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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Gizi kurang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT) dengan prevalensi lebih dari 40 persen  dan merupakan salah 
satu yang tertinggi di Indonesia.  Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan 
salah satu kabupaten yang memeiliki prevalensi gizi kurang tinggi di wilayah NTT. 
Pada tahun 2006, Kabupaten TTS termasuk salah satu dari empat kabupaten yang 
dimasukkan dalam kategori merah (rawan) pada peta rawan gizi di Propinsi NTT.   

Sesuai dengan kerangka pikir UNICEF, maka PLAN merencanakan suatu 
pendekatan integratif untuk menidentifikasi penyebab gizi kurang dengan 
menggunakan pendekatan berbasis hak anak di NTT. Hal ini dilakukan dengan 
meningkatkan kapasitas masyarakat dan stakeholder dalam mengidentifikasi, 
menggunakan dan mengelola sumberdaya lokal untuk digunakan dalam meningkatkan 
produksi pangan dan memperbaiki konsumsi dan status gizi masyarakat. Oleh karena 
itu, studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah mengenai kurang gizi 
dan menganalisis faktor langsung, faktor utama dan akar masalah yang menyebabkan 
kurang gizi pada anak berdasarkan prinsip memberikan yang terbaik bagi setiap anak 
di NTT, serta merekomendasikan alternatif program yang dapat dikembangkan.  
Secara khusus studi ini bertujuan untuk : 1) menggali informasi mengenai situasi 
pangan dan gizi di Kabupaten TTS, 2) engidentifikasi masalah kurang gizi pada anak 
balita di beberapa desa di Kabupaten TTS, 3) menganalisis faktor penyebab masalah 
kurang gizi pada anak di beberapa desa di Kabupaten TTS. 4) mempelajari sistem 
pertanian (pangan pokok, pangan non pokok, perikanan, dan peternakan) berdasarkan 
kalender musim di daerah setempat, 5) menyusun rekomendasi untuk pengembangan 
program intervensi untuk mengatasi masalah gizi di Kabupaten TTS, dan 6) 
menyediakan informasi untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang ketahanan 
pangan dan gizi bagi staf PLAN di Kabupaten TTS, terutama dalam melakukan analisa 
situasi. 

Studi ini menggunakan kerangka pikir UNICEF’s Food and Nutrition Model yang 
disesuaikan dan Flower Model yang dikembangkan oleh PLAN. Populasi pada studi ini 
adalah keluarga yang tinggal di daerah intervensi PLAN pada lokasi studi terpilih. 
Kerangka sampel  adalah keluarga dengan anak balita di lokasi terpilih. Unit sampel  
adalah anak balita pada keluarga miskin dan tidak miskin, pengasuh selain ibu, tokoh 
masyarakat, bidan, kader, kepala desa, petani/nelayan, guru, anak sekolah, tokoh 
agama, dan pejabat kantor pemerintahan yang berkaitan dengan ketahanan pangan 
dan gizi. Seleksi terhadap tiga desa dalam studi ini didasarkan atas beberapa 
pertimbangan: 1) termasuk dalam cakupan wilayah kerja  PLAN, 2) prevalensi anak 
balita gizi kurang cukup tinggi, 3) termasuk wilayah miskin dan memiliki keragaman 
akses pangan yang bervariasi (mudah, sedang hingga sulit). Terpilih tiga desa, yaitu 
Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan; Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun 
Selatan; dan Desa Belle, Di setiap desa dipilih dengan metode acak sederhana 
sejumlah 50 keluarga contoh dari kerangka sampling.  Setiap keluarga yang terpilih 
dikunjungi untuk diwawancarai, dilakukan pengukuran status gizi balita, dan recall 
konsumsi pangan.  Focus Group Discussions (FGD) pada ibu dan pengasuh, kelompok 
tani, kader, tokoh masyarakat dan anak sekolah/remaja  dilakukan di setiap desa untuk 
mendapatkan informasi tentang ketahanan pangan dan gizi, terutama peran tanaman 
pangan/ hortikultura (sayuran dan buah) serta ternak, ketersediaan pangan sepanjang 
tahun, pentingnya pendapatan terhadap ketahanan pangan, strategi coping keluarga, 
makanan yang ditabukan dan makanan yang disukai. Disamping itu juga dilakukan 
wawancara secara mendalam (in depth interview) untuk menggali informasi penyebab 
masalah gizi kurang yang terjadi di wilayah studi. Wawancara dilakukan dengan tokoh 
masyarakat, bidan, kader dan kepala Puskesmas atau instansi terkait setempat. 
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Persiapan instrumen untuk pengumpulan data yang merupakan pengembangan 
instrumen yang digunakan dalam studi Lembata dan Kefamenanu dilaksanakan pada 
minggu pertama dan kedua Oktober 2008. Pengumpulan data primer  dilakukan mulai 
akhir bulan Oktober sampai dengan awal bulan November, sedangkan pengumpulan 
data sekunder berlanjut hingga pertengahan November 2008.  

Hasil studi menunjukkan bahwa prevalensi status gizi kurang pada anak bailta di 
wilayah studi dengan tiga indikator (underweight, stunting dan wasting) tergolong 
sangat tinggi. Prevalensi status gizi kurang dan buruk ini tergolong dalam masalah 
kesehatan masyarakat yang serius. Prevalensi “wasting” sangat tinggi (critical 
emergency situation; ≥15%). Prevalensi “stunting” dan “underweight” sangat tinggi 
menurut standar WHO masing-masing ≥40 persen dan ≥30 persen. Berdasarkan 
analisis menurut jenis kelamin prevalensi malnutrisi (underweight, stunting dan 
wasting) pada anak laki-laki lebih tinggi daripada prevalensi malnutrisi anak 
perempuan.  Tingginya prevalenzi gizi kurang dan buruk anak balita di TTS dipengaruhi 
oleh tiga faktor utama, yaitu buruknya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagai 
akibat masih rendahnya ketahanan pangan keluarga, buruknya pola asuh dan 
rendahnya akses pada fasilitas kesehatan dengan rincian karakteristik faktor-faktor 
yang berpengaruh sebagai berikut:: 1) Konsumsi pangan keluarga dan anak balita 
rendah baik secara kuantitas maupun kualitas tidak memenuhi syarat gizi dan 
sepenuhnya masih menggantungkan pada produksi pertanian sendiri (subsisten). 
Tingkat konsumsi energi, protein, besi, kalsium masih jauh dibawah RDA 
(Recommended Dietary Allowance) karena tidak beragam dan tidak seimbang, hanya 
didominasi oleh pangan sumber karbohidrat. Konsumsi vitamin dan mineral sangat 
rendah. Balita pada umumnya mengkonsumsi bubur nasi atau bubur jagung tanpa lauk 
pauk (bubur kosong). Makanan sumber protein nabati jarang bahkan hampir tidak 
pernah dikonsumsi. Sayur-sayuran diberikan kepada balita tetapi tidak beragam dan 
dalam jumlah yang sedikit sehingga anak-anak tidak hanya defisit zat gizi makro tetapi 
juga zat gizi mikro (vitamin dan mineral); 2) Pengetahuan gizi ibu masih rendah, 
demikian halnya dengan praktek pengasuhan kesehatan dan pemberian makan pada 
anak termasuk pemberian ASI,  perilaku hidup sehat anak balita, pola asuh ibu, dan 
kondisi lingkungan fisik (sanitasi dan keterbatasan air bersih), pendidikan ayah dan ibu; 
3) Masih terdapat kepercayaan dalam hal tabu makanan yang bertentangan dengan 
prinsip-prinsip gizi dan bila terus menerus dipraktekkan dapat merugikan status gizi 
khususnya pada anak balita, ibu hamil dan menyusui. Hal ini menjadi sangat penting 
karena sudah berhubungan dengan budaya sehingga perlu dilakukan upaya kongkrit 
dengan cara sosialisasi atau advokasi kepada tokoh masyarakat setempat; 4) 
Aksesibilitas fisik dan aksesibilitas ekonomi terkendala oleh kurangnya sumber 
penghasilan dari sektor pertanian dan sektor lainnya serta jauhnya pasar dari 
lingkungan tempat tinggal.untuk pembelian pangan maupun penjualan hasil pertanian. 
Pasar yang tersedia berupa pasar mingguan yaitu buka seminggu sekali karena akses 
menuju pasar untuk warga cukup jauh. Warung yang menyediakan kebutuhan sehari-
hari juga sangat jarang sehingga kegiatan ekonomi pedesaan kurang berkembang; 5) 
Produksi pangan cenderung monokultur dengan sistem tumpang gilir. Tanaman yang 
diusahakan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang merah, kacang paris, beberapa 
jenis sayuran (daun singkong, daun pepaya, wortel, sawi putih, sawi hijau, kembang 
kol, bawang merah, dan bawang putih) dan buah-buahan (khususnya pepaya dan  
pisang); Komoditas perkebunan yang cukup berpotensi yaitu kemiri. Pohon kemiri 
banyak tumbuh secara liar di lereng-lereng pegunungan namun pemanfaatannya 
masih belum optimal dan belum dibudidayakan; 6) Pertanian sepenuhnya masih 
tergantung pada alam, penanaman dilakukan sesuai dengan musim. Pemakaian 
sarana input pertanian yang tidak memadai atau masih sangat sederhana, luas 
pengusahaan lahan yang sempit dan sistem pengusahaan tanaman pangan masih 
tradisional. Kegiatan yang dilakukan petani hanya terbatas pada pengolahan/persiapan 
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lahan dan penanaman. Serangan hama masih sering diabaikan oleh warga. Selain itu 
masyarakat sering juga dihadapkan pada resiko tanaman rusak sebagai akibat 
kemarau panjang, rendahnya curah hujan serta adanya gangguan angin kencang yang 
berpotensi terhadap kejadian rawan pangan; 7) Ketersediaan pangan di keluarga 
sangat tergantung pada hasil panen. Masa tanam dilakukan satu kali dalam setahun 
karena curah hujan yang rendah dan tidak ada irigasi teknis. Saat mulai kesulitan atau 
berkurangnya jagung di tingkat keluarga, penduduk biasanya mengkonsumsi ubi atau 
selang-seling ubi-jagung sambil menunggu masa panen jagung kembali. Jagung 
disimpan untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun dalam bentuk tongkol kering, 
sedangkan untuk ubi disimpan di dalam tanah (mengambil saat akan mengkonsumsi); 
8) Usaha tani ternak merupakan salah satu penyumbang cash money yang cukup 
penting disamping pohon pinang, sayuran (wortel, bawang putih dan bawang merah), 
dan buah namun belum dikembangkan secara optimal sebagai sumber pendapatan 
keluarga; 9) Cadangan pangan keluarga terdapat dalam dua bentuk, yaitu lumbung 
pangan keluarga (cadangan tongkol jagung) dan lumbung hidup dalam bentuk ubi-
ubian (ubi kayu dan ubi jalar) dan ternak (ayam, sapi, kambing  dan babi). Penetapan 
waktu penggunaan lumbung pangan diatur oleh adat, namun pengaturan penggunaan 
dalam keluarga diatur oleh ibu. Besaran cadangan pangan dalam lumbung tergantung 
dari hasil panen, namun secara umum belum ada perencanaan kebutuhan untuk 
cadangan pangan keluarga. Terdapat pengaturan waktu penggunaan cadangan 
pangan oleh adat yang ketat yang harus ditatati oleh seluruh masyarakat, sehingga 
berdampak negatif karena cadangan pangan tidak bisa digunakan saat dibutuhkan; 10) 
Peran perempuan dalam pengelolaan manajemen stok pangan, pola asuh makan dan 
pola asuh kesehatan sangat menonjol. Di dalam keluarga telah ada pembagian tugas 
dimana perempuan, pria dan anak laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-
masing. Tidak ada diskriminasi jenis kelamin dalam pembagian makan; 11) Strategi 
yang dilakukan pertama kali saat menghadapi rawan pangan adalah perubahan atau 
pengalihan pangan pokok dari beras menjadi jagung atau ubi kayu. Balita tetap 
mengkonsumsi nasi dalam bentuk nasi kosong (nasi tanpa lauk pauk), sedangkan 
untuk orang dewasa mengkonsumsi jagung bose atau jagung katemak. Bila kondisi 
bertambah sulit, maka meminjam uang pada orang lain menjadi strategi berikutnya, 
kemudian menjual aset produktif yang dimiliki. Aset produktif yang dijual masyarakat 
umumnya adalah ternak kecil Jika kondisi paceklik atau kerawanan pangan terus 
berlanjut, maka strategi yang dilakukan masyarakat yaitu meminjam uang pada 
saudara, dan pilihan terakhir yaitu mengurangi frekuensi makan.  

Terkait dengan masih rendahnya status ketahanan pangan dan keluarga di wilayah 
studi, tim peneliti menyarankan pentingnya untuk melakukan intervensi terhadap dua 
penyebab langsung masalah gizi kurang di wilayah studi, yaitu aspek ketahanan 
pangan, pengasuhan dan kesehatan. Aspek praktek kesehatan yang melengkapi 
adalah ketersediaan air, fasilitas sanitasi dasar dan promosi perilaku hidup bersih dan 
sehat. Secara rinci rekomendasi yang diajukan disajikan pada Tabel berikut:   



Tabel.  Analisis Penyebab Kurang Gizi di Wilayah studi, Kabupaten TTS dan Rekomendasi Program Intervensi 

Analisis 

Masalah dan Penyebab Peran Kesenjangan Kapasitas 
Rekomendasi 

Pelaku/ 
Penanggung-jawab 

Konsumsi pangan keluarga dan anak 
balita secara kuantitas maupun kualitas 
masih rendah dan tidak memenuhi syarat 
gizi.  Anak balita bukan hanya kurang zat 
gizi makro tetapi juga zat gizi mikro, 
khususnya besi, zinc, calsium, vitamin A 
dsb.   Daya beli terhadap pangan sumber 
vitamin rendah sehingga memerlukan 
suplementasi dan atau pangan yang 
difortifikasi. 

Ibu 
Ayah 

Ibu dan  ayah memiliki 
pengetahuan terbatas tentang 
makanan aman, bergizi 
seimbang 
Ayah memiliki kapasitas 
terbatas untuk memenuhi 
kebutuhan pangan seluruh 
anggota keluarga (karena 
kemiskinan) 

- peningkatan pengetahuan dan praktek pembuatan 
makanan beragam bergizi seimbangn (prinsip-prinsip 
diversifikasi pangan) dari bahan makanan local bagi ibu 
di posyandu/PKK./gereja 

- Pendistribusian sprinkle (home fortification)  
- Peningkatan produktivitas pangan dan manajemen 

cadangan pangan terutama di tingkat keluarga 

- Kader/bidan 
desa/pendeta 

 
- Penyuluh pertanian 

lapangan/kelompok 
tani 

- Guru sekolah 
 
- Dinas Kesehatan 

Balita, ibu hamil dan menyusui masih 
mentabukan beberapa jenis makanan 

Ibu 
Ayah 
Kader 
Bidan 
Tokoh 
masyarakat 

Ayah dan ibu tidak memiliki 
weweang untuk menolak tabu 
makanan sedangkan tokoh 
masyarakat memiliki pengaruh 
yang kuat untuk mengubah 
tabu makanan 

- identifikasi jenis makanan sebagai pengganti  makanan 
yg tabu dengan kandungan gizi yang sama 

- Perlu ada upaya dialog dengan tomas, toda dan toga 
untuk mengatasi hal ini. 

- tokoh masyarakat 
- kader 
- bidan/kepala 

puskesmas 

Pengetahuan gizi ibu, praktek 
pengasuhan kesehatan dan pemberian 
makan pada anak termasuk pemberian 
ASI, masih rendah, Posyandu masih 
belum berfungsi optimal 

 

Ibu 
Ayah 
Kader 
posyandu 
Bidan 

Pengasuh dan kader memiliki 
pengetahuan gizi/praktek asuh 
kesehatan dan makan yang 
tidak memadai, sementara 
transfer informasi dari 
bidan/puskesmas kurang 
efektif 

- peningkatan kapasitas kader dalam menjalankan meja 
ke 5 posyandu untuk penyuluhan/konseling gizi 

- peningkatan kapasitas kader dengan training/refreshing 
kader/regenerasi kader posyandu 

- revitalisasi posyandu 
- Peningkatan pengetahuan gizi calon ibu/WUS melalui 

konseling pranikah/Sekolah (SD/SMP) 
- peningkatan pengetahuan dan praktek pembuatan 

makanan beragam-bergizi seimbang bagi anak usia 
sekolah 

- Pencanangan gerakan/kampanye ASI (eksklusif selama 
6 bulan, dan menyusui selama 2 tahun) 

- Pengenalan manfaat sprinkle 
- meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ayah 

tentang praktek pengasuhan, praktek pemberian makan, 
praktek pemberian ASI mendukung proses pengasuhan 
yang dilakukan oleh ibu 

- Puskesmas/ 
   Dinkes 
- PLAN & LSM 
   lainnya 
- Greja 
- sekolah/ 
  Diknas 
- instansi  
  bekerjasama  
  dengan tokoh  
  masyarakat 
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Analisis 

Masalah dan Penyebab Peran Kesenjangan Kapasitas 
Rekomendasi 

Pelaku/ 
Penanggung-jawab 

Buruknya perilaku hidup sehat anak balita, 
anak-anak memiliki kuku tangan dan kaki 
kotor, tidak biasa hidup bersih  

Ibu/pengasuh 
Kader 
posyandu 

Ibu tidak memiliki pengetahuan 
memadai agar anak hidup 
bersih dan sehat, sementara  
sumberdaya ekonominya 
dalam menyediakan air bersih 
terbatas 
Di sisi lain pemerintah tidak 
mampu menyediakan air bersih 
untuk masyarakatnya 

- penyuluhan perilaku hidup sehat anak melalui posyandu, 
sekolah (kepada kakak dari anak balita), gereja 

- kemampuan komunikasi kader dalam menyampaikan 
pengetahuan untuk hidup bersih, dampaknya bila 
manusia hidup kotor, penyakit yang mungkin terjadi 

- penyediaan sumber air bersih di tempat terdekat denga 
warga masyarakat 

     (bak dan sumur penampungan air, kamar mandi dan wc 
umum) berupa sumur bor, serta tempat penampungan 
airnya  

- penyediaan tempat pengelolaan air /penyaringan air 
menjadi air bersih yang sehat dan layak minum 

- peningkatan pengetahuan/keterampilan  pelajar siswa 
SMP/SMA untuk mengolah air menjadi air bersih 

- Menanamkan perilaku hidup bersih di sekolah dengan 
kebiasaan mencuci tangan, menggosok gigi 

 

-Puskesmas/ 
polindes/ 
sekolah 
 
-Dinkes/ 
puskesmas 
 
-Dinkes/Distan 
 
- PLAN 
 
 
- guru/ 
fasilitator 
 
 
-guru/sekolah 
 

Kualitas pola asuh  makan, pola asuh 
psikososial rendah 

Ibu 
Keluarga luas 

Ibu tidak memiliki kapasitas 
untuk memberikan stimulasi 
yang tepat kepada anak, 
terdapat kapasitas yang 
terbatas dari keluarga luas 
dalam mentransfer nilai/norma 
kepada keluarga  

- peningkatan pengetahuan tentang kebiasaan makan, 
tata cara makan, cara pemberian makan, pola makan 
yang tepat bagi tumbuh kembang anak, melalui 
posyandu, polindes (konseling maupun penyuluhan) 

- penyuluhan, sosialisasi dan advokasi kepada tokoh 
masyarakat (tetua adat, pendeta, aparat desa) dalam 
menyebarluaskan nilai/norma yang berhubungan 
dengan tata krama/etika memberi makan anak, 
menstimuli kemampuan motorik, verbal/bahasa, 
mental/intelektual anak, moral/spiritual anak 

- penyadaran/peningkatan pengetahuan untuk “sayang 
anak”, lindungi anak, melalui gerakan sayang anak, 
bicara dengan anak, dll. 

-puskesmas/ 
  Polindes/ 
  kader 
- guru sekolah 
- gereja 
- PLAN 

Buruknya kondisi lingkungan fisik (sanitasi 
dan keterbatasan air bersih) di rumah 

Ayah 
Ibu 
Anak 
Tetangga/mas
yarakat 

Kapasitas untuk mengubah 
kebiasaan membuat rumah 
sehat (jauh dari kandang, 
memiliki kakus, tempat 
menyimpan air bersih) 

- Penyuluhan, sosialisasi untuk membuat rumah contoh 
(rumah bulat yang bersih, sehat, nyaman) 

- Sosialisasi untuk menjaga kebersihan diri melalui 
sekolah, posyandu, gereja, dll. 

- Pemipaan untuk penyaluran air bersih di tingkat 
keluarga 

- bidan ---desa/kader 
posyandu, guru, 
pendeta  
- LSM 
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Analisis 

Masalah dan Penyebab Peran Kesenjangan Kapasitas 
Rekomendasi 

Pelaku/ 
Penanggung-jawab 

 

- Produksi pangan cenderung monokultur 
dengan sistem tumpang gilir, pertanian 
sepenuhnya masih tergantung pada 
alam 

- kurangnya sumber penghasilan dari 
sektor pertanian dan sektor lainnya 
serta jauhnya pasar dari lingkungan 
tempat tinggal untuk pembelian pangan 
maupun penjualan hasil pertanian 

Petani 
Dinas 
Pertanian 
Pemerintah 
desa 
Pemerintah 
daerah 

Kapasitas petani sebagai 
petani efektif belum memadai, 
ketinggalan teknologi 
pertanian, sedangkan duty 
bearer (pem.desa, pemda) 
belum menjalankan fungsinya 
sebagai penyedia sarana pasar 
yang permanen 

- peningkatan pengetahuan dan praktek pertanian bagi 
ayah untuk meningkatkan intensitas tanam  dan 
produktivitas tanaman pangan/diversifikasi produksi 
pangan dengan metode tumpang sari, tumpang gilir dan 
pengembangan wanatani (hutan untuk tanaman 
pangan), dll. 

- bantuan bibit tanaman berkualitas dan cara pembibitan 
- pembentukan kelompok tani mandiri 
- penyediaan infrastruktur pasar yang memadai dan 

“warung desa” bagi aktivitas pemasaran produk 
pertanian 

- pelatihan pengolahan hasil pertanian untuk peningkatan 
cadangan pangan dan pendapatan 

- petani 
-pemerin-tah desa 
- LSM 
- pemda  

 
 

- Ketersediaan pangan di keluarga yang 
sangat tergantung pada hasil panen 
karena hampir semua adalah petani 
subsisten 

Ayah 
Petani 
masyarakat 

Kapasitas ayah/petani dalam 
membentuk cadangan pangan 
bagi masyarakat 

- membentuk mekanisme bagi cadangan pangan di 
tingkat masyarakat ( tingkat dusun, tingkat desa, dll) 
sebagai bck-up cadangan pangan rumahtangga  

- sosialisasi/advokasi kepada tokoh masyarakat  

- pemertintah desa 
sebagai duty bearer 
- LSM 

Usaha tani ternak merupakan salah satu 
penyumbang cash money yang cukup 
penting namun belum dikembangkan 
secara optimal sebagai sumber 
pendapatan keluarga 

Ayah 
Petani 
Masyarakat 
 
 
 

Kapasitas ayah/petani dalam 
membentuk kelompok peternak 
 

- membentuk  kelompok peternak di masyarakat  
    ( tingkat dusun, tingkat desa, dll) 
- sosialisasi/advokasi kepada tokoh masyarakat 
- pembuatan jejaring pemasaran produk peternakan  

- pemertintah desa 
sebagai duty bearer 
- LSM 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Gizi kurang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT) dengan prevalensi lebih dari 40 persen  dan merupakan 
salah satu yang tertinggi di Indonesia (Depkes RI 2006). Kajian terdahulu 
menunjukkan bahwa kurang gizi pada anak dengan usia di bawah lima tahun 
mempengaruhi perkembangan fisik dan kecerdasan.  Akibatnya, anak balita yang 
gizi kurang akan mengalami kesulitan untuk masuk ke sekolah formal dan  
bersaing dengan anak yang tumbuh normal dalam menyelesaikan 
pendidikannya. Berdasarkan studi sebelumnya di Kefa dan Lembata, NTT 
(Martianto et al. 2006; Martianto et al. 2007), dapat dilihat bahwa prevalensi anak 
kurang gizi di Lembata masih tinggi, yaitu 12,2 persen gizi buruk (BB/U), 8,9 
persen gizi buruk (TB/U), dan 5,6 persen gizi buruk (BB/TB). Studi ini juga 
menunjukkan bahwa terdapat keragaman yang besar dalam hal kurang gizi 
berdasarkan umur anak. Anak-anak yang masih menerima ASI dan ASI eksklusif 
pada umumnya tidak mengalami kurang gizi, sedangkan kurang gizi kebanyakan 
ditemukan pada bayi umur 6 bulan ke atas.  

Berdasarkan kerangka pikir UNICEF, terdapat dua faktor yang langsung 
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu asupan zat gizi dan 
status kesehatan yang rendah sedangkan faktor utama yang berpengaruh adalah 
ketahanan pangan keluarga, praktek pengasuhan, sarana kesehatan dan 
kesehatan lingkungan (Myers 1990; Zeitlin et al. 1991; Engel, Mennon dan 
Hadad 1997).  

Pada tingkat keluarga ketahanan pangan ditentukan oleh kemampuan keluarga 
untuk mengelola dan mengalokasikan pendapatan untuk makanan bagi seluruh 
anggotanya, dan budaya serta kebiasaan makannya. Secara budaya perempuan 
dan anak-anak seringkali menerima relatif lebih sedikit makanan dibanding anak 
laki-laki atau mereka yang lebih tua. Kebiasaan dalam pembagian makanan 
secara signifikan berhubungan dengan pendidikan dan nilai-nilai atau norma di 
dalam keluarga dan budaya yang berlaku di masyarakat. 

Sejalan dengan kerangka pikir UNICEF, studi menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan positif antara infeksi dengan keadaan kurang gizi pada anak. Anak 
infeksi memiliki intake gizi yang rendah, serta kemampuan yang rendah untuk 
bertahan hidup dan kemungkinan besar akan berakhir pada kematian. 
Sementara itu, pendapatan, pengetahuan gizi orang tua, cara pemberian makan 
dan praktek sanitasi yang rendah menjadi penyebab utama kurang gizi di 
provinsi NTT (Martianto et al. 2006; Martianto et al. 2007).  Kebiasaan, nilai dan 
norma yang berhubungan dengan makanan, praktek pengasuhan dan kesehatan 
pada keluarga di NTT akan mempengaruhi keputusan dan praktek konsumsi 
serta pelayanan kesehatan bagi anak-anak mereka.    

