruk pengaruh 

budaya terhadap gizi bagi kesehatan masyarakat adalah timbulnya masalah kekurangan gizi 

dimasyrakat sekitar, karena masih banyak masyarakat yang mempercayai hal-hal tabu dalam 

budaya mereka. Sehingga membuat apa yang seharusnya dibutuhkan oleh tubuh tidak 

terpenuhi, yang menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit gizi. Contohnya Akseptabilitas 

(daya terima) Aseptabilitas menyangkut penerimaan atau penolakan terhadap makanan yang 

terkait dengan cara memilih dan menyajikan pangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDIDIKAN KESEHATAN GIZI 

 

PENDAHULUAN  

kita ketahui bersama bahwa masih banyak orang yang masih kurang perduli dengan 

asupan gizi yang mereka konsumsi , mereka hanya makan sekadar mengisi perut saja tanpa 

memperhatikan asupan gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Ada banyak alasan 

untuk membenarkan hal ini salah satunya yaitu dengan alasan ekonomi sehingga mereka 

dengan terpaksa hanya memakan makanan yang kurang kandungan gizinya alhasil mereka 

akan kekurangan gizi. 

Dan ada pula orang yang memakan ―segala yang ada di hadapannya‖ karena mereka 

―rakus‖ dan tidak memperdulikan kandungan gizi dari makanan tersebut, alhasil mereka akan 

kelebihan gizi. 

Sampai saat ini gizi masih menjadi masalah di negara maju dan berkembang,salah 

satu cara untuk menanggulangi masalah gizi adalah dengan melaksanakan program 

pendidikan gizi atau kita kenal dengan KIE gizi. KIE gizi adalah suatu cara pemberian 

informasi atau pesan yang berkaitan dengan gizi dari seseorang atau intitusi kepada 

masyarakat sebagai penerima pesan melalui media tertentu.  

 

URAIAN MATERI 

A. DEFINISI  

1. PENDIDIKAN KESEHATAN  

Pendidikan adalah segala tindakan dan usaha dengan maksud untuk merubah pikiran serta 

sikap manusia sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. 

 

Pengertian pendidikan kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan 

kontrol dan memperbaiki kesehatan individu. Kesempatan yang direncanakan untuk individu, 

kelompok atau masyarakat agar belajar tentang kesehatan dan melakukan perubahan-

peubahan secara suka rela dalam tingkah laku individu. 

 

Wood (1926), memberikan pengertian pendidikan kesehatan merupakan sejumlah 

pengalaman yang pengaruh menguntungkan secara kebiasaan, sikap dan pengetahuan yang 

ada hubungannya dengan kesehatan perseorangan, mayarakat dan sekelompok masyarakat. 



Kesemuannya ini, dipersiapkan dalam rangka mempermudah diterimannya secara suka rela 

perilaku yang akan meningkatkan dan memelihara kesehatan. 

 

Menurut teori L. Green (1997) Pendidikan kesehatan pada masyarakat bisa didapat melalui 

dua cara, pertama: melalui proses pengalaman dan kedua; melalui proses pendidikan yang 

sifatnya non formal. Proses pengalaman seperti yang dijelaskan oleh teori Wood diatas, 

sedangkan melalui proses mendidikan yang bersifat non formal, proses pendidikan secara 

terencana untuk mencapai tujuan kesehatan yang meliputi beberapa kombinasi dan 

kesempatan pembelajaran. 

 

Pendidikan kesehatan, baik melalui proses pengalaman maupun melalui proses pendidikan 

nonformal, penekanannya adalah  untuk merubah perilaku seseorang atau masyarakat kearah 

perubahan yang mendorong tercapainya kaidah-kaidah atau norma hidup sehat.  Perubahan 

meliputi  Pengetahuan, Sikap  dan Keterampilan. Sehingga kaidah-kaidah atau norma 

kesehatan yang dianut  dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Lebih sederhana Pendidikan biasa juga disebut dengan penyuluhan kesehatan,  yang menurut 

teori Sjamsunir Adam (1982) Adalah untuk mengubah kebiasaan yang merugikan kesehatan, 

menanamkan kebiasan baik, memberikan pengertian tentang kesehatan umumnya, mengikut 

sertakan masyarakat dalam, menyelenggaraan usaha yang dijalankan untuk kepentingan 

mereka sendiri. Jadi Kunci pokok dari pendidikan kesehatan  atau penyuluhan kesehatan 

adalah perubahan perilaku kesehatan. 

 

Adanya perubahan perilaku  karena adanya pengetahuan, sikap dan keterampilan  terhadap 

norma-norma kesehatan yang didapat dari proses penyuluhan atau pendidikan kesehatan, 

secara jelas akan menunjukkan hasil 

1. Cara hidup sehat sebagai kebiasaan hidup di masyarakat 

2. Seseorang akan menolong dirinya agar mampu berdiri sendiri dalam melaksanakan 

kegiatan sehari-hari 

3. Dorongan perkembangan dan penggunaan yang tepat sarana pelayanan kesehatan 

yang ada sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. 

 

2. PENDIDIKAN GIZI  



Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal 

melalui proses pencernaan, absobsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran 

zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi 

normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. (Supariasa, dkk, 2002) 

 

Secara Umum Pendidikan Gizi adalah  Bagian dari pendidikan kesehatan. Pendidikan gizi 

pada masyarakat dikenal sebagai usaha perbaikan gizi, atau suatu usaha untuk meningkatkan 

status gizi masyarakat khususnya golongan rawan (Bumil, Busui, balita). Sebagaimana pada 

pendidikan kesehatan tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku, pada pendidikan gizi  juga 

diarahkan pada perubahan perilaku masyarakat ke arah yang baik sesuai dengan  prinsip-

prinsip ilmu gizi  yaitu perubahan  pengetahuan gizi, sikap dan perilaku makan, serta 

keterampilan dalam mengelola makanan. 

 

3. SIMPULAN  

Dari kedua definisi diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa,  

Secara Umum Pendidikan Gizi adalah  Bagian dari pendidikan kesehatan. Pendidikan gizi 

pada masyarakat dikenal sebagai usaha perbaikan gizi, atau suatu usaha untuk meningkatkan 

status gizi masyarakat khususnya golongan rawan (Bumil, Busui, balita).  

 

Pendidikan Kesehatan Gizi adalah adalah upaya untuk mempengaruhi, dan atau 

mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, agar melaksanakan 

pola hidup sehat tentang makanan yang dikomsumsi dengan menggunakan program KIE 

(komunikasi informasi dan edukatif) 

 

B. TUJUAN PENDIDIKAN KESEHATAN GIZI 

 

Tujuan pendidikan kesehatan merupakan domain yang akan dituju dari pendidikan kesehatan. 

Sebagaimana pada pendidikan kesehatan tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku, pada 

pendidikan gizi  juga diarahkan pada perubahan perilaku masyarakat ke arah yang baik sesuai 

dengan  prinsip-prinsip ilmu gizi  yaitu perubahan  pengetahuan gizi, sikap dan perilaku 

makan, serta keterampilan dalam mengelola makanan. Pendidikan kesehatan  memiliki 

beberapa tujuan antara lain: 

Secara Khusus pendidikan gizi bertujuan 



1. Membantu induvidu, keluarga dan masyarakat, agar dapat berperilaku positif 

sehubungan dengan pangan dan gizi. 

2. Meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi dan 

makanan yang menyehatkan. 

3. Merubah perilaku konsumsi makanan (food consumtion behavior) yang sesuai 

dengan tingkat  kebutuhan gizi, guna mencapai status gizi yang baik 

4. Menyebarkan konsep-konsep baru tentang informasi gizi kepada masyarakat. 

 

Tujuan akhirnya adalah keluarga sadar gizi. Dimana setiap keluarga mempunyai kemampuan  

atau pengetahuan dasar tentang gizi  yaitu 

1. Mampu mengetahui Fungsi makanan, 

2. Mampu menyusun menu makanan sehari, 

3. Mampu memkombinasikan beberapa jenis makanan, 

4. Mampu mengolah dan memilih makanan, 

5. Mampu menilai kesehatan yang berhubungan dengan makanan. 

 

Sedangkan menurut Mubarak (2009) dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan utama 

pendidikan kesehatan adalah agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka 

sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya, dengan 

sumber daya yang ada pada mereka ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu 

memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Menurut Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 dan WHO, tujuan pendidikan 

kesehatan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan; baik secara fisik, mental dan sosialnya, sehingga produktif 

secara ekonomi maupun social, pendidikan kesehatan disemua program kesehatan; baik 

pemberantasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, 

maupun program kesehatan lainnya. 

 

Jadi dapat pula disimpulkan bahwa tujuan pendidikan kesehatan gizi adalah untuk 

memperoleh pengetahuan dan pemahaman pentingnya kesehatan gizi untuk tercapainya 

perilaku sehat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan fisik ynag berupa pola makan 

yang sehat agar mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, fungsi organ-organ serta energy. 



 

Dari Penjelasan pendidikan gizi maupun pendidikan kesehatan diatas, kedua mempunyai 

tujuan akhir yang sama yaitu adanya pengetahuan, sikap dan keterampilan yang nantinya  

terbentuk perubahan perilaku sadar gizi dan perilaku kesehatan yang meliputi kaidah-kaidah 

gizi dan kesehatan yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. PELAKSANA, SASARAN, SARANA DAN PRASARA  

Yang bertindak untuk pendidikan, adalah : 

1) Petugas dalam Lapangan Kesehatan, Misalnya dokter, perawat, dan sebagainya. 

2) Petugas dalam lapangan pengajaran/pendidikan, guru, dosen dan sebagainya. 

3) Orang yang populer, seperti pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan sebagainya. 

 

Sasaran Pendidikan dalam lapangan ilmu gizi, dapat bersifat : 

1) Perorangan, Misalnya pasien, ibu hamil, dan sebagainya. 

2) Kelompok, Misalnya murid dalam kelas, mahasiswa dalam ruang kuliah, dan sebagainya. 

3) Umum, Misalnya pengunjung pameran, hadirin dalam suatu pertemuan dan sebagainya. 

 

Daftar lingkungan untuk melakukan pendidikan gizi : 

1) Tempat, misalnya poliklinik, RS, pratek dokter, dan sebagainya. 

2) Waktu, bersifat 1 kali penerangan/ceramah, dan sebagainya. 

3) Media Pendidikan, dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan alat -alat. 

4) Jarak dapat bersifat dekat (± berhadapan muka) atau jauh. 

5) Keuangan, dapat bersifat sangat terbatas, mencukupi atau berlimpah-limpah dan 

sebagainya. 

 

Persiapan usaha pendidikan dimulai dari penyelidikan terhadap faktor pendidikan, sasaran 

pendidikan serta faktor lingkungan; kemudian melakukan perencanaan, pelaksanaan, 

penilaian dan terakhirnya perencaan kembali. 

 

 

Sasaran pendidikan Gizi yang pokok di antaranya : 

1. Para Ibu RT sebagai titik pusat dari segala kegiatan kehidupan keluarga 

2. Para Remaja sebagai masa depan bangsa 



3. Para (calon) dokter, pejabat penting, tokoh masyarakat dan sebagainya yang merupakan 

titik tolak yang potensial besar. 

 

D. RENCANA DAN STRATEGI  

 

Permasalahan pendidikan kesehatan gizi adalah untuk merubah perilaku tidaklah langsung 

terjadi ketika pendidikan gizi dan kesehatan telah selesai dilakukan, dibutuhkan rencana dan 

strategi perubahan perilaku yang diinginkan, bisa dibuat berdasarkan keinginan 

pendidik/penyuluh atau keinginan sasaran (customer) peserta didik. 

 

Dari berbagai buku pedoman pendidikan gizi dan kesehatan bagi petugas kesehatan yang 

dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kunci dari rencana dan strategi  

pendidikan gizi dan kesehatan pada induvidu, keluarga dan masyarakat, adalah Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE) dari masalah gizi dan kesehatan, maksudnya adalah masalah-

masalah gizi dan kesehatan  yang ada di masyarakat atau keluarga (misalnya masalah kurang 

gzi, kurang vitamin A, kurang zat gizi besi dan kurang mineral yodium), oleh petugas 

pendidik (atau penyuluh) harus mampu mengkomunikasikan masalah gizi dan kesehatan 

dalam bentuk informasi yang menyenangkan dan bersifat mendidik kepada masyarakat atau 

keluarga. Tujuan yang ingin dicapai adalah  mengatasi masalah pengetahuan, sikap dan 

perilaku yang ada pada setiap induvidu, keluarga atau masyarakat. 

