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Dunia yang Bebas dari Kelaparan Dunia yang Bebas dari Kelaparan 

Visi kita adalah dunia tanpa kelaparan dan kekurangan gizi, yaitu dunia yang setiap orang

mempunyai jaminan memiliki pangan yang mereka butuhkan supaya cukup gizi dan sehat.

Juga dunia yang mampu menciptakan dan melindungi kesejahteraan serta martabat manusia.

Selain itu juga menciptakan dunia tempat anak–anak dapat tumbuh, berkembang, dan belajar

menjadi anggota masyarakat yang sehat, aktif, bersemangat dan mencintai lingkungannya. 

Meskipun banyak prestasi yang sudah dicapai dalam mengurangi kelaparan dan

kekurangan gizi di seluruh dunia, kita masih jauh dari dunia yang bebas dari kelaparan. Kami

memandang pendidikan dan informasi mengenai masalah yang berhubungan dengan

kelaparan, ketahanan pangan dan gizi sebagai hal penting dalam mewujudkan visi tersebut

menjadi suatu kenyataan. Oleh karena itu kami memfokuskan usaha ini kepada siswa-siswi

atau kaum muda  dan para guru. Apabila setiap tahun, pada Hari Pangan Sedunia (16

Oktober), siswa-siswi di seluruh dunia secara serentak diperkenalkan materi pengajaran

tentang kelaparan dan kekurangan gizi dan hal–hal yang perlu dilakukan untuk mengatasinya,

apakah mereka akan mengerti mengenai saling ketergantungan di dunia? Apabila mereka

memperoleh pelajaran tentang beragam situasi dan budaya dari berbagai penjuru dunia,

apakah  mereka menjadi lebih siap untuk bekerjasama menyelesaikan masalah kelaparan dan

mencapai ketahanan pangan? Adakah jalan untuk membimbing generasi muda untuk

mengembangkan tanggungjawabnya sebagai warga dunia?

Kami yakin bahwa jawaban bagi semua pertanyaan tersebut adalah “YA”. Sebagai pendidik,

anda berada pada posisi yang penting dalam menanamkan pengertian pada siswa-siswi atau

kaum muda tentang rasa peduli dan tanggungjawab untuk bergabung dalam perjuangan

melawan kelaparan.  Imajinasi, idealisme dan tenaga kaum muda merupakan sumberdaya vital

bagi kelangsungan pembangunan masyarakat dan bangsa. Anda sebagai guru, dapat

memberikan kontribusi yang bermakna dengan cara memberi informasi, membagi

pengetahuan, mendorong untuk berpartisipasi, dan menunjukkan kepada siswa-siswi atau

kaum muda bahwa mereka mempunyai peranan penting dalam usaha mencapai dunia yang

bebas dari kelaparan.

Kami mengajak Anda untuk bergabung dengan para guru dan siswa-siswi dari seluruh

penjuru dunia agar ikut berpartisipasi dalam Hari Pangan Sedunia guna: “Mencerdaskan

Pikiran, Mengatasi Kelaparan”.
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Pengantar bagi Guru untuk “Mencerdaskan Pikiran,
Mengatasi Kelaparan” 
Pengantar bagi Guru untuk “Mencerdaskan Pikiran,
Mengatasi Kelaparan” 

SIAPA: Para guru di seluruh penjuru dunia yang ingin memperkenalkan siswa-siswi mereka

kepada masalah kelaparan dan kekurangan gizi dapat menggunakan dan mengadaptasi materi

dan contoh rencana pelajaran “Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan”.

APA: Materi pelajaran “Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan” dikembangkan sebagai

langkah awal bagi guru untuk memperkenalkan topik kelaparan di dunia kepada siswa-siswi.

Mengingat begitu beraneka ragamnya masalah, budaya dan lingkungan di seluruh penjuru

dunia, pelajaran berikut disiapkan sebagai pedoman mengajar bagi guru, dengan catatan

bahwa guru perlu melakukan penyesuaian  tentang ruang lingkup, bahasa, diskusi dan

kegiatan yang disediakan pada masing-masing pelajaran sesuai kondisi setempat. Pada

semua jenjang pendidikan, lingkup materi pelajaran mencakup topik Apa yang dimaksud

kelaparan dan kekurangan gizi, dan siapa yang menderita? Mengapa manusia kelaparan dan

kekurangan gizi? dan Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu mengakhiri kelaparan?

Setiap pelajaran terdiri dari Tujuan, Konsep dan Kegiatan untuk mengajak siswa-siswi untuk

mendiskusikan masalah yang sangat serius dan berkepanjangan ini.

Tiga pelajaran disediakan untuk tiga jenjang pendidikan, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah

Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Pelajaran ini diarahkan pada

penguasaan kemampuan tingkat  menengah (middle of the develpomental skills) pada setiap

jenjang pendidikan.  Mempertimbangkan  tingkatan dan usia siswa-siswi mungkin berbeda di

seluruh penjuru dunia, guru perlu menelaah materi pengajaran, memilih materi yang cocok atau

memodifikasinya sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa-siswi. 

KAPAN: Pada Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober – dan sepanjang tahun – siswa-siswi di

seluruh dunia dapat menggunakan pelajaran ini untuk memperoleh pengertian yang lebih baik

mengenai masalah kelaparan dan kekurangan gizi.  Para guru dipenjuru dunia dapat dapat

saling bertukar pengalaman mengajar tentang hal ini pada Hari Pangan Sedunia. Gagasan

baru, kegiatan dan pengalaman pembelajaran oleh guru  dari seluruh dunia akan dikumpulkan

dan dibagikan setiap tahunnya. 

DI MANA: Di ruang kelas anda dan ribuan ruang kelas lainnya di seluruh dunia pada saat

yang bersamaan.

MENGAPA: Visi kami adalah dunia tempat setiap orang memiliki kemudahan mendapatkan

cukup pangan yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif, dan dunia tanpa masalah gizi.

Kami memandang pendidikan dan informasi mengenai masalah–masalah yang berhubungan

dengan kelaparan, ketahanan pangan dan gizi adalah faktor penting dalam usaha mewujudkan

visi global.  Tujuan kami adalah menciptakan ruang kelas global tempat siswa-siswi atau kaum

muda di mana saja mempelajari dan membahas masalah-masalah yang sama, supaya mereka

siap dan terdorong untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk menciptakan dunia

yang bebas dari kelaparan. 

BAGAIMANA: Anda dianjurkan untuk menggandakan dan  menggunakan materi pelajaran ini

selama tahun ajaran, dengan mengadaptasi dan mengembangkan pelajaran sesuai dengan

kondisi siswa-siswi dan fasilitas sekolah. Pelajaran akan lebih  efektif bila materi ini  diadaptasi

dan dikembangkan secara lokal sesuai dengan masalah, perhatian dan budaya setempat.
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Materi–materi ini juga
tersedia pada situs web
www.feedingminds.org

Untuk berbagi
pengalaman silahkan
lihat bagian komentar

pada akhir buku ini, 

dan email kami ke:
fmfh@fao.org

Materi pelajaran yang dikembangkan secara lokal  dapat digunakan untuk membantu

masyarakat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Contoh pelajaran ini dirancang untuk

dibahas dalam tiga pertemuan yang masing-masing berdurasi 45 menit, tetapi dapat dibahas

lebih atau kurang rinci, sesuai kebutuhan. Informasi latar belakang disediakan untuk setiap

pelajaran, dan konsep dasar juga tersedia untuk digunakan baik oleh guru maupun siswa-

siswi. Tiap pelajaran memuat saran kegiatan–kegiatan dan pokok–pokok diskusi yang dapat

digunakan lansung atau sebagai dasar untuk menciptakan kegiatan baru.  

Sebagai guru perhatikanlah hal yang paling sesuai untuk dilakukan sesuai dengan keragamn

budaya dan lingkungan dalam mengadaptasi pelajaran, misalnya pengembangan serangkaian

kegiatan dan alat bantu mengajar yang relevan. . Dengan senang hati kami mengharapkan

tanggapan para guru  mengenai pelajaran ini, dan berbagi pengalaman tentang adaptasi materi

yang sudah dilakukan. Hal ini akan membantu kami memperbaiki program ini tahun dami

tahun. Anda juga dianjurkan untuk mengumpulkan pelajaran atau hasil diskusi dari kelas  yang

dapat dibagikan ke seluruh dunia untuk kegiatan serupa pada Hari Pangan Sedunia yang akan

datang (selalu jatuh pada tanggal 16 Oktober!).

Tentang Hari Pangan Sedunia Tentang Hari Pangan Sedunia 

Hari Pangan Sedunia dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 16 Oktober untuk

memperingati berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture

Organizations of the United Nations (FAO) pada tahun 1945. Hari Pangan Sedunia bertujuan

menambah kepedulian akan bahaya kelaparan dan kekurangan gizi, serta mendorong semua

orang di seluruh dunia untuk mengambil tindakan mengakhiri kelaparan. Lebih dari 150 negara

merayakan peristiwa ini setiap tahun. Di Amerika Serikat, 450 organisasi sukarela nasional

(yayasan) dan swasta mensponsori Hari Pangan Sedunia, dan organisasi kemasyarakatan yang

aktif merayakannya di hampir semua tempat.  Hari Pangan Sedunia pertama kali dirayakan

pada tahun 1981, yang setiap tahunnya mempunyai tema khusus sebagai fokus kegiatannya.

Tema tahun 2000 adalah “Abad yang Bebas dari Kelaparan”. Beberapa tema dari tahun-tahun

sebelumnya adalah “Kaum Muda Melawan Kelaparan” (1999) dan “Wanita Memberi Makan

Dunia”( 1998). 

Salah satu inisiatif Hari Pangan Sedunia adalah Telefood Campaign, yaitu suatu acar

melalui siaran televisi dan radio, konser, pertunjukan artis, kegiatan olahraga dan

peristiwa–peristiwa lainnya untuk menyampaikan pesan bahwa telah tiba waktunya untuk

bertindak mengatasi masalah kelaparan di dunia. Tujuan Kampanye Telefood adalah

meningkatkan kepedulian dan mengerahkan sumberdaya yang ada untuk program ketahanan

pangan  berskala kecil. Sumbangan yang terkumpul digunakan untuk mendukung ratusan

program ketahanan pangan berskala kecil di negara-negara berkembang guna membantu

petani miskin dalam meningkatkan produksi pangan dan pendapatan agar terpenuhi

kebutuhan pangan keluarga.  Materi–materi terkini tentang Hari Pangan Sedunia/Telefood

tersedia di situs web FAO.

Kelaparan dan Kekurangan Gizi di Dunia Kelaparan dan Kekurangan Gizi di Dunia 

Supaya sehat dan aktif, kita harus mengkonsumsi pangan yang cukup jumlah, mutu dan

keragamannya untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Tanpa zat gizi yang cukup,
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perkembangan anak tidak maksimal, dan orang dewasa akan mengalami kesulitan dalam

memelihara atau mengembangkan potensi mereka.

Tidak setiap orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang di- butuhkan,

dan hal ini akan mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar di dunia.

Hampir 800 juta penduduk dunia sekarang ini kekurangan pangan secara kronis dan tidak

mampu mendapatkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum

mereka. Kurang lebih 200 juta anak–anak berusia di bawah lima tahun (balita) menderita

kekurangan gizi  kronis atau akut  pada saat musim kekurangan pangan, musim kelaparan dan

kerusuhan sosial, angka ini terus meningkat. Diperkirakan, kekurangan gizi adalah faktor utama

penyebab matinya 13 juta anak–anak balita setiap tahun karena infeksi dan penyakit yang

sebenarnya dapat dicegah, seperti campak atau cacar air, diare, malaria dan radang

paru–paru, atau komplikasinya. 

Daerah yang penduduknya paling banyak kekurangan pangan adalah Asia dan Pasifik.

Di daerah tersebut, yang merupakan tempat tinggal dari 70 persen total populasi penduduk

negara berkembang, hampir dua per tiga (526 juta) penduduknya menderita kekurangan gizi. Di

India saja terdapat 204 juta orang yang kekurangan pangan, dan juga di Asia Selatan lebih dari

sepertiga (284 juta) dari total penduduk dunia. Tiga puluh persen lagi (240 juta) tinggal di Asia

Tenggara dan Asia Timur, dimana lebih dari 164 juta dari 1,2 milyar penduduk Cina kekurangan

gizi. Hampir seperempat penderita kekurangan gizi tinggal di daerah Sahara Afrika, yang juga

merupakan daerah dengan proporsi populasi kekurangan gizi terbesar. Keadaan ini terutama

terjadi di Afrika Tengah, Afrika Timur dan Selatan, dengan 44 persen jumlah penduduknya

kekurangan gizi.  

Kekurangan gizi adalah salah satu penyebab utama berat badan bayi lahir rendah (BBLR)

dan gangguan pertumbuhan. BBLR yang hidup biasanya terhambat pertumbuhannya dan

sakit-sakitan pada masa kanak–kanak, remaja dan dewasanya, dan wanita dewasa yang

pertumbuhannya terhambat akan meneruskan “lingkaran setan” ini dengan melahirkan

bayi–bayi yang BBLR. Hubungan antara kekurangan gizi pada masa anak–anak – termasuk

pada masa pertumbuhan janin – dan berkembangnya penyakit kronis pada masa dewasa

seperti penyakit jantung koroner, diabetes dan tekanan darah tinggi.  Sekitar 30 juta bayi yang

lahir setiap tahunnya di  negara sedang berkembang yang terganggu pertumbuhannya karena

kekurangan gizi saat dalam kandungan.   

Kekurangan gizi dalam bentuk kekurangan mineral dan vitamin esensial secara terus

menerus akan mengakibatkan penyakit atau kematian penduduk dunia dalam jumlah besar.

Lebih dari 3,5 milyar orang menderita kekurangan zat besi, 2 milyar beresiko kekurangan

yodium dan 200 juta anak–anak para-sekolah kekurangan vitamin A.  Kekurangan zat besi

dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan, rentan terhadap penyakit, gangguan

perkembangan fisik dan mental jangka panjang dan terganggunya fungsi reproduksi; hal ini

menjadi penyebab 20 persen kematian yang terkait dengan kehamilan.  Pada ibu yang sedang

mengandung, kekurangan yodium dapat mengakibatkan kerusakan otak secara permanen,

keterbelakangan mental, kegagalan reproduksi, menurunnya daya tahan anak dan penyakit

gondok. Pada ibu hamil, kekurangan yodium dapat menyebabkan kerusakan mental pada bayi.

Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan kebutaan atau kematian pada anak–anak; hal ini

berakibat kepada menurunnya pertumbuhan fisik dan gangguan  daya tahan tubuh terhadap

infeksi, yang menjadi penyebab meningkatnya kematian anak–anak. 
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Kekurangan Gizi Tingkat Ringan dapat membatasi pertumbuhan seorang anak dan

kemampuan belajar pada usia dini, yang berakibat pada ketidakmampuan mengikuti pelajaran

sekolah, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya angka putus sekolah dan bertambahnya

jumlah orang yang buta huruf. Akibat kesehatan yang buruk karena kekurangan tiga zat gizi di

atas dapat dihindari dengan menyediakan pangan yang cukup dan bervariasi yang

mengandung vitamin dan mineral esensial.  

Di beberapa negara, masalah kesehatan yang berhubungan dengan kelebihan pangan juga

terus menjadi ancaman. Kegemukan pada masa kecil dan remaja berhubungan dengan

beragam masalah kesehatan, dan jika berlanjut hingga  dewasa akan mengakibatkan masalah

kesehatan mulai dari meningkatnya resiko kematian prematur hingga beberapa kondisi lainnya

yang tidak total tetapi menurunkan daya tahan tubuh sehingga mempengaruhi produktivitas.

Masalah yang mulai muncul ini tidak hanya terjadi di negara maju; semakin banyak negara

berkembang menderita masalah gizi ganda karena kekurangan pangan dan penyakit kronis

yang berhubungan dengan pangan. Di samping itu, pencemaran pangan karena pestisida,

mikroba dan logam berat menjadi penghambat usaha perbaikan gizi di banyak negara.

Penyakit yang disebabkan oleh makanan sudah umum di beberapa negara, dan anak–anak

yang biasanya menjadi korban, dengan mengalami diare yang diikuti penurunan berat badan

dan kurus, serta  tingginya angka kematian anak.

Baik dalam bentuk yang paling ringan ataupun paling berat, buruknya gizi dan kesehatan

mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan  perkembangan potensi manusia secara

keseluruhan. Kekurangan gizi dapat berakibat kepada penurunan produktivitas dan kerugian

ekonomi, karena orang dewasa yang menderita kurang gizi dan penyakit yang terkait tidak

mampu bekerja; kegagalan dalam pendidikan, karena anak sakit-sakitan untuk masuk sekolah

atau belajar dengan layak; beban biaya perawatan kesehatan bagi mereka yang sakit karena

kekurangan gizi; beban biaya sosial bagi mereka yang cacat dan, dalam kondisi tertentu

termasuk keluarga mereka.

Sejak seabad lalu, kemajuan luar biasa telah dicapai dalam usaha meningkatkan kuantitas

dan kualitas persediaan pangan global dan perbaikan status gizi penduduk dunia. Seiring

dengan kemampuan persediaan pangan global untuk mengikuti pertumbuhan penduduk, dan

meningkatnya kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial, angka kelaparan dan kekurangan

gizi telah mulai menurun. Namun demikian, kemudahan memperoleh pangan yang berkualitas

baik, beragam, aman, dan tersedia dalam jumlah yang cukup masih menjadi masalah serius di

banyak negara, bahkan di negara yang persediaan pangannya termasuk cukup dalam skala

nasional. Di setiap negara, beberapa bentuk kelaparan dan kekurangan gizi masih terus

muncul.

Mengakhiri kelaparan dimulai dengan keyakinan bahwa cukup pangan harus diproduksi

dan tersedia bagi setiap orang. Namun, usaha menyediakan pangan saja tidak akan menjamin

menurunnya jumlah orang kelaparan. Kemudahan bagi setiap orang pada setiap waktu untuk

mendapatkan gizi yang cukup – ketahanan pangan – harus dijamin. Di seluruh dunia,

meningkatnya usaha untuk terjaminnya ketahanan pangan, diperlukan untuk menurunkan

kelaparan dan kekurangan gizi, serta akibat  mengerikan yang diderita oleh generasi sekarang

dan akan datang. Sumbangan dari setiap orang – dengan berbagi informasi, kepedulian dan

partisipasi kegiatan – perlu untuk menjamin hak dasar setiap manusia untuk bebas dari

kelaparan.

Lihat juga Catatan
Informasi dan Kertas

Kerja Hari Pangan
Sedunia 2000

“Milenium yang Bebas
dari Kelaparan” 
yang tersedia di

www.fao.org
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Pihak–pihak yang Terkait dengan Proyek
“Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan” 

Proyek “Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan” diprakarsai oleh sebuah

kelompok internasional dan organisasi–organisasi swadaya masyakarat yang bergabung untuk

membantu menghapuskan kelaparan dan kekurangan gizi melalui pendidikan. Pihak–pihak

tersebut percaya bahwa dengan menggabungkan usaha dan keahlian secara bersama-sama,

dunia yang bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi dapat dicapai lebih cepat dan lebih

berhasil daripada dikerjakan  sendiri-sendiri. 

Federasi Guru Amerika/ American Federation of Teachers (AFT) 

Federasi Guru Amerika adalah sebuah serikat buruh yang mewakili lebih dari 1 juta guru dan para-

profesional dalam bidang pendidikan K-12 (setara dengan Taman Kanak-Kanak sampai SMU),

pemerintah negara bagian, perguruan tinggi dan tenaga di bidang medis.  Didirikan pada tahun

1916, AFT selama ini dikenal karena gagasan–gagasan yang demokratis dan efisiensi, pengaruhnya

yang besar pada praktek standar dan profesional di tempat–tempat kerja anggotanya.

555 New Jersey Avenue NW, Washington, DC 20001-2079, USA

Hubungi: Barbara Van Blake, Direktur, Hubungan Hak Asasi Manusia dan Masyarakat

Tel.: (+1) 202 879 4490 - Fax: (+1) 202 393 8648

Situs Web: www.aft.org

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa–Bangsa / 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

FAO didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan untuk memperbaiki gizi dan standar hidup,

produktivitas pertanian, dan keadaan penduduk perdesaan. Dengan staf di seluruh dunia dan

180 negara anggota dan Masyarakat Eropa (European Community), FAO berusaha untuk

mengurangi kemiskinan dan kelaparan dengan cara mendukung perkembangan pertanian,

memperbaiki gizi dan mencapai ketahanan pangan – akses bagi setiap orang pada setiap saat

untuk dapat memperoleh pangan yang mereka butuhkan agar hidup aktif dan sehat.

Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy 

Hubungi: Valeria Menza, Food and Nutrition Division 

(Divisi Pangan dan Nutrisi)

Tel.: (+39) 06 5705 4292 - Fax: (+39) 06 5705 4593

Situs Web: www.fao.org

Panenan Masa Depan / Future Harvest

Organisasi Future Harvest mempunyai komitmen menciptakan dunia dengan tingkat

kemiskinan yang lebih rendah, keluarga yang lebih sehat, anak-anak yang lebih bergizi dan

lingkungan hidup yang lebih baik dengan cara meningkatkan kesadaran dan dukungan

terhadap riset pertanian di tingkat internasional. Future Harvest mendukung riset ilmiah,

membantu menyebarluaskan hasil riset tersebut ke daerah perdesaan di negara-negara

berkembang, dan berusaha untuk mendidik anak-anak dan orang dewasa tentang pentingnya

memberi makan dunia dan melindungi bumi.   

PMB 238, 2020 Pennsylvania Ave NW Washington, DC 20006-1846, USA

Tel.: (+1) 202 473 3553

Situs Web: www.futureharvest.org
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Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional / International Food Policy

Research Institute (IFPRI)

Misi IFPRI adalah mengenali dan menganalisa beragam alternatif strategi dan kebijakan

nasional dan internasional untuk memenuhi kelangsungan kebutuhan pangan negara-negara

berkembang, dengan penekanan pada negara–negara berpendapatan rendah, orang–orang

miskin, dan manajemen sumberdaya alam yang mendukung pertanian.

2033 K Street NW, Washington, DC 20006-1002, USA

Tel.: (+1) 202 862 5600

Situs Web: www.ifpri.org

Listserve: www.ifpri.cgiar.org/new/newatifpri.htm

Jaringan Kerja Sumberdaya dan Pendidikan Internasional / International

Education and Resource Network (iEARN)

I*EARN adalah jaringan kerja telekomunikasi kependidikan global yang menghubungkan

sekolah dengan kelompok pemuda di lebih dari 90 negara sehingga para siswa-siswi dapat

menggunakan teknologi internet untuk bekerjasama mempelajari proyek yang membahas

masalah lokal, nasional dan internasional.

iEARN-USA

475 Riverside Drive, #540, New York, NY 10115, USA 

Tel.: (+1) 212 870 2693 - Fax: (+1) 212 870 2672

Situs Web: www.iearn.org

Asosiasi Korps Perdamaian Nasional / National Peace Corps Association (NPCA)

NPCA adalah organisasi nirlaba yang beranggotakan mantan sukarelawan Korps Perdamaian

yang telah kembali ke Amerika Serikat, bekas stafnya dan rekan–rekan para sukarelawan

tersebut. Fokus program NPCA adalah “membawa dunia pulang ke rumah” melalui pendidikan

global, penciptaan perdamaian, pelayanan dan bantuan hukum.

1900 L Street NW, Suite 205, Washington, DC 20036, USA

Tel.: (+1) 202 293 7728 - Fax: (+1) 202 293 7554

Situs Web: www.rpcv.org

Program Pendidikan Majalah Newsweek / Newsweek Education Program (NEP)

Misi NEP adalah meningkatkan partisipasi siswa-siswi dalam masalah–masalah masa kini.

Program ini bertujuan meningkatkan keahlian menganalisa kebijakan publik para siswa-siswi

dan meningkatkan partisipasi sebagai warganegara. NEP menyediakan Majalah Newsweek di

kelas untuk digunakan siswa-siswi tingkat menengah atas dan universitas dalam bidang

Bahasa Inggris, Ilmu Sosial, Ekonomi dan ESL (English as a Second Language/Bahasa Inggris

sebagai bahasa kedua).  Newsweek menyediakan harga murah untuk siswa-siswi untuk materi

tambahan seperti peta, kuis, panduan guru, brosur dan pembentuk keahlian.

PO Box 919, Mountain Lakes, NJ 07046, USA

Tel./Fax: dari dalam Amerika Serikat: 800 526 2595

Tel./Fax: dari luar Amerika Serikat: (+1) 212 445 5032

Situs Web: www.school.newsweek.com

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan

Bangsa–Bangsa / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

(UNESCO)

UNESCO mendukung kerjasama antarnegara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan,

kebudayaan dan komunikasi untuk meningkatkan penghormatan terhadap keadilan, aturan
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Kolaborator

hukum dan hak–hak asasi serta kebebasan mendasar manusia seperti yang ditegaskan oleh

Piagam PBB. UNESCO bekerja dengan pendidik pada semua tingkat dan dengan

organisasi–organisasi yang terkait untuk menggabungkan ilmu pengetahuan ilmiah dan

kebudayaan dan untuk membantu siswa-siswi menjelajahi lingkungan mereka, pilihan–pilihan

sosial dan pribadi mereka dan situasi yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan.

7 Place de Fontenoy, Paris 07 SP, France, 75352

Hubungi: Anna-Maria Hoffman-Barthes

Fax: (+33) 1 4568 5622

Situs Web: www.unesco.org

Panitia Amerika Serikat untuk Hari Pangan Sedunia / United States National

Committee for World Food Day

Hari Pangan Sedunia adalah peristiwa tahunan yang diselenggarakan untuk meningkatkan

kepedulian, pengertian dan tindakan sepanjang tahun yang disertai penerangan dan berjangka

panjang untuk menangani masalah yang komplek tentang ketahanan pangan untuk semua

orang. Panitia Nasional Amerika  Serikat adalah koalisi dari 450 organisasi–organisasi

sukarelawan nasional, nirlaba dan swasta di Amerika Serikat. 

2175 K Street NW, Washington, DC 20437, USA

Hubungi: Patricia Young, National Coordinator (Koordinator Nasional)

Tel.: (+1) 202 653 2404 - Fax: (+1) 202 653 5760

Situs Web: www.worldfooddayusa.org

Bank Dunia / World Bank

Bank Dunia adalah sumber terbesar bantuan pembangunan di dunia, yang setiap tahunnya

menyediakan rata–rata 20 milyar US dolar dalam bentuk pinjaman untuk negara–negara

nasabah. Bank Dunia menggunakan sumberdaya ekonominya, stafnya yang terlatih dan dasar

pengetahuannya yang luas untuk membantu setiap negara berkembang mencapai

pertumbuhan yang stabil, berkelanjutan dan serasi. Perhatian utamanya adalah membantu

penduduk paling miskin dan negara paling miskin. Dalam hal pembangunan perdesaan, hal ini

dilakukan dengan membantu: 1) meningkatkan produktivitas pertanian, terjaminnya pekerjaan

dan ketahanan pangan di daerah perdesaan; 2) mengembangkan infrastruktur seperti jalan,

sumur, sekolah dan rumah sakit, dan menyediakan pelayanan sosial untuk masyarakat

perdesaan, dan 3) mendukung pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan. 