Penelitian lain yang dilakukan di luar NTT juga menunjukkan bahwa kebiasaan 
makan dan besaran konsumsi makanan (intake gizi) berhubungan signifikan 
dengan pendidikan dan pengetahuan gizi keluarga. Mereka yang berpendapatan 
tinggi tidak selalu baik dalam menyediakan makanan bagi anggota keluarga 
akibat adanya keterbatasan pengetahuan gizi.  Engel, Menon dan Haddad 
(1997) menyatakan bahwa pendidikan ibu menentukan aksesnya kepada 
pengasuhan yang tepat dan akses ke sarana kesehatan. Ibu dengan pendapatan 
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rendah biasanya memiliki rasa percaya diri yang kurang dan memiliki akses 
terbatas untuk berpartisipasi pada pelayanan kesehatan dan gizi seperti 
Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Puskesmas, oleh karena itu mereka memiliki 
resiko yang lebih tinggi untuk memiliki anak yang kurang gizi (Hartoyo  et al. 
2000). 

Dengan menggunakan Flower Model of Malnutrition  terdapat 10 variabel yang 
dianalisis dalam penelitian dan menentukan status gizi yaitu kesehatan anak, 
praktek pengasuhan anak, lingkungan fisik rumah yang tidak memadai termasuk 
keterbatasan akses ke air bersih, rendahnya pengetahuan dan praktek gizi, 
status kerja ibu, rendahnya pendapatan keluarga dan pengeluaran untuk 
pangan, praktek pemberian ASI yang kurang, kurangnya konsumsi terutama 
konsumsi kalori, serta besar ukuran keluarga. Kesehatan anak berhubungan 
dengan status gizi anak, yang sekaligus memperlihatkan bahwa adanya penyakit 
dan infeksi menentukan status gizi anak pada wilayah ini. 

Semua faktor yang berhubungan dengan gizi kurang pada anak-anak merupakan 
hasil akumulasi dari akses yang rendah terhadap sarana kesehatan akibat dari 
rendahnya daya beli, fasilitas kebersihan dan kesehatan yang buruk (sumber air 
bersih), serta kurangnya pengetahuan gizi dan praktek pengasuhan (praktek 
kesehatan, praktek gizi termasuk ASI eksklusif dan praktek penyapihan). Pada 
akhirnya kejadian gizi kurang sangat ditentukan oleh praktek pengasuhan dalam 
keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Zeitlin et al. (1991) menunjukkan bahwa 
keluarga berpendapatan rendah dapat memiliki anak sehat dan bergizi baik bila 
ibu memberikan pengasuhan yang memadai dan tepat.  Penelitian juga 
membuktikan bahwa kualitas pengasuhan yang diberikan ibu mempunyai 
peranan penting bagi tumbuh kembang anak (Myers 1992; Evan et al. 1991; 
Engel, Menon & Haddad 1997).  Di beberapa daerah di NTT, ibu meninggalkan 
anak untuk bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan tambahan 
bagi keluarga. Bahkan beberapa diantaranya meninggalkan anak mereka untuk 
jangka waktu yang lama untuk bekerja sebagai pekerja kontrak di luar negeri. 
Sementara itu, ibu-bu lainnya bekerja membantu suami di ladang selama 6 
sampai 8 jam per hari dan anak-anak biasanya diasuh oleh anggota keluarga 
lainnya seperti nenek atau kakaknya (Martianto et al. 2006). Pada beberapa 
kasus, anak-anak akan dibawa oleh ibu mereka ke hutan atau kebun sementara 
ibu bekerja.  

Sesuai dengan kerangka pikir UNICEF, maka PLAN merencanakan suatu 
pendekatan integratif untuk menidentifikasi penyebab gizi kurang dengan 
menggunakan pendekatan berbasis hak anak di NTT. Hal ini dilakukan dengan 
meningkatkan kapasitas masyarakat dan stakeholder dalam mengidentifikasi, 
menggunakan dan mengelola sumberdaya lokal untuk digunakan dalam 
meningkatkan produksi pangan dan memperbaiki konsumsi dan status gizi 
masyarakat. Oleh karena itu, studi ini akan mengidentifikasi masalah-masalah 
mengenai kurang gizi dan menganalisis faktor langsung, faktor utama dan akar 
masalah yang menyebabkan kurang gizi pada anak berdasarkan prinsip 
memberikan yang terbaik bagi setiap anak di NTT, serta merekomendasikan 
alternatif program yang dapat dikembangkan. 
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B. PERTANYAAN PENELITIAN 

Dalam upaya untuk menemukan penyebab gizi kurang di Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, beberapa pertanyaan diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Ketersediaan pangan di wilayah ini sangat penting dalam menjamin 
ketahanan pangan dan gizi, karenanya pertanyaan ditujukan pada 
bagaimana pangan dihasilkan, bagaimana proses pengolahan pangan 
dilakukan, serta bagaimana sistem penyimpanan dan cadangan pangan 
sesuai dengan kalender pertanian yang berlangsung di wilayah ini. 
Ketersediaan pangan di tingkat keluarga juga penting untuk memahami 
secara jelas bagaimana tiap keluarga memperoleh pangan dan menjamin 
ketahanan pangan mereka sepanjang tahun, serta resiko apa saja yang 
mungkin mereka alami. Komoditas yang dibahas meliputi pangan pokok dan 
bukan pangan pokok.  

b. Akses kepada pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan 
keluarga yang penting. Karena itu pertanyaan ditujukan pada bagaimana 
akses ekonomi di tingkat keluarga berupa daya beli keluarga mencakup 
pengeluaran pangan dan non pangan, serta kemampuan menyediakan 
pangan pokok di keluarga. 

c. Akses ke pangan ditentukan oleh sistem pertanian yang berlaku, yang juga 
amat tergantung pada iklim dan sumberdaya alam di lokasi. Karena itu 
pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sumberdaya alam, kalender 
pertanian dan potensi agribisnis (pertanian dan non pertanian), lokasi (seperti 
tanaman apa yang dibudidayakan oleh keluarga, ternak, dan lain-lain) yang 
bisa diidentifikasikan untuk memperbaiki akses dan kemampuan keluarga 
untuk mendapatkan bahan pangan.  

d. Kurang gizi juga berhubungan dengan kemiskinan dan kestabilan ekonomi, 
karenanya penelitian ini juga akan mengidentifikasi bagaimana pola 
pengeluaran keluarga, apa sajakah sumber pendapatan keluarga, dan 
adakah peluang untuk meningkatkan pendapatan keluarga (aktivitas yang 
memungkinkan untuk menambah pendapatan,  baik aktivitas pertanian 
maupun non-pertanian yang mungkin) serta meningkatkan jaringan sosial 
yang ada di dalam masyarakat.  

e. Kejadian kurang gizi dipengaruhi oleh ketersediaan dan kemampuan 
menyediakan makanan, juga ditentukan oleh pengetahuan gizi, kebiasaan 
makan dan kurang memadainya praktek pengasuhan pada anak.  Oleh 
karena itu praktek pemberian makan (pemberian ASI/penyapihan, praktek 
pemberian makan anak, kebiasaan makan, makanan yang dianggap tabu 
dan makanan kesukaan), praktek pengasuhan di tingkat keluarga 
(pengasuhan psikososial, praktek kebersihan, alokasi waktu untuk anak, 
serta interaksi ibu dan anak) diidentifikasi melalui penelitian ini.  

f. Tumbuh kembang anak ditentukan oleh kecukupan pangan yang 
berhubungan dengan pemanfaatan pangan dalam hal keamanan pangan, 
kualitas (keanekaragaman) makanan untuk seluruh anggota keluarga, dan 
keberadaan penyakit infeksi seperti diare, ISPA, dan lain-lain. Pertanyaan 
penelitian dalam studi ini akan difokuskan pada bagaimana keluarga 
menyiapkan makanan untuk anak-anak dan keluarga, bagaimana pola 
makan mereka, bagaimana pembagian makanan untuk seluruh anggota 
keluarga (berdasarkan jenis kelamin dan umur), dan bagaimana kecukupan 
zat gizi mereka. 
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g. Pengetahuan gizi dan akses keluarga terhadap informasi yang berkenaan 
dengan pelayanan kesehatan berpengaruh secara signifikan pada kejadian 
kurang gizi pada anak. Karena itu, dikumpulkan data yang berkenaan dengan 
bagaimana akses keluarga dan ibu terhadap sarana dan pelayanan 
kesehatan (Posyandu, Puskesmas, dan lain-lain) serta akses keluarga ke 
sumber air bersih dan sanitasi yang baik, sarana perawatan anak, pendidikan 
parental, serta pendidikan gizi dan kesehatan yang disediakan oleh 
pemerintah setempat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada.  

h. Mengingat kompleksitas dan penyebab spesifik yang mempengaruhi 
ketahanan pangan seperti dilaporkan pada penelitian terdahulu, maka 
diasumsikan terdapat berbagai mekanisme coping yang ada di dalam 
masyarakat.  Karena itu pertanyaan penelitiannya mencakup apa sajakah 
strategi coping yang dilakukan masyarakat setempat/keluarga dalam 
menyesuaikan diri dengan kelangkaan pangan, tidak adanya atau kurangnya 
pendapatan.  Selain itu, dalam studi ini juga digali informasi mengenai 
strategi apa saja yang relevan untuk memperbaiki kemampuan mereka 
dalam mengatasi permasalahan dalam jangka waktu yang pendek dan 
akhirnya untuk memperkuat ketahanan pangan dalam jangka waktu yang 
panjang. 

C. JUSTIFIKASI DAN TUJUAN PENELITIAN 

Mengurangi jumlah anak kurang gizi merupakan tujuan akhir dari semua program 
perbaikan gizi. Penelitian ini menggunakan kerangka pikir UNICEF’s Food and 
Nutrition Model yang disesuaikan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. 
Berdasarkan model UNICEF, terdapat faktor utama yang secara langsung akan 
mempengaruhi status gizi anak, yaitu ketahanan pangan dan status kesehatan 
anak, yang keduanya ditentukan oleh praktek pengasuhan anak.  

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Menggali informasi yang lengkap mengenai situasi pangan dan gizi di 

Kabupaten Timor Tengah Selatan. 
2. Mengidentifikasi masalah kurang gizi pada anak balita di beberapa desa di 

Kabupaten Timor Tengah Selatan. 
3. Menganalisis faktor penyebab masalah kurang gizi pada anak di beberapa 

desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan,  
4. Mempelajari sistem pertanian (pangan pokok, pangan non pokok, 

perikanan, dan peternakan) berdasarkan kalender musim di daerah 
setempat. 

5. Menyusun rekomendasi untuk pengembangan program intervensi untuk 
mengatasi masalah gizi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

6. Menyediakan informasi untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang 
ketahanan pangan dan gizi bagi staf PLAN di Kabupaten TTS, terutama 
dalam melakukan analisa situasi. 
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Gb 1. UNICEF’s Food and Nutrition Model (Adaptasi) 
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BAB II 
METODE PENELITIAN 

Desain studi ini adalah cross sectional. Wawancara  dengan alat bantu kuisioner 
terstruktur dan Focus Group Discussion dilakukan untuk menganalisis penyebab 
kurang gizi pada anak dan menggali masukan untuk perbaikan tingkat ketahanan 
pangan keluarga di wilayah studi. Metodologi ini dikembangkan dari metodologi 
yang disarankan oleh Food and Nutrition Security Support Program (FNSSP), 
Plan International. 

A. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

Populasi pada penelitian ini adalah keluarga yang tinggal di daerah intervensi 
PLAN pada lokasi penelitian terpilih. Kerangka sampel  adalah keluarga dengan 
anak balita di lokasi terpilih. Unit sampel pada penelitian ini adalah anak balita 
pada keluarga miskin dan tidak miskin, pengasuh selain ibu, tokoh masyarakat, 
bidan, kader, kepala desa, petani/nelayan, guru, anak sekolah, tokoh agama, dan 
pejabat kantor pemerintahan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi.  

B. LOKASI DAN JUMLAH SAMPEL 

6. Kriteria Lokasi Penelitian 

Seleksi terhadap tiga desa dalam penelitian ini didasarkan atas beberapa 
pertimbangan: 1) termasuk dalam cakupan wilayah kerja  PLAN, 2) 
prevalensi anak balita gizi kurang cukup tinggi, 3) termasuk wilayah miskin 
dan memiliki keragaman akses pangan yang bervariasi (mudah, sedang 
hingga sulit). 

7. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Dipilih 3 
desa, yaitu Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan; Desa Nunleu, 
Kecamatan Amanatun Selatan; dan Desa Belle, Kecamatan Kie sebagai 
sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada butir 1. 

8. Seleksi Sampel untuk Wawancara dan Pengamatan Keluarga 

Dari tiga desa yang terpilih, dibuat daftar keluarga yang memiliki anak balita. 
Dari daftar yang ada kemudian dilakukan acak sederhana sejumlah 50 
keluarga contoh dari kerangka sampling.  Setiap keluarga yang terpilih 
dikunjungi untuk diwawancarai, dilakukan pengukuran status gizi balita, dan 
recall konsumsi pangan. 

9. Sampel untuk Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara 

• FGD dilakukan di setiap desa untuk mendapatkan informasi tentang 
ketahanan pangan dan gizi, terutama peran tanaman pangan/ hortikultura 
(sayuran dan buah) serta ternak, ketersediaan pangan sepanjang tahun, 
pentingnya pendapatan terhadap ketahanan pangan, strategi coping 
keluarga, makanan yang ditabukan dan makanan yang disukai. 

• FGD dibagi menjadi tiga kelompok, sehingga terdapat 9 kelompok FGD 
pada penelitian ini. Responden FGD untuk di setiap desa terdiri dari: 

Kelompok 1: 
� Ibu   
� Pengasuh selain ibu dan ayah (sanak saudara/kerabat/nenek/bibi). 
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Kelompok 2: 
� Petani yang memiliki lahan yang luas atau industri berbasis pertanian 
� Buruh tani 
� Kader dan Bidan 
� Tokoh masyarakat (formal dan informal) seperti kepala desa, tokoh 

agama dan tokoh adat. 
Kelompok 3: 
� Pengasuh anak balita (kakak perempuan/laki-laki) 
� Anak usia sekolah 
� Remaja (perempuan/laki-laki) 

• Wawancara mendalam 
Wawancara secara mendalam (in depth interview) dilakukan untuk menggali 
informasi penyebab masalah gizi kurang yang terjadi di wilayah penelitian. 
Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat, bidan, kader dan kepala 
Puskesmas atau instansi terkait setempat. 

C. PENGUMPULAN DATA 

Persiapan instrumen untuk pengumpulan data yang merupakan pengembangan 
instrumen yang digunakan dalam studi Lembata dan Kefamenanu dilaksanakan 
pada minggu pertama dan kedua Oktober 2008. Pengumpulan data primer  
dilakukan mulai akhir bulan Oktober sampai dengan awal bulan November, 
sedangkan pengumpulan data sekunder berlanjut hingga pertengahan November 
2008.  

Teknik pengumpulan data dan jenis pengukuran yang digunakan dalam 
penelitian ini selengkapnya disajikan pada Tabel 1, sementara indikator yang 
digunakan untuk setiap tujuan penelitian ini disajikan pada Tabel 2. 

Selain pengumpulan data primer yang dilakukan dengan menggunakan 
kuisioner, pedoman FGD dan pedoman wawancara, juga dilakukan 
pengumpulan data sekunder dari Posyandu, Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor 
kecamatan, Puskesmas dan Dinas Pertanian.  

Tabel 1.   Teknik Pengumpulan Data, Jenis Instrumen, Responden dan Ukuran Sampel  
Teknik Pengumpulan 

Data 
Instrumen Responden/Sampel 

Ukuran 
Sampel 

Wawancara & 
pengamatan keluarga 

Kuesioner Ibu/pengasuh anak balita 50 x 3=150 

Pengukuran antropometri 
(Berat dan Tinggi Badan)  

Timbangan  
Micro-toise 

Anak balita 
 

 50 x3 = 150 
 

Recall 24 jam dan 
Frekuensi Makan (FFQ) 
Food Taboo 

Kuesioner Ibu/ pengasuh anak balita   50 x3 = 150 

Focus Group Discussions 
(FGD) 

Pedoman 
pertanyaan 

• Ibu dan pengasuh 

• Anak usia sekolah dan remaja 

• Tokoh masyarakat, bidan, kader, 
dan kelompok petani 

10 x 3 = 30 
10 x 3 = 30 
10 x 3 = 30 

Wawancara mendalam 
(In-depth interview) 

Kuesioner • Tokoh masyarakat/Tokoh agama 

• Bidan 

• Kader 

• Kepala Puskesmas 

• Kepala Kantor/Dinas Terkait 
Ketahanan Pangan  

3 x 3 = 9 
2 x 3 = 9 
1 x 3 = 3 
1 x 3 = 3 
1 x 3 = 3 
2 x 1 = 2 

Tim peneliti mendiskusikan, mengamati dan mengumpulkan informasi mengenai 
produksi pangan berdasarkan pola musim, suplai dan permintaan sepanjang 
tahun; praktek pengasuhan dan pemberian makan; prevalensi gizi kurang dan 
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penyakit pada anak-anak; persepsi masyarakat terhadap isu-isu yang relevan 
melalui kunjungan ke desa dan keluarga sampel maupun aparat desa atau tokoh 
masyarakat.  

Tabel 2. Indikator Kunci, Metode dan Sumber Data 
Unsur Indikator Kunci Metode Sumber Data 

Ketersediaan 
Pangan 

Jenis tanaman pangan, hortikultura di 
derah setempat 
Produksi tanaman pangan dan non pangan 
Penyimpanan pangan 

FGD 
Wawancara 
Kuisioner 
 

Keluarga 
Masyarakat 

Akses/ Hak 
pangan 

Kepemilikan lahan  
Produksi pertanian 
Sumber pendapatan 
Jaringan sosial 
Akses pasar 
Cadangan pangan 

FGD 
Wawancara 
Kuisioner 
 

Keluarga 
Masyarakat 

Penggunaan 
Pangan 

Konsumsi dan budaya pangan 
Intake zat gizi 
Frekuensi makan 
Pantangan/tabu 

FGD 
Wawancara 
Kuisioner 
 

Keluarga 
Masyarakat 

Tingkat 
Kerawanan 
Pangan 

Akses terhadap sumber pangan alternatif  
Mekanisme strategi coping 
Persen balita defisit energi 
Ciri keluarga rawan pangan 

FGD 
Wawancara 
Kuisioner 

Keluarga 
Masyarakat 

Praktek 
Pengasuhan 

Praktek pemberian ASI/MP ASI 
Pengolahan pangan 
Praktek kebersihan 
Praktek kebersihan rumah 
Stimulasi psikososial 
Alokasi waktu untuk anak balita  

FGD 
Wawancara 
Kuisioner 
 

Keluarga 
Masyarakat 

Status Gizi 
dan 
Kesehatan  

Prevalensi gizi kurang (underweight, 
wasted dan stunted) 
Riwayat penyakit Infeksi 
Kesehatan lingkungan 
Akses air dan sanitasi 

FGD 
Wawancara 
Kuisioner 
 

Keluarga 
Masyarakat 

Sistem 
Pertanian 

Sumberdaya alam potensial 
Faktor lahan bio-fisik dan lingkungan 
(hambatan dan tantangan) 
Kalender pertanian 

Wawancara 
Survei dan 
Data 
Sekunder 

Petani 
Nelayan 
Sistem Agribisnis 
Hulu dan Hilir 

D. ANALISIS DATA 

Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Kategori status gizi (normal/ 
kurang) ditentukan berdasarkan z-skor BB/U, TB/U dan BB/TB. Anak dengan z-
skor lebih rendah dari -3sd dikategorikan sebagai gizi buruk, -3sd sampai -2sd 
dikategorikan sebagai gizi kurang dan >-2sd sampai +2sd dikategorikan normal, 
sedangkan lebih dari +2sd dikategorikan gizi lebih. 

Sistem skoring dilakukan untuk mengidentifikasikan pengetahuan gizi ibu, 
kebiasaan konsumsi pangan, serta praktek pengasuhan dan kesehatan. 
Konsumsi anak dianalisis untuk mengetahui pola konsumsi, frekuensi pangan, 
pantangan pangan dan tingkat konsumsi energi, protein dan beberapa zat gizi 
lainnya. Kerangka Penyebab Gizi Kurang Flower Model  dan UNICEF digunakan 
untuk menganalisis penyebab gizi kurang pada anak. Analisis masalah dilakukan 
untuk mengidentifikasi perbedaan jenis kelamin dan perbedaan lainnya  yang 
menyebabkan gizi kurang pada anak. Strategi penyelesaian dan rekomendasi 
disusun berdasarkan analisis situasi, analisis permintaan (FGD) dan 
pertimbangan lainnya yang relevan. 
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BAB III 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  KARAKTERISTIK WILAYAH KABUPATEN TTS 

Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan) adalah salah satu dari 16 
kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan luas 3.947 km2. 
Kabupaten TTS terdiri atas 21 kecamatan dengan total desa sebanyak 228 desa. 
Kabupaten TTS beribukota di Soe. Jumlah penduduk kabupaten TTS pada tahun 
2006 sebanyak 425.895 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 138  
jiwa/km2. 

Secara topografis, 49 persen wilayah Kabupaten TTS terletak pada ketinggian   
0-500 m dpl dan 51 persen terletak pada ketinggian >500 m dpl. Kabupaten TTS 
beriklim tropis, dengan suhu rata-rata 240C. Curah hujan rata-rata 750 mm/th  
dengan jumlah hari hujan sebanyak 78 hari/tahun. Musim hujan terjadi pada 
bulan Desember-Mei, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli-
November. Letak geografis yang lebih dekat dengan Australia daripada Asia, 
menyebabkan Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki curah hujan yang 
rendah. 

Di Kabupaten TTS, sektor pertanian masih memegang peranan penting karena 
sebagian besar penduduk bekerja dan mengandalkan hidupnya dari pertanian. 
Komoditas tanaman pangan yang paling dominan adalah jagung dan ubi kayu. 
Selain tanaman pangan, sebagian penduduk di wilayah TTS juga mengusahakan 
sayuran dan tanaman hortikultura. Berdasarkan laporan analisis kebutuhan 
pangan Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2001, didapatkan bahwa beberapa 
komoditas pangan yang sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi 
masyarakat dilihat dari aspek produksi riil (surplus) adalah jagung, ubi jalar, 
kacang tanah, kedelai dan daging, sedangkan yang belum mampu memenuhi 
kebutuhan konsumsi masyarakat (minus) adalah beras, ubi kayu dan kelapa. 

Tabel 3. Pola Tanam di Kabupaten Timor Tengah Selatan 
Komoditas J F M A M J J A S O N D 

Padi             
Jagung             

Kacang-kacangan             

Ubi kayu             

Ubi jalar             

Sayuran             

Sumber:  Dinas Pertanian dan hasil indepth interview dengan Kepala Desa Belle dan  
Noinbila 

Keterangan:    Masa tanam 

Sebagian besar lahan pertanian di Timor Tengah Selatan ditanami dengan 
tanaman pangan/hortikultura setahun sekali karena curah hujan yang sangat 
sedikit dengan lama bulan hujan 6 bulan dan tidak adanya irigasi teknis. Masa 
tanam dilakukan bertepatan dengan mulainya musim hujan, biasanya pada bulan 
November/Desember khususnya untuk komoditas jagung dan diharapkan mulai 
dapat dipanen pada bulan April/Maret. Untuk komoditas kacang-kacangan 
penanaman biasa dilakukan pada bulan April dan sayur-sayuran penanaman 
biasa dilakukan pada bulan Juni sampai November. Budaya kerja masyarakat di 
lokasi penelitian pada umumnya merupakan budaya kerja petani yang 
menggantungkan perekonomian sesuai dengan musim/kalender pertanian dalam 
setahun. Pola Tanam Kabupaten TTS lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Masa panen jagung terjadi pada bulan April atau Mei. Pada bulan-bulan tersebut 
tersedia banyak jagung, masyarakat mempunyai persediaan makanan yang 
cukup. Setelah masa panen yang cukup lama, mulai bulan Oktober dan 
puncaknya pada bulan Januari-Februari, masyarakat akan dihadapkan dengan 
masa paceklik atau kekurangan pangan hampir dialami oleh semua petani, 
karena pada bulan tersebut masih menunggu saat panen tiba. Pada saat mulai 
kesulitan atau berkurangnya jagung di tingkat keluarga, penduduk biasanya 
mengkonsumsi ubi, baik ubi jalar maupun ubi kayu karena masa panen ubi 
terjadi setelah masa panen jagung yaitu pada bulan Juni sampai September 
(Tabel 4) sehingga diharapkan persediaan ubi masih tersedia. Sayuran 
merupakan tanaman berumur pendek, yang dapat dipanen setelah 5 minggu. 
Masa panen sayur-sayuran berdekatan dengan masa tanamnya. 

Tabel 4. Masa Tanam di Kabupaten Timor Tengah Selatan 
Komoditas J F M A M J J A S O N D 

Jagung             

Kacang-kacangan             

Ubi kayu             

Ubi jalar             

Sayuran             

Sumber: Dinas Pertanian dan hasil indepth interview dengan Kepala Desa Belle dan 
Noinbila 

Keterangan:    Masa tanam 

Produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, sayur-sayuran, buah-
buahan dan peternakan Kabupaten TTS tahun 2003-2007 sebagai salah satu 
indikator ketahanan pangan disajikan pada Tabel 5-8. Tanaman pangan yang 
diusahakan di Kabupaten TTS meliputi padi sawah, jagung, kacang hijau, kacang 
tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kacang kedelai. Tanaman kacang hijau dan kacang 
kedelai tidak diusahakan di Kecamatan Mollo Selatan. Produktivitas jagung pada 
tahun 2005 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sampai tahun 2007. 
Produktivitas kacang tanah dan kacang hijau cenderung stabil dari tahun ke 
tahun. Produktivitas kacang kedelai mengalami fluktuasi dengan rataan 
produktivitas berkisar 0,8 ton/ha. Demikian halnya dengan produktivitas padi 
sawah juga cenderung fluktuatif dengan tingkat produktivitas berkisar 1,7 hingga 
3,8 ton/ha. Hal yang sama juga terjadi pada ubi kayu dan ubi jalar (Tabel 5). 
Faktor curah hujan memegang peranan penting dalam menentukan produktivitas 
pertanian. 

