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LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI WADAH PEREMPUAN
DALAM MEMENUHI PANGAN KELUARGA
(Studi kasus di Kota Probolinggo)
Keppi Sukesi

Agustina Shinta
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang
ABSTRAK

penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kelembagaan masyarakat di kelurahan sebagai
,radah perempuan dalam menanggulangi pangan gizi keluarga. Di tingkat desa/kelurahan, lembaga
,iang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah PKK dan POSYANDU. Lembaga non formal
,,,angada di semua lokasi adalah kelompok Pengajian. Lembaga tersebut dikelola oleh ibu-ibu, secara

rutln mengadakan pertemuan dengan ibu-ibu di tingkat kelurahan/desa. PKK secara

khusus
segi, salah satunya kesehatan, sehingga pada bagian
ni gizi menjadi salah satu fokus. POSYANDU lebih spesifik melakukan penimbangan Balita,
memberikan makanan tambahan dan memperhatikan status gizi Balita. Kelompok Pengajian secara
angsung memperhatikan kondisi anggotanya, walaupun tidak secara spesifik, diantara anggota pasti
..nemperhatikan kondisi kesehatan sesama anggota. Secara tradisional, institusi pinjam meminjam
menangani kesejahteraan keluarga dengan

1-0

rang atau bahan pangan juga masih ada di lokasi kajian. Pinjam meminjam uang dilakukan antar
:audara atau tetangga. Beberapa responden meminjam uang ke koperasi.Ketlga lembaga tersebut
:angat potensial sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah rawan
:angan dan status gizi masYarakat.
,':tc kunci : Lembogo pemberdoyaon masyorakat, PKK, Posyondu, Pengajion, Koperosi

.

PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Menurut PP Rl no.68 tahun 2002, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan

bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun
!-nutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan mensyaratkan ketersediaan pangan
'1ang cukup bagi seluruh penduduk dan kemampuan setiap rumah tangga memperoleh pangan
,yangcukup dari hari ke hari. Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat wilayah belum menjamin
xecukupan pangan di tingkat rumah tangga. Oleh sebab itu kelancaran distribusi pangan sampai

*ilayah pemukiman serta daya jangkau fisik dan ekonomi rumah tangga terhadap pangan
nnerupakan dua halyang sama pentlngnya.
Pembangunan Ketahanan Pangan di Indonesia telah ditegaskan dalam UU No.7 Tahun 1-995

tentang pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan
dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi
pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia. Berdasarkan definisi
lersebut, fasilitas distribusi pangan merupakan salah satu bagian dari sistem pangan, yakni yang
mengatur dan memfasilitasiagar pangan dapat didistribusikan (diedarkan)darilokasiproduksike
lokasi konsumsi, serta distribusi kepada setiap anggota masyarakat.

Selain rawan pangan, yang terpenting lagi adalah rawan gizi, apabila tubuh kekurangan zat
gizi, khususnya energi dan protein, pada tahap awal tubuh akan menyebabkan rasa lapar dan

dalam jangka waktu tertentu berat badan akan menurun yang disertai dengan menurunnya
produktivitas kerja. Kekurangan zat gizi yang berlanjut akan menyebabkan gizi buruk, jika tidak

ada perbaikan konsumsi energi dan protein yang mencukupi akhirnya tubuh akan mudah
terserang penyakit infeksi yang selanjutnya dapat menyebabkan kematian sehingga sangat
diperlukan kecu kupan gizi.

Dengan melihat kondisi di atas, sangat diperlukan melakukan trndakan intervensi yang
ditujukan kepada rumah tangga tertentu untuk meningkatkan kemampuan akses terhadap
pangan. Adapun bentuk langkah yang dapat diambilantara lain : (a) melakukan kegiatan capacity
buitding, (b) pemberian bantuan langsung pada kelompok masyarakat sesuai hasil identifikasi
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dalam rangka memfasilitasi agar masyarakat mampu menolong

(Deptan,200L).

sendiri (self help)

Kondisi ketersediaan pangan terkait erat dengan gizi masyarakat.
Hasil kajian tahun 2009
menunjukkan bahwa kota Probolinggo mempunyai ketahanan pangan yang
cukup baik, akan

tetapi kondisi gizi masih memprihatinkan. Keadaan ini menyiratkan kondisi
sDM, sebagai

konsumen pangan dan gizi yang belum berimbang antara unsu12 gizi yang
harus ada dalam tubuh
manusia' oleh karena itu diperlukan suatu strategi pemecahan masalah pangan
dan gizi melalui
upaya pemberdayaan pada lembaga informal di kelurahan. Lembaga
informal berkaitan dengan
gizi dan pangan keluarga di kelurahan lebih banyak beranggotakan
perempuan.
TUJUAN KAJIAN
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
kelembagaan masyarakat di

kelurahan sebagai wadah perempuan dalam menanggurangi pangan gizi
keruarga.