1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA

Hubungi: Lynn R. Brown, MC5110

Tel.: (+1) 202 458 8175 - Fax: (+1) 202 522 3307

Situs Web: www.worldbank.org

Arab Nutrition Society, Asia-Pacific Network For Food and Nutrition, Secretariat of

the Pacific Community, Federación Latinoamericana de Asociaciones Académicos

de Nutrición y Dietética, Fundación de Vida Rural - Universidad Católica de Chile,

Colegio de Profesores de Chile,  Kenya Coalition for Action in Nutrition,

Southern Africa Teachers’ Organisation, Società Italiana di Nutrizione Umana,

European Food Information Council, Associated Schools Project Network, World

Association of Girl Guides and Girl Scouts, Colegio de Profesores de Chile,

Global Nomads Group
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Mendukung Proyek “Mencerdaskan Pikiran,
Mengatasi Kelaparan”
Mendukung Proyek “Mencerdaskan Pikiran,
Mengatasi Kelaparan”

Proyek “Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan” terselenggara karena

sumbangan dari pihak–pihak yang terkait. Untuk menjangkau semua ruang kelas di seluruh

dunia, bantuan tambahan diperlukan untuk penerjemahan, karya seni, materi–materi kelas,

pencetakan dan distribusi. Pengembangan lebih lanjut dari materi untuk Hari Pangan Sedunia

yang akan datang juga akan membutuhkan bantuan tambahan. Jika Anda ingin mendukung

usaha pengembangan materi– materi ini dan penyebarluasannya dengan menyumbang dalam

berbagai cara, silahkan hubungi salah satu pihak–pihak yang tekait dengan “Mencerdaskan

Pikiran, Mengatasi Kelaparan”.

Pernyataan Terimakasih  Pernyataan Terimakasih  

Pihak–pihak terkait dalam “Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan” berterimakasih atas

sumbangan yang telah diberikan oleh sejumlah orang yang berdedikasi dan murah hati dengan

meminjamkan keahlian mereka untuk proyek ini. Untuk pengembangan proyek dan isi teknis,

Valeria Menza, FAO. Untuk koordinasi proyek Patricia Young dari Komite Amerika Serikat untuk

Hari Pangan Sedunia. Untuk pengembangan rencana bahan ajar, Claudia Probart, ahli tamu

FAO.  

Ucapan terima kasih dtujukan kepada Christine Terry, Stephanie Kempf, Jane Levine dan

Larry Levine untuk sumbangannya dalam rencana bahan ajar, dan untuk Omar Ibrahim, Kim

Petrie dan Zoraida Verkaik untuk penerjemahan.

Penghargaan khusus diberikan kepada Pusat Informasi Pertanian Dunia/World Agricultural

Information Centre (WAICENT)/FAO untuk perealisasian situs web, kepada Chiara Caprioni

untuk grafik Tingkat Dasar; kepada Davies Zulu, seniman lokal Zambia untuk ilustrasinya, dan

kepada Todd Metroken dari Supon Design, Inc. untuk logo dan desain sampul buku

“Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan”. 

Atas hasil karya dari para anggota Panitia Acara Proyek juga diucapkan terima kasih: Anne

Baker (National Peace Corps Assosiation); Evelyn Banda ( IFPRI); Lynn Brown (World Bank);

William D. Clay (FAO); Connie Cordovilla (AFT); Anna-Maria Hoffman-Barthes (UNESCO);

Susan Linyear (National Peace Corps Assosiation);  Frank Method (UNESCO); Dave Milburn

(Newsweek Education Program); Deborah Parker (Newsweek Education Program); Mandy

Tumulty (Peace Corps); dan Klaus vonGrebmer (IFPRI). 
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pelajaran 1

Apa itu Kelaparan dan Siapa yang
Menderita Kelaparan?
Total waktu pengajaran: 45 menit

Tujuan 1

Memahami mengapa kita 

membutuhkan pangan

Konsep 

• Kita semua membutuhkan pangan 

• Pangan memberi kita energi dan zat gizi

yang kita butuhkan untuk menjaga tubuh

supaya tetap berfungsi, tumbuh,

berkembang, bergerak, bekerja, bermain,

berpikir dan belajar

• Kekurangan atau kelebihan konsumsi

pangan tidak sehat

Tujuan 2

Mengetahui bahwa kita membutuhkan

beraneka ragam pangan

Konsep 

• Manusia membutuhkan beranekaragam

pangan untuk kesehatan dan

pertumbuhan 

Tujuan 3

Mengetahui siapa yang menderita

kelaparan

Konsep 

• Kelaparan adalah tidak memperoleh

pangan yang cukup dalam jumlah maupun

mutu untuk memenuhi kebutuhan hidup

• Di semua negara dan wilayah terdapat

rakyat yang menderita kelaparan
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pelajaran 3

Apa yang Dapat Kita Lakukan
untuk Membantu Mengakhiri
Kelaparan?
Total waktu pengajaran: 45 menit

Tujuan 1 

Mengetahui bahwa kita semua dapat

dan harus bertindak mengatasi

kelaparan

Konsep

• Setiap orang dapat menjadi pahlawan

dalam usaha mengatasi kelaparan

Tujuan 2

Mengenali bagaimana kita dapat

mengatasi kelaparan dan kekurangan

gizi di lingkungan sendiri

Konsep

• Kita dapat mengambil tindakan untuk

membantu mengurangi kelaparan
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pelajaran 2

Mengapa Manusia Menderita
Kelaparan? 
Total waktu pengajaran: 45 menit

Tujuan 1

Memahami sistem pangan dalam

pemberian pangan manusia

Konsep

• Sistem penyediaan pangan melibatkan

banyak hal/tahapan

Tujuan 2 

Memahami arti ketahanan pangan

Konsep

• Ketahanan pangan berarti kita harus selalu

bisa mendapatkan pangan yang kita

butuhkan untuk dapat hidup aktif dan

sehat

• Tiga pilar ketahanan pangan adalah:

ketersediaan pangan, kemudahan

memperoleh pangan, dan pemanfaatan

pangan
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pelajaran 1

Apa itu Kelaparan dan Siapa yang Menderita
Kelaparan?

Informasi untuk para guru 

Untuk memulai pelajaran mengenai kelaparan di dunia,  perlu mengerti

fungsi utama pangan dan pentingnya pangan untuk kesehatan,

pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Mereka harus

mengetahui bahwa di semua negara dan wilayah terdapat penduduk

yang menderita kelaparan, bahwa di beberapa negara terdapat lebih

banyak penduduk yang kelaparan dibandingkan dengan di negara

lainnya, dan bahwa kita semua bekerja sama untuk memecahkan

masalah kelaparan di dunia. Topik kelaparan sebaiknya disampaikan

dengan cara memberi dorongan dan harapan untuk masa depan yang

lebih baik, dimana semua orang dapat memperoleh pangan yang

dibutuhkan untuk dapat hidup yang aktif dan sehat.

Tujuan 1 memberikan gambaran ikhtisar mengenai pentingnya

memperoleh pangan yang kita butuhkan. Pengetahuan tentang gizi

disampaikan dengan sederhana, yaitu pangan memberi manusia

energi dan zat gizi untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan

kehidupan dan untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan,

tanpa membahas seluk beluk gizi secara terperinci, yang akan terlalu

sulit untuk dipahami murid pada kelas yang rendah. Pelajaran tentang

zat gizi, kebutuhannya, dan panduan mengenai pangan lokal dapat

diberikan lebih lanjut untuk murid pada kelas yang lebih tinggi. Untuk

gambaran menyeluruh ikhtisar konsep gizi  dasar,  para guru dapat

mengacu kepada Pelajaran 1  tingkat Menengah dan Lanjutan.

Tujuan 2 memperkenalkan pentingnya memperoleh pangan yang

bervariasi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Gambar sederhana

ditampilkan untuk menunjukkan berbagai jenis pangan yang kita

butuhkan dan untuk menjelaskan pola makan yang khas di berbagai

belahan dunia yang bervariasi. Apabila waktu mengizinkan, masing-

masing bab dapat disampaikan secara lebih terinci dan selebaran

maupun gambar dapat diberikan kepada murid untuk diwarnai dan

didiskusikan.

Tujuan 3 menyampaikan betapa penting dan seriusnya masalah

kelaparan di dunia dan mengenali orang-orang yang paling beresiko

menderita kelaparan. Untuk gambaran ikhtisar situasi dunia saat ini

yang lebih terperinci, para guru dapat mengacu kepada bagian yang

berjudul “Kelaparan dan Kekurangan Gizi di Dunia” yang terdapat

pada Bab Pendahuluan.
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Pelajaran ini

dirancang untuk

jangka waktu 45

menit, tapi guru

dapat

memperluas atau

mempersempit

bahasan sesuai

dengan

kebutuhan kelas.

Para guru

disarankan untuk

membahas semua

tujuan dan

muatan. Untuk

setiap tujuan,

tersedia

beranekaragam

kegiatan dan

pokok diskusi dan

para guru dapat

memilih kegiatan

yang paling tepat

untuk murid

mereka. Materi

untuk setiap

pelajaran

terdapat dalam

bab berikut mulai

dari halaman 75.
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Materi

Konsep

Muatan 

Kegiatan

Tujuan 1 
Memahami mengapa kita membutuhkan pangan

Gambar: Kita Semua Membutuhkan Pangan

Lembar Fakta: Pangan memberi Kita…

Kita semua membutuhkan pangan

Rantai pangan dimulai dari tumbuhan dan hewan yang paling kecil dan berpindah ke

hewan yang lebih besar dan lebih besar lagi dan kemudian ke manusia. Seperti makna yang

terkandung dalam kata “rantai”, semua bentuk kehidupan tergantung satu dengan yang lain

dan semuanya saling berhubungan karena semua membutuhkan zat gizi. Kita semua

memerlukan zat gizi untuk hidup.

Bertanyalah kepada murid apakah mereka mengetahui adakah hewan yang tidak

membutuhkan pangan.

Edarkan atau peganglah gambar Kita Semua Membutuhkan Pangan dan mintalah

menuliskan atau menyebutkan pangan yang dimakan oleh orang dan hewan dalam gambar itu.

Mereka juga dapat mewarnai gambar itu.

Diskusikan bahwa hewan dan orang dalam gambar Kita Semua Membutuhkan Pangan

dengan makan beragam pangan dan membutuhkan zat gizi yang berbeda, tapi semuanya

sama-sama memiliki kebutuhan zat gizi untuk menjaga mereka tetap sehat. 

Diskusikan konsep rantai pangan dengan murid, yakni  semua tumbuhan dan hewan,

termasuk manusia, saling berhubungan. Tumbuh-tumbuhan menyediakan pangan untuk

bermacam-macam hewan; hewan tersebut pada gilirannya menjadi makanan untuk hewan

lainnya; dan banyak hewan yang memakan tumbuhan maupun hewan lain. Inilah yang

dimaksud dengan lingkaran, atau rantai, karena kadang-kadang hewan juga menyediakan

pupuk  yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan.

Rantai pangan dapat disampaikan dengan meminta menggambar sebuah gambar kecil

mengenai tumbuhan, ikan, hewan kecil, hewan yang lebih besar atau manusia, dan

menempelkannya di baju mereka, atau memegang gambar mereka dengan sebelah tangannya.

Mereka kemudian dapat membentuk sebuah rantai (dengan cara saling bergandengan tangan)

dengan tumbuhan, ikan dan hewan–hewan kecil di satu sisi dan, dengan urutan sesuai rantai

pangan dimana semua makhluk hidup yang tergantung pada tumbuhan, ikan dan hewan–hewan

kecil tersebut di sisi lainnya. Untuk menunjukkan ketergantungan,

anak–anak dapat menghubungkan sisi yang satu

dengan sisi yang lainnya dengan cara

bergandengan tangan dan membentuk lingkaran

untuk memperlihatkan hubungan makhluk hidup

yang satu dengan yang lain. Satu konsep

penting adalah satu mata rantai yang putus

akan mempengaruhi seluruh rantai atau

lingkaran. Semuanya penting dan semuanya

saling tergantung satu dengan yang lain. Inilah

yang dimaksud dengan sistem.  Sedangkan

sistem yang lain (sistem penyediaan pangan)

akan diperkenalkan pada pelajaran berikutnya.
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Konsep

Muatan 

Kegiatan

Konsep 

Muatan 

Pangan memberi kita energi dan gizi yang dibutuhkan untuk menjaga tubuh

supaya tetap berfungsi, tumbuh dan berkembang,  bergerak, bekerja, bermain,

berpikir dan belajar

Jelaskan kepada murid bahwa terdapat sesuatu yang penting dalam pangan yang

disebut dengan  zat gizi.  Zat gizi terkandung dalam pangan yang kita makan termasuk vitamin,

mineral, karbohidrat, protein, lemak dan air. Zat gizi menjaga tubuh kita supaya tetap berfungsi,

seperti bernafas dan berpikir, menjaga sirkulasi darah, memberi kita energi dan membangun

jaringan tubuh yang membantu kita berkembang, bergerak, bekerja, bermain, berpikir dan

belajar. Beberapa zat gizi esensial akan dijelaskan secara lebih terperinci pada lembar fakta

Pangan Memberi Kita…. Konsep ini dapat diperkenalkan dan didiskusikan secara terperinci

pada kelas yang lebih tinggi. Konsep pengetahuan tentang zat gizi lebih lanjut diberikan pada

Tingkat Menengah dan Lanjutan.

Edarkan atau peganglah lembar fakta Pangan Memberi Kita…. Peganglah beberapa

contoh pangan, atau gambar pangan lokal, dan diskusikan fungsinya bagi tubuh. Sebagai

contoh, untuk memberikan penjelasan tentang protein, uraikan apa fungsi protein dalam tubuh

(dari lembar fakta), peganglah segenggam buncis (atau beberapa bahan pangan lokal lainnya

yang kaya protein) dan jelaskan bahwa buncis adalah bahan makanan yang kaya protein.

Kegiatan–kegiatan alternatif dapat dikembangkan dalam bentuk permainan. Sebagai

contoh, peganglah pangan atau gambar pangan atau sebutkan nama pangan lokal dan

tanyakan zat gizi apa yang ditemukan dalam pangan itu (dari lembar fakta). Sebagai contoh,

pegang atau gambarlah padi dan tanyakan padi  mengandung jenis zat gizi  apa (karbohidrat,

serat, vitamin dan mineral).

Kekurangan atau kelebihan konsumsi pangan tidak sehat

Supaya sehat, kita harus memperoleh pangan dalam jumlah dan jenis yang tepat.

Tidak cukup pangan, jenis pangan yang tidak beragam, dan bahkan terlalu banyak

mengkonsumsi pangan dapat membuat kita menjadi tidak sehat. Berapa banyak pangan dapat

disebut cukup? Manusia membutuhkan jenis dan jumlah pangan yang beragam. Kita

membutuhkan lebih banyak pangan saat kita berada dalam masa pertumbuhan, seperti bayi,

anak–anak dan ibu hamil dan menyusui. Kita membutuhkan lebih banyak pangan apabila kita

bekerja keras dan bermain dalam waktu yang lama. Dan kita mungkin membutuhkan lebih

banyak pangan apabila kita sedang sakit.

Apabila kita makan terlalu banyak, kita dapat menjadi tidak

sehat. Terlalu banyak makan menyebabkan tubuh kita menyimpan

terlalu banyak lemak dan da-pat meningkatkan resiko terkena

penyakit seperti penyakit jantung dan diabetes.

Peganglah gambar Kita Semua Membutuhkan Pangan.

Mintalah anak–anak membayangkan apa yang akan terjadi apabila

bemacam–macam hewan dan manusia dalam gambar saling

memakan persediaan pangan sehari milik pihak lain. Sebagai

contoh, bagaimana bila seekor ayam makan persedian pangan milik

ibu; atau bagaimana bila seorang anak makan persediaan makan

ayam sehari? Jelaskan bahwa setiap orang dalam keluarga juga
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Materi

Konsep 

Muatan

Kegiatan

memiliki kebutuhan pangan yang berbeda. Kita membutuhkan lebih banyak pangan saat

kita sedang bekerja keras dan bermain dalam waktu yang lama, saat kita berada dalam

masa pertumbuhan, atau saat sedang sakit. Wanita hamil dan ibu yang sedang

menyusui  juga membutuhkan lebih banyak pangan. Semua anggota keluarga

harus cukup pangan supaya sehat. Setiap hewan dan manusia dalam

gambar mempunyai kebutuhan khusus akan pangan dan zat gizi yang

cukup. Apabila ada cukup waktu, anak–anak dapat menggambar makanan untuk masing–masing

hewan dan manusia dan membicarakan jenis dan jumlah pangan untuk semua anggota keluarga. 

Tujuan 2
Mengetahui mengapa kita membutuhkan beraneka
ragam pangan

Gambar:  Kita Membutuhkan Beranekaragam Pangan

Manusia membutuhkan beranekaragam pangan supaya dapat hidup sehat dan

tumbuh

Meskipun kita memperoleh cukup pangan untuk memenuhi kebutuhan energi, kita

juga dapat menjadi tidak sehat apabila tidak memperoleh beragam jenis pangan yang kita

butuhkan. Karena beragam zat gizi ditemukan dalam beragam pangan, kita membutuhkan

jenis pangan yang beragam untuk memenuhi semua kebutuhan.

Sebagian besar wilayah mempunyai suatu pola makan tradisional atau lokal yang

menyediakan variasi pangan yang dibutuhkan untuk kesehatan dan pertumbuhan. Sebagai

contoh, pangan pokok seperti beras, gandum, jagung, singkong atau kentang dapat menjadi

pangan utama, biasanya dimakan dengan sayuran, daging, ikan atau sambal dalam jumlah

yang lebih sedikit sebagai pangan pendamping. Pola makan tradisional atau lokal ini kaya akan

zat gizi untuk kesehatan dan pertumbuhan karena pangan pendamping  yang terdiri dari

sayuran, daging, atau polong–polongan (buncis, kacang polong, dan kacang tanah), dan juga

sambal/saus yang semuanya mengandung lemak atau  gula dan buah–buahan. 

Jelaskan kepada murid bahwa manusia di berbagai belahan dunia memiliki cara

makan yang berbeda. Edarkan atau peganglah gambar Kita Membutuhkan Banyak Pangan

yang Berbeda  dan jelaskan pangan yang disajikan kepada keluarga dalam gambar. Pangan itu

terdiri dari pangan pokok yang porsinya jumlah yang besar. Tanyakanlah kepada  seperti

apakah pangan pokok itu (beras, singkong dan kentang). Tanyakan kepada mereka bahan

makanan apa lagi yang mereka lihat tersedia dalam jumlah yang lebih sedikit (buah-buahan,

daging, sayur–sayuran dan sambal/saus). 

Jelaskan kepada murid beginilah sebagian besar manusia di dunia makan. Mereka

makan pangan pokok, kemudian menambahkan pangan pendamping dalam jumlah yang lebih

sedikit. Diskusikan bahwa pangan pokok di seluruh dunia biasanya mengandung tepung

seperti beras dan padi-padian lainnya, kentang atau singkong. Diskusikan bahwa bahan

pangan pendamping mungkin berbentuk sayur–sayuran, buncis, kacang polong, kacang tanah,

daging, ikan, telur atau sambal/saus yang berasal dari bahan makanan tersebut. 

Jelaskan kepada murid bahwa pangan pendamping menyediakan berbagai zat gizi

yang kita butuhkan supaya sehat. Kita sebaiknya makan  berlainan jenis pangan setiap harinya.

Kita juga sebaiknya makan buah–buahan setelah makan atau mengemil.
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Tanyakanlah kepada  murid seperti apakah pangan mereka

dan tanyakanlah apakah  juga makan pangan pokok

dengan pangan pendamping dalam jumlah yang

lebih sedikit seperti keluarga dalam gambar.

Dengan menggunakan gambar itu

sebagai panduan, mintalah  membuat

daftar pangan pokok lokal dan pangan

pendamping. Mintalah mereka menghitung

berapa banyak ragam pangan pendamping yang

dapat mereka tuliskan dan jelaskan bahwa

mengkonsumsi beragam pangan membantu

mereka untuk tumbuh dan menjadi sehat.

Buat sendiri gambar Anda dengan menggambar atau

menggunting gambar–nambar bahan pangan pokok dan pangan pendamping lokal.

Tujuan 3
Mengetahui siapa yang menderita kelaparan di dunia

Gambar: Peta Kelaparan Dunia

• Kelaparan adalah tidak memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup dan

beragam untuk memenuhi kebutuhan kita

• Di semua negara dan wilayah terdapat rakyat yang menderita kelaparan

Kelaparan adalah tidak mendapatkan pangan yang cukup  dan beragam  untuk

memenuhi kebutuhan zat gizi. Kelaparan adalah masalah di seluruh dunia. Di setiap negara

dan wilayah ada rakyat yang tidak memperoleh cukup pangan. Meskipun kelaparan ada di

setiap negara, beberapa negara dan wilayah mempunyai masalah yang lebih besar dalam hal

menyediakan pangan bagi rakyat mereka.

Pada tahun 2001, sebanyak 800 juta orang menderita kelaparan dan tidak bisa

memperoleh pangan sepanjang tahun. Sasaran di abad baru ini adalah memastikan setiap

orang memperoleh cukup pangan dan jenis  yang tepat.

Kelaparan ada karena banyak alasan (seperti ditunjukkan dalam Pelajaran 2), dan

diperlukan kerja keras untuk memecahkannya. Banyak orang dari seluruh dunia bekerja

bersama–sama untuk mengenali penyebab kelaparan dan mencari penyelesaiannya.

Semua orang, termasuk anak–anak, dapat menjadi bagian dari upaya ini dengan cara

belajar sebanyak mungkin mengenai kelaparan dan cara mencegahnya.

Peganglah gambar Peta Kelaparan Dunia, yang menunjukkan daerah–daerah yang

penduduknya sangat menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Jelaskan bahwa peta itu

menunjukkan daerah dimana banyak orang tidak memperoleh  pangan yang mereka butuhkan.

Tunjukkan daerah–daerah dengan jumlah orang yang menderita kelaparan terbesar. Jelaskan

bahwa di semua negara terdapat rakyat yang menderita kelaparan.

Diskusikan bahwa di setiap daerah orang yang paling mungkin mengalami kelaparan

adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau tanpa pendidikan, miskin, tidak memiliki

tanah yang dapat ditanami, dan orang yang lemah kondisi sosialnya. Orang yang juga mungkin

menderita kelaparan adalah  yang membu-tuhkan tambahan zat gizi, seperti anak–anak (yang
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membutuhkan zat gizi untuk tumbuh), wanita hamil dan menyusui. Perang, kerusuhan sosial,

perubahan iklim dan lingkungan, serta keadaan darurat lainnya seperti banjir dan gempa bumi

sering menyebabkan kelaparan baik dalam jangka pendek maupun panjang di suatu daerah.

Kenali daerah/wilayah Anda dan diskusikan daerah/wilayah itu dalam kaitannya dengan

masalah kelaparan.

Mintalah murid memikirkan dunia tempat semua orang memperoleh cukup pangan.

Mintalah mereka membuat gambaran di dalam pikiran mereka mengenai dunia itu dan

kemudian saling membagi gambaran mereka itu di kelas. Ceritakanlah gambaran Anda

mengenai dunia tanpa kelaparan. Apabila tersedia fasilitas, mintalah  untuk menggambarkan

bayangan mereka tentang dunia atau tempat dengan pangan yang berlimpah dan tak seorang

pun kelaparan, dan pamerkan gambar–gambar mereka di gedung sekolah dan juga di

gedung–gedung pameran di lingkungan Anda.

Diskusikan bahwa manusia bisa menderita kelaparan karena berbagai alasan, bahwa

diperlukan kerja keras untuk memecahkan masalah itu, dan bahwa banyak  orang berusaha

untuk mempelajari mengapa orang menderita kelaparan dan mencari jalan untuk memastikan

ada cukup pangan, sepanjang tahun, untuk setiap orang.

Diskusikan bahwa semua orang di seluruh dunia dapat bekerja sama agar setiap

orang memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup dan jenis yang tepat.

Ikhtisar
Pelajaran 1 menyampaikan materi yang dapat menjawab pertanyaan–pertanyaan Apa itu

Kelaparan dan Siapa yang Menderita Kelaparan? Setelah menyelesaikan Pelajaran 1 murid

akan dapat menguraikan hal-hal berikut:

• Kita semua membutuhkan pangan

• Pangan memberi kita energi dan zat gizi yang kita butuhkan untuk tumbuh dan

berkembang; untuk bergerak, bekerja, bermain, berpikir dan belajar; dan untuk

kelangsungan hidup dan menjaga kesehatan

• Kekurangan atau kelebihan pangan tidak sehat

• Kelaparan adalah tidak memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup dan jenis

yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

• Semua wilayah mempunyai penduduk yang menderita kelaparan

• Beberapa orang mempunyai kebutuhan zat gizi tambahan, seperti anak-anak, wanita

hamil dan ibu–ibu menyusukan, orang yang bekerja keras dan orang yang sakit.

Jelaskan kepada murid bahwa dalam pelajaran berikutnya akan dipelajari asal pangan  dan

alasan–alasan orang menderita kelaparan di dunia. 



Informasi untuk para guru 

Pelajaran 1 telah menyampaikan informasi sederhana mengenai

pentingnya pangan bagi kehidupan dan kesehatan dan menjelaskan

bahwa kelaparan ada  hampir di semua belahan dunia. Dalam

Pelajaran 2, siswa–siswi dapat menelaah sistem pangan sebagai salah

satu faktor dalam masalah kelaparan di dunia. Siswa–siswi kemudian

diperkenalkan kepada konsep ketahanan pangan, dengan

menggunakan contoh tiga pilar ketahanan pangan.

Tujuan 1 membantu siswa–siswi memahami bahwa kelaparan ada

karena kompleknya proses memperoleh pangan dan setiap  tahapan

dapat dirinci pada tiap tingkatan. Sebelum kita dapat memecahkan

masalah kelaparan, kita harus memahami darimana pangan berasal,

dan proses yang dilalui pangan itu sebelum kita memakannya. Sistem

pangan disampaikan dengan menggunakan cerita untuk menjelaskan

konsep–konsep dasar, termasuk pertanyaan–pertanyaan untuk

didiskusikan.

Tujuan 2 mengembangkan Tujuan 1 dengan mengenalkan

konsep–konsep ketahanan pangan – memiliki akses sepanjang waktu

terhadap pangan yang kita butuhkan untuk menjalani hidup  aktif dan

sehat – dan tiga pilarnya: ketersediaan pangan, kemudahan

memperoleh pangan, dan pemanfaatan pangan. Tujuan 2 menegaskan

bahwa sistem pangan harus diusahakan untuk menjamin ketahanan

pangan.

2222

tingkat dasar

pelajaran 2

Mengapa Manusia Menderita Kelaparan?

Pelajaran ini

dirancang untuk

jangka waktu 45

menit, tapi guru

dapat menambah

atau mengurangi

bahasan sesuai

dengan

kebutuhan kelas.