Tabel 5.   Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan di  Kabupaten Timor Tengah Selatan 
Tahun 2003-2007 

Produktivitas (ton/ha) 
Jenis Tanaman 

2003 2004 2005 2006 2007 
Padi Sawah 3,81 2,66 2,80 2,90 3,24 
Jagung 1,09 1,06 1,14 1,17 2,34 
Kacang Hijau* 0,80 0,90 0,80 0,80 0,80 
Kacang Tanah 0,80 0,80 0,80 0,80 0,94 
Kacang Kedelai* 0,66 1,10 0,80 0,80 0,80 
Ubi Kayu 4,00 4,52 3,79 3,98 4,00

+
 

Ubi Jalar 3,97 2,96 3,00 3,01 2,99 

Ket:  *) Tidak diusahakan di Kecamatan Mollo Selatan 
 
+
) Ada 3 kecamatan yang belum melakukan pemanenan  

Sumber: Pertanian Dalam Angka Tahun 2008 (diolah) 
 

Produksi tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan di Kabupaten TTS disajikan 
pada Tabel 6 dan 7. Sayuran yang produksinya cukup tinggi di Kabupaten TTS 
yaitu kentang, petsai/sawi, buncis, bawang merah, bawang putih, kacang merah 
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dan labu siam. Produksi bawang putih, bawang daun, petsai/sawi, wortel, tomat, 
cabe dan terong terus mengalami kenaikan dari tahun 2004 sampai tahun 2006. 
Produksi labu siam mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 2006, 
sedangkan untuk jenis sayuran lainnya terjadi penurunan dan kenaikan dari 
tahun 2004 sampai 2006. Produksi kentang tertinggi terjadi pada tahun 2004, 
dan terjadi penurunan lebih dari 50 persen pada tahun 2005 (Tabel 6).  

Pada Tabel 7 terlihat bahwa dari sisi produksi, potensi terbesar buah-buahan di 
TTS adalah buah jeruk, papaya, pisang dan alpukat. Kabupaten TTS terkenal 
dengan hasil jeruk yang dikenal dengan jeruk Soe. Jeruk yang dihasilkan yaitu 
jenis jeruk keprok. Buah pisang dan pepaya juga memiliki produksi yang cukup 
tinggi dan produksi buah paling rendah di Kabupaten TTS adalah mangga.   

Tabel 6.  Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 
2004-2006 

Produksi/Tahun 
Jenis Sayuran 

2004 2005 2006 

Bawang merah 165,5 237,3 163,0 
Bawang putih 360,0 554,4 747,0 
Bawang daun 47,2 84,0 129,0 
Kentang 1.698,9 750, 903,0 
Kubis 90,5 49,5 51,0 
Petsai/sawi 722,0 47,2 90,0 
Wortel 37,5 180,0 196,0 
Kacang merah 192,0 574,7 111,0 
Kacang panjang 21,4 32,4 21,0 
Tomat 27,0 72,2 81,0 
Cabe 11,7 129,6 201,0 
Terong 8,0 39,1 96,0 
Buncis 581,0 90,7 97,0 
Ketimun 9,5 156,6 140,0 
Labu siam 110,9 43,2 406,0 
Kangkung 2,3 140,4 43,0 
Bayam 0,5 122,2 99,0 

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Timor Tengah Selatan  
 

 
Tabel 7.  Produksi Tanaman Buah-Buahan Di Kabupaten TTS  

Jenis Buah Produksi/Tahun 

Jenis Buah Produksi (kg) 

Alpukat 1.420,0 
Mangga 73,3 
Jeruk 13.393,0 
Jambu biji 910,0 
Pepaya 8.527,0 
Pisang 7.750,0 
Nenas 264,0 
Nangka 918,0 
Sirsak 262,0 
Sukun 340,0 
Semangka 513,0 

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Timor Tengah Selatan 
(2007) 

Selain mengusahakan tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan, sebagian 
penduduk yang ada juga memelihara ternak. Hewan ternak yang diusahakan 
meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, ayam buras dan itik (Tabel 8). Ternak 
babi umumnya digunakan pada kegiatan pesta adat, sedangkan ternak yang lain 
umumnya digunakan untuk “tabungan” dan di jual pada saat dibutuhkan.  
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Populasi ternak di Kabupaten TTS dari tahun 2003 sampai tahun 2007 
mengalami kenaikan, kecuali populasi kerbau terjadi penurunan pada tahun 
2007. 

Tabel 8.  Luas Padang (ha), Populasi, Pemotongan, Produksi dan Konsumsi  Ternak di 
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2003-2007 

Jenis Ternak 2003 2004 2005 2006 2007 
Luas Padang (ha) 58.243 58.243 58.243 58.243 58.243 
Populasi (ekor)  
Sapi 113.963 116.169 118.979 121.325 123.718 
Kerbau 507 515 523 529 534 
Kuda 4.619 4.706 4.775 4.878 4.983 
Kambing 31.704 33.668 34.967 36.197 36.932 
Domba - - - - - 
Babi 233.490 243.235 251.082 263.781 275.125 
Ayam Buras 746.436 781.731 785.640 795.166 804.204 
Ayam Petelur - - - - - 
Ayam Pedaging - - - - - 
Itik 9.277 9.679 9.729 10.011 10.168 
Pemotongan (ekor)  
Sapi 6.952 8.911 10,887 10.737 10.949 
Kerbau 18 22 27 28 29 
Kuda 102 123 168 206 211 
Kambing 10.145 10.376 12.597 12.714 12.972 
Domba - - - - - 
Babi 93.396 106.131 109.456 113.756 118.648 
Ayam Buras 1.119.654 1.176.505 1212.831 1.227.536 1.241.488 
Ayam Petelur - - - - - 
Ayam Pedaging - - - - - 
Itik 4.639 4.985 5.281 5.545 5.632 
Produksi Karkas (kg)  
Sapi 834.210 1.069.277 1.306.387 1.228.475 1212.888 
Kerbau 2.739 3.275 4.032 4.253 4.298 
Kuda 9.907 11.945 16.387 20.109 20.544 
Kambing 138.991 142.064 172.576 174.185 177.723 
Domba - - - - - 
Babi 2.502.354 3.979.929 4.106.608 4.265.835 4.449.287 
Ayam Buras - - - - - 
Ayam Petelur - - - - - 
Ayam Pedaging - - - - - 
Itik - - - - - 
Prod. Daging Murni:  
Sapi 625.658 801.958 979.795 966.362 985.421 
Kerbau 2.054 2.457 3.025 3.191 3.225 
Kuda 7.926 9.556 13.110 16.087 16.435 
Kambing 101.454 103.696 125.968 127.142 129.725 
Domba - .- - - - 
Babi 3.152.119 3.581.936 3.694.147 3.839.252 4.004.358 
Ayam Buras 705.382 741.198 75.956 761.073 769.723 
Ayam Petelur - - - - - 
Ayam Pedaging - - - - - 
Itik 2.922 3.140 3.327 3.494 3.548 
Produksi Telur (kg)      
Ayam Petelur - - - - - 
Ayam Buras 317.683 332.705 334.368 338.423 342.269 
Itik 43.737 45.628 45.856 47.196 47.937 
Konsumsi Telur (kg/kap/th)  
Ayam Petelur - - - - - 
Ayam Buras 0,80 0,82 0,82 0,83 0,83 
Itik 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 

Sumber:    Anonimous, 2004-2008. Statistik Peternakan Propinsi NTT 2003-2007, Dinas 
Peternakan NTT, Kupang 
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Pada tahun 2000, hampir semua kecamatan di wilayah TTS dalam peta situasi 
pangan dan gizi dikategorikan berisiko tinggi (Laporan Situasi Pangan dan Gizi, 
Tim Pangan dan Gizi TTS, 2000). Demikian pula halnya pada tahun 2006, 
Kabupaten TTS termasuk salah satu dari empat kabupaten yang dimasukkan 
dalam kategori merah (rawan) pada peta rawan gizi di Propinsi NTT (Dinas 
Kesehatan Propinsi NTT, Pameran Pembangunan Tahun 2007).  

Gambaran status gizi dari tahun 2003-2007 di Kabupaten TTS sebagai indikator 
kerawanan pangan yang digunakan Dinas Kesehatan disajikan pada Tabel 9. 
Pada tabel terlihat bahwa gambaran status gizi pada 5 tahun terakhir 
berdasarkan indikator BB/U berfluktuasi dan secara umum terlihat terjadi 
peningkatan kasus gizi buruk. Prevalensi ini jauh di atas rata-rata nasional 
sebesar 28,17 persen (SUSENAS, 2004). Pada saat KLB gizi buruk, ditemukan 
54 kasus marasmus pada tahun 2005 dan 1 kasus pada tahun 2006, serta 3 
kasus marasmus-kwashiorkor pada tahun 2005 dan 2 kasus pada tahun 2006.  

Tabel 9.  Persentase Balita Gizi Baik, Kurang dan Buruk di Kabupaten Timor Tengah 
Selatan Tahun 2003-2007 
Sumber 2003 2004 2005 2006 2007 

Jumlah Balita 41.139 43.259 47.904 51.717 52.997 
Jumlah Ditimbang 24.100 28.605 35.615 40.869 41.476 
Gizi Baik (%) 59,84 61,83 59,12 59,97 60,09 
Gizi Kurang (%) 33,50 32,54 33,73 32,75 32,65 
Gizi Buruk (%) 6,66 5,64 7,14 7,27 7,24 

Sumber: Hasil indepth interview dengan Kepala Dinas Kesehatan TTS 

B. KARAKTERISTIK SOSIO-DEMOGRAFI DAN AGRO-EKOLOGI WILAYAH 
STUDI 

Dari 21 kecamatan di TTS, empat diantaranya, yaitu Mollo Selatan, Amanuban 
Timur, Amanatun Selatan dan Kie, dengan total desa sebanyak 35 desa 
merupakan kecamatan-kecamatan wilayah binaan PLAN Indonesia PU TTS. 
Desa Nunleu (Amanatun Selatan), Belle (Kie) dan Desa Noinbila (Mollo Selatan) 
adalah tiga diantaranya yang dalam studi ini terpilih sebagai lokasi penelitian 
karena dinilai memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Topografi ketiga desa tersebut umumnya bergelombang hingga berbukit dengan 
didominasi lahan kering. Berdasarkan topografi yang ada, desa-desa di wilayah 
penelitian cukup sulit dijangkau, kecuali Desa Noinbila. Akses untuk 
mendapatkan air bersih cukup sulit. Masyarakat tidak memiliki sumber air sendiri, 
melainkan memanfaatkan sumber air yang terdekat yang ada di desa. Untuk 
keperluan sehari-hari, sebagian besar masyarakat di ketiga desa memanfaatkan 
mata air. Sumur gali hanya terdapat di Noinbila, sedangkan sungai terdapat di 
Nunleu dan Belle. Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa anak-anak di Nunleu 
dan Belle harus berjalan kurang lebih 1 atau 2 km untuk mengambil air bersih. 
Dari semua responden, jarak rumah yang terdekat dengan sumber air adalah 
500 m dan terjauh 4 km. 

Dalam kehidupan sehari-hari, untuk pergi ke suatu tempat masyarakat umumnya 
berjalan kaki atau menggunakan jasa ojek. Pemanfaatan truk sebagai angkutan 
biasanya dilakukan saat hari pasar. Pada saat-saat tertentu tersedia angkutan 
bus untuk tujuan ke Kota Soe. Khusus untuk Desa Noinbila, pada lokasi dusun 
tertentu masih dilintasi jasa angkutan kota/pedesaan.  

Tidak semua desa memiliki pasar. Jika ada pasar biasanya bersifat mingguan 
yaitu buka seminggu sekali. Ini berarti akses masyarakat terhadap pangan atau 
kesempatan untuk menjual hasil pertanian relatif terbatas. Warga Desa Nunleu 
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biasanya menggunakan pasar terdekat di ibukota kecamatan, sedangkan Desa 
Belle disamping memanfaatkan pasar Oinlasi juga telah memiliki pasar sendiri 
walaupun sifatnya mingguan. Selain tersedia pasar mingguan, di Belle juga 
terdapat pedagang pangan/sembako. Masyarakat Desa Noinbila memiliki akses 
pasar terdekat yaitu pasar Soe yang buka setiap hari. Dilihat berdasarkan jarak 
ke ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, Noinbila adalah desa yang paling 
dekat dengan ibu kota kecamatan dan kabupaten (Tabel 10). 

Tabel 10. Jarak Desa dengan Kota Kecamatan dan Kota Kabupaten 
Desa Jarak ke Pusat Kecamatan  Jarak ke Pusat kabupaten 

Nunleu 10 Km 59 Km, jalan berliku-curam 
Belle 12 Km 69 Km, Jalan berliku, curam 
Noinbila 1 Km 8 Km, akses relatif mudah, sebagian 

terjangkau angkutan kota 

Sumber: Profil Desa Nunleu, Belle, Noinbila Tahun 2007 

Luas wilayah Desa Nunleu, Belle dan Noinbila masing-masing 14 km2, 10 km2 
dan 27 km2. Pada Tabel 11 terlihat bahwa Desa Belle memiliki jumlah penduduk 
paling banyak yaitu 2.661 jiwa dengan kepadatan 266 jiwa/km2. Total kepala 
keluarga di Desa Nunleu adalah 551 KK, Desa Belle sebanyak 618 KK dan  
Noinbila sebanyak 354 KK. Pada umumnya, masyarakat di ketiga desa 
mempunyai mata pencaharian sebagai petani lahan kering dengan tingkat 
pendidikan akhir hanya sampai tingkat SD.  

Tabel 11. Jumlah Penduduk di Ketiga Desa Wilayah Penelitian 

Desa 
Laki-Laki 

(Jiwa) 
Perempuan 

(Jiwa) 
Total (Jiwa) 

Kepadatan 
(jiwa/km

2
) 

Nunleu 1.142 1.220 2.362 169 
Belle 1.311 1.352 2.661 266 
Noinbila 783 734 1.517 56 

Sumber: Profil Desa Nunleu, Belle, dan Noinbila Tahun 2007 

Pada ketiga desa wilayah penelitian, terdapat prasarana pendidikan setingkat TK 
dan SD. Prasarana pendidikan setingkat SMP terdapat di Desa Belle dan 
Noinbila sedangkan SMA hanya di Noinbila. Fasilitas pelayanan kesehatan yang 
tersedia di ketiga desa adalah pustu (puskesmas pembantu) atau polindes. Tidak 
semua desa memiliki tenaga paramedis (bidan/perawat) di desa. Bidan desa 
hanya terdapat di Noinbila, sedangkan di Belle tenaga paramedis yang ada 
hanya seorang perawat. Pelayanan gizi dan kesehatan khususnya untuk ibu dan 
balita paling mudah dilaksanakan pada tingkat posyandu. Pada kasus-kasus 
tertentu masyarakat juga memanfaatkan pustu/polindes atau puskesmas 
terdekat. Di masing-masing desa terdapat 3 posyandu dengan jumlah kader 
masing-masing sebanyak 5 orang. Angka partisipasi masyarakat dalam 
posyandu adalah 50 persen sampai 80 persen.   

Permasalahan gizi masih terjadi di ketiga desa dari tingkat ringan sampai tingkat 
berat. Di masing-masing desa wilayah penelitian ditemukan kasus gizi kurang 
dan gizi buruk. Berdasarkan data penimbangan di Posyandu, kasus gizi buruk 
paling banyak terjadi di Belle yaitu sebanyak 38 balita (Tabel 12). Bahkan kasus 
gizi buruk yang terjadi di Belle dan Nunleu pernah menyebabkan balita 
meninggal. Dalam kondisi tersebut umumnya masyarakat mengatasi secara 
bervariasi tergantung pada kondisi dan potensi yang dimiliki, mulai dari menjual 
ternak, penyuluhan, PMT, MP ASI, lebih giat bekerja (usaha tani) atau 
sejenisnya, diversifikasi pangan mulai dari kebun, diversifikasi usaha, menjual 
aset, serta mengharapkan bantuan darurat seperti program penyaluran beras 
bagi keluarga miskin.  

Tabel 12. Jumlah Kasus Gizi Kurang dan Gizi buruk (BB/U) pada Balita di Desa Sasaran  
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Desa Jumlah Balita Gizi Baik Gizi Kurang Gizi Buruk 

Nunleu 190 130  (68,4%) 45 (23,7%) 15 (7,9%) 
Belle 297 207 (69,7%) 45 (15,2%) 38 (12,8%) 
Noinbila 236 182 (77,1%) 30 (12,7%) 1 (0,4%) 

Sumber: Diolah dari hasil indepth interview dengan bidan dan kader posyandu di lokasi penelitian 

Ketersediaan pangan di ketiga desa sangat tergantung pada hasil pertanian. 
Sebagai masyarakat tani, umumnya luas lahan rata-rata yang diusahakan adalah 
0,25-0,5 ha walaupun sebagian besar keluarga memiliki lahan lebih dari 0,5 ha. 
Komoditas tanaman yang diusahakan adalah tanaman pangan seperti padi, 
jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan dan hortikultura.  

Komoditas padi  hanya dihasilkan di Mollo Selatan dalam studi ini wilayah 
Noinbila. Jagung adalah komoditas yang paling utama yang dihasilkan di tiga 
kecamatan dengan produksi tertinggi di  Kecamatan Mollo Selatan. Jagung, ubi 
kayu, ubi jalar dan kacang tanah merata dihasilkan di semua kecamatan 
(Amanatun Selatan, Kie dan mollo Selatan). Di Mollo Selatan tidak terdapat 
kacang tanah dan kacang kedelai. Kacang kedelai hanya dihasilkan di Amanatun 
Selatan (TTS dalam angka 2007) 

Hanya sebagian kecil keluarga yang mengusahakan tanaman yang berekonomi 
tinggi seperti cendana dan sejenisnya. Kelompok tani pada ketiga desa tidak 
berkembang. Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan keberadaan 
kelompok tani ini dapat membantu dalam mempersiapkan lahan. Pada dasarnya 
luas pemilikan lahan penduduk cukup luas, namun keterbatasan tenaga keluarga 
berdampak pada rendahnya luas pengusahaan. Kondisi demikian juga turut 
berperan terhadap rendahnya produksi yang dihasilkan.  

Populasi hewan ternak yang paling banyak diusahakan adalah ayam. Hewan 
ternak dipelihara sebagai aset produktif yang sewaktu-waktu dapat dijual pada 
saat membutuhkan uang. Hewan ternak lainnya yang diusahakan adalah sapi, 
kerbau, babi dan kambing.  

C. KARAKTERISTIK RUMAHTANGGA 

1. Umur Orang Tua  

Pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa umur orang tua (pengasuh) umumnya berada 
pada kisaran 30 sampai 49 tahun dengan rata-rata umur ayah 37 tahun dan ibu 
31 tahun. Umur ibu akan berpengaruh terhadap cara pengasuhannya.  

Tabel 13. Sebaran Rumahtangga menurut Umur Orang Tua (Pengasuh) 
Ayah Ibu 

Umur (Tahun) 
n % n % 

19-29 32 21,9 74 46,3 
30-49 101 69,2 69 46,0 
50-64 8 5,5 6 4,0 
>64  5 3,4 1 0,7 

Rata-rata ± std 36,6±10,2 31,3±8,3 

2. Tingkat Pendidikan Orang Tua  

Dari Gambar 2 diketahui bahwa tingkat pendidikan ayah dan ibu menyebar dari 
tidak sekolah sampai akademi/perguruan tinggi. Namun, persentase terbesar 
orang tua baik ayah maupun ibu (32,9% dan 40,7%) hanya memiliki tingkat 
pendidikan sampai SD dengan rata-rata lama pendidikan kurang dari 6 tahun 
(5,8 tahun). Karena pendidikan seseorang dapat membantu sampainya informasi 
tentang kesehatan, sehingga dapat berpengaruh secara tak langsung pada 
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status kesehatan, maka rendahnya tingkat pendidikan ini merupakan salah satu 
faktor penghambat terhadap akses informasi pangan, gizi dan kesehatan. 

 

 

Gb 2. Sebaran Rumahtangga menurut Tingkat Pendidikan Orang Tua (Pengasuh) 

3. Besar Keluarga 

Besar keluarga dikelompokkan menjadi 
tiga kategori, yaitu kecil, sedang dan 
besar. Sebanyak 48 persen keluarga 
termasuk dalam kategori keluarga sedang 
(Gambar 3) dengan rata-rata jumlah 
anggota keluarga sebanyak 5 orang. 
Menurut Berg (1986)1 keluarga yang 
semakin besar akan menurunkan status 
gizi anak.  Dengan ukuran keluarga 5-7 
orang maka rata-rata keluarga di wilayah 
penelitian memiliki anak sejumlah 3-5 
orang, sehingga memiliki resiko tinggi 
untuk status gizi yang buruk. 
 

Gb 3. Sebaran Rumahtangga menurut  
          Besar Keluarga 

 

4. Karakteristik Umum Sosial Ekonomi Rumahtangga 

Kondisi sosial ekonomi rumahtangga dalam studi ini dilihat dari pengeluaran rata-
rata perbulan, kepemilikan rumah, kepemilikan lahan pertanian, kepemilikan 
hewan ternak dan kepemilikan alat berharga. Pada umumnya, keluarga memiliki 
pengeluaran total kurang dari Rp 500.000,00. Hanya sebagian kecil rumahtangga 
yang pengeluaran totalnya lebih dari Rp 500.000 perbulan. Sebagian besar 
rumahtangga memiliki rumah sendiri (96%). Mata pencaharian utama 
masyarakat pada umumnya adalah petani, oleh karena itu tidak mengherankan 
jika sebanyak 95,3 persen rumahtangga memiliki lahan untuk bertani dengan 
rata-rata luas lahan 5.145 m2.  

Selain bertani, masyarakat di ketiga desa juga memelihara hewan ternak (68,7%) 
Jenis hewan ternak yang diusahakan meliputi ayam, kambing, babi, sapi dan 

                                                
1
 Alan Berg (1986): Gizi dan Pembangunan Nasional. CV Rajawali, Jakarta. 
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kuda.  Hewan ternak yang populasinya paling besar adalah ayam, rata-rata satu 
rumahtangga memiliki sekitar 4 ekor. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh 
dari profil desa bahwa populasi hewan ternak yang paling banyak terdapat di 
desa yaitu ayam. Hewan ternak yang dipelihara biasanya akan dijual pada saat 
benar-benar diperlukan. Dari hasil FGD dan wawancara diketahui bahwa harga 
babi kecil dijual dengan harga Rp 350.000 – 500.000, babi besar Rp 1 juta, sapi 
Rp 2.5 juta, ayam Rp 25 ribu, sedangkan kambing Rp 400.000 hingga Rp 
500.000. Sebagian besar rumahtangga memiliki lebih dari dua aset yaitu lahan, 
rumah dan hewan ternak. Di ketiga desa lokasi penelitian, sedikit rumahtangga 
yang memiliki barang-barang berharga seperti perhiasan emas, alat elektronik 
dan alat transportasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 4. Sebaran Rumahtangga menurut Keragaan Karakteristik Sosial Ekonomi  

Pengeluaran total sebuah rumahtangga terdiri dari pengeluaran pangan dan non 
pangan. Sebagian besar rumahtangga (52%) di tiga desa penelitian memiliki 
pengeluaran total per kapita per bulan di antara Rp 50.000 dengan Rp 100.000 
dengan rata-rata pengeluaran total sebesar Rp 85.635 per kapita per bulan 
(Gambar 5).  

         
 
 

Gb 6. Sebaran Rumahtangga menurut 
Pengeluaran Pangan & Non Pangan 
(Rp/kapita/bulan) 

 

Gb 5. Sebaran Rumahtannga menurut 
Total Pengeluaran (Rp/kapita/bulan) 
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Lebih dari separuh keluarga di wilayah penelitian memiliki pengeluaran pangan 
lebih dari Rp 50.000/kapita/bulan sedangkan sisanya memiliki pengeluaran 
pangan antara Rp 25.000-Rp 50.000/kapita/bulan. Pengeluaran untuk pangan ini 
dialokasikan untuk membeli beras, lauk pauk, sayuran, minyak goreng, gula dan 
garam, minuman serta jajanan. Jagung dan kacang-kacangan merupakan 
pangan yang biasa dimakan sehari-hari di ketiga desa penelitian. Namun, 
sebagian besar keluarga dalam penelitian ini tidak membeli jagung dan kacang-
kacangan karena mereka menanamnya sendiri 

Lebih dari separuh keluarga memiliki pengeluaran non pangan dibawah            
Rp 25.000/kapita/bulan. Pengeluaran non pangan dialokasikan untuk pendidikan, 
penerangan, bahan bakar, kesehatan/KB, rokok, tembakau atau sirih, 
perlengkapan mandi dan cuci, transport,  iuran dan arisan atau tabungan. 
Pengeluaran non pangan ini adalah pengeluaran yang secara rutin dikeluarkan 
oleh keluarga setiap bulannya. Alokasi pengeluaran per kapita per bulan 
disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 14.  Alokasi Pengeluaran per Kapita per Bulan 
Besaran 

Jenis Pengeluaran 
Rp/kap/bln % Terhadap Total 

A. Pangan   

1. Beras 13.171 15,38 
2. Jagung 27.557 32,18 
3. Lainnya (mie) 2.338 2,73 
4. Pangan Hewani (Ikan) 6.106 7,13 
5. Jajanan 4.496 5,25 
6. Daging 0 0,00 
6. Sayuran & Buah 2.31 0,27 
7. Minyak 3.280 3,83 
8. Gula dan Garam 993 1,16 
9.  Minuman (teh,kopi,susu) 368 0,43 
10. Lainnya 26 0,03 

TOTAL PANGAN 58.566 68,39 

B. Non Pangan     
1. Pendidikan 3.511 4,10 
2. Penerangan 4.915 5,74 
3. Bahan bakar 197 0,23 
4. Kesehatan/KB Kebersihan 
    (perlengkapan Mandi, dll) 4.625 5,40 
5. Rokok dan Sirih Pinang 3.036 3,55 
6. Transport 9.720 11,35 
7. Iuran Gereja/Sosial dan  Arisan 1.031 1,20 
8. Lainnya 34 0,04 
TOTAL NON PANGAN 27.069 31,61 

TOTAL 85.635 100 

Alokasi pengeluaran untuk pangan lebih besar (68,39%) jika dibandingkan 
dengan alokasi pengeluaran untuk non pangan (31,61%) pada Gambar 6. Hasil 
ini sejalan dengan fenomena umum pada keluarga berpendapatan rendah yang 
mengalokasikan uangnya lebih besar untuk pengeluaran pangan (Martianto et al. 
2006 dalam penelitian di Lembata, NTT; Martianto et al. 2007 dalam penelitian di 
Kefa, NTT). 

Alokasi pengeluaran untuk pangan sumber karbohidrat adalah sebesar 47,56 
persen (jagung 32,18% dan beras 15,38%). Sumber pangan hewani yang dibeli 
oleh masyarakat adalah ikan, khususnya ikan tembang. Biasanya masyarakat 
membeli ikan seminggu sekali, jika pedagang ikan singgah atau jika ada hari 
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pasar. Setiap sekali pembelian biasanya masyarakat membeli sebanyak 7-15 
ekor. Bila tidak habis dikonsumsi, ikan diawetkan dengan cara diberi garam. 