II.

KAJIAN TEORI
KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya bahan pangan rumahtangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu,
aman dikonsumsi,
merata dan terjangkau untuk hidup pokok. Menurut usAlD (rgg2) Ketahanan
pangan merupakan
kondisi dimana semua orang setiap saat memiliki cukup akses secara
fisik dan ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan pangan mereka dalam rangka mencapai hidup yang
sehat dan produktif.

Dimensi-dimensi yang secara implisit terkandung dalam ketahanan pangan yaatu:
1,. Ketersediaan pangan (food ovoilobilitv)
2. Stabilitas Pangan
3. Keterjangkauan pangan
4. Kualitas makanan dan nutrisi

Soekirman (1996) menyatakan bahwa untuk mengukur ketahanan pangan
di Indonesia
tidak hanya pada tingkat agregatif nasional atau regional, tetapi juga dapat
pada
diukur
tingkat
rumahtangga dan individu. Dimensi ketahanan pangan sangat luas, mencakup
dimensi waktu,
sasaran dan sosial ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan banyak
indikator untuk mengukur
ketahanan pangan. Indikator ketahanan pangan meliputi indikator proses
dan indikator hasil.
Indikator proses adalah indikator yang dapat menggambarkan penyediaan pangan
dan akses
pangan' lnformasi yang termasuk dalam indikator ini antara lain
data meteorologi, sumberdaya
alam, data produksi pertanian, model agro ekologi, neraca bahan makanan,
data sebaran hama
penyakit tanaman, struktur pasar dan kelembagaan penunjang (Maxwell
dan Frenkenbarger,
1992)' Sedangkan indikator hasil terdiri dari indikator langsung dan
tidak langsung. Termasuk
dalam indikator langsung antara lain survei anggaran belanja dan konsumsi
rumahtangga,
persepsi anggota rumahtangga terhadap ketahanan pangan dan
frekwensi pangan. sedangkan
indikator tidak langsung antara lain meliputl kajian tentang simpanan, cadangan pangan,
raslo

subsiten dan status gizi.
KECUKUPAN GIZI

Gizi merupakan keterkaitan antara pangan dengan kesehatan dalam
suatu proses dimana
organisme tertentu memanfaatkan pangan untuk mempertahankan

hidup, pertumbuhan, fungsi
organ, dan jariangan tubuh secara normal serta memproduksi suatu energi.
Menelaah gizi
masyarakat sesungguhnya sangat berkaitan dengan pangan dan kesehatan
manusia, khususnya
membicarakan kebutuhan gizi perorangan ataupun sekelompok orang,
nilai gizi bahan pangan,
pola konsumsi makanan serta hubungan timbal balik antara makanan
dan pertumbuhan

kesehatan dan penyakit.

Status gizi seseorang merupakan keadaan tubuhnya sebagai akibat dari pemakaian,
penyerapan dan penggunaan makanan. Bahan pangan yang
memenuhi kebutuhan gizi tubuh
umumnya membawa kepada status gizi yang memuaskan. Status gizi seseorang
dengan demikian
didefinisikan sebagai suatu cara-cara penilaian terhadap variasi dimensi
tubuh dan komposisi
tubuh total pada tingkatan umur dan derajat gizi tertentu.
18S I PROCEEDTNG LOKAKARYA NASTONAL STUDTWANTTA

Makananyangmasukkeda|amtubuhseIanjutnyamelaIuiprosespencernaandipecah
yang mengangkutnya Ke

diserap kedalam aliran darah
menjadi zatgizi,kemudian zalgizitersebut
penilaian tentang kecukupan gizi menjadi penting karena dapat
berbagai bagian tubuh.
program ketahanan pangan dan membantu
digunakan sebagai dasar untuk pengembangan
jenis
,rrt, turyrrakat, menyediakan sejumlah dan
mengatasi kekurangan gizi yang dialami

panganyangdiperl,kang,namendukungpeningkatankesehatanpenduduk.Pemerintah
status gizi penduduknya guna menentukan
tentunya sangat berkepentingan memonitoikondisi
sudah
guna memperbaiki status gizi masyarakatnya
apakah upaya-upaya yang telah dilakukan
berjalan secara efektif'

