
PENANGANAN MASALAH GIZI
MELALUI PENDEKATANU  

KADARZI 
(KELUARGA MANDIRI SADAR GIZI) (KELUARGA MANDIRI SADAR GIZI) 

DAN  PD (POSITIVE DEVIANCE)
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Memasuki usia sekolah lebih dari sepertiga (36%) Memasuki usia sekolah lebih dari sepertiga (36%) 
anak tergolong pendek(stunting), sebagai 
indikasi kekurangan gizi menahun. 
Tahun 2003, 11% anak sekolah menderita GAKY. Tahun 2003, 11% anak sekolah menderita GAKY. 
Tahun 2002, terdapat 27,3% balita menderita 
gizi kurang, 8% diantaranya gizi buruk. 
Sebanyak 50% balita mengalami kekurangan Sebanyak 50% balita mengalami kekurangan 
vitamin A, Anemia gizi yang ditemukan  pada 
sekitar 48,1% balita. 
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Upaya perbaikan gizi mempertimbangkan p y p p
beberapa hal penting sebagai berikut;

A h b k   l b h d k  Arah perbaikan gizi lebih mengedepankan 
perubahan perilaku keluarga, untuk mencegah 
dan menanggulangi gizi kurang dan gizi lebih.

Pendekatan yang lebih mengutamakan 
pemberdayaan keluarga, pemberdayaan 
masyarakat, peningkatan cakupan dan 
kualitas pelayanan didukung kerjasama lintas 
sektor
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sektor.



Keluarga Sadar GiziKeluarga Sadar Gizi 
(KADARZI), merupakan 
gambaran keluarga yang g g y g
berperilaku gizi seimbang, 
mampu mengenali dan p g
memecahkan masalah 
gizi anggota keluarganya
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PERILAKU SADAR GIZIPERILAKU SADAR GIZI

Memantau berat badan secara 
teratur
Makan beraneka ragamMakan beraneka ragam
Hanya mengkonsumsi garam 
beryodium
Memberikan han a ASI sajaMemberikan hanya ASI saja 
kepada  bayi sampai usia 6 
bulan
Mendapatkan dan memberikan 
suplementasi gizi bagi 
anggota keluarga yang 

6

membutuhkan



Mengapa perlu memantau berat badan 
secara teratur

Perubahan berat badan menggambarkan 
perubahan konsumsi makanan atau gangguan 
kesehatankesehatan
Menimbang dapat dilakukan oleh keluarga dimana 
saja
Kel arga dapat mengenali masalah kesehatan danKeluarga dapat mengenali masalah kesehatan dan 
gizi anggota keluarganya
Keluarga mampu mengatasi masalahnya baik oleh 
sendiri atau dengan bantuan petugas 
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BAGAIMANA                                                        
M t b t b d k ?Memantau berat badan anak ?

Anak dapat ditimbang di rumah atau diAnak dapat ditimbang di rumah atau di 
posyandu atau di tempat lain 
sekurangnya 2 bulan sekali 
Berat badan anak dimasukkan ke 
d l KMSdalam KMS
Bila grafik berat badan pada KMS Naik 
(sesuai garis pertumbuhannya), berarti 
anak sehat bila tidak naik berarti adaanak sehat, bila tidak naik berarti ada 
penurunan konsumsi makanan atau 
gangguan kesehatan dan perlu 
ditindaklanjuti oleh keluarga atau 
meminta bantuan petugas kesehatanmeminta bantuan  petugas kesehatan
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Mengapa perlu  makan beraneka 
ragam?ragam?

Tubuh manusia memerlukan semua zat gizi 
(energi, lemak, protein, vitamin dan mineral) 
sesuai kebutuhan 
Tidak ada satu jenis bahan makanan pun Tidak ada satu jenis bahan makanan pun 
yang lengkap kandungan zat gizinya 
Mengkonsumsi makanan beraneka ragam 

 d  b  i  l k  yang mengandung sumber energi, lemak, 
protein, vitamin dan mineral untuk menjamin 
pemenuhan kebutuhan gizi
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Mengapa keluarga perlu selalu Mengapa keluarga perlu selalu 
mengkonsumsi garam beryodium?

Zat yodium diperlukan tubuh setiap y p p
hari 
Gangguan akibat kekurangan yodium
(GAKY) menimbulkan penurunan (GAKY) menimbulkan penurunan 
kecerdasan, gangguan pertumbuhan 
dan  pembesaran kelenjar gondok 
Kandungan zat yodium dalam air dan Kandungan zat yodium dalam air dan 
tanah di beberapa daerah belum 
mencukupi kebutuhan
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M  ib  h   Mengapa ibu harus  
memberikan ASI saja 
k d   b i i i  kepada  bayi sampai usia 
6 bulan ?
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ASI merupakan makanan bayi yang paling sempurna, 
bersih dan sehat

ASI dapat mencukupi kebutuhan gizi bayi untuk 
tumbuh kembang dengan normal sampai berusia 6 
b l  (ASI Ek kl if)bulan (ASI Eksklusif)
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Praktis karena lebih mudah diberikan setiap saat

Meningkatkan kekebalan tubuh bayi

Menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi
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Me  e l     le e t i t i i ?Mengapa perlu    suplementasi zat gizi ?