Alokasi pengeluaran untuk transport adalah sebesar 11,35 persen dari total 
pengeluaran. Desa-desa yang berada dalam wilayah penelitian memiliki jarak 
yang jauh dengan pasar. Sehingga masyarakat biasa naik angkutan umum (bis) 
maupun ojek ketika pergi ke pasar untuk menjual hasil panen ataupun berbelanja 
kebutuhan keluarga. Pengeluaran untuk rokok dan sirih pinang hanya sebesar 
3,55 persen. Beberapa masyarakat menanam pohon pinang dan sirih di 
perkarangan/kebun mereka, sehingga tidak perlu membelinya.  

Bagi masyarakat di wilayah penelitian, pesta biasanya dilakukan pada saat ada 
kematian atau pernikahan sehingga untuk setiap bulannya masyarakat belum 
tentu mengeluarkan sejumlah uang untuk hal tersebut. Pada umumnya 
masyarakat akan memanfaatkan hewan ternaknya pada saat mengadakan 
pesta.  

5. Karakteristik Lingkungan Fisik dan Sanitasi Rumahtangga Contoh 

Sumber air untuk memasak atau minum umumnya didapat dari mata air/sumur 
umum/pancuran. Selama kebersihan sumur dan mata air dapat dijaga dengan 
baik maka kemungkinan besar sumber air minum ini tidak akan menyebarkan 
penyakit menular.  Namun menilik bahwa hewan ternak cukup bebas berkeliaran 
di sekitar mata air, maka kemungkinan tercemarnya mata air dari beberapa 
bakteri berbahaya seperti E.coli sangat besar. Selain itu, 12,7 persen keluarga 
masih menggunakan air sungai untuk keperluan memasak atau minum. 

Sebanyak 70,7 persen rumahtangga memiliki dinding rumah yang terbuat dari 
bilik/bebak. Bebak merupakan bahan untuk dinding yang terbuat dari pelepah 
pohon (enau atau lontar). Hanya 11,3 persen rumahtangga yang memiliki dinding 
yang terbuat dari tembok, sedangkan sisanya terbuat dari papan atau setengah 
tembok. 

Jenis lantai pada sebagian besar rumahtangga (83,3%) adalah tanah, sedangkan 
sisanya (16,7%) terbuat dari semen/tegel/papan. Tidak ada rumahtangga yang 
memiliki lantai keramik. Hal ini dapat menunjukkan masih rendahnya tingkat 
kesejahteraan keluarga di ketiga desa ini. 

Keberadaan MCK sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Sebagian besar 
rumahtangga (82%) sudah memiliki MCK sendiri. Tempat melakukan aktivitas 
MCK pada umumnya adalah di MCK sendiri (78%) yang sangat sederhana. 
Namun, tidak tersedianya air bersih khususnya pada saat kemarau merupakan 
masalah tersendiri.  

Untuk penanganan sampah, sebagian besar rumahtangga (72%) mengumpulkan 
sampahnya terlebih dahulu baru kemudian dibakar, sisanya,yaitu sebesar 28 
persen keluarga hanya membuang sampah ke pekarangan atau sekitar rumah 
tanpa penanganan apapun. Lebih dari setengah rumahtangga (54,7%) memiliki 
ventilasi yang tidak memadai. Hal ini akan menyebabkan udara tidak dapat 
tersirkulasi dengan baik di dalam rumah. Selain itu, 47,3 persen rumahtangga 
tidak memiliki pencahayaan ketika siang hari. Hal ini disebabkan oleh jenis 
rumah mereka yang biasanya merupakan jenis rumah bulat. Rumahtangga yang 
tinggal di rumah bulat sebanyak 35 orang (23%), terutama ditemukan pada 
rumahtangga di Desa Nunleu dan Belle. Rumah bulat berbeda dengan lopo. 
Lopo tidak berdinding (terbuka) dan beratap tinggi. Bagi masyarakat yang tempat 
tinggalnya berupa rumah bulat, selain sebagai berteduh rumah bulat juga 
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digunakan sebagai lumbung pangan, dapur (umumnya digunakan kayu bakar) 
dan tempat penyimpanan perkakas keluarga.  

Rumah bulat tidak memiliki ventilasi sama sekali dan juga pada umumnya hanya 
memiliki satu pintu yang tingginya hanya 1 meter. Sehingga sekalipun pintu 
tersebut dibuka pada siang hari, sinar matahari juga tidak dapat menjangkau ke 
seluruh ruangan dan sirkulasi udara sangat terbatas. Pada umumnya, mereka 
yang tidak menempati rumah bulat, tidak memiliki jendela. Ataupun, jika memiliki 
jendela, maka jendela tersebut akan ditutup dengan seng atau papan untuk 
menghindari masuknya udara dingin di malam hari. 

Sebagian besar rumahtangga (80%) di 
wilayah penelitian memiliki kepadatan 
rumah kurang dari 8 m2/orang. Standar 
kepadatan rumah 8 m2/orang untuk 
ukuran rumah sehat didasarkan kepada 
pendapat yang diungkapkan oleh Entjang 
(1983), yang menyatakan bahwa rasio 
rumah sehat yang ideal adalah apabila 
memiliki luasan minimal 8 m2/orang. 
Sebanyak 44,7 persen rumahtangga 
memiliki kandang ternak di dekat 
rumahnya dan lebih dari setengahnya 
memiliki kandang ternak dengan jarak 
kurang dari 10 meter persegi dari rumah 
mereka. 

Hasil analisis terhadap karakteristik 
lingkungan fisik dan sanitasi 
rumahtangga disajikan pada Gambar 7. 

Sebagian besar (67,3%) rumahtangga di wilayah penelitian memiliki lingkungan 
fisik dan sanitasi yang kurang.  

 

D. POLA USAHA TANI DAN CADANGAN PANGAN RUMAHTANGGA 

1. Pola Usaha Tani 

Hampir seluruh rumahtangga (95,3%) memiliki lahan pertanian dengan rata-rata 
luas lahan pertanian 5.145 m2. Komoditas tanaman yang usahakan adalah 
tanaman pangan dan hortikultura seperti jagung, ubi, kacang-kacangan, bawang, 
ketumbar, wortel dan sayuran. Sebagian besar ladang ditanam dengan tanaman 
pangan dan hortikultura setahun sekali karena curah hujan yang sangat sedikit 
dengan lama bulan hujan 6 bulan dan tidak adanya irigasi teknis. Air yang 
digunakan untuk mengairi lahan mengandalkan air hujan. Masa tanam dilakukan 
bertepatan dengan mulainya musim hujan, biasanya pada bulan 
Nopember/Desember khususnya untuk komoditas jagung dan diharapkan mulai 
dapat dipanen pada bulan Maret/April. Selanjutnya untuk komoditas kacang-
kacangan penanaman biasa dilakukan pada bulan Mei/Juni bertepatan dengan 
musim timur/hujan timur, sedangkan untuk sayur-sayuran penanaman biasa 
dilakukan pada bulan April s/d Juli. 

Sistem pengolahan tanah diketiga desa yaitu dengan sistem balik tanah dengan 
menggunakan peralatan seperti linggis, cangkul, parang dan tembilang. 
Masyarakat tidak menggunakan tenaga mesin dengan alasan keterbatasan 
biaya. Penggunaan pupuk juga masih sangat sedikit (19,2%), dan pupuk yang 

Gb 7. Sebaran Kategori Karakteristik 
Lingkungan Fisik dan Sanitasi 
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digunakan adalah pupuk organik yang berasal dari sampah daun atau kotoran 
hewan ternak. Faktor hama kurang diwaspadai karena hanya sebagian kecil 
lokasi pertanian yang mendapat gangguan hama. Apabila ada serangan hama, 
sebagian besar petani membiarkan saja tanpa ada upaya untuk menanggulangi. 
Masyarakat mengakui bahwa kesulitan utama dalam bertani bukanlah hama, 
melainkan sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau dan kekurangan 
tenaga kerja karena tidak adanya sifat gotong royong. 

Produksi tanaman pangan, sayur-sayuran dan buah-buahan di ketiga desa lokasi 
penelitian disajikan pada Tabel 15, 16 dan 17. Data tersebut menunjukkan 
bahwa tanaman pangan yang diusahakan masyarakat di wilayah penelitian 
meliput jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, sedangkan khusus padi sawah hanya 
diusahakan di Desa Noinbila. Jagung merupakan komoditas utama hasil 
pertanian di Nunleu, Belle dan Noinbila. Pada umumnya, hasil produksi jagung 
tidak dijual, melainkan disimpan dalam bentuk tongkol kering di loteng-loteng 
rumah bulat (lumbung keluarga). Hampir seluruh keluarga menanami lahannya 
dengan jagung sebagai pasokan bahan pangan untuk keluarga. Hasil panen 
yang dihasilkan diharapkan dapat mencukupi kebutuhan sampai masa panen 
kembali yaitu dari bulan November atau Desember (masa tanam) sampai bulan 
April atau Maret (masa panen).  

Hasil tanaman pangan lain seperti ubi jalar juga untuk dikonsumsi oleh keluarga, 
tidak untuk dijual. Masyarakat memanen ubi jalar atau ubi kayu biasanya pada 
saat ingin mengkonsumsinya. Ubi kayu selain untuk konsumsi sendiri, biasanya 
juga dijual apabila membutuhkan uang. Hasil produksi pertanian lain yang 
biasanya dijual oleh masyarakat di ketiga desa yaitu sayuran dan buah-buahan 
seperti wortel, sayur kumbang, sayur batang hijau, sawi, alpukat dan pisang. 
Berdasarkan hasil temuan di lapang, sayur-sayuran paling banyak diusahakan di 
Desa Noinbila. Sawi, sayur batang hijau, sayur kumbang dan tomat hanya 
ditemukan di Noinbila. Buah-buahan yang terdapat di ketiga desa yaitu pisang.  

Tabel 15.  Produksi Tanaman Pangan  
Jenis Tanaman n Rata-rata Produksi (kg)/keluarga/th 

Jagung 142 257,8  
Ubi jalar 8 765,6  
Ubi kayu 77 213,8  
Padi 3 700  

Tabel 16.  Produksi Sayuran  
Jenis Tanaman n Rata-rata Produksi/keluarga/th 

Sawi 3 180 pohon 
Sayur batang hijau 3 15.350 pohon 
Sayur kumbang 3 367 pohon 
Wortel 10 164,5 kg 
Kacang merah 87 45 kg  
Kacang nasi 4 60,6 kg 
Tomat 2 Rp 60.000 

Tabel 17.  Produksi Buah-buahan  
Jenis Tanaman n Rata-rata Produksi/keluarga/th  

Pisang 70 10 tandan 
Alpukat 2 75 kg 
Kalapa 4 60 butir 
Labu 4 50 buah 

 
Di Desa lokasi penelitian banyak ditumbuhi tanaman kemiri. Pohon kemiri 
tumbuh secara liar di lereng-lereng pegunungan. Berdasarkan kalender pertanian 
di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada bulan Januari sampai Maret 
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masyarakat di Timor Tengah Selatan mengumpulkan kemiri untuk dijual. Akan 
tetapi, hasil pengamatan di lapang, masyarakat di ketiga desa jarang yang 
melakukan aktivitas pengumpulan kemiri, padahal kemiri memiliki nilai jual di 
pasaran.   

Pola panen tanaman pertanian mereka menurut musim disajikan pada Gambar 
8. Pada bulan Oktober sampai Februari masyarakat mengalami musim paceklik.  
Ternak yang diusahakan adalah ayam, kambing, sapi, dan babi.  Pangan yang 
mereka produksi biasanya disimpan di rumah bulat untuk mencukupi kebutuhan 
mereka selama setahun.  Mereka hanya akan menjual pangan yang dihasilkan 
kalau mereka yakin hasil panennya melebihi kebutuhan mereka selama setahun.  
Hasil ternak ayam dan kambing kadang-kadang mereka jual di pasar kecamatan, 
tetapi babi jarang dijual.  Babi biasanya disimpan untuk memenuhi kebutuhan 
upacara adat sebagai simbol status sosial pada upacara perkawinan atau 
kematian.  Mereka biasanya menyumbang babi atau sapi (tergantung 
kemampuan) pada keluarga dekat mereka yang mengadakan upacara 
perkawinan atau kematian. 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Musim hujan Musim kering  

  Panen jagung, kacang, ubi 
jalar, kentang, wortel 

      

   Kacang,kacangan,ubikayu Kemiri, asam jawa 

        Musim paceklik 

Gb 8.  Pola panen menurut musim 

Keluarga sampel menyatakan bahwa  hasil panennya seringkali tidak dapat 
mencukupi kebutuhan selama setahun.  Karena itu untuk mendapatkan uang 
agar dapat membeli makanan sehari-hari pada saat musim paceklik, mereka 
biasanya memanen kemiri, asam jawa dan pisang.  Pada saat musim paceklik 
dimana harga pangan meningkat cukup tinggi, masyarakat biasanya mencoba 
menghemat makanannya dengan cara mengurangi porsi makan atau 
mengurangi frekuensi makan pokok (jagung) dengan diselingi makan ubi rebus 
atau pisang rebus.   

2. Cadangan Pangan Rumahtangga 

Karena sebagian besar sumber pangan keluarga berasal dari produksi sendiri, 
maka pemilikan cadangan pangan keluarga menjadi faktor penting dalam 
menghadapi masa-masa paceklik. Di wilayah studi umumnya setiap keluarga 
memiliki lumbung pangan. Setiap keluarga yang memiliki lumbung, mempunyai 
mekanisme sendiri dalam pengelolaan hasil panennya. Menurut adat, pengelola 
lumbung keluarga adalah para ibu keluarga. Umumnya sebagian hasil panen 
jagung yang masih dalam bentuk tongkol yang terbungkus dengan kulit yang 
sudah kering matahari akan diseleksi. Jagung-jagung yang tampilan dan 
ukurannya kurang bagus dikonsumsi terlebih dahulu, sedangkan yang 
dikategorikan baik akan disimpan dalam lumbung keluarga. Lumbung keluarga 
umumnya berupa loteng yang ada di rumah bulat. Pemanfaatan jagung dalam 
lumbung untuk konsumsi keluarga harus didahului dengan doa yang melibatkan 
semua anggota keluarga dan yang berhak untuk mengambil dan menentukan 
berapa banyak yang diambil dari lumbung keluarga adalah ibu.  

Waktu untuk memanfaatkan jagung juga berbeda-beda, orang Amanatun baru 
memperbolehkan memanfaatkan jagung di lumbung pada bulan Oktober, 
sedangkan bagi orang Mollo Selatan jagung sudah boleh dimanfaatkan pada 
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bulan Juli/Agustus. Walaupun persediaan jagung untuk dikonsumsi, jika 
pengelola (biasanya ibu) tidak ada atau belum memasuki bulan-bulan tersebut, 
jagung yang ada di lumbung tidak boleh diturunkan karena adat melarang 
memanfaatkan pangan yang ada sebelum waktu penggunaannya. Jika hal 
tersebut dilanggar (orang lain yang mengambil) dipercaya akan ada musibah, 
seperti sakit atau panen pada musim tanam berikutnya tidak berhasil. Oleh 
karena itu, walaupun sudah ada lumbung pangan di tingkat keluarga tingkat 
efektifitasnya dalam mencegah rawan pangan masih dianggap kurang sebagai 
akibat adanya mekanisme yang berlaku di masyarakat setempat. Kondisi ini 
menyebabkan pada bulan Nopember-Januari biasanya warga Mollo mengalami 
kesulitan pangan, sedangkan untuk orang Amanatun hal yang sama terjadi pada 
bulan Juni-September. 

E. BUDAYA  PANGAN (FOOD  BELIEVES),  PENGOLAHAN DAN 
KONSUMSI PANGAN 

1.  Aspek Budaya Pangan 

Makanan yang dikonsumsi sehari-hari umumnya berasal dari hasil produksi 
pertanian setempat.  Rumahtangga di wikayah penelitian dan pada umumnya 
adalah petani subsisten.  Tanaman yang diusahakan adalah jagung, ubikayu, ubi 
jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang turis, pisang, labu, papaya, bayam, 
kacang panjang, sawi, wortel, dan sayur lainnya.  Mereka juga mengusahakan 
tanaman perkebunan, seperti kemiri dan asam jawa, meskipun beberapa 
tanaman tahunan ini sebagian bukan merupakan hasil budidaya.   

Adat/tradisi masyarakat tentang kebiasaan makan tidak membedakan prioritas 
makan pada anak laki-laki dan perempuan, keduanya dianggap seharusnya 
memperoleh hak yang sama dalam hal makan. Pantangan/tabu terhadap 
makanan masih dianut pada anak-anak kecil, seperti bayi ditabukan makan ubi 
jalar dan babi karena dianggap menyebabkan mencret.  Beberapa jenis makanan 
juga dianggap berpengaruh terhadap fisik dan psikis.   

Mereka menganggap bahwa jagung bose dan katemak memberikan efek 
meningkatkan kekuatan fisik psikis untuk berkonsentrasi dengan baik dalam 
bekerja. Makanan ini dianggap memberi kekuatan untuk menunjang seluruh 
aktivitas fisik mereka selama bertani di ladang.  

Mereka juga mempunyai makanan khusus untuk upacara-upacara ritual atau 
perayaan tertentu.  Pada kelahiran anak selalu disajikan daging ayam dan pisang 
kulit manta sebagai makanan khusus. Pada upacara pernikahan disajikan daging 
babi, kambing, dan sapi sebagai hidangan istimewa yang juga mencerminkan 
lambang status sosial mereka. Pada upacara kematian dihidangkan daging babi, 
kambing, dan sapi yang juga menjadi lambang status sosial.  Pada saat panen 
disajikan ayam bakar dan sayur-sayuran.  Pada hari Natal biasanya dihidangkan 
kue dan daging babi sebagai hidangan utama. 

Melihat budaya tersebut jelas sekali babi merupakan simbol status sosial dalam 
upacara adat mereka.  Karena itu bukan hal aneh kalau mereka sangat jarang 
menjual babi (kecuali terpaksa).  Babi juga menjadi tabungan untuk upacara 
adat.  Karena itu dengan menternakkan babi tidak secara otomatis menghasilkan 
pendapatan bagi mereka. 

Cukup banyak balita yang kurang menyukai sayur. Diduga ini terkait dengan cara 
memasak dan penyajiannya yang kurang menarik dan rasanya yang relatif 
hambar, karena hanya direbus dan ditambah garam. Selain sayuran, banyak 
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juga dari mereka yang tidak menyukai daging babi, karena terlalu berlemak. Para 
orangtua, khususnya ibu di ketiga desa, banyak yang tidak menyukai daging 
kambing karena baunya yang tidak enak. 

Masyarakat di desa lokasi penelitian masih mentabukan beberapa jenis makanan 
yang dianggap dapat menimbulkan kesakitan bahkan kematian. Perempuan 
yang habis melahirkan hanya boleh makan jagung bose saja (beberapa tanpa 
kacang) selama 40 hari. Perempuan yang habis melahirkan ini ditabukan makan 
makanan yang terlalu berlemak dan makanan yang mengandung cabai (pedas). 
Menurut mereka perut masih terluka setelah melahirkan, dan makanan berlemak 
dan pedas membuat luka akan sukar sembuh. Ibu menyusui memiliki pantangan  
berbagai makanan berlemak dan cabe. Hingga 40 hari setelah melahirkan ibu 
hanya diperbolehkan makan jagung bose dengan alasan takut diare, atau 
bahkan meninggal karena perut masih terluka, atau supaya darah kotor keluar 
dengan lancar. Beberapa Ibu hamil memantang daun singkong dan ikan (takut 
melahirkannnya susah) serta daun dan buah pepaya (takut bayinya gatal-gatal).  
Selain itu makanan tertentu juga dilarang dimakan dengan alasan larangan 
agama, terutama pada penganut agama Kristen Advent yang melarang semua 
anggota keluarga makan daging babi. 

Selain itu, ada juga yang menabukan ibu hamil untuk makan ikan dan daun 
singkong, karena takut mengalami kesulitan ketika melahirkan. Ibu menyusui 
ditabukan makan cabai karena takut anak akan menjadi mencret; dan tidak boleh 
makan buah dan daun pepaya karena takut anak mereka akan mengalami gatal-
gatal. Salah satu keluarga, yaitu keluarga Bae, mentabukan memakan tebu 
merah bagi setiap anggota keluarganya. Menurut mereka, jika mereka memakan 
tebu merah, maka badan mereka akan menjadi kurus, bengkak dan luka. 

Pemahaman masyarakat tersebut beberapa diantaranya merugikan karena dapat 
mengakibatkan gizi kurang. Ibu yang hanya boleh makan jagung bose, ibu hamil 
yang tidak boleh makan ikan, daun pepaya dan daun singkong adalah 
kepercayaan yang bertentangan dengan ilmu gizi. Demikian halnya ibu menyusui 
yang tidak boleh makan papaya (buah di sayur).   

Menu sehari-hari keluarga di wilayah penelitian hampir sama, yaitu jagung dan 
kacang yang dimasak bose dan terkadang dengan sedikit sayuran. Aspek kuliner 
sama sekali tidak berkembang. Masyarakat biasa membeli ikan satu minggu 
sekali. Ikan yang biasa dibeli adalah ikan tembang. Dalam sekali pembelian 
biasanya masyarakat membeli 7-15 ekor ikan tembang. Ikan ini tidak habis 
dimakan dalam satu hari. Biasanya mereka mengasinkan ikan supaya dapat 
dimakan di hari-hari berikutnya. 

Konsumsi daging sangat jarang dilakukan dan biasanya terjadi bila ada pesta 
(food ceremonial). Makanan yang biasa disajikan jika ada perayaan pernikahan 
maupun kematian adalah daging babi dan daging sapi. Namun, daging sapi 
hanya disajikan dalam pesta perayaan keluarga yang cukup berada. Pada 
perayaan Natal, masyarakat pada umumnya menyediakan kue kering dan 
daging, yaitu daging ayam dan daging babi. 

10. Pengolahan dan Penyajian Makanan 

Pangan yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk didominasi oleh pangan 
sumber karbohidrat seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Bahan pangan sumber 
protein dan vitamin seperti kacang-kacangan dan buah-buahan, konsumsinya 
masih relatif rendah. Jagung merupakan makanan pokok sebagian besar 
penduduk di desa dan dikonsumsi dalam bentuk jagung bose. Masyarakat 
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biasanya mengkonsumsi jagung dengan sayur, tanpa sumber protein hewani 
seperti ikan dan daging. Konsumsi daging sangat jarang dilakukan dan biasanya 
terjadi bila ada pesta.  

Pengolahan pangan yang dilakukan oleh masyarakat umumnya hanyalah 
pengolahan dengan pemanasan saja. Pemanasan dilakukan untuk memasak 
semua jenis makanan. Proses yang dilakukan sederhana dan bahan yang 
digunakan tidak banyak jenisnya. Biasanya masyarakat hanya menambahkan 
garam dan sedikit minyak pada masakannya. Tabel 18 menunjukkan cara 
pengolahan dan panyajian makanan di daerah penelitian. 

Tabel 18. Proses pengolahan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat  
Makanan Pengolahan dan Penyajian Makanan 

Bubur mor (Noinbila) 

Beras dibersihkan, ditapis, ditambah 
dengan air sebanyak 3 buku jari,  
ditambah garam, telur dikocok atau 
ayam, dimasak di periuk sampai 
menjadi bubur  

Disajikan dengan ditambah 
abon, khususnya untuk 
makan anak-anak 

Jagung katemak (Nunleu) 
Jagung pipil kering langsung direbus 
± 2 jam  tanpa ditambah garam 

Disajikan kosong 

Jagung bose 

Jagung yang kulit biji jagungnya 
dibuang dengan cara ditumbuk dan 
dicampur sedikit air. Kemudian 
dimasak dengan air dengan 
ditambahkan sedikit garam selama 
1-2 jam. Kadang-kadang dicampur 
dengan kacang merah, kacang, 
hijau dan daun papaya. 

Disajikan dengan tumis 
bunga atau daun pepaya, 
daun singkong, ikan 
tembang goreng 

Jagung titi 
Jagung disangrai, ditumbuk pipih, 
ditambah garam 

Disajikan kosong 

Bubur jagung titi 
Jagung ditumbuk sampai halus, 
ditambah air dan garam secukupnya 
dan masak sampai mendidih.  

Disajikan kosong hanya 
bubur jagung 

Pisang manta 
Pisang (pisang luan) dalam keadaan 
mentah direbus sampai empuk 

Biasanya disajikan sebagai 
makanan selingan 

Sayur-sayuran 
Pada umumnya diolah dengan 
ditumis atau direbus saja 

Disajikan bersama nasi, 
jagung bose 

Bubur nasi 
Beras dicuci kemudian ditambah air, 
ditambah garam secukupnya dan 
dimasak sampai mendidih 

Disajikan kosong 

Ikan 
Ikan dibersihkan lalu diberi bumbu 
dan digoreng 

Disajikan bersama jagung 
bose atau nasi 

Telur 
Telur biasanya direbus, atau 
digoreng 

Disajikan bersama bose 
atau nasi 

Jagung bose merupakan makanan yang terbuat dari jagung pipil yang 
dihilangkan kulit bijinya dengan cara ditumbuk dengan menambahkan sedikit air, 
kemudian dimasak dengan air selama 1-2 jam dan ditambahkan garam 
secukupnya untuk memberi rasa pada jagung. Jagung sebelum dimasak 
biasanya disimpan dalam bentuk tongkol kering dan diambil pada saat akan 
dilakukan pengolahan. Jagung bose biasanya disajikan dengan sayur atau ikan 
goreng, bila kebetulan sedang ada ikan. Dalam 100 gram jagung bose 
(perbandingan jagung: kacang merah = 8:1), mengandung energi sebesar 352,9 
Kal, protein 10,7 gram, vitamin A 53,3 RE (retinol ekuivalen), dan zat besi (Fe) 
sebesar 2,7 mg. 

Selain jagung bose, jagung diolah menjadi bubur jagung titi yang khusus 
dikonsumsi oleh anak balita. Cara pengolahannya hampir sama dengan jagung 
bose, hanya bubur jagung titi ditumbuk sampai halus. Bubur jagung titi biasanya 
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disajikan kosong tanpa sayuran ataupun lauk-pauk sehingga sangat miskin 
protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak. 

Sayur-sayuran umumnya dimasak dengan cara direbus dan ditumis dengan 
sedikit minyak dengan bumbu yang sangat sederhana (umumnya hanya garam). 
Cara pengolahan dan penyajian masyarakat pedesaan TTS nampaknya sangat 
“minimalis”. Kulinari tidak berkembang, mungkin karena keterbatasan 
ketersediaan dan akses pangan. Padahal dengan peningkatan pengetahuan dan 
praktek pengolahan pangan yang tepat, upaya penganekaragaman pangan di 
wilayah ini sebenarnya dapat dilakukan. 

