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Salah satu upaya pencegahan stunting yang dilakukan Kementerian 

Sosial yaitu dengan memberikan bantuan sosial tunai yang bertujuan untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari Keluarga Penerima Manfaat. Namun 

kecenderungannya penggunaan bansos belum sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.  

Peran SDM Kesejahteraan Sosial dalam Pemanfaatan Bantuan Sosial 

Untuk Pemenuhan Gizi Bagi Anak Usia Dini dan Ibu Hamil adalah  sebagai 

edukator, motivator dan mobilisator untuk membantu KPM memanfaatkan 

bantuan sosial sesuai dengan tujuannya.  

Metode pembelajaran yang dipergunakan dalam modul ini bervariasi, 

dengan ceramah, tukar pendapat, diskusi, dan simulasi. Adapun alokasi 

waktu dari modul ini selama 3 JP @45 menit.  

  

Deskripsi Modul 
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Setelah pembelajaran modul ini diharapkan peserta mampu 

memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi bagi anak usia dini 

dan ibu hamil untuk pencegahan stunting. 

 

 

 Peserta mampu: 

1. Mengidentifikasi jenis bantuan sosial  

2. Mengidentifikasi bahan pangan yang ada di sekitar. 

3. Mengolah pahan pangan untuk memenuhi gizi seimbang. 

 

 

1. Bantuan sosial 

2. Bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar rumah 

3. Pengolahan bahan pangan  untuk memenuhi gizi seimbang. 

 

 

 

 

SESI 10 : PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL DALAM 

PEMENUHAN GIZI ANAK USIA DINI & IBU 

Tujuan Pembelajaran 

Pokok Bahasan 

Indikator Keberhasilan 
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1. Ceramah singkat 

2. Diskusi kelompok 

3. Simulasi 

4. Demonstrasi masak. 

 

 

 

1. Kertas HVS, kertas plano, spidol besar dan kecil. 

2. Bahan makanan lokal/ yang dibeli dari bantuan sosial yang 

tersedia di sekitar dan peralatan masak. 

  

Metode Pembelajaran 

Media Pembelajaran 
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Skema Pembelajaran 

• Menjelaskan Bantuan 
sosial 

• Menjelaskan Jenis 
bantuan sosial 

• Menjelaskan Manfaat 
bantuan Sosial 
 
 

Langkah 1: 
mengidentifikasi bantuan 

sosial 
(20 menit) 

Langkah 2: 
Mengidentifikasi bahan 

pangan yang ada di 

lingkungan sekitar 

 (25 menit) 

• Menjelaskan 
kandungan gizi Jenis 
bahan makanan 

• Identifikasi bahan 
pangan yang ada di 
lingkungan sekitar 

• Menu Gizi seimbang 
berbahan Lokal 

 

Langkah 3: 
Mengolah bahan pangan 
dan bantuan sosial untuk 
memenuhi gizi seimbang. 

(90 Menit) 

 

• Menu Seimbang 
Makanan Pendamping 
ASI (MP-ASI) dan 
makanan untuk orang 
dewasa 

• Praktek masak 
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a) LANGKAH PERSIAPAN PEMBELAJARAN:  

• Untuk praktek masak makanan pendamping ASI (MP ASI), peserta 

diminta membawa bahan pangan lokal dari lingkungan sekitar atau 

bahan pangan yang dibeli di E-WARONG, seperti: bahan makanan 

pokok, protein nabati ataupun protein hewan, sayuran beraneka 

warna dan buah-buahan  

• Sebagian peserta diminta membawa peralatan masak seperti panci, 

penggorengan, sendok sayur, talenan, mangkok , dll. 

• Tabel Janji Diri  

• Fasilitator membuat gambar isi piringku di kertas plano  

• Gambar tabel TABEL.1 ZAT GIZI PADA BAHAN MAKANAN DAN 

FUNGSINYA di kertas plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan Sebelum Hari - H 
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Mengidentifikasii 

Bantuan Sosial 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ucapkan salam kepada peserta yang 

hadir, kemudian membuka pertemuan 

dengan berdoa terlebih dahulu. 

2. Fasilitator meminta peserta melihat tabel 

janji diri yang dibuatnya  

3. Fasilitator bertanya kepada peserta :  

a. Bapak/ibu, apa yang sudah dipelajari 

pada pertemuan sebelumnya ? 

b. Apakah rencana yang dituliskan di 

tabel janji diri sudah diterapkan? 

c. Apa tantangan yang dihadapi ketika 

menerapkannya? (2-3 orang peserta 

diminta untuk berbagi)  

4. Fasilitator menyampaikan tujuan 

pertemuan hari ini adalah “Pemanfaatan 

Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Gizi 

Anak Usia Dini & Ibu Hamil”. 

5. Sebelum pembelajaran dimulai, lakukan 

ice breacking untuk menumbuhkan 

semangat belajar peserta. 