Untukmenetapkanstatusgiziseseorangdiper|ukanpengukuranuntukmeni|aiberbagai
Gizi
kekurangan gizi atau tidak' Angka Kecukupan
tingkatan apakah suatu masyarakal mengalami
(AKG)yangdianjurkanyaitusuatukecukupanrata-ratazatgiziyangdikonsumsisetiapharioIeh
jenis kelamin, ukuran tubuh dan aktivitas untuk mencapai
seseorang menurut go|ongan umur,
kecukupan gizi yang dianjurkan umumnya
derajat kesehatan yrng opti*ul. Dalam menghitung
tu,.ttiatp kebutuhan individu sehingga AKG
sudah diperhitungkan faktor keberagaman
penduduk dengan indikator yang sudah ditetapkan
merupakan nilai rata-rata yang dicapai
sebe|umnya.Seseorangyangmengkonsumsizatgiziyangumumnyaterkandungdalambahan
panganbergunauntukmemberikanenergikepadatubuhnya;mengaturprosesdanmekanlsme
jaringan tubuh' Beberapa zat gizi kemungkinan
tubuh, pertumbuhan tubuh dan memperbalki
menggantikanzatgizilainnyayangumumnyamempunyaifungsiyangje|asdidalamtubuh.
penduduknya yang tidak cukup
pada berbagai negara berkembang, masih banyak diiumpai

yang diperlukan
pangan yang mampu menyediakan zatgizi
makan karena tidak memiliki cdangan
terjadi pada
lama riaka gejala kekurangan gizi akan

tubuh. Bila kondlsi tersebut berlangsung
suatumasyarakat.Jum|ahpendudukyangtergo|onggizikurangakansemakinmeningkatdi
ketahanan 0angan kurang berjalan dengan
berbagai negara berkembang sebagai akihai orog,.'t

kimia dalam tubuh yang dikenal sebagai zai
baik. Pangan umumnya menyediakan unsur-unsur
tubuh' mengatur proses dalam tubuh'
zat gizi tersebut menyediakan tenaga bagi

gizi, kemudian

danmembuatlancarnyapertumbuhanseriamemperbaikijaringantubuh.
PANGAN DAN GIZI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP

Upaya-upayauntukmeningkatkankesejahteraanrakyatIndonesiatelahdi|akukansejak
pemerintah meluncurkan berbagai upaya
awal kemerdekaan. Misalnya, di bidang kesehatan,
Indonesia dan memperkenalkan sistem
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
di tingkat
!970-an,dikenalkan pusat pelayanan kesehatan
santunan sosial. Di era orde Baru, sejak
dibentuk
Belakangan
desa'
terjangkau oleh nrasyarakat
kecamatan (Puskesmas) agar lebih mudah
pusal
pernbangunan
1990-an
pos PelarTanan Terpadu (eosyandu) di setiap desa' Pada awal
desa
di
bidan
daripada rumah sakit' Penempatan
kesehatan masyarakat meningkat lebih tinggi
yangmendidikkader-kaderdarikalanganp"""na,aurdesasendiri,danmendampingikaderda|am
pemberdayaan masyarakat Kaderisasi
kegiatan rutin posyandu, menunjukkan upaya-upaya

yang berkaitan
meningkatkan peluang keberlanjutan program
juga merupakan program strategis
penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Berencana
untuk mengu ra ngi tingkat kem is kina n kelu arga'
Inpres

semacam

ini

dengan

pula diluncurkan berbagai Inpres' seperti
Dalam rangka penanggulangan t<emiskinan
cukup
Bangdes, dan yang agak be|akangan namun
Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar,
pemberdayaan
(lDf). Dapat dicatat juga program-program
terkenal adalah Inpres Desa iertinggal
(P4K)'
Peningkatan Pendapatan Petani dan Nel.ayan,Kecil
lainnya seperti Program Pembinaan dan
Program
Usaha Kesejahteraan Rakyat (Take5ra-Kukesra)'

program Tabungan dan Kredit
PengembanganKecamatan(PPK),ProgramPenangguIanganKemiskinanPerkotaan(P2KP),
dan seterusnya' Hampir
program pembangunan Prasarana Pendukung Oesa iertinggal (P3DT)'
p!nanggulangan kemrskinan' dan dana yang telah
semua departemen mempunyai program
puluhan
program-program tersebut telah mencapai
dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan
trilyun ruPiah'
kemiskinan yang senantiasa
Apa yang dikatakan HS Dillon, pengamat masalah-masalah
bahwa strategi pertumbuhan
,"nur.iilnri,r;nu;, ;;;*n'" o.ri" liri,.nu[ ,ungrn baik. Dikatakan
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dalam rangka memfasilitasi agar masyarakat
mampu menolong dirinya sendiri (self help

(Deptan,2001).