Ubi jalar dan ubi kayu merupakan bahan pangan yang mudah rusak setelah 
dipanen karena kadar airnya tinggi. Untuk mencegah kerusakan, masyarakat 
tidak menyimpan ubi di lumbung pangan yang dimiliki, namun sebagian besar 
menyimpan ubi kayu dan ubi jalar di tanah dalam keadaan hidup dan diambil 
pada saat akan dikonsumsi. Ubi jalar dan ubi kayu umumnya diolah dengan cara 
direbus. 

Untuk anak-anak para ibu cenderung hanya memberikan nasi kosong atau bubur 
kosong (tanpa lauk pauk) yang sangat miskin protein, vitamin dan mineral.  
Khusus di Noinbila terdapat bubur mor yaitu semacam bubur beras, tetapi tidak 
ditambahkan bumbu apa-apa. Konsumsi protein terutama kacang-kacangan 
hanya berasal dari kacang merah yang digunakan sebagai campuran jagung 
bose.  

Pada Tabel 19 dan 20 disajikan contoh menu yang umumnya dikonsumsi 
dewasa dan balita di daerah penelitian. Tabel 19 menunjukkan bahwa konsumsi 
dewasa relatif tidak beragam. Intake vitamin A sebagian besar didapatkan dari 
konsumsi tumis daun singkong. Makanan yang disajikan pada malam hari 
biasanya merupakan sisa makanan dari siang hari. Jika sudah tidak ada lauk 
pauk dan sayuran yang tersisa untuk makan malam, biasanya rumah tangga 
hanya mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat saja (jagung bose). 

Tabel 19 Contoh Menu Sehari-hari yang Umumnya Dikonsumsi oleh Orang Dewasa 

Waktu Menu URT 
Energi 
(Kal) 

Protein 
(g) 

Vit. A 
(RE) 

Besi 
(mg) 

Pagi Jagung Bose 1 piring 595,5 18,1 90,0 4,5 
Jagung Bose 1 piring 595,5 18,1 90,0 4,5 

Tumis Daun Singkong 2 sdm 26,1 1,1 264,0 0,3 
Siang 

Ikan Tembang Goreng 1 ekor 57,6 2,4 4,6 0,3 
Jagung Bose 1 piring 595,5 18,1 90,0 4,5 Malam 

Tumis Daun Singkong 2 sdm 26,1 1,1 264,0 0,3 
TOTAL 1896,3 59,0 802,6 14,4 

TINGKAT KECUKUPAN (%) 83,3 110,1 133,8 110,8 

Tabel 20 menunjukkan bahwa konsumsi balita tidak dapat memenuhi tingkat 
kecukupan yang dianjurkan baik untuk energi, protein, vitamin A dan besi. 
Makanan yang dikonsumsi pun tidak beragam yaitu hanya sumber karbohidrat 
saja, khususnya pada pagi dan malam hari. Balita di daerah penelitian menerima 
bantuan biskuit dari World Food Program (WFP). Bantuan ini sangat 
mempengaruhi intake zat gizi anak balita, khususnya untuk  energi, protein dan 
zat besi.  

Tabel 20 Contoh Menu Sehari-hari yang Umumnya Dikonsumsi oleh Balita 

Waktu Menu URT 
Energi 
(Kal) 

Protein 
(g) 

Vit. A 
(RE) 

Besi 
(mg) 

Pagi Bubur Nasi 2 sdk nasi 121,0 2,3 0 0,3 
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Selingan Teh Manis 1 gelas 29,1 0,0 0 0 
Jagung Bose 1 sdk nasi 88,2 2,7 13,3 0,6 

Tumis Daun singkong 2 sdm 26,1 1,1 264 0,3 
Siang 

Ikan Tembang Goreng 1 ekor 57,6 2,4 4,6 0,3 
Selingan Biskuit 1 bks 229,0 3,5 0 1,4 
Malam Bubur Jagung Titi 2 sdk nasi 106,5 2,8 18,0 0,7 

TOTAL 657,5 14,8 299,9 3,6 

TINGKAT KECUKUPAN (%) 83,1 74,8 75,0 45,0 

3. Frekuensi Konsumsi Pangan Rumahtangga 

Penduduk masih mengutamakan aspek pemenuhan kebutuhan kuantitas pangan 
saja, belum memperhatikan aspek kualitas. Pangan yang dikonsumsi masih 
didominasi oleh pangan sumber karbohidrat seperti padi-padian dan umbi-
umbian. Sedangkan bahan pangan sumber protein dan vitamin konsumsinya 
masih relatif rendah. Sebagian besar masyarakat mengkonsumsi jagung dalam 
bentuk jagung bose. bukan karena alasan kesukaan, tetapi karena jagung 
merupakan makanan sehari-hari. Untuk balita, jagung dikonsumsi dalam bentuk 
bubur jagung (jagung titi). Selain bubur jagung, banyak balita yang menyukai 
telur, pisang, mie dan ikan. 

Tabel 21. Sebaran Rumahtangga menurut Frekuensi Makan Keluarga 
Jenis Pangan Frekuensi Makan Rata-rata Alasan Utama 

Nasi 1-2 kali/minggu Hanya balita yang mengkonsumsi 
Jagung bose > 1 kali/hari Tersedia dalam jumlah yang cukup dari 

hasil produksi, daya beli terhadap beras 
rendah 

Mie < 1 kali/minggu Akses terhadap warung atau  pasar cukup 
jauh, daya beli rendah 

Roti tidak pernah Daya beli yang rendah 
Tempe, tahu tidak pernah Tidak tersedia tahu dan tempe di pasar 

Daging < 1 kali/minggu Masyarakat mengkonsumsi daging hanya 
pada saat perayaan-perayaan tertentu 

Ikan/telur < 1 kali/minggu Daya beli yang rendah 
Sayuran > 1 kali/hari Tersedia dari hasil kebun sendiri (sawi, 

daun singkong, daun pepaya) 
Buah-buahan 1-2 kali/minggu Kebiasaan mengkonsumsi buah yang 

kurang; buah yang banyak tersedia pisang, 
pepaya, jeruk bila musimnya tiba 

Susu tidak pernah Daya beli yang rendah 

Frekuensi konsumsi pangan keluarga disajikan untuk mengetahui kebiasaan 
makan dan pola konsumsi pangan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa keluarga biasa makan makanan pokok 3 kali dalam sehari dengan 
pangan pokok utama jagung (Tabel 21). Masyarakat di wilayah penelitian 
biasanya mengkonsumsi jagung yang disebut dengan jagung bose. Jagung bose 
adalah masakan yang terbuat dari jagung yang kulit bijinya telah dibuang, 
kemudian dicampur dengan kacang merah/kacang kedelai lalu direbus. Nasi 
hanya dikonsumsi 1-2 kali per minggu. Mie dikonsumsi <1 kali per minggu.  

Pada umumnya, makanan sumber protein nabati hasil fermentasi atau olahan 
seperti tahu dan tempe tidak pernah mereka konsumsi. Sumber protein nabati 
berasal dari kacang merah atau kacang hijau yang diolah bersama dengan 
jagung. Kacang-kacangan lain yang cukup banyak dikonsumsi adalah kacang 
turis. Makanan sumber protein hewani seperti daging ayam, ikan dan telur pada 
umumnya dikonsumsi kurang dari 1 kali per minggu. Konsumsi daging sapi, 
daging babi dan daging kambing biasanya hanya dilakukan jika ada pesta 
pernikahan atau pesta kematian. 
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Keluarga di wilayah penelitian pada umumnya makan sayuran lebih dari satu kali 
dalam sehari. Jenis sayuran yang umumnya dikonsumsi adalah daun singkong 
dan daun ubi jalar yang mereka petik dari kebun. Buah-buahan dikonsumsi 1-2 
kali dalam seminggu. Buah-buahan yang biasa mereka konsumsi adalah buah 
papaya, pisang luan dan pisang kepok. Jeruk dikonsumsi saat musim jeruk tiba.   

4, Kebiasaan Makan dan Tingkat Kecukupan Zat Gizi Anak  

a. Frekuensi Makan Anak  

Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat yang paling sering dikonsumsi anak 
balita adalah beras (bubur nasi) dan jagung. Frekuensi konsumsi makanan 
tersebut lebih dari satu kali per hari (Tabel 22).  Makanan sumber karbohidrat lain 
yang berasal dari terigu, berupa mie dan roti, sangat jarang dikonsumsi anak 
balita.  

Makanan sumber protein baik nabati (kacang-kacangan dan olahannya) maupun 
hewani (berupa daging, ikan, telur dan susu)  jarang dikonsumsi atau dengan 
frekuensi kurang dari 1 kali perminggu (Tabel 22). Makanan sumber protein 
hewani ini dikonsumsi secara bergantian.  Dengan frekuensi tersebut 
mengindikasikan bahwa anak balita tidak setiap hari mengkonsumsi makanan 
sumber protein, khususnya protein hewani. 

Tabel 22. Sebaran Anak Balita menurut Frekuensi Makan 
Jenis Bahan Pangan Frekuensi Makan 
Nasi > 1 kali sehari  
Jagung/singkong/ ubi > 1 kali sehari  
Mie < 1 kali/minggu 
Roti tidak pernah 
Tempe, tahu tidak pernah 
Daging < 1 kali/minggu 
Ikan/telur < 1 kali/minggu 
Sayuran > 1 kali sehari  
Buah-buahan 1-2 kali/minggu 
Susu tidak pernah 

Sayuran dikonsumsi dengan frekuensi 1-2 kali perminggu.  Jenis sayuran yang 
biasa dikonsumsi adalah daun singkong, bayam, sawi, wortel, dan tomat.  Jenis 
sayuran yang dikonsumsi tersebut bervariasi antar daerah penelitian, tergantung 
pada sayuran yang tersedia di lokasi masing-masing. 

Buah-buahan juga dikonsumsi dengan frekuensi 1-2 kali perminggu.  Jenis buah 
sangat terbatas, seperti pepaya, pisang, jeruk dan mangga (tergantung musim).  
Buah juga tergantung pada buah yang diproduksi di wilayah setempat. Susu 
pada umumnya tidak pernah dikonsumsi, hal ini karena harga susu yang mahal 
dan tidak terjangkau. 

b. Asupan dan Tingkat Kecukupan Zat Gizi Anak Balita 

Asupan atau konsumsi (intake) dan tingkat kecukupan gizi (adequacy level) anak 
balita disajikan pada Tabel 23  Asupan energi anak balita rata-rata 716 kkal per 
hari atau hanya memenuhi 84 persen RDA. Asupan protein rata-rata 18 gr per 
hari atau hanya memenuhi 84 persen RDA.  Asupan lemak hanya 11 gr, 
terutama berasal dari kacang-kacangan, seperti kacang merah, kacang tanah 
dan kacang turis. 

Asupan mineral yang diamati adalah kalsium, fosfor, besi dan seng.  Asupan 
kalsium rata-rata 104 mg atau hanya memenuhi seperlima kebutuhan kalsium 
(RDA) anak balita.  Asupan fosfor rata-rata 343 mg per hari atau memenuhi 85 
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persen kebutuhan anak.  Asupan besi rata-rata 2 mg per hari atau hanya 
memenuhi setengah kebutuhan besi anak balita.  Asupan seng rata-rata 0.7 mg 
atau hanya memenuhi 5 persen kebutuhan seng anak.  Asupan seng yang 
sangat rendah ini diduga karena konsumsi makanan sumber protein hewani 
jarang dikonsumsi.  Berdasarkan gambaran asupan mineral tersebut, tampak 
jelas bahwa asupan mineral anak balita pada umumnya masih rendah. 

Tabel 23. Rata-rata Asupan dan Tingkat Kecukupan Zat Gizi Anak Balita  
Jenis Zat Gizi Rata-rata Asupan Zat Gizi Tingkat Kecukupan (%) 

Energi 716 Kal 84,8 
Protein 18 g 84,0 
Lemak 11 g 60,6 
Kalsium 104 mg 20,9 
Phospor 343 mg 85,9 
Besi 2,1 mg 47,8 
Vitamin A 385 RE 95,0 
Vitamin B 0,3 mg 96,8 
Vitamin C 67 mg 108,5 
Seng 0,7 mg 5,0 

Untuk mengestimasi persentase anak balita yang mengalami masalah defisit 
konsumsi zat gizi (undernourishment), maka diasumsikan bahwa apabila seorang 
anak hanya memenuhi kurang dari 70 persen angka kecukupannya (RDA) 
dikatakan tergolong kurang (defisit tingkat berat).  Pada Tabel 24 disajikan 
persentase anak yang mengalami kekurangan konsumsi gizi tersebut. 

Berdasarkan tingkat kecukupan energi ditemukan hampir setengah (45 persen) 
anak balita mengalami defisit energi tingkat berat.  Pada Tabel tersebut juga 
terlihat bahwa setengah anak balita mengalami defisit protein dan defisit vitamin 
A.  Anak yang mengalami defisit zat besi lebih parah lagi, yaitu empat dari lima 
anak (80%).  Keadaan ini menunjukkan konsumsi energi dan zat gizi anak balita 
di daerah penelitian ini sangat rendah, dan beresiko mengalami defisiensi gizi 
bukan hanya makro tetapi juga zat gizi mikro. 

Tabel 24.    Sebaran Anak Balita menurut Tingkat Kecukupan Energi, Protein, Zat Besi 
dan Vitamin A 

Energi Protein Zat Besi Vitamin A 
Tingkat  

n % n % n % n % 

Defisit berat (<70%) 68 45,3 75 50,0 123 82,0 85 56,7 
Defisit sedang (70%-90%) 24 16,0 21 14,0 18 12,0 7 4,7 
Cukup (>90%) 58 38,7 54 36,0 9 6,0 58 38,7 

Rata-rata ± std (kkal) 716,9±382,2 17,8±10,0 3,9±2,1 385,1±481,7 

 

10. Coping Strategy Menghadapi Rawan Pangan 

Pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat di ketiga desa penelitian sebagian 
besar dihasilkan dari kebun sendiri, sehingga produksi pangan memiliki pengaruh 
yang sangat kuat terhadap ketahanan pangan di tingkat keluarga. Selain 
dikonsumsi sendiri, hasil produksi pertanian juga dijual pada saat-saat tertentu, 
misalnya ketika membutuhkan uang. Akan tetapi, terdapat masyarakat yang 
sama sekali tidak menjual hasil kebunnya karena pemenuhan kebutuhan dalam 
keluarga selama setahun masih belum terpenuhi (100% subsisten). Kondisi 
demikian dapat menyebabkan kejadian kurangnya pangan di tingkat keluarga 
selalu berulang dari tahun ke tahun bila terjadi gagal panen. Masa paceklik atau 
kekurangan pangan hampir dialami oleh semua petani mulai bulan Oktober dan 
mencapai puncaknya pada bulan Januari-Februari, karena pada bulan tersebut 
masih menunggu saat panen tiba. Dalam situasi seperti ini biasanya juga diikuti 
dengan kejadian kasus gizi kurang ataupun gizi buruk. 



 30 

Gb 9.  Sebaran Anak Balita 
menurut Status Gizi 
(BB/U) 

 

Mengantisipasi kejadian yang selalu berulang tersebut, ada beberapa strategi 
yang dilakukan warga desa saat menghadapi kekurangan pangan/ketidak-
mampuan membeli pangan (Tabel 25). Beberapa strategi yang diterapkan 
umumnya adalah strategi adaptif seperti merubah pola makan dan ada 
diantaranya yang mengurangi frekuensi makan. Biasanya konsumsi jagung 
dikurangi digantikan atau diselingi dengan ubi-ubian. Pada anak konsumsi tetap 
diupayakan berupa bubur beras meski pada kondisi yang sangat sulit bisa saja 
diganti dengan bubur jagung titi. Dalam kondisi yang lebih buruk beberapa 
keluarga menjual aset produktif berupa ternak (khususnya ayam), atau 
meminjam uang pada saudara atau tetangga yang tidak mengalami kesulitan, 
Apabila masyarakat telah mulai mengurangi frekuensi makan dari 3 kali menjadi 
2 atau bahkan hanya 1 kali per hari menunjukkan indikasi bahwa permasalahan 
kerawanan pangan sudah semakin parah. Berdasarkan hasil wawancara 
mendalam dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Kie, pada kondisi ini 
masyarakat di wilayahnya seringkali mengkonsumsi kayu putak atau biji asam. Di 
Belle, bila cadangan pangan di rumah sudah tidak ada lagi, masyarakat 
mengkonsumsi ubi hutan, keladi hutan dan arbila hutan (direbus 12 kali). Strategi 
lain yang juga diterapkan dalam kondisi berat antara lain divestasi aset produktif 
maupun non produktif, mobilisasi anggota keluarga ke kota untuk bekerja atau 
mengeluarkan anak dari sekolah.  

Tabel 25.  Sebaran Rumahtangga menurut Strategi Menghadapi Kekurangan  Pangan 
Coping Strategies N % 

Mengalihkan pangan pokok  utama (beras-jagung-ubi) 111 74,0 
Mengurangi frekuensi makan per hari 1 0,7 
Menjual asset produktif 8 5,3 
Meminjam uang pada saudara 7 4,7 
Meminjam uang pada  orang lain 10 6,7 
Lain-lain 2 1,3 

F.  STATUS GIZI ANAK BALITA 

1. Persen Balita Underweight, Wasting dan Stunting 

a. Persentase Anak Balita Underweight (low weight-for-age) 

Berat badan menurut umur yang rendah (Low 
weight-for-age) merupakan indikator masalah gizi 
secara umum, yang tidak dapat membedakan 
antara malnutrisi akut dan kronis.  Berdasarkan 
indeks BB/U (WAZ) ditemukan prevalensi 
underweight 62,7 persen dan prevalensi severe 
underweight 22,7 persen (lihat  Gambar 9).  
Prevalensi underweight tersebut lebih tinggi 
dibandingkan dengan hasil survei CWS-CARE-
HKI- Nov-Des 2007 (total 50,2% dan severe 
underweight 14,9%).  Berdasarkan kriteria WHO 
masalah kesehatan masyarakat tergolong sangat 
tinggi apabila prevalensi underweight diatas 30 
persen, maka masalah kesehatan masyarakat di 
daerah penelitian ini tergolong sangat tinggi. Kalau 
dilihat rata-rata Z-skornya adalah -2,3.  Artinya 

status gizi anak balita di lokasi penelitian ini 2 SD lebih buruk dari standar WHO 
(lihat Gambar 10).  Pada Gambar 11 terlihat bahwa status gizi (WAZ) anak 
semakin memburuk dengan semakin meningkatnya umur anak. 
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Gb 14. Nilai Z-skor TB/U menurut 
Kelompok Umur  

Gb 12. Sebaran Anak Balita 
menurut Status Gizi 
(TB/U) 

 

 

 

b. Persentase Anak Balita Stunting 

Tinggi badan menurut umur yang rendah (Low 
height-for-age or shortness) merupakan 
indikator malnutrisi kronis yang paling umum 
digunakan.  Berdasarkan indeks TB/U (HAZ), 
prevalensi stunting (total) adalah 68,6 persen 
dan prevalensi severe stunting 37,3 persen.  
Prevalensi stunting tersebut hampir sama 
dengan prevalensi stunting hasil survei CWS-
CARE-HKI- Nov-Des 2007 (total 67,1% dan 
severe stunting 31,7%).  Berdasarkan criteria 

WHO masalah kesehatan masyarakat 
tergolong sangat tinggi apabila prevalensi 
stunting diatas 40 persen (Gambar 12), maka 
masalah kesehatan masyarakat di daerah 

penelitian ini tergolong sangat tinggi (very high).  Rata-rata Z-skor TB/U sebesar -
2,7, sehingga kurva z-skor anak di daerah penelitian ini jauh bergeser kekiri 
dibanding standar WHO (lihat Gambar 13).  Stunting lebih banyak terjadi setelah 
anak berumur 12 bulan (lihat Gambar 14). 

 

Gb 11.  Nilai Z-skor BB/U menurut 
Kelompok Umur  

Gb 10. Sebaran Anak Balita menurut Z-
skor BB/U  

Gb 13. Sebaran Anak Balita menurut Z-
skor TB/U  
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Gb 16. Sebaran Anak Balita menurut Z-
skor BB/TB  

Gb. 15.  Sebaran Anak Balita 
menurut Status Gizi 
(BB/TB) 

c. Persentase Anak Balita Wasting 

Berat badan menurut tinggi badan yang 
rendah (Low weight-for-height or thinness) 
merupakan indikator malnutrisi akut yang 
paling sensitif dan paling umum digunakan.  
Berdasarkan indikator BB/TB (WHZ), 
prevalensi wasting (total) didaerah penelitian 
ini adalah 24 persen, dan prevalensi severe 
wasting 6,7 persen (Gamber 15).  Prevalensi 
wasting ini dua kali lebih tinggi dibanding 
prevalensi wasting hasil survei CWS-CARE-
HKI- Nov-Des 2007 (total 11,4% dan severe 
stunting 2,1%).  Berdasarkan criteria WHO 
masalah kesehatan masyarakat tergolong 
sangat tinggi apabila prevalensi wasting diatas 
15 persen, maka masalah kesehatan 
masyarakat di daerah penelitian ini tergolong 

sangat tinggi (very high).  Rata-rata Z-skor BB/TB adalah -1,2, sehingga kurva Z-
skor bergeser kekiri dibanding standar WHO (Gambar 16).  Kalau dilihat 
gambaran menurut kelompok umur (Gambar 17) terlihat bahwa penyimpangan Z-
skor tersebut mulai terjadi pada usia 6 bulan.  Hal ini bisa dipahami karena mulai 
umur 4 bulan anak-anak di daerah penelitian ini sudah tergantung pada makanan 
selain ASI, sehingga pada umur 6 bulan ke atas mereka sangat terpengaruh oleh 
situasi ketersediaan makanan yang tampaknya berfluktuasi menurut musim di 
daerah penelitian ini dan kualitasnya cenderung rendah (miskin protein, vitamin 
dan mineral). 

 
 
 

2. Status Gizi menurut Jenis Kelamin  

Pada gambar 18 tampak jelas bahwa prevalensi malnutrisi (underweight, stunting 
dan wasting) pada anak laki-laki lebih tinggi daripada prevalensi malnutrisi anak 
perempuan. Perbedaan yang sangat nyata terlihat pada prevalensi stunting.  
Mengapa keadaan gizi anak laki-laki lebih buruk?  Berdasarkan hasil FGD, 
budaya setempat tampaknya memandang hal sama pada anak laki-laki dan 
perempuan, karena itu kemungkinan hal ini terjadi bukan karena alasan budaya.  
Penjelasan yang memungkinkan hal ini terjadi adalah pada pola aktivitas.  
Berdasarkan pengamatan selama penelitian berlangsung, anak laki-laki 
tampaknya lebih aktif bermain diluar rumah, seperti berlarian, sehingga mereka 

Gb 17.  Nilai Z-skor BB/TB menurut 
Kelompok Umur  
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lebih mudah bersentuhan dengan 
lingkungan yang kotor dan 
menghabiskan energi yang lebih 
banyak sementara asupan 
energinya sangat terbatas. Hal ini 
berlawanan dengan aktivitas anak 
perempuan yang cenderung 
memilih aktivitas yang kurang aktif, 
seperti bermain sambil duduk. 

Gambaran keadaan gizi menurut 
ketiga indikator tersebut dan 
gender menjelaskan bahwa di 
daerah penelitian ini anak-anak 
balita tidak hanya mengalami 
malnutrisi kronis, tetapi juga 
mengalami malnutriti akut, yang 
menurut kriteria WHO tergolong 

masalah kesehatan masyarakat 
yang sangat tinggi.  Keadaan gizi 
pada anak laki-laki lebih buruk 

daripada keadaan gizi pada anak perempuan.  Hal ini berimplikasi tidak hanya 
diperlukan perbaikan sosial ekonomi masyarakat, melainkan juga harus 
diupayakan untuk melakukan perbaikan pengetahuan, sikap dan perilaku (KAP) 
tentang gizi dan kesehatan serta penjaminan ketersediaan makanan untuk anak 
balita. Konig (1994) dan Horton (2002) mengungkapkan bahwa anak balita yang 
memiliki status gizi kurang/buruk cenderung memiliki produktivitas yang rendah. 
Karena laki-laki merupakan pelaku utama pencari nafkah yang umumnya 
mengandalkan kekuatan fisik, maka patut dikhawatirkan sangat sulit untuk 
memutus rantai kemiskinan di wilayah ini. 

3. Status Gizi Mikro Anak Balita 

Data terbaru tentang defisiensi vitamin A pada anak balita tidak tersedia.  
Meskipun demikian, dari data intake vitamin A anak balita pada Tabel 26 
tampaknya vitamin A merupakan masalah pada anak balita.  Salah satu program 
pemerintah untuk mengatasi masalah vitamin A adalah dengan suplementasi 
kapsul vitamin A, dengan dosis 100.000 IU untuk bayi 6-11 bulan (kapsul biru) 
dan dosis 200.000 IU untuk anak balita (kapsul merah).  Kapsul vitamin A 
diberikan dua kali setahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus 

Tabel 26.  Intake Vitamin A di Kabupaten TTS 
Intake Vitamin A (RE/hari) 

1-3 thn 4-5 thn No. Kabupaten 

RDA=400 RDA=450 

Sumber 

1 TTS 116,25 126,5 CWS-HKI-Apr-May 2006 (n=98/73) 

2 TTS 134 115 
CWS/CARE/HKI-Nov-Dec2007 

(n=136/135) 

Pada Tabel 27 menunjukkan cakupan kapsul vitamin A pada anak bayi 60 
persen di bulan Februari dan 72 persen di bulan Agustus, sedangkan pada anak 
balita 67 persen di bulan Februari dan 71 persen di bulan Agustus. Ada 
kecenderungan cakupan pada bulan Februari lebih rendah daripada cakupan 
bulan Agustus.  Kemungkinan ada kaitannya dengan kesibukan bertani di ladang 
atau data kabupaten bulan Agustus yang belum lengkap masuk ke provinsi..   

Gb 18.    Prevalensi Malnutrisi menurut Jenis 
Kelamin  
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Cakupan kapsul vitamin A balita menurut hasil penelitian terserak disajikan pada 
Tabel 28. Pada Tabel 28 terlihat bahwa berdasarkan data CWS-HKI tahun 2006 
cakupan suplementasi kapsul vitamin A di TTS hanya 54,6 persen, tetapi pada 
tahun 2007 cakupannya sudah di atas 80 persen (CWS-CARE-HKI, 2007). 

