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Beban Ganda Permasalahan Gizi di Indonesia

37.2% Balita Pendek (Stunting)

12.1 % Balita Kurus (Wasting) 

28,9% Kegemukan pada Penduduk 
>18 th

11,9 % Kegemukan pada Balita

Sumber: Bank Dunia (2016)

Sebanyak 159 juta anak stunting di seluruh dunia – 9 juta dari 
mereka tinggal di Indonesia

Indonesia termasuk ke dalam
17 negara yang mengalami 

beban ganda permasalahan gizi 
(Global Nutrition Report, 2014)

37,1% Anemia pada Ibu Hamil

Sumber: Riskesdas 2013
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Sumber: UNICEF 1990 (disesuaikan dengan kondisi 
Indonesia)

Timbulnya masalah gizi, tidak sekedar kekurangan makanan, tetapi juga karena pola asuh. Hal yang paling 
penting adalah kemiskinan dan kepemimpinan

Faktor Penyebab Masalah Gizi
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MASALAH GIZI 

KURANG



KURANG ENERGI PROTEIN

• Yaitu suatu keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh 
rendahnya konsumsi energy dan zat pembangun (protein) 
dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi 
Angka Kecukupan gizi

• KEP dibagi menjadi 3 yaitu :

o KEP RINGAN

o KEP SEDANG

o KEP BERAT

• KWASHIORKHOR

• MARASMUS

• MARASMUS KWASHIORKOR





Kekurangan Vitamin A 
(KVA)

• gangguan yang timbul dalam tubuh akibat 
kekurangan vitamin A yang ditandai 
dengan rendahnya kadar vitamin A dalam 
darah dan barakibat terhadap gangguan 
pada mata. 

• Dan salah satu penyebabnya adalah kurang 
mengkonsumsi makanan yang mengandung 
vitamin A





• suatu keadaan dimana kadar heamoglobin 
(Hb) dalam darah kurang dari normal

• Penyebab-penyebabnya dalah :

oKurang mengkonsumsi makanan yang 
mengandung zat besi (Fe) dan protein.

oPerdarahan akibat sering melahirkan.

o Ibu hamil yang bekerja terlalu berat.

o Infeksi cacing tambang/penyakit menahun



DAMPAK ANEMIA
• Kulit dan bagian bawah mata terlihat pucat

• Detak jantung tak beraturan

• Kelelahan

• Masalah konsentrasi

• Kuku rapuh

• Sudut bibir pecah-pecah



GAKY

• Suatu gejala yang diakibatkan tubuh kekurangan unsur yodium
secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama

• Penyebabnya GAKI diantaranya adalah :

o Makan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari tidak/kuarang 
mengandung unsur yodium.

o Kebisaan keluarga yang tidak mengunggunakan garam 
beryodium dalam makanan sehari-hari, khususnya di daearah 
endemis Gaky.

o Makanan yang bersifat goitrogenetik, yaitu jenis makanan yang 
dapat menghambat penyerapan yodium dala tubuh, seperti 
kobis, singkong dan lobak.



Stunting/ Stunted
• Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat prevalensi  

stunting nasional  mencapai 37,2 persen, meningkat 

dari tahun 2010 (35,6%) dan 2007 (36,8%)

• Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang 

disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam 

waktu cukup lama akibat pemberian makanan 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi



Apa yang dimaksud
PENDEK/STUNTING ?

1
• Kondisi dimana seseorang kekurangan gizi kronis

(dalam jangka waktu yang lama);

2

• Terutama pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 
HPK) → ibu hamil (270 hari) sampai anak usia 2 
tahun (730 hari);

3
• Sehingga tinggi badannya dibanding usia nya terlihat

LEBIH PENDEK dari SEBAYA nya. 
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anak pendek menghadapi 
kemungkinan yang lebih besar untuk 

Studi menunjukkan bahwa anak 
pendek sangat berhubungan dengan 
prestasi pendidikan yang buruk.
Anak-anak pendek menghadapi 
kemungkinan yang lebih besar 
untuk tumbuh menjadi orang 

dewasa yang kurang berpendidikan, 
miskin, kurang sehat dan lebih 
rentan terhadap penyakit tidak 

menular.