Kondisi ketersediaan pangan terkait erat dengan
gizi masyarakat. Hasil kajian tahun 2009
menunjukkan bahwa kota Probolinggo mempunyai
ketahanan pangan yang cukup baik, akan
tetapi kondisi gizi masih memprihatinkan. Keadaan
ini menyiratkan kondisi sDM, sebagar
Konsumen pangan dan gizi yang belum berimbang
antara unsu12 gizi yang harus

ada dalam tubul-,
manusia oleh karena itu diperlukan suatu strategi
pemecahan masalah pangan dan gizi melalur
upaya pemberdayaan pada lembaga informal
di kelurahan. Lembaga informal berkaitan

gizi dan pangan keruarga di kerurahan rebih
banyak beranggotakan perempuan.

dengan

TUJUAN KAJIAN

secara umum tujuan penelitian iniadalah
untuk menganarisis kelembagaan masyarakat di
kelurahan sebagaiwadah perempuan daram
menanggurangi pangan gizi keruarga.

II.

KAJIAN TEORI
KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya
bahan pangan rumahtangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,
baik jumiah maupun mutu, aman dikonsumsi,
merata dan terjangkau untuk hidup pokok. Menurut
usAlD (1,gg2) Ketahanan pangan merupakan
kondisi dimana semua orang setiap saat memiliki
cukup akses secara fisik dan ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan pangan mereka dalam
rangka mencapai hidup yang sehat dan produktif.

Dimensi-dimensi yang secara imprisit terkandung
daram ketahanan pangan yaitu:

1. Ketersediaan pangan (food qvailobilitv)
2. Stabilitas pangan
3. Keter_iangkauai.: pang:n
4. Kualiias nlakanan dan nutrisi

Soekirman (1996) menyatakan bahwa untuk
mengukur ketahanan pangan di Indonesia
tidak hanya pada tingkat agregatif nasional atau regional,
tetapi juga dapat diukur pada tingkat
rumahtangga dan individu' Dimensi ketahanan pangan
sangat luas, mencakup dirnensi waktu,
sasaran dan sosial ekonomi masyarakat, sehingga
diperlukan banyak indikator untuk mengukur
ketahanan pangan' Indikator ketahanan pangan
meliputi indikator proses dan indikator hasil,
Indikator proses adalah indikator yang dapat
menggambarkan penyediaan pangan dan akses
pangan' lnformasi yang ternlasuk dalam indikator
ini antara lain data meteorologi, sumberdaya
alam, data produksi pertanian, model agro ekologi,
neraca bahan makanan, data sebaran hama
penyakit tanaman, struktur pasar dan kelembagaan
penunjang (Maxwell dan Frenkenbarger,
1992)' sedangkan indikator hasil terdiri dari
indikator langsung dan tidak langsung. rermasuk
dalam indikator langsung antara lain survei anggaran
beranja dan konsumsi rumantangga,
persepsi anggota rumahtangga terhadap ketahanan
pangan dan frekwensi pangan. sedangkan
indikator tidak langsung antara lain meliputi kajian
tentJng simpanan, cadangan pangan, rasro

subsiten dan status sizi.
KECUKUPAN GIZI

Gizi merupakan keterkaitan antara pangan
dengan kesehatan dalam suatu proses dimana
organisme

tertentu memanfaatkan pangan untuk mempertahankan
hidup, pertumbuhan, fungsi
organ' dan jariangan tubuh secara normal serta
memproduksi suatu energi. Menelaah gizi
masyarakat sesungguhnya sangat berkaitan dengan pangan
dan kesehatan manusia, khususnya
membicarakan kebutuhan gizi perorangan ataupun
sekelompok orang, nilai gizi bahan pangan,
pola konsumsi makanan serta hubungan timbal
balik antara makanan dan pertumbuhan

kesehatan dan penyakit.

Status gizi seseorang merupakan keadaan tubuhnya
sebagai akibat dari pemakaian,

penyerapan dan penggunaan makanan. Bahan
pangan yang memenuhi kebutuhan gizi tubuh
umumnya membawa kepada status gizi yang memuaskan.
status gizi seseorang dengan demikian
didefinisikan sebagai suatu cara-cara penilaian
terhadap variasi dimensi tubuh dan romposisi
tubuh total pada tingkatan umur dan derajat gizitertentu.
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Makanan yang masuk kedalam tubuh selanjutnya melalui proses pencernaan dipecah
menjadi zatgizi, kemudian zalgizitersebut diserap kedalam aliran darah yang mengangkutnya ke
berbagai bagian tubuh. Penilaian tentang kecukupan gizi menjadi penting karena dapat
digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program ketahanan pangan dan membantu
mengatasi kekurangan gizi yang dialami suatu masyarakat, menyediakan sejumlah dan jenis
pangan yang diperlukan guna mendukung peningkatan kesehatan penduduk. Pemerintah
tentunya sangat berkepentingan memonitor kondisi status gizi penduduknya guna menentukan
apakah upaya-upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki status gizi masyarakatnya sudah
berjalan secara efektif
Untuk menetapkan status gizi seseorang diperlukan pengukuran untuk menilai berbagai
tingkatan apakah suatu masyarakat mengalami kekurangan gizi atau tidak. Angka Kecukupan Gizi
(AKG) yang dianjurkan yaitu suatu kecukupan rata-rata zat gizi yang dikonsumsi setiap hari oleh
seseorang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh dan aktivitas untuk mencapai
derajat kesehatan yang optimal. Dalam menghitung kecukupan gizi yang dianjurkan umumnya