6. Selanjutnya, tanyakan ke 2-3 peserta:  

Proses Pembelajaran 
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• Apa yang bapak ibu pahami tentang 

Bantuan Sosial, dan 

• Apakah yang hadir disini semua 

mendapatkan bantuan sosial? 

7. Ucapkan terimakasih atas jawaban 

peserta,  

8. Selanjutnya sampaikan bahwa yang 

dimaksud “Bantuan sosial adalah 

pemberian bantuan berupa uang/barang 

(materi) dari pemerintah kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang bertujuan pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari Keluarga 

Penerima Manfaat. 

9. Fasilitator membagi peserta menjadi  2 

(dua) kelompok untuk berdiskusi tentang 

jenis bantuan yang diterima serta 

penggunaannya.  

10. Ajak kelompok untuk membuat tabel 

seperti di bawah ini  

Jenis Bantuan Pemanfaatan 
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11. Fasilitator meminta kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya, dan 

peserta lain diminta untuk 

menanggapinya.  

12. Ucapkan apresiasi dan berikan apresiasi.  

13. Fasilitator menyampaikan kata kunci:  

• Manfaat Bansos yaitu terpenuhinya 

kebutuhan dasar Keluarga 

Peneriman Manfaat (pangan,  

pendidikan, kesehatan) sehingga 

anak menjadi sehat, cerdas dan tidak 

stunting. 

 

 

Langkah 2: 

Mengidentifikasi 

Kandungan Gizi 

Bahan Pangan 

Yang Ada Di 

Sekitar 

 

 

 

 

25 Menit 

 

1. Sampaikan ke peserta bahwa: “Agar 

makanan yang dimakan ibu hamil dan 

balita memiliki kandungan gizi yang baik, 

maka peserta harus memahami jenis 

makanan dan fungsinya.”  

2. Fasilitator menyampaikan kepada peserta 

TABEL.1 ZAT GIZI PADA BAHAN 

MAKANAN DAN FUNGSINYA. 

KELOMPOK KANDUNGAN GIZI 

Makanan Pokok 

(KARBOHIDRAT) 

• Sumber tenaga 
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• Fungsinya untuk berfikir dan bekerja.  

 

Lauk pauk 

(PROTEIN) 

• Zat Pembangun sel 

• Memperbaiki sel-sel yang rusak.  

 

Sayur dan buah2an (Vitamin & 

Mineral) 

• Membantu proses kerja tubuh. 

• Mencegah berbagai penyakit.  

 

 

3. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 

kelompok:   

• Kelompok MAKANAN POKOK  

• kelompok LAUK PAUK  

• kelompok SAYUR DAN BUAH-BUAHAN 

Tugas kelompok:  

• Mengidentifikasi (mengenali) sumber 

bahan pangan yang ada disekitar kita, 

seperti hasil pertanian, perkebunan, 

perikanan dan peternakan, yang dapat 

digunakan untuk pemenuhan gizi ibu 

hamil dan balita.  
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• Hasil diskusi tuliskan di kertas metaplan 

dan ditempelkan pada gambar isi 

piringku yang telah dibuat oleh 

fasilitator  

4. Ucapkan terima kasih dan berikan 

apresiasi kepada peserta 

5. Tanyakan kepada peserta lainnya apakah 

ada yang ingin ditambahkan dari hasil 

diskusi  

6. Sampaikan kepada peserta:  

• Makanan yang dikonsumsi oleh anak 

dan Ibu hamil harus memenuhi gizi 

seimbang seperti yang ada di isi 

piringku (lihat bahan bacaan) 

7. Sampaikan 10 pesan menu gizi seimbang:  

1. Syukuri dan Nikmati aneka ragam 

makanan  

2. Banyak makan buah dan sayur  

3. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk 

yang mengandung protein tinggi  

4. Biasakan mengkonsumsi aneka 

ragam makanan pokok  

5. Batasi konsumsi pangan manis, 
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asin dan berlemak 

6. Biasakan Sarapan pagi 

7. Biasakan minum air putih yang 

cukup dan aman  

8. Lakukan aktivitas fisik yang cukup 

dan pertahankan berat badan ideal  

9. Biasakan membaca label pada 

kemasan pangan 

10. Cuci tangan pakai sabun dan air 

bersih mengalir  

 

 

Langkah 3: 

Pengolaan 

Bahan Pangan 

Bansos Untuk 

Memenuhi Gizi 

Pada Makanan 

Pendamping Asi 

 

 

 

90 Menit 

 

 

1. Tanyakan kepada peserta: “Bagaimana 

Bapak/Ibu mengolah dan memasak 

makanan agar nilai gizinya tetap baik?” 