Para guru

disarankan untuk

membahas semua

tujuan dan

muatan. Untuk

setiap tujuan,

tersedia

beranekaragam

kegiatan dan

pokok diskusi,

serta  para guru

dapat memilih

kegiatan yang

paling tepat

untuk murid

mereka. Materi

untuk setiap

pelajaran

terdapat dalam

bab berikut mulai

dari halaman 75.
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Tujuan 1
Memahami sistem pangan untuk memberi manusia
makan

Gambar: Tahap-tahap dalam Sistem Pangan

Ceritera: Kisah Tomat–tomat Miguel

Sistem penyediaan pangan kita melibatkan banyak tahapan

Tahap-tahap dalam sistem pangan meliputi:

• Mempersiapkan bercocok tanam atau budidaya

• Menanam tanaman pangan dan memelihara ternak atau ikan

• Memanen pangan

• Mengolah, menjual atau menyimpan pangan

• Menyiapkan dan mengkonsumsi pangan

Setiap langkah membutuhkan banyak proses dan pertimbangan. Dan setiap proses

melibatkan banyak orang, seperti bankir, pemasok pertanian, penyuluh, petani dan buruh tani,

pengemudi truk, pengolah pangan, tukang giling dan tukang roti, dan pada kondisi yang

berbeda, seperti cuaca, jalan dan stabilitas ekonomi dan politik. Kerumitan ini yang membuat

persediaan pangan kita rentan terhadap gangguan.

Berapa banyak tahap yang dibutuhkan dan berapa banyak proses dalam setiap

langkah tergantung kepada situasi masing-masing lingkungan dan keluarga.

Sistem–sistem pangan lokal, termasuk berkebun di pekarangan dan bercocok tanam

kecil-kecilan, dapat menyederhanakan proses, atau bahkan mengurangi beberapa tahap

seperti pemindahan, pengolahan atau penjualan pangan. Kebun–kebun di pekarangan dapat

menjamin kesejahteraan keluarga dengan cara menyediakan cukup pangan untuk keluarga,

dan juga pendapatan dari surplus hasil kebun.

Akan tetapi, kebun di halaman rumah pun tergantung kepada orang lain yang

menyediakan kebutuhan khusus seperti bibit, peralatan, pupuk, penggiling biji–bijian atau

penyewaan lahan tanah dan perlengkapan bertani. Kebun juga sangat dipengaruhi oleh kondisi

cuaca.

Kisah Tomat–tomat Miguel dirancang untuk menarik diskusi mengenai setiap langkah

dalam sistem pangan. Cerita itu dapat dibacakan kepada anak–anak yang lebih kecil untuk

menjelaskan bagaimana pangan dapat tumbuh, diangkut dan diolah.

Anak–anak yang lebih besar dapat membaca cerita itu sendirian atau dalam

kelompok. Diskusi dapat dilakukan dengan lebih terperinci untuk anak–anak yang lebih besar,

misalnya dengan meminta mereka membayangkan proses tambahan yang dibutuhkan dalam

setiap tahap dalam perjalanan tomat–tomat itu dan apa yang akan terjadi apabila sesuatu

berjalan tidak sesuai dengan harapan (tidak ada hujan, Miguel sakit dan tidak bisa merawat

kebunnya, truk yang membawa tomat ke kota mogok dan tomat–tomat menjadi busuk, dsb.).

Guru dapat mengarahkan diskusi mengenai betapa besar pengaruh berhentinya sistem pangan

di tingkatan mana pun terhadap persediaan pangan di  suatu masyarakat.

Bertanyalah kepada murid dimana kita dapat menperoleh pangan. (Apabila mereka

mengatakan di pasar atau toko penjual bahan makanan, tanyakanlah kepada mereka darimana

pasar dan toko penjual bahan makanan mendapatkan bahan-bahan makanan tersebut?).

Jelaskan kepada mereka bahwa bahan makanan itu berasal dari petani.

mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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Sekarang jelaskan kepada anak–anak bahwa Anda akan membacakan sebuah cerita

tentang seorang petani dan tomat–tomatnya. Mintalah mereka berpikir tentang semua hal yang

mungkin terjadi atas bahan makanan sebelum dimakan. Bacakan Kisah Tomat–tomat Miguel

kepada anak–anak.

Diskusi

Peganglah gambar Tahapan dalam Sistem Pangan. Jelaskan kepada murid bahwa ada lima

tahap utama yang harus diambil agar pangan tersedia:

• Mempersiapkan bercocok tanam

• Menanam  tanaman pangan

• Memanen  pangan dari ladang

• Mengolah, menjual atau menyimpan  pangan

• Menyiapkan dan mengkonsumsi pangan.

Kisah Tomat–tomat Miguel

Mintalah murid memikirkan tahapan dalam sistem pangan dalam cerita mengenai Miguel dan

tomat–tomatnya.

Mempersiapkan bercocok tanam:

• Apa yang dibutuhkan oleh Miguel untuk mulai menanam tomat–tomatnya? Bibit,

pupuk, bajak dan lahan tanah. 

• Apa yang akan terjadi apabila semua perlengkapan yang dibutuhkan Miguel tidak

tersedia? Dapatkah Miguel menanam tomat–tomatnya tanpa semua perlengkapan

yang ia butuhkan?

Menanam tanaman pangan:

• Apa yang dibutuhkan oleh Miguel agar tomat–tomatnya bisa tumbuh? Sinar

matahari, hujan, kedua tangannya untuk bekerja, menyiangi dan merawat

tomat–tomat itu (pekerja), pemahaman tentang cara menanam pangan dan

pertanian (pendidikan/pengetahuan).

• Dapatkah tomat–tomat Miguel tumbuh apabila semua itu tidak tersedia?

Memanen pangan dari ladang:

• Ke mana tomat–tomat Miguel dipindahkan setelah dipetik olehnya dan Ana?

- Beberapa dibawa ke rumah Miguel dan Ana untuk makan malam atau untuk

dimasukkan ke dalam wadah untuk disimpan.

- Sisanya dibawa ke pasar di desa dengan gerobak Miguel.

tingkat
dasar
pelajaran 2
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- Di pasar desa tomat–tomat itu dipindahkan ke dalam truk dan dibawa ke kota.

- Beberapa dibawa ke pasar di kota.

- Sisanya dibawa ke pabrik pengolahan pangan.

• Berapa jauh tomat–tomat itu menempuh perjalanan untuk menjadi santapan makan

malam Miguel dan Ana? 

• Berapa jauh tomat–tomat itu menempuh perjalanan untuk sampai di kota?

Bagaimana tomat–tomat itu didistribusikan? (gerobak Miguel, truk milik Pedro).

• Apa yang akan terjadi pada tomat–tomat itu apabila gerobak atau truk rusak atau mogok

di tengah jalan? 

Mengolah atau menjual pangan:

• Bagaimana Ana mengolah tomat–tomat itu?

• Bagaimana Miguel menjual tomat–tomatnya itu?

• Bagaimana Pedro menjual kembali tomat–tomat itu?

• Apa yang akan terjadi pada tomat–tomat itu di pabrik pengolahan makanan?

Mengkonsumsi pangan:

• Diskusikan bahwa manusia membutuhkan uang untuk membeli pangan kecuali

kalau mereka menanamnya sendiri seperti yang dilakukan oleh Miguel dan Ana.

• Diskusikan bahwa manusia harus tahu cara menggunakan pangan dengan aman

dan memilih makanan yang menyehatkan mereka.

• Diskusikan masalah–masalah yang dapat timbul pada masing–masing tahapan di

atas dan sebagai akibatnya pangan mungkin tidak tersedia.  

• Diskusikan perbedaan antara tomat–tomat yang dimakan secara langsung oleh

Miguel dan Ana dari ladang mereka dan tomat–tomat yang sudah diolah dan dikemas

dalam kaleng.

Tujuan 2
Memahami arti ketahanan pangan

• Ketahanan pangan berarti kita harus selalu bisa mendapatkan pangan yang

kita butuhkan untuk hidup  aktif dan sehat

• Tiga pilar ketahanan pangan adalah: ketersediaan pangan, kemudahan

memperoleh pangan, dan pemanfaatan pangan

Ketahanan pangan tergantung kepada tiga pilar atau kaki penyangga.

Pangan harus Tersedia, harus Mudah diperoleh oleh semua orang dan harus

memahami cara Memanfaatkan pangan  dengan sebaik-baiknya.

• Pangan harus Tersedia, artinya pangan yang berkualitas tinggi,

tersedia dalam jumlah yang cukup dan aman yang dapat

diproduksi atau diimpor dalam skala nasional atau lokal.

• Pangan harus Mudah diperoleh, artinya pangan harus terdistribusi

dan tersedia di masing-masing daerah, dan harganya harus

terjangkau oleh semua orang.

• Pangan harus Dimanfaatkan dengan cara sebaik-baiknya supaya

setiap orang menjadi sehat dan bergizi baik (cukup dalam kuantitas,

kualitas dan keragamannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing

individu). 
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Untuk mencapai ketahanan pangan

nasional, negara harus dapat memproduksi

atau mengimpor pangan yang dibutuhkan

penduduknya, mampu menyimpannya,

mendistribusikannya dan menjamin

akses yang wajar.

Untuk mencapai ketahanan pangan,

keluarga harus mempunyai perlengkapan

untuk memproduksi atau membeli pangan

yang mereka butuhkan dan harus

mempunyai waktu dan pengetahuan untuk

memastikan bahwa kebutuhan gizi semua

anggota keluarga terpenuhi sepanjang

tahun.

Diskusikan dengan murid

konsep untuk mendapatkan pangan

dalam jumlah yang cukup dan

beranekaragam, serta  aman untuk

dimakan dan bahwa kita semua harus

mempunyai pangan yang kita butuhkan supaya

sehat dan tumbuh. Inilah yang disebut

ketahanan pangan. Untuk murid yang usianya

lebih tua definisi ketahanan pangan di atas dapat

dituliskan atau dijelaskan.

Ketersediaan pangan: Dengan

mengacu kepada gambar Tahapan dalam Sistem

Pangan (Pelajaran 2, tujuan 1), diskusikan

dengan murid bahwa semua tahap dalam sistem

pangan mempengaruhi ketersediaan pangan:

bersiap mengolah tanah; menanam pangan; mengangkut pangan; dan mengolah, menjual atau

menyimpan pangan. Apakah kita sudah menanam cukup pangan? Untuk keluarga kita? Untuk

daerah kita? Untuk dunia kita? Apakah kita sudah menanam jenis pangan yang kita butuhkan

atau perlukah kita membeli pangan tambahan? Bagaimana kalau kita tidak menanam cukup

pangan atau semua pangan yang kita butuhkan? Apa saja yang mempengaruhi ketersediaan

pangan? Konsep–konsep yang telah diperkenalkan dalam pembicaraan tentang sistem pangan

dapat digali serinci yang diinginkan di sini. Sebagai contoh, meningkatkan produktivitas melalui

seleksi tanaman, pemupukan dan teknik–teknik pertanian yang lain; lebih banyak kebun–kebun

keluarga, hewan–hewan kecil, hasil ternak dan ikan; pengeringan dan cara penyimpanan yang

lain; dan meningkatkan kemudahan memasok pangan ke dalam atau keluar daerah akan

meningkatkan persediaan pangan. 

Kemudahan memperoleh pangan: Kemudahan merupakan hal yang penting karena,

bahkan bila seandainya ada cukup pangan, semua individu, keluarga, atau rumah tangga

membutuhkan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan itu. Semua tahap dalam sistem pangan

mempengaruhi kemudahan memperoleh pangan, tapi yang paling berpengaruh secara langsung

adalah memindahkan dan mengolah atau menjual pangan, dan juga mengkonsumsi pangan.

Hal–hal yang mempengaruhi kemudahan memperoleh pangan termasuk uang yang tersedia

untuk membeli pangan, benih, pasokan pertanian yang lain dan hewan; kepemilikan atas lahan

tanah, transportasi ke pasar; dan harga pangan. Tambahan pula, situasi keamanan yang buruk di
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suatu daerah dapat mengurangi kemudahan memperoleh pangan, karena orang mungkin takut

untuk pergi  dan datang ke suatu tempat, daerah atau lingkungan tertentu karena adanya perang,

kelompok orang jahat atau ancaman keselamatan lainnya. Kemudahan memperoleh pangan

dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan semua orang, dan juga perbaikan pelayanan

pemerintah (jalan–jalan, sistem transportasi) dan perjanjian dagang antarnegara.

Pemanfaatan pangan:  Apakah manusia memakan beranekaragam pangan dalam

jumlah dan waktu yang tepat untuk memperoleh energi dan zat gizi yang memadai supaya

sehat dan tumbuh? Diskusikan dengan murid bahwa manusia perlu memahami sistem pangan

mereka dan mengetahui pangan yang tepat untuk dimakan dan bagaimana pangan itu dapat

disiapkan dan disimpan sampai tersedianya lebih banyak pangan. Diskusikan dengan murid

bagaimana kita belajar mengenai sistem pangan dan apa yang kita makan. Diskusikan bahwa

orang tua dan kakek-nenek membantu anak–anak untuk belajar, tetapi guru dan pegawai

pemerintah dan Dinas Kesehatan dapat membantu baik anak maupun orang tua untuk tahu

lebih banyak tentang penggunaan pangan untuk kesehatan dan pertumbuhan.

Ikhtisar
Tujuan kita adalah memastikan semua orang terjamin kebutuhan pangannya Untuk

memperoleh pangan kita membutuhkan banyak tahap. Kita harus mengerti darimana pangan

kita berasal supaya dapat mengambil keputusan–keputusan yang tepat mengenai cara

memberi makan setiap orang di dunia.

Pelajaran 2 telah memaparkan betapa rumitnya sistem pangan untuk menjelaskan banyak alasan

mengapa manusia menderita kelaparan. Setelah menyelesaikan Pelajaran 2, murid akan dapat

menguraikan hal-hal berikut:  

• Ketahanan pangan berarti semua orang harus selalu dapat memperoleh pangan

yang mereka butuhkan supaya sehat dan aktif

• Untuk mencapai ketahanan pangan, maka pangan harus tersedia, mudah diperoleh

dan  dimanfaatkan oleh semua orang dengan sebaik-baiknya supaya sehat dan

bergizi baik

• Sistem penyediaan pangan membutuhkan banyak tahap.

Jelaskan kepada murid bahwa kita dapat bekerja bersama–sama mengurangi kelaparan.

Pelajaran berikutnya akan memperlihatkan kepada kita apa yang dapat kita lakukan untuk

membantu mengatasi kelaparan

mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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Pelajaran ini

dirancang untuk

jangka waktu 45

menit, tapi guru

dapat menambah

atau mengurangi

bahasan sesuai

dengan

kebutuhan kelas.

Para guru

disarankan untuk

membahas semua

tujuan dan

muatan. Untuk

setiap tujuan,

tersedia

beranekaragam

kegiatan dan

pokok diskusi,

dimana para guru

dapat memilih

kegiatan yang

paling tepat

untuk murid

mereka. Materi

untuk setiap

pelajaran

terdapat dalam

bab berikut mulai

dari halaman 75. 

tingkat dasar

pelajaran 3

Apa yang Dapat Kita Lakukan untuk
Membantu Mengakhiri Kelaparan?

Informasi untuk para guru

Pada pelajaran terakhir kita telah mempelajari betapa kompleksnya

sistem pangan global dan lokal dan semua wilayah menghadapi

masalah dalam menjamin ketahanan pangan untuk setiap orang.

Pelajaran 3 memberi dasar untuk memahami apa yang dapat kita

lakukan secara individual dan kolektif untuk mengurangi kelaparan di

dunia.

Tujuan 1 menggunakan konsep “pahlawan” atau dongeng untuk

menjelaskan bagaimana orang yang berani dapat bekerja untuk

menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita semua dan mendorong

murid  untuk berpikir mengenai “pahlawan–pahlawan” yang telah

mengubah lingkungan mereka dan dunia. Gagasan yang ditampilkan

di sini adalah  kita semua mempunyai andil dalam usaha untuk

mengakhiri kelaparan dan  setiap orang, bahkan dengan cara yang

sederhanapun, dapat menjadi pahlawan bagi orang lain.  

Tujuan 2 menyarankan tindakan khusus yang dapat diambil murid

untuk membantu mengatasi kelaparan bagi diri sendiri, keluarga dan

lingkungan mereka. Dengan menggunakan studi kasus sebagai dasar

untuk membangkitkan gagasan baru, siswa–siswi didorong untuk

menerapkan apa yang telah mereka pelajari di lingkungan mereka

sendiri.
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mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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Materi

Konsep

Muatan

Kegiatan

Tujuan 1
Mengetahui bahwa kita semua dapat dan harus
bertindak mengatasi kelaparan

Pernyataan: 

• Tentang Hari Pangan Sedunia

• Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan

Setiap orang dapat menjadi pahlawan dalam usaha mengatasi kelaparan

Pahlawan–pahlawan besar telah dikenal sepanjang zaman.

Di setiap budaya dikenal legenda mengenai “pahlawan” yang

berperang melawan kemiskinan dan kelaparan untuk

orang–orang miskin. Banyak legenda didasarkan kepada fakta

dan banyak yang berhubungan dengan kepercayaan atau

agama tertentu. Meskipun beberapa legenda kepahlawanan

didasarkan kepada usaha menaklukkan suatu negara atau

daerah, namun pahlawan yang dikenang sepanjang masa

abadi adalah mereka yang telah membantu membebaskan

orang–orang dari kemiskinan dan kelaparan.

Selain pahlawan dalam legenda, ada pula orang

biasa yang telah mengubah jalannya sejarah dalam

mengatasi penderitaan manusia di masing-

masing negara di dunia. Orang–orang ini

melakukan pengorbanan pribadi yang luar biasa

dalam upaya membantu sesamanya.

Sifat yang dimiliki seorang pahlawan sejati

adalah kekuatan moral,  keberanian dan kemauan

untuk membantu orang lain.

Pahlawan di lingkungan organisasi/pemerintahan: Banyak orang dari bermacam-

macam organisasi dan pemerintahan juga ikut serta melakukan sesuatu untuk membuat

perubahan dalam masalah kelaparan. Perwakilan–perwakilan organisasi dan pemerintahan

mempunyai sumberdaya untuk membantu.  Ratusan organisasi telah dibentuk untuk mengatasi

bermacam-macam aspek masalah kelaparan. Organisasi ini terdiri dari kelompok swasta,

perwakilan pemerintahan, organisasi internasional dan koalisi regional. Misi mereka termasuk

usaha pertolongan, riset dan advokasi.  Beberapa kelompok memusatkan perhatian pada

daerah atau bidang tertentu, seperti pendidikan dan pertanian.

Siapakah pahlawan–pahlawan kita? Mintalah murid menyebutkan tiga orang

pahlawan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, baik nyata maupun

dongengan. Diskusikan sifat-sifat pahlawan tersebut secara umum. Diskusikan sifat-sifat apa

yang kita hargai sebagai manusia.

Dari daftar ini, pilihlah beberapa pahlawan dan pemimpin yang selama ini bekerja

melawan kemiskinan, kelaparan atau ketidakadilan dan jelaskan secara singkat

sumbangan–sumbangan mereka. Tanyakanlah kepada murid apakah pahlawan–pahlawan ini

sangat berbeda dari kita semua, atau apakah kita dapat menemukan dalam diri kita sifat-sifat

yang dibutuhkan untuk melakukan suatu perubahan. 
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Tanyakanlah kepada murid apakah mereka tahu orang dalam lingkungan mereka yang

peduli dan memiliki keberanian untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat dan sehari-

harinya. Apakah menurut murid orang–orang tersebut adalah pahlawan? Mengapa ya dan

mengapa tidak? Mintalah anak–anak menjelaskan sumbangan dari beberapa orang setempat

yang membantu orang lain.

Tanyalah kepada murid apa yang mereka sendiri ingin lakukan untuk membantu

keluarga, lingkungan atau dunia mereka.  Mintalah mereka untuk menulis atau

menggambarkan cerita tentang keinginannya itu.

Diskusikan bahwa kelas mereka adalah bagian dari ribuan kelas di seluruh penjuru

dunia yang ikut serta membahas pelajaran Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia adalah

acara tahunan yang bersifat global dengan tujuan membangkitkan kesadaran akan masalah

kelaparan dan kekurangan gizi di dunia dan mendorong orang–orang dari seluruh dunia untuk

mengambil tindakan melawan kelaparan.  Murid di seluruh dunia bersama-sama belajar

mengenai bagaimana mereka dapat bekerjasama untuk menjadi bagian dari usaha mengakhiri

kelaparan. Bacakan atau uraikan dengan kata–kata Anda sendiri pernyataan Tentang Hari

Pangan Sedunia kepada siswa–siswi supaya mereka mengetahui beberapa upaya–upaya dunia

untuk mengatasi kelaparan.

Pelajaran–pelajaran yang telah digunakan di kelas berjudul “Mencerdaskan Pikiran,

Mengatasi Kelaparan”, yang dikembangkan untuk memberikan pendidikan yang diperlukan

untuk membantu mengakhiri kelaparan. Bacakan atau uraikan dengan kata–kata Anda sendiri

pernyataan yang menjelaskan sasaran dan gagasan proyek tersebut. Diskusikan bahwa murid

dapat mengambil manfaat dengan saling bertukar informasi yang telah mereka kumpulkan

mengenai kelaparan dengan kelas–kelas lain di negara mereka atau di seluruh dunia.

Kirimkanlah saran–saran itu kepada pihak–pihak yang berkaitan dengan proyek

“Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan” seperti yang tercantum pada Bab Pendahuluan. 

Hubungi, atau mintalah murid menghubungi organisasi internasional yang terkait

dengan “Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan”. Beberapa organisasi tersebut

mempunyai perwakilan negara atau tenaga proyek lokal yang dapat dihubungi dan diundang

ke sekolah untuk menceritakan pekerjaan mereka. Mintalah organisasi itu mengirimkan

informasi mengenai proyek atau kegiatan mereka dalam mengakhiri kelaparan yang dapat

dibagikan di kelas.

Mintalah kelas menghubungi organisasi–organisasi lain yang terlibat dalam

penanganan masalah kelaparan dan para pemimpin lokal, nasional, regional atau internasional

dan tanyakanlah apa yang telah dikerjakan sehubungan dengan masing–masing pilar

pendukung ketahanan pangan (yang telah didiskusikan pada pelajaran yang lalu). Juga,
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Materi

Konsep

Muatan

mintalah murid mencari atau meminta informasi yang menunjukkan berapa banyak orang yang

kelaparan ada di daerah mereka.

Hubungi pemerintah sipil setempat dan undanglah mereka ke sekolah untuk

membahas tindakan lokal apa yang diambil untuk mencegah kelaparan. Mintalah murid

mewawancarai berbagai kalangan pejabat mengenai proyek atau kegiatan yang dilakukan di

lingkungan setempat dalam mengatasi kelaparan. Masing–masing siswa atau kelompok

kemudian dapat menuliskan sebuah laporan singkat dan menyampaikannya di depan kelas.  

Undanglah “pahlawan (tokoh) setempat” yang dikenal oleh murid untuk datang ke

sekolah dan menceritakan apa yang mereka lakukan untuk menolong orang lain di

lingkungannya.

Diskusikan pentingnya pendidikan dalam mengatasi kelaparan. Banyak kelaparan

dikaitkan dengan kemiskinan akibat dari kurangnya pendidikan. Murid harus didorong untuk

terus bersekolah dan belajar sebanyak mungkin tentang pertanian dan gizi di samping

ketrampilan dasar lainnya.

Diskusikan manfaat profesi pelayanan sosial dan usaha mengatasi kelaparan, dimana

murid dapat belajar untuk membantu melalui profesi ini. Undanglah tenaga kesehatan dan

penyuluh setempat untuk mendiskusikan berapa banyak orang dibutuhkan dalam profesi yang

berhubungan dengan usaha mengatasi kelaparan.   

Tujuan 2
Mengenali bagaimana kita dapat mengatasi
kelaparan dan kekurangan gizi di lingkungan kita 

Proyek Studi Kasus  

Kita semua dapat mengambil tindakan untuk membantu mengakhiri kelaparan

Langkah–langkah yang dapat diambil untuk memecahkan masalah kelaparan di

tingkat individu, keluarga, lingkungan, nasional dan internasional. Kadang–kadang langkah itu

kecil namun terkadang juga bersifat besar. Tetapi yang penting adalah memikirkan masalah

kelaparan dan menyadari kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya.

Kaum muda mempunyai kreativitas dan tenaga yang dibutuhkan untuk menangani

masalah seperti kelaparan. Studi kasus memberikan contoh apa yang telah dikerjakan kaum

muda di seluruh dunia. Menggunakan studi kasus adalah salah satu cara untuk memberikan

harapan kepada murid, di samping sebagai panduan mereka untuk juga membuat perubahan di

dunia mereka.
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Kegiatan Angkat sebuah studi kasus  untuk  setiap  murid  atau  kelompok (atau  bacakan

beberapa studi kasus kepada murid yang lebih kecil). Mintalah  murid meringkas kasus untuk

dibagikan ke kelas dan membuat saran agar kegiatan serupa dapat dilakukan di lingkungan

mereka.

Tanyakanlah kepada murid tindakan apa yang mereka, dan anggota masyarakat lain

dapat lakukan untuk membantu mengatasi masalah kelaparan dan kekurangan gizi. Buat daftar

tindakan tersebut dan identifikasi siapa yang bisa melakukannya. Di bawah ini adalah daftar

beberapa tindakan yang sedang diambil di seluruh dunia. Ambil sebagai contoh satu atau dua

tindakan dari daftar tersebut atau dari daftar yang dibuat murid, dan diskusikan bagaimana

tindakan tersebut dapat dilakukan dan bagaimana tindakan tersebut dapat membantu

mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi.

Contoh tindakan:

• Bantu usaha peningkatan ketersediaan pangan dengan cara meningkatkan

jumlah dan keragaman pangan:

- Tanami kebun di rumah, lingkungan dan sekolah

- Cari tahu cara beternak unggas, hewan kecil atau ikan untuk dimakan dan/atau

dijual

- Temukan kembali bahan makanan setempat yang selama ini terlupakan

- Tanam tanaman berkualitas terbaik untuk dijual dan digunakan sendiri

- Sesuaikan jenis tanaman dengan kondisi tanah dan air yang tepat 

- Gunakan alat pertanian setempat terbaik yang bisa diperoleh

- Seimbangkan penjualan dan penggunaan pangan untuk keperluan sendiri

- Libatkan diri dalam koperasi yang bergerak dalam usaha bercocok tanam dan

penjualan pangan

- Dukung petani lokal; beli pangan yang ditanam di daerahmu

- Dirikan pusat atau lumbung pangan untuk pembagian pangan.  

• Bantu usaha menjaga pangan agar aman untuk dimakan:

- Bantu jaga kebersihan pangan

- Bantu jaga kebersihan proses penyiapan pangan dan alat-alatnya

- Jaga pangan dalam penyimpanan supaya tetap kering dan tidak terkena serangga

atau hewan lainnya
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• Bantu semua orang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan zat gizi:

- Kenali kebutuhanmu sendiri akan pangan dan zat gizi 
- Kenali perbedaan kebutuhan akan zat gizi (sesuai dengan siklus

kehidupan)  
- Cari pangan yang paling bergizi yang tersedia 
- Lakukan kerja sukarela untuk  mengatasi kelaparan  
- Lakukan kerja sukarela di pusat pembagian/bantuan  pangan  
- Dirikan pusat atau lumbung pangan untuk membagikan pangan yang

berlebih    
- Jalin kerjasama dengan industri pangan untuk mendistribusikan pangan

yang berlebih
- Undang petani dan produsen pangan komersial untuk menjadi bagian dari

usaha mengatasi kelaparan.  