Berdampak 
negatif pada 
masa depan

Menghambat 
pertumbuhanStunting



Dampak Masalah Gizi pada Kesehatan

Dampak KURANG GIZI pada awal kehidupan terhadap kualitas SDM

Source:
• Kakietek, Jakub, Julia Dayton Eberwein, Dylan Walters, and Meera Shekar. 2017. Unleashing Gains in Economic Productivity 

with Investments in Nutrition. Washington, DC: World Bank Group
• www.GlobalNutritionSeries.org

Perkembangan Otak 
Anak Stunting

Perkembangan Otak 
Anak Sehat

Gagal tumbuh

Hambatan 
perkembangan 

kognitif & motorik 

Gangguan 
metabolik pada 

usia dewasa

Berat Lahir Rendah, kecil, 
pendek, kurus

Berpengaruh pada perkembangan 
otak dan keberhasilan pendidikan

Meningkatkan risiko penyakit tidak 
menular (diabetes, obesitas, stroke, 

penyakit jantung)

1.

2.

3.

Kekurangan gizi tidak saja membuat 
stunting, tetapi juga menghambat 
kecerdasan, memicu penyakit, dan 

menurunkan produktivitas
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Pendidikan kesehatan reproduksi remaja; 
Bina Keluarga Balita (BKB), Parenting

NIK; Akta kelahiran; Fasilitasi 
program & kegiatan gizi dalam APBD

Kursus calon pengantin; 
Pendidikan kesehatan & gizi 

untuk madrasah & pondok 
pesantren; Mendorong 

peran pemuka agama

Keamanan dan Standardisasi pangan; 
Monitoring makanan terfortifikasi, 

Labeling dan Iklan

Bantuan Pangan Non-Tunai (sumber protein) ; 
PKH; dan pemanfaatan fasilitator untuk 
pendidikan gizi

PAUD dengan muatan kesehatan & gizi; Pendidikan 
kesehatan reproduksi dan gizi, Kelas Parenting

Ketahanan pangan; Pemanfaatan 
pekarangan rumah tangga (KRPL)

Dana Insentif 
Daerah 

Penganggaran Dana Desa untuk 
kegiatan desa

Suplementasi gizi; Promosi ASI, MP-ASI, 
fortifikasi; Pendidikan gizi; Promosi & kampanye 

gizi seimbang; Kecacingan; Tata Laksana Gizi; JKN

Pembinaan iodisasi garam; 
Pengawasan fortifikasi garam, 

Fortifikasi Umum

Penyediaan sarana air 
bersih dan sanitasi

Kegiatan Spesifik dan Sensitif  Lintas K/L 110

Catatan: Tidak ada penambahan anggaran untuk intervensi terintegrasi, anggaran yang digunakan bersumber dari alokasi 
APBN dan pendanaan dari mitra pembangunan (apabila dibutuhkan)



Wujudkan Indonesia Tanpa Kelaparan dan Kekurangan Gizi



MASALAH GIZI LEBIH 

OBESITAS







OBESITAS

DITAKUTKAN
GANGGUAN SOSIALISASI
BERISIKO SAKIT  K. VASKULER
PENDEKATAN : DIET – AKTIFITAS

SAAT INI



Obesitas = KEGEMUKAN

Berat badan

tidak proporsional

dengan tinggi

badan

Jaringan lemak 

(Jaringan Adiposa) 

di dalam tubuh

berlebih



Pemasukan energi >>>>

Pengeluaran energi <<

Ketidakseimbangan energi = OBESITAS

PENYEBAB OBESITAS



FAKTOR UTAMA                          ENERGI

Diet (dapat diubah)

Olah raga/aktivitas fisik (dapat diubah)

Genetik (tidak dapat diubah)



◼ Akut 

◼ Jangka pendek

◼ Jangka panjang

Sleep apnea

Kelainan ortopedi

Gangguan fungsi hati

Gangguan psikososial

Timbul faktor risiko penyakit jantung

Menetap sampai dewasa

Penyakit jantung koroner

diabetes



Kelainan kulit

Prestasi belajar

Gangguan endokrin :

cepat menstruasi

perawakan pendek

diabetes tipe II



4 PILAR PRINSIP GIZI SEIMBANG

Mengonsumsi Aneka Ragam
Pangan

Membiasakan Perilaku Hidup
Bersih (PHBS) 

Melakukan Aktivitas Fisik secara
teratur minimal 30 menit

Memantau Berat Badan
(Status Gizi) secara Teratur



GIZI: Magnitute (Hal yang sangat penting)
dalam Membanguan Manusia dan
Masyarakat

• Permasalahan gizi merupakan
permasalahan sangat mendasar bagi 
manusia;

• Bagi Indonesia, permasalahan ini sangat 
penting untuk dibicarakan sekarang karena 
besarnya magnitude permasalahan gizi
di tengah upaya untuk membangun manusia 
dan masyarakat seutuhnya yang berkualitas.

GIZI ADALAH INVESTASI KELUARGA



Terima Kasih 34

KEBAHAGIAAN berasal 

dari KESEHATAN
(George William Curtis, Penulis)