 

Salah satu strategi pendekatan yang biasa digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan gizi 

dan kesehatan adalah strategi pendekatan A (Advokasi),  B (Bina Suasana), G (Gerakan 

atau Penggerakan Masyarakat) yang selanjutnya disingkat dengan Strategi pendekatan 

ABG. Ada tiga unsur untuk dapat menetapkan strategi  ABG ini yaitu 

1. Segmentasi Sasaran Komunikasi Informasi Edukasi, 

2. Menetapkan target sasaran utama 

3. dan Memposisikan pesan 

 

Sebagai Contoh Penggunaan Tablet Tambah Darah. Sasaran primer adalah remaja putri 

dengan pesan pokok atau target  adalah   cantik berseri  dan memposisikan pesan adalah 

tampa anemia. Kalimatnya adalah Tablet Tambah darah untuk remaja putri, cantik berseri 

tampa anemia. 

 



Tiga unsur yang sudah terbentuk ini kemudian di Advokasi (A) yaitu dapat dilakukan 

melalui lobi, pendekatan dan lain-lain bentuk yang disertai dengan penyerbaluasan informasi, 

sasarannya adalah  adanya kepedulian dan tanggung jawab para pengambil keputusan dan 

penetapan kebijakan. Sedangkan Bina Suasana (B)  dapat dilakukan melalui forum 

komunikasi sebagai wahana yang mendukung terlaksananya kegiatan KIE di berbagai sector 

terkait. Selanjutnya Gerakan atau Penggerakan Masyarakat (G) dilakukan dalam bentuk 

pendidikan gizi guna membentuk perilaku sadar gizi. 

 

Dalam aplikasinya ditingkat masyarakat  sering  digunakan pendekatan 4P. Pengertian dari 

4P (baca: Empat Pe)  adalah ramuan pemasaran dari sudut pandang sisi pemasar untuk 

mempengaruhi sasaran. Namun pada tingkat masyarakat biasanya perubahan perilaku yang 

dirancang oleh penyuluh atau pendidik sulit untuk diterapkan maka kemudian dikenal juga 

pendekatan 4C (baca : Empat Ce) yaitu pemasaran harus di ramu menurut sisi pandang 

sasaran/pelanggang 

 

Contoh pendekatan 4 P meliputi ;  Product : Tablet Tambah Darah (TTD). Price : Gratis.  

Place: di Posyandu, Puskesmas, pustu. Promotian : Dapatkan TTD. Kalau dikalimatkan 

adalah “Dapatkan” Tablet Tambah Darah “Gratis” di Posyandu, pustu  dan Puskesmas. 

 

Sedang Contoh Pendekatan 4 C 

1. Product : Customer needs and wants : Minum Tablet Tambah Darah, untuk tidak 

anemia dan tampak cantik dan berseri. 

2. Price : Cost to the customer: Gratis 

3. Place : Convenience : senang bila didapat di bidan 

4. Promotian : Communication : mendapatkan penjelasan manfaat  minum TTD 

 

Baik pendekatan 4 P maupun 4 C kedua-duanya akan menghasilkan perubahan perilaku sadar 

gizi, bila hal tersebut menyangkut pendidikan gizi, kalau  untuk pendidikan kesehatan adalah 

adanya perilaku untuk selalu hidup sehat. 

 

Beberapa contoh perubahan perilaku sadar gizi 

1. Memantau berat badan secara teratur 

2. Makan beraneka ragam 

3. Hanya mengkonsumsi garam beryodium 



4. Memberikan hanya ASI saja kepada  bayi sampai usia 6 bulan 

5. Mendapatkan dan memberikan suplementasi gizi bagi anggota keluarga yang 

membutuhkan 

 

Agar pendekatan 4P  dan atau 4C lebih maksimal,  faktor-faktor terbentuknya perubahan 

perilaku yaitu Predisposing faktor (personal faktor), enabling faktor  (faktor penunjang) dan 

reinforcing faktor (faktor pencetus), termasuk didalam proses penerimaan gagasan /perilaku 

baru (AIETA= Awareness-Mau, Interes-Berminat, Evaluasi-Menilai, Trial-Mencoba, Adopsi-

menerima perilaku baru) harus juga tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan  strategi 

ABC. 

 

KESIMPULAN  

Pendidikan gizi dan kesehatan pada tingkat masyarakat dikenal dengan penyuluhan gizi dan 

kesehatan, Hasilnya adalah perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku  sadar 

gizi dan norma-norma kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan rencana dan 

strategi untuk merubah perilaku sadar gizi dan kesehatan. Konsepnya adalah 4P dari sudut 

pandang penyuluh/pendidik dan 4C dari sudut pandang  yang disuluh atau yang dididik , dan 

dilakukan dengan pendekatan ABC (Advokasi, Bina Suasana dan Gerakan/Penggerakan) 

Demikian sedikit sedikit tulisan tentang pendidikan gizi dan kesehatan. Yang penulis kutip 

dari beberapa pedoman Depkes RI tentang penyuluhan  gizi dan kesehatan pada masyarakat. 

Semoga bermanfaat. 
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TUGAS KELOMPOK 

Buatlah kelompok kecil, dimana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Buatlah rencana 

penyuluhan Lakukan identifikasi di daerah tempat kerja anda tentang masalah gizi, lakukan 

pengkajian sampai dengan evaluasi untuk menemukan masalah yang berhubungan dengan 

gizi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Buat laporannya lengkap dari 

pengkajian sampai dengan evaluasi terhadap masalah yang diangkat sertakan foto dan tanda 

tangan yang hadir sebagai bukti bahwa anda telah melakukan pembinaan/mengajak 

perubahan prilaku terhadap komunitas dalam masalah anda. Presentasi hasil pada tanggal 16 

Desember 2013 untuk kelas klaten dan tanggal 17 Desember 2013 untuk kelas solo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEAMANAN PANGAN  

 

Pengertian Keamanan Pangan 

Pengertian keamanan pangan adalah segala upaya yang dapat ditempuh untuk mencegah 

adanya indikasi yang membahayakan pada bahan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan akan 

keadaan bebas dari resiko kesehatan yang disebabkan oleh kerusakan, pemalsuan dan 

kontaminasi, baik oleh mikroba atau senyawa kimia, maka keamanan pangan merupakan 

faktor terpenting baik untuk dikonsumsi pangan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. 

Keamanan pangan merupakan masalah kompleks sebagai hasil interaksi antara toksisitas 

mikrobiologik, toksisitas kimia dan status gizi. Hal ini saling berkaitan, dimana pangan yang 

tidak aman akan mempengaruhi kesehatan manusia yang pada akhirnya menimbulkan 

masalah terhadap status gizi (Seto, 2001). 

Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Kurangnya perhatian terhadap hal ini, telah sering mengakibatkan terjadinya dampak berupa 

penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari keracunan makanan akibat tidak higienisnya 

proses penyimpanan dan penyajian sampai risiko munculnya penyakit kanker akibat 

penggunaan bahan tambahan (food additive) yang berbahaya (Syah, 2005). 

Keamanan pangan diartikan sebagai terbebasnya makanan dari zat-zat atau bahan yang 

dapat membahayakan kesehatan tubuh tanpa membedakan apakah zat itu secara alami 

terdapat dalam bahan makanan yang digunakan atau tercampur secara sengaja atau tidak 

sengaja kedalam bahan makanan atau makanan jadi (Moehyi, 2000).  

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. Pangan yang aman setara bermutu dan 

bergizi tinggi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan 

derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat (Saparinto, 2006). 

2.2 Dampak Keamanan Pangan terhadap gizi 

Teknologi Pengamanan, pemprosesan dan pengolahan bahan pangan membawa 

dampak positif juga negatif bagi manusia. Dampak positif yang dihasilkan adalah 

meningkatnya nilai tambah makanan dan lebih terjaminnya pasokan satu jenis bahan pangan. 

Satu Jenis bahan Pangan dapat dipertahankan ketersediaanya dengan proses pengawetan dan 

menitikberatkan khusus pada keamanan itu sendiri. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia 

untuk dapat bertahan hidup . Pangan ini terus meninngkat baik kualitas maupun kuantitasnya 

. Usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan dilakukan dengan cara ekstensifikasi, yaitu 



memperluas lahan pertanian, serta dengan intensifikasi , yaitu dengan meningkatkan 

keamanan . Dengan memanfaatkan IPA dan teknologi yang makin berkembang , dapat 

menciptakan bibit unggul dengan tekhnik radiasi , rekayasa genetika dsb. 

Banyak usaha yang bergerak di bidang jasa penyediaan makanan, seperti restoran dan 

catering belum menjalanan Sistem Manajemen Keamanan Pangan.  Banyak pertimbangan 

yang berhubugan dengan realisasi dari proses pengembangan sistem tersebut, seperti masih 

sedikitnya informasi yang memadai mengenai manfaat implementasi dari Sistem Manajemen 

Keamanan Pangan, pertimbangan budget dan sumber daya yang mumpuni untuk proses 

penerapan Sistem Manajememen Keamanan Pangan (HACCP dan ISO 22000). Lalu apa 

keuntungan menjalankan sistem ini. 

(1)   Adanya pengendalian yang sistematis terhadap keamanan produk 

Hal yang menarik untuk diperhatikan bagaimana sistem manajemen keamanan produk 

akan membuat perusahaan tersebut mengimplementasikan suatu bentuk sistem yang dapat 

teraudit, adanya level pengendalian terpadu (yaitu pemeriksaan, verifikasi dan validasi). 

(2)   Jaminan terhadap pelanggan 

Secara otomatis dengan adanya suatu bentuk penerapan Sistem Manajemen 

Keamanan Pangan yang kemudian dilengkapi dengan sertifikasi, dapat memberikan 

penambahan rasa percaya dari pelanggan yang terkait dengan jaminan kepada pelanggan. 

(3)    Pengembangan kompetensi karyawan 

Perubahan budaya ke arah yang lebih profesional akan sangat membantu perusahaan 

dan secara perlahan akan mengembangkan kompetensi karyawan untuk terus bekerja dan 

belajar. 

Namun bukan hanya itu saja ternyata terdapat juga dampak negative dari keamanan 

pangan, diantaranya : 

Beberapa permasalahan yang dihadapi keamanan pangan di Indonesia adalah : 

1. Mutu Keamanan pangan yang tidak terpenuhi , antara lain : 

a.       Penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang atau melebihi batas produk pangan,  

b.       Ditemukan cemaran kimia berbahaya ( Pestisida, Logam berat, Obat-obatan pertanian ) pada 

berbagai produk pangan,  

c.        Cemaran mikroba yang tinggi dan cemaran mikroba patogen pada berbagai produk pangan,  

d.       Pelabelan dan periklanan produk pangan yang tidak memenuhi syarat, 

e.        Masih beredarnya produk pangan kadaluarsa termasuk produk impor,  

f.        Pemalsuan produk pangan,  

g.      Cara peredaran dan distribusi produk pangan yang tidak memenuhi syarat,  



h.       Mutu dan keamanan produk pangan belum dapat bersaing dipasar Internasional. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Penanggulangan keamanan pangan 

Beberapa alternatif penanganan keamanan pangan 

a. Membentuk Jaringan Keamanan Pangan 

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM Prof Dr 

Dedi Fardiaz menyatakan, keamanan pangan harus dikaji dari hulu sampai hilir. Untuk itu 

perlu sistem keamanan pangan terpadu yang melibatkan tiga jejaring, yaitu Food Intelligence, 

yang mengkaji risiko keamanan pangan; Food Safety Control, yang mengawasi keamanan 

pangan; dan Food Safety Promotion, yang mengkomunikasikan keamanan pangan. Food 

Intelligence adalah jejaring yang menghimpun informasi kegiatan pengkajian risiko 

keamanan pangan dari lembaga terkait (data surveilan, inspeksi, riset keamanan pangan, dsb). 

Food Safety Control adalah jejaring kerja sama antarlembaga dalam kegiatan yang terkait 

dengan pengawasan keamanan pangan (standardisasi dan legislasi pangan, inspeksi dan 

sertifikasi pangan, pengujian laboratorium, ekspor-impor, dan sebagainya). Food Safety 

Promotion adalah jejaring keamanan pangan, meliputi pengembangan bahan promosi (poster, 

brosur) dan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan keamanan pangan untuk industri 

pangan, pengawas keamanan pangan, dan konsumen. 

Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan produk pangan IRT, Badan POM 

telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melatih tenaga Penyuluh 

Keamanan Pangan dan tenaga Inspektur Pangan (DFI, District Food Inspector) di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan target minimum 6000 DFI, saat ini 

sudah ada sekitar 1.200 DFI yang bertugas melakukan pengawasan IRT Pangan di seluruh 

Indonesia. Oleh karena itu, kepada para konsumen dihimbau untuk selalu membeli produk 

pangan yang sudah bernomor MD atau ML atau SP dan P-IRT. Badan POM yang didukung 

oleh 26 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia selalu melakukan pengujian terhadap 

contoh-contoh yang diambil secara acak dari seluruh pelosok tanah air. Pengujian dilakukan 

untuk memantau mutu dan keamanan pangan dari produk-produk yang beredar, baik terhadap 



produk MD, ML, SP, P-IRT, maupun produk-produk lainnya seperti makanan jajanan atau air 

minum dari depot air minum. 

Dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Indonesia, Badan POM membahas 

kembali standar dan regulasi yang berkaitan dengan persyaratan keamanan pangan 

berdasarkan analisis risiko bahaya dari parameter yang dipersyaratkan. Selain itu Badan POM 

juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran para produsen dan konsumen akan pentingnya 

keamanan pangan bagi hidup yang sehat, melalui kegiatan penyuluhan maupun kampanye 

keamanan pangan. Karena penanganan masalah keamanan pangan adalah tanggung jawab 

kita bersama baik pemerintah, pihak produsen pangan maupun konsumen, Badan POM 

meminta para produsen pangan untuk selalu mengendalikan produknya agar mutu dan 

keamanan pangannya terjamin, dan menghimbau para konsumen untuk selalu kritis dalam 

memilih produk pangan yang dibutuhkannya dan selalu menghindari produk pangan yang 

tidak sesuai dengan persyaratan keamanan pangan. 

b. Membuat Kriteria Aman dan Law Enforcement 

Suatu pangan dikatakan aman apabila bebas dari bahaya yang ditimbulkan akibat dari 

keberadaan cemaran tersebut. Kata bebas dalam hal ini tidak selalu berarti sama dengan nol 

atau tidak ada sama sekali. Karena berbagai alasan beberapa bahan tersebut tidak dapat 

dihilangkan dengan seksama, namun melalui berbagai penelitian dan pengkajian nasional dan 

internasional ditetapkan standar atau batas maksimal keberadaan dari masing-masing bahan 

tersebut. Umumnya standar atau batas maksimal tersebut ditetapkan dengan memperhatikan 

kesehatan manusia dan diatur secara spesifik untuk masing-masing jenis pangan.  

Dengan demikian setiap pangan harus memenuhi persyaratan keamanan yang 

ditetapkan agar tidak mengganggu, merugikan, atau membahayakan kesehatan manusia. 

Cemaran biologis merupakan tantangan yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Hal 

tersebut tidak saja berkenaan dengan iklim tropis yang 'nyaman' bagi pertumbuhan 

mikroorganisme pembusuk dan patogen. Tetapi, juga terkait dengan keterbatasan 

pengetahuan, sikap dan perilaku bersih masyarakat pada umumnya, baik konsumen maupun 

yang terlibat dalam pengolahan pangan. Salah satu upaya yang ditetapkan untuk mencapai 

keamanan pangan adalah pelaksanaan sanitasi pada setiap rantai pangan. Rantai pangan 

dimulai sejak penanaman hingga pemanenan dan penanganan pascapanen yang menghasilkan 

pangan segar. 

Selanjutnya adalah pengolahan pangan segar hingga menghasilkan pangan olahan 

yang siap dikonsumsi seperti mi instan, daging kaleng, dan biskuit. Pengolahan pangan segar 

juga dapat menghasilkan pangan olahan lain yang merupakan bahan baku seperti terigu dan 



tepung telur. Mata rantai lainnya adalah pengangkutan, distribusi, dan pemasaran pangan. 

Mata rantai terakhir adalah penyiapan pangan sebelum dikonsumsi, baik di dapur masing-

masing konsumen maupun di rumah makan umum seperti restoran, kafe, atau warung. 

Tentang sanitasi tersebut, menteri kesehatan menetapkan persyaratan tentang sanitasi 

pada fasilitas, terhadap pelaksanaan kegiatan, dan pekerja. Persyaratan sanitasi dipenuhi 

melalui penerapan cara-cara yang baik yakni, Cara Budidaya Yang Baik (tanaman, 

peternakan, perikanan), Cara Produksi Pangan Segar Yang Baik (hasil pertanian, peternakan, 

perikanan), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Distribusi Pangan yang Baik, 

Cara Ritel Pangan Yang Baik, dan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik. Untuk 

melaksanakan cara-cara tersebut pemerintah menyiapkan berbagai pedoman yang diperlukan, 

melakukan pembinaan, dan pengawasan yang diperlukan. 

c. Pendidikan konsumen 

Salah satu hal yang paling penting dilakukan dalam kaitan ini adalah pendidikan 

keamanan pangan untuk konsumen guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Mereka harus 

tahu dan memahami bahwa penyakit karena pangan disebabkan oleh bahaya kimia, bahaya 

biologi, bahaya fisik, dan mana makanan yang bebas bahaya. 

Cara yang ditempuh oleh BPOM untuk menyosialisasikan keamanan pangan adalah 

dengan mengedarkan CD (compact disk) yang berisi 10 poster tentang keamanan pangan. CD 

yang berisi 10 poster akan dibagikan kepada stakeholder, seperti industri pangan, pemerintah 

daerah, universitas, asosiasi pangan, atau asosiasi lainnya yang berkaitan dengan keamanan 

pangan, juga diberikan kepada individu-individu yang peduli. Diharapkan poster dalam CD 

dapat diedarkan dan digandakan oleh mereka yang peduli secara multilevel. Poster yang 

diedarkan antara lain berisi imbauan pentingnya menutup makanan yang telah matang 

sebelum dimakan agar terhindar dari cemaran mikroba yang dibawa oleh lalat, kecoa, dan 

sebagainya. Selain menggunakan poster, keamanan pangan juga diinformasikan kepada 

konsumen atau produsen melewati promosi, seperti pendidikan, melalui talk show di 

beberapa televisi, memberikan selipan informasi di koran-koran, juga penyuluhan kepada 

industri kecil pangan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIZI DAN EKONOMI 

 

 

 

Krisis ekonomi yang telah berlangsung lama telah meningkatkan angka kemiskinan dan 

diikuti dengan penurunan kualitas gizi masyarakat. Indikatornya, di berbagai daerah terus 



ditemukan kasus busung lapar, gizi buruk, dan aneka penyakit rakyat karena melemahnya 

fisik serta menurunnya daya tahan tubuh karena kualitas gizi yang rendah, yang disebabkan 

oleh terbatasnya pengetahuan dan ketidakberdayaan ekonomi. Banyak keluarga 

menghabiskan uang untuk rokok daripada untuk susu bagi anaknya. 

Kualitas pangan rakyat kita selama ini telah meningkat cukup baik melalui kampanye 

intensif 4 Sehat 5 Sempurna. Empat sehat: nasi, jagung, ubi kayu (sumber karbohidrat), 

daging, telur, ikan (sumber protein dan lemak), sayur dan buah-buahan (sumber serat, vitamin 

dan mineral); dan sempurna dengan ditambah susu. Namun, bangsa-bangsa lain asupan 

gizinya meningkat jauh lebih baik, akibatnya secara relatif kualitas pangan rakyat kita 

menjadi kurang baik jika dibandingkan dengan banyak negara lain. 

Membangun ketahanan pangan menyangkut juga penghapusan kemiskinan yang antara lain 

berarti penyediaan lapangan kerja; pengetahuan, pemahaman dan kesadaran menyangkut 

keluarga, pengambil keputusan dan masyarakat umum; dan sistem gizi nasional, seperti 

penyuluh gizi, ahli gizi, dan kelembagaan kebijakan gizi. 

 

Kemiskinan memiliki hubungan yang timbal balik dengan gizi ini menyatakan bahwa, 

kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah gizi kurang. Proporsi anak gizi 

kurang berbanding terbalik dengan pendapatan. Makin kecil pendapatan penduduk, makin 

tinggi prosentase anak yang kekurangan gizi. Makin tinggi pendapatan makin kecil 

prosentase anak yang kurang gizi, sementara itu  kurang gizi pada anak akan berlanjut hingga 

dewasa akan berpotensi sebagai penyebab kemiskinan melalui rendahnya prestasi pendidikan 

pada sekolah dan rendahnya produktivitas pada sat mereka bekerja. Kemiskinan juga menjadi 

penyebab bagi keluarga dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan .   

 

GIZI DAN EKONOMI MANUSIA  

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia 

yang berkualitas yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan 

yang prima serta cerdas dan bukti empiris menunjukkan bahwa hal tersebut sangat ditentukan 

oleh status gizi yang baik. 

      Dan masalah gizi buruk dan gizi kurang dipengaruhi langsung oleh faktor konsumsi 

pangan dan penyakit infeksi serta dipengaruhi secara tidak langsung oleh pola asuh, 

ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik. 

     Krisis ekonomi yang telah berlangsung lama telah meningkatkan angka kemiskinan dan 

diikuti dengan penurunan kualitas gizi masyarakat. Indikatornya, di berbagai daerah terus 



ditemukan kasus busung lapar, gizi buruk, dan aneka penyakit rakyat karena melemahnya 

fisik serta menurunnya daya tahan tubuh karena kualitas gizi yang rendah, yang disebabkan 

oleh terbatasnya pengetahuan dan ketidakberdayaan ekonomi. Banyak keluarga 

menghabiskan uang untuk rokok daripada untuk susu bagi anaknya. 

Kualitas pangan rakyat kita selama ini telah meningkat cukup baik melalui kampanye intensif 

4 Sehat 5 Sempurna. Empat sehat: nasi, jagung, ubi kayu (sumber karbohidrat), daging, telur, 

ikan (sumber protein dan lemak), sayur dan buah-buahan (sumber serat, vitamin dan 

mineral); dan sempurna dengan ditambah susu. Namun, bangsa-bangsa lain asupan gizinya 

meningkat jauh lebih baik, akibatnya secara relatif kualitas pangan rakyat kita menjadi 

kurang baik jika dibandingkan dengan banyak negara lain. 

Di mana pun, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ditentukan oleh kualitas 

pangan yang dikonsumsi rakyat yang akan menentukan tingkat pertumbuhan fisiknya, 

termasuk kecerdasannya, di samping pendidikan yang bermutu dan pelayanan kesehatan yang 

baik. 

        Penyediaan Pangan di IndonesiaPangan adalah bahan-bahan yang di makan sehari-hari 

untuk memenuhi kebutuhan energybagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan penggantian 

jaringan tubuh yang rusak.Sektor pangan sebagai sumber zat gizi merupakan sector strategis, 

disebabkanoleh: 

                                                                        

a.  Produk pangan merupakan industri massal  . 

    Sector pangan merupakan sumber kehidupan dan penghidupan yang merupakan industry 

massal yang melibatkan banyak orang, baik di bidang produksi, pengolahan dan distribusi. 

Secara nasional, pertanian tanaman pangan menyumbang sekitar 19% dari pendapatan 

domestic bruto (sumbangan terbesar diantara 16 jenis lapangan industri). 

 

b.   Pangan dikonsumsi oleh semua golongan/lapisan masyarakat Indonesia. 

     Pangan merupakan bagian yang cukup besar dari penegeluaran rumah tangga miskin di 

Indonesia. Pengeluaran tersebut mencapai rata-rata 72.02% dimana 27.32% dari total 

pengeluaran adalah untuk bahan pangan pokok: padi-padian dan hasilnya.Berdasarkan 

pemenuhan pangan, masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 kelompok: 

                   1).Kelompok masyarakat yang Kehidupannya sulit. 

Masalah utama yang dihadapi oleh kelompok ini adalah daya beli yang terbatas. Kelompok 

yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi kalori maupun gizi protein. Dalam konteks 

agama islam mereka disebut orang miskin yang pantas mendapatkan santunan dari orang 



yang mampu. Dalam Al-qur‘an Surat Ar-rum di sebutkan bahwa: ‖ Maka berikanlah kepada 

kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang 

yang dalam perjalanan[1171]. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari 

keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung‖. 