• Belajar tentang pangan, gizi dan kelaparan serta berbagi pengetahuan atau ide

dengan orang lain:

- Pelajari sistem pangan di daerahmu  
- Ketahui anggota masyarakat yang berusaha mengatasi kelaparan,

dengarkan dan berbagi gagasan dengan mereka 
- Ketahui anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang

kesehatan dan pertanian, dengarkan dan berbagi gagasan dengan
mereka

- Bagikan informasi dengan keluarga dan tetangga  
- Bagikan proyek dan laporan yang dibuat di sekolah dengan masyarakat  
- Bagikan ide dengan pemimpin masyarakat dan negara  
- Dorong para tokoh masyarakat dan petugas pelayanan masyarakat

(dokter/perawat/tenaga rumah sakit/pustakawan) untuk terlibat dalam
proyek sekolah seputar masalah kelaparan dan gizi. 

Ikhtisar
Kita telah membicarakan masalah kelaparan di dunia. Dunia kita telah membuat
kemajuan dalam hal memberi pangan penduduknya, tapi masih banyak orang tidak
memperoleh cukup pangan. Kita perlu meningkatkan persediaan pangan dan
memperluas keragaman pangan di banyak negara. Meskipun banyak masalah
muncul dalam usaha mengatasi kelaparan di dunia, kita mempunyai
pahlawan–pahlawan yang berusaha untuk memberi makan setiap orang. Setiap
orang dapat menjadi seorang pahlawan dan mengambil tindakan melawan kelaparan.
Apabila kita mempelajari sebab–sebab kelaparan dan bekerja secara pribadi maupun
dalam dalam lingkungan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah–masalah
itu,  kita dapat mengakhiri kelaparan.

mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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pelajaran 1

Apa itu Kelaparan dan
Kekurangan Zat Gizi dan Siapa
yang Menderita Kelaparan?
Total waktu pengajaran: 45 menit

Tujuan 1

Memahami akibat–akibat kelaparan

dan kekurangan gizi

Konsep

• Pangan yang cukup adalah sangat

penting untuk hidup aktif dan sehat

• Kelaparan mempengaruhi kesejahteraan

manusia, bangsa dan dunia

Tujuan 2

Mengetahui bahwa kita membutuhkan

beranekaragam pangan

Konsep

• Manusia membutuhkan beranekaragam

pangan agar sehat dan dapat tumbuh

Tujuan 3

Mengetahui siapa yang menderita

kelaparan dan kekurangan gizi di

dunia

Konsep

• Kelaparan adalah tidak terpenuhinya

pangan dengan jenis yang tepat atau

dalam jumlah yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan zat gizi

• Di semua negara dan wilayah terdapat

rakyat yang menderita kelaparan

• Kelaparan dan kekurangan gizi ada dalam

berbagai bentuk di setiap negara dan

dialami oleh kelompok rawan
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pelajaran 3

Apa yang Dapat Kita Lakukan
untuk Membantu Mengakhiri
Kelaparan?
Total waktu pengajaran: 45 menit

Tujuan 1

Mengetahui bahwa kita semua dapat

dan harus bertindak untuk mengatasi

kelaparan

Konsep

• Setiap orang dapat menjadi pahlawan

dalam usaha mengatasi kelaparan

Tujuan 2 

Mengidentifikasi bagaimana kita dapat

mengatasi kelaparan dan kekurangan

gizi di masyarakat kita sendiri dan di

dunia

Konsep

• Kita semua dapat ikut serta mengambil

tindakan dalam usaha mengatasi

kelaparan
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pelajaran 2

Mengapa Manusia Menderita
Kelaparan dan Kekurangan
Gizi? 
Total waktu pengajaran: 45 menit

Tujuan 1 

Memahami sistem pangan yang dapat

memberi manusia pangan

Konsep

• Sistem yang menyediakan kita pangan

membutuhkan banyak tahapan

Tujuan 2

Memahami arti ketahanan pangan

Konsep

• Ketahanan pangan berarti kita harus selalu

bisa mendapatkan pangan yang kita

butuhkan untuk dapat hidup aktif dan

sehat

• Tiga pilar ketahanan pangan adalah:

tersedianya pangan, kemudahan

memperoleh pangan, dan pemanfaatan

pangan



Informasi untuk para guru

Untuk memulai pelajaran mengenai kelaparan di dunia, siswa-siswi

perlu mengerti fungsi pokok pangan dan pentingnya pangan untuk

kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Mereka harus

mengetahui bahwa di semua negara dan wilayah terdapat rakyat yang

menderita kelaparan, bahwa di beberapa negara terdapat lebih

banyak rakyat yang kelaparan dibandingkan dengan di negara lainnya,

dan bahwa kita semua bekerja sama untuk memecahkan masalah

kelaparan di dunia. Topik kelaparan sebaiknya disampaikan dengan

cara memberi dorongan dan harapan untuk masa depan yang lebih

baik, masa dimana semua orang memperoleh pangan yang

dibutuhkan untuk hidup aktif dan sehat.

Tujuan 1 memberikan gambaran ikhtisar mengenai pentingnya

memperoleh pangan yang kita butuhkan. Pengetahuan tentang gizi

disampaikan dengan sederhana, yaitu pangan memberi manusia

energi dan zat gizi untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan

kehidupan, serta untuk membantu kita tumbuh dan berkembang.

Apabila situasi dan kondisi memungkinkan untuk menjelaskan vitamin

dan mineral secara lebih terperinci, bahasan tentang vitamin dan

mineral yang lebih terperinci dapat ditemukan pada Pelajaran 1

Tingkat Lanjutan.  

Tujuan 2 memperkenalkan pentingnya memperoleh pangan yang

beragam untuk memenuhi kebutuhan zat gizi. Gambar sederhana

ditampilkan untuk menunjukkan berbagai jenis pangan yang kita

butuhkan dan untuk menjelaskan pola makan yang khas di berbagai

belahan dunia dan bervariasi.

Tujuan 3 menyampaikan ruang lingkup masalah kelaparan di dunia

dan mengenali orang-orang yang paling beresiko menderita

kelaparan. Adalah penting bagi siswa–siswi untuk memahami

seriusnya masalah ini, tanpa merasa putus asa. Salah satu caranya

adalah dengan menekankan bahwa di semua negara dan wilayah

terdapat rakyat yang kelaparan, sedikit ataupun banyak, dan bahwa

kita semua bekerja bersama–sama untuk memecahkan masalah

kelaparan. Informasi tambahan yang memberikan gambar ikhtisar

situasi dunia saat ini terdapat dalam bagian yang berjudul “Kelaparan

dan Kekurangan Gizi di Dunia” pada Bab Pendahuluan.
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Tujuan 1
Memahami akibat-akibat kelaparan dan kekurangan
gizi

Lembar Fakta:  Pangan memberi Kita…

Pangan yang cukup adalah penting untuk hidup aktif dan sehat

Pangan adalah hal yang penting untuk kehidupan. Supaya sehat dan cukup gizi, kita

harus memperoleh beragam pangan yang berkualitas baik dan aman dalam jumlah yang

cukup. Tanpa gizi yang cukup, anak–anak, remaja dan orang-orang dewasa tidak dapat

mengembangkan kemampuan mereka secara penuh dan  akan  mengalami kesulitan dalam

menjaga dan mengembangkan kemampuan mereka.

Pangan memberi kita energi yang kita butuhkan untuk pertumbuhan, kegiatan fisik dan

fungsi dasar tubuh (bernafas, berpikir, mengatur suhu, sirkulasi darah dan pencernaan).

Makanan juga menyediakan untuk kita bahan–bahan yang diperlukan untuk membangun dan

menjaga dan meningkatkan kemampuan tubuh melawan penyakit.

Fungsi yang beragam itu dimungkinkan oleh beragam zat gizi yang terkandung dalam

pangan. Jenis zat gizi dalam pangan adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan

air.  Pangan mengandung satu atau lebih zat gizi tersebut dalam jumlah yang beragam. Setiap

jenis zat gizi mempunyai fungsi khusus. Inilah sebabnya keragaman pangan penting bagi

kesehatan. Kita semua membutuhkan zat gizi, yang disediakan oleh beragam pangan, untuk

semua proses tubuh kita.

Terlalu banyak mengkonsumsi pangan atau ketidakseimbanga pangan dapat

membuat kesehatan memburuk dan menyebabkan tubuh beresiko terhadap penyakit kronis

seperti obesitas (kegemukan), penyakit jantung dan diabetes.

Zat gizi yang baik juga tergantung kepada usaha menjaga pangan supaya aman untuk

dimakan dan usaha menjaga kualitas gizi.

Diskusikan pokok–pokok

di atas kalau waktu mengizinkan

dan menurut latar belakang dan

kebutuhan siswa–siswi. Jelaskan

kepada mereka bahwa pangan

mengandung zat–zat yang

penting bagi kehidupan.

Beberapa dari zat–zat itu

kuantitasnya sangat kecil

sehingga tidak dapat dilihat,

tetapi tanpa zat–zat itu semua

sistem tubuh kita tidak dapat

bekerja. Semua zat itu terdapat

dalam pangan, jadi kita harus

makan beragam pangan untuk

memastikan bahwa kita

mendapatkan semua zat itu

dalam makanan kita.



Lembar fakta Makanan Memberi Kita … menyediakan informasi–informasi umum

mengenai zat gizi, termasuk fungsi zat gizi untuk energi: protein, karbohidrat dan lemak.

Tersedia daftar sumber–sumber pangan untuk tiga sumber energi ini (protein, karbohidrat,

lemak), empat vitamin (vitamin A, B, C, D) dan mineral (yodium). Edarkan atau peganglah kertas

lembar fakta dan diskusikan zat gizi yang tertera. Mintalah anak–anak membuat daftar pangan

yang mereka makan sehari-hari untuk mengetahui apakah pangan mereka memenuhi beragam

kebutuhan zat gizi. Sebagai contoh, apakah daftar mereka memuat pangan yang kaya protein,

vitamin A, zat besi?  Apabila daftar mereka tidak memuat pangan yang kaya akan satu atau

lebih gizi yang tertera, diskusikan dengan siswa–siswi pangan apa yang dapat ditambahkan ke

dalam pola makan yang memenuhi kebutuhan zat gizi mereka.

Kelaparan mempengaruhi kesejahteraan manusia, bangsa dan dunia

Kekuatan suatu bangsa tergantung kepada kekuatan rakyatnya. Apabila manusia

sehat, kuat dan cukup makan, mereka mempunyai energi, kreativitas, jaminan dan keberanian

untuk memecahkan masalah, membuat karya–karya besar dalam bidang seni dan musik,

menyumbangkan pikiran pada kemajuan ilmu pengetahuan dan menjalani hidup dengan penuh

martabat dan kegembiraan, yang pada akhirnya memajukan peradaban. Warga negara yang

cukup makan adalah  yang dapat memberi sumbangan kepada masyarakat. Manusia yang

kurang makan tidak mempunyai energi untuk bekerja atau belajar dan seringkali membutuhkan

perawatan medis secara terus-menerus. Biaya yang harus dibayar karena hilangnya potensi

manusia, termasuk juga biaya yang harus dibayar untuk perawatan kesehatan yang dapat

menggoncang kehidupan masyarakat.

Diskusikan pokok persoalan di atas dengan siswa–siswi. Mintalah mereka menyebutkan

orang-orang yang terkenal dan dihormati di lingkungan, negara  atau dunia, baik yang berasal

dari masa lalu maupun masa sekarang. Buatlah daftar nama–nama orang lain, yang mungkin

dikenal siswa–siswi, yang telah mengubah jalannya sejarah bangsa mereka atau dunia. Mintalah

siswa-siswi membayangkan betapa berbedanya dunia ini apabila orang–orang tersebut

kekurangan pangan, menderita kelaparan atau sakit sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan

yang telah mereka lakukan. Jelaskan kepada siswa–siswi betapa pentingnya untuk kita semua

bahwa setiap orang di dunia ini dapat memfungsikan diri sesuai kemampuan mereka.

tingkat 
menengah 
pelajaran 1
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Tujuan 2
Mengetahui bahwa kita membutuhkan
beranekaragam pangan

Gambar: Kita Membutuhkan Beranekaragam Pangan

Manusia membutuhkan beranekaragam pangan agar dapat sehat dan tumbuh

Meskipun kita memperoleh cukup pangan untuk memenuhi kebutuhan energi, kita

menjadi tidak sehat apabila tidak memperoleh beragam jenis pangan yang dibutuhkan. Karena

beragam zat gizi ditemukan dalam beragam pangan, maka kita membutuhkan jenis pangan

yang beragam pula untuk memenuhi semua kebutuhan.

Sebagian besar wilayah mempunyai suatu pola makan tradisional atau lokal yang

menyediakan variasi pangan yang dibutuhkan untuk kesehatan dan pertumbuhan. Sebagai

contoh, pangan pokok seperti beras, gandum, jagung, singkong atau kentang dapat menjadi

pangan utama, biasanya dengan sayur–sayuran, daging, ikan atau sambal/saus khusus yang

terbuat dari bahan-bahan tersebut dalam jumlah yang lebih sedikit sebagai tambahan. Pola

makan tradisional ini kaya akan zat gizi untuk kesehatan dan pertumbuhan karena terdiri dari

berbagai variasi seperti dari sayur–sayuran, daging, atau polong–polongan (buncis, kacang

polong, dan kacang tanah), dan juga sambal/saus yang mengandung lemak dan gula. 

Jelaskan kepada siswa-siswi bahwa manusia dari berbagai belahan dunia memiliki

cara makan yang berbeda. Edarkan atau peganglah gambar Kita Membutuhkan Banyak

Pangan yang Berbeda dan jelaskan makanan yang disajikan kepada

keluarga. Makanan itu terdiri dari pangan berpati atau padi-padian yang

mengandung tepung dalam jumlah yang besar. Tanyakanlah kepada

siswa-siswi seperti apakah pangan pokok itu (beras, singkong dan

kentang). Tanyakan kepada mereka bahan makanan apa tersedia

dalam jumlah yang lebih sedikit (daging, buah, sayur dan

beraneka sambal/saus).

Jelaskan kepada siswa-siswi tentang sebagian

besar manusia di dunia makan. Mereka makan pangan

pokok, kemudian menambahkan bahan pangan

pendamping dalam jumlah yang lebih sedikit.

Diskusikan bahwa pangan pokok di seluruh dunia

biasanya mengandung tepung seperti beras atau

padi-padian lainnya, kentang dan singkong.

Diskusikan bahwa bahan makanan pendamping dapat

berbentuk sayuran, buncis, kacang polong, kacang

tanah, daging, ikan, telur dan sambal/saus. 

Jelaskan kepada siswa-siswi bahwa pangan

pendamping menyediakan beragam jenis zat gizi yang kita butuhkan supaya sehat. Dan bahwa

kita sebaiknya mengkonsumsi berbagai jenis pangan setiap harinya. Kita juga sebaiknya

makan buah– buahan setelah makan atau mengemil.

Tanyakanlah kepada siswa-siswi seperti apakah jenis pangan mereka dan tanyakanlah

apakah juga makan pangan pokok dengan pangan pendamping dalam jumlah yang lebih

sedikit seperti keluarga dalam gambar.
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Dengan menggunakan gambar itu sebagai panduan, mintalah siswa-siswi membuat

daftar pangan pokok dan pangan pendamping lokal. Apabila mungkin kegiatan ini dapat

dikombinasikan dengan kegiatan sebelumnya dengan menggunakan daftar pangan yang

pernah dibuat.  Mintalah mereka menghitung berapa banyak ragam pangan pendamping yang

dapat mereka tuliskan dan jelaskan bahwa mengkonsumsi beragam pangan membantu

mereka untuk menjadii sehat dan tumbuh.

Tujuan 3
Mengetahui siapa yang menderita kelaparan dan
kekurangan pangan di dunia

Gambar: Peta Kelaparan Dunia

Lembar Fakta: Siapa yang Rawan?

• Kelaparan adalah tidak memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup dan

jenis yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

• Di semua negara dan wilayah terdapat rakyat yang menderita kelaparan

Kelaparan adalah tidak mendapatkan pangan yang cukup dan beragam untuk

memenuhi kebutuhan gizi. Kelaparan adalah masalah yang terjadi di seluruh dunia. Di setiap

negara atau wilayah ada rakyat yang tidak memperoleh cukup makan. Meskipun kelaparan ada

di setiap negara, beberapa negara dan wilayah tertentu mempunyai masalah yang lebih besar

dalam penyediaan pangan bagi rakyat mereka.

Pada tahun 2001, 800 juta orang menderita kelaparan dan tidak bisa memperoleh

pangan sepanjang tahun. Tujuan di abad baru ini adalah memastikan bahwa setiap orang

memperoleh cukup dan jenis pangan yang tepat.

Kelaparan ada karena banyak alasan (seperti ditunjukkan dalam Pelajaran 2), dan

diperlukan kerja keras untuk memecahkannya. Banyak orang dari seluruh dunia bekerja

bersama–sama untuk mengenali penyebab kelaparan dan mencari penyelesaiannya.

Semua orang, termasuk anak–anak, dapat menjadi bagian dari upaya ini dengan cara

belajar sebanyak mungkin mengenai kelaparan dan cara mencegahnya.

Peganglah gambar Peta Kelaparan

Dunia, yang menunjukkan daerah yang

penduduknya sangat menderita kelaparan dan

kekurangan gizi. Jelaskan bahwa peta itu

menunjukkan daerah dimana tempat banyak

orang tidak memperoleh semua makanan yang

mereka butuhkan. Tunjukkan daerah–daerah

dengan jumlah orang yang menderita kelaparan

terbesar. Jelaskan bahwa di semua negara

terdapat rakyat yang menderita kelaparan.

Kenali daerah/wilayah Anda di dunia

dan diskusikan masalah kelaparan di daerah

Anda sendiri. Tanyakanlah kepada siswa–siswi

apakah mereka mengetahui siapa yang mungkin

menderita kelaparan di daerahnya.
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Diskusikan bahwa manusia bisa menderita kelaparan karena berbagai alasan, bahwa

diperlukan kerja keras untuk memecahkan masalah itu.  Banyak orang yang berusaha untuk

mempelajari mengapa orang menderita kelaparan dan mencari jalan untuk memastikan ada

cukup pangan, sepanjang tahun, untuk setiap orang.

Diskusikan bahwa semua orang di seluruh dunia dapat bekerja sama agar setiap

orang memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup dan jenis yang tepat.

Kelaparan dan kekurangan gizi ada dalam beberapa bentuk pada kelompok

rawan di setiap negara

Meskipun beberapa negara mempunyai lebih banyak orang yang menderita kelaparan

– dalam hal jumlah dan persentase penduduk – tidak ada negara yang terbebas dari kelaparan

dan kekurangan gizi. Untuk menemukan cara mengatasi masalah kelaparan, kita harus

mengetahui siapa yang menderita kelaparan. 

Lembar fakta Siapa Kelompok Rawan? menyediakan daftar di seluruh dunia yang

rawan terhadap kelaparan. Diskusikan bahwa orang yang paling mungkin menderita kelaparan

adalah orang yang miskin, orang yang tanpa pendidikan atau tanpa pekerjaan pasti, orang

yang tidak memiliki tanah untuk ditanami  dan orang yang memiliki kebutuhan gizi khusus,

seperti anak–anak (yang membutuhkan gizi untuk pertumbuhan) dan wanita hamil dan

menyusui. Perang, kerusuhan sosial, perubahan iklim dan lingkungan dan keadaan darurat

yang lain seperti banjir dan gempa bumi sering menyebabkan - baik dalam jangka pendek

maupun panjang - kelaparan di suatu daerah.

Tinjau kembali daftar kelompok rawan yang tertera pada lembar fakta Siapa Kelompok

Rawan? Kalau waktunya masih cukup, tanyakanlah kepada siswa–siswi mengapa setiap

kelompok tersebut rawan terhadap kelaparan dan kekurangan gizi. 

Hubungkan masalah kelaparan di daerah Anda dengan kelompok rawan (anak, ibu

hamil dan menyusui). Berapa banyak orang yang menderita kelaparan berasal dari daftar

kelompok rawan? Sebagai contoh, apakah masalah kelaparan lebih erat kaitannya dengan

konflik, dengan orang yang posisi sosialnya tidak menguntungkan atau dengan  penduduk

migran? Tanyakanlah kepada siswa–siswi apakah tahu kelompok lain di daerah mereka yang

mungkin  rawan terhadap kelaparan, dan mengapa demikian.

Ikhtisar
Pelajaran 1 telah memperkenalkan pentingnya pangan untuk pertumbuhan dan fungsi tubuh

untuk menyediakan konteks diskusi  masalah kelaparan. Jangkauan dan perspektif global

masalah kelaparan telah disampaikan, dan juga ikhtisar dari kelompok-kelompok yang rawan

terhadap  kelaparan di seluruh dunia. Setelah menyelesaikan Pelajaran 1 siswa-siswi dapat

menguraikan hal-hal berikut:

• Pangan dan gizi merupakan hal yang pokok bagi kehidupan

• Kita membutuhkan beranekaragam pangan agar sehat

• Banyak pola makan tradisional yang sehat terdiri dari pangan pokok yang porsinya

mengandung tepung dan pangan pendamping  yang porsinya lebih sedikit

• Semua negara mempunyai masalah kelaparan dan kekurangan gizi

• Kelompok tertentu lebih rawan terhadap bahaya kelaparan

• Kelaparan di dunia dapat mempengaruhi setiap orang.



Informasi untuk para guru

Pelajaran 1 telah menyampaikan informasi sederhana mengenai

pentingnya pangan bagi kehidupan dan kesehatan dan menjelaskan

bahwa kelaparan ada di hampir semua belahan dunia. Siswa–siswi

harus memahami bahwa kelaparan dan kekurangan makan

disebabkan dan dilestarikan oleh sejumlah faktor, yang harus dibahas

untuk memastikan semua orang memperoleh pangan yang mereka

butuhkan untuk hidup aktif dan sehat. Dalam Pelajaran 2, siswa–siswi

dapat menelaah sistem pangan sebagai salah satu faktor dalam

masalah kelaparan di dunia. Siswa–siswi kemudian diperkenalkan

kepada konsep ketahanan pangan, dengan menggunakan contoh tiga

pilar ketahanan pangan.

Tujuan 1 membantu siswa–siswi memahami bahwa kelaparan itu

terjadi salah satunya karena rumitnya proses memperoleh pangan dan

karena sistem itu dapat terhenti di tingkatan mana pun. Sebelum kita

memecahkan masalah kelaparan, kita harus memahami dari mana

pangan berasal, dan proses yang dilalui pangan tersebut sebelum kita

memakannya. Sistem pangan disampaikan dengan menggunakan

cerita untuk menjelaskan konsep–konsep dasar, termasuk

pertanyaan–pertanyaan untuk didiskusikan.

Tujuan 2 mengembangkan konsep-konsep Tujuan 1 yang

berhubungan dengan sistem pangan yang memberi manusia makan

dan memperkenalkan konsep ketahanan pangan –  memiliki akses

sepanjang waktu terhadap bahan makanan yang kita butuhkan untuk

dapat menjalani hidup aktif dan sehat. Tujuan 2 menegaskan perlunya

memastikan semua orang cukup gizi dan tahan pangan. Tiga pilar

ketahanan pangan - ketersedian pangan, kemudahan memperoleh

pangan, dan pemanfaatan pangan – diperkenalkan untuk memberikan

tindakan dasar terhadap ancaman penyediaan pangan. 
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Tujuan 1
Memahami sistem pangan yang memberikan
manusia makan

Ceritera: Kisah Tomat–tomat Miguel

Gambar: Tahapan dalam Sistem Pangan

Tabel: Tabel Sistem Pangan

Sistem yang menyediakan kita pangan membutuhkan banyak tahapan

Tahapan dalam sistem pangan meliputi:

• Mempersiapkan bercocok tanam

• Menanam tanaman pangan

• Memanen pangan dari ladang

• Mengolah, menjual atau menyimpan pangan

• Menyiapkan dan mengkonsumsi pangan.

Setiap tahap membutuhkan banyak proses dan pertimbangan. Dan setiap proses

melibatkan banyak orang, seperti bankir, pemasok alat-alat pertanian, penyuluh, petani dan

buruh tani, pengemudi truk, penjamah makanan, tukang giling, tukang roti, dan juga kondisi

yang berbeda seperti cuaca, jalan serta stabilitas ekonomi dan politik. Kompleksitas faktor ini

yang membuat persediaan pangan kita rawan terhadap gangguan.

Berapa banyak tahap yang dibutuhkan dan berapa banyak proses dalam setiap tahap

tergantung pada situasi di masing-masing lingkungan dan keluarga. Sistem pangan lokal,

termasuk berkebun di halaman rumah dan pertanian lahan sempit, dapat menyederhanakan

proses yang dibutuhkan, atau bahkan menghilangkan beberapa tahap seperti distribusi,

pengolahan atau penjualan pangan. 

Beternak hewan kecil dan berkebun di halaman rumah dapat menjamin kesejahteraan

keluarga dengan cara menyediakan cukup pangan untuk keluarga, dan juga pendapatan dari

kelebihan hasil kebun.

Akan tetapi, kebun di halaman rumah pun tergantung kepada orang lain yang

menyediakan kebutuhan khusus seperti bibit, peralatan, pupuk, mesin penggiling  atau

penyewaan lahan dan perlengkapan bertani. Kebun juga sangat dipengaruhi oleh kondisi

cuaca. Lihat pada  Tabel Sistem Pangan  untuk faktor–faktor yang terkait sistem pangan dan

perbandingan antara sistem pangan lokal dan komersial.  

Kisah Tomat–tomat Miguel dirancang untuk memancing diskusi mengenai setiap tahap

dalam sistem pangan. Cerita itu dapat dibacakan kepada siswa-siswi yang lebih kecil untuk

menjelaskan bagaimana pangan ditanam, diangkut dan

diolah.

Siswa-siswi yang lebih besar dapat membaca

cerita itu sendirian atau dalam kelompok. Diskusi dapat

dilakukan dengan lebih terperinci untuk siswa-siswi yang

berusia lebih tua, misalnya dengan meminta mereka

membayangkan proses tambahan yang dibutuhkan dalam

setiap tahap dalam perjalanan tomat–tomat itu dan apa yang

akan terjadi apabila sesuatu berjalan tidak sesuai dengan

harapan misalnya tidak ada hujan, Miguel sakit dan tidak

bisa merawat kebunnya, truk yang membawa tomat ke kota

mogok dan tomat–tomat tersebut menjadi busuk, dsb.).
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Guru dapat mengarahkan diskusi mengenai betapa besar pengaruh berhentinya sistem pangan

di tingkat mana pun terhadap persediaan pangan suatu masyarakat.

Apabila  Kisah Tomat–tomat Miguel dinilai tidak cocok untuk kelompok usia siswa-

siswi Anda, kegiatan pengganti yang bisa dilakukan adalah menelusuri sistem pangan  yang

melibatkan pangan lokal.