sudah diperhitungkan faktor keberagaman terhadap kebutuhan individu sehingga AKG
merupakan nilai rata-rata yang dicapai penduduk dengan indikator yang sudah ditetapkan
sebelumnya. Seseorang yang mengkonsumsi zat gizi yahg umumnya terkandung dalam bahan
pangan berguna untuk memberikan energi kepada tubuhnya, mengatur proses dan mekanisme
tubuh, pertumbuhan tubuh dan memperbaiki jaringan tubuh. Beberapa zat gizi kemungkinan
menggantikanzatgizi lainnya yang umumnya mempunyai fungsi yang jelas di dalam tubuh.
Pada berbagai negara berkembang, masih banyak dijumpai penduduknya yang tidak cukup
makan karena tidak memiliki cdangan pangan yang mampu menyediakan zat gizi yang diperlukan
tubuh. Bila kondisi tersebut berlangsung lama maka gejala kekurangan gizi akan terjadi pada
suatu masyarakat. Jumlah penduduk yang tergolong gizi kurang akan semakin meningkat di
berbagai negara berkembang sebagai akibat program ketahanan pangan kurang berjalan dengan
baik. Pangan umumnya menyediakan unsur-unsur kimia dalam tubuh yang dikenal sebagai zai
gizi, kemudian zat gizi tersebut menyediakan tenaga bagi tubuh, mengatur proses dalam tubuh,
dan membuat lancarnya pertumbuhan serta memperbaiki jaringan tubuh.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PANGAN DAN GIZI

Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia telah dilakukan sejak
awal kemerdekaan. Misalnya, di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkenalkan sistem
santunan sosial. Di era Orde Baru, sejak 1,970-an, dikenalkan pusat pelayanan kesehatan di tingkat
kecamatan (Puskesmas) agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat desa. Belakangan dibentuk
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa. Pada awal 1990-an pembangunan pusat
kesehatan masyarakat meningkat lebih tinggi daripada rumah sakit. Penempatan bidan di desa
yang mendidik kader-kader dari kalangan penduduk desa sendiri, dan mendampingi kader dalam
kegiatan rutin posyandu, menunjukkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Kaderisasi
semacam ini meningkatkan peluang keberlanjutan program yang berkaitan dengan
penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Berencana juga merupakan program strategis
u ntu k mengu rangi tingkat kem iskina n kelua rga.
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pula diluncurkan berbagai Inpres, seperti Inpres
Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan yang agak belakangan namun cukup
terkenal adalah Inpres Desa Tertinggal (lDT). Dapat dicatat juga program-program pemberdayaan
lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K),
Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program

Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP),
Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan seterusnya. Hampir
semua departemen mempunyai program penanggulangan kemiskinan, dan dana yang telah
dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program-program tersebut telah mencapai puluhan
trilyun rupiah.
Apa yang dikatakan HS Dillon, pengamat masalah-masalah kemiskinan yang senantiasa
menukik analisisnya, mungkin perlu disimak dengan baik. Dikatakan bahwa strategi pertumbuhan
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ekonomi yang cepat yang tidak dibarengi pemerataan merupakan kesalahan besar yang dilakukan

para pemimpin negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Dalam menjalankan
strategi tersebut, pinjaman luar negeri telah memainkan peran besar sebagai su mber
pembiayaan. Padahal, sering terjadi adanya ketiJaksesuaian antara paket pembangunan yang
dianjurkan donor dengan kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter juga tidak pro
kaum miskin, pengelolaan sumber daya alam kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab,
perencanaan pembangunan bersifat top-down, pelaksanaan program berorientasi keproyekan,
misleading industrialisasi, liberalisasi perekonomian terlalu dini tanpa persiapan yang memadai
untuk melindungi kemungkinan terpinggirkannya kelompok-kelompok miskin di dalam
masyara kat. sela njutnya berkem ba ng budaya material isme, pra kte k KKN.