           2).Kelompok masyarakat yang tergolong beruntung.Malnutrisi pada kelompok ini 

diakibatkan oleh konsumsi makanan yang terlalu berlebihan. Dalam Al-qur‘an surat Al-a‘raf 

di sebutkan bahwa: ‖ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan‖. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk pangan sebagai sumber zat gizi: 

     a. Kandungan Gizi, kandungan gizi setiap produk pangan berbeda-beda. 

     b. Penanganan pangan yang masih belum mencapai taraf yang diinginkan karena          

         banyaknya bahan makanan hasil panen yang telah rusak saat penyimpanan ataupun  

         pengangkutan. 

    c. Penyimpanan bahan makanan harus memenuhi syarat-syarat tertentu terutama bahan  

        yang mudah rusak. 

    d. Pengawetan pangan yang bertujuan agar bahan makanan dapat tahan lebih lama. 

    e. Pengolahan Pangan. Dalam pengolahannya harus selektif agar tidak kehilangan 

sebagian  

        zat gizi terutama vitamin. 

                                                                              

1.2    Hubungan Pangan dan Gizi 

      Pangan menyediakan unsur-unsur kimia tubuh yang dikenal sebagai zat Gizi. Pada 

akhirnya, zat Gizi tersebut menyediakan tenaga bagi tubuh, mengatur proses dalam tubuh dan 

memperlancar pertumbuhan serta memperbaiki jaringan tubuh. Zat Gizi yang disediakan oleh 

pangan tersebut disebut zat Gizi Esensial karena dalam unsur-unsur tersebut tidak dapat 

dibentuk dalam tubuh dalam jumlah yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan 

normal. Hal ini berarti unsur tersebut harus disediakan oleh unsur pangan diantaranya adalah 

asam amino esensial (diperlukan untuk memperoleh dan memelihara pertumbuhan, 

perkembangan, dan kesehatan yang baik). 

      Faktor-Faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang adalah sebagai berikut:  

  Produk Pangan (jumlah dan jenis makanan), Pembagian makanan atau pangan, 

Akseptabilitas (daya terima), Prasangka buruk pada bahan makanan tertentu, Pantangan pada 

makanan tertentu, Kesukaan terhadap jenis makanan tertentu, Keterbatasan ekonomi, 



Kebiasaan makan, Selera     makan, Sanitasi makanan (penyiapan, penyajian, penyimpanan), 

Pengetahuan Gizi 

      Status gizi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

   a. Kecukupan Gizi (gizi seimbang). Asupan Gizi harus seimbang dengan kebutuhan gizi 

seseorang yang bersangkutan. Kebutuhan gizi ditentukan oleh: kebutuhan gizi basal, 

kegiatan, keadaan fisiologis tertentu, serta dalam keadaan sakit. 

   b. Gizi Kurang. Merupakan keadaan tidak sehat (patologis) yang timbul karena tidak cukup 

makan dengan demikian konsumsi energy dan protein kurang selama jangka waktu tertentu. 

 c. Gizi Lebih. Keadaan patologis (tidak sehat) yang disebabkan kebanyakan makan. 

Kegemukan (obesitas) merupakan tanda pertama yang dapat dilihat dari keadaan gizi lebih. 

Obesitas yang berkelanjutan akan mengakibatkan berbagai penyakit antara lain: diabetes 

mellitus, tekanan darah tinggi, dll. 

1.3 Hubungan Pangan, Gizi, dan Pembangunan Manusia Indonesia 

     Jumlah penduduk yang besar, modal badan fisik biologis modal rohaniah dan mental, serta 

potensi efektif bangsa merupakan sebagian dari modal pembangunan. Membangun SDM 

seutuhnya berarti menjamin adanya peningkatan taraf hidup rakyat dari semua lapisan 

masyarakat dan golongan. Peningkatan taraf hidup rakyat tercermin pada kebutuhan pokok 

yaitu pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Kemajuan usaha pemenuhan 

kebutuhan pokok akan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan.  Masalah gizi yang 

terjadi pada masa tertentu akan menimbulkan masalah pembangunan di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, usaha-usaha peningkatan gizi terutama harus ditunjukkan pada anak-

anak dan ibu hamil. Karena pada masa yang akan datang anak-anak merupakan generasi 

penerus nusa dan bangsa. 

     Penundaan pemberian perhatian pemeliharaan gizi yang tepat pada anak-anak akan 

menurunkan potensi sebagai SDM pembangunan masyarakat dan ekonomi nasional. Berbagai 

alasan mengapa anak-anak memerlukan penanganan serius terutama jaminan ketersediaan zat 

gizi, yaitu: 

    a. Kekurangan Gizi adalah penyebab utama kematian bayi dan anak-anak (hal ini berarti 

berkurangnya kualitas SDM di masa yang akan datang). 

   b.    Kekurangan Gizi berakibat meningkatkan angka kesakitan dan menurunnya 

produktifitas kerja manusia (hal ini berarti dapat menambah beban pemerintah untuk 

meningkatkan fasilitas kesehatan). 

  c. Kekurangan Gizi berakibat menurunnya kecerdasan anak-anak (hal ini berarti 

menurunnya kualitas kecerdasan manusia pandai yang dibutuhkan dalam pembangunan 



bangsa). 

    d. Kurangnya Gizi berakibat menurunnya daya tahan manusia untuk bekerja (yang berarti 

menurunnya prestasi dan produktifitas kerja manusia). 

       Harusnya kecukupan pangan dan Gizi bukan merupakan landasan untuk semua proses 

kemajuan ekonomi dan social bangsa. Peningkatan Gizi masyarakat merupakan bagian 

integral pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah membuat program perbaikan 

Gizi masyarakat yang meliputi penanggulangan kekurangan vitamin A, penanggulangan 

anemia Gizi, penanggulangan gondok endemic,dll. 

 

GIZI DAN EKONOMI SOSIAL 

Tidak terpenuhinya gizi, yang kerap kali disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi yang 

kurang baik, sering dianggap sebagai faktor terbesar penyebab ketidakmaksimalan 

pertumbuhan badan seorang anak, khususnya tinggi badan. Akan tetapi, benarkah demikian? 

Selain terpenuhinya gizi dengan baik, yang sering kali dapat tercapai dengan adanya kondisi 

sosial-ekonomi yang baik, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh banyak  

 

hal, antara lain, faktor genetis (keturunan), kondisi psikologis yang baik, situasi politik 

yang stabil di negara tempat tinggal, kondisi kesehatan, jumlah anggota keluarga yang tinggal 

di dalam satu rumah, dll. (Bogin, 1997). Kondisi sosial-ekonomi yang baik memberi 

kemungkinan agar kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi. Yang dimaksud dengan terpenuhinya 

kebutuhan gizi adalah tersedianya berbagai zat yang diperlukan untuk mempertahankan 

stabilitas fungsi-fungsi tubuh, dan sekaligus untuk kebutuhan pertumbuhan badan si anak; 

seperti misalnya kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kalsium dan mikronutrien. 

 

PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI DAN DEMOGRAFI TERHADAP 

STATUS KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT 

Selama 30 tahun terakhir, Indonesia mencapai berbagai keberhasilan dalam 

pembangunan ekonomi. Bahkan oleh Bank Dunia, Indonesia digolongkan sebagai salah satu 

bayi ajaib di Asia Tenggara yang mencapai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. 

Pendapatan rata-rata penduduk meningkat, jumlah orang miskin berkurang dan kesejahteraan 

penduduk semakin baik. Hal ini terjadi sebelum krisisekonomi melanda Indonesia di akhir 

tahun 1997. Dampak dari krisis telah menekan kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang 

sebelum krisis telah hidup disekitar garis kemiskinan ke bawah. Salah satu indikator 

bagaimana terpuruknya tingkat kesejahteraan rakyat adalah terjadinya ancaman terhadap 



kelangsungan pangan dan gizi sebagian besar penduduk Indonesia.Seperti yang kita ketahui 

bahwa Indonesia sekarang ini baru menghadapi perubahan ekonomi dan politik yang tidak 

menentu. Walaupun tidak merata, secara umum Bank Dunia melaporkan pertumbuhan 

 ekonomi Indonesia yang positif sebelum tahun 1997. Pertumbuhan ekonomi ini berdampak 

pada penurunan angka kemiskinan dari 40% tahun 1976 menjadi 11% tahun 1996 , 

penurunan kematian bayi; penurunan kematian anak 0-4 tahun; dan 25% penurunan kematian 

ibu. Secara statistik hal ini ditunjang pula dengan pencapaian keamanan pangan, dan 

pencapaian pelayanan kesehatan terutama pada ibu dan anak. 

     Krisis ekonomi memperlambat proses penurunan yang telah terjadi selama tiga dekade 

terakhir. Krisis ekonomi berakibat menurunnya nilai rupiah yang berakibat pada merosotnya 

pendapatan perkapita dan menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin meningkat. 

Dampak krisis ekonomi terhadap kesehatan masyarakat dapat dilihat secara tidak langsung. 

Disadari secara luas bahwa dampak krisis ekonomi berdampak negatif pada status kesehatan 

masyarakat, akan tetapi bukti nyata secara statistik masih perlu dikaji agar tidak terjadi 

kontradiksi. Kenyataannya kajian perubahan morbiditas dan mortalitas pada penduduk masih 

dilakukan terus menerus. Diperlukan informasi data kesehatan dengan kualitasyang baik dari 

sistem pelayanan kesehatan dan juga survei lainnya  

     Gizi berhubungan dengan makanan dan kesehatan. Salah satu golongan umur yang rawan 

akan masalah gizi adalah Balita. Gizi pada Balita sangat penting untuk pertumbuhan dan 

kecerdasannya, sehingga perlu pemantauan dan pemenuhan giziyang baik. Masalah gizi 

kurang, terutama pada anak Balita dikaji kecenderungannya menurut SUSENAS. Banyak 

sekali terjadi penurunan prevalensi gizi kurang,yang menjadi pusat perhatian adalah penderita 

gizi buruk pada anak Balita, yang terlihat tidak ada penurunan. Masih tingginya prevalensi 

gizi kurang pada anak balita berhubungan dengan masih tingginya Bayi Lahir dengan Berat 

Badan Rendah (BBLR). Akibatdari BBLR dan gizi kurang pada balita berkelanjutan pada 

masalah pertumbuhan anak usia masuk sekolah. Masalah gizi kurang pada anak berkelanjutan 

pada wanita usia subur,yang akan melahirkan anak dengan risiko BBLR disertai dengan 

masalah anemia dan gizi mikro lainnya.  

    Faktor penyebab dari tingginya kematian ibu, bayi dan anak ini tidak lain disebabkan 

karena belum memadainya pelayanan kesehatan masyarakat dan keadaan gizi, diluar faktor 

pencetus lainnyayang memperkuat masalah ini seperti kemiskinan dan tingkat pendidikan. 

Akibat yang terlihat dari kemiskinan adalah masih dijumpai hampir 50% rumah tangga 

mengkonsumsi makanan kurang dari 70% terhadap angka kecukupan gizi yang dianjurkan 

(2200 Kkal/kapita/hari; 48 gram protein/kapita/hari). Kita ketahui Human Development 



Index pada tahun 2000 yang dilaporkan oleh UNDP adalah 109 untuk Indonesia, tertinggal 

jauh dari negara-negara ASEAN lainnya. Masih tingginya masalah gizi, akan berpengaruh 

nyata terhadap tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita. Rendahnya kondisi gizi akan 

berakibat pada rawannya penyakit infeksi dan semakin tinggi pengeluaran terhadap 

kesehatan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan akan berdampak lebih nyata pada masalah 

kesehatan dan gizi penduduk.                   

 

PANGAN, GIZI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA 

<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> 

A. KETERSEDIAAN PANGAN DI INDONESIA 

Pangan adalah bahan-bahan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

energi bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan penggantian jariangan tubuh yang rusak. 

Pangan juga dapat diartikan sebagai bahan sumber gizi. Ketersediaan pangan di Idonesi 

sebenarnya cukup bagus hanya saja laju peningkatan kebutuhan pangan untuk beberapa 

komoditas, lebih cepat dari laju peningkatan produksi. 

Disamping produktivitas tanaman ditingkat petani pada berbagai komoditas pangan 

relative stagnan, juga disebabnya kapasitas produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbatasnya kapasitas produksi Nasional : 

1. Berlanjutnya konversi lahan pertanian kepenggunaan non pertanian (khususnya 

dipulau jawa). 

2. Menurunya kualitas dan kesuburan. 

3. Semakin terbatas dan tidak pastinya penyediakan air untuk produksin akibat 

kerusakan hutan. 