2. Sampaikan kepada peserta bahwa, kita 

akan mempraktekkan 

“cara memasak MAKANAN PENDAMPING 

ASI dan MAKANAN ORANG DEWASA (Ibu 

hamil) berbahan lokal” 

3. Fasilitator membagi peserta menjadi 2 

kelompok:  

Kelompok 1: MP ASI  
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Kelompok 2: makanan orang dewasa (untuk 

ibu hamil)  

4. Minta kelompok 1 untuk memasak makanan 

untuk MP ASI dan kelompok 2 memasak 

makanan orang dewasa menggunakan 

bahan pangan lokal atau bahan pangan yang 

sudah dibeli dari E-Warong   

5. Sampaikan kepada peserta: 

• Gunakan cara memasak sederhana 

(merebus, mengukus, dan memanggang, 

menumis), agar nilai gizi tetap utuh.  

• Perhatikan kebersihannya dan cara 

mencuci bahan-bahan pangan  

• Tidak ada pemberian/ penambahan 

penyedap rasa  

• Khusus untuk MP ASI, perhatikan tekstur 

makanan agar dapat mudah dicerna oleh 

anak dan pengolahannya tidak 

menggunakan minyak 

6. Setelah memasak, sajikan di mangkok/piring, 

selanjutnya beri nama “MAKANAN BERGIZI 

UNTUK ANAK INDONESIA BEBAS DARI 

STUNTING”. Atau dengan kreasi lain sesuai 

dengan kesepakatan kelompok,  
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7. Fasilitator menyampaikan kata kunci: 

• Anak memasuki usia 6 bulan, perlu 

diberikan MP ASI agar anak terpenuhi 

kebutuhan gizinya secara seimbang. 

• Ibu hamil perlu mengkonsumsi 

makanan bergizi seimbang untuk 

memastikan janin yang dikandung 

lahir sehat, cerdas dan tidak stunting  

8. Fasilitator menanyakan kepada peserta 

rencana apa yang akan dilakukan peserta di 

rumah terkait pemanfaatan bansos untuk 

mencegah dan menangani anak stunting 

9. Fasilitator meminta peserta untuk 

menuliskan rencana yang akan dilakukan di 

rumah terkait pemanfaatan bansos di tabel 

janji diri dan kertas metaplan  

10. Fasilitator meminta peserta untuk 

mengumpulkan tabel janji diri ke fasilitator 

sementara rencana yang ditulis di metaplan 

dibawa pulang oleh peserta 

11. Fasilitator mengingatkan kembali kepada 

peserta untuk mengoptimalkan bantuan 

sosial dari pemerintah untuk mencegah dan 

menangani stunting  

12. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut 

terkait permasalahan stunting maka dapat 
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menghubungi fasilitator sebagai SDM Kesos. 

Fasilitator akan membantu peserta merujuk 

ke layanan atau fasilitasi yang dibutuhkan 

oleh KPM.  

13. Fasilitator menutup, review materi 

pemanfaatan bansos  

14. Doa dan Terimakasih  
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1. BANTUAN SOSIAL 

a. Pengertian Bantuan Sosial. 

Bantuan Sosial merupakan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan 

hidup, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar 

berfungsi sosial (UU No. 11 tahun 2009). Menurut Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja 

Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah 

pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang 

diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak 

mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan 

terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi 

dan/atau kesejahteraan masyarakat.  

Beradasarkan pengertian tersebut maka bantuan sosial dapat 

diartikan sebagai pemberian uang, barang maupun jasa untuk 

mengurangi kerentanan sosial yang dialami oleh individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, agar ia dapat 

menjalankan kehidupan secara wajar, sehingga mampu 

melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan tidak 

stunting.  

b. Jenis Bantuan Sosial 

Jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah masyarakat 

dapat berbentuk materi dan non materi.  

Bahan Bacaan SDM Kesos 
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1) Bantuan materi. 

Bantuan materi yang diberikan pemerintah melalui program-

programnya antara lain: Program Indonesia Pintar, Program 

Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, Bantuan 

Pangan Non Tunai. Khusus BPNT. Saat ini, Pemerintah melalui 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang 

Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan 

nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 

254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada 

Kementerian Negara/Lembaga, mengamanatkan bahwa seluruh 

bantuan sosial harus diberikan langsung atau ditransfer kepada 

penerima manfaat/masyarakat Bantuan Tunai Langsung melalui 

rekening pribadi penerima manfaat, hanya dapat diambil melalui 

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai uang 

elektronik. KKS hanya dapat digunakan untuk membeli bahan 

pangan di e-warong di lingkungan setempat yang bekerjasama 

dengan BANK HIMBARA.  

Menurut Perpres 63/2017 e-Warong adalah agen bank, pedagang 

dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur 

dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian bantuan 

sosial oleh KPM, yaitu (a) Usaha kecil, Mikro dan koperasi; (b) Pasar 

tradisional, warung, toko kelontong; (c) E-warong KUBE; (d) Warung 

Desa; (e) Rumah Pangan Kita; (e) Toko Tani dan (f) Agen Laku Pandai 

dan lainnya.  