Tabel 27.  Cakupan Kapsul Vitamin A pada Balita Tahun 2007 
Cakupan Kapsul Vitamin A 

Bayi Diberi Vitamin A Balita Diberi Vitamin A 
February Agustus February Agustus 

Kabupaten 

n % n % n % n % 

TTS 7.183 60,1 8.612 72,1 33.499 67,5 35.454 71,4 

Sumber : NTT Office of Health (2007) 

Tabel 28.  Cakupan Kapsul Vitamin A Anak Balita (dari Berbagai Riset) 
Cakupan (%) 

No. Kabupaten 6-11 bulan 
(kapsul biru) 

12-59 bulan 
(kapsul merah) 

Sumber 

1 TTS 54,6 CWS-HKI-Apr-May2006 (n=944) 

2 TTS 83,1 85,0 
CWS/CARE/HKI-Nov-Dec2007 

(n=185/1209) 

Prevalensi anemia di TTS dapat dilihat dari dua studi yang dilakukan pada tahun 
2005 dan 2007 yang disajikan pada Tabel 29.  Pada Tabel 29 tersebut tampak 
prevalensi anemia berkisar pada 40 persen pada tahun 2005 dan 51 persen 
pada tahun 2007.  Hal ini menunjukkan prevalensi anemia tergolong tinggi pada 
anak balita. 

Tabel 29. Prevalensi Anemia pada Anak Balita (dari Berbagai Riset) 
No. Kabupaten Prevalensi anemia Sumber 
1 TTS 39,3 TTS/Seameo-WFP-Jul-Aug-2005 (n=285) 
2 TTS 51,1 CWS/CARE/HKI-Nov-Des2007 (n=325) 

 
Sampai saat ini belum tersedia data masalah GAKI pada anak balita.  Namun 
dari gambaran keluarga yang mengkonsumsi garam yang cukup kandungan 
iodiumnya di TTS menurut hasil survey CWS/CARE/HKI-Nov-Dec2007 (n=1199) 
sebesar 19 persen, menunjukkan adanya peluang ketidakcukupan asupan 
iodium pada semua kelompok umur di TTS, termasuk anak balita. 
 
G. STATUS GIZI PEREMPUAN  

1. Status Gizi Perempuan Tidak Hamil 

Status gizi perempuan tidak hamil disajikan pada Tabel 30.  Pada Tabel 30 
tersebut terlihat bahwa prevalensi perempuan kurus (thinness) bervariasi dari 19 
persen sampai dengan 32 persen antara tahun 2005 sampai 2007, atau dari 
prevalensi yang tergolong rendah sampai sangat tinggi menurut kriteria WHO 
(1995).  Prevalensi thinness tahun 2007 (23,9%) hampir sama dengan prevalensi 
resiko KEK (thinness dengan indeks LILA) di NTT hasil Riskesdas 2007 yang 
besarnya 24,6 persen (Depkes 2007). 

Perempuan tidak hamil ini juga menghadapi masalah overweight.  Data yang 
tersedia pada tahun 2005 menunjukkan prevalensi overweight di TTS adalah 7,2 
persen.  Hasil ini lebih rendah dari prevalensi obese di NTT pada perempuan 
usia diatas 16 tahun hasil riskesdas 2007 (12,3%).  Oleh karena itu, perempuan 
tidak hamil di TTS tampaknya menghadapi dua masalah gizi, kekurangan dan 
kelebihan gizi, yang dikenal double burden.   
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Tabel 30.  Status Gizi Perempuan Tidak Hamil (Berdasar Indeks Massa Tubuh/BMI) 
Prevalensi 

No. 3
st
 grade 

thinness 
2

st
 grade 

thinness 
1

st
 grade 

thinness 
All 

thinness 
Overweight 

Sumber 

1    19,4 7,2 
TTS/Seameo-WFP-

Jul-Aug-2005 (n=180) 

2 - - - 32,0 - 
CWS-HKI-Apr-

May2006(n=879) 

3 1,6 4,0 18,3 23,9 - 
CWS/CARE/HKI-Nov-

Des2007(n=1135) 

Keterangan :  1)Indeks Masa Tubuh atau Body Mass Indeks (BMI) dihitung dengan 
menggunakan formula: BMI=weight (berat badan)/tinggi badan (m2).  
Berdasarkan klasifikasi WHO, level BMI  sebagai berikut: Grade 1 
thinness (BMI 17-<18,5kg/m2), Grade 2 thinness (BMI 16-<17kg/m2), 
Grade 3 thinness (BMI <16kg/m2),  normal (BMI 18.5-<25kg/m2), Grade 
1 overweight (BMI 25-<30kg/m2), and Grade 2 overweight  
(BMI>=30kg/2) 

2. Status Gizi Mikro Perempuan Tidak Hamil 

Perempuan tidak hamil ini kemungkinan juga mengalami risiko defisiensi vitamin 
A, hal ini terlihat dari data Tabel 31, yang menunjukkan bahwa intake vitamin A 
perempuan tidak hamil hanya pada kisaran 174-196 RE per hari.  Intake vitamin 
A tersebut jauh dibawah angka kecukupan (RDA), yaitu 500 RE/hari. 

Tabel 31.  Intake Vitamin A Perempuan Tidak Hamil  

No. Kabupaten 
Intake Vitamin A (RE/hr) 

RDA = 500 RE/hari 
Sumber 

1. TTS 174,8 CWS-HKI-Apr-May2006 (n=162) 
2. TTS 196 CWS/CARE/HKI-Nov-Des2007 (n=233) 

 
Prevalensi anemia pada perempuan tidak hamil di TTS berkisar 16 persen 
sampai 28 persen antara tahun 2005 dan 2007 (Tabel 32).  Pada tahun 2007 
prevalensi anemia perempuan tidak hamil 26 persen.  Prevalensi tersebut sedikit 
lebih rendah dibanding prevalensi anemia (Hb <12g/dl) pada perempuan dewasa 
di NTT tahun 2007 menurut hasil Riskesdas 2007 (28,8%). 

Tabel 32.  Prevalensi Anemia pada Perempuan Tidak Hamil  
No. Kabupaten Prevalensi Anemia Sumber 

1. TTS 16,0 TTS/Seameo-WFP-Jul-Aug-2005 (n=181) 
2. TTS 28,0 CWS-HKI-Apr-May2006 (n=118) 
3. TTS 26,1 CWS/CARE/HKI-Nov-Des2007 (n=233) 

 
3. Status Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 

Status gizi Ibu hamil sangat menentukan kesehatan dan status gizi bayi yang 
dilahirkan.  Banyak penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil berisiko mengalami 
anemia, terutama anemia defisiensi besi. Anemia pada ibu hamil berdampak 
negatif terhadap kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan.  Oleh karena itu, 
pemerintah melaksanakan program suplementasi besi+folat (60 mg Fe+ 400 µg 
folat) pada ibu hamil semenjak tahun 1980-an. 

Prevalensi anemia pada Ibu hamil dan menyusui di Kab TTS tidak tersedia, tetapi 
hasil penelitian di Timor Barat (WFP-Unair 2007) prevalensinya sebesar 54,2 
persen. Anemia ini tampaknya akibat defisiensi Fe, yang ditunjukkan dengan 
prevalensi defisiensi Fe (kadar ferritin plasma <15 µg/L) mencapai 50,6 persen di 
Timor Barat (WFP-Unair 2007).  Oleh karena itu, kemungkinan anemia juga 
dapat terjadi di Kabupaten TTS mengingat cakupan Fe-1 dan Fe-3 (Tabel 33) 
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yang masih rendah, masing-masing 65 persen dan 66 persen (belum mencapai 
target 80%). Bahkan menurut hasil penelitian CWS/HKI/Care 2007 jumlah ibu 
yang meminum tablet besi lebih rendah lagi, hanya 42 persen di TTS (lihat Tabel 
34). 

Tabel 33.  Cakupan Tablet Besi-Folat Ibu Hamil Tahun 2006 
Cakupan Fe Ibu Hamil 

Fe-1 Fe-3 Kabupaten/Kota 
Jumlah Ibu 

Hamil 
n % n % 

TTS 12.189 7.936 65,1 8.103 66,5 

Sumber : NTT Health Office (2007) 

Tabel 34.  Cakupan Tablet Besi-Folat > 90 Tablet Ibu Hamil 
Cakupan tablet Fe-folat (%) 

Kabupaten/kota Tidak 
menerina 

Menerima Meminum 
Sumber 

TTS 14,6 47,2 42,2 
CWS/CARE/HKI- Nov-Des 

2007(n=1179/1174) 

 
Masalah gizi lain pada Ibu hamil dan menyusui adalah defisiensi vitamin A.  Data 
prevalensi defisiensi vitamin A pada perempuan hamil dan laktasi tidak tersedia 
di Kab NTT, tetapi  di Timor Barat prevalensi defisiensi vitamin A (kadar retinol 
<0,7 µmol/L) pada perempuan hamil dan laktasi (WFP-Unair 2007) sebesar 14,3 
persen.  Prevalensi defisiensi vitamin A ini sedikit sedikit lebih tinggi daripada 
prevalensi hasil survei di 7 provinsi tahun 2006 (Depkes 2007), yang besarnya 13 
persen.  Mestinya peluang defisiensi vitamin A pada ibu hamil dan menyusui ini 
akan kecil mengingat cakupan distribusi vitamin A untuk ibu nifas di TTS sudah 
cukup tinggi, yaitu 95,7 persen (NTT Health Office 2007).  

H. KARAKTERISTIK PEUBAH YANG BEPENGARUH TERHADAP STATUS 
GIZI ANAK BALITA 

1. Status Pekerjaan Ibu  

Sebagian besar ibu (pengasuh) di ketiga desa 
adalah ibu bekerja (90,7%). Jenis pekerjaan 
yang dilakukan oleh ibu sebagian besar 
sebagai petani (Gambar 19). Para ibu bekerja 
dengan alasan utama (76,5%) untuk 
membantu suami bekerja, dan untuk 
mencukupi kebutuhan keluarga (14,7%). 

Bagi para ibu tugas sebagai ibu dipandang 
amat berat, karena selain mengerjakan 
pekerjaan di luar rumah dengan membantu 
ayah bekerja, ibu juga memiliki pekerjaan 
domestik yang tidak kalah beratnya.  Di 
wilayah penelitian para ibu memiliki tugas 
domestik yaitu memasak, belanja, mencuci, 
menenun, mengambil air dan mengasuh anak, 
dan kadang-kadang mencari kayu (Lihat Box 
2).  Sementara tugas ayah dalam pekerjaan 

domestik adalah memberi makan hewan ternak.  Bagi ibu yang telah memiliki 
anak usia sekolah tugas mengambil air dan kayu serta memasak dan jaga api 
terbantu oleh anak-anak mereka. 

 

Gb 19.  Sebaran Ibu menurut 
Jenis Pekerjaan 
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2. Akses Ibu terhadap Informasi dan Pelayanan Gizi dan Kesehatan 

Akses terhadap informasi gizi dan kesehatan dilihat dari keterlibatan ibu terhadap 
sumber informasi dan sarana pelayanan gizi dan kesehatan, terutama posyandu, 
puskesmas, pos KB, serta media massa (radio/televisi).  Menurut Myers (1990) 
dan Engel, Menon dan Haddad (1997) akses ibu terhadap informasi dan 
pelayanan gizi kesehatan ditentukan oleh pendidikan ibu serta motivasi ibu untuk 
mendapatkan layanan gizi dan kesehatan.  Pada umumnya terdapat asosiasi 

Box 1 
“Pembagian Tugas di Rumah” 

 
Bagi perempuan desa  tidak ada pilihan lain untuk tetap menjalankan 
tanggung jawab tradisional mereka seperti memasak, mengambil air, 
mencari kayu bakar, mengasuh anak,  merawat orang tua, ke ladang, ke 
pasar dan kegiatan sosial.   Apalagi karena tekanan hidup yang semakin 
berat terutama pada masa paceklik,  banyak laki-laki yang pergi mencari 
kerja keluar desa seperti menjadi kuli,  menggali batu/pasir.  Tanggung 
jawab atas anak,  penyediaan dan pengaturan makan memaksa perempuan 
desa bekerja di dalam dan diluar rumah. Fakta menunjukkan perempuan di 3 
desa penelitian melakukan pekerjaan keluarga apapun bentuknya 
merupakan bagian penting dari perannya yang diterima sebagai keharusan 
bahkan sebagai “kodrat perempuan”, kemudian peran tersebut diperluas 
dalam kegiatan diluar rumah untuk kelangsungan hidup keluarganya dan hal 
ini dianggap sesuatu yang wajar. 

(FGD Desa Nunleu) 

Box 2 

“Peran-peran Perempuan” 

Proses pembelajaran peran/tugas perempuan dilakukan sejak kecil. Anak 
perempuan desa TTS telah ditanamkan oleh orang tuanya bahwa tugas 
utama perempuan adalah melahirkan dan mengurus anak,  memasak,  
membersihkan rumah,  mengurus suami/keluarga,  mengambil air,  menenun,  
ke pasar, ke ladang,  dan kegiatan keluarga/masyarakat.  Perempuan desa  
TTS diperbolehkan menikah apabila telah dapat mengurus rumah, menenun 
dan bekerja membantu orang tua di ladang. Pada saat anak perempuan akan 
menikah dia harus mempersiapkan tenun dengan motif keluarganya untuk 
dibawa bersama dengan barang keperluan lain kerumah suaminya. Masih 
kuat pandangan yang mengatakan perempuan yang tidak bisa menenun 
kelak dirumah suaminya akan dilecehkan dan hal ini mempermalukan 
keluarga perempuan. Perempuan yang memiliki ketrampilan ganda dengan 
istilah desa “punya kaki tangan” nilai dan statusnya tinggi.  

Pola pengambilan keputusan menyangkut makanan/minuman, seringkali 
dibuat oleh istri seorang diri. Keputusan menyangkut penjualan hasil panen 
dibuat bersama oleh suami isteri,  namun isteri lebih dominan. Sementara itu, 
keputusan  mengenai kesehatan keluarga dibuat bersama tetapi pengaruh 
suami lebih dominan. Keputusan mengenai anak sekolah, berKB,  
menggunakan uang dan hal penting menyangkut eksistensi keluarga dibuat 
oleh suami. 
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Gb 21. Sebaran Ibu menurut 
Akses terhadap informasi 
dan pelayanan KB 

Gb 20. Sebaran Ibu yang Tidak 

Mendapat Info Gizi dan 
Kesehatan 

antara pendidikan dan pengetahuan ibu dengan akses ibu terhadap informasi 
dan layanan gizi dan kesehatan. 

Di desa penelitian terlihat bahwa akses ibu kepada posyandu sudah sangat baik 
karena seluruh ibu telah memiliki akses ke posyandu setiap bulannya. Hal ini 
karena menurut persepsi responden hampir seluruh  kader sangat mendorong 
ibu untuk datang ke posyandu. Demikian pula akses ibu kepada puskesmas juga 
baik, karena hampir seluruh ibu di desa penelitian pernah mengunjungi dan 
menggunakan jasa puskesmas.  Alasan kedatangan ke posyandu sebagian 
besar untuk menimbang anak balitanya, atau imunisasi anak balita serta 
mendapatkan PMT.  Dengan alasan tersebut maka penimbangan, imunisasi dan 
PMT menjadi daya tarik kehadiran ibu ke posyandu.  Program PMT ini juga dapat 
menjadi sarana penyampaian pengetahuan gizi dan sumber pangan bagi para 
ibu, serta pengetahuan tentang praktek pemberian makanan bagi anak balita.  

Dilihat dari informasi tentang gizi dan kesehatan masih terdapat ibu yang 
menyatakan belum pernah mendapat info tentang gizi dan kesehatan (Gambar 
20).  Keterbatasan informasi gizi dan kesehatan di posyandu dan rendahnya 
akses ke sumber informasi yang lain merupakan kendala utama bagi ibu dalam 
mendapatkan informasi gizi dan kesehatan yang memadai. Dari sejumlah ibu 
yang terekspose oleh info gizi dan kesehatan maka posyandu masih merupakan 
sumber utama informasi gizi dan kesehatan, sedangkan informasi dari media 
massa, buku-buku dan sekolah (sumber lain) masih sangat sedikit.  

Program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu upaya pencegahaan dan 
penundaan kelahiran yang dapat digunakan sebagai sarana untuk 
mensejahterakan anak-anak dan keluarga. Melalui pengaturan kelahiran 
diharapkan sumberdaya keluarga yang jumlahnya terbatas dapat dibagi sesuai 
bagi kebutuhan hidup setiap anggota keluarga.  Program KB di desa penelitian 
terdapat keragaman dalam pelaksanaannya. Di Desa Nunleu karena tidak 
terdapat polindes dan bidan desa maka akses ibu ke program KB sebagian besar 
melalui puskesmas.  Di Desa Belle program KB diakses para ibu lebih dari 
separuhnya melalui posyandu (58,3%) dan Puskesmas (38,9%), sedangkan di 
Desa Noinbilla paling banyak dilayani melalui bidan desa di polindes (38,7%) 
(Gambar 21).  Hal ini karena baik di desa Belle maupun Noinbilla terdapat bidan 
dan polindes, sehingga menyebabkan akses ibu pada program KB lebih dekat, 
sementara di Nunleu tidak terdapat bidan desa.   Diharapkan tahun mendatang 
akan terdapat bidan desa yang akan ditempatkan di Polindes Desa Nunleu, 
karena bangunan polindes sudah berdiri namun saat penelitian ini berlangsung 
polindes tersebut kosong karena ketiadaan bidan desa. Kewenangan 
pengambilan keputusan dalam masalah KB dapat dilihat pada Box 2. 
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Jika dilihat secara keseluruhan maka akses ibu terhadap informasi dan sarana 
gizi kesehatan di wilayah penelitian masih termasuk pada kategori cukup (akses 
mencapai 60-80% dari skor akses), dan masih terdapat sekitar 21 persen ibu 
yang memiliki akses kepada sarana gizi kesehatan yang tergolong pada kategori 
kurang (<60%).  Adanya keragaman kondisi dan letak geografis desa amat 
menentukan akses ini, dimana desa yang terpencil cenderung memiliki akses 
yang relatif lebih rendah.   

11. Pengetahuan Gizi Ibu 

Beberapa penelitian terdahulu (Martianto et al. 2006; Martianto et al. 2007) 
menunjukkan bahwa pengetahuan gizi ibu berpengaruh signifikan terhadap 
status gizi anak balita.  Pengetahuan gizi ibu/pengasuh dalam penelitian ini 
menggambarkan tingkat pemahaman terhadap zat gizi, bahan makanan yang 
mengandung zat gizi, ciri anak balita dengan status gizi baik, serta makna garis 
dalam KMS dan upaya tindak lanjutnya.  Dari lampiran Tabel II.4 terlihat bahwa 
hampir seluruh pengasuh di wilayah penelitian tidak mengetahui jenis makanan 
yang bergizi, ciri balita dengan gizi baik, serta sumber bahan makanan yang 
bergizi.  Seiring dengan hal ini, maka pada Gambar 22 tampak bahwa pengasuh 
di Desa Nunleu dan Belle seluruhnya (100%) memiliki pengetahuan gizi yang 
termasuk dalam kategori kurang.  Sedangkan pengasuh di Desa Noinbila tidak 
jauh berbeda, hanya 4 orang pengasuh yang memiliki pengetahuan gizi dengan 
kategori cukup.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gb 22.  Sebaran Ibu menurut Tingkat Pengetahuan Gizi dan Kesehatan 

Pengetahuan tentang gizi dan kesehatan yang diketahui oleh sekitar 20 persen 
ibu di wilayah penelitian adalah : 1) mengenal jenis makanan yang bergizi; 2) 
mengenal jenis makanan sumber protein; 3) memahami makna garis merah pada 
KMS.  Sedangkan pengetahuan tentang gizi dan kesehatan yang tak diketahui 
oleh mayoritas ibu di desa penelitian adalah : 1) bagaimana memilih jenis 
makanan yang kaya akan sumber vitamin A dan Vitamin C; 2) memilih bahan 
makanan yang mengandung protein nabati; 3) memahami makna garis hijau 
pada KMS; 4) mengenal siapa saja yang rentan terkena gizi kurang dan gizi 
buruk; 5) mengenal ciri anak yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk.  Oleh 
karena itu pada program revitalisasi di posyandu materi ini harus diajarkan 
kepada kader untuk selanjutnya disampaikan kepada para ibu. 

Rendahnya pengetahuan gizi ini seiring dengan rendahnya akses terhadap 
informasi dan sarana gizi kesehatan.  Hasil uji korelasi memperlihatkan adanya 

P=0.000 
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Gb 23. Persentase Skor Pengetahuan Gizi 
Ibu dan Pengasuh Pengganti 

korelasi yang positif dan signifikan (r=0,273 pada taraf uji 0,001) di tiga wilayah 
penelitian antara pengetahuan tentang gizi kesehatan dengan akses terhadap 
informasi dan sarana gizi kesehatan.   

Tingkat pengetahuan gizi ibu/pengasuh juga berhubungan positif dan signifikan 
dengan pendidikan ibu (r= 0.499), pendidikan ayah (r=0.439), pengeluaran 
pangan (r=0,280), pengeluaran non pangan (r=0,305) dan pengeluaran totalnya 
(r=0,334).  Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa pendidikan ibu 
berhubungan dengan pengetahuan dan akses ibu ke pelayanan kesehatan dan 
gizi (Myers 1992; Zeitlin et al. 1990; Martianto et al. 2007).  Oleh karena itu 
program peningkatan pendidikan kaum perempuan (formal dan non formal) dapat 
menjadi salah satu alternatif dalam peningkatan pengetahuan gizi dan 
kesehatan, yang menjadi kunci bagi upaya perbaikan gizi pada anak. Hal ini 
dapat dimulai dari upaya revitalisasi Posyandu, melalui peningkatan 
pengetahuan kader Posyandu dalam hal gizi dan kesehatan.  Peningkatan 
pengetahuan kader dan motivasi tinggi dari kader diharapkan dapat memberikan 
dampak pada peningkatan pengetahuan gizi kesehatan para ibu/pengasuh di 
wilayah penelitian.   

Dari data perilaku hidup sehat anak diketahui bahwa secara umum praktek 
perilaku hidup sehat anak di wilayah penelitian masih sangat kurang dalam hal 

kebiasaan menggosok gigi, 
menggunting kuku, dan mencuci 
tangan sebelum makan.  
Berdasarkan hal tersebut maka 
program pengetahuan gizi kesehatan 
diarahkan untuk mengajarkan hal-hal 
praktis bagaimana menggosok gigi, 
menggunting kuku dan mencuci 
tangan pada kondisi dimana air dan 
uang terbatas.  

Apabila dibedakan antara 

pengetahuan gizi ibu dengan 
pengasuh pengganti yaitu nenek, 
keduanya sama-sama memiliki 

pengetahuan gizi dengan kategori kurang. Akan tetapi rata-rata skor 
pengetahuan gizi ibu relatif lebih tinggi daripada pengasuh pengganti (Gambar 
23). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan gizi ibu relatif lebih baik dibanding 
dengan pengasuh lainnya, yang memperlihatkan pula bahwa resiko berstatus gizi 
kurang akan semakin tinggi dengan adanya pengasuh pengganti.   

12. Praktek Gizi dan Kesehatan Ibu 

Dalam penelitian ini praktek gizi kesehatan ibu diukur dari kebiasaan ibu dalam 
membawa anak ke posyandu, imunisasi, tindakan saat anak diare, mencuci 
tangan dengan sabun, mencuci bahan makanan.  Seiring dengan rendahnya 
pengetahuan gizi dan kesehatan ibu, praktek gizi dan kesehatannya pun rendah 
(Gambar 24). Oleh karena itu program perbaikan praktek gizi dan kesehatan 
dapat disosialisasikan secara terintegrasi di posyandu bagi para ibu, atau di 
sekolah bagi anak-anak.  Praktek mencuci tangan dengan menggunakan ember 
bertutup dan berlubang kecil untuk mengalirkan air dapat diajarkan dalam 
program tersebut guna menghemat air yang terbatas.  Prinsip penyaringan air 
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menjadi air layak minum juga dapat diajarkan di sekolah agar anak-anak di desa 
penelitian juga dapat mengenal teknik  penyaringan air minum secara sederhana. 

Di desa penelitian masih terdapat 30 persen ibu yang tak memiliki KMS, dan 
terdapat 67,3 persen ibu yang tak biasa mencuci tangan dengan sabun sebelum 
memegang anak, serta masih terdapat ibu yang tidak memberikan imunisasi 
kepada balita (6,7%) dan membiarkan saja jika anak balita mencret (5,3%) 
(Gambar 25).  Beberapa program pilihan antara lain: pemberian KMS yang 
dipegang oleh ibu balita, dan posyandu mencatat dalam buku penimbangan 
kader.  Pilihan lain adalah kepastian adanya bidan dan imunisasi setiap kali 
berlangsung posyandu.  Karena di Desa Nunleu tak terdapat bidan desa maka 
usulan penempatan bidan di desa ini harus mendapatkan  prioritas.  Penyuluhan 
tentang penanganan balita mencret juga harus dilakukan, termasuk pencegahan 
agar balita tak mengalami mencret. 

        

 
Di wilayah penelitian juga masih terdapat praktek kesehatan yang keliru, yaitu 
masih berlakunya adat untuk menempatkan ibu nifas di rumah bulat yang 
berfungsi sebagai dapur, serta membuang air susu ibu yang pertama karena 
dianggap susu basi sehingga anak diberi minuman selain ASI sedini mungkin 
(Box 3).   

Dilihat dari sisi ibu atau pengasuh pengganti sebagai pemangku kewajiban (duty 
bearer) terhadap anak, maka kapasitas ibu tampaknya belum cukup baik yang 
berakibat pada status gizi dan kesehatan anak yang belum memuaskan.  
Demikian pula bila dilihat dari fungsi ibu sebagai pemilik hak (right holder) maka 
di wilayah penelitian ini fungsi ibu untuk mendapatkan hak keleluasaan untuk 
mengasuh anak belum dapat terpenuhi karena ibu memiliki beban kerja ganda 
yang berat (lihat Box 2).  Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terdapat 
kesenjangan kapasitas di wilayah penelitian, sebab ibu tak memiliki kapasitas 
pengetahuan gizi dan kesehatan yang memadai, tak memiliki kapasitas untuk 
memperoleh waktu mengasuh anak yang memadai karena ia harus membantu 
suami di ladang/kebun, tak mempunyai kapasitas untuk menolak peran ganda 
perempuan yang ditetapkan oleh adat dan tradisi.  Sementara itu suami atau 
ayah sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) juga tak memiliki kapasitas 
pengetahuan untuk mendukung ibu secara sosial dan psikologis, tak memiliki 
kapasitas untuk menolak adat.  Di sisi lain kader posyandu dan bidan desa di 

Gb 24.  Sebaran Ibu menurut Kategori 
Praktek Gizi & Kesehatan 

 

Gb 25.  Persentase Ibu di tiga Desa 
Penelitian dalam hal Praktek 
Gizi  &  Kesehatan 
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wilayah penelitian juga tak memiliki kapasitas untuk meminta dukungan sarana 
dan prasarana posyandu dan polindes, dan tak memiliki kapasitas pengetahuan 
yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan gizi kesehatan ibu.  Hal ini 
dapat dilihat dari kurangnya waktu untuk penyuluhan gizi kesehatan di 
posyandu/polindes, dan kurangnya kunjungan rumah.  Diduga peran kader dan 
bidan desa juga terkendala oleh beban peran ganda mereka sebagai 
perempuan.  Dari hasil FGD para kader di wilayah penelitian adalah juga ibu 
yang masih memiliki anak usia balita.    