4. Rusaknya sekitas 30 persen prasarana pengairan. 

5. Persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sector industri dan pemukiman. 

Akibat hal diatas, Indonesia masih mempunyai permasalahan dan tantangan dalam hal 

ketersediaan pangan pada beberapa komoditas penting yaitu: 

1. Padi.  



2. Jagung.  

3. Kedelai.  

4. Gula.  

5. Daging sapi.  

Dalam bidang produksi pangan terdapat permasalahan-permasalahan, diantarnya 

adalah: 

1. Sentral produksi pangan hanya di daerah tertentu. 

Hamper 60% dari produksi pangan Indonesia berasal dari Jawa dengan 40% dianatarnya 

di Jawa Timur, sebuah propoindi di Jawa yang luasnya 2,5% dari luas daratan Indonesia 

dan dengan jumlah penduduknya 14,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Pemusatan 

produksi seperti diatas menimbulkan berbagai kerumitan dalam pemasaran dan distribusi 

pangan, mengingat bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan dengan 3000 pulau yang 

didiami penduduk. Masalah lain yang dihapai erat berkaitan dengan keadaan geografis, 

seperti terbatasnya persediaan prasarana dan sarana perhubungan. 

1. Produksi pangan masih tergantung kepada musim 

Pada musim penghujan hasil panen akan tinggi atau meningkat sedangkan pada musim 

kemarau hasil panen menurun. Produksi pangan di Indonesia selain tidak merata menurut 

tempat, tetapi juga tidak merata menurut waktu. 

1. Produksi pangan bersifat fluktuatif yang dipengaruhi oleh cuaca dan hama (penyakit) 

Produksi cuaca, gangguan fluktasi, sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, gangguan 

hama, penyakit, dan gangguan alam dan lain sebagainya. 

1. Intensifikasi produksi pangan melalui pemakaian jenis tanaman unggul yang cepat 

tumbuh dan tahan penyakit, pengunaan pupuk, pemakaian irigasi teknis yang efektif 

di tempat-tempat yang menyediakan air alamiahnya kurang, penggunaan alat dan obat 

pemberantas hama (penyakti) yang aman dan efektif, dan penerapanan teknologi 

bercocok tanam modern. 

2. Ekstensifikasi atau perluasan produksi pangan, yaitu: memproduksi jenis dan 

banyaknya bahan makanan yang terutama adalah bahan makanan pokok dengan cara 



pengembangan akua kultur secara intensif atau jika memungkinkan pembukaan lahan 

baru. 

3. Diversikasi pangan yang berarti menganekaragamkan makanan pokok masyarakat 

suatu daerah dengan berbagai makanan pokok yang dapat disediakan oleh pemerintah 

seperit beras, jagung, gandum, ketela pohon, sagu, dan lain sebagainya. 

 

 

B. HUBUNGAN PANGAN DAN GIZI 

Arti istilah gizi sendiri adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup, untuk 

mengambil dan menggunakan zat yang ada dalam makanan dan minuman guna 

mempertahankan hidup, pertumbuhan, berproduksi dan untuk menghasilkan energi. 

Pangan menyediakan unsr-unsur kimia tubuh yang dikenal sebagai zat gizi.Pada 

gilirtannya, zat gizi tersebut menyediakan tenaga bagi tubh, mengatur proses dalam tubuh 

dan membuat lancarnya pertumbuhan serta memperbaiki jaringan tubuh. 

Susunan pangan dalam makanan yang seimbang adalah susunan bahan pangan yang 

dapat menyediakan zat gizi penting dalam jumlah cukup yang diperlukan tubuh tenaga, 

pemeliharaan, pertumbuhan dan perbaikan jaringan. 

 

C. STATUS GIZI 

Status gizi di bagi menjadi: 

1.  

1. Kecukupan Gizi (gizi seimbang) 

Dalam hal ini asupan gizi, seimbang dengan kebutuhan gizi seseorang yang 

bersangkutan. Kebutuhan gizi seseorang ditentukan oleh kebutuhan gizi basal, 

kegiatan dan pada keadaan fisiologis tertentu, serta dalam keadaan sakit. 



1.  

1. Gizi kurang  

merupakan keadaan tidak sehat(patologis) yang timbul karena tidak cukup 

makan dengan demikian konsumsi energi dan protein krang selama jangka 

waktu tertentu dinegara berkembang, konsumsi makanan yang tidak 

menyertakan pangan cukup energi, biasanya juaga kuarang dalam satu atau 

lebih zat gizi esensial lainnya. Berat badan yang menurun adalah tada utama 

dari gizi kurang. 

1.  

1. Gizi Lebih 

Keadaan patologis (tidak sehat) yang disebab kebanyakan makan. 

Mengkonsumsi energi lebih banyak dari pada yang diperlukan tubuh untuk 

jangka waktu yang panjang dikenal sebagai gizi lebih. Kegemukan (obesitas) 

merupakan tanda pertama yang bias dilihat dari keadaan gizi lebih. Obesitas jika 

dibiarkan berkelanjutan akan mengakibatkan berbagai penyakit seperti tekanan 

darah tinggi, ateros klerosis, gangguan kinerja jantung, diabetes mellitus dan 

lain sebagainya. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang adalah sebagai berikut : 

1. Produk Pangan (Jumlah dan Jenis makanan) 

2. Pembagian Makanan atau Pangan 

3. Akseptabilitas (Daya Terima) 

4. Prasangka Buruk Terhadap Bahan Makanan Tertentu 

5. Pantangan Terhapat Makan Tertentu 

6. Kesukaan Terhadap Jenis Makanan Tertentu. 

7. Keterbatasan Ekonomi 

8. Kebiasaan Makan 

9. Selera Makan 

10. Sanitasi Makanan (Penyiapan, Penyajian, Penyimpanan) 



11. Pengetahun gizi 

Berdasarkan pemenuhan pangan, masyarakat dapat dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu: 

Kelompok masyarakat yang kehidupannya sulit 

Masalah utama yang dihadapi oelh keompok ini adalah bagaimana caranya agar dengan 

daya beli yang terbatas, mereka dapat menunjang kehidupan mereka dengan sebaik-

baiknya. Kelompok masyarakat seperti ini rentan terhadap masalah kekurangan gizi, baik 

kekurangan gizi kalori maupun gizi protein. Program pemerintah untuk menyediakan 

pangan yang murah bagi kelompok ini diharapkan tidak saja berorientasi kepada 

pemenuhan kalori, tetapi seharusnya diimbangi dengan program penyediaan gizi protein 

bagi kelompok masyarakat ini. Rasulullah pun juga menghimbau umat-nya agar 

memperhatikan kehidupan tetangganya. 

Kelompok masyarakat yang tergolong beruntung. 

Yang dapat membeli jenis makanan apa saja yang diinginkannya dalam jumlah yang 

tidak terbatas sehingga pemenuhan gizi dapat terjamin. Malnutrisi pada kelompok ini 

seringkali diakibatkan oleh kkonsumsi makanan yang terlalu berlebihan, sehingga 

muncul penyakit atau kelainan seperti hiperglikemia, hiperkolesterolemia, 

hipertrigliseridemia, obesitas, danlain sebagainya. Islam mengajarkan kepada umatnya 

agar makan yang halal dan thoyiban. Rasulullah SAW bersabda: ―Kami ini adalah suatu 

kaum yang tidak makan kecuali lapar dan akan berhenti makan sebelum kenyang‖ 

 

D.HUBUNGAN PANGAN GIZI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA 

GBHN telah menetapkan bahwa pembangunan yang kita galakkan dewasa ini 

bertujuan untukmembangun manusia seutuhnya, dan masyarakat Indonesia 

seluruhnya.membangun manusia Indonesia seutuhnya berarti menjamin adanya peningkatan 

taraf hidup rakyat dari semua lapisan masyarakat dan golongan. Peningkatan taraf tercermin 

pada pemenuhan kebutuhan pokok yaitu: pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, 

pendidikan.Masalah gizi yang terjadi pada masa tertentu akan menimbulkan masalah 



pembangunan di masa yagng akan datang. Keterlambatan dalam memberikan pelayanan gizi 

akan berakibat kerusakan yang sulit bahkan mungkin tidak dapat di tolong,bagaimana tidak 

karena jika anak-anak di Indonesia banyak yang kekurangan gizi maka kelak akan terjadi 

masalah dalam pembangunan dimasa akan datang. 

Berkenaan dengan hal diatas perlu penanganan serius terhadap anak-anak, hal ini di 

sebabkan: 

 Kekurangan gizi adalah penyebab utama kematian bayi dan anak-anak 

 Kekurangan gizi berakibat meningkatnya angka kesakitan dan menurunya 

produktifitas kerja manusia 

 Kekurangan gizi berakibat menurunya kecerdasan anak-anak 

 Kekurangan gizi berakibat menurunya daya tahan manusia untuk bekerja, yang berarti 

menurunya prestasi dan produktifitas kerja manusia  

 

KONSEP MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA 

Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

 

Manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Status Gizi Anak 

 

‖sepertinya masyarakat atau keluarga hanya tahu bahwa anak harus diberikan makan seperti 

halnya orang dewasa harus makan tiap harinya...............‖ 

 

Pendahuluan 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat diperlukan dalam mengisi pembangunan 

yang dilaksanakan oleh bangsa  Indonesia. Salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan 

adalah perbaikan gizi masyarakat, gizi yang seimbang dapat  meningkatkan ketahanan tubuh, 

dapat meningkatkan kecerdasan dan menjadikan pertumbuhan yang normal (Depkes RI, 

2004). Namun sebaliknya gizi yang tidak seimbang menimbulkan masalah yang sangat sulit 

sekali ditanggulangi oleh Indonesia, masalah gizi yang tidak seimbang itu adalah Kurang 



Energi Protein (KEP), Kurang Vitamin A (KVA), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium 

(GAKY) dan Anemia Gizi Besi (Depkes RI, 2004 ). 

Khusus untuk masalah Kurang Energi Protein (KEP) atau biasa dikenal dengan gizi 

kurang atau yang sering ditemukan secara mendadak adalah gizi buruk terutama pada anak 

balita, masih merupakan masalah yang sangat sulit sekali ditanggulangi oleh pemerintah, 

walaupun penyebab gizi buruk itu sendiri pada dasarnya sangat sederhana yaitu kurangnya 

intake (konsumsi)  makanan  terhadap kebutuhan makan seseorang, namun tidak demikian  

oleh pemerintah  dan masyarakat karena masalah gizi buruk adalah masalah ketersediaan 

pangan ditingkat rumah tangga, tetapi anehnya didaearah-daearah yang telah swasembada 

pangan bahkan telah terdistribusi  merata sampai ketingkat rumah tangga (misalnya program 

raskin), masih sering ditemukan kasus gizi buruk, padahal sebelum gizi buruk ini terjadi, 

telah melewati beberapa tahapan yang dimulai dari penurunan berat badan dari berat badan 

ideal  seorang anak sampai akhirnya terlihat anak tersebut sangat buruk (gizi buruk). Jadi 

masalah sebenarnya adalah  masyarakat atau keluarga balita  belum mengatahui  cara menilai 

status berat badan anak (status gizi anak) atau  juga belum mengetahui pola pertumbuhan 

berat badan anak, sepertinya masyarakat atau keluarga hanya tahu bahwa anak harus 

diberikan makan seperti halnya orang dewasa harus makan tiap harinya.  

 

 Penilaian Status Gizi Anak  

Ada beberapa cara melakukan penilaian status gizi pada kelompok masyarakat. Salah satunya 

adalah dengan pengukuran tubuh manusia yang dikenal dengan Antropometri. Dalam 

pemakaian untuk penilaian status gizi, antropomteri disajikan dalam bentuk indeks yang 

dikaitkan dengan variabel lain. Variabel tersebut adalah sebagai berikut :   

a. Umur. 

Umur sangat memegang peranan dalam penentuan status gizi, kesalahan penentuan 

akan menyebabkan interpretasi status gizi yang salah. Hasil penimbangan berat badan 

maupun tinggi badan yang akurat, menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan 

penentuan umur yang tepat. Kesalahan yang sering muncul adalah  adanya 

kecenderunagn untuk memilih angka yang  mudah seperti 1 tahun; 1,5 tahun; 2 tahun. 