 



 

Modul Pencegahan Dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 17   

 

Komoditas bahan pangan yang 

tersedia di e-warong adalah 

berbagai sumber pangan seperti: 

Sumber karbohidrat (beras 

fortifiksi atau bahan pangan lokal lain seperti jagung pipilan dan 

sagu); Sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam dan ikan 

segar); Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe 

dan tahu; (Sumber vitamin dan mineral: (sayur-mayur dan buah-

buahan)  

Ketersediaan bahan pangan seperti di atas, diharapkan dapat  

mendukung program pemerintah dalam pencegahan Stunting. KPM 

diperbolehkan memilih bahan makanan yang tersedia di e-warong 

sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, dan 

mempertimbangkan  kondisi barang yang tersedia. 

2) Bantuan non materi 

Bantuan non materi seperti: Psikoedukasi pada Pertemuan 

Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)/Family Development 

Session (FDS). Keterampilan Pengasuhan (parenting skill)  dan lain-

lainnya, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan dalam pengasuhan anak, peningkatan kesehatan, 

peningkatan usaha keluarga dan kesejahteraan sosial.  Hal tersebut 

dimaksudkan untuk membantu keluarga mencetak generasi 

penerus yang sehat, cerdas dan tidak stunting. Bantuan baik materi 

maupun non materi hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai 
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dengan peruntukannya. 

Khusus bantuan sosial bentuk materi seperti bantuan uang 

melalui KKS hendaknya dapat dikelola dengan baik untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar dan salah satunya  adalah penyediaan 

makanan bergizi. Jika dirasakan bantuan  tidak mencukupi untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hendaknya disikapi dengan cara 

memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan 

sekitarnya, seperti: memanfaatkan bahan pangan hasil kebun, 

ternak, dan lain-lainnya. 

3) Manfaat Bansos 

• Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus 

sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan 

kemiskinan. 

• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama 

usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan;  

• Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan 

pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

2. BAHAN PANGAN YANG ADA DI LINGKUNGAN SEKITAR RUMAH 

a. Kandungan gizi jenis bahan pangan. 

Kelompok Jenis bahan makanan dan fungsinya antara lain: 

1) Karbohidrat (Makanan Pokok) 

2) Karbohidrat adalah sebagai sumber utama energi/kekuatan bagi 

tubuh. Kebutuhan karbohidrat setiap orang tidak sama, 

tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik yang 

dijalani, dan juga kondisi medis tertentu. Namun pada 

umumnya, orang dewasa sehat membutuhkan asupan 
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karbohidrat sekitar 220– 300 gram per hari. Untuk yang ingin 

menjaga berat 

badan, asupan 

karbohidrat 

yang 

disarankan adalah sekitar 50 – 150 gram per hari. 

Ada dua jenis sumber karbo hidrat: 

• pertama adalah jenis pati-patian seperti: nasi, jagung, kentang, 

sagu dan umbi-umbian.  

• Kedua jenis bahan makanan 

tidak berpati. 

Karbohidrat selain berfungsi 

sebagai bahan bakar (energi), dan 

aktifitas bayi. Idealnya, 45-65% asupan kalori harian mengandung 

karbohidrat.  

3) Lauk Pauk (Sumber protein) 

Protein disebut sebagai zat 

pembangun, yaitu membangun 

seluruh jaringan tubuh termasuk 

memperbaiki sel yang rusak.  

Protein dihasilkan dari sumber 

bahan makanan hewani seperti: 

daging, ayam, lele, ikan, dan lain-

lainnya. Selanjutnya lauk

 pauk berasal dari 

kacang-kacangan dan hasil 
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olahannya seperti tahu dan tempe disebut dengan protein nabati. 

Keduanya bermanfaat untuk pemeliharaan jaringan tubuh, mulai 

dari otak, rambut, kulit, otot, mata hingga organ tubuh penting 

lainnya. Anak-anak dan wanita hamil sangat membutuhkan banyak 

protein ini untuk membangun masa pertumbuhan dan 

perkembangannya. Walaupun sama-sama protein, namun 

kandungan asam amino serta struktur yang dimiliki protein hewani 

dengan protein nabati berbeda. 

Tubuh sebenarnya dapat menghasilkan asam amino sendiri, 

namun yang dihasilkannya adalah asam amino non-esensial, 

sementara asam amino esensial yang dibutuhkan manusia 

bersumber dari protein hewani yang  merupakan asam amino 

esensial lengkap, dan strukturnya hampir mirip dengan asam 

amino yang ada di tubuh. Sementara makanan protein nabati tidak 

memiliki asam amino esensial lengkap seperti protein hewani. 