Salah satu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk penanggulangan anak balita
gizi kurang dan gizi buruk melalui program edukasidan rehabilitasigizi (pergizi)ser1a peningkatan

fungsi dan kinerja posyandu Namun harus dilakukan secara terpadu, bersinergi,berkelanjutan,

dan berkemitraan melalui program yang melibatkan lintas program dan lintas sektor, serta
berbasis prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. harus didukung dengan strategi KIE yang
efektil pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, pemberian micronutrient, serta menumbuhkan
potensi masyarakat untuk berprakarsa melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk
memberikan kontribusi berupa bahan makanan, tenaga, atau uang. Program Edukasi dan
Rehabilitasi Gizi (PERGIZI) bertujuan untuk mengoptimalkan keberhasilan program peningkatan
status gizi balita yang selama ini telah dilakukan, melalui kegiatan penyuluhan, pemberian
makanan tambahan (PMT-Bersama), pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, pemberian
micronutrient, yang dilaksanakan secara terpadu bersinergi, berkelanjutan, dan berkemitraan
melalui program yang melibatkan masyarakat, lintas program dan lintas sektor. program Edukasi
dan Rehabilitasi Gizi (PERGIZI) merupakan model 'baru'yang berupaya untuk membantu,
memfasilitasi, dan memotivasi ibu halita gizi kurang dan gizi buruk untuk meningkatkan status gizi
anak dengan memanfaatkan potensi 'yang terdapat pada diri dan keluarganya melalui perubahan
perilaku dalam merawat dan memberi makan anak.
III. METODE KAJIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Survey dan Focus Group Discussion
(FGD). Survey digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel ibu rumah tangga, sedangkan FGD

untuk mengumpulkan data dari tokoh masyarakat baik formal maupun non formal. Lokasi penelitian
dipilih secara sengaja 3 kelurahan yaitu Jrebeng Lor, Mayangan dan Sukoharjo, Kota probolinggo,
sehingga penentuan sampel dalam kajian ini diperlukan 30 orang masing-masing kelurahan.
IV.IIASIL KAJIAN
Dalam kasus penanggulangan masalah rawan pangan gizi di kota Probolinggo, walaupun tidak
banyak tetapi ada, diperlukan kepedulian masyarakat, baik secara individu maupun melembaga.
Bagaimana terjadi kasus kurang gizi, lnstitusi apa yang ada, interaksi sosial dalam lembasa formal
kelurahan adalah data dasar yang dapat.dilihat di setiap kelurahan sampel.
Lumbung pangan menurut responden di tiga kelurahan/desa sebagian besar menyatakan ada
diwilayahnya. Yang dimaksud lumbung pangan oleh masyarakat adalah dalam bentuk koperasi dan
beras jimpitan yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam kelompok Dasawisma.

Tabel 1. Keberadaan koperasi di desa/kelurahan lokasi penelitian
No.

Kelurahan

I

Kecamatan Kedopok, Jrebeng Lor
Kecamatan Mayangan, Kel. Mayangan

5

Kecamatan Kanigaran, Sukohario

1

Ada
Jumlah
%
10
86,65
28
93,33
23
76,66

Tdk Ada
Jumlah
%
4 13,33

Tdk Tahu
Jumlah
0

6,66

0

23,33

0

2

Sumber: Survey 2010
Lembaga ini dapat dijadikan sebagai alternatif ketahanan pangan. Namun demikian, fungsi
koperasi dalam melayani anggotanya dan masyarakat umum memiliki syarat-syarat yang tidak

190 I

PROCEEDTNG LOKAKARYA NASTONAL STUDTWANTTA

mudah diakses oleh kelompok masyarakat

miskin. Jimpitan dalam bentuk beras yang dikelola
Dasawisma berpotensi besar sebagal lembaga yang dapat
menangani masalah pangan, terutama
yang diprioritaskan adalah yang membutuhkan.
Masalah gizi dapat ditangani melalui posyANDU, Di

tingkat kelurahan/desa ibu-ibu yang aktif mengelola posyANDU
seringkali juga aktif mengelola
Dasawisma' Beberapa responden mengatakan bahwa Raskin (bantuan
beras untuk orang miskin)

sangat menolong keterpenuhinya pangan bagi penduduk
miskin, namun disayangkan bahwa bantuan
ini ternyata tidak hanya diakses oleh penduduk miskin saja.

Lembaga/institusi non formal yang sejak lama ada dan masih
hidup hingga saat ini adalah
gotong royong dan dalam hubungan perorangan masih
drketemukan pinjam meminiam uane.
Tabel 2. Keberadaan lnstitusi Gotong Royong
No.
4

a

Z

J

Kelurahan

Ada
Jumlah

Kecamatan Kedopok
Jrebeng Lor
Kecamatan Mayangan
Kel. Mayangan
Kecamatan Kanigaran
Su

koharjo

%

Tdk Ada
Jumlah
%

28

q? ??