Oleh sebab itu penentuan umur anak perlu dihitung dengan cermat. Ketentuannya adalah 

1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari. Jadi perhitungan umur  adalah  dalam 

bulan penuh, artinya sisa umur dalam hari tidak diperhitungkan ( Depkes, 2004). 

b. Berat Badan  



Berat badan merupakan salah satu ukuran yang memberikan gambaran massa 

jaringan, termasuk cairan tubuh. Berat badan sangat peka terhadap perubahan yang 

mendadak baik karena penyakit infeksi maupun konsumsi makanan  yang menurun. Berat 

badan ini  dinyatakan dalam bentuk indeks BB/U (Berat Badan menurut Umur) atau 

melakukan penilaian dengam melihat perubahan  berat badan pada saat pengukuran 

dilakukan, yang dalam penggunaannya memberikan gambaran keadaan kini. Berat badan 

paling banyak digunakan karena hanya memerlukan satu pengukuran, hanya saja 

tergantung pada ketetapan umur, tetapi kurang dapat menggambarkan kecenderungan 

perubahan situasi gizi dari waktu ke waktu (Djumadias Abunain, 1990). 

c. Tinggi Badan  

Tinggi badan memberikan gambaran  fungsi pertumbuhan yang dilihat dari 

keadaan  kurus kering dan kecil pendek. Tinggi badan  sangat baik untuk melihat keadaan 

gizi masa lalu terutama yang berkaitan dengan  keadaan   berat badan lahir rendah dan 

kurang gizi pada masa balita. Tinggi badan dinyatakan dalam bentuk Indeks TB/U ( 

tinggi badan menurut umur), atau juga  indeks BB/TB ( Berat Badan menurut Tinggi  

Badan)  jarang dilakukan karena perubahan tinggi  badan yang lambat dan biasanya  

hanya dilakukan setahun sekali. Keadaan indeks ini pada umumnya memberikan 

gambaran keadaan lingkungan yang tidak baik, kemiskinan dan akibat tidak sehat yang 

menahun ( Depkes RI, 2004). 

Berat badan dan tinggi badan   adalah salah satu parameter penting untuk 

menentukan status kesehatan manusia, khususnya yang berhubungan dengan status gizi. 

Penggunaan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB merupakan indikator status gizi untuk 

melihat adanya gangguan fungsi pertumbuhan dan komposisi tubuh (M.Khumaidi, 1994). 

Penggunaan berat badan dan tinggi badan akan lebih jelas dan sensitive/peka 

dalam menunjukkan  keadaan gizi kurang bila  dibandingkan dengan penggunaan BB/U. 

Dinyatakan dalam BB/TB, menurut standar WHO bila prevalensi  kurus/wasting < -2SD 

diatas 10 % menunjukan suatu daerah tersebut mempunyai masalah gizi yang sangat 

serius  dan berhubungan langsung dengan  angka kesakitan. 

 

Tabel 1 Penilaian  Status Gizi berdasarkan Indeks BB/U,TB/U, BB/TB  Standart 

Baku Antropometeri WHO-NCHS 

No 
Indeks yang 

dipakai 

Batas 

Pengelompokan 
Sebutan Status Gizi 



1 BB/U  < -3 SD Gizi buruk 

    - 3 s/d  <-2 SD Gizi kurang 

    - 2 s/d +2 SD Gizi baik 

    > +2 SD Gizi lebih 

2 TB/U  < -3 SD Sangat Pendek 

   - 3 s/d  <-2 SD Pendek 

   - 2 s/d +2 SD Normal 

   > +2 SD Tinggi 

3 BB/TB  < -3 SD Sangat Kurus 

   - 3 s/d  <-2 SD Kurus 

   - 2 s/d +2 SD Normal 

   > +2 SD Gemuk 

          Sumber : Depkes RI 2004. 

 

Data baku WHO-NCHS indeks BB/U, TB/U dan BB/TB disajikan dalan dua versi 

yakni persentil (persentile) dan skor simpang baku (standar deviation score = z). Menurut 

Waterlow,et,al, gizi anak-anak dinegara-negara yang populasinya relative baik (well-

nourished), sebaiknya digunakan ―presentil‖, sedangkan dinegara untuk anak-anak yang 

populasinya relative kurang (under nourished) lebih baik menggunakan skor simpang baku 

(SSB) sebagai persen terhadap median baku rujukan ( Djumadias Abunaim,1990). 

 

Tabel 2. Interpretasi Status Gizi Berdasarkan Tiga Indeks Antropometri (BB/U,TB/U, 

BB/TB  Standart Baku Antropometeri WHO-NCHS) 

No 
Indeks yang digunakan 

Interpretasi 
BB/U TB/U BB/TB 

     

1 Rendah Rendah Normal Normal, dulu kurang gizi 

 Rendah Tinggi Rendah Sekarang kurang ++ 

 Rendah Normal Rendah Sekarang kurang + 

2 Normal Normal Normal Normal 

 Normal Tinggi Rendah Sekarang kurang 

 Normal Rendah Tinggi Sekarang lebih, dulu kurang 

3 Tinggi Tinggi Normal Tinggi, normal 



 Tinggi Rendah Tinggi Obese 

 Tinggi Normal Tinggi Sekarang lebih, belum obese 

Keterangan : untuk ketiga indeks ( BB/U,TB/U, BB/TB) : 

Rendah   : < -2 SD Standar Baku Antropometri WHO-NCHS   

Normal   : -2 s/d +2 SD Standar Baku Antropometri WHO-NCHS  

Tinggi    :  > + 2 SD Standar Baku Antropometri WHO-NCHS  

 

Sumber : Depkes RI 2004. 

 

Pengukuran Skor Simpang Baku (Z-score) dapat diperoleh dengan  

mengurangi Nilai Induvidual Subjek (NIS) dengan Nilai Median Baku Rujukan 

(NMBR) pada umur yang bersangkutan,  hasilnya dibagi dengan Nilai Simpang Baku 

Rujukan (NSBR). Atau dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

 

Status gizi berdasarkan rujukan WHO-NCHS dan kesepakatan Cipanas 2000  

oleh para pakar Gizi dikategorikan seperti diperlihatkan pada tabel 1 diatas serta di 

interpretasikan berdasarkan  gabungan tiga indeks antropometri seperti yang terlihat 

pada tabel 2.    

 

Z-score = (NIS-NMBR) / NSBR 

 



Untuk memperjelas penggunaan rumur Zskor dapat dicontohkan sebagai berikut 

Diketahui BB= 60 kg TB=145 cm   

Umur : karena umur dengan indeks BB/U, TB/U dan BB/TB berdasarkan WHO-NCHS  

hanya dibatasi  < 18 tahun  maka disini  dicontohkan anak laki-laki usia 15 tahun 

  

Table weight (kg)  by  age of boys aged 15 year from WHO-NCHS 

Age Standard Deviations 

Yr mth -3sd -2sd -1sd Median +1sd +2sd +3sd 

15 0 31.6 39.9 48.3 56.7 69.2 81.6 94.1 

Sumber: WHO, Measuring Change an Nutritional Status, Genewa 1985 

 

Table weight (kg)  by  stature of boys 145 cm in Height from WHO-NCHS 

Stature Standard Deviations 

Cm -3sd -2sd -1sd Median +1sd +2sd +3sd 

145 0 24.8 28.8 32.8 36.9 43.0 49.2 55.4 

Sumber: WHO, Measuring Change an Nutritional Status, Genewa 1985 

 

Table stature (cm) by age of boys aged 15 year from WHO-NCHS 

Stature Standard Deviations 

Yr  mth -3sd -2sd -1sd Median +1sd +2sd +3sd 

15 0 144.8 152.9 160.9 169.0 177.1 185.1 193.2 

Sumber: WHO, Measuring Change an Nutritional Status, Genewa 1985 

 

Jadi untuk indeks BB/U adalah 

 = Z Score = ( 60 kg – 56,7 ) / 8.3 =  + 0,4 SD 

= status gizi baik  

Untuk IndeksTB/U adalah 

 = Z Score = ( 145 kg – 169 ) / 8.1 =  - 3.0 SD 

= status gizi  pendek  

Untuk Indeks BB/TB adalah 

= Z Score = ( 60 – 36.9 ) / 4 =  + 5.8 SD 

= status gizi gemuk  

 



Definisi Operasional Status Gizi 

Sebenarnya untuk mendefinisikan operasional status gizi ini dapat dilakukan di klinik 

kesehatan swasta maupun pemerintah yang menyediakan  pengukuran status gizi, namun 

demikian yang perlu diketahui masyarakat adalah  pengertian dan pemahaman dari status gizi 

anak, selanjutnya ketika mengunjungi klinik gizi hasilnya dapat segera diketahui termasuk 

upaya-upaya mempertahankan status gizi yang baik. 

  

Status Gizi Anak adalah  keadaan kesehatan anak yang ditentukan oleh derajat kebutuhan 

fisik energi dan zat-zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak 

fisiknya diukur secara antroppometri ( Suharjo, 1996), dan dikategorikan berdasarkan standar 

baku WHO-NCHS dengan indeks BB/U, TB/U dan BB/TB 

Indikasi pengukuran dari variabel ini  ditentukan oleh : 

1. Penimbangan Berat Badan (BB) dan pengukuran Tinggi Badan (TB) Dilakukan oleh 

petugas klinik gizi sesuai  dengan syarat-syarat penimbangan berat badan dan pengukuran 

tinggi badan yang baik dan benar penggunaan timbangan berat badan dan meteran tinggi 

badan (mikrotoise) 

2. Penentuan umur anak ditentukan sesuai tanggal penimbangan BB dan Pengukuran TB,  

kemudian dikurangi dengan tanggal kelahiran yang diambil dari data identitas anak pada 

sekolah masing-masing, dengan ketentuan 1 bulan adalah 30 hari dan 1 tahun adalah 12 

bulan.  

a. Kriteria objektifnya dinyatakan dalam rata-rata dan jumlah Z score simpang baku 

(SSB) induvidu dan kelompok sebagai presen terhadap median baku rujukan 

(Waterlow.et al, dalam, Djuamadias, Abunain, 1990) Untuk menghitung SSB 

dapat dipakai rumus : 

NSBR

NMBRNIS
RujukanBakuSkor


  

Dimana : NIS   : Nilai Induvidual Subjek 

NMBR  : Nilai Median Baku Rujukan 

  NSBR  : Nilai Simpang Baku Rujukan 

Hasil pengukuran dikategorikan sbb 

1. Untuk BB/U 

a. Gizi Kurang   Bila SSB   < - 2 SD 

b. Gizi Baik   Bila SSB   -2 s/d +2 SD 

c. Gizi Lebih   Bila SSB   > +2 SD 



2. TB/U 

a. Pendek   Bila SSB  < -2 SD 

b. Normal   Bila SSB  -2 s/d +2 SD 

c. Tinggi    Bila SBB   > +2 SD 

3. BB/TB 

a. Kurus   Bila SSB   <  -2 SD 

b. Normal   Bila SSB  -2 s/d +2 SD 

c. Gemuk   Bila SSB   > +2 SD 

 

Dan juga status gizi diinterpretasikan berdasarkan tiga indeks antropomteri, (Depkes, 

2004). Dan dikategorikan seperti yang ditunjuukan pada tabel 3 

 

Tabel 3  Kategori Interpretasi Status Gizi Berdasarkan Tiga Indeks  (BB/U,TB/U, 

BB/TB  Standart Baku Antropometeri WHO-NCHS) 

Interpretasi 
Indeks yang digunakan 

BB/U TB/U BB/TB 

Normal, dulu kurang gizi Rendah Rendah Normal 

Sekarang kurang ++ Rendah Tinggi Rendah 

Sekarang kurang + Rendah Normal Rendah 

Normal Normal Normal Normal 

Sekarang kurang Normal Tinggi Rendah 

Sekarang lebih, dulu kurang Normal Rendah Tinggi 

Tinggi, normal Tinggi Tinggi Normal 

Obese Tinggi Rendah Tinggi 

Sekarang lebih, belum obese Tinggi Normal Tinggi 

Keterangan : untuk ketiga indeks ( BB/U,TB/U, BB/TB) : 

Rendah   : < -2 SD Standar Baku Antropometri WHO-NCHS   

Normal   : -2 s/d +2 SD Standar Baku Antropometri WHO-NCHS  

Tinggi    :  > + 2 SD Standar Baku Antropometri WHO-NCHS  

 Sumber: Depkes RI, 2004 

Kesimpulan 

Terjadinya gizi buruk pada anak bukan saja disebabkan oleh rendahnya intake makanan 

terhadap kebutuhan makanan anak, tetapi kebanyakan  orang tua tidak tahu melakukan 



penilaian status gizi pada anaknya, sepertinya masyarakat atau keluarga hanya tahu bahwa 

anak harus diberikan makan seperti halnya orang dewasa harus makan tiap harinya. 
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KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN GIZI  

DALAM MASYARAKAT  

 

1.1  PENDAHULUAN 

Gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi, atau nutrisinya di 

bawah standar. Gizi buruk masih menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. 