Penyerapan asam amino yang lebih baik adalah protein hewani. 

Perbandingan absorsi tubuh pada protein hewani mencapi 25 %, 

sedangkan absorsi tubuh pada protein nabati hanya mencapai 5 % 

saja. Protein hewani sangat dibutuhkan bagi ibu hamil dan anak 

balita untuk mencapai tumbuh kembang optimal. Namun bagi 

orang dewasa dibatasi karena mengandung asam lemak jenuh yang 

kurang baik terhadap kesehatan karaena memicu munculnya 

kholesterol. 
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4) Sayuran dan buah-buahan. 

Sayuran dan buah-buahan 

merupakan sumber vitamin dan 

mineral yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Buah-buahan berwarna 

merupakan sumber vitamin A,C 

dan E. Vitamin juga merupakan 

antioksidan yang dapat 

menjaga tubuh dari kerusakan 

akibat zat radikal bebas.  

Vitamin, mineral juga penting 

untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Beberapa jenis mineral 

yang paling umum adalah kalsium, zat besi, dan zinc, memiliki 

fungsi yang beragam tergantung dari jenis mineralnya. Contohnya 

kalsium berfungsi membantu transmisi/penghantar sinyal saraf, 

menjaga tekanan darah stabil, dan membantu konstraksi otot. 

Sementara zat besi membantu pembentukan hormon serta sel 

darah merah. 

Manfaat Vitamin dan mineral menurut dokter spesialis gizi 

klinik Samuel Oentoro adalah membantu pembentukan energi. 

Energi yang dihasilkan oleh karbohidrat, lemak, dan protein akan 

sulit diubah menjadi energi tanpa bantuan vitamin dan mineral. 
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b. Bahan Pangan Yang Diperoleh Di Lingkungan Sekitar  

Indonsesia sebagai negara yang kaya raya akan jenis pangan 

yang tumbuh dan tersedia melimpah di seluruh wilayah mulai dari 

sabang sampai Merauke, dari Miangas samapai dengan Pulau Rote. 

Bahan makanan Pokok mudah ditemukan dimana-mana seperti 

seperti beras, jagung dan umbi-

umbian mudah ditemukan di sekitar 

kita. Jika semua masyarakat dapat 

menghargai hasil bumi di sekitar 

masing-masing, maka masyarakat 

akan lebih berdaya, karena saling memanfaatkan hasil pangan yang 

tersedia, sehingga dapat saling menguntungkan karena dapat dibeli 

dengan harga yang lebih murah. 

Jenis bahan sayuran di Indonesia cukup melimpah seperti seperti 

bayam, kangkung, sosin dan seledri, 

bahkan daun kelor saat ini sedang 

trend, berdasarkan hasil Penelitian, 

daun kelor sebagai bahan sayuran 

yang memiliki sangat tinggi 

kandungan gizinya. 

Indonesia juga memiliki jenis 

buah-buahan yng sangat beragam 

pula seperti papaya, mangga, 

pisang, jambu, rambutan, dan lain-

lainnya merupakan sumber 

vitamin yang mudah diperoleh dari 

 

 

kelor 
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sumber tumbuhan lokal.  

Fungsi  sayur dan buah-buahan: 

• Menjaga kenormalan tekanan darah, gula darah dan 

kholesterol 

• Menurunkan resiko sembelit pada saat BAB 

• Sebagai anti oksidan/ yaitu penagkal senyawa jahat dalam 

tubuh 

• Mencegah penyakit tidak menular kronik.  

Kemudian dilihat dari nilai gizinya, baik sayuran maupun buah-

buahan hasil tanam lokal ternyata ternyata memiliki kandungan gizi 

yang tidak kalah dengan buah-buah import yang dapat di beli di mall-

mall besar. 

Lauk pauk sebagi sumber protein baik nabati maupun hewani, 

banyak tersedia di seluruh wilayah Indonesia, tentu dari setiap daerah 

tidak sama. Di daerah pesisir ikan tersedia cukup berlimpah dan 

murah, namun di daerah pegunungan tidak tersedia, sehingga lebih 

banyak protein diambil dari jenis daging dan unggas dan ikan air tawar 

yang memiliki kandungan gizi yang baik pula. Namun untuk protein 

nabati hampir di seluruh wilayan tersedia seperti kacang-kacangan 

yang dapat dibuat tahu dan tempe. 