13. Riwayat Pemberian ASI dan Kebiasaan Makan Balita 

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi.  Pada Tabel 35 
disajikan riwayat pemberian ASI pada anak balita.  Pada Tabel tersebut terlihat 
bahwa sekitar 15 persen Ibu tidak memberikan kolostrum pada anaknya, padahal 
kolostrum memberikan manfaat untuk melindungi anaknya dari berbagai penyakit 
infeksi. 

Sekitar 13 persen Ibu tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya.  Ibu-ibu 
yang memberikan ASI eksklusif sampai kurang dari 4 bulan hanya 44 persen, 
bahkan yang memberikan sampai 6 bulan lebih rendah lagi, yaitu hanya 24 
persen. Pemberian ASI eksklusif yang umumnya kurang dari 4 bulan ini terkait 
dengan budaya setempat.  Berdasarkan hasil FGD dan survei pada umumnya 
masyarakat masih memberikan makanan prelakteal pada awal kelahiran, bahkan 
masih ada orang tua yang mengunyahkan makanan untuk bayinya.  Disamping 
itu aktivitas ibu diladang juga turut andil dalam mempersingkat ASI eksklusif.  
Keadaan ini menunjukkan bahwa ASI belum banyak dimanfaatkan oleh Ibu-ibu. 

Tabel 35. Sebaran Anak Balita menurut Keragaan Riwayat Pemberian ASI 
Riwayat Pemberian ASI dan Kebiasaan Makan Balita n % 

Ibu memberikan kolustrum kepada balita selama beberapa hari 
setelah melahirkan 

  

- tidak 22 14,7 
- ya, tetapi tidak teratur 0 0,0 
- ya, sejak awal hingga keluar ASI 128 85,3 

Anak diberikan ASI Eksklusif sampai berusia 4-6 bulan   

- Tidak 19 12,7 
- Ya, sampai kurang dari 4 bulan 66 44,0 
- Ya, sampai 4-6 bulan 29 19,3 
- Ya, sampai 6 bulan 36 24,0 

Lama anak diberi ASI   

- ≤ 6 bulan 7 4,7 

- 6-12 bulan  24 16,0 
- 12-23 bulan 94 62,7 
- ≥ 24 bulan 25 16,7 

Usia anak mulai diberikan makanan atau minuman selain ASI   

- Sejak lahir 11 7,3 
- kurang dari 2 bulan 58 38,7 
- 3 bulan 17 11,3 
- 4 bulan 64 42,7 

ASI semestinya diberikan sampai anak berusia 24 bulan (2 tahun).  Pada 
penelitian ini ditemukan hanya 16 persen ibu-ibu yang memberikan ASI sampai 
anaknya berusia dua tahun.   

Pada umumnya anak sudah diberi makanan selain ASI sebelum berusia 4 bulan, 
bahkan 7 persen ibu memberikan makanan selain ASI semenjak bayinya lahir.  
Persentase anak yang diberi makanan selain ASI pada usia kurang dari 2 bulan 
mencapai 38 persen. Banyaknya ibu yang memberikan kepada anaknya 
makanan selain ASI sebelum usia 4 atau 6 bulan sebagian besar karena alasan 
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kebiasaan. Masyarakat di wilayah penelitian mempunyai kebiasaan memberikan 
makanan kepada anak setelah usia 40 hari atau setelah keluar dari gereja 
berupa pisang lumat atau telur rebus.  

Pada Tabel 36 disajikan kebiasaan makan anak balita. Sekitar 53 persen anak 
sudah mendapatkan makanan lunak sejak beberapa hari setelah lahir, 3 persen 
mendapatkan makanan cair. Sekitar 19 persen anak mendapatkan bubur setelah 
usia 4 bulan dan 25 persen mendapatkan makanan cair, lumat, lembik dan 
makanan dewasa setelah usia 4 atau 6 bulan.  Keadaan ini menunjukkan bahwa 
masih banyak ibu-ibu yang belum mengerti cara pemberian makanan pada 
anaknya. 

Jenis makanan atau minuman selain ASI yang diberikan sebelum usia 4 bulan 
pada umumnya (53%) adalah makanan padat.  Makanan padat yang pertama 
kali diberikan pada umumnya (96%) adalah pisang lumat/bubur saring/bubur 
tepung beras/bubur tepung jagung.  Frekuensi pemberian makan tersebut pada 
umumnya 3 kali sehari (99%).  Sekitar 46 persen anak tidak pernah minum susu 
dan yang jarang minum susu mencapai 35 persen.   

Tabel 36. Sebaran Anak Balita menurut Kebiasaan Makan 
Riwayat Pemberian ASI dan Kebiasaan Makan Balita n % 

Anak diberi MP-ASI sebelum berusia 4 bulan   
- Ya, diberikan makanan lumat sejak bbrp hari setelah lahir 79 52,7 
- Ya, diberikan makanan cair atau susu formula 5 3,3 
- Tidak, diberikan bubur setelah 4 bulan 29 19,3 
- Tidak, diberikan setelah 4 atau 6 bulan mulai makanan cair, 

lumat, lembik, makanan dewasa 
37 24,7 

Jenis makanan atau minuman selain ASI yang diberikan 
sebelum anak berusia 4 bulan 

  

- Makanan padat 80 53,3 
- Makanan cair 5 3,3 
- Tidak diberikan makanan atau  minuman apapun 65 43,3 

Makanan padat yang pertama kali diberikan   
- Biskuit/kue 0 0,0 
- Bubur nasi 6 4,0 
- Pisang lumat/bubur saring/bubur tepung beras/bubur tepung 
jagung 

144 96,0 

Frekuensi makan anak dalam 1hari   

- 1 kali 0 0,0 

- 2 kali 1 0,7 
- 3 kali 149 99,3 

Balita biasa minum susu   
- tidak pernah 70 46,7 
- ya, jarang 53 35,3 
- ya, kadang 15 10,0 
- ya, selalu setiap hari 12 8,0 
Nafsu makan anak secara umum   
- Sulit makan sejak lahir 14 9,3 
- Kadang sulit, lebih sering mudah 22 14,7 
- Tidak ada kesulitan dan gangguan nafsu makan selama ini 114 76,0 

Anak-anak di daerah penelitian ini pada umumnya tidak mengalami kesulitan 
makan.  Sekitar 24 persen anak yang mengalami (atau kadang-kadang) kesulitan 
makan. 
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14. Pengasuhan Psikososial 

Engel, Menon dan Haddad (1997) menyebutkan bahwa praktek pengasuhan ibu 
kepada anak adalah penting dalam hal kuantitas dan kualitas waktu yang 
diluangkan untuk berinteraksi dengan anak.  Dalam penelitian ini alokasi waktu 
dan kualitas pengasuhan ibu dilakukan tidak dengan pengamatan langsung, 
namun dengan mewawancarai ibu.  Dari Gambar  26 terlihat bahwa praktek 
pengasuhan ibu dengan kategori kurang (<60% skor) terdapat pada lebih dari 
separuh ibu di wilayah penelitian, dan hanya 2 persen ibu yang memiliki kualitas 
pengasuhan psikososial dengan kategori baik. 

Box 3 
 “Tradisi Ibu Nifas Tinggal di Rumah Bulat” 

 

Hingga saat ini di Desa Nunleu dan Belle bahkan pada beberapa keluarga di 
daerah yang terpencil di Desa Noinbila masih berlaku tradisi dimana ibu baru 
melahirkan dan bayinya akan tinggal di rumah bulat (ruangan yang biasa 
difungsikan sebagai dapur) sampai masa nifasnya berakhir. Perempuan  
desa yang baru saja melahirkan diharuskan taat  terutama terhadap jenis 
makanan, aturan menyusui, aturan mandi dengan air yang cukup panas dan 
tinggal di rumah bulat.  

Selama berada di rumah bulat, ibu hanya boleh mengkonsumsi jagung bose 
saja tanpa tambahan lauk (apalagi yang berminyak dan pedas) dan sayuran. 
Bahkan di beberapa tempat jagung bose yang boleh dikonsumsi oleh ibu 
adalah jagung bose setengah matang serta tidak boleh diberi tambahan 
kacang. Padahal, konsumsi kacang sangat baik untuk produksi ASI.   

Bayi tidak boleh disusui oleh ibunya selama 4 hari karena air susunya kena 
angin dan basi. Oleh karena itu  air susunya harus diperas keluar termasuk 
KOLOSTRUM. Kolostrum yang berwarna kuning dianggap kotor sehingga 
tidak boleh diminum oleh bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, bayi diberi teh 
atau madu atau air tajin atau disusui oleh perempuan lain (kerabatnya) yang 
sedang menyusui. 

Perempuan yang baru melahirkan harus dikompres dengan air yang cukup 
panas dengan harapan agar air susunya lancar mengalir. Ia pun harus tahan 
panas api yang tetap hidup di bawah tempat tidurnya (balai-balai) atau 
tempat duduknya (bangku) selama masa tertentu yang secara tradisional 
berbeda menurut ketentuan setiap keluarga suku TTS dengan maksud 
mengembalikan otot-otot yang renggang selama masa kehamilan dan 
melahirkan.  Suaminya berkewajiban secara tradisional mempersiapkan 
batang kayu besar yang dibakar untuk pendiangan isterinya yang baru 
melahirkan. 

Tetua adat menerangkan bahwa hal itu dapat mempercepat keringnya darah 
nifas dan rahim cepat tertutup kembali.  Menurut mereka para ibu di sini 
sudah biasa, tak sesak nafas, sehat, demikian pula bayinya. 

Ketika ditanyakan pada kader di Desa Noinbila tentang kebiasaan ini, 
ternyata tradisi ini di Desa Noinbila sudah mulai berubah, yaitu ibu tak lagi 
berada di rumah bulat, tetapi si ibu tinggal bersama anggota keluarga lain di 
rumah, hanya selama nifas si ibu dibuatkan kursi khusus yang dilubangi 
dudukannya dan ditempatkan tungku kecil untuk bara api yang diletakkan di 
bawah kursi agar panasnya dapat dirasakan oleh si ibu nifas. 
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Berdasarkan jenis perilaku 
pengasuhannya seperti disajikan pada 
Gambar 27, terlihat bahwa ibu di desa 
penelitian masih perlu diperbaiki dalam 
hal pengasuhan psikososialnya kepada 
anak, terutama karena secara rata-rata 
para ibu tak membelikan mainan kepada 
anak (60%), tak mendongeng dan 
membacakan cerita (81,3%), serta masih 
terdapat ibu yang sering mengumpat dan 
mengatakan kata-kata negatif kepada 
anak, memukul dan mencubit anak, serta 
tidak membelai dan mencium anak 
balitanya. Padahal Engel, et.al (1997), 
Brewer (1992)2, Stewart (1982)3 telah 
mengungkapkan pentingnya komunikasi 

verbal ibu pada anak, serta pemberian 
stimulasi melalui alat permainan, buku-
buku dan aktivitas bermain bagi 
perkembangan kognitif dan intelektual 

anak.  Oleh karena itu program ”parenting” dapat menjadi salah satu program 
dalam upaya menumbuh kembangkan anak-anak di desa penelitian. Hal ini 
karena kebiasaan dan perilaku positif, hangat dan kasih sayang kepada anak-
anak sejak dini akan membentuk perasaan dan perilaku anak ketika ia dewasa 
kelak.  Myers (1992) dan Zeitlin (1990) juga mengungkapkan pentingnya kasih 
sayang dan perhatian ibu sebagai salah satu upaya menstabilkan emosi anak 
yang berfungsi dalam membentuk selera makan dan akhirnya akan menentukan 
status gizi anak.   
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Gb 27. Persentase Ibu menurut Jenis Praktek Pengasuhan 

Hasil penelitian Popkin (1980) dengan menggunakan metode recall, 
mengungkapkan bahwa BB/U anak usia 1-35 bulan pada umumnya lebih tinggi  
dibandingkan anak yang menerima lebih sedikit waktu pengasuhan.  Hasil 
penelitian Blau, Guilkey and Popkin (1996) dengan metode recall, juga 
melaporkan bahwa alokasi waktu pengasuhan secara signifikan berhubungan 
dengan peningkatan berat badan anak usia 0-24 bulan di Cebu, Philipina.  Dalam 

                                                
2
 Early Child Education 

3
 The Developing Child 

Gb 26. Sebaran Ibu menurut Kategori 
Pengasuhan Ibu 
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Gb 28.  Sebaran Ibu menurut 
Alokasi Waktu untuk Anak 

 

penelitian ini alokasi waktu ibu hanya diperoleh dari wawancara kepada ibu 
dengan membuat selang antara < 1 jam, 1-6 jam dan >6 jam, sehingga tidak 
dapat menentukan rata-rata alokasi waktunya.  Dari Gambar 28 diketahui bahwa 
secara rata-rata sekitar  56 persen ibu mengalokasikan waktunya lebih dari 6 jam 
per hari untuk anak.  Jumlah waktu 6 jam per hari tersebut cukup tinggi 
mengingat mayoritas ibu di daerah penelitan adalah termasuk ibu bekerja. 

Dari Gambar 29 diketahui bahwa saat ibu bekerja terdapat variasi dalam 
pengasuhan anak, yaitu persentase terbesar adalah membawa anak ke tempat 
bekerja (ladang, huma), kemudian diikuti oleh pengasuhan oleh pengganti ibu, 
yang terutama adalah kakak dari anak balita, nenek/kakek serta saudara.  
Suami/ayah merupakan individu yang tak dapat menjadi pengasuh pengganti 
karena pekerjaan sebagai pencari nafkah utama. Keberadaan kakak kandung 
sebagai pengasuh pengganti ibu dapat berdampak negatif terutama bila usia 
kakak adalah masih usia sekolah, karena faktor usia pengasuh, yaitu orang 
dewasa yang matang dan kompeten menjadi salah satu determinan dalam 
kualitas pengasuhan.  Seperti disebutkan Engel (1992) yang mengatakan bahwa 
tanpa kehadiran orang dewasa yang kompeten maka anak akan beresiko 
mengalami kematian yang lebih tinggi :  “ care by anyone but the mother or a 
competent adult in the first year of life is associated with higher infant mortality” 

         
 
 
 

15. Riwayat Kesehatan Anak 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu (pengasuh) balita, sebagian besar 
anak balita pernah sakit dalam tiga bulan terakhir (89,3%) dengan rata-rata lama 
sakit adalah 8 hari dan frekuensi sakit dua kali. Pada Tabel 37 terlihat bahwa 
persentase terbesar anak balita anak balita yang sakit memiliki lama sakit >7 hari 
(39,3%). 

Tabel 37. Sebaran Anak Balita menurut Lama Sakit (3 Bulan Terakhir) 
Lama Sakit (hari) N % 

Tidak pernah 16 10,7 
1-3   31 20,7 
3-7  44 29,3 
>7  59 39,3 

Rata-rata ± std 8,0±7,3 

Gb 29.  Persentase Pengasuh Anak 
saat Ibu Bekerja 
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Gb 30. Sebaran Anak Balita  
menurut  Kategori 
Perilaku Hidup 
Sehat 

Jenis penyakit yang diderita anak balita dalam tiga bulan terakhir yaitu 
panas/demam, pilek/influenza, batuk biasa (ISPA), batuk pilek, sakit mata, diare, 
mencret biasa, sakit kulit, malaria, dan sakit perut. Tabel 38 menunjukkan bahwa 
di ketiga desa lokasi penelitian, penyakit yang paling sering diderita anak balita 
yaitu demam (60,3%) dan menempati urutan kedua yaitu mencret (41,9%). 
Adanya penyakit dapat menyebabkan gangguan penyerapan zat-zat gizi yang 
dikonsumsi oleh anak balita. Hal ini dapat menjadi penyebab langsung terjadinya 
permasalahan gizi. 

Tabel 38. Jenis Penyakit yang Pernah Diderita Anak Balita  (3 Bulan Terakhir) 
Jenis Penyakit n % 

Panas/demam 82 60,3 
Pilek/influenza 34 25,0 
Batuk biasa (ISPA) 14 10,3 
Batuk pilek 26 19,1 
Sakit mata 1 0,7 
Diare (>3 kali) 1 0,7 
Mencret biasa 57 41,9 
Sakit kulit 3 2,2 
Malaria 1 0,7 
Sakit perut 14 10,3 

 

16. Perilaku Hidup Sehat Anak 

Perilaku hidup sehat anak biasanya tergantung pada perilaku yang dicontohkan 
oleh ibu maupun lingkungannya. Kebiasaan ini haruslah diterapkan sejak kecil, 
karena biasanya perilaku yang sudah dibiasakan sejak kecil akan terus dilakukan 
sampai anak dewasa.  Pada Gambar 30  diperlihatkan bahwa sebaran perilaku 
hidup sehat anak balita di wilayah penelitian sebagian besar (78%) berada pada 
kategori kurang, dan hanya 5,3 persen yang tergolong baik.  

Kondisi ini antara lain disebabkan keterbatasan air 
bersih sebagai salah satu faktor penghambat bagi 
masyarakat di ketiga desa ini. Akses untuk 
mendapatkan air bersih terkadang sangat jauh, 
terutama jika sedang musim kemarau. Ibu-ibu 
dihadapkan dengan kenyataan apakah akan 
menggunakan air yang ada untuk mencuci tangan 
anaknya atau untuk minum dan memasak.  

Sebagian besar balita di ketiga desa mandi dua 
kali sehari dan selalu menggunakan sabun. 
Namun, mereka tidak terbiasa menyikat gigi 
dengan pasta gigi karena keterbatasan 
pendapatan. Sikat gigi mereka dengan kulit pinang 
atau batang pohon (Box 5). Lebih dari separuh 
balita memiliki kebiasaan keramas lebih dari 3 kali 
setiap minggu. Namun, biasanya mereka tidak 

keramas menggunakan sampo, melainkan 
menggunakan sabun mandi ataupun sabun 
detergen. Sabun detergen digunakan karena 
dengan sedikit saja sabun detergen akan 
mendapatkan busa yang banyak. Selain itu juga 

supaya mereka tidak mengeluarkan uang lagi untuk membeli sampo. 
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Box 4 
Aku Gosok Gigi dengan Batang Pohon 

 

Tiap hari saya gosok gigi, kadang pakai pasta gigi, tapi lebih sering 
pakai batang pohon bunga bonsai.  Batang pohon yang dimaksud 
anak-anak sekolah  Desa Nunleu adalah batang pohon teh-tehan 
yang biasanya digunakan sebagai tanaman pagar yang berdaun 
hijau mirip dengan daun teh,  atau menggunakan batang pohon 
jambu timor, jambu air atau kulit pinang .  Prinsip menggosok giginya 
sama persis seperti orang Arab menggosok gigi atau “siwak” yaitu 
dengan menggosok-gosokan batang pohon ke sela-sela gigi agar 
kotoran yang ada menempel turun hingga batang pohon menjadi 
hancur dan kemudian dikeluarkan dari mulut. 

Lebih dari separuh balita tidak mencuci tangannya dengan sabun dan mencuci 
tangannya dengan air saja setelah buang air besar. Balita di ketiga desa 
umumnya memotong kuku mereka satu kali dalam sebulan. Padahal, untuk anak 
balita yang senang sekali bermain dan memegang barang-barang yang baru bagi 
mereka memotong kuku adalah hal yang sangat penting karena kotoran akan 
tersimpan di kuku yang panjang.  Sebanyak 38 persen balita selalu mencuci 
tangan sebelum makan, 36,7 persen kadang-kadang mencuci tangan sebelum 
makan dan 25,3 persen tidak pernah mencuci tangan sebelum makan.  

Balita di wilayah penelitian sebagian besar (60%) tidak pernah mencuci kakinya 
sebelum tidur, padahal mereka biasanya tidak memakai alas kaki ketika bermain 
di luar rumah (Gambar 31). Selain itu, sebagian besar keluarga memiliki rumah 
yang berlantaikan tanah. Banyaknya sumber-sumber kuman penyakit dan 
kebersihan rumah yang secara umum masih belum baik membutuhkan perhatian 
yang serius dalam upaya menerapkan perilaku hidup sehat. Hal inilah yang 
diduga menjadi penyebab tingginya morbiditas penyakit infeksi dan rendahnya 
status gizi anak balita. 

 

Gb 31. Sebaran Anak Balita menurut Kebiasaan Perilaku Hidup Sehat 
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I. KETERKAITAN ANTAR VARIABEL 

1. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kecukupan Pangan dan  
    Status Gizi Balita  

Dari kerangka pikir UNICEF disebutkan bahwa Status gizi anak balita ditentukan 
oleh banyak faktor yang bersifat langsung (immediate causes) maupun tak 
langsung (underlying causes) ataupun penyebab dasar yang bersifat makro (root 
causes) (Engel, Menon & Hadad 19974).  Dari kerangka pikir tersebut maka 
penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi anak antara lain adalah 
tingkat konsumsi dan status kesehatan anak balita.  Sementara penyebab tak 
langsung terhadap status gizi yang menentukan konsumsi dan status kesehatan 
anak balita antara lain adalah : pengasuhan makan, kebiasaan dan frekuensi 
makan, pengasuhan psikososial, lingkungan fisik rumah, pengetahuan dan 
praktek gizi kesehatan yang dilakukan ibu, akses ibu terhadap informasi gizi 
kesehatan dan sarana kesehatan, perilaku hidup sehat anak balita, karakteristik 
keluarga (status sosial ekonomi, pengeluaran keluarga, tingkat pendidikan 
orangtua, dukungan sosial dari keluarga dan keluarga luas5), karakteristik ibu 
(tingkat pendidikan, status dan beban kerja ibu, tingkat stress ibu6, alokasi waktu 
dan kualitas pengasuhan ibu untuk anak balita). 

Seperti disajikan pada Tabel 39 tampak bahwa karakteristik keluarga seperti 
lama pendidikan ayah, pengeluaran keluarga baik untuk pangan, non pangan 
dan total, serta produksi pertanian keluarga memiliki hubungan yang positif dan 
signifikan dengan tingkat konsumsi energi dan protein anak balita.  Ini berarti 
peningkatan atau perbaikan status social ekonomi keluarga meningkatkan 
konsumsi dan kecukupan konsumsi energi dan protein anak balita di wilayah 
penelitian.  Dengan demikian upaya peningkatan konsumsi dan kecukupan 
konsumsi dapat dilakukan melalui program peningkatan pendapatan keluarga. 

Tabel 39. Korelasi Antara Tingkat Konsumsi dan Status Gizi dengan Karakteristik 
Keluarga  

Variabel Independen 

Variabel Dependen Tingkat 
Konsumsi 

Energi 

Tingkat 
Konsumsi 

Protein 

Status Gizi 
Balita 
(BB/U) 

Status 
Gizi Balita 
(BB/TB) 

Status 
Gizi Balita 

(TB/U) 

Umur Ayah -0,042 -0,016 0,013 0,108 -0,119 

Umur Ibu -0,025 0,002 0,074 0,122 -0,018 

Lama Pendidikan Ayah 0,166** 0,174** -0,023 -0,209** 0,192** 

Lama Pendidikan Ibu 0,0134 0,177** 0,043 -0,084 0,171** 

Jumlah Anggota Keluarga 0,126 0,178** 0,026 0,104 -0,081 

Lingkungan Fisik 0,054 0,079 0,226*** 0,145* 0,164** 

Pengeluaran Pangan 0,256*** 0,234*** -0,051 -0,160* 0,130 

Pengeluaran Non Pangan 0,338*** 0,341*** 0,116 0,045 0,135* 

Total Pengeluaran 0,334*** 0,321*** 0,022 -0,085 0,152* 

Produksi Pertanian 0,154* 0,141* 0,037 -0,028 0,089 

Keterangan: Sig* (p<0,1); Sig** (p<0,05); Sig***(p<0,005) 

 
Dilihat dari karakteristik ibu, akses ibu kepada informasi gizi kesehatan, 
pengetahuan gizi ibu, praktek perilaku gizi serta kualitas pengasuhan ibu 
berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat konsumsi energi dan protein.  

                                                
4 Engel, Menon & Haddad (1997) : Care in Nutrition, IFPRI. 
5
 Engel et.al (1997) 

6
 Engel et.al (1992; 1997). 
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Sementara pengetahuan gizi dan praktek perilaku gizi ibu berhubungan positif 
dan signifikan dengan status gizi balita (Tabel 40. Pada Tabel 40 tampak 
pengaruh sosial ekonomi dan pengetahuan dan perilaku gizi dan kesehatan 
terhadap status gizi terlihat pada indikator TB/U, hal ini karena indikator tersebut 
mencerminkan masalah gizi kronis yang berlangsung bertahun-tahun.  
Sementara indikator akut (BB/TB) terutama dipengaruhi oleh lingkungan fisik 
yang buruk dan pengeluaran pangan yang berfluktuasi antar musim.   

Berdasarkan temuan ini maka terdapat beberapa alternatif bagi peningkatan 
akses ibu terhadap informasi gizi dan kesehatan yaitu antara lain melalui 
program jangka pendek : 1) revitalisasi posyandu dengan pelatihan bagi kader 
posyandu tentang pengetahuan gizi kesehatan; 2) penyediaan sarana posyandu 
lebih memadai dengan ketersediaan dacin, microtoice, KMS, buku registrasi dan 
pencatatan posyandu; 3) peningkatan kapasitas kader dalam memberikan 
penyuluhan maupun konseling; 4) pembuatan poster yang interaktif tentang 
makanan bergizi dan bagaimana memilih, mengolah bahan makanan bergizi 
yang ada di masing-masing desa; 5) peningkatan kapasitas ibu dalam 
pengasuhan psikososial sebagai bagian dari program “parenting”, atau “parent-
involvement program” di lembaga pendidikan formal dan non formal yang ada di 
desa, melalui posyandu, Pos PAUD, TK, dan lain-lain. 