Kebutuhan zat gizi pada kelompok bayi, balita, ibu hamil 
dan ibu menyusui meningkat dan seringkali tidak bisa 
di hi d i k  h i h i  t t  it i  A dipenuhi dari makanan sehari-hari, terutama vitamin A 
untuk balita, zat besi untuk ibu dan yodium untuk penduduk 
di daerah endemis gondok
Suplementasi zat gizi (tablet, kapsul atau bentuk lain) 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi tersebut
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Bagaimana menilai keluarga  sudah aga a a e a  e a ga  da  
SADAR GIZI ?

Status gizi seluruh anggota keluarga khususnya 
ibu dan anak baik
T d k d b b h d h dTidak ada lagi bayi berat lahir rendah pada 
keluarga
Semua anggota keluarga mengkonsumsi garam Semua anggota keluarga mengkonsumsi garam 
beryodium
Semua ibu memberikan hanya ASI saja pada S y j p
bayi sampai usia 6 bulan
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POSITIVE DEVIANCE & HEARTH

Suatu Pendekatan Perubahan Perilaku 
& Pos Gizi& Pos Gizi
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Positive Deviance & Pos GiziPositive Deviance & Pos Gizi

Program gizi yang berbasis keluarga dan Program gizi yang berbasis keluarga dan 
masyarakat bagi anak yang beresiko kurang 
energi-protein di negara sedang berkembang. 
P  i i k  d k t  PDProgram ini menggunakan pendekatan PD.
Untuk mengidentifikasi berbagai perilaku 
tersebut dari ibu atau pengasuh yang memiliki tersebut dari ibu atau pengasuh yang memiliki 
anak bergizi baik tetapi dari keluarga kurang 
mampu dan menularkan kebiasaan positif 
tersebut kepada keluarga yang lain dengan tersebut kepada keluarga yang lain dengan 
anak kurang gizi di suatu masyarakat.

.
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“Pos Gizi” merupakan tempat atau rumah 
yang digunakan untuk mengadakan kegiatan yang digunakan untuk mengadakan kegiatan 
pemulihan dan pendidikan gizi. 

PD & Pos Gizi merupakan pendekatan yang 
sukses dalam mengurangi angka kekurangan 
gizi. 
Pendekatan PD & Pos Gizi memungkinkan
ratusan kelompok masyarakat untuk dapat 
mengurangi jumlah anak kurang gizi pada 

t i i d  h t j di  t hsaat ini dan mencegah terjadinya tahun-
tahun kekurangan gizi setelah program 
tersebut selesai dilaksanakan
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tersebut selesai dilaksanakan.
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Tujuan dari program PD & Pos GiziTujuan dari program PD & Pos Gizi

1. Dengan cepat memulihkan anak-anak kurang gizi yang  
diidentifikasi di dalam masyarakat.

2 M ki k k l k l t b t2. Memungkinkan keluarga-keluarga tersebut 
mempertahankan status gizi baik dari anak tersebut di 
rumah masing-masing secara mandiri.g g

3. Mencegah kekurangan gizi pada anak-anak yang akan 
lahir kemudian dalam masyarakat tersebut, dengan 
merubah normanorma masyarakat mengenai perilakumerubah normanorma masyarakat mengenai perilaku-
perilaku pengasuhan anak, pemberian makan, dan 
mencari pelayanan kesehatan.
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Pendekatan PDPendekatan PD

PD didasarkan pada asumsi bahwa 
beberapa solusi untuk masalah-masalah 
masyarakat sudah ada di dalammasyarakat sudah ada di dalam 
masyarakat dan hanya perlu 
diketemukan. 
Proses PD & POS GIZI memanfaatkan 
kearifan lokal yang berhasil mengobati 
d h k k i i ddan mencegah kekurangan gizi dan 
menyebarluaskan kearifan tersebut ke 
seluruh masyarakat.
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Pendekatan PDPendekatan PD