Jenis bahan pangan bervariasi perlu dideversifikasi, yaitu 

mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan lain 

sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsinya, 

sehingga dapat mengkreasikan ragam pangan yang tersedia agar 

memiliki kandungan gizi lengkap. 
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Tabel: 1. Contoh PROTEIN TINGGI bahan lokal yang tidak kalah 

kandungan gizinya dengan bahan import 

 

PERBANDINGAN NILAI GIZI 

Ikan salmon  

(100 gram) 

(IMPORT) 

Ikan kembung 

(100 gram) 

Ikan Lele 

(100 gr) 

 

 

  

• Omega 3 = 1,4 g 

• Lemak = 3,45 gr 

• Kholesterol = 52 mg 

• Protein = 19,9 g 

• Kalori = 116 kal 

• Zat Besi = 0,77 mg 

• Omega 3 = 2,6 gr 

• Lemak = 2.3. gr 

• Kolesterol = 33 mg 

• Protein = 21,4 g 

• Kalori = 112 kal 

• Zat Besi = 0,9 mg 

• Omega 3 = 6gr 

• Lemak = 9,09 gr 

• Kholesterol = 82 mg 

• Protein = 15,45 g 

• Kalori = 145 mg 

• Zat Besi = 1,2 mg 

 

c. Menu Gizi seimbang berbahan Lokal  

Sumber makanan menjadi hal utama untuk menciptakan  generasi 

penerus yang sehat, cerdas  dan tidak stunting. Untuk itu penting 

bagi keluarga memahami bahan makanan untuk memenuhi bernilai 

gizi baik bagi keluarga, untuk mencegah risiko    munculnya  berbagai  

penyakit    seperti        kardiovaskular (penyakit jantung    dan    
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pembuluh    darah, hipertensi   dan   stroke,   diabetes   serta kanker 

yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. 

1) Apa itu Gizi seimbang? 

Gizi seimbang adalah 

susunan pangan sehari-

hari yang mengandung zat 

gizi dalam jenis dan jumlah 

yang sesuai kebutuhan 

tubuh, dengan 

memperhatikan  prinsip 

keanekaragaman pangan, 

aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan memantau  berat  badan  

secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal 

untuk mencegah masalah gizi. 

 

2) 10 Pesan Umum Gizi Seimbang 

a) Syukuri dan nikmati keanekaaragam makanan 

Indonesia yang memiliki iklim tropis berdampak terhadap 

kesuburan tanah yang menghasilkan beragam ragan pangan 

seperti:makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan 

minuman,dan jika dikonsumsi sehari-hari dalam setiap kali 

makan akan terpenuhi zat gizi seimbang, yang menyehatkan 

tubuh.  

 

b) Perbanyak makan buah-buahan, sebagai sumber vitamin, 

mineral dan serat pangan sangat diperlukan oleh tubuh 
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manusia. Sayuran dan buah-buahan tersebut berperan sebagai 

antioksidan yaitu penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Oleh 

karena itu konsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan 

salah satu bagian penting dalam mewujudkan GIZI SEIMBANG. 

 

c) Biasakan mengkonsumsi Lauk Pauk yang mengandung 

protein tinggi. 

Protein sangat baik bagi ibu hamil dan balita. Protein hewani 

memiliki kadar asam amino lebih tinggi dari protein nabati, 

sehingga baik bagi ibu hamil dan anak yang sedang bertumbuh, 

namun bagi orang dewasa sebaiknya tidak berlebihan karena 

asam amino yang ada dalam protein hewani memiliki 

kandungan lemak jenuh yang mendorong munculnya 

kholesterol. 

d) Biasakan makan 

ragam makanan 

pokok. 

Indonesia memiliki 

beragam bahan 

makanan pokok 

yang 

mengandung 

karbohidrat 

(beras, jagung, 

singkong, ubi, 

talas, garut, 

10 PESAN UMUM GIZI SEIMBANG 

1. Mari kita bersyukur kepada Tuhan YME, 
karena Indonesia memiliki ragam makanan 
yang dapat kita nikmati bersama.  

2. Perbanyak makan sayuran dan cukup buah-
buahan  

3. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang 
mengandung protein tinggi  

4. Biasakan mengonsumsi aneka ragam 
makanan pokok.  

5. Batasi konsumsi pangan manis, asin dan 
berlemak abetes dan serangan jantung. 

6. Biasakan Sarapan /makan pagi.  
7. Biasakan minum air putih minimal 8 gelas  
8. Biasakan membaca label pada kemasan 

pangan 
9. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih 

mengalir. 
10. Lakukan Aktivitas fisik selama 30 menit 

dalam sehari.  
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sorgum, jewawut, sagu dan produk olahannya). Memilih 

bahan makanan pokok Serealia (padi-padian) utuh seperti 

jagung, beras merah, beras hitam, atau biji-bijian yang tidak 

disosoh dalam penggilingannya adalah pilihan yang baik 

karena mengandung serat yang tinggi. Memakan beragam 

makanan pokok akan memperkaya gizi seimbang 

dibutuhkan tubuh.  

 

e) Batasi konsumsi pangan manis, asin dan lemak. 

