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Latar Belakang

• Gizi merupakan salah satu fokus pembangunan 
kesehatan (goals 2 dan 3) dalam Sustainable 
Development Goals (SDG's) tahun 2016-2030

• Indikator : 
• ASI eksklusif

• Makanan pada ibu hamil serta anak

• Menekan jumlah balita pendek

• Ibu hamil penderita anemia

• Kurang energi

• Balita kurus



Indonesia  Ring of fire  tidak semua memiliki sarana infrastruktur yang baik 
Akses masyarakat terhadap makanan yang baik dan sehat Rendah

Kondisi Geografis Indonesia



Prevalensi gizi buruk/kurang (2016)

15 % balita di daerah bencana terkena 
dampak gizi buruk  Sukabumi, Ciamis, 
Tasik, Garut, dan Cianjur (BNPB, 2016)



Faktor yang Mempengaruhi

Gizi
Balita

penyakit
infeksi

persediaan
makanan

asupan 
makanan

perawatan
anak

pelayanan
kesehatan

Dua faktor yang 
sangat
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pada saat

terjadi bencana



Pangan di daerah bencana

Kebutuhan gizi  :
Energy, protein, vitamin, 

mineral

Akses terganggu

Jumlah terbatas

Kualitas



Masalah Gizi 
pada Saat Bencana

1. Bayi tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) karena
terpisah dari ibunya

2. Bantuan makanan yang sering terlambat, tidak
berkesinambungan

3. Terbatasnya ketersediaan pangan lokal

4. Bantuan pangan dari dalam dan luar negeri yang 
mendekati atau melewati masa kadaluarsa, tidak
disertai label yang jelas, tidak ada keterangan halal

5. Melimpahnya bantuan susu formula bayi dan botol 
susu. 

6. Kurangnya pengetahuan dalam penyiapan makanan 
buatan lokal khususnya untuk bayi dan balita.



Konsep Pangan Darurat

Emergency situation:

Food, Health, Education

Education 


Poverty

Disaster

Pangan darurat saat ini:
Beras dan mie instant

Ketersediaan air 

Salmonella, E. Coli 

Pangan Darurat  Ready to use food (RUF)

Pangan darurat Makanan dan minuman yang 
dapat disimpan pada keadaan darurat (bencana 

alam atau situasi darurat lainnya). Pangan darurat 
harus memiliki umur simpan yang panjang, aman 

untuk konsumsi, palatabilitas tinggi, mudah 
didistribusikan, mudah dikonsumsi, dan nilai gizi 

yang baik.



Sumber Protein  - Susu

Peluang :
• Adanya industri olahan susu/keju
• Whey sebagai limbah
• Nilai tambah yang rendah

Tantangan:
• Jumlah

mikroorganisme
tinggi

• Kualitas beragam
• Jarak antar industri

berjauhan
• Pengetahuan untuk

memanfaatkan
whey
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Potensi dan Serapan Susu Segar
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Denatured Whey Protein Concentrate
• Contains protein in high quantity
• Can be used as fortifying substance for food products

Dried Sweet Potato Puree
• Contain carbohydrate in high quantity
• Utilization of local food ingredients
• Has better characteristics than sweet potato flour

Ready to Eat Emergency Food

Milk Protein

20% 
Whey Protein

Whey Protein 
Concentrate

Native Whey Protein Concentrate
Affects food’s hardness and 

rheology characteristics

Denatured Whey Protein 
Concentrate

Does not cause texture hardening 
excessively

Emergency Food Products

Mineral mix



• Evaluasi food habit dari responden di daerah terdampak
bencana

• Optimasi proses produksi pangan darurat siap makan
pada berbagai formulasi:
• Menentukan Formula yang paling optimal

• Validasi Formula Matematis

• Penentuan Umur simpan, daya cerna dan tekstur

• Scale up formulasi dan produksi pangan darurat
berbasis Whey Protein Concentrate terdenaturasi dan
tepung ubi jalar

Kegiatan Implementasi



Profil Desa
• Topografi pegunungan
• Pemanfaatan lahan untuk pertanian dan 

perkebunan
• Mata pencaharian  : petani, wiraswasta, TKI
•  Frekuensi bencana tanah bergerak
• Rendahnya jumlah orang tua dengan tigkat 

pendidikan minimal 
• Akses yang buruk ke pasar lokal
•  Jumlah anak balita
• Tingginya populasi

Implementasi Pangan darurat  di Desa Nagrak Jaya 
Kecamatan Curug Kembar 
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat



Kondisi Wilayah



Akses ke lokasi



Kondisi saat ini



Pangan Darurat Lokal



Self efficacy , FGD dan Food Habits



Self efficacy

• Self-efficacy = keyakinan seseorang untuk dapat
melalui/menghadapi situasi yang spesifik

• Tujuan : mengevaluasi keyakinan Ibu/pengasuh
dalam memenuhi kebutuhan anak didalam situasi
darurat bencana

• Instrumen : Diet Self Efficacy pada kondisi bencana. 
16 pertanyaan yang diujikan.