PD merupakan pendekatan yang berbasis pada 
“kekuatan” atau “modal” atas dasar keyakinan “kekuatan” atau “modal” atas dasar keyakinan 
bahwa di setiap masyarakat ada individu-
individu tertentu (“Pelaku PD”) yang 
mempunyai kebiasaan dan perilaku spesial  mempunyai kebiasaan dan perilaku spesial, 
atau tidak umum yang memungkinkan mereka 
dapat menemukan cara-cara yang lebih baik 
untuk mencegah kekurangan gizi dibandingkan untuk mencegah kekurangan gizi dibandingkan 
tetangga-tetangga mereka yang memiliki 
sumber-daya dan menghadapi resiko yang sama.
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K k tKekuatan 
Positive DeviancePositive Deviance

Solusi yang ada didepan mata kita

Prinsip:

Pada setiap masyarakat ada individu-individu yang perilaku/strateginya 
yang berbeda yang memampukan mereka menemukan solusi yang 
lebih baik dalam suatu permasalahan dibandingkan tetangga mereka 
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Pendekatan Pos GiziPendekatan Pos Gizi

Para kader dan ibu balita/pengasuh anak-anak kurang 
i i kt kk  b b i il k  b  d l  h l gizi mempraktekkan berbagai perilaku baru dalam hal 

Memasak, pemberian makan, kebersihan dan 
pengasuhan anak yang telah terbukti berhasil dalam 
merehabilitasi anak-anak yang kurang gizi  merehabilitasi anak-anak yang kurang gizi. 
Berbagai kebiasaan terpilih tersebut berasal dari hasil 
penemuan penyelidikan PD (Positive Deviance 
Inquiry  PDI) dan berbagai perilaku kunci yang Inquiry, PDI) dan berbagai perilaku kunci yang 
dikemukakan oleh para ahli kesehatan masyarakat.
Kegiatan Pos Gizi terdiri dari rehabilitasi dan 
pendidikan gizi selama periode 12 hari yang diikuti pendidikan gizi selama periode 12 hari yang diikuti 
dengan kunjungan para kader ke rumah setiap ibu 
balita/pengasuh.
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P d k t P Gi iPendekatan Pos Gizi

Pendekatan Pos Gizi mendorong terjadinya 
perubahan perilaku dan memberdayakan para 
ibu balita/pengasuh untuk bertanggungjawabibu balita/pengasuh untuk bertanggungjawab 
terhadap rehabilitasi gizi anak-anak mereka 
dengan menggunakan pengetahuan dan 
sumber daya lokal. 
Setelah pemberian makanan tambahan 
berkalori tinggi selama dua minggu anak-anakberkalori tinggi selama dua minggu, anak anak 
menjadi lebih bertenaga dan nafsu makan
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Kegiatan Pos GiziKegiatan Pos Gizi

1. Rehabilitasi1. Rehabilitasi 
2. Pendidikan gizi
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Ke nt ngan Pendekatan PD & Pos GiziKeuntungan Pendekatan PD & Pos Gizi

1. Cepat – pendekatan ini memberikan solusi yang dapat 
menyelesaikan masalah dengan segera.
T j k PD & P Gi i d t dij k d2. Terjangkau – PD & Pos Gizi dapat dijangkau dan 
keluarga tidak bergantung pada sumber daya dari luar 
untuk mempraktekkan perilaku baru. Pelaksanaan p p
program PD & Pos Gizi lebih murah tetapi efektif 
dibandingkan mendirikan pusat rehabilitasi gizi atau 
melakukan investasi di rumah sakitmelakukan investasi di rumah sakit.

3. Partisipatif – partisipasi masyarakat merupakan salah 
satu komponen penting
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Keuntungan Pendekatan PD & Pos Gizi

4 Berkesinambungan – pendekatan PD & Pos Gizi 

Keuntungan Pendekatan PD & Pos Gizi

4. Berkesinambungan pendekatan PD & Pos Gizi 
merupakan pendekatan berkesinambungan karena 
berbagai perilaku baru sudah dihayati dan berlanjut 
setelah kegiatan Pos Gizi berakhir.g

5. Secara Budaya dapat Diterima – karena Pos Gizi 
didasarkan pada  perilaku setempat . 

6. Berdasarkan Perubahan Perilaku – tiga langkah proses 6. Berdasarkan Perubahan Perilaku tiga langkah proses 
perubahan perilaku yang termasuk dalam pendekatan 
ini, adalah:

1.  Penemuan (Penyelidikan PD)( y )
2.  Demonstrasi (Kegiatan Pos Gizi)
3.  Penerapan (Kegiatan Pos Gizi dan di rumah)
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Berbagai Perilaku dan Kebiasaan 
menguntungkan yang dipromosikanmenguntungkan yang dipromosikan
oleh PD & Pos Gizi

1. Kebiasaan pemberian makan
2. Kebiasaan pengasuhan:p g
3. Kebiasaan kebersihan:
4. Kebiasaan mendapatkan pelayanan p p y

kesehatan:
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