Bertanyalah kepada siswa-siswi dimana kita dapat memperoleh pangan. (Apabila

mereka mengatakan di pasar atau toko bahan makanan, tanyakanlah kepada mereka dari

mana pasar dan toko bahan makanan mendapatkan pangan itu?). Jelaskan kepada mereka

bahwa pangan itu berasal dari petani.

Sekarang jelaskan kepada siswa-siswi cerita tentang seorang petani dan

tomat–tomatnya (atau mintalah siswa–siswi membaca sendiri cerita itu dan mengisi  Tabel

Sistem Pangan).  Mintalah mereka berpikir tentang semua tahap yang dilalui tomat–tomat

dalam cerita itu. Baik secara kelompok maupun individual mintalah siswa–siswi berdiskusi dan

menambahkan beberapa faktor pada Tabel Sistem Pangan seperti tercantum dalam cerita.

Bacakan Kisah Tomat–tomat Miguel kepada anak–anak atau mintalah mereka membacanya

secara berkelompok atau sendiri-sendiri.

Diskusi tentang Kisah Tomat–tomat Miguel:

• Peganglah gambar Tahapan dalam Sistem Pangan.  JJelaskan kepada siswa-siswi

bahwa ada lima tahap utama yang harus diambil agar pangan tersedia:

• Mempersiapkan bercocok tanam

• Menanam  tanaman pangan atau budidaya

• Memanen  pangan 

• Mengolah, menjual atau menyimpan  pangan

• Menyiapkan dan mengkonsumsi pangan.

Mintalah siswa–siswi memikirkan setiap tahap sistem pangan dalam cerita Kisah Tomat Miguel.

Mempersiapkan bercocok tanam:

• Apa yang dibutuhkan oleh Miguel untuk mulai menanam tomat–tomatnya? Bibit,

pupuk, bajak dan lahan. Apa ada yang lain?

• Apa yang akan terjadi apabila semua perlengkapan yang dibutuhkan Miguel tidak

tersedia? Dapatkah Miguel menanam tomat–tomatnya tanpa perlengkapan yang ia

butuhkan? 

Menanam tanaman pangan:

• Apa yang dibutuhkan oleh Miguel agar tomat–tomatnya bisa tumbuh? Sinar

matahari, hujan, kedua tangannya untuk bekerja, menyiangi dan merawat

tomat–tomat itu (tenaga kerja). Apa ada yang lain?

• Dapatkah tomat–tomat Miguel tumbuh apabila semua itu tidak tersedia?

Memindahkan makanan dari ladang:

• Ke mana tomat–tomat Miguel dipindahkan setelah dipetik olehnya dan Ana?

- Beberapa dibawa ke rumah Miguel dan Ana untuk makan malam atau untuk

dimasukkan ke dalam wadah untuk  disimpan.

- Sisanya dibawa ke pasar desa dengan gerobak Miguel.
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• Apa yang akan terjadi pada tomat–tomat itu di pabrik pengolahan pangan?

• Mengapa langkah–langkah tersebut penting untuk persediaan pangan? Apa yang

akan terjadi apabila pangan tidak dapat diolah untuk kemudian dijadikan

persediaan?

Menyiapkan dan mengkonsumsi pangan:

• Diskusikan bahwa manusia membutuhkan uang untuk membeli pangan kecuali

kalau mereka menanam bahan makanannya sendiri seperti yang dilakukan oleh

Miguel dan Ana.

• Diskusikan bahwa manusia harus tahu cara menggunakan pangan dengan aman

dan memilih pangan yang menyehatkan mereka.

• Diskusikan masalah yang dapat timbul pada masing–masing tahap di atas dan

akibatnya jika pangan tersebut tidak tersedia.  

• Diskusikan perbedaan antara tomat–tomat yang dimakan secara langsung oleh

Miguel dan Ana dari ladang dan tomat–tomat yang sudah diolah dan dikemas dalam

kaleng.

Menyimpan pangan: Sebuah konsep yang penting untuk dipertimbangkan adalah

terbuangnya pangan karena hama dan busuk di tingkat penjual dan rumahtangga. Melindungi

persediaan pangan dari serangga, hewan pengerat, jamur dan pembusukan dapat  membantu

meningkatkan persediaan pangan  bagi manusia. Setiap tahun, penanganan pasca panen yang

buruk dan kontaminasi merusak jutaan ton bahan pangan. Diskusikan pentingnya melindungi

pangan dari hama dan proses pembusukan dan bahwa Ana maupun pengolah makanan

tersebut harus memperhitungkan pangan yang membusuk.

Kegiatan alternatif: Dengan menggunakan Tabel Sistem Pangan sebagai model,

mintalah siswa-siswi mengembangkan gambar sendiri dengan cara mendaftar proses dan

pertimbangan dari setiap tahap dalam sistem pangan yang merupakan sumber pangan di

lingkungan mereka. Pilihlah satu atau lebih pangan yang biasa dimakan di daerah Anda dan

telusuri asalnya untuk memberi contoh cara kerja sistem pangan lokal. Diskusikan di mana

sistem pangan mudah terganggu. Sebagai contoh, apabila sistem pangan sangat tergantung

kepada perdagangan hasil pertanian, apa yang akan terjadi apabila buruh tani tidak ada,

apabila terjadi kekeringan hebat, apabila tiba–tiba semua jalan ke kota ditutup, dsb?      

- Di pasar desa tomat–tomat itu dipindahkan ke

truk dan dibawa ke kota.

- Beberapa dibawa ke pasar  kota.

- Sisanya dibawa ke pabrik pengolahan pangan.

• Berapa jauh tomat–tomat itu menempuh

perjalanan untuk menjadi makan malam Miguel

dan Ana? 

• Berapa jauh tomat–tomat itu menempuh

perjalanan untuk sampai di kota? Bagaimana

tomat–tomat itu didistribusikan? (gerobak Miguel,

truk milik Pedro).

• Apa yang akan terjadi pada tomat–tomat itu

apabila gerobak atau truk rusak atau mogok di

tengah jalan? 

Mengolah atau menjual pangan:

• Bagaimana Ana mengolah tomat–tomat itu?

• Bagaimana Miguel menjual tomat–tomatnya itu?

• Bagaimana Pedro menjual kembali tomat–tomat itu?

mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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Tujuan 2
Memahami arti ketahanan pangan

Studi Kasus Negara

• Ketahanan pangan berarti kita harus selalu bisa mendapatkan pangan yang

kita butuhkan untuk dapat hidup aktif dan sehat

• Tiga pilar ketahanan pangan adalah: ketersedian pangan, kemudahan

memperoleh pangan, dan pemanfaatan pangan

Definisi ketahanan pangan adalah akses yang dimiliki setiap orang sepanjang waktu

terhadap pangan yang bergizi baik, aman dan cukup (kualitas, kuantitas dan ragamnya)

supaya dapat hidup aktif dan sehat.

Kita harus menciptakan kondisi yang menjamin adanya pangan bagi semua orang

sehingga kebutuhan mereka akan zat gizi terpenuhi secara layak dan berkelanjutan. 

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti, penyediaan pangan dan

akses pekerjaan serta pelayanan  seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih dan

perumahan.

Kemiskinan, ketimpangan sosial dan kurangnya pendidikan adalah penyebab utama

kelaparan dan kekurangan gizi serta merupakan penghambat utama tercapainya ketahanan

pangan.

Ketahanan pangan tidak dapat dijamin hanya dengan memproduksi lebih banyak

pangan. Sebagai contoh, apabila manusia tidak mampu membeli  pangan yang tersedia,

apabila pangan mereka kekurangan vitamin dan mineral yang esensial, atau apabila

penanganan yang buruk selama pengolahan dan distribusi membuat pangan tidak aman untuk

dimakan, maka tidak akan ada ketahanan pangan.

Ketahanan pangan tergantung kepada tiga pilar yaitu:

• Pangan harus Tersedia, artinya pangan yang berkualitas tinggi, tersedia dalam

jumlah yang memadai dan aman harus diproduksi atau diimpor dalam skala nasional

atau lokal.

• Pangan harus Mudah diperoleh, artinya pangan harus didistribusikan dan tersedia

di masing-masing daerah, dan harus terjangkau oleh semua orang 

• Pangan harus Dimanfaatkan dengan cara sebaik-baiknya supaya manusia sehat

dan bergizi baik (cukup dalam hal kuantitas, kualitas dan ragamnya sesuai dengan

kebutuhan masing-masing individu). 

Untuk mencapai ketahanan pangan nasional, negara harus dapat memproduksi atau

mengimpor pangan yang dibutuhkan penduduknya, dan mampu menyimpan,

mendistribusikannya dan menjamin akses yang terjangkau.

Untuk mencapai ketahanan pangan keluarga mereka harus mempunyai perlengkapan

untuk memproduksi atau membeli pangan yang dibutuhkan dan harus mempunyai waktu dan

pengetahuan untuk memastikan kebutuhan gizi semua anggota keluarga terpenuhi.

Berdasarkan pemahaman tentang kompleksitas sistem pangan, siswa–siswi dapat

menganalisa situasi khusus yang dihadapi negara supaya dapat memutuskan apakah persoalan

kelaparan berhubungan dengan tersedianya pangan, kemudahan memperoleh pangan atau

pemanfaatan pangan. Memahami faktor–faktor yang berhubungan dengan kelaparan adalah

tahap pertama untuk menemukan penyelesaiannya.

4646

Materi

Konsep

Muatan



tingkat menengah / pelajaran 2tingkat menengah / pelajaran 2

Pelajaran berharga dapat dipetik dengan

mengamati negara–negara yang telah berhasil

mengurangi kelaparan dan dengan

membandingkan situasi di negara tersebut

dengan situasi di negara yang status gizinya

masih rendah. Membandingkan situasi yang

berbeda dan mencari polanya depat

menunjukkan faktor penyebab dan jalan keluar

dari masalah kelaparan di seluruh dunia. Studi

kasus tentang negara-negara yang mengalami

kelaparan tersedia pada pelajaran ini. 

Diskusikan betapa berbedanya kondisi

dari satu tempat ke tempat lain, dan bahwa

kombinasi situasi tertentu dapat menciptakan masalah ketahanan pangan. Dengan menganalisa

suatu negara dengan berbagai tingkat perubahan situasi ketahanan pangan, kecenderungan yang

menunjukkan ketahanan pangan masa depan di masing–masing negara dapat dikenali.

Studi kasus di suatu negara menunjukkan perbandingan antara kondisi masa lalu dan

sekarang di negara tertentu tempat terjadinya perubahan dalam  kelaparan dan pola katahanan

pangan selama  beberapa dekade terakhir. Studi kasus di suatu negara disajikan secara

berpasangan berdasarkan wilayah, dengan membandingkan negara yang telah membuat

perubahan besar dalam kelaparan dengan negara lain yang mengalami kemunduran dalam hal

memberi makan rakyatnya. Tugaskan siswa–siswi secara individual atau berkelompok untuk

membaca sepasang studi kasus, atau diskusikan kasus pilihan dalam kelas sebagai diskusi

kelompok. Bila perlu, dengan masukan dari guru, bila perlu, siswa–siswi dapat mendiskusikan

faktor penyebab situasi saat ini yang berubungan dengan kelaparan di masing–masing negara.

Mintalah anak–anak mendiskusikan kondisi yang berkenaan dengan kelaparan yang berhubungan

dengan tersedianya pangan, kemudahan memperoleh pangan dan pemanfaatan pangan.  

Berdasarkan diskusi tentang sistem pangan, diskusikan apakah studi kasus serupa

berlaku dalam situasi setempat.  

Ikhtisar
Tujuan kita adalah berjuang untuk memastikan semua orang merasa terjamin kebutuhan

pangannya.  Untuk memperoleh pangan, kita membutuhkan banyak tahap. Kita harus mengerti

dari mana pangan kita berasal supaya dapat membuat keputusan yang tepat mengenai

bagaimana cara memberi pangan setiap orang. Pelajaran 2 telah memaparkan betapa rumitnya

sistem pangan untuk menjelaskan banyak alasan mengapa manusia menderita kelaparan, dan

memperkenalkan konsep ketahanan pangan. Setelah menyelesaikan Pelajaran 2, siswa-siswi

dapat menguraikan hal-hal berikut:

• Ketahanan pangan berarti setiap orang memiliki akses terhadap pangan pada

setiap saat, yang dibutuhkan untuk hidup aktif dan sehat 

• Ketahanan pangan tergantung kepada tiga pilar: pangan harus tersedia, pangan

harus mudah diperoleh dan pangan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

• Sistem yang menyediakan kita pangan melibatkan banyak tahapan. Semakin rumit

sistem penyediaan pangan, maka semakin besar kemungkinan gangguan

penyediaan pangan. 

Kita dapat bersama–sama bekerja mengurangi kelaparan. Pelajaran 3 akan menggali apa yang

dapat kita lakukan untuk mengurangi kelaparan di dunia.

mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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Informasi untuk para guru

Siswa-siswi harus paham bahwa kelaparan dimanapun akan mempengaruhi

semua orang dimana saja dan bahwa kita semua terlibat dalam masalah

kelaparan dan kekurangan gizi, dan bahwa ada tindakan tertentu yang dapat

diambil oleh setiap orang untuk mencapai dunia yang bebas dari kelaparan.

Pelajaran ini akan menanamkan kepada siswa–siswi rasa peduli dan

tanggung jawab terhadap sesama serta menunjukkan  peranan penting yang

mereka miliki dalam usaha mengatasii kelaparan untuk diri  sendiri, keluarga,

lingkungan dan dunia. Metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan

ini adalah menggali legenda (dongeng) dan cerita yang menjelaskan alasan

moral, etis, keagamaan dan alasan praktis tidak dapat diterimanya

kelaparan, dan bagaimana kita semua dapat menjadi pahlawan dalam usaha

membantu mengakhiri kelaparan.

Banyak tokoh legendaris, baik yang nyata maupun dalam dongeng,

menjadi pahlawan karena perjuangan mereka melawan kemiskinan dan

kelaparan. Dengan menggali kekayaan cerita lokal, para guru dapat

menggunakan cerita mereka sendiri atau legenda favorit, mitos atau tokoh

nyata untuk memperkenalkan konsep pahlawan dan mendiskusikan sifat

yang dimiliki seorang pahlawan hubungannya dengan usaha mengatasi

kelaparan. 

Tujuan 1 meminta siswa–siswi untuk mengenali orang-orang pemberani

yang sepanjang sejarah telah berusaha menciptakan dunia yang lebih baik

untuk semua orang dan mendorong siswa-siswi untuk berpikir mengenai

“pahlawan–pahlawan” lokal yang telah mengubah lingkungan mereka dan

dunia. Gagasan yang ditampilkan disini adalah bahwa kita semua

mempunyai andil dalam usaha untuk mengakhiri kelaparan dan  setiap orang

dapat menjadi pahlawan bagi orang lain dengan cara yang sederhana.

Tujuan 2 menyarankan tindakan khusus yang dapat diambil siswa-siswi

untuk membantu memerangi kelaparan bagi diri sendiri, keluarga dan

lingkungan. Dengan menggunakan studi kasus sebagai dasar untuk

membangkitkan gagasan baru, siswa–siswi didorong untuk menerapkan apa

yang telah dipelajari di lingkungan mereka sendiri.
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Pelajaran ini

dirancang untuk

jangka waktu 45

menit, tapi guru

dapat menambah

atau mengurangi

bahasan sesuai

dengan

kebutuhan kelas.

Para guru

disarankan untuk

membahas semua

tujuan dan

muatan. Untuk

setiap tujuan,

tersedia

beranekaragam

kegiatan dan

pokok diskusi dan

para guru dapat

memilih kegiatan

yang paling tepat

untuk siswa-siswi

mereka. Materi

untuk setiap

pelajaran

terdapat dalam

bab berikut mulai

dari halaman 75.
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Apa yang Dapat Kita Lakukan untuk
Membantu Mengakhiri Kelaparan?
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Tujuan 1
Mengetahui bahwa kita semua dapat dan harus
bertindak untuk mengatasi kelaparan

Pernyataan:  

• Tentang Hari Pangan Sedunia

• Mencerdaskan  Pikiran, Mengatasi Kelaparan

Setiap orang dapat menjadi pahlawan dalam usaha mengatasi kelaparan

Pahlawan besar telah dikenal sepanjang zaman. Di setiap budaya dikenal legenda

tentang pahlawan besar yang berperang melawan kemiskinan dan kelaparan untuk

orang–orang miskin. Banyak legenda didasarkan kepada fakta dan banyak yang berhubungan

dengan kepercayaan atau agama tertentu. Meskipun beberapa legenda didasarkan pada

usaha menaklukkan suatu negara atau daerah, pahlawan yang dikenang abadi sepanjang

masa  adalah mereka yang telah membantu membebaskan orang–orang dari kemiskinan dan

kelaparan.

Selain pahlawan dalam legenda–legenda, ada pula orang biasa yang telah mengubah

jalannya sejarah dan memerangi penderitaan manusia di masing-masing negara di dunia.

Orang–orang ini melakukan pengorbanan pribadi yang luar biasa dalam upaya membantu

sesamanya.

Sifat yang dimiliki seorang pahlawan sejati adalah kekuatan moral,  keberanian dan

kemauan untuk membantu orang lain.

Pahlawan–pahlawan di lingkungan organisasi/pemerintahan: banyak orang dari

bermacam-macam organisasi dan pemerintahan juga ikut serta melakukan sesuatu untuk

membuat perubahan dalam masalah kelaparan. Perwakilan–perwakilan oraganisasi dan

pemerintahan mempunyai sumberdaya untuk membantu. Ratusan organisasi telah dibentuk

untuk mengatasi berbagai aspek  kelaparan. Organisasi ini terdiri dari kelompok swasta,

perwakilan pemerintahan, organisasi internasional dan koalisi regional. Misi mereka termasuk

usaha pertolongan, riset dan bantuan hukum. Beberapa kelompok memusatkan perhatian

pada bidang tertentu, seperti pendidikan dan pertanian.
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Siapakah pahlawan–pahlawan kita? Mintalah siswa-siswi menyebutkan tiga orang

pahlawan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, baik yang nyata maupun

dongeng. Diskusikan sifat-sifat pahlawan tersebut secara umum. Diskusikan sifat apa yang kita

hargai sebagai manusia.

Dari daftar ini, pilihlah beberapa pahlawan dan pemimpin yang selama ini bekerja

melawan kemiskinan, kelaparan atau ketidakadilan dan jelaskan secara singkat peran mereka.

Tanyakanlah kepada siswa-siswi apakah pahlawan ini sangat berbeda dari kita semua, atau

apakah kita dapat menemukan dalam diri sendiri apa yang dibutuhkan untuk melakukan suatu

perubahan.   

Tanyakanlah kepada siswa-siswi apakah mereka tahu orang dalam lingkungannya

yang peduli akan dan memiliki keberanian untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat

dan sehari-harinya. Mintalah siswa-siswi menjelaskan sumbangan dari beberapa orang

setempat yang dapat membantu orang lain.

Tanyalah kepada siswa-siswi apa yang mereka sendiri ingin lakukan untuk membantu

keluarga, lingkungan atau dunia. Mintalah mereka menulis cerita atau menggambar keinginan

mereka itu. Cerita–cerita hasil karya mereka dapat dikirimkan ke koran lokal atau daerah

maupun nasional atau dibacakan di stasiun–stasiun radio setempat.

Diskusikan bahwa kelas mereka adalah bagian dari ribuan kelas di seluruh penjuru

dunia yang ikut serta membahas pelajaran–pelajaran Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan

Sedunia adalah acara tahunan yang bersifat global dengan tujuan membangkitkan kesadaran

akan masalah kelaparan dan kekurangan gizi di dunia dan mendorong orang–orang dari

seluruh dunia untuk mengambil tindakan melawan kelaparan. Siswa-siswi di seluruh dunia

bersama-sama belajar mengenai bagaimana mereka dapat bekerjasama untuk menjadi bagian

dari usaha mengakhiri kelaparan. Bacakan atau uraikan dengan kata–kata Anda sendiri

pernyataan Tentang Hari Pangan Sedunia kepada siswa–siswi supaya mereka mengetahui

beberapa upaya–upaya dunia untuk mengatasi kelaparan.

Pelajaran–pelajaran yang telah digunakan di kelas berjudul “Mencerdaskan Pikiran,

Mengatasi Kelaparan”, yang dikembangkan untuk menyediakan pendidikan yang diperlukan

untuk membantu mengakhiri kelaparan. Bacakan atau uraikan dengan kata–kata Anda sendiri

pernyataan yang menjelaskan tujuan dan gagasan proyek tersebut. Diskusikan bahwa siswa-

siswi dapat mengambil manfaat dengan saling bertukar informasi yang telah mereka
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kumpulkan mengenai kelaparan dengan kelas–kelas lain di negara mereka atau di seluruh

dunia. Kirimkanlah saran–saran itu kepada pihak–pihak yang terkait dengan proyek

“Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan” seperti yang tercantum di Bab Pendahuluan.

Hubungi atau mintalah siswa-siswi menghubungi organisasi internasional yang  terkait

dengan “Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan”. Beberapa organisasi tersebut

mempunyai perwakilan negara atau tenaga proyek lokal yang dapat dihubungi dan diundang

ke sekolah untuk menceritakan pekerjaan mereka. Mintalah organisasi–organisasi itu

mengirimkan informasi mengenai proyek atau kegiatan mereka dalam mengakhiri kelaparan

yang dapat dibagikan di kelas.

Mintalah kelas menghubungi organisasi lain yang terlibat dalam penanganan masalah

kelaparan dan para pemimpin lokal, nasional, regional atau internasional dan tanyakanlah apa

yang telah dikerjakan dengan masing–masing pilar pendukung katahanan pangan (yang telah

didiskusikan pada pelajaran yang lalu). Juga, mintalah siswa-siswi mencari atau meminta

informasi yang menunjukkan berapa banyak orang yang kelaparan yang ada di daerah mereka.

Hubungi pemerintah daerah setempat dan undanglah mereka ke sekolah untuk

membahas tindakan lokal apa yang diambil untuk mencegah kelaparan. Mintalah siswa-siswi

mewawancarai berbagai kalangan pejabat mengenai proyek atau tindakan yang dilakukan di

daerah setempat dalam mengatasi kelaparan. Masing–masing siswa atau kelompok kemudian

dapat menuliskan sebuah laporan singkat dan menyampaikannya di depan kelas.  

Undanglah “pahlawan (tokoh) setempat” yang dikenal oleh siswa-siswi untuk datang

ke sekolah dan menceritakan apa yang mereka lakukan untuk menolong orang lain di

lingkungannya.

Siswa–siswi dapat menulis laporan singkat mengenai proyek penanganan kelaparan

lokal dan mengajukannya untuk dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum Hari

Pangan Sedunia tahun berikutnya agar dapat dibagi dengan siswa–siswi lain diseluruh dunia.

Tujuan 2
Mengenali bagaimana kita dapat mengatasi
kelaparan dan kekurangan gizi di lingkungan kita
dan di dunia

Proyek Studi Kasus

Kita semua dapat mengambil tindakan untuk membantu mengakhiri kelaparan.

Langkah–langkah yang dapat diambil untuk memecahkan masalah kelaparan di

tingkat individu, keluarga, lingkungan, nasional dan internasional. Kadang–kadang langkah itu

kecil dan kadang–kadang besar. Tetapi yang penting adalah memikirkan masalah kelaparan

dan menyadari kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya.

Pertemuan Puncak Pangan Sedunia (World Food Summit). Pada tahun 1996, lebih dari

180 negara ikut ambil bagian dalam Pertemuan Puncak Pangan Sedunia dan mencapai

kesepakatan untuk mengurangi jumlah orang yang kekurangan pangan hingga separuh dari

yang ada sekarang sebelum tahun 2015. Dua dokumen telah disetujui: Deklarasi Roma tentang

Ketahanan Pangan Sedunia, yang mencantumkan tujuh kesepakatan tentang hal-hal yang akan

dilakukan oleh negara peserta untuk meningkatkan ketahanan pangan; dan sebagai tambahan

Rencana Kerja Pertemuan Puncak Pangan Sedunia yang mencantumkan sasaran khusus

dalam membantu usaha mencapai tujuan Deklarasi. Semua negara yang terlibat menyetujui
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dan menandatangani pernyataan yang berbunyi “Kami menekankan pentingnya mengambil

tindakan sekarang juga untuk memenuhi tanggungjawab kami dalam usaha mencapai

ketahanan pangan bagi generasi sekarang dan masa depan”.

Setiap individu dapat mengambil tindakan secara pribadi di tingkat lingkungan untuk

membantu mengakhiri kelaparan. Tindakan itu menyangkut pendidikan, kebijakan lokal dan

nasional dan persoalan yang berhubungan dengan kelaparan, beragam langkah yang

mengarah kepada pernyataan pribadi dan cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai kelaparan. Para guru dapat membantu mengumpulkan informasi mengenai masalah

kelaparan lokal dan menanyakan kepada siswa–siswi bagaimana masalah itu dapat diatasi.  

Kaum muda mempunyai kreativitas dan tenaga yang dibutuhkan untuk menangani

masalah seperti kelaparan. Studi kasus memberikan contoh apa yang telah dikerjakan kaum

muda di seluruh dunia. Menggunakan studi kasus adalah salah satu cara untuk memberikan

harapan kepada siswa-siswi, di samping sebagai panduan mereka untuk  membuat perubahan

di dunia mereka.

Angkat sebuah studi kasus  untuk  setiap  siswa atau  kelompok (atau  bacakan

beberapa studi kasus kepada siswa-siswi yang lebih kecil). Mintalah  siswa-siswi meringkas

kasus untuk dibagikan di kelas dan buat saran agar proyek serupa dapat dilakukan di

lingkungan mereka.

Kelaparan adalah masalah global, tapi cara penyelesaiannya membutuhkan banyak

langkah kecil di tingkal lokal. Berikut ini adalah beberapa contoh proyek kerja sama yang telah

meningkatkan ketahanan pangan bagi keluarga dan lingkungan. Bacakan deskripsi proyek itu

kepada siswa–siswi dan diskusikan bagaimana proyek tersebut dan proyek serupa mungkin

dapat dilaksanakan di tingkat lokal. Juga diskusikan bagaimana cara membiayai proyek

semacam itu.

• Penjaja ikan di Burkina Faso membeli kotak tertutup yang dipasang di bagian

belakang sepeda mereka. Kotak tersebut setelah diisi es dapat digunakan untuk

menyimpan 10 sampai 15 kg ikan segar dan menjamin hasil tangkapan mereka

dapat dijual dengan harga tinggi di pasar.

• Peternak lebah di Republik Islam Iran dapat membeli satu koloni lebah dan

sarangnya dari sedikit uang sumbangan. Di samping memproduksi 15 kg madu

setiap tahun, lebah–lebah tersebut juga menyerbuki pohon–pohon buah

disekitarnya.

• Di Nikaragua, para petani memperoleh sedikit bantuan untuk membeli silo

(semacam gudang/lumbung) yang terbuat dari logam untuk melindungi jagung hasil

5252

Kegiatan
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panen mereka dari kelembaban dan hama. Setiap silo memuat 550 kg jagung, yang

cukup untuk memberi makan sepuluh orang selama setahun.