• Jumlah responden : 91 ibu/pengasuh



Karakteristik responden

Karakteristik Keterangan

Rata-rata Usia 32,12 tahun

Hubungan dengan Balita
• Ibu
• Ayah
• Nenek
• Bibi

83%
5%

10%
2%

Pendidikan
• Tidak Sekolah
• SD
• SLTP
• SLTA

6%
69,7%
22,8%
1,5%

Penghasilan tetap
• Ada
• Tidak Ada

56,06%
43,94%



Hasil self eficacy

Item Nilai rata-rata

Self Efficacy 3.2 (range 1 – 5)

keyakinan dalam mengakses makanan jika
terjadi bencana

3.07 (range 1 – 5)

keyakinan memilih makanan yang sehat bagi
balita di situasi bencana

3.16 (range 1 – 5)

keyakinan mengolah dan menyimpan makanan
yang aman bagi balita di situasi bencana

3.24 (range 1 – 5)



Hasil self eficacy

• Hasil survey kuantitatif menunjukan bahwa self
efficacy pengasuh dalam memenuhi kebutuhan balita
berada pada nilai rata-rata (tidak terlalu buruk namun
juga tidak cukup bagus).

• Hal ini menandakan bahwa responden berada pada
kebingungan, sehingga perilaku yang muncul
kemudian tergantung kondisi apa yang lebih dominan
pada saat terjadinya bencana. Sebagai contoh, jika
tidak tersedia makanan khusus untuk balita maka
pengasuh akan memberikan makanan apapun yang
didapatkan tanpa memperdulikan itu sehat atau
tidak.



Hasil FGD

1. Sulit untuk mendapatkan makanan, harus 
datang ke camp pengungsian

2. Sulit untuk menanam bahan baku makanan 
sendiri karena lahan rusak

3. Pilihan anak menentukan

4. Mengolah makanan sulit karena barang-barang 
sudah diungsikan

5. Jenis yang tersedia mengalahkan pertimbangan 
sehat atau tidak

6. Percaya pada pemerintah tanpa melihat lebih 
teliti keamanan

7. Yang penting anak diam dan kenyang

8. Pengelola bantuan belum memperhatikan faktor 
usia dan kebutuhan pada saat mendistribusikan 
bantuan 



Hasil evaluasi food habits

• Masyarakat Desa Nagrak Jaya untuk mendapatkan sumber pangan
memiliki keterbatasan dikarenakan tidak tersedianya pasar yang dekat
untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

• Pola makan anak-anak balita yang buruk dimana para orangtua membeli
berbagai bahan makanan yang tersedia di warung namun demikian
proporsi belanja makanan ringan (jajanan) jauh lebih besar
dibandingkan makanan pokok

• Orang tua memiliki pengaruh terhadap pola makan balita dikarenakan
balita di Desa Nagrak Jaya memilih makanan apa yang disukai oleh
orang tua mereka

• Kesadaran yang kurang akan lokasi desa di daerah rawan bencana,
adanya keengganan untuk pindah ke posko pengungsi ketika bencana

• Masyarakat tidak merasakan adanya permasalahan pangan dan juga
tidak mempunyai kesiapsiagaan pangan dalam menghadapi bencana.



Kesimpulan

• Self efficacy pengasuh dalam memenuhui kebutuhan
balita pada saat terjadi bencana tidak cukup baik 
diperlukan intervensi gizi yang mendorong perilaku
kearah yang lebih baik agar kebutuhan gizi balita tetap
dapat terpenuhi.

• Ketersediaan makanan untuk balita pada saat terjadi
bencana menjadi penting untuk mempertahankan
status gizi anak dalam keadaan darurat bencana.

• Implementasi pangan darurat berbasis bahan baku
lokal berkelanjutan sebagai buffer system perlu
dilakukan dengan design umur simpan yang panjang,
bernutrisi dan dapat diterima objek intervensi.
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