Gizi buruk banyak dialami oleh bayi dibawah lima tahun (balita). Masalah gizi buruk dan 

kekurangan gizi telah menjadi keprihatinan dunia sebab penderita gizi buruk umumnya 

adalah balita dan anak-anak yang tidak lain adalah generasi generus bangsa. Kasus gizi buruk 

merupakan aib bagi pemerintah dan masyarakat karena terjadi di tengah pesatnya kemajuan 

zaman (Republika, 2009). Dengan alasan tersebut, masalah ini selalu menjadi program 

penanganan khusus oleh pemerintah. Upaya pencegahan yang dilakukan di antaranya dengan 

selalu meningkatkan sosialisasi, kunjungan langsung ke para penderita gizi buruk, pelatihan 

petugas lapangan, pengarahan mengenai pentingnya ASI eksklusif pada ibu yang memiliki 

bayi, serta koordinasi lintas sektor terkait pemenuhan pangan dan gizi (Antara News, 2011), 

Namun sampai saat ini penanganan yang diberikan, hanya mampu mengurangi sedikit kasus 

gizi buruk pada balita. Hal ini membuktikan bahwa penanganan dan program yang diberikan 

oleh pemerintah belum mampu menekan jumlah kasus gizi buruk yang ada. 

Ketidakberhasilan penanganan dan program tersebut mungkin dikarenakan kurang tepatnya 

perbaikan terhadap faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi kasus gizi buruk pada balita. 

Jika faktor-faktor yang mempengaruhi kasus gizi buruk pada balita diketahui dan diatasi 

dengan tepat, otomatis kasus gizi buruk akan berkurang (anonim, 2011) 

 

 1.2  Tujuan 

 

ü  Untuk mengetahui definisi, penyebab serta dampak dari gizi buruk 

 

ü  Untuk mengetahui program-program pemerintah untuk pencegahan dan penanggulangan kasus 

gizi buruk 

  

PEMBAHASAN 

  

2.1  Gizi Buruk 

Gizi buruk atau lebih dikenal dengan gizi di bawah garis merah adalah keadaan kurang gizi 



tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan 

sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tanda-tanda klinis dari gizi buruk 

secara garis besar dapat dibedakan marasmus, kwashiorkor atau marasmic-kwashiorkor (RI 

dan WHO, Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional 2001 – 2005, Jakarta, Agustus 2000). 

pada  tahun  2011 masalah gizi buruk masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, saat 

ini masih jutaan balita tercatat memiliki status gizi yang buruk, hasil pemetaan dari depkes 

menunjukkan bahwa 2 dari 4 orang anak di 72 % kabupaten di seluruh Indonesia menderita 

gizi kurang. 

Gizi buruk berbeda dengan kelaparan. Orang yang menderita kelaparan biasanya karena tidak 

mendapat cukup makanan dan kelaparan yang diderita dalam jangka panjang dapat menuju 

ke arah gizi buruk. Walaupun demikian, orang yang banyak makan tanpa disadari juga bisa 

menderita gizi buruk apabila mereka tidak makan makanan yang mengandung nutrisi, 

vitamin dan mineral secara mencukupi. Jadi gizi buruk sebenarnya dapat dialami oleh siapa 

saja, tanpa mengenal struktur sosial dan faktor ekonomi 

 

Orang yang menderita gizi buruk akan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk 

tumbuh atau untuk menjaga kesehatannya. Seseorang dapat terkena gizi buruk dalam jangka 

panjang ataupun pendek dengan kondisi yang ringan ataupun berat. Gizi buruk dapat 

mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Orang yang menderita gizi buruk akan mudah 

untuk terkena penyakit atau bahkan meninggal dunia akibat efek sampingnya. Anak-anak 

yang menderita gizi buruk juga akan terganggu pertumbuhannya, biasanya mereka tidak 

tumbuh seperti seharusnya (kerdil) dengan berat badan di bawah normal.  

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. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. 

Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan 

gizi buruk Gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda klinis disebut marasmus atau 

kwashiorkor. 

 

Dampak gizi buruk pada anak terutama balita  

1.    Pertumbuhan badan dan perkembangan mental anak sampai dewasa terhambat. 

2.    Mudah terkena penyakit ispa, diare, dan yang lebih sering terjadi 

3.    Bisa menyebabkan kematian bila tidak dirawat secara intensif. 



 

2.2  Program-program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk 

Kemitraan yang luas antara pemerintah Indonesia, UNICEF, dan Uni Eropa dalam mengatasi 

masalah gizi di kalangan anak-anak bangsa menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang 

penting. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada  seminar dan pameran 

pangan nasional Jakarta Food Security Summit: Feed Indonesia Feed The World 2012 yang 

digelar  di  Jakarta Convention Center, mengatakan pemerintah terus bekerja untuk mengatasi 

kekurangan gizi dan kesuliatan untuk mendapatkan pangan dengan program-program pro 

rakyat. 

Program-program pro rakyat yang dimaksud seperti  program beras miskin (raskin) dengan 

harga murah, menggratiskan pelayanan kesehatan dan pemberian bea siswa untuk siswa 

miskin. 

Tahun 2011, sebanyak hampir 500 petugas kesehatan, bidan, ahli gizi, dan relawan 

masyarakat telah mendapatkan manfaat dari pelatihan khusus yang memungkinkan mereka 

untuk lebih memahami penyebab terhambatnya pertumbuhan tinggi badan juga penyebab 

kekurangan gizi, dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk membantu para 

keluarga dalam merawat anak-anak mereka secara lebih efektif. 

 

Aksi-aksi masyarakat pun telah didukung dengan adanya pengalokasian anggaran 

tambahan, seperti yang terjadi di desa-desa wilayah propinsi Jawa Tengah dan Nusa 

Tenggara Timur, dimana di dalamnya termasuk pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan 

sarana kebersihan, mempromosikan pemberian ASI yang lebih baik, termasuk pemberian 

makanan pendamping ASI, dan juga memantau status gizi anak-anak, sebagai bagian dari 

rencana pembangungan lokal di wilayah mereka.  

 

Pendidikan gizi tengah dipadukan ke dalam program pemerintah yang disebut dengan 

Program Keluarga Harapan (PKH), yang membantu penyediaan bantuan berupa uang tunai 

kepada para keluarga miskin sebagai imbalan atas partisipasi mereka dalam memprakarsai 

kesehatan dan pendidikan. Karya yang cukup besar telah dilaksanakan untuk menambah 

pedoman, standar, dan materi pelatihan dalam pengelolaan kondisi gizi buruk yang parah, 

memfasilitasi ASI dan makanan pendamping ASI, dan juga meningkatkan program-program 

zat gizi mikro.  

 



―Kita tahu bahwa perbaikan gizi dapat menjadi kenyataan jika semua orang-orang di 

dalam masyarakat menyadari bagaimana berperilaku gizi yang baik dan menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hal utama yang paling penting, namun seringkali 

diabaikan, oleh keluarga-keluarga yang paling rentan terkena masalah gizi buruk‖, 

perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Angela Kearney, menyebutkan. ―Menangani masalah 

terhambatnya pertumbuhan tinggi badan, pada khususnya, memiliki konsekuensi penting bagi 

prospek ekonomi dan pembangunan jangka panjang di Indonesia, karena dengan penanganan 

yang baik, anak-anak akan menunjukkan perilaku yang lebih baik di sekolah, tumbuh lebih 

sehat, dan dengan demikian, dapat berperan sebagai orang yang lebih berguna di dalam 

lingkungan masyarakat mereka ketika mereka dewasa nantinya.  

 

Dr. Minarto, Direktur Gizi untuk Kementrian Kesehatan Indonesia, juga 

menggarisbawahi pentingnya pergeseran kebijakan yang coba diusung oleh kemitraan ini. 

―Indonesia adalah pemain terkemuka dalam mengakselerasi perbaikan gizi (SUN) global, dan 

melalui kolaborasi ini kita telah mendirikan jaringan kunci di antara departemen-departemen 

pemerintah, badan-badan PBB, lembaga bantuan internasional, organisasi-organisasi non-

pemerintah, dan juga sektor swasta,yang akan membantu lebih baik lagi dalam mengawasi 

penargetan sumber-sumber daya, tanggapan program yang lebih baik, dan yang terpenting, 

reformasi kebijakan untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak kita,‖ kata Dr. Minarto.  

 

Berbicara untuk Uni Eropa, yang telah menyumbangkan sebesar €20 juta (US$245 juta) 

kepada UNICEF untuk mengatasi masalah kekurangan gizi di seluruh wilayah Asia dan 

Pasifik, Mr. Erik Habers, Kepala Operasi Utusan Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei 

Darussalam, dan ASEAN, menggarisbawahi bahwa mengurangi gizi buruk adalah prioritas 

utama, dimana beliau juga menegaskan bahwa Uni Eropa memiliki keterlibatan yang besar 

dalam perang global melawan gizi buruk dan mekanisme koordinasi untuk mengakselerasi 

perbaikan gizi (SUN). Mr. Habers juga memperhatikan bahwa Uni Eropa pun telah 

meningkatkan pendanaan langsung untuk menangani kekurangan gizi di Asia, Amerika Latin, 

dan Afrika, dimana sejak tahun 2008 Uni Eropa telah memberikan sumbangan lebih dari 

€650 juta dalam campur tangannya seputar masalah gizi.  

 

Di Indonesia, perhatian kemitraan ini difokuskan pada propinsi Nusa Tenggara Timur, 

Jawa Tengah, dan Papua, dan melalui program-program perbaikan gizi dan pengetahuan yang 

lebih baik tentang praktek makan yang sehat, kemitraan ini bertujuan untuk meraih 3,8 juta 



anak-anak dan 800.000 wanita hamil dan menyusui. Terhambatnya pertumbuhan tinggi badan 

diidap oleh lebih dari 1 anak dari 3 anak-anak di bawah usia lima tahun di Indonesia, 

sementara sedikitnya 1 anak dari 5 anak-anak dalam kelompok usia ini pun kekurangan berat 

badan.  

 

Meningkatkan ketrampilan para tenaga kesehatan, penargetan sumber daya yang lebih 

baik, dan memperkuat pengetahuan dasar tentang berperilaku sederhana seperti pemberian 

ASI eksklusif selama enam bulan pertama setelah bayi baru lahir, dan menerapkan pemberian 

makanan tambahan setelah enam bulan tersebut, diketahui dapat mengurangi resiko gizi 

buruk juga membantu mengurangi angka kematian anak.  

 

Angka kematian bayi dan balita di Indonesia adalah seperempatnya sejak tahun 1990, 

namun laporan terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 134.000 anak-anak di bawah usia lima 

tahun meninggal dunia setiap tahunnya, dimana hal tersebut terutama disebabkan oleh masih 

adanya permasalahan kesehatan dan gizi.  

 

·         Pemerintah Siapkan Taburia 

 

Direktur Bina Gizi, Ditjen Gizi dan Kesehatan Ibu & Anak (KIA) Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) dr Minarto mengatakan, anggarannya meningkat karena cakupan pemberian bu-

buk makanan balita tersebut diperluas dari tiga provinsi di sembilan kabupaten pada 2010 

menjadi enam provinsi di 24 kabupaten pada tahun ini. 

 

―Suplementasi lewat Taburia adalah solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan 

nutrisi. Idealnya, tetap melalui perubahan pola makan menjadi lebih seimbang dan beragam,‖ 

kata dr Minarto. Suplemen Taburia mengandung vitamin dan mineral. Cara pakainya relatif 

lebih gampang, tinggal ditaburkan ke atas makanan. Taburia berupa serbuk tabur 

mengandung 12 vitamin dan empat mineral penting, yakni yodium, selenium, seng dan zat 

besi. Seluruhnya merupakan nutrisi pokok yang dibutuhkan dalam masa tumbuh kembang 

anak yang berusia antara 6-24 bulan. Selain harus segera disantap sampai habis, Taburia 

sebaiknya tidak dicampur dengan makanan panas karena lemak yang menyelubungi zat besi 

bisa rusak sehingga memicu rasa tidak enak. 

 



Program suplemen Taburia ini sudah mulai sejak tahun 2009. Orangtua tak mampu yang me-

miliki anak usia 6-24 bulan bisa mendapat Taburia setiap bulan. Serbuk multivitamin tersebut 

diberikan untuk membantu balita tumbuh secara optimal, meningkatkan daya tahan tubuh, 

meningkatkan nafsu makan, mencegah anemia dan mencegah kekurangan zat gizi. Sama 

seperti penambahan vitamin A dalam minyak goreng, pemberian Taburia ke dalam makanan 

juga termasuk salah satu bentuk fortifikasi atau penambahan zat gizi. Perbedaannya adalah 

fortifikasi minyak goreng dilakukan dalam skala industri. Sementara penambahan Taburia 

dilakukan di level rumah tangga. 