 

Peraturan Menkes Nomor: 30 tahun 2013 tentang penggunaan 

garam, gula dan lemak,  ahwa konsumsi: gula lebih dari 50 gr 

(4 sendok makan), natrium lebih dari 2000 mg ( 1 sendok teh), 

lemak/minyak total lebih dari 67 g (5 sendok makan) per 

orang/hari, beresiko terhadap hipertensi, stroke, diabetis dan 

serangan jantung.  

f) Biasakan Sarapan 

Sarapan (makan pagi)  sangat diperlukan bagi seseorang 

agar selalu sehat dan produktif. Sarapan membekali tubuh 

dengan zat gizi yang diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan 

melakukan aktivitas fisik secara optimal.  Bagi anak sekolah, 

sarapan yang cukup terbukti dapat meningkatkan 

konsentrasi belajar dan stamina.  
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g) Biasakan minum air putih cukup (minimal 8 gelas sehari) 

Dua pertiga tubuh kita berisi air,  termasuk otak manusia 

sekitar 78% berisi air. Berbagai penelitian membuktikan bahwa 

kekurangan cairan pada anak sekolah menimbulkan rasa lelah 

(fatigue), menurunkan atensi atau konsentrasi belajar. Minum 

yang cukup atau hidrasi tidak hanya mengoptimalkan atensi 

atau konsentrasi belajar anak tetapi juga mengoptimalkan 

memori anak dalam belajar. 

Air berfungsi antara lain: mengatur proses kerja tubuh, suhu 

tubuh, pelarut, komponen sel dan organ tubuh, media 

pengangkut zat makanan, pelumas sendi dan bantalan organ. 

Kekurangan air dapat berakibat: sulit BAB, gangguan kemih, 

gangguan ginjal akut dan obesitas.  

Kebutuhan air bagi anak/hari: 

Anak Usia 6-12 bulan 800 ml (2-3 gelas) 

Anak usia 1-3 tahun 1,3 liter (4 gelas) 

Anak usia 4-8 tahun 1,7 liter (5 gelas) 

 

h) Biasakan membaca label pada kemasan pangan 

Label adalah keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, 

tanggal kadaluarsa dan keterangan penting lain yang 

dicantumkan pada kemasan.. Sebaiknya setiap orang 

membaca label dalam kemasan yang tertera pada produk yang 

akan dibeli guna mngetahui informasi kandungan zat gizi, 

termasuk tanggal kadaluarsa bahan makanan tersebut. 
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i) Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar 

Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup 

bersih dan sehat perlu ditanamkan sejak anak usi dini, agar 

keluarga kita terhindar dari dari penyakit menular, contohnya 

peyakit diare dan kecacingan. Apalagi disaat pandemi 

corona seperti sekarang ini cuci tangan menggunakan  

sabun menjadi protokol kesehatan yang wajib diikuti oleh 

semua orang. Tanggal 15 Oktober adalah Hari Cuci Tangan 

Sedunia Pakai Sabun yang dicanangkan oleh PBB sebagai 

salah satu cara menurunkan angka kematian anak usia di 

bawah lima tahun serta mencegah penyebaran penyakit 

Kapan seseorang harus mencuci tangan dengan sabun dan 

air bersih mengalir: 

• Sebelum dan sesudah makan 

• Sebelum dan sesudah memegang makanan 

• Sesudah buang air besar dan menceboki bayi/anak 

• Sebelum memberikan air susu ibu 

• Sesudah memegang binatang 

• Sesudah berkebun 

 

j) Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat 

badan normal. 

Aktivitas fisik yang cukup dan rutin merupakan salah satu cara 

meningkatkan kebugaran tubuh. Kegiatan fisik yang 

dilakukan selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari 

dalam semingguContoh aktivitas  fisik antara lain: jalan kaki, 
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lari pagi, renang, bermain bola, bersepeda dan lai-lainnya 

merupakan hal yang tidak sulit, sehingga dapat dilakukan 

oleh keluarga. Aktifitas yang dapat dilakukan tanpa harus 

keluar rumah seperti: menyapu, mengepel, mencuci baju, 

naik turun tangga, atau lari keliling rumah. Latihan kegiatan 

fisik dengan rutin dan dan ciptakan suasana gembira agar 

tubuh menjadi sehat dan bugar.  

3) Ukuran kebutuhan gizi setiap orang/sekali makan. 

4) Seringkali kita kesulitan untuk mengatur berapa jumlah jenis 
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makanan berkadar gizi baik yang diperlukan oleh tubuh kita 

sehari-hari, baik karbohidrat, protein maupun mineralnya?. 

Untuk itu gunakan ISI PIRINGKU untuk membantu mengukur 

ketercukupan gizi keluarga terutama ibu hamil dan anak usia dini. 

Lihat ISI PIRINGKU di bawah ini. 