• Dengan biaya rendah, 40 orang perempuan petani dari Ghana membeli bahan untuk

membuat  penutup/pelindung lahan seluas 50 meter persegi untuk melindungi

semaian tanaman pisang mereka dari teriknya panas matahari Afrika.

• Sekelompok petani Senegal bekerja sama membeli pompa berpedal yang mampu

mengairi lahan sayuran seluas 2500 meter persegi dengan air  sumur  yang digali

dengan tangan.  

• Sebuah koperasi petani menginvestasikan uangnya dalam bentuk benih berkualitas

tinggi, kemudian digunakan untuk menyemai 20 hektar tanah dengan kubis,

bawang, kembang kol dan kentang, dan cukup benih tanaman untuk makanan

hewan ternak mereka.

Kita bisa mendapatkan informasi tentang masalah kelaparan di lingkungan kita dan di

dunia dari berbagai sumber. Kita dapat menulis surat, mengunjungi anggota masyarakat atau

menelepon kantor dan perpustakaan. (Bila mungkin, kita dapat pula mengakses Internet.)

Diskusikan pentingnya pendidikan dalam memerangi kelaparan. Banyak kelaparan

dikaitkan dengan kemiskinan akibat dari kurangnya pendidikan. Siswa-siswi harus didorong

untuk terus bersekolah dan belajar sebanyak mungkin tentang pertanian dan gizi di samping

ketrampilan dasar lainnya.

Diskusikan manfaat profesi pelayanan sosial dan usaha mengatasi kelaparan dan

siswa–siswi dapat belajar untuk membantu daerah ini. Undanglah pakar kesehatan dan

penyuluh setempat untuk mendiskusikan berapa banyak orang dibutuhkan dalam profesi yang

berhubungan dengan usaha mengatasii kelaparan.  

Tanyakanlah kepada  siswa-siswi tindakan apa yang mereka, dan anggota masyarakat

lain, dapat ambil untuk membantu mengatasi masalah kelaparan dan kekurangan gizi. Buat

daftar tindakan tersebut dan kenali siapa yang bisa melakukannya. Di bawah ini adalah daftar

beberapa tindakan yang sedang diambil di seluruh dunia. Ambil satu atau dua tindakan

sebagai contoh dari daftar tersebut atau dari daftar yang dibuat siswa-siswi, dan diskusikan

bagaimana tindakan tersebut dapat dilakukan dan bagaimana tindakan tersebut dapat

membantu mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi.

Contoh tindakan:

• Bantu usaha meningkatkan persediaan pangan dengan cara meningkatkan

jumlah dan ragam pangan yang tersedia:

- Tanami kebun di rumah, lingkungan dan sekolah  
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- Cari tahu cara beternak unggas, hewan kecil atau ikan untuk dimakan dan/atau

dijual

- Temujkan  kembali bahan makanan setempat yang selama ini terlupakan

- Tanam tanaman bermutu terbaik untuk dijual dan digunakan sendiri

- Sesuaikan jenis tanaman dengan tanah dan kondisi air yang tepat 

- Gunakan alat pertanian setempat terbaik yang bisa diperoleh 

- Seimbangkan keperluan tanaman untuk dijualan dan keperluan sendiri

- Libatkan diri dalam koperasi yang bergerak dalam usaha penanaman dan

penjualan pangan

- Dukung petani lokal; beli pangan yang ditanam di daerah masing-masing

- Dirikan pusat atau lumbung pangan untuk sumbangan pangan.  

• Bantu usaha menjaga pangan agar aman untuk dimakan:

- Bantu jaga kebersihan pangan 

- Bantu jaga kebersihan proses penyiapan pangan dan alat-alatnya

- Jaga pangan dalam penyimpanan supaya tetap kering dan tidak terkena serangga

dan hewan lainnya.

• Bantu semua orang memenuhi kebutuhan mereka akan pangan dan gizi:

- Kenali kebutuhanmu sendiri akan pangan dan gizi  

- Kenali perbedaan kebutuhan zat gizi (sesuai dengan siklus hidup) 

- Cari pangan yang paling bergizi yang tersedia

- Lakukan kerja sukarela untuk masalah kelaparan  

- Lakukan kerja sukarela di pusat pembagian pangan   

- Dirikan pusat atau lumbung pangan untuk membagikan pangan yang berlebih    

- Jalin kerja sama dengan industri pangan untuk membagikan bahan makanan yang

berlebih

- Undang petani dan produsen pangan  komersial untuk menjadi bagian dari usaha

mengatasi kelaparan setempat.  
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• Belajar tentang pangan, gizi dan kelaparan dan membagi pengetahuan dan ide

dengan orang lain:

- Pelajari sistem pangan di daerahmu

- Ketahui anggota masyarakat yang berusaha memerangi kelaparan, dengarkan dan

bagi gagasan dengan mereka 

- Ketahui anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan

pertanian, dengarkan dan bagi gagasan dengan mereka

- Bagikan informasi dengan keluarga dan tetangga  

- Bagikan proyek dan laporan yang dibuat di sekolah dengan masyarakat 

- Bagikan ide dengan pemimpin masyarakat dan negara  

- Dorong para pemimpin masyarakat dan petugas pelayanan masyarakat

(dokter/perawat/pekerja rumah sakit/pustakawan) untuk terlibat dalam proyek

sekolah seputar masalah kelaparan dan gizi.

Ikhtisar
Dalam tiga pelajaran dalam kurikulum ini, yang pada awalnya dikembangkan untuk Hari

Pangan Sedunia, tanggal 16 Oktober 2000, kita telah memfokuskan perhatian kepada masalah

kelaparan di dunia. Tujuan Hari Pangan Sedunia adalah menciptakan dunia yang bebas dari

kelaparan secepat mungkin di abad baru. Jutaan dari kita sekarang ini masih tidak

memperoleh cukup pangan untuk dimakan setiap harinya. Kita harus mencoba memahami

mengapa ini terjadi. Kaum muda memiliki kreativitas dan tenaga yang diperlukan untuk

menangani masalah besar seperti kelaparan. Apabila kita semua dapat berbagi pandangan

mengenai dunia tanpa kelaparan, kepercayaan bahwa kita dapat membuat suatu perubahan,

pengetahuan mengenai langkah yang dapat diambil dan kemauan untuk bertindak, kita dapat

menghadapi tantangan besar menyediakan pangan bagi semua orang di dunia. Dan kaum

muda kita, yang mewarisi masalah kelaparan di dunia, akan menjadi kunci untuk menemukan

jalan keluarnya.

mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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pelajaran 1

Apa itu Kelaparan dan
Kekurangan Zat Gizi dan Siapa
yang Menderita Kelaparan ?
Total waktu pengajaran : 45-60 menit

Tujuan 1

Memahami akibat kelaparan dan

kekurangan zat gizi

Konsep

• Pangan yang cukup adalah sangat

penting untuk dapat hidup aktif dan sehat.

• Kesehatan, pertumbuhan dan

perkembangan tubuh yang buruk adalah

akibat dari kelaparan dan kekurangan gizi.

• Kelaparan mempengaruhi kesejahteraan

manusia, bangsa dan dunia

Tujuan 2 

Mengetahui betapa seriusnya masalah

kelaparan di dunia dewasa ini

Konsep

• Meskipun perbaikan telah dicapai, jutaan

orang masih menderita kelaparan dan

kekurangan gizi dewasa ini

Tujuan 3

Mengetahui siapa yang kelaparan dan

kekurangan gizi di dunia

Konsep

• Kelaparan dan kekurangan gizi terdapat

dalam berbagai bentuk di setiap negara
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pelajaran 2

Mengapa Manusia Menderita
Kelaparan dan Kekurangan Zat
Gizi?
Total waktu pengajaran: 45 menit

Tujuan 1

Memahami sistem pangan yang dapat

memberi manusia pangan

Konsep

• Sistem penyediaan pangan sangat

kompleks

Tujuan 2

Memahami arti ketahanan pangan

Konsep

• Ketahanan pangan berarti kita harus selalu

bisa memperoleh pangan yang kita

butuhkan untuk dapat hidup aktif dan

sehat

• Tiga pilar ketahanan pangan adalah:

ketersediaan pangan, kemudahan

memperoleh pangan, dan pemanfaatan

pangan

pelajaran 3

Apa yang Dapat Kita Lakukan
untuk Membantu Mengakhiri
Kelaparan?
Total waktu pengajaran: 45 menit

Tujuan 1

Mengidentifikasi tanggung jawab dan

kemampuan individu untuk bertindak

mengatasi kelaparan dan kekurangan

gizi serta menjamin ketahanan pangan

untuk semua orang

Konsep

• Kita semua dapat melakukan sesuatu untuk

mengakhiri kelaparan dan kekurangan

pangan pada setiap orang, bahkan dengan

cara yang sederhana, kita pun dapat

menjadi pahlawan bagi orang lain

Tujuan 2

Mengidentifikasi tindakan khusus yang

dapat kita ambil untuk membantu

mengakhiri kelaparan dan kekurangan

gizi

Konsep

• Kita dapat mengambil tindakan sebagai

individu, masyarakat dan bangsa untuk

mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi
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Apa itu Kelaparan dan Kekurangan Gizi
dan Siapa yang Menderita Kelaparan?

Informasi untuk para guru

Siswa–siswi harus paham bahwa pangan yang bergizi cukup adalah

hal yang sangat mendasar bagi kesehatan, pertumbuhan dan

perkembangan, dan bahwa kelaparan dan kekurangan gizi adalah

masalah yang serius dan merupakan ancaman jangka panjang bagi

kesejahteraan manusia, bangsa dan dunia.

Tujuan 1 memberikan gambaran ikhtisar mengenai konsep dasar gizi

dan hubungannya dengan masalah kelaparan dan kekurangan gizi.

Siswa-siswi mungkin sudah atau belum pernah mempelajari gizi

sebelumnya. Inilah kesempatan untuk memaparkan kembali atau

memperkenalkan konsep dasar gizi dan mendiskusikan peranan

pangan untuk tubuh. Pangan merupakan hal yang pokok bagi

kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan serta fungsi dasar tubuh

seperti bernafas dan sirkulasi darah. Pangan juga memberikan energi

untuk bekerja, belajar dan bermain. Peranan zat gizi disampaikan

secara sederhana dan non-teknis; konsep gizi lebih lanjut (advanced)

dapat diperkenalkan bila perlu.  Sumberdaya tambahan termasuk

pendidikan gizi dan pedoman gizi seimbang yang dikembangkan FAO

dan WHO, serta oleh masing-masing negara (di Indonesia: Pedoman

Umum Gizi Seimbang).

Tujuan 2 menyediakan data mengenai kelaparan di seluruh dunia

dan membantu siswa–siswi mengidentifikasi daerah yang paling tinggi

kebutuhannya.  

Tujuan 3 mengenali kelompok tertentu yang mengalami masalah

kelaparan dan kekurangan gizi paling parah, dan mengenali kelompok

paling rawan resiko kesehatannya. Informasi tambahan tentang

gambaran ikhtisar situasi dunia sekarang ini tersedia dalam

“Kelaparan dan Kekurangan Gizi di Dunia”  pada Bab Pendahuluan.

5858

Pelajaran ini

dirancang untuk

jangka waktu 

45-60 menit, tapi

guru dapat

menambah atau

mengurangi

bahasan sesuai

dengan

kebutuhan kelas.

Para guru

disarankan untuk

membahas semua

tujuan dan

muatan. Untuk

setiap tujuan,

tersedia

beranekaragam

kegiatan dan

pokok diskusi dan

para guru dapat

memilih kegiatan

yang paling tepat

untuk siswa-siswi

mereka. Materi

untuk setiap

pelajaran

terdapat dalam

bab berikut mulai

dari halaman 75. 



tingkat lanjutan / pelajaran 1tingkat lanjutan / pelajaran 1

Tujuan 1
Memahami akibat kelaparan dan kekurangan gizi

Lembar Fakta:  

• Pangan memberi Kita…

• Vitamin dan Mineral

Pangan yang cukup adalah sangat penting untuk dapat hidup aktif dan sehat

Pangan adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan. Supaya sehat dan cukup

gizi, kita harus memperoleh pangan yang cukup beragam, berkualitas serta aman. Tanpa zat

gizi yang memadai, anak–anak tidak dapat mengembangkan potensi mereka secara penuh,

dan orang dewasa akan  mengalami kesulitan dalam memelihara dan mengembangkan

kemampuan mereka. 

Pangan memberi kita energi yang kita butuhkan untuk pertumbuhan, kegiatan fisik dan

fungsi dasar tubuh (bernapas, berpikir, mengatur suhu, sirkulasi darah dan pencernaan).

Pangan juga menyediakan untuk kita bahan–bahan yang diperlukan untuk membangun,

memelihara dan meningkatkan kemampuan tubuh melawan penyakit.

Fungsi yang beragam itu dimungkinkan oleh peranan zat gizi yang terkandung dalam

pangan. Jenis zat gizi dalam pangan adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan

air. Semua makanan mengandung satu atau lebih zat gizi tersebut dalam jumlah yang

beragam. Setiap jenis zat gizi mempunyai fungsi khusus. Inilah sebabnya keragaman pangan

penting bagi kesehatan. Kita semua membutuhkan zat gizi, yang disediakan oleh beragam

pangan, untuk semua proses tubuh kita.

Terlalu banyak pangan atau ketidakseimbangan dalam mengkonsumsi pangan  dapat

membuat kesehatan memburuk dan menyebabkan tubuh beresiko terhadap penyakit kronis

seperti obesitas (kegemukan), penyakit jantung dan diabetes.

Gizi yang baik juga tergantung pada usaha menjaga pangan supaya aman dimakan

dan mempertahankan kualitas gizinya.

Diskusikan pokok–pokok di atas, kalau waktu

mengizinkan, sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan

siswa–siswi. Jelaskan kepada mereka bahwa pangan

mengandung zat yang esensial bagi kehidupan. Beberapa

dari zat itu jumlahnya sangat kecil sehingga tidak dapat

dilihat, tapi tanpa zat itu semua sistem tubuh kita tidak

dapat bekerja. Semua zat itu terdapat dalam pangan,

jadi kita harus makan beragam pangan untuk

memastikan bahwa kita mendapatkan semua zat itu

dalam makanan.

Lembar fakta Makanan Memberi Kita…

menyediakan informasi umum mengenai zat gizi,

termasuk fungsinya untuk energi (protein,

karbohidrat dan lemak). Sumber–sumber pangan

termasuk tiga zat gizi penghasil energi ini, dan juga

empat jenis zat yang termasuk vitamin dan mineral

(vitamin A,  vitamin B, vitamin C dan zat besi). Mintalah

siswa-siswi membuat daftar pangan yang mereka

mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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Materi

Konsep

Muatan

Kegiatan 
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makan pada hari tertentu untuk mengetahui apakah pangan mereka memenuhi beragam

kebutuhan gizi seperti yang tertera. Sebagai contoh, apakah daftar mereka memuat pangan

yang kaya protein, vitamin A, zat besi?  Apabila daftar mereka tidak memuat pangan yang kaya

akan satu atau lebih gizi yang tertera, diskusikan dengan siswa–siswi pangan apa yang dapat

ditambahkan ke dalam pola makan mereka yang dapat memenuhi kebutuhan gizinya.

Kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan yang buruk adalah akibat dari

kelaparan dan gizi buruk

Akibat tidak cukup pangan dan gizi yang buruk terhadap kesehatan meliputi:

• Kekurangan energi-protein mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan,

ketidakseimbangan cairan tubuh dan penurunan daya tahan tubuh terhadap infeksi

karena makanan kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh untuk energi

dan protein. Hampir 200 juta anak–anak di bawah usia lima tahun (balita) menderita

kekurangan energi-protein akut atau kronis.

• Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan di malam hari,

luka pada mata, dan dalam kondisi berat dapat meyebabkan kebutaan permanen.

Kekurangan vitamin A juga dapat menyebabkan meningkatnya penyakit dan

kematian karena infeksi. Lebih dari 200 juta anak–anak di bawah usia lima tahun

(balita) beresiko kekurangan vitamin A.

• Kekurangan yodium dapat menyebabkan penyakit gondok (pembengkakan

kelenjar gondok), keterbelakangan mental, kerusakan otak dan kegagalan

reproduksi. Di seluruh dunia, 2 milyar orang beresiko kekurangan yodium.

6060

Konsep

Muatan
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• Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia gizi, masalah kehamilan,

terhambatnya pertumbuhan (kerdil), penurunan daya tahan tubuh terhadap infeksi

dan juga kegagalan perkembangan mental dan  motorik dalam jangka panjang. Di

seluruh dunia 3,5 milyar orang menderita kekurangan zat besi.

• Berat badan bayi lahir rendah (di bawah 2.5 kg) yang mampu bertahan hidup

mungkin beratnya akan tetap rendah dan terus–menerus sakit sepanjang masa

anak–anak dan remaja. Setiap tahunnya di negara berkembang sekitar 30 juta bayi

lahir dengan terhambatnya pertumbuhan  karena gizi yang buruk sewaktu dalam

kandungan.

Resiko gangguan kesehatan  yang berhubungan dengan kelebihan gizi pangan

meliputi penyakit jantung, obesitas (kegemukan) dan diabetes. Masalah ini muncul baik di

negara berkembang maupun di negara maju.

Pencemaran pangan adalah penghalang besar tercapainya status gizi yang baik.

Anak–anak khususnya rawan terhadap penyakit yang disebabkan oleh pangan yang tidak

terjamin kebersihannya, yang menyebabkan hilangnya zat gizi penting karena diare.

Lembar fakta Vitamin dan Mineral memberikan informasi tentang masing– masing

kedelapan zat gizi utama, peran zat gizi tersebut dalam tubuh, gejala kekurangan gizi dan

sumber pangannya. Pilih satu atau dua (atau sebanyak waktu mengijinkan) zat gizi yang

mungkin menjadi masalah di daerah Anda. Diskusikan zat gizi tersebut dan gejala kesehatan

yang tercantum dalam lembar fakta dam mintalah siswa–siswi mengenali pangan lokal sumber

zat gizi tersebut. Minta mereka memberikan saran bagaimana caranya orang bisa memperoleh

lebih banyak zat gizi melalui pangan mereka. Untuk mengetahui masalah gizi yang dihadapai

daerah Anda, hubungi petugas kesehatan atau penyuluh dari Dinas  Kesehatan.

Kelaparan mempengaruhi kesejahteraan manusia, bangsa dan dunia

Kekuatan suatu bangsa tergantung kepada kekuatan rakyatnya. Apabila manusia

sehat, kuat dan cukup makan, mereka mempunyai energi, kreativitas, ketahanan dan

keberanian untuk bekerja dan belajar memecahkan permasalahan, dan menjalani hidup

dengan penuh martabat dan kegembiraan, yang pada akhirnya akan memajukan peradaban.

Warga negara yang cukup makan adalah warga negara produktif dan mampu memberi

sumbangan kepada masyarakat. Manusia yang kurang makan tidak mempunyai energi untuk

bekerja atau belajar dan seringkali membutuhkan perawatan medis secara terus-menerus.

Harga yang harus dibayar karena hilangnya kemampuan manusia, dan juga harga yang harus

dibayar untuk  perawatan kesehatan yang dapat menggoncang kehidupan masyarakat.

Diskusikan pokok persoalan di atas dengan siswa–siswi. Mintalah mereka

menyebutkan orang-orang yang terkenal dan dihormati di lingkungan, negara mereka atau

dunia, baik yang berasal dari masa lalu maupun masa sekarang. Buatlah daftar nama–nama

orang lain, yang mungkin dikenal siswa–siswi, yang telah mengubah jalannya sejarah bangsa

mereka atau dunia. Mintalah siswa-siswi membayangkan betapa berbedanya dunia ini apabila

orang–orang tersebut kekurangan pangan, menderita kelaparan atau sakit sehingga tidak bisa

melakukan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Jelaskan pada siswa–siswi betapa

pentingnya untuk kita semua bahwa setiap orang di dunia ini dapat memfungsikan diri  secara

penuh sesuai potensi mereka.
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Tujuan 2
Mengetahui betapa besarnya masalah kelaparan di
dunia dewasa ini

Gambar: Peta Kelaparan Dunia

Meskipun kemajuan yang berarti telah dicapai, jutaan orang masih menderita

kelaparan dan kekurangan gizi dewasa ini

Populasi penduduk dunia tumbuh sangat cepat. Pada tahun 1999, Perserikatan

Bangsa–Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah penduduk dunia lebih dari 6 milyar. Diperkirakan

akan ada tambahan sebanyak 2 milyar dalam kurun waktu 25 tahun mendatang, yang

kebanyakan akan terjadi di negara yang sekarang ini menghadapi masalah paling besar dalam

hal penyediaan pangan bagi penduduknya.   

Meskipun populasi dunia meningkat secara dramatis (lebih dari 70 persen) selama 30

tahun terakhir, kemajuan pesat telah dicapai dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas

persediaan pangan global dan perbaikan status gizi penduduk.  

Di negara berkembang, yang populasi penduduknya meningkat hampir dua kali lipat

selama periode ini, jumlah penduduk yang mengalami kekurangan gizi kronis telah dapat

dikurangi menjadi setengahnya (dari 36 menjadi 18 persen pada tahun 1995–1997).

Namun demikian, 790 juta orang – satu dari lima orang di negara berkembang  masih

tidak memperoleh cukup pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar sehari–hari; meskipun

beberapa negara telah mencapai kemajuan pesat, kelaparan terus meningkat di bagian dunia

yang lain, khususnya di negara yang paling mengalami kesulitan dalam hal penyediaan pangan

bagi rakyatnya.

Akses terhadap penyediaan beranekaragam pangan yang berkualitas dalam jumlah

yang cukup dan aman merupakan masalah serius di banyak negara, bahkan di negara yang

persediaan pangannya mencukupi di tingkat nasional.

Peganglah gambar Peta Kelaparan Dunia, yang menunjukkan daerah–daerah yang

penduduknya sangat menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Jelaskan bahwa peta itu

menunjukkan daerah tempat banyak orang tidak memperoleh semua pangan yang mereka

butuhkan. Tunjukkan daerah–daerah yang jumlah orang menderita kelaparan terbesar. Jelaskan

bahwa semua negara mempunyai beberapa orang kelaparan.  

Identifikasi daerah/wilayah Anda dan diskusikan masalah kelaparan di daerah Anda

sendiri dengan cara membandingkannya dengan daerah sekelilingnya dan dengan dunia

secara keseluruhan.  
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Tujuan 3
Mengetahui siapa yang menderita kelaparan dan
kekurangan gizi di dunia

Lembar Fakta: Siapa yang Rawan?

Kelaparan dan kekurangan gizi berada dalam beberapa bentuk di setiap negara

Meskipun beberapa negara mempunyai lebih banyak orang yang menderita kelaparan

– dalam total  jumlah dan persentase penduduk – tidak ada negara yang terbebas dari

kelaparan dan kekurangan gizi. Untuk menemukan cara mengatasi masalah kelaparan, kita

harus mengetahui siapa yang menderita kelaparan.  

Lembar fakta Siapa yang Rawan?  menyediakan daftar kelompok rawan di seluruh dunia.

Tinjau kembali daftar kelompok rawan yang tertera pada lembar fakta Siapa yang

Rawan? Kalau waktu memungkinkan, tanyakanlah kepada siswa–siswi mengapa setiap

kelompok tersebut rawan terhadap kelaparan dan kekurangan gizi.

Hubungkan masalah kelaparan di daerah Anda dengan kelompok rawan.  Berapa

banyak orang yang menderita kelaparan berasal dari daftar kelompok  rawan? Sebagai contoh,

apakah masalah  kelaparan setempat lebih erat kaitannya dengan konflik, dengan orang yang

kehidupan sosialnya tidak menguntungkan atau  penduduk migran? Tanyakanlah kepada

siswa–siswi apakah  tahu kelompok lain di daerah mereka yang mungkin  rawan terhadap

kelaparan, dan mengapa demikian.

Ikhtisar
Pelajaran 1 telah memperkenalkan pentingnya pangan untuk pertumbuhan dan fungsi tubuh

untuk mengarahkan konteks diskusi mengenai masalah kelaparan. Gambaran ikhtisar konsep

dasar gizi telah disampaikan bersama hubungannya dengan kelaparan dan kekurangan gizi.

Ruang lingkup dan perspektif global masalah kelaparan telah disampaikan, dan juga ikhtisar

dari kelompok yang rawan terhadap  kelaparan di seluruh dunia. Setelah menyelesaikan

Pelajaran 1 siswa-siswi dapat menguraikan hal-hal berikut:

• Sumber–sumber pangan bagi zat gizi utama 

• Masalah gizi dalam pola makan lokal di wilayah mereka

• Akibat kekurangan protein dan energi, vitamin A, yodium dan zat besi bagi

kesehatan

• Akibat kelebihan pangan bagi kesehatan

• Negara–negara yang menghadapi masalah kelaparan paling besar

• Kelompok–kelompok yang lebih rawan terhadap kelaparan.

mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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Mengapa Manusia Menderita Kelaparan
dan Kekurangan Gizi?

Informasi untuk para guru

Siswa–siswi harus memahami bahwa kelaparan dan kekurangan gizi

disebabkan dan dipertahankan oleh sejumlah faktor, yang semuanya

harus dibahas untuk memastikan semua orang memperoleh pangan

yang mereka butuhkan untuk hidup  aktif dan sehat. Kemiskinan,

ketimpangan sosial dan kurangnya pendidikan adalah beberapa faktor

utama dan penghambat usaha  mengakhiri kelaparan dan kekurangan

gizi di dunia.

Tujuan 1 memberikan gambaran ikhtisar sistem penyediaan pangan

agar siswa–siswi memahami darimana pangan berasal dan

bagaimana satu gangguan saja terhadap proses yang komplek ini

dapat mempengaruhi penyediaan pangan yang dapat menyebabkan

kelaparan di suatu daerah.

Tujuan 2 memperkenalkan konsep ketahanan pangan – memiliki

akses sepanjang waktu terhadap pangan yang kita butuhkan untuk

dapat hidup aktif dan sehat dan menekankan perlunya keterjaminan

semua orang cukup gizi dan tahan pangan. Tiga pilar ketahanan

pangan - ketersedian pangan, kemudahan memperoleh pangan dan

pemanfaatan pangan – didiskusikan, dengan menggunakan studi

kasus yang belajar dari pengalaman nyata di banyak negara dalam

mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi. Apabila waktu

mengizinkan, studi kasus tersebut dapat dilakukan secara lebih

terperinci selama beberapa jam pelajaran; apabila tidak

memungkinkan, para guru dapat memberikan ikhtisar singkat

masing–masing studi kasus untuk digunakan sebagai bahan diskusi di

kelas.
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Tujuan 1
Memahami sistem pangan yang memberi manusia
makan

Tabel: Tabel Sistem Pangan

Sistem Penyediaan pangan bersifat komplek 

Tahap-tahap dalam sistem pangan meliputi:

• Mempersiapkan bercocok tanam

• Menanam tanaman pangan

• Memanen pangan dari ladang

• Mengolah, menjual atau menyimpan pangan

• Menyiapkan dan mengkonsumsi pangan

Setiap tahap membutuhkan banyak proses dan pertimbangan (Tabel Sistem Pangan).