4

13,33

0

I

6,66

28

93,33

0

29

96,66

1

I

Tdk Tahu
Ju mla h

1?

Sumber; Survey 201"0
Di dua lokasi kajian gotong royong dtantara warga masyarakat
masih ada. perubahan besar
terjadi di kelurahan Mayangan bahwa mayoritas responden
mengemukakan bahwa gotong royong
mulai melemah dan bahkan tidak ada. Artinya masyarakat
mulai bergeser ke kehidupan individual
sebagaimana pola pergeseran yang terjadi di wilayah perkotaan.
Mayangan adalah kelurahan yang
terletak di wilayah kota' Gotongroyong yang dilakukan di
lokasi kajian pada umumnya berbentr.rk
kerjabakti untuk fasilitas umum di lingkungan tempat tinggal,
menanggulangi banjir, kebersihan
lingkungan, kegiatan sosial seperti membantu tetangga
sakit, hajatan dan meninggal dunia.

Jiwa
gotongroyong ini dapat digerakkan untuk menanggurangi
rawan pangan gizi.
secara tradisional, institusi pinjam meminjam uang atau
bahan pangan juga masih ada di lokasi
kajian' Pinjam meminjam uang dilakukan antar saudara
atau tetangga. Beberapa responden
meminjam uang ke koperasi.

Tabel 3. Persepsi Keberadaan Institusi pinjam Meminjam
Uang atau Makanan pokok
No.

Kelu ra han

Ada
lu mlah

1.

3

Kecamatan Kedopok
Jrebeng Lor
Kecamatan Mayangan
Kel. Mayangan
Kecamatan Kanigaran
Sukoharjo

o/
/o

Tdk Ada
Jumlah

30

L00,00

0

26

86,67

4

30

L00,00

0

Tdk Tahu

lumlah

%
U

0
0

0

0

Sumber: SurveV 20j.0

Indikator paling sederhana dalam pemenuhan pangan adalah
ketersediaan

dan
keterjangkauan bahan pangan pokok oleh masyarakat yaitu
beras. Krisis beras adalah suatu kondisi
dimana beras tersedia tetapi tidak dapat terjangkau
oleh masyarakat, atau tidak ada ketersediaan
beras walaupun masyarakat mampu membelinya. Mayoritas
responden mengemukakan bahwa di

kota Probolinggo tidak pernah terjadi krisis beras, hanya
sebagian kecil masyarakat

mengalami krisis beras yaitu ketika harga beras naik sebagaiakibat
kenaikan BBM.

pernah
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pembangunan jangka panjang
tahap ll di awal REpELITA Vl, isi dan
kebijakan seperti ini menyangkut
pembangunan ekonomi yang
merupakan pembangunan sumber
daya
manusia bersifat kompleks,
menyeluruh karena menyangkut semua
aspek kehidupan manusia, dan dilanjutkan
hingga saat ini.
Pelayanan kesehatan terpadu

;fnT,::Tril:l:il,J:ayah

adalah su:,tu bentuk keterpaduan pelayanan
kesehatan yang
kerja puskesmas. rempat petaksanaan pelayanan
prosram terpadu

Pelayanan posyandu adalah kesehatan
ibu dan anak, keruarga berencana, pemberantasan
penyakit menular dengan imunisasi,
penanggulangan diare dan gizi yang
dilakukan melalui
penimbangan balita' sasaran penduduk
posyandu adalah ibu hamil, ibu
menyusui,
pasangan usra
subur dan balita Program posyandu
merupakan strategi jangka panjang
untuk menurunkan angka
kematian bayi infont mortolity rate,
angka kelahitan nuyinirtn'ri"l
o"n .ngk, kematian ibu moternar
mortality rote' birth rote, moternol mortotity
rafe disuatu daerah merupakan standart
keberhasilan
pelaksanaan program terpadu
disuatu wilayah tersebut. Untuk mempercepat
penurunan
angka
tersebut diperlukan peran serta masyarakat
dalam mengelola dan memanfaatkan posyandu
karena
posyandu adalah milik masyarakat,
dilaksanakan oteh r;rv;;";;; dan
ditu(ukan unrukkeqen\*r.qrs.
rsq:\r\N'\qr\\s:r5s-5:s\s)'rrg>\'ilr:'1rr\an\agr)ansra
yang jumrahnya dari tahun ke tahun
meningkat.
Revitalisasi Posyandu adalah upaya pemberdayaan
kembali posyandu sebagai salah satu upaya
untuk meminimalisasi dampak krisis ekonomi
tahun 1997 pada penurunan status gizi dan
kesehatan
ibu dan anak' Revitalisasi posyandu diperlukan
untuk r"nun.l.ng program JpSBK balk dalam pMT
pemulihan maupun dalam penemuan
sasaran yang berhak dan perlu mendapatkan
bantuan program
iPSBK' upaya revitalisasi Posyandu harus
dikembangkan meskipun krisis sudah teratasi
sebagai upaya