3. PENGOLAHAN BAHAN PANGAN  BANTUAN SOSIAL UNTUK 

MEMENUHI GIZI SEIMBANG. 

a. Menu Seimbang Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) 

1) Bahan Makanan MP-ASI 

a) Gunakan bahan pangan lokal untuk mempermudah 

penyediaan makanan), Lihat menu pada di Buku KIA. 

b) Buat MP-ASI dari ragam bahan makanan agar mampu 

memenuhi kebutuhan gizi anak. 

c) Untuk menjaga makanan agar tetap gunakan cara 

memasak dengan cara sederhana (rebus dengan cepat, 

namun tetap matang dengan benar), agar nilai gizi tetap 

utuh.  

2) Contoh MP-ASI : (Peserta dapat melihat di BUKU KIA). 

1) Bubur Hati Ayam : 

Bahan: 

• 30 gram beras 

• 30 gram hati ayam 

• 50 cc ASI perah 

• 1 sdm minyak zaetun 

• Daun bawang iris secukupnya 
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• Garam secukupnya 

b) Cara membuat: 

• Masaklah beras hingga menjadi bubur,saring 

kemudian  

• tambahkan garam secukupnya, angkat dan saring 

dengan saringan kawat, simpan di mangkok bersih 

• Tumis hati ayam yang sudah dipotong dengan 

minyak zaitun/minyak kelapa bersama daun bawang 

sampai masak, saring dengan penyaring kawat, dan 

sisihkan. 

• Campur rata bubur dengan hati ayam, masukkan ASI 

perah, dan sajikan. 

2) Bubur Campur Sayuran 

a) Bahan: 

• 50 gr beras 

• 30 gram tempe 

• 1 sdm margarin/minyak kekapa 

• 30 gram daun bayam 

• Daun bawang secukupnya 

• 1/gelas santan 

• Bawang putih  & bawang merah secukupnya 

• Kemiri secukupnya 

• Ketumbar secukupnya, garam secukupnya 

b) Cara memasaknya: 
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• Masak beras sampai menjadi bubur, masukkan 

tempe potongan saat bubur setengah matang, 

setelah matang angkat, simpan di mangkok bersih. 

• Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan 

ketumbar, kemudian tumis bumbu tersebut dengan 

margarin/minyak kelapa, masukkan daun bawang, 

hingga matang, simpan di mangkok. 

• Rebus air secukupnya, masukkan tumisan tempe, 

bayam dan santan serta garam, kemudian aduk 

hingga rata. 

• Angkat dan saring dengan saringan kawat. 

• Sajikan dalam mangkok bersih sesuai kebutuhan 

bayi. 

3) Syarat-syarat pemberian MP-ASI antara lain: 

a) Tepat waktu, MP-ASI diberikan pada saat ASI eksklusif 

(ASI SAJA) tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi pada 

bayi. 

b) Adeukat, artinya bahwa MP-ASI memiliki kandungan gizi 

dengan jumlah memadai untuk bebutuhan gizi bayi 

seusianya. 

c) Aman artinya bahwa MP-ASI disiapkan: 

✓ Cara menyiapkan steril agar terhindar bakteri dan 

virus yang menyebabkan diare, kholera, cacingan, 

hepatitis dll; 

✓ Penyimpanan dipisahkan dengan makanan mentah. 
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misalnya daging, sayuran, agar terhindar bakteri. 

✓ Simpan di lemari pendingin, agar tetap tahan dan 

steril. 

✓ Pastikan memasak makanan harus matang dengan 

benar 

 

4) Kapan MP-ASI diberikan: 

Nutrisi bayi 0-6 bulan 100 % diperoleh dan tercukupi dari ASI 

saja, namun dengan bertambahnya usia, direntang usia 6-8 

bulan kebutuhan energi yang tersedia pada ASI hanya 70 %, dan 

rentang usia 9-11 bulan, jumlah ASI hanya mencukupi 50 % total 

kebutuhannya, kemudian di rentang 1-2 tahun, jumlah ASI yang 

tersedia hanya mencukupi 30 % kebutuhannya. Kekurangan 

tersebut yang harus dipenuhi melalui Makanan Pendamping ASI 

(MP-ASI). 

MP-ASI diberikan pada bayi yang menunjukkan tanda fisik 

seperti: bayi sudah dapat mengangkat kepalanya dengan tegak 

dan dapat duduk dengan bantuan, tertarik melihat orang lain 

makan, menggapai makanan yang ada di depannya. Namun 

berdasarkan rekomendasi WHO dan IDAI berdasarkan 

penelitiannya bahwa pemberian ASI selama enam bulan 

berdampak pada tumbuh kembang bayi lebih baik dibandingkan 

diberikan ASI selama 4 bulan, sehingga merekomendasikan 

pemberian MP ASI pada anak memasuki usia 6 bulan. Pemberian 

MP-ASI, dapat melihat tabel di bawah ini. 
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Tabel. 2. Cara Pemberian MP-ASI sesuai Usia 
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