Tabel 40.  Korelasi Antara Karakteristik Ibu dan Karakteristik Anak dengan  Tingkat 
Konsumsi dan Status Gizi Anak  

Variabel Independen 

Variabel Dependen Tingkat 
Konsumsi 

Energi 

Tingkat 
Konsumsi 

Protein 

Status Gizi 
Balita 
(BB/U) 

Status 
Gizi Balita 
(BB/TB) 

Status 
Gizi Balita 

(TB/U) 

Karakteristik Ibu      

Akses Informasi Gizi dan 
Kesehatan Ibu 0,240*** 0,178** -0,048 0,014 -0,063 

Pengetahuan Gizi Ibu 0,248*** 0,236*** 0,053 -0,069 0,176** 

Perilaku Gizi Ibu 0,339*** 0,312*** 0,132 -0,048 0,244*** 

Kualitas Pengasuhan 0,306*** 0,257*** 0,008 -0,091 0,108 

Karakteristik Anak      

Kebiasaan Makan Balita 0,192** 0,198** 0,083 -0,002 0,124 

Perilaku Hidup Sehat Balita 0,337*** 0,364*** 0,092 -0,081 0,249*** 

Keterangan: Sig* (p<0,1); Sig** (p<0,05); Sig***(p<0,005) 

Karakteristik anak yang mencakup kebiasaan makan balita dan perilaku hidup 
sehat anak berhubungan positif dengan tingkat konsumsi energi dan protein.  
Perilaku hidup sehat anak juga berhubungan positif dan signifikan dengan status 
gizi anak balita (Gambar 32).  Berdasarkan temuan ini maka program perbaikan 
konsumsi atau kebiasaan makan bagi anak balita serta perbaikan perilaku hidup 
sehat harus dijadikan prioritas.  Mengingat perilaku makan dan perilaku hidup 
sehat anak balita adalah merupakan tanggung jawab orangtua khususnya ibu, 
maka penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan ibu dalam kebiasaan makan dan hidup sehat anak patut menjadi 
program bagi perbaikan gizi anak balita di wilayah penelitian.    
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2.  Karaktersitik Sosial Ekonomi Anak Gizi Buruk, Gizi Kurang Dan Gizi 

Normal 

Penjelasan di atas memberikan informasi tentang determinan masalah gizi 
kurang yang kemudian disajikan dalam bentuk Flower Model. Dalam bahasan 
berikut akan disajikan karakteristik sosial-ekonomi, demografi dan konsumsi 
pangan pada anak balita yang mengalami masalah stunting karena masalah gizi 
kurang di wilayah studi ini adalah masalah kronis karena kemiskinan yang 
dicirikan oleh masih tingginya prevalensi stunting. Karakteristik serupa untuk 
wasting dan underweight disajikan pada Lampiran. 

Nampak bahwa beberapa karakteristik sosial-ekonomi dan demografi pada 
keluarga dengan anak balita yang memiliki status gizi normal relatif lebih baik 
dibanding anak dengan severe stunted, khususnya untuk pengeluaran pangan 
per kapita (pengeluaran pangan keluarga pada anak normal 44 persen lebih 
tinggi dibanding pada anak severe stunting), dan pengeluaran total (normal 35 
persen lebih tinggi). Demikian halnya dengan hasil pertanian pada keluarga 
dengan status gizi anak normal 50 persen lebih tinggi dibanding pada keluarga 
dengan anak severe stunting. Meski pemilikan lahan relatif sama, namun 
penghasilan yang berbeda dari sektor pertanian mengindikasikan bahwa 
perbaikan ketahanan pangan keluarga melalui peningkatan hasil pertanian akan 
dapat memperbaiki status ekonomi keluarga dan berdampak positif terhadap 
status gizi anak.  Meski sama-sama cukup rendah, namun karakteristik ibu 
(pendidikan, pengetahuan, praktek kesehatan) maupun praktek hidup sehat anak 
relatif lebih baik pada anak dengan status gizi normal dibandingkan mereka yang 
severe stunting.  

Dalam hal konsumsi energi dan zat gizi lain nampak bahwa anak severe stunting 
relatif lebih tinggi dibanding anak dengan status gizi normal meski keduanya 
masuk dalam satu kelompok defisiensi tingkat sedang. Perbedaan ini terjadi 
karena pada saat studi sebagian anak-anak yang mengalami kurang gizi di 
wilayah studi, khususnya di Noinbilla  sedang mendapat bantuan PMT dari salah 
satu lembaga swadaya masyarakat. 

Kualitas Pengasuhan 

Jumlah Anggota 
Keluarga 

Gb 32.  Flower Model Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status 
Gizi Anak Balita di Tiga Lokasi Penelitian 
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Tabel 41.    Karakteristik Sosial Ekonomi, Karakteristik Ibu, Karakteristik Anak,  Konsumsi 
Pangan dan Status Kesehatan Anak menurut Status Gizi TB/U di Wilayah 
Penelitian 

TB/U 
Variabel 

Normal Stunting 
Severe 

Stunting 

Umur Ayah (th) 37 34 39 

Umur Ibu (th) 32 29 32 

Lama Pendidikan Ayah (th) 6,4 6,2 5,1 

Lama Pendidikan Ibu (th) 6,3 6,4 4,9 

Jumlah Anggota Keluarga (orang) 5,2 4,7 5,7 

Skor Kondisi Lingkungan Fisik (maks 100) 52 48 46 

Pengeluaran Pangan (Rp/kap) 40.640 30.937 28.094 

Pengeluaran Non Pangan (Rp/kap) 29.401 26.203 23.703 

Total Pengeluaran (Rp/kap) 70.041 57.140 51.797 

Hasil Penjualan Produk Pertanian (Rp/musim) 1.295.940 1.283.303 857.024 

Skor Akses Informasi Gizi dan Kesehatan Ibu 
(maks 100) 

63 63 63 

Nilai Pengetahuan Gizi Ibu (maks 100) 16 9,8 7,0 

Skor Praktek Gizi dan Kesehatan Ibu (maks 100) 75 75 69 

Skor Kualitas Pengasuhan (maks 100) 55 55 49 

Skor Kebiasaan Makan Balita (maks 100) 65 71 60 

Skor Perilaku Hidup Sehat Balita (maks 100) 51 47 36 

Lama  Sakit Balita (hari) 8,13 7,98 8,02 

Tingkat Konsumsi Energi (%) 83 83 88*) 

Tingkat Konsumsi Protein (gram) 81 81 89*) 

Luas Lahan (m
2
) 4.387 5.868 4.530 

Ayam 2,10 2,10 1,23 

Kambing 0,21 0,12 0,03 

Babi 1,29 0,72 0,46 

Sapi 0,25 0,31 0,42 

Gambaran tersebut secara jelas mengindikasikan bahwa untuk memperbaiki 
status gizi masyarakat harus dilakukan upaya-upaya jangka pendek dan jangka 
panjang.  Dalam jangka pendek diperlukan : pemberian makanan tambahan, 
terutama untuk anak-anak yang mengalami malnutrisi akut; yang disertai dengan 
peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang gizi dan kesehatan; 
perbaikan perilaku hidup sehat pada anak balita; perbaikan akses informasi gizi 
dan kesehatan; perbaikan pola asuh psikologis dan psikososial, serta pola 
makan dan kesehatan.  Karena anak-anak mengalami bukan hanya kurang zat 
gizi makro, namun juga zat gizi mikro, maka pengenalan ‘home fortification 
program’ seperti sprinkle dianjurkan untuk dilakukan. Sprinkle (di Indonesia saat 
ini telah dikembangkan serbuk “TABURIN” oleh Departemen Kesehatan). 
Perubahan perilaku melalui peningkatan pengetahuan dan praktek gizi dan 
kesehatan yang baik, khususnya melalui program diversifikasi pangan perlu 
dilakukan melalui capacity dan technical building. 

Sementara dalam jangka panjang perlu diupayakan perbaikan keadaan sosial 
ekonomi dan lingkungan fisik, dimana pertanian merupakan sektor yang sangat 
penting diperbaiki mengingat pada umumnya masyarakat hidup di sektor 
pertanian, dan hasil analisis menunjukkan produksi pertanian berpengaruh nyata 
terhadap pendapatan baik cash maupun inkind. Peran ketahanan pangan 
keluarga yang ditopang oleh produksi pangan keluarga dan manajemen 
cadangan pangan yang baik dapat mencegah terjadinya kelaparan dan kurang 
gizi, khususnya pada anak balita dan kelompok rawan lainnya. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
A. KESIMPULAN 
1. Prevalensi status gizi kurang pada anak bailta di wilayah studi dengan tiga 

indikator (underweight, stunting dan wasting) tergolong sangat tinggi. 
Prevalensi status gizi kurang dan buruk ini tergolong dalam masalah 
kesehatan masyarakat yang serius. Prevalensi “wasting” sangat tinggi (critical 
emergency situation; ≥15%). Prevalensi “stunting” dan “underweight” sangat 
tinggi menurut standar WHO masing-masing ≥40 persen dan ≥30 persen. 
Berdasarkan analisis menurut jenis kelamin prevalensi malnutrisi 
(underweight, stunting dan wasting) pada anak laki-laki lebih tinggi daripada 
prevalensi malnutrisi anak perempuan. 

2. Tingginya prevalenzi gizi kurang dan buruk anak balita di TTS dipengaruhi 
oleh tiga faktor utama, yaitu buruknya kualitas dan kuantitas konsumsi 
pangan sebagai akibat masih rendahnya ketahanan pangan keluarga, 
buruknya pola asuh dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan dengan 
rincian karakteristik faktor-faktor yang berpengaruh sebagai berikut: 

a. Konsumsi pangan keluarga dan anak balita rendah baik secara kuantitas 
maupun kualitas tidak memenuhi syarat gizi dan sepenuhnya masih 
menggantungkan pada produksi pertanian sendiri (subsisten). Tingkat 
konsumsi energi, protein, besi, kalsium masih jauh dibawah RDA 
(Recommended Dietary Allowance) karena tidak beragam dan tidak 
seimbang, hanya didominasi oleh pangan sumber karbohidrat. Konsumsi 
vitamin dan mineral sangat rendah. Balita pada umumnya mengkonsumsi 
bubur nasi atau bubur jagung tanpa lauk pauk (bubur kosong). Makanan 
sumber protein nabati jarang bahkan hampir tidak pernah dikonsumsi. 
Sayur-sayuran diberikan kepada balita tetapi tidak beragam dan dalam 
jumlah yang sedikit sehingga anak-anak tidak hanya defisit zat gizi makro 
tetapi juga zat gizi mikro (vitamin dan mineral) 

b. Pengetahuan gizi ibu masih rendah, demikian halnya dengan praktek 
pengasuhan kesehatan dan pemberian makan pada anak termasuk 
pemberian ASI,  perilaku hidup sehat anak balita, pola asuh ibu, dan 
kondisi lingkungan fisik (sanitasi dan keterbatasan air bersih), pendidikan 
ayah dan ibu. 

c. Masih terdapat kepercayaan dalam hal tabu makanan yang bertentangan 
dengan prinsip-prinsip gizi dan bila terus menerus dipraktekkan dapat 
merugikan status gizi khususnya pada anak balita, ibu hamil dan 
menyusui. Hal ini menjadi sangat penting karena sudah berhubungan 
dengan budaya sehingga perlu dilakukan upaya kongkrit dengan cara 
sosialisasi atau advokasi kepada tokoh masyarakat setempat.  

d. Aksesibilitas fisik dan aksesibilitas ekonomi terkendala oleh kurangnya 
sumber penghasilan dari sektor pertanian dan sektor lainnya serta 
jauhnya pasar dari lingkungan tempat tinggal.untuk pembelian pangan 
maupun penjualan hasil pertanian. Pasar yang tersedia berupa pasar 
mingguan yaitu buka seminggu sekali karena akses menuju pasar untuk 
warga cukup jauh. Warung yang menyediakan kebutuhan sehari-hari juga 
sangat jarang sehingga kegiatan ekonomi pedesaan kurang berkembang.  
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e. Produksi pangan cenderung monokultur dengan sistem tumpang gilir. 
Tanaman yang diusahakan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang 
merah, kacang paris, beberapa jenis sayuran (daun singkong, daun 
pepaya, wortel, sawi putih, sawi hijau, kembang kol, bawang merah, dan 
bawang putih) dan buah-buahan (khususnya pepaya dan  pisang); 
Komoditas perkebunan yang cukup berpotensi yaitu kemiri. Pohon kemiri 
banyak tumbuh secara liar di lereng-lereng pegunungan namun 
pemanfaatannya masih belum optimal dan belum dibudidayakan. 

f. Pertanian sepenuhnya masih tergantung pada alam, penanaman 
dilakukan sesuai dengan musim. Pemakaian sarana input pertanian yang 
tidak memadai atau masih sangat sederhana, luas pengusahaan lahan 
yang sempit dan sistem pengusahaan tanaman pangan masih tradisional. 
Kegiatan yang dilakukan petani hanya terbatas pada 
pengolahan/persiapan lahan dan penanaman. Serangan hama masih 
sering diabaikan oleh warga. Selain itu masyarakat sering juga 
dihadapkan pada resiko tanaman rusak sebagai akibat kemarau panjang, 
rendahnya curah hujan serta adanya gangguan angin kencang yang 
berpotensi terhadap kejadian rawan pangan.  

g. Ketersediaan pangan di keluarga sangat tergantung pada hasil panen. 
Masa tanam dilakukan satu kali dalam setahun karena curah hujan yang 
rendah dan tidak ada irigasi teknis. Saat mulai kesulitan atau 
berkurangnya jagung di tingkat keluarga, penduduk biasanya 
mengkonsumsi ubi atau selang-seling ubi-jagung sambil menunggu masa 
panen jagung kembali. Jagung disimpan untuk memenuhi kebutuhan 
selama satu tahun dalam bentuk tongkol kering, sedangkan untuk ubi 
disimpan di dalam tanah (mengambil saat akan mengkonsumsi).  

h. Usaha tani ternak merupakan salah satu penyumbang cash money yang 
cukup penting disamping pohon pinang, sayuran (wortel, bawang putih 
dan bawang merah), dan buah namun belum dikembangkan secara 
optimal sebagai sumber pendapatan keluarga. 

i. Cadangan pangan keluarga terdapat dalam dua bentuk, yaitu lumbung 
pangan keluarga (cadangan tongkol jagung) dan lumbung hidup dalam 
bentuk ubi-ubian (ubi kayu dan ubi jalar) dan ternak (ayam, sapi, kambing  
dan babi). Penetapan waktu penggunaan lumbung pangan diatur oleh 
adat, namun pengaturan penggunaan dalam keluarga diatur oleh ibu. 
Besaran cadangan pangan dalam lumbung tergantung dari hasil panen, 
namun secara umum belum ada perencanaan kebutuhan untuk cadangan 
pangan keluarga. Terdapat pengaturan waktu penggunaan cadangan 
pangan oleh adat yang ketat yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat, 
sehingga berdampak negatif karena cadangan pangan tidak bisa 
digunakan saat dibutuhkan.  

j. Peran perempuan dalam pengelolaan manajemen stok pangan, pola 
asuh makan dan pola asuh kesehatan sangat menonjol. Di dalam 
keluarga telah ada pembagian tugas dimana perempuan, pria dan anak 
laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-masing. Tidak ada 
diskriminasi jenis kelamin dalam pembagian makan. 

k. Strategi yang dilakukan pertama kali saat menghadapi rawan pangan 
adalah perubahan atau pengalihan pangan pokok dari beras menjadi 
jagung atau ubi kayu. Balita tetap mengkonsumsi nasi dalam bentuk nasi 
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kosong (nasi tanpa lauk pauk), sedangkan untuk orang dewasa 
mengkonsumsi jagung bose atau jagung katemak. Bila kondisi bertambah 
sulit, maka meminjam uang pada orang lain menjadi strategi berikutnya, 
kemudian menjual aset produktif yang dimiliki. Aset produktif yang dijual 
masyarakat umumnya adalah ternak kecil Jika kondisi paceklik atau 
kerawanan pangan terus berlanjut, maka strategi yang dilakukan 
masyarakat yaitu meminjam uang pada saudara, dan pilihan terakhir yaitu 
mengurangi frekuensi makan.  

B. REKOMENDASI  
Terkait dengan masih rendahnya status ketahanan pangan dan keluarga di 

wilayah penelitian, tim peneliti menyarankan pentingnya untuk melakukan 
intervensi terhadap dua penyebab langsung masalah gizi kurang di wilayah 
penelitian, yaitu aspek ketahanan pangan, pengasuhan dan kesehatan. Aspek 
praktek kesehatan yang melengkapi adalah ketersediaan air, fasilitas sanitasi 
dasar dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Secara rinci rekomendasi 
yang diajukan adalah sebagai berikut:  
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Tabel 42.  Analisis Penyebab Kurang Gizi di Wilayah penelitian, Kabupaten TTS dan Rekomendasi Program Intervensi 

Analisis 

Masalah dan Penyebab Peran Kesenjangan Kapasitas 
Rekomendasi 

Pelaku/ 
Penanggung-jawab 

Konsumsi pangan keluarga dan anak 
balita secara kuantitas maupun 
kualitas masih rendah dan tidak 
memenuhi syarat gizi.  Anak balita 
bukan hanya kurang zat gizi makro 
tetapi juga zat gizi mikro, khususnya 
besi, zinc, calsium, vitamin A dsb.   
Daya beli terhadap pangan sumber 
vitamin rendah sehingga memerlukan 
suplementasi dan atau pangan yang 
difortifikasi. 

Ibu 
Ayah 

Ibu dan  ayah memiliki 
pengetahuan terbatas 
tentang makanan aman, 
bergizi seimbang 
Ayah memiliki kapasitas 
terbatas untuk memenuhi 
kebutuhan pangan seluruh 
anggota keluarga (karena 
kemiskinan) 

- peningkatan pengetahuan dan praktek pembuatan 
makanan beragam bergizi seimbangn (prinsip-
prinsip diversifikasi pangan) dari bahan makanan 
local bagi ibu di posyandu/PKK./gereja 

- Pendistribusian sprinkle (home fortification)  
- Peningkatan produktivitas pangan dan 

manajemen cadangan pangan terutama di tingkat 
keluarga 

- Kader/bidan 
desa/pendeta 

 
- Penyuluh 

pertanian 
lapangan/kelompo
k tani 

- Guru sekolah 
 
- Dinas Kesehatan 

Balita, ibu hamil dan menyusui masih 
mentabukan beberapa jenis makanan 

Ibu 
Ayah 
Kader 
Bidan 
Tokoh 
masyarakat 

Ayah dan ibu tidak memiliki 
weweang untuk menolak 
tabu makanan sedangkan 
tokoh masyarakat memiliki 
pengaruh yang kuat untuk 
mengubah tabu makanan 

- identifikasi jenis makanan sebagai pengganti  
makanan yg tabu dengan kandungan gizi yang 
sama 

- Perlu ada upaya dialog dengan tomas, toda dan 
toga untuk mengatasi hal ini. 

- tokoh masyarakat 
- kader 
- bidan/kepala 

puskesmas 

Pengetahuan gizi ibu, praktek 
pengasuhan kesehatan dan 
pemberian makan pada anak 
termasuk pemberian ASI, masih 
rendah, Posyandu masih belum 
berfungsi optimal 

 

Ibu 
Ayah 
Kader 
posyandu 
Bidan 

Pengasuh dan kader 
memiliki pengetahuan 
gizi/praktek asuh kesehatan 
dan makan yang tidak 
memadai, sementara 
transfer informasi dari 
bidan/puskesmas kurang 
efektif 

- peningkatan kapasitas kader dalam menjalankan 
meja ke 5 posyandu untuk penyuluhan/konseling 
gizi 

- peningkatan kapasitas kader dengan 
training/refreshing kader/regenerasi kader 
posyandu 

- revitalisasi posyandu 
- Peningkatan pengetahuan gizi calon ibu/WUS 

melalui konseling pranikah/Sekolah (SD/SMP) 
- peningkatan pengetahuan dan praktek pembuatan 

makanan beragam-bergizi seimbang bagi anak 
usia sekolah 

- Pencanangan gerakan/kampanye ASI (eksklusif 
selama 6 bulan, dan menyusui selama 2 tahun) 

- Pengenalan manfaat sprinkle 

- Puskesmas/ 
   Dinkes 
- PLAN & LSM 
   lainnya 
- Greja 
- sekolah/ 
  Diknas 
- instansi  
  bekerjasama  
  dengan tokoh  
  masyarakat 
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Analisis 

Masalah dan Penyebab Peran Kesenjangan Kapasitas 
Rekomendasi 

Pelaku/ 
Penanggung-jawab 

- meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ayah 
tentang praktek pengasuhan, praktek pemberian 
makan, praktek pemberian ASI mendukung 
proses pengasuhan yang dilakukan oleh ibu 

Buruknya perilaku hidup sehat anak 
balita, anak-anak memiliki kuku 
tangan dan kaki kotor, tidak biasa 
hidup bersih  

Ibu/pengasuh 
Kader 
posyandu 

Ibu tidak memiliki 
pengetahuan memadai 
agar anak hidup bersih dan 
sehat, sementara  
sumberdaya ekonominya 
dalam menyediakan air 
bersih terbatas 
Di sisi lain pemerintah tidak 
mampu menyediakan air 
bersih untuk 
masyarakatnya 

- penyuluhan perilaku hidup sehat anak melalui 
posyandu, sekolah (kepada kakak dari anak 
balita), gereja 

- kemampuan komunikasi kader dalam 
menyampaikan pengetahuan untuk hidup bersih, 
dampaknya bila manusia hidup kotor, penyakit 
yang mungkin terjadi 

- penyediaan sumber air bersih di tempat terdekat 
denga warga masyarakat 

     (bak dan sumur penampungan air, kamar mandi 
dan wc umum) berupa sumur bor, serta tempat 
penampungan airnya  

- penyediaan tempat pengelolaan air /penyaringan 
air menjadi air bersih yang sehat dan layak minum 

- peningkatan pengetahuan/keterampilan  pelajar 
siswa SMP/SMA untuk mengolah air menjadi air 
bersih 

- Menanamkan perilaku hidup bersih di sekolah 
dengan kebiasaan mencuci tangan, menggosok 
gigi 

 

-Puskesmas/ 
polindes/ 
sekolah 
 
-Dinkes/ 
puskesmas 
 
-Dinkes/Distan 
 
- PLAN 
 
 
- guru/ 
fasilitator 
 
 
-guru/sekolah 
 

Kualitas pola asuh  makan, pola asuh 
psikososial rendah 

Ibu 
Keluarga 
luas 

Ibu tidak memiliki kapasitas 
untuk memberikan stimulasi 
yang tepat kepada anak, 
terdapat kapasitas yang 
terbatas dari keluarga luas 
dalam mentransfer 
nilai/norma kepada 
keluarga  

- peningkatan pengetahuan tentang kebiasaan 
makan, tata cara makan, cara pemberian makan, 
pola makan yang tepat bagi tumbuh kembang 
anak, melalui posyandu, polindes (konseling 
maupun penyuluhan) 

- penyuluhan, sosialisasi dan advokasi kepada 
tokoh masyarakat (tetua adat, pendeta, aparat 
desa) dalam menyebarluaskan nilai/norma yang 

-puskesmas/ 
  Polindes/ 
  kader 
- guru sekolah 
- gereja 
- PLAN 
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Analisis 

Masalah dan Penyebab Peran Kesenjangan Kapasitas 
Rekomendasi 

Pelaku/ 
Penanggung-jawab 

berhubungan dengan tata krama/etika memberi 
makan anak, menstimuli kemampuan motorik, 
verbal/bahasa, mental/intelektual anak, 
moral/spiritual anak 

- penyadaran/peningkatan pengetahuan untuk 
“sayang anak”, lindungi anak, melalui gerakan 
sayang anak, bicara dengan anak, dll. 

Buruknya kondisi lingkungan fisik 
(sanitasi dan keterbatasan air bersih) 
di rumah 

Ayah 
Ibu 
Anak 
Tetangga/ma
syarakat 

Kapasitas untuk mengubah 
kebiasaan membuat rumah 
sehat (jauh dari kandang, 
memiliki kakus, tempat 
menyimpan air bersih) 

- Penyuluhan, sosialisasi untuk membuat rumah 
contoh (rumah bulat yang bersih, sehat, nyaman) 

- Sosialisasi untuk menjaga kebersihan diri melalui 
sekolah, posyandu, gereja, dll. 

- Pemipaan untuk penyaluran air bersih di tingkat 
keluarga 

 

- bidan ---
desa/kader 
posyandu, guru, 
pendeta  
- LSM 

- Produksi pangan cenderung 
monokultur dengan sistem 
tumpang gilir, pertanian 
sepenuhnya masih tergantung 
pada alam 

- kurangnya sumber penghasilan dari 
sektor pertanian dan sektor lainnya 
serta jauhnya pasar dari 
lingkungan tempat tinggal untuk 
pembelian pangan maupun 
penjualan hasil pertanian 

Petani 
Dinas 
Pertanian 
Pemerintah 
desa 
Pemerintah 
daerah 

Kapasitas petani sebagai 
petani efektif belum 
memadai, ketinggalan 
teknologi pertanian, 
sedangkan duty bearer 
(pem.desa, pemda) belum 
menjalankan fungsinya 
sebagai penyedia sarana 
pasar yang permanen 

- peningkatan pengetahuan dan praktek pertanian 
bagi ayah untuk meningkatkan intensitas tanam  
dan produktivitas tanaman pangan/diversifikasi 
produksi pangan dengan metode tumpang sari, 
tumpang gilir dan pengembangan wanatani (hutan 
untuk tanaman pangan), dll. 

- bantuan bibit tanaman berkualitas dan cara 
pembibitan 

- pembentukan kelompok tani mandiri 
- penyediaan infrastruktur pasar yang memadai dan 

“warung desa” bagi aktivitas pemasaran produk 
pertanian 

- pelatihan pengolahan hasil pertanian untuk 
peningkatan cadangan pangan dan pendapatan 

- petani 
-pemerin-tah 
desa 
- LSM 
- pemda  

 
 

- Ketersediaan pangan di keluarga 
yang sangat tergantung pada hasil 
panen karena hampir semua 
adalah petani subsisten 

Ayah 
Petani 
masyarakat 

Kapasitas ayah/petani 
dalam membentuk 
cadangan pangan bagi 
masyarakat 

- membentuk mekanisme bagi cadangan pangan di 
tingkat masyarakat ( tingkat dusun, tingkat desa, 
dll) sebagai bck-up cadangan pangan 
rumahtangga  

- sosialisasi/advokasi kepada tokoh masyarakat  

- pemertintah desa 
sebagai duty bearer 

- LSM 
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Analisis 

Masalah dan Penyebab Peran Kesenjangan Kapasitas 
Rekomendasi 

Pelaku/ 
Penanggung-jawab 

Usaha tani ternak merupakan salah 
satu penyumbang cash money yang 
cukup penting namun belum 
dikembangkan secara optimal 
sebagai sumber pendapatan keluarga 

Ayah 
Petani 
Masyarakat 
 
 
 

Kapasitas ayah/petani 
dalam membentuk 
kelompok peternak 
 

- membentuk  kelompok peternak di masyarakat  
    ( tingkat dusun, tingkat desa, dll) 
- sosialisasi/advokasi kepada tokoh masyarakat 
- pembuatan jejaring pemasaran produk 

peternakan  

- pemertintah desa 
sebagai duty bearer 
- LSM 

 

 

 
 

 

 
 