 

Persoalan gizi buruk seharusnya ditangani menyeluruh karena gizi buruk ini 

dipengaruhi berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, kemiskinan, ketersediaan pangan, 

transportasi adat istiadat dan sebagainya. 

 

·         Program “Positive Deviance 

 

Positive Deviance (PD) atau penyimpangan positive adalah sebuah program baru di dalam 

dunia kesehatan, yang bertujuan untuk menangani kasus gizi buruk atau gizi kurang bagi 

anak-anak Balita yang ada di seluruh Indonesia. Disebut dengan penyimpangan positive 

karena anak-anak penderita gizi buruk yang berada di satu lingkungan bisa mencontoh 

perilaku hidup sehat anak-anak yang tidak menderita gizi buruk.Program PD ini lebih 

mengembangkan konsep pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat secara penuh untuk 

mengatasi masalah gizi buruk, sangat jauh berbeda dengan program PMT (Pemberian 

Makanan Tambahan) yang dikembangkan oleh pemerintah. Program PMT sangat tidak 

efektif karena masyarakat tidak dilibatkan secara penuh dalam program tersebut, bahkan 

cenderung membuat masyarakat manja dan memiliki ketergantungan sangat tinggi terutama 

bagi keluarga penderita gizi buruk. Di samping itu juga, program PMT sangat mubazir dalam 

hal pembiayaan, karena semua keluarga penderita gizi buruk selalu berharap untuk mendapat 

bantuan. Itu sebabnya program PD perlu mendapat perhatian pemerintah (Depkes) untuk 

diadopsi dalam rangka mengatasi gizi buruk di masyarakat. 

 

Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Depkes RI, kasus 

gizi buruk yang paling tinggi berada di NTB yaitu di Kabupaten Lombok Utara (KLU). KLU 

merupakan kabupaten termuda di NTB yang mana sebelumnya masuk wilayah kabupaten 



Lombok Barat. Penyebab dari tingginya kasus gizi buruk di KLU disebabkan oleh beberapa 

kasus di antaranya: pola hidup sehat masih sangat rendah, dan faktor kemiskinan.  

 

Sebagai lembaga sosial yang peduli terhadap permasalahan umat, DASI NTB 

(Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas) bekerja sama dengan LKC-Dompet Dhuafa membantu 

pemerintah mengatasi permasalahan gizi buruk ini dengan pendekatan Positive Deviance. 

Selain sebagai lembaga sosial DASI NTB merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lokal yang 

berdiri sejak tahun 2002. Pada tahun 2011 lalu DASI NTB menghimpun dana umat dari 

zakat, infaq dan sedekah sebesar 2,3 Milyar. Untuk tahun 2012 ini kita menargetkan 

penghimpunan dana umat sebesar 7,5 Milyar, tutur direktur DASI NTB Bapak Muhammad 

Firad S.T. disela-sela acara pembukaan ―Pelatihan Kader dan Pendamping Pos Gizi, Rabu, 29 

Februari 2012 silam di Aula Serba Guna KLU yang berlokasi di Desa Gondang, Kecamatan 

Gangga, KLU. Acara pelatihan tersebut diikuti 30 orang kader dan pendamping. Nantinya 

DASI NTB akan mendirikan 6 Pos Gizi di 5 Desa se kecamatan Gangga dengan jumlah 

penerima manfaat  sekitar 150 0rang lebih. Program PD di KLU ini akan berlangsung hingga 

26 Maret 2012. Menurut Mas Nursalim, salah seorang trainer dan tim PD dari LKC-Dompet 

Dhuafa, program-program di 6 pos gizi yang dibentuk oleh DASI NTB  nantinya akan 

dijalani oleh para kader dan pendamping yang sudah dilatih selama 3 hari berturut-turut. 

Sedangkan tim dari LKC akan mengawasi kegiatan tersebut hingga berakhir pada tanggal 26 

Maret 2012. 

 

Di tempat terpisah, Abdul Hanan selaku panitia program PD dari DASI NTB 

mengharapkan agar kegiatan ini benar-benar berhasil dan sukses. Tolak ukurnya adalah 

adanya perubahan perilaku untuk selalu hidup sehat di kalangan warga masyarakat khususnya 

yang saat ini anak-anak balita mereka masih menderita gizi buruk dan gizi kurang. Akhirnya 

semoga kegiatan PD yang dilaksanakan oleh DASI NTB ini bisa membawa kemaslahatan 

bagi warga KLU khususnya yang berdomisili di wilayah kecamatan Gangga. DASI NTB-

Mitra Umat Dalam Berbagi. 

 

 

 

 

 



 

 2.3 Penanggulangan Gizi Buruk 

 

Upaya Kesehatan Mengatasi Masalah Gizi atara lain : 

Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif 

1.    Penemuan aktif dan rujukan kasus gizi buruk. 

2. Perawatan balita gizi buruk  

3. Pendampingan balita gizi buruk pasca perawatan 

Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif 

1. Pendidikan (penyuluhan) gizi melalui promosi kadarzi 

2. Revitalisasi posyandu. 

3. Pemberian suplementasi gizi. 

4. Pemberian MP – ASI bagi balita gakin 

Kerangka Kerja Pencegahan Dan Penanggulangan Gizi Buruk 

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Komponen SKPG: 

1. Keluarga 

2. Masyarakat dan Lintas Sektor 

3. Pelayanan Kesehatan 

Peran Keluarga: 

1. Penyuluhan/Konseling Gizi: a. ASI eksklusif dan MP-ASI; b. Gizi seimbang;  

2. Pola asuh ibu dan anak 

3. Pemantauan pertumbuhan anak 

4. Penggunaan garam beryodium 

5. Pemanfaatan pekarangan 

6. Peningkatan daya beli keluarga miskin 

7. Bantuan pangan darurat: a. PMT balita, ibu hamil, b. Raskin 

 Peran Masyarakat dan Lintas Sektor 

1. Mengaktifkan Posyandu: SKDN 

2. Semua balita mempunyai KMS,  

3. Penimbangan balita (D),  

4. Konseling,  

5. Suplementasi gizi,  

6. pelayanan kesehatan dasar 

7. Berat badan naik (N) sehat dikembalikan ke peran keluarga 



8. BB Tidak naik (T1), Gizi kurang diberikan PMT Penyuluhan dan Konseling 

9. Berat badan Tidak naik (T2), BGM, Gizi buruk, sakit, dirujuk ke RS atau Puskesmas 

 

Peran Pelayanan Kesehatan 

1. Mengatasi masalah medis yang mempengaruhi gizi buruk 

2. Balita yang sembuh dan perlu PMT, perlu dikembalikan ke Pusat Pemulihan Gizi 

untuk diberikan PMT 

3. Balita yang sembuh, dan tidak perlu PMT, dikembalikan kepada masyarakat 

  

2.4 Tujuan Penanggulangan Gizi Buruk 

Tujuan Umum: 

Menurunnya prevalensi Kurang Energi Protein (KEP) menjadi setinggi-tingginya 15 % dan 

gizi buruk menjadi setinggi-tingginya 2,5 % pada tahun 2014. 

Tujuan Khusus: 

1. Meningkatnya cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan balita di 

Posyandu, Puskesmas dan jaringannya.  

2. Meningkatnya cakupan suplementasi gizi terutama pada kelompok penduduk rawan 

dan keluarga miskin. 

3. Meningkatnya jangkauan dan kualitas tata laksana kasus gizi buruk di Rumah 

Tangga, Puskesmas dan Rumah Sakit.  

4. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan keluarga dalam menerapkan Keluarga 

Sadar Gizi (KADARZI). 

5. Berfungsinya Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (SKPG). 

 

 Kebijakan Operasional Pence gahan Dan Penanggulangan Gizi Buruk 

1. Merupakan Program Nasional: Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi ilaksanakan secara berkesinambungan antara pusat dan daerah 

2. Pendekatan komprehensif: Mengutamakan upaya pencegahan dan upaya 

peningkatan, yang didukung upaya pengobatan dan pemulihan.  

3. Semua kabupaten/kota secara terus menerus melakukan upaya pencegahan dan 

penanggulangan gizi buruk, dengan koordinasi lintas instansi/dinas dan organisasi 

masyarakat. 

4. Menggalang kemitraan antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat di 

berbagai tingkat.  



5. Pendekatan Pemberdayaan masyarakat serta keterlibatan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

  

Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Gizi Buruk 

·         Mengembalikan fungsi posyandu dan meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dan 

keluarga dalam memantau, mengenali dan menanggulangi secara dini gangguan pertumbuhan 

pada balita utamanya baduta.  

 

·         Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM puskesmas beserta jaringannya dalam 

tatalaksana gizi buruk dan masalah gizi lain, manajemen laktasi dan konseling gizi. 

 

·         Menanggulangi secara langsung masalah gizi yang terjadi pada kelompok rawan termasuk 

keadaan darurat melalui suplementasi zat gizi mikro, MP-ASI, makanan tambahan dan diet 

khusus. 

 

·         Mewujudkan keluarga sadar gizi melalui advokasi, sosialisasi dan KIE gizi seimbang. 

 

·         Mengoptimalkan surveilans berbasis masyarakat melalui SKDN, Sistem Kewaspadaan 

Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) Gizi Buruk, dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan 

Gizi (SKPG), untuk meningkatkan manajemen program perbaikan gizi. 

 

·         Mengembangkan model intervensi gizi tepat guna yang evidence based. 

 

·         Menggalang kerjasama lintas sektor dan kemitraan dengan masyarakat beserta 

swasta/dunia usaha dalam memobilisasi sumberdaya untuk penyediaan pangan di tingkat 

rumah tangga, peningkatan daya beli keluarga, dan perbaikan pola asuhan gizi keluarga. 

 

  

 

2.5 Salah Satu Program Penanggulangan Gizi Buruk 

 

Pemberian Makanan Tambahan merupakan salah satu komponen penting Usaha 

Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dan program yang dirancang oleh pemerintah. PMT 

sebagai sarana pemulihan gizi dalam arti kuratif, rehabilitatif dan sebagai sarana untuk 



penyuluhan merupakan salah satu bentuk kegiatan pemberian gizi berupa makanan dari luar 

keluarga, dalam rangka program UPGK. PMT ini diberikan setiap hari, sampai keadaan gizi 

penerima makanan tambahan ini menunjukkan perbaikan dan hendaknya benar-benar sebagai 

penambah dengan tidak mengurangi jumlah makanan yang dimakan setiap hari dirumah. 

Pada saat ini program PMT tampaknya masih perlu dilanjutkan mengingat masih banyak 

balita dan anak-anak yang mengalami kurang gizi bahkan gizi buruk. 

 

  

Tujuan Pemberian Makanan Tambahan 

 

Pemberian makanan tambahan bertujuan untuk memperbaiki keadaan gizi pada anak 

golongan rawan gizi yang menderita kurang gizi, dan diberikan dengan kriteria anak balita 

yang tiga kali berturut-turut tidak naik timbangannya serta yang berat badannya pada KMS 

terletak dibawah garis merah. Bahan makanan yang digunakan dalam PMT hendaknya 

bahan-bahan yang ada atau dapat dihasilkan setempat, sehingga kemungkinan kelestarian 

program lebih besar. Diutamakan bahan makanan sumbar kalori dan protein tanpa 

mengesampingkan sumber zat gizi lain seperti: padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, 

ikan, sayuran hijau, kelapa dan hasil olahannya 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Gizi buruk atau lebih dikenal dengan gizi di bawah garis merah adalah keadaan kurang gizi 

tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan 

sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tanda-tanda klinis dari gizi buruk 

secara garis besar dapat dibedakan marasmus, kwashiorkor atau marasmic-kwashiorkor (RI 

dan WHO) orang yang banyak makan tanpa disadari juga bisa menderita gizi buruk apabila 

mereka tidak makan makanan yang mengandung nutrisi, vitamin dan mineral secara 

mencukupi. 

Orang yang menderita gizi buruk akan mudah untuk terkena penyakit atau bahkan 

meninggal dunia akibat efek sampingnya. Anak-anak yang menderita gizi buruk juga akan 

terganggu pertumbuhannya, biasanya mereka tidak tumbuh seperti seharusnya (kerdil) 

dengan berat badan di bawah normal. Program-program pemerintah untuk pencegahan dan 

penanggulangan gizi buruk di Indonesia adalah : beras miskin (raskin), pemberian ASI, PKH 



(program keluarga harapan), SUN (scaling up nutrition), kadarzi (keluarga sadar gizi), SKPG 

(Sistem kerawanan pangan dan gizi). 
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