Setiap proses tersebut melibatkan banyak orang, seperti bankir, pemasok pertanian, penyuluh,

petani dan buruh tani, pengemudi truk, penjamah makanan, tukang giling dan tukang roti, dan

juga kondisi yang berbeda seperti cuaca, jalan, stabilitas ekonomi dan politik.  Begitu

kompleksnya tahapan ini yang membuat persediaan pangan kita rawan terhadap gangguan.

Berapa tahap dibutuhkan dan berapa proses dalam setiap tahap tergantung pada

situasi masing-masing lingkungan dan keluarga. Sistem pangan lokal, termasuk berkebun di

halaman rumah dan pertanian lahan sempit, dapat menyederhanakan proses yang dibutuhkan,

atau bahkan mengurangi beberapa tahap seperti memindahkan, mengolah atau menjual

pangan. Pada Tabel Sistem Pangan terdapat tahapan dan proses yang terkait dalam sistem

pangan lokal dan komersial.  

Sebuah konsep yang penting untuk dipertimbangkan adalah terbuangnya pangan

karena hama dan kerusakan (kebusukan) di tingkat pedagang dan rumahtangga. Melindungi

persediaan pangan dari serangga, hewan pengerat, jamur dan pembusukan, sangat membantu

peningkatan penyediaan pangan  bagi manusia. Setiap tahun, penanganan pasca panen yang

buruk dan kontaminasi dapat merusak jutaan ton pangan.

Dengan menggunakan Tabel Sistem Pangan minta siswa-siswi mengembangkan dan

melengkapi daftar proses dan pertimbangan dari setiap tahapan dalam sistem pangan dimana

mereka tergantung dari sumber pangan di lingkungan mereka. Pilihlah satu atau lebih pangan

yang biasa dimakan di daerah Anda dan telusuri

asalnya untuk memberi contoh sistem pangan lokal

berjalan. Diskusikan pada situasi apa sistem pangan

mudah terganggu. Sebagai contoh, apabila sistem

pangan sangat tergantung kepada perdagangan,

apa yang terjadi apabila buruh tani tidak ada,

apabila terjadi musim kemarau panjang, apabila

tiba–tiba semua jalan ke kota ditutup, dsb? Apabila

sistem pangan lokal sangat tergantung pada kebun

rumah, diskusikan apa yang akan terjadi jika banjir

atau kekeringan menganggu produksi.

mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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Tujuan 2
Memahami arti ketahanan pangan

Lembar fakta: Studi Kasus pada suatu Negara tertentu

Ketahanan pangan berarti harus selalu tersedia pangan yang kita butuhkan

untuk hidup aktif dan sehat

Definisi ketahanan pangan adalah akses yang dimiliki setiap orang sepanjang waktu

terhadap pangan yang bergizi, aman dan cukup (kualitas, kuantitas dan keragamannya)

supaya dapat hidup aktif dan sehat. 

Kita harus menciptakan kondisi yang menjamin tersedianya pangan bagi semua orang

sehingga kebutuhan mereka akan zat gizi terpenuhi secara layak dan berkelanjutan. 

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti, suplai pangan, akses

pekerjaan dan pelayanan dasar seperti pendidikan,  kesehatan, sanitasi, air bersih dan

perumahan.

Kemiskinan, ketimpangan sosial dan kurangnya pendidikan adalah penyebab utama

kelaparan dan kekurangan gizi yang dapat menghambat tercapainya ketahanan pangan.

Ketahanan pangan mempunyai tiga pilar yang paling mendasar: ketersedian

pangan, kemudahan memperoleh pangan, dan pemanfaatan pangan

Meskipun penyediaan pangan global meningkat, pertumbuhan populasi global terus

meningkat dengan pesat. Untuk mencapai keseimbangan, ketahanan pangan bagi setiap

orang hanya bisa dicapai dengan memproduksi lebih banyak pangan.

Ketahanan pangan tidak dapat dijamin hanya dengan menghasilkan lebih banyak

pangan. Sebagai contoh, apabila manusia tidak mampu membeli  pangan yang sudah tersedia,

apabila makanan mereka kekurangan vitamin dan mineral,  atau apabila cara penanganan yang

buruk selama pemrosesan dan distribusi sehingga membuat pangan tidak aman untuk

dimakan, maka tidak pernah akan ada ketahanan pangan.

Ketahanan pangan tergantung kepada tiga pilar yaitu:

• Pangan harus Tersedia, artinya pangan yang berkualitas tinggi, mencukupi dan

aman harus diproduksi atau diimpor pada skala nasional atau lokal.

• Pangan harus Mudah diperoleh, artinya pangan harus didistribusikan dan tersedia

di masing-masing daerah, dan terjangkau  oleh semua orang.

• Pangan harus Dimanfaatkan dengan cara sebaik-baiknya  supaya setiap orang

menjadi sehat dan berstatus gizi baik (cukup dalam  kuantitas, kualitas dan

ragamnya sesuai kebutuhan masing-masing individu).

Untuk mencapai ketahanan pangan nasional, negara harus dapat memproduksi atau

mengimpor pangan yang dibutuhkan penduduknya, dan mampu menyimpannya,

mendistribusikannya dan menjamin akses yang layak.

Untuk mencapai ketahanan pangan keluarga harus mempunyai perlengkapan untuk

memproduksi atau membeli pangan yang mereka butuhkan dan harus mempunyai waktu dan

pengetahuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi semua anggota keluarga.

Berdasarkan pemahaman tentang kompleksitas sistem pangan, siswa–siswi dapat

menganalisa situasi khusus yang dihadapi oleh suatu negara supaya dapat memutuskan apakah
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persoalan kelaparan berhubungan dengan Tersedianya pangan, Kemudahan memperoleh

pangan atau Pemanfaatan pangan. Memahami faktor–faktor yang berhubungan dengan

kelaparan adalah tahap pertama menemukan penyelesaiannya.

Pelajaran berharga dapat dipetik dengan mengamati negara–negara yang telah berhasil

mengurangi kelaparan dan dengan membandingkan situasi di negara-negara tersebut dengan

negara yang status gizinya masih rendah.

Diskusikan betapa berbedanya kondisi dari satu tempat ke tempat lain, dan bahwa

kombinasi situasi tertentu dapat menyebabkan masalah ketahanan pangan. Menganalisa

berbagai negara dengan berbagai tingkat perubahan statusi ketahanan pangan, dengan

membandingkan situasi di masing–masing negara, kecenderungan ketahanan pangan masa

depan di masing–masing negara dapat diketahui.

Studi kasus yang menunjukkan perbandingan antara kondisi masa lalu dan sekarang

di negara  tertentu dimana terjadi perubahan kelaparan dan ketahanan pangan selama

beberapa dekade terakhir. Studi kasus negara tersebut disampaikan secara berpasangan,

berdasarkan wilayah, dengan membandingkan negara yang telah membuat perubahan besar

dalam hal kelaparan dengan negara lain yang mengalami kemunduran dalam hal memberi

makan rakyatnya. Tugaskan siswa–siswi secara individual atau berkelompok untuk

membaca sepasang studi kasus, atau diskusikan kasus–kasus

pilihan dalam kelas sebagai diskusi kelompok. Dengan

masukan dari guru (bila perlu) siswa–siswi dapat

mendiskusikan faktor–faktor penyebab situasi saat ini

yang berubungan dengan kelaparan di masing–masing

negara. Mintalah anak–anak mendiskusikan kondisi yang

berkenaan dengan kelaparan yang berhubungan dengan

Tersedianya pangan, Kemudahan memperoleh pangan dan

Pemanfaatan pangan. 

Berdasarkan diskusi tentang sistem pangan,

diskusikan apakah studi kasus serupa berlaku dalam

kondisi setempat. 

Ikhtisar
Tujuan kita adalah berjuang untuk memastikan bahwa semua orang merasa terjamin

kebutuhannya akan pangan. Untuk memperoleh pangan, kita membutuhkan banyak tahapan.

Kita harus mengerti darimana pangan kita berasal supaya dapat membuat keputusan yang tepat

mengenai bagaimana cara memberi makan setiap orang. Pelajaran 2 telah memaparkan betapa

rumitnya sistem pangan untuk menjelaskan banyak alasan mengapa manusia menderita

kelaparan, dan memperkenalkan konsep ketahanan pangan. Setelah menyelasikan Pelajaran 2,

siswa-siswi dapat menguraikan hal-hal berikut:

• Tahap-tahap dalam sistem pangan

• Faktor pada masing-masing tahapan dalam sistem penyediaan pangan yang dapat

menyebabkan orang-orang beresiko terkena kelaparan dan tidak mendapatkan

ketahanan pangan

• Tiga pilar sistem ketahanan pangan

• Faktor–faktor yang mendukung dan menghalangi tercapainya ketahanan pangan,

seperti yang diperlihatkan dalam studi kasus negara tertentu.

Kita dapat bersama–sama bekerja mengurangi kelaparan. Pelajaran 3 akan  menggali apa yang

dapat kita lakukan untuk mengurangi kelaparan di dunia.

mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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Informasi untuk para guru

Siswa-siswi harus paham bahwa kelaparan dimana pun akan berpengaruh

terhadap semua orang dimana saja dan bahwa kita semua terlibat dalam

masalah kelaparan dan kekurangan gizi, dan bahwa ada tindakan khusus yang

dapat diambil oleh setiap orang untuk mencapai dunia yang bebas dari

kelaparan. Pelajaran ini akan menanamkan kepada siswa–siswi rasa peduli dan

tanggung jawab terhadap sesama dan menunjukkan kepada mereka peranan

penting yang mereka miliki dalam usaha memerangi kelaparan untuk diri

sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan dan untuk dunia. Metode yang

digunakan untuk menyampaikan pesan ini adalah menggali legenda dan cerita

yang menjelaskan alasan moral, etis, keagamaan dan praktis tidak dapat

diterimanya kelaparan dan bagaimana kita semua dapat menjadi pahlawan

dalam usaha membantu mengakhiri kelaparan.

Banyak tokoh legendaris, baik yang nyata maupun dalam dongeng, adalah

pahlawan karena perjuangan mereka melawan kemiskinan dan kelaparan.

Dengan menggali kekayaan cerita lokal, para guru dapat menggunakan cerita

mereka sendiri atau legenda favorit siswa–siswi, mitos atau tokoh nyata untuk

memperkenalkan konsep pahlawan dan mendiskusikan sifat-sifat yang dimiliki

seorang pahlawan dalam hubungannya dengan usaha mengakhiri kelaparan. 

Tujuan 1 meminta siswa–siswi untuk mengenali orang-orang pemberani yang

sepanjang sejarah telah berusaha menciptakan dunia lebih baik untuk semua

orang dan mendorong siswa-siswi untuk berpikir mengenai

“pahlawan–pahlawan” lokal yang telah mengubah lingkungan mereka dan di

dunia. Gagasan yang ditampilkan di sini adalah bahwa kita semua mempunyai

andil dalam usaha untuk mengakhiri kelaparan dan bahwa setiap orang, bahkan

dengan cara yang sederhana, dapat menjadi pahlawan bagi orang lain.

Tujuan 2 menyarankan tindakan–tindakan khusus yang dapat diambil siswa-

siswi untuk membantu mengatasi kelaparan bagi diri sendiri, keluarga  dan

lingkungan. Tujuan 2 menyampaikan Deklarasi Roma tentang Ketahanan

Pangan Sedunia, yang ditandatangani oleh lebih dari 180 kepala negara,

sebagai dasar diskusi tentang kesepakatan dan strategi yang disetujui oleh

para pemimpin dunia untuk memastikan perlindungan pangan bagi semua

orang. Para guru dapat-memilih pertanyaan yang tersedia yang cocok dengan

situasi mereka untuk digunakan dalam diskusi kelas, kalau waktu mengizinkan.
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Tujuan 1
Mengenali tanggung jawab dan kemampuan individu
untuk bertindak mengatasi kelaparan dan
kekurangan gizi serta menjamin ketahanan pangan
bagi semua orang

Kita semua dapat melakukan sesuatu semampu kita untuk mengakhiri

kelaparan dan kekurangan makan, dimana setiap orang dapat menjadi pahlawan

untuk orang lain bahkan dengan cara yang sederhana

Pahlawan besar yang telah dikenal sepanjang zaman. Legenda tentang perjuangan

melawan kemiskinan dan kelaparan mengisahkan para pemberani yang telah mengubah dunia.

Siapakah pahlawan kita? Mintalah siswa-siswi menyebutkan tiga orang pahlawan, baik

yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, baik nyata maupun dalam dongeng.

Diskusikan sifat-sifat pahlawan tersebut secara umum. Diskusikan sifat-sifat apa yang kita

hargai sebagai manusia.

Dari daftar yang dibuat siswa-siswi dengan guru ini, pilihlah beberapa pahlawan dan

pemimpin yang selama ini bekerja melawan kemiskinan, kelaparan atau ketidakadilan dan

jelaskan secara singkat peranannya. Tanyakanlah kepada siswa-siswi apakah pahlawan ini

sangat berbeda dari kita semua, atau apakah kita dapat menemukan dalam diri kita sifat-sifat

yang dibutuhkan untuk melakukan suatu perubahan?. 

Tanyakanlah pada siswa-siswi apakah mereka tahu orang dalam lingkungan mereka

yang peduli akan dan memiliki keberanian untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat

dan sehari-harinya. Mintalah siswa-siswi menjelaskan sumbangan dari beberapa orang

setempat yang membantu orang lain.

Tanyalah kepada siswa-siswi apa yang  ingin dilakukan untuk membantu keluarga,

lingkungan  atau dunia. Mintalah mereka menulis cerita atau menggambar tentang keinginan

mereka itu.

Tujuan 2
Mengidentifikasi tindakan tertentu yang dapat kita
lakukan untuk ikut membantu mengakhiri kelaparan

Lembar fakta: Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan

Pernyataan: 

• Mengenai hari Pangan Sedunia

• Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan

Kita dapat melakukan sesuatu untuk mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi

Pemerintahan di dunia telah melakukan kerjasama dalam mengatasi  kelaparan.

Siswa–siswi harus mengetahui komitmen yang telah dibuat pemerintah mereka,

bersama–sama dengan bangsa lain untuk mengakhiri kelaparan.

Konferensi Internasional tentang Gizi (International Conference Nutrition). Pada tahun
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1992, 159 negara  Mayarakat Ekonomi Eropa (European Economic

Community) mengeluarkan Deklarasi tentang Gizi Sedunia. Semua

bangsa yang terlibat dalam konferensi itu setuju bahwa “kelaparan dan

kekurangan gizi tidak dapat diterima… dan bahwa akses terhadap

pangan yang bergizi dan aman adalah hak setiap indvidu”. Sebuah

rencana kerja telah dikembangkan untuk mengatasii kelaparan dan

meningkatkan ketahanan pangan. 

Pertemuan Puncak Pangan Sedunia (World Food Summit).

Pada tahun 1996, lebih dari 180 negara ikut ambil bagian dalam

Pertemuan Puncak Pangan Sedunia dan tercapai kesepakatan untuk

mengurangi jumlah orang yang kekurangan makan hingga separuh dari

yang ada sekarang sebelum tahun 2015. Dua dokumen telah disetujui:

Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan Sedunia, yang

mencantumkan tujuh kesepakatan tentang hal-hal yang akan dilakukan

oleh negara peserta untuk meningkatkan ketahanan pangan; dan

sebagai tambahan Rencana Kerja Pertemuan Puncak Pangan Sedunia,

yang mencantumkan tujuan khusus yang dapat membantu usaha mencapai tujuan Deklarasi.

Semua negara yang terlibat menyetujui dan menandatangani pernyataan yang berbunyi “Kami

menekankan pentingnya mengambil tindakan sekarang juga untuk memenuhi tanggungjawab

kami dalam usaha mencapai ketahanan pangan bagi generasi sekarang dan mendatang”.

Kita dapat mempelajari masalah kelaparan dengan beberapa cara.  Ratusan organisasi

telah dibentuk untuk bekerja pada berbagai aspek masalah dalam kelaparan dan kekurangan

gizi.  Organisasi tersebut meliputi pemerintah, swasta, organisasi internasional dan koalisi

setempat.  Ruang lingkup kegiatannya meliputi pertolongan, penelitian dan advokasi.

Beberapa organisasi memfokuskan diri pada negara tertentu, kelompok lainnya memfokuskan

pada bidang tertentu seperti pertanian dan pendidikan.

Bagikan kepada setiap siswa atau kelompok kecil siswa, atau bacakan dihadapan

siswa, lembar fakta  Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan Sedunia.  Diskusikan

keikutsertaan pemerintah mereka dalam Pertemuan Puncak Pangan Sedunia pada tahun 1996. 

Diskusikan butir-butir  utama dari  Deklarasi, kalau waktu mengizinkan, gunakan

pertanyaan dalam diskusi yang disediakan.

Proyek ini “Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan” dikembangkan untuk

menyediakan pendidikan yang diperlukan untuk membantu mengakhiri kelaparan. Bacakan

atau uraikan dengan kalimat Anda sendiri pernyataan yang menjelaskan tujuan dan gagasan

proyek tersebut. Diskusikan bahwa siswa-siswi dapat mengambil manfaat dengan saling

bertukar informasi yang telah mereka kumpulkan mengenai kelaparan dengan kelas–kelas lain

di negara  atau seluruh dunia. Kirimkanlah saran–saran itu kepada pihak–pihak yang terkait

dengan proyek “Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan” seperti yang tercantum di Bab

Pendahuluan.

Hari Pangan Sedunia adalah acara tahunan yang bersifat global dengan tujuan

membangkitkan kesadaran akan masalah kelaparan dan kekurangan gizi di dunia dan

mendorong orang–orang dari seluruh dunia untuk mengambil tindakan melawan kelaparan.

Siswa-siswi di seluruh dunia bersama-sama belajar mengenai bagaimana mereka dapat

bekerja sama untuk menjadi bagian dari usaha mengakhiri kelaparan. Bacakan atau uraikan

dengan kalimat Anda sendiri pernyataan Tentang Hari Pangan Sedunia kepada siswa–siswi

supaya mereka mengetahui beberapa upaya dunia untuk mengatasi kelaparan.

Kelaparan adalah masalah global, tapi cara penyelesaiannya diantaranya

membutuhkan salah satu dari banyak langkah kecil di tingkal lokal. Berikut ini adalah beberapa
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contoh proyek kerjasama yang telah meningkatkan ketahanan pangan bagi keluarga dan

lingkungan. Bacakan deskripsi proyek itu kepada siswa–siswi dan diskusikan bagaimana

proyek tersebut dan proyek serupa mungkin dapat dilaksanakan di tingkat lokal. Juga

diskusikan bagaimana cara membiayai proyek–proyek semacam itu.

• Wanita penjaja ikan di Burkina Faso membeli kotak tertutup yang dipasang di bagian

belakang sepeda mereka. Kotak tersebut setelah diisi es dapat digunakan untuk

menyimpan 10 sampai 15 kg ikan segar dan menjamin hasil tangkapan mereka

dapat dijual dengan harga tinggi di pasar..

• Peternak lebah di Republik Islam Iran dapat membeli satu koloni lebah dan

sarangnya dari sedikit uang sumbangan. Di samping memproduksi 15 kg madu

setiap tahun, lebah–lebah tersebut juga menyerbuki pohon–pohon buah

disekitarnya.

• Di Nikaragua, para petani memperoleh sedikit bantuan untuk membeli silo

(semacam gudang/lumbung) yang terbuat dari logam untuk melindungi jagung hasil

panen mereka dari kelembaban dan hama. Setiap silo memuat 550 kg jagung, yang

cukup untuk memberi makan sepuluh orang selama setahun.

• Dengan biaya rendah, 40 orang perempuan petani dari Ghana membeli bahan untuk

membuat  penutup/pelindung lahan seluas 50 meter persegi untuk melindungi

semaian tanaman pisang mereka dari teriknya panas matahari Afrika.

• Sekelompok petani Senegal bekerja sama membeli pompa

berpedal yang mampu mengairi lahan sayuran seluas 2500

meter persegi dengan air  sumur  yang digali dengan tangan. 

• Sebuah koperasi petani menginvestasikan uangnya dalam

bentuk benih berkualitas tinggi,  kemudian digunakan untuk

menyemai 20 hektar tanah dengan kubis, bawang, kembang

kol dan kentang, dan cukup benih tanaman untuk makanan

hewan ternak mereka.

Kita bisa mendapatkan informasi tentang masalah

kelaparan di lingkungan kita dan di dunia dari berbagai

sumber. Kita bisa menulis surat, mengunjungi anggota

masayarakat atau menelpon kantor dan perpustakaan. (Bila

mungkin, kita dapat pula mengakses Internet.)

Hubungi, atau mintalah siswa-siswi menghubungi

organisasi internasional yang terkait dengan “Mencerdaskan

Pikiran, Mengatasi Kelaparan”. Beberapa organisasi

tersebut mempunyai perwakilan negara atau petugas

proyek lokal yang dapat dihubungi dan diundang ke sekolah

untuk menceritakan pekerjaan mereka. Mintalah organisasi itu

mengirimkan informasi mengenai proyek atau kegiatan mereka dalam mengakhiri kelaparan

yang dapat dibagikan di kelas.

Mintalah kelas menghubungi organisasi lain yang terlibat dalam penanganan masalah

kelaparan dan para pemimpin lokal, nasional, regional atau internasional dan tanyakanlah apa

yang telah dikerjakan terhadap masing–masing pilar pendukung ketahanan pangan (yang telah

didiskusikan pada pelajaran yang lalu). Juga, mintalah anak–anak mencari atau meminta

informasi yang menunjukkan berapa banyak orang yang kelaparan yang ada di daerah mereka.

Hubungi pemerintah daerah setempat dan undanglah mereka ke sekolah untuk

membahas tindakan apa yang diambil untuk mencegah kelaparan. Mintalah siswa-siswi

mewawancarai berbagai kalangan pejabat mengenai proyek atau tindakan yang dilakukan di

lingkungan setempat dalam mengatasi kelaparan. Masing–masing siswa atau kelompok

mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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kemudian dapat menuliskan sebuah laporan singkat dan menyampaikannya di depan kelas.  

Kumpulkan informasi (atau mintalah siswa–siswi mengumpulkan informasi mengenai

langkah–langkah apa yang akan diambil di daerah untuk memastikan persediaan makan yang

berkelanjutan. Undanglah pihak-pihak yang terkait dengan sistem pangan dan pendidikan ke

sekolah untuk mendiskusikan bagaimana ketahanan pangan dijamin di daerah Anda. Coba cari

tahu berapa banyak pangan disimpan di daerah Anda untuk persiapan keadaan darurat.

Apakah orang–orang tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat pangan?

Berdasarkan informasi mengenai masalah setempat yang berkenaan dengan kelaparan dari

Pelajaran 1, tanyakanlah kepada siswa–siswi bagaimana masalah lokal yang berkenaan

dengan kelaparan dapat diatasi?

Diskusikan pentingnya pendidikan dalam mengatasi kelaparan. Banyak kelaparan

dikaitkan dengan kemiskinan akibat dari kurangnya pendidikan. Siswa-siswi harus didorong

untuk terus bersekolah dan belajar sebanyak mungkin tentang pertanian dan gizi di samping

ketrampilan dasar lainnya.

Diskusikan profesi dalam pelayanan sosial dan usaha memerangi kelaparan dan

siswa–siswi dapat belajar untuk membantu daerah ini. Undanglah pakar kesehatan dan

penyuluh setempat untuk mendiskusikan berapa banyak orang dibutuhkan dalam profesi yang

berhubungan dengan usaha mengatasi kelaparan.  

Tanyakanlah kepada siswa-siswi tindakan apa yang mereka dan anggota masyarakat

lain dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah kelaparan dan kekurangan gizi. Buat

daftar tindakan tersebut dan kenali siapa yang bisa melakukannya. Dibawah ini adalah daftar

beberapa tindakan yang sedang diambil di seluruh dunia. Ambil satu atau dua tindakan

sebagai contoh dari daftar tersebut atau dari daftar yang dibuat siswa-siswi, dan diskusikan

bagaimana tindakan tersebut dapat dilakukan dan dapat membantu mengatasi kelaparan dan

kekurangan gizi.

Contoh tindakan:

• Bantu usaha peningkatan persediaan pangan dengan cara meningkatkan

jumlah dan ragam pangan yang tersedia:

- Tanami kebun di sekolah dan lingkungan rumah  

- Cari tahu cara beternak unggas, hewan kecil atau ikan untuk keperluan konsumsi

dan/atau dijual

- Temukan kembali pangan setempat yang selama ini terlupakan

- Tanam tanaman bermutu baik untuk dijual dan digunakan sendiri

- Sesuaikan jenis tanaman dengan tanah dan kondisi air yang tepat

- Gunakan alat pertanian setempat terbaik yang bisa diperoleh  

- Seimbangkan tanaman yang diperlukan untuk dijual dan untuk keperluan sendiri

- Libatkan diri dalam koperasi yang bergerak dalam usaha produksi dan penjualan

pangan

- Dukung petani lokal; beli pangan yang ditanam di daerahmu

- Dirikan pusat atau lumbung pangan untuk pembagian makanan.   

• Bantu usaha menjaga pangan agar aman untuk dimakan:
- Bantu jaga kebersihan pangan 

- Bantu jaga kebersihan proses persiapan pangan dan alat-alatnya

- Jaga pangan dalam penyimpanan supaya tetap kering dan tidak terkena serangga

dan hewan lainnya.

• Bantu semua orang memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi:

- Kenali kebutuhanmu sendiri akan pangan dan gizi  

- Kenali berbedanya kebutuhan terhadap gizi (sesuai dengan masa atau taraf hidup)  

- Cari pangan yang paling bergizi yang tersedia 
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- Lakukan kerja sukarela untuk masalah kelaparan 

- Lakukan kerja sukarela di pusat pembagian pangan atau bahan makanan  

- Dirikan pusat atau lumbung pangan untuk membagi makanan yang berlebih    

- Jalin kerjasama dengan industri pangan untuk membagikan bahan makanan yang

berlebih

- Undang petani dan produsen bahan makanan komersial untuk menjadi bagian

dari usaha mengatasi kelaparan setempat.  

• Belajar tentang pangan, gizi dan kelaparan dan bagi

pengetahuan dan idemu dengan orang lain:

- Pelajari sistem pangan di daerahmu 

- Ketahui anggota masyarakat yang berusaha

memerangi kelaparan, dengarkan dan

bagi gagasan dengan mereka  

- Ketahui anggota masyarakat yang

memiliki pengetahuan tentang

kesehatan dan pertanian, dengarkan

dan bagi gagasan dengan mereka

- Bagikan informasi dengan keluarga dan

tetangga 

- Bagikan proyek dan laporan yang dibuat di

sekolah dengan masyarakat  

- Bagikan ide dengan pemimpin masyarakat dan

negara  

- Dorong para pemimpin masyarakat dan

petugas pelayanan masyarakat

(dokter/perawat/tenaga rumah

sakit/pustakawan) untuk terlibat dalam

proyek sekolah seputar masalah kelaparan dan gizi.