permanen mempertemukan kebutuhan
masyarakat dengan ketersediaan layanan
oreh petugas

kesehatan untuk menjaga keluarga sehat
tetap sehat (Depkes Rl, 2001).

Revitalisasi Posyandu adalah sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar
dan
peningkatan status gizi masyarakat, yang
secara umum terpuruk sebagai akibat langsung
maupun
tidak langsung adanya krisis multi dimensi
di Indonesia. oleh karena itu untuk meningkatkan
Kemampuan setiap keluarga dalam
memaksimalkan potensi pengembangan
kualitas sumber daya
manusia' diperlukan upaya revitalisasi Posyandu
sebagai unit perayanan kesehatan dasar
masyarakat
yang langsung dapat dimanfaatkan
untuk melayani

fiiln:

pemenuhan kebutuhan dasar pengemoangan
manusia dini' sekaligus merupakan salah
satu komponen perwujudan kesejahteraan

Untuk melaksanakan Revitalisasi

Posyandu perlu dihimpun seluruh kegiatan
masyarakat agar
berperan serta secara aktif sesuai dengan
kemampuannya, baok sebagai pelaksana
maupun sebagai
Pembina dilingkungannya

masing-masing, sehingga cakupan sasaran
kelompok masyarakat yang
membutuhkan pelayanan Posyandu pada
hari buka dan kunjungan rumah dapat
mencapai hasil yang
setinggi-tingginya. (Depkes Rt, 2001).
Tujuan umum revitalisasi posyandu adalah
meningkatnya fungsi dan kinerja posyanctu
agar
dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang
anak sejak dalam kandungan dan agar status
gizi
maupun derajat kesehatan ibu dan anak
dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan
{Depkes Rl,
2001). Adapun tujuan khususnya
adalah:

a'

Meningkatkan kuaritas kemampuan dan keterampiran
kader posyandu
b. Meningkatkan pengelolaan dalam pelayanan posyandu
c' Meningkatkan pemenuhan kerengkapan sarana, arat dan
obat diposyandu
d' Meningkatkan kemitraan untuk kesinambungan kegiatan
posyandu
e' Meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan posyandu.
(Depkes Rl, 2001)

V.

KESIMPUTAN DAN REKOMENDASI
KESIMPULAN

Berdasarkan kondisi tersebut pemberdayaan
masyarakat secara institusional dapat
dilakukan dengan mengkombinasikan lembaga

pemerintah yang selama

ini sudah eksis di
masyarakat dengan lembaga lokal yang
ada, untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat
terutama perempuan
dalam mendukung program pengembangan
ketahanan pangan
di Kota Probolinggo. lvlarih p"erru mendapatkan perhatian dan
adalah

kecukupan gizi masyarakat
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rumahtangga-rumahtangga dengan kesadaran gizi yang masih rendah, melalui penyuluhan,
pendidikan dan pendampingan. Lembaga lokal keagamaan potensial dikembangkan menangani
masalah gizi, sesuai program revitalisasi posyandu, memperkuat lembaga posyandu dan PKK.
REKOMENDASI
1,. Posyandu diarahkan untuk mampu memperkuat fungsi keluarga agar akhirnya setiap keluarga

bisa menjadi wahana pembangunan anak bangsa. Posyandu diharapkan menjadi pendukung

upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk

di dalamnya

penanganan gizi keluarga dan

masya ra kat, sesuai denga n progra m revita lisasi posyandu.

2. Penguatan kelembagaan informal seperti pengajian ibu-ibu, simpan pinjam di arisan, lembaga
lagzis (menangani kelompok rawan pangan)

3. Pengembangan model kesempatan kerja dan berwirausaha yang dikoordinasikan oleh laqsis
dan PKK

4. Penyuluhan dan pelatihan mengenai pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lahan

usaha,

pemanfaatan lahan tidur sebagai upaya pengembangan pertanian perkotaan yaitu dengan
usaha tanaman dalam pot, polybag dan penataan model bertingkat (vertikultur). Jenis
tanaman yang diusahakan berkaitan dengan peningkatan gizi seperti tanaman apotik hidup
maupun warung hidup, memelihara ayam atau unggas lainnya.
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