Ikhtisar
Dalam tiga pelajaran pada kurikulum ini, yang pada awalnya dikembangkan untuk Hari Pangan

Sedunia, tanggal 16 Oktober 2000, kita telah memfokuskan perhatian kepada masalah

kelaparan di dunia. Tujuan Hari Pangan Sedunia adalah menciptakan dunia yang bebas dari

kelaparan secepat mungkin di abad baru. Jutaan manusia sekarang ini masih belum

memperoleh cukup pangan untuk  setiap harinya. Kita harus mencoba memahami mengapa ini

terjadi. Kaum muda memiliki kreatifitas dan tenaga yang diperlukan untuk menangani

masalah–masalah besar seperti kelaparan. Apabila kita semua dapat berbagi pandangan

mengenai dunia tanpa kelaparan, kita dapat membuat suatu perubahan, pengetahuan

mengenai tahapan yang dapat diambil dan kemauan untuk bertindak, kita dapat menghadapi

tantangan besar penyediaan pangan bagi semua orang di dunia. Dan kaum muda kita, yang

mewarisi masalah kelaparan di dunia, akan menjadi kunci untuk menemukan jalan keluarnya.

mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan

dunia yang 
bebas dari kelaparan
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Pangan memberi kita energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan dan

kelangsungan hidup, untuk tumbuh dan berkembang, untuk bergerak, bekerja, bermain, berpikir dan belajar.

Tubuh membutuhkan bermacam-macam zat gizi - protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral - dan semua ini berasal dari

pangan yang kita makan.

• Protein diperlukan untuk membentuk dan mempertahankan otot, darah, kulit dan tulang, dan jaringan dan organ tubuh lainnya.

• Karbohidrat dan lemak terutama sebagai penyedia energi, meskipun beberapa jenis lemak juga dibutuhkan untuk

pembentuk tubuh dan juga membantu tubuh memanfaatkan vitamin tertentu (A,D,E,K).

• Vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit (daripada protein, lemak dan karbobidrat), tetapi sangat

penting untuk menjaga status gizi. Vitamin dan mineral membantu tubuh bekerja dengan baik dan tetap sehat.  Beberapa

mineral juga memperbaiki jaringan-jaringan tubuh, sebagai contoh Kalsium (Ca) dan Fluoride (F) banyhak terdapat di dalam

tulang dan gigi, serta zat besi (Fe) di dalam darah.

• Serat makanan dan air bersih juga diperlukan untuk keseimbangan pola makan yang baik.

Semua pangan mengandung zat gizi, tetapi pangan yang berbeda mengandung beragam zat gizi dalam jumlah yang berbeda

pula.

• Pangan yang kaya protein adalah semua jenis daging, daging unggas, ikan, buncis, polong-polongan, kacang kedelai,

kacang tanah, keju, susu, yogurt dan telur.    

• Pangan yang kaya karbohidrat adalah nasi, jagung, gandum dan jenis-jenis padi-padian lainnya, semua jenis kentang, ubi

rambat dan ketela dan gula.

• Pangan yang kaya lemak adalah minyak, beberapa jenis daging dan hasil olahannya, mentega yang terbuat dari susu sapi,

mentega yang terbuat dari susu kerbau dan beberapa jenis hasil olahan susu, margarine, berbagai jenis ikan, biji berminyak

dan kacang kedelai.

• Pangan yang kaya vitamin A adalah sayur-sayuran yang berwarna hijau tua, wortel, ubi, labu, mangga, pepaya, telur dan

hati.

• Pangan yang kaya vitamin B adalah sayur-sayuran yang berwarna hijau tua, kacang tanah, buncis, polong-polongan,

gandum, daging, ikan dan telur.

• Pangan yang kaya vitamin C adalah buah-buahan dan sebagian  besar sayuran.

• Pangan yang kaya zat besi adalah daging, ikan, kacang tanah, buncis, polong-polongan, sayuran berdaun hijau tua dan

buah yang sudah dikeringkan.
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Korban konflik

• Penduduk yang terlantar  

• Pengungsi

• Orang-orang yang tidak memiliki lahan/tanah

• Korban perang yang cacat fisik

• Wanita dan anak yatim piatu korban perang

Pekerja pendatang (migran) dan keluarganya

• Penggembala pendatang yang bekerja menjaga ternak

orang lain

• Buruh pendatang yang mencari pekerjaan musiman

• Wanita kepala rumah tangga yang ditinggal pria yang

bekerja sebagai buruh pendatang  

Orang-orang yang tersisih (kelompok marjinal) di

daerah perkotaan

• Anak putus sekolah

• Pengangguran

• Tukang becak dan ojek 

• Pendatang yang baru saja tiba ke kota

• Orang-orang yang tinggal di daerah kumuh di pinggiran

kota

• Pekerja pelabuhan dan kuli pengangkut barang dan buruh

bangunan

• Pekerja sektor informal

• Gelandangan

• Yatim piatu

• Anak-anak jalanan dan orang-orang yang hidup sendirian

dengan penghasilan rendah atau tanpa bantuan (usia lanjut,

pensiunan, janda dan duda, penderita cacat)

• Pengemis

Orang-orang yang termasuk kelompok sosial

beresiko

• Penduduk asli atau masyarakat pedalaman

• Kelompok etnis/suku minoritas

• Anggota rumah tangga yang buta huruf

Beberapa atau seluruh anggota keluarga

berpendapatan rendah dalam sistem kehidupan

yang rentan

• Petani subsisten dan berlahan sempit

• Petani dengan kepaala rumahtangga wanita 

• Petani yang tidak memiliki tanah

• Buruh tani

• Nelayan

• Petani ladang berpindah (nomaden)

• Penggembala yang menetap dan peternak yang berskala

kecil

• Penghuni hutan

• Petani lahan sempit di pinggiran perkotaan

• Buruh kontrak atau harian

Orang-orang yang hidupnya tergantung orang lain

yang tinggal sendirian, atau menjadi anggota suatu

keluarga yang memiliki anggota jumlahnya banyak

tetapi penghasilannya rendah

• Usia lanjut 

• Wanita usia subur, terutama ibu hamil dan menyusui

• Balita, terutama bayi 

• Orang cacat dan sakit

Lembar Fakta: Siapa yang Rawan?



Lembar Fakta: Vitamin dan Mineral

Vitamin dan mineral disebut gizi mikro. Vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah lebih sedikit daripada protein, lemak

dan karbohidrat tapi sangat penting untuk status gizi tubuh yang baik. Mereka membantu tubuh tetap bekerja dan tetap sehat.

Beberapa mineral juga memperbaiki jaringan tubuh, sebagai contoh kalsium dan fluor terdapat di dalam tulang dan gigi, dan

zat besi di dalam darah.

• Zat besi adalah bagiah penting dari sel darah merah dan diperlukan untuk menjaga sel-sel tubuh supaya bekerja dengan

baik. Anemia karena kekurangan zat besi adalah masalah gizi paling umum di dunia. Anemia dapat menjadi masalah serius

bila terjadi pada anak-anak dan wanita usia subur, terutama selama kehamilan, akan tetapi juga dapat diderita oleh pria dan

wanita yang lebih tua.  Anemia juga mengakibatkan tubuh lesu (malas bekerja), sulit konsentrasi, terhambatnya pertumbuhan

dan perkembangan, meningkatnya angka kesakitan, kematian pada ibu terutuma saat melahirkan.

Sumber zat besi yang paling baik adalah daging sapi, ikan, daging unggas, hati dan organ tubuh hewan lainnya. Zat besi

juga ditemukan pada kacang-kacangan, sayuran daun hijau tua dan buah-buahan yang sudah dikeringkan.  Zat besi yang

berasal dari pangan nabati ini tidak dapat diserap dengan baik oleh tubuh sebagaimana zat besi yang berasal dari pangan

hewani. Meningkatnya konsumsi vitamin C seiring dengan mengkonsumsi sayuran yang banyak mengandung besi dapat

membantu penyerapan dan pemanfaatan zat besi dalam tubuh.  

• Vitamin A dibutuhkan untuk membangun dan memelihara kesehatan jaringan di seluruh tubuh, terutama jaringan mata, kulit,

tulang dan jaringan pada sistem pernafason dan pencernaan. Vitamin A juga sangat penting untuk berfungsinya sistem

kekebalan tubuh secara efektif. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkon rabun senja (tidak dapat melihat pada waktu

sore/petang hari), luka pada putih mata dan pada beberapa kasus parah sehingga mengalami buta permanen, yang terjadi

terutama pada anak-anak yang kekurangan pangan.  Kondisi ini terjadi khususnya pada anak-anak yang menderita

kekurangan gizi, dan terkena campak atau infeksi lainnya.  Kekurangan vitamin A dapat meningkatkan angka kesakitan dan

kematian karena infeksi.

Vitamin A ditemukan secara alami hanya pada pangan hewani, Air Susu Ibu (ASI), hati, telur dan hasil olahan susu lainnya.

Meskipun demikian, banyak buah-buahan dan sayuran berwarna gelap yang mengandung pigmen yang disebut karoten,

yang oleh tubuh bisa diubah menjadi vitamin A. Pangan yang kaya vitamin A adalah wortel, ubi yang berwarna kuning tua

atau oranye, mangga dan pepaya.

• Tiamin, Riboflavin, Niasin, Vitamin B6, Folate, Asam Pantotenat, Vitamin B12 dan Biotin adalah komponen yang sering

disebut Vitamin B kompleks. Vitamin B penting untuk mengubah karbohidrat, lemak dan protein menjadi energi untuk tenaga

yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kekurangan vitamin ini akan menyebabkan efek serius

seperti lemahnya otot, kelumpuhan, gangguan otak, gangguan sistem syaraf, gangguan sistem pencernaan, kulit kering dan

pecah-pecah, anemia berat dan gagal jantung .

• Folate (atau asam folat) diperlukan untuk pembuatan sel darah, dan kekurangan folate merupakan penyebab umum anemia

pada wanita dan anak-anak. Kekurangan folate pada saat hamil dapat menyebabkan bayi lahir cacat.

Konsumsi bermacam-macam Vitamin B yang cukup sangat penting. Pangan yang kaya Vitamin B adalah sayur-sayuran hijau

tua, kacang tanah, buncis, polong-polongan, padi-padian, daging, ikan dan telur.

• Vitamin C diperlukan untuk meningkatkan penyerapan zat besi, untuk pembuatan kolagen (jaringan penghubung) yang

mengikat sel  tubuh menjadi satu, dan sebagai antioksidan.  Kekurangan vitamin C yang berkepanjangan dapat

menyebabkan penyakit skurvi (gusi berdarah). Gejala-gejalanya adalah gusi luka dan berdarah, tulang sendi membengkak,

dan penyakit ini dapat menyebabkan kematian.

Kebanyakan buah terutama jeruk dan jambu biji, serta sayuran lainnya termasuk kentang adalah sumber vitamin C yang baik.

Mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran segar penting baik untuk anak-anak maupun orang dewasa.
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• Vitamin D paling penting terutama untuk pemanfaatan kalsium dalam tubuh. Vitamin D terdapat dalam minyak ikan, telur dan

susu, dan juga diproduksi oleh tubuh ketika kulit terpapar oleh sinar matahari. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan

riketsia, yaitu gangguan pembentukan tulang pada anak-anak sehingga tulang menjadi lunak.

• Kalsium dan Fosfor sangat penting untuk memelihara kesehatan tubuh terutama untuk gigi dan tulang yang sehat. Susu

dan produk olahan susu adalah sumber utama kalsium dan fosfor .

• Yodium penting untuk perkembangan dan pertumbuhan. Kekurangan yodium dalam pola makan dapat menyebabkan

penyakit gondok (pembengkakan kelenjar gondok) dan keterbelakangan mental. Yodium ditemukan dalam pangan laut dan

pangan yang tumbuh di tanah yang banyak mengandung yodium. Di daerah-daerah yang tanahnya rendah kadar yodiumnya,

langkah yang diambil untuk menambahkan yodium kepada pola makan biasanya melalui garam beryodium.
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Fact Sheet: Deklarasi Roma tentang Ketahana Pangan Sedunia

Kami, Kepala Negara dan Pemerintahan, atau wakil-wakil kami, yang berkumpul pada Pertemuan Puncak

Pangan Sedunia (World Food Summit) atas undangan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), menegaskan kembali

hak semua orang atas akses terhadap pangan yang bergizi dan aman, serta dalam jumlah yang cukup, dan adalah hak semua

orang untuk terbebas dari kelaparan. 

Diskusi: Apakah Anda setuju bahwa semua orang memiliki akses terhadap makanan yang bergizi dan aman, dan

terbebas dari kelaparan? Mengapa atau mengapa tidak? Apakah yang dimaksud dengan memiliki "hak”? Bagaimana

kita mewujudkannya?

Kami berjanji bahwa keinginan politis dan komitmen nasional kami untuk mencapai ketahanan pangan bagi semua

orang dan meneruskan usaha membasmi kelaparan di seluruh negara, dengan tujuan segera mengurangi jumlah penduduk

yang kekurangan pangan hingga separuh dari jumlahnya saat ini sebelum tahun 2015. 

Diskusi: Meskipun kemajuan telah dicapai, mulai nampak bahwa tujuan ini tidak akan tercapai. Berdasarkan apa yang

sudah kita pelajari nengenai kelaparan, kapankah menurut Anda angka penduduk yang kurang pangan di dunia dapat

dikurangi hingga separuh dari jumlahnya saat ini? Apakah menurut Anda tujuan ini dapat dicapai? Apa yang harus

dilakukan untuk mencapai tujuan ini?

Menurut kami tidak dapat ditolerir bahwa lebih dari 800 juta penduduk dunia, dan terutama di negara-negara

berkembang, tidak mempunyai cukup pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Keadaan seperti ini tidak dapat

diterima. Persediaan pangan telah meningkat secara bertahap, tetapi terdapat hambatan untuk memperoleh pangan dan

ketidakmapuan pendapatan ditingkat rumah tangga maupun nasional untuk membe!I pangan, ketidakstabilan penyediaan dan

permintaan, dan termasuk bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, yang menghalangi terpenuhinya kebutuhan

pangan yang mendasar. Masalah kelaparan dan ketidak tahananan pangan yang berdimensi global dan kemungkinan akan

berlangsung lama, yang bahkan meningkat secara dramatis di beberapa daerah, kecuali bila  segera diambil tindakan untuk

mengantisipasi peningkatan populasi dunia dan keterbatasan sumberdaya alam. 

Diskusi: Pernyataan di atas mencatat tiga penyebab utama ketidak tahahan pangan. Apa saja? (1. hambatan untuk

memperoleh pangan dan ketidakmampuan pendapatan di tingkat rumah tangga dan nasional untuk membe!i pangan

secara berkelanjutan; 2. ketidakstabilan penyediaan dan permintaan pangan; dan 3. Bencana alam dan bencana yang

disebabkan oleh manusia. Diskusikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pernyataan-pernyataan di atas,

penyebabnya dan pemecahan masing-masing pernyataan. Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan individu untuk

memperbaiki keadaan ini?

Komi menegaskan kembali bahwa lingkungan politik, sosial dan ekonomi yang damai, stabil dan mendukung  adalah

dasar utama yang memungkinkan negara-negara di dunia untuk memberi cukup prioritas terhadap ketahanan pangan dan

pengentasan kemiskinan. Demokrasi, pengembangan dan perlindungan atas kebebasan dasar dan hak asasi manusia,

termasuk hak untuk berkembang, dan partisipasi penuh dan kesetaraan pria dan wanita adalah penting untuk mencapai

ketahanan pangan secara terus-menerus bagi semua orang.  

Diskusi: Bagian ini inenggaris-bawahi perubahan yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia;

demokrasi, perlindungan hak asasi manusla dan persamaan hak bagi pria dan wanita. Diskusikan bagaimana masalah-

masalah ini mempengaruhi ketahanan pangan di daerah Anda dan bagaimana perubahan sosial dan budaya dapat

diprakarsai secara lokal dan lintas dunia.
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Kemiskinan adalah penyebab utama ketidak tahanan pangan, dan pembangunan yang berkelanjutan dalam hal

pengentasan kemiskinan penting  untuk meningkatkan akses terhadap pangan.  Konflik, terorisme, korupsi dan degradasi

lingkungan juga turut menyebabkan ketidak tahanan pangan. Peningkatan produksi pangan, termasuk pangan pokok, harus

dilakukan. Hal ini harus dilaksanakan dalam kerangka manajemen sumberdaya alam yang berkelanjutan, mengurangi pola

konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan (khususnya di negara industri), dan stabilisasi populasi dunia. Kami mengakui

sumbangan pokok dari kaum wanita terhadap ketahanan pangan, khususnya di daerah perdesaan di negara-negara

berkembang, dan perlunya memastikan kesetaraan antara pria dan wanita.  Revitalisasi daerah perdesaan harus menjadi

prioritas dalam rangka menjaga stabilitas sosial, dan membantu menurunkan tingkat migrasi dari desa ke kota yang

berkelebihan yang terjadi di banyak negara. 

Diskusi: Bagian ini menargetkan masalah-masalah global utama seperti kemiskinan, perang, terorisme, korupsi dan

kerusakan lingkungan sebagai hal yang penting untuk usaha  melawan kelaparan. Pemecahan masalah yang ditawarkan

termasuk peningkatan produksi pangan, perlindungan sumberdaya alam dan penghapusan kesenjangan antara negara

dan orang yang kaya dan yang miskin. Kebutuhan akan kesetaraan antara pria dan wanita. Bagian ini diakhiri dengan

krisis urbanisasi dari desa ke kota dan menyarankan diprioritaskannya revitalisasi daerah perdesaan. Diskusikan masalah

ini dengan siswa-siswi. Minta mereka memikirkan bagaimana akan mengatasi masalah tersebut. Karena sumberdaya

selalu terbatas, apa prioritas mereka untuk setiap masalah? Kriteria apa yang akan mereka gunakan untuk menetapkan

sebuah prioritas? Apa yang paling mendesak untuk diselesikan? Apa yang paling mudah untuk diselesaikan? Bagaimana

dengan kepentingan alokasi sumberdaya antara bantuan pangan untuk keadaan darurat dan dana untuk pembangunan

bagi masalah-masalah jangka panjang? Yang mana yang harus mendapat prioritas terbesar dan mengapa?

Kami menekankan pentingnya untuk mengambil tindakan sekarang juga dalam memenuhi tanggung jawab kami untuk

mencapai ketahanan pangan bagi generasi pada masa kini dan masa depan.  Pencapaian ketahanan pangan adalah tugas

yang sulit dengan tanggungjawab dasar terletak pada masing-masing pemerintah. Mereka harus mengembangkan lingkungan

yang memungkinkan dan memiliki kebijakan yang memastikan adanya perdamaian, dan juga stabilitas sosial, politik dan

ekonomi dan keadilan dan persamaan gender (wanita dan pria). Kami mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas terus

terjadinya kelaparan, yang pada skala tertentu dapat mengancam baik masyarakat di tingkat nasional maupun stabilitas

internasional itu sendiri. Dalam kerangka global, pemerintah seharusnya bekerjasama satu sama lain dan dengan organisasi-

organisasi PBB, lembaga keuangan, organisasi-organisasi antar pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, serta sektor-

sektor umum dan swasta, dalam program yang diarahkan kepada pencapaian ketahanan pangan bagi semua orang. 

Pangan seharusnya tidak digunakan sebagai alat tekanan politik dan ekonomi. Kami menekankan pentingnya

kerjasama dan solidaritas internasional dan juga keharusan menahan diri dari tindakan-tindakan sepihak yang tidak sesuai

dengan hukum internasional dan Piagam PBB dan yang membahayakan ketahanan pangan.

Kami menyadari perlunya menerapkan kebijakan yang kondusif terhadap investasi dalam hal pengembangan

sumberdaya manusia, penelitian dan infrastruktur untuk mencapai ketahanan pangan.  Kami harus mendukung terciptanya

pekerjaan dan pendapatan, dan memajukan akses yang layak terhadap sumberdaya produktif dan keuangan. Kami setuju

bahwa perdagangan adalah unsur utama dalam usaha mencapai ketahanan pangan. Kami setuju untuk berusaha mencapai

kebijakan perdagangan pangan yang secara keseluruhan yang akan mendorong produsen dan konsumen untuk menggunakan

sumberdaya yang tersedia dengan pertimbangan ekonomi dan penanganan yang berkelanjutan. Kami menyadari pentingnya

ketahanan pangan bagi perkembangan pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan perdesaan baik di daerah-daerah

yang potensinya tinggi maupunrendah.  Kami mengakui peran pokok yang diambil oleh petani, nelayan, rimbawan, suku-suku

asli dalam komunitas mereka, dan orang-orang lain yang terlibat dalam sektor pangan, yang oleh organisasi mereka didukung

dengan penelitian dan penyuluhan yang efektif, dalam mencapai ketahanan pangan.  Kebijakan kami dalam pembangunan

yang berkelanjutan akan mendukung partisipasi dan pemberdayaan penuh kepada masyarakat, khususnya wanita, distribusi
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pendapatan yang wajar, akses terhadap perawatan kesehatan dan pendidikan, dan kesempatan bagi kaum muda.  Perhatian

khusus seharusnya diberikan pada mereka yang tidak mampu memproduksi atau memperoleh cukup pangan, termasuk

mereka yang menjadi korban perang, perselisihan antar warga, bencana alam atau perubahan ekologi yang terkait dengan

iklim. Kami menyadari perlunya tindakan untuk memerangi hama, kekeringan, dan degradasi sumberdaya alam termasuk

kerusakan padang gembalaan, penangkapan ikan yang berlebihan, serta penurunan keanekaragaman hayati. 

Kami bertekad untuk berusaha mengerahkan, mengoptimalkan  pembagian dan penggunaan dari sumberdaya teknis

maupun keuangan dari berbagai pihak, termasuk bantuan hutang dari luar negeri bagi negara berkembang, untuk memperkuat

tindakan-tindakan di tingkat nasional dalam melaksanakan kebijakan ketahanan pangan. 

Karena kami yakin bahwa karakteristik ketahanan yang sangat kompleks maka memerlukan usaha yang

diselenggarakan dengan persetujuan bersama, dan usaha internasional yang efektif untuk menambah dan memperkuat usaha

masing-masing negara.  Untuk itu  kami membuat perjanjian berikut: 

• Kami akan menjamin lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yang memungkinkan ditujukan untuk menciptakan keadaan

yang paling baik untuk usaha pengentasan kemiskinan dan untuk perdamaian, berdasarkan partisipasi penuh dan

kesetaraan antara pria-wanita, yang paling kondusif untuk mencapai ketahanan pangan bagi semua orang; 

• Kami akan melaksanakan kebijakan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, ketidaksetaraan dan perbaikan akses fisik

dan ekonomi oleh semua orang, pada setiap saat, terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman dan pemanfaatannya dengan

efektif; 

• Kami akan mendesak partisipasi dan keberlanjutan kebijal<an dan program bidang pangan, pertanian, perikanan, kehutanan

dan pembangunan perdesaan di daerah yang  berpotensi tinggi dan rendah, yang penting untuk persediaan pangan yang

cukup dan dapat diandalkan pada tingkat keluarga, nasional, daerah dan global, dan dalam usaha memerangi hama,

kekeringan dan kerusakan ladang penggembalaan, dengan mempertimbangkan karakteristik multiguna bidang pertanian; 

• Kami akan berusaha untuk menjamin kebijakan tentang pangan, perdagangan pertanian dan perdagangan umum yang

kondusif dalam usaha membantu pembangunan ketahanan pangan bagi semua orang melalui sistem perdagangan dunia

yang adil dan berorientasi pasar; 

• Kami akan berusaha keras untuk mencegah dan bersiap menghadapi bencana alam dan keadaan darurat oleh ulah manusia

dalam memenuhi keperluan pangan darurat dengan cara mendorong pemulihan, rehabilitasi, pembangunan dan kemampuan

untuk memenuhi kebutuhan masa depan; 

• Kami akan meningkatkan alokasi yang optimal dalam penggunaan investasi umum dan swasta untuk membantu

perkembangan sumber daya manusia, sistem pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan, dan

perkembangan daerah pedesaan di daerah berpotensi tinggi dan rendah; 

• Kami akan melaksanakan, memonitor, dan menindaklanjti Rencana Tindaklanjut ini pada semua tingkatan bekerjasama

dengan masyarakat internasional. 

Kami menjanjikan tindakan dan dukungan dalam melaksanakan Rencana Tindak lanjut Pertemuan Puncak Pangan

Sedunia (World Food Summit Plan of Action). 

Roma, 13 November 1996
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Gambar: Kita Semua Membutuhkan Pangan 
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Gambar: Kita Membutuhkan Beraneka Ragam Pangan
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Gambar: Peta Kelaparan Dunia 
Proporsi penduduk kekurangan gizi (1998-2000) 
Dunia
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Gambar: Peta Kelaparan Dunia
Proporsi penduduk kurang gizi (1998-2000) 
Afrika

Persentase individu yang kekurangan gizi:

Sumber: FAO/GIS (ESNP / SDRN), 2003

< 5% 5 - 20% 20 - 35% > 35% Tidak diketahui
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Gambar: Peta Kelaparan Dunia
Proporsi penduduk kurang gizi (1998-2000) 
Amerika Selatan

Persentase individu yang kekurangan gizi:

Sumber: FAO/GIS (ESNP / SDRN), 2003

< 5% 5 - 20% 20 - 35% > 35% Tidak diketahui



mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan
dunia yang 

bebas dari kelaparan 
8888

Gambar: Peta Kelaparan Dunia
Proporsi penduduk kurang gizi (1998-2000) 
Amerika Utara dan Amerika Tengah

Persentase individu yang kekurangan gizi:

Sumber: FAO/GIS (ESNP / SDRN), 2003

< 5% 5 - 20% 20 - 35% > 35% Tidak diketahui
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Gambar: Peta Kelaparan Dunia
Proporsi penduduk kurang gizi (1998-2000) 
Eropa
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Gambar: Peta Kelaparan Dunia
Proporsi penduduk kurang gizi (1998-2000)
Asia
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Gambar: Peta Kelaparan Dunia
Proporsi penduduk kurang gizi (1998-2000)
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Gambar: Tahapan dalam Sistem Pangan 
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Ceritera: Kisah Tomat–Tomat Miguel 

Tomat-tomat Tumbuh di Ladang

Matahari menyinari ladang yang terletak di sisi sebuah rumah kayu kecil. Tanah lembab karena hujan

dan kaya akan pupuk dari binatang. Miguel mendorong bajak barunya maju-mundur dengan

pelan melintasi ladang, membuat lajur-lajur panjang yang terlihat seperti perbukitan kecil di

tanah yang berwarna coklat tua. Puas karena barisan bukit kecilnya yang rapi dan lurus,

Miguel dengan hati-hati menanam bibit tomat hijau kecil yang disemainya  dari biji–biji tomat.

Siang dan malam berlalu dengan cepat. Hujan datang dan pergi, dan semua tanaman

tumbuh tinggi dan lebat, penuh dedaunan. Miguel berjalan sepanjang lajur, mengurus

tanamannya dan menambahkan pupuk kotoran hewan

untuk memberikan unsure hara pada tanah. Suatu hari

Miguel melihat bunga–bunga kuning kecil bermunculan melalui hijaunya dedaunan.

Tak lama begitu banyak bunga bermunculan sehingga terlihat seperti

bintang–bintang di langit. Dan kemudian, di bawah setiap bunga yang mirip

bintang itu, tomat yang hijau, bulat, dan mungil muncul bagaikan disihir. Semua

tomat tumbuh dan terus tumbuh kemudian berubah warna seiring dengan

berlalunya hari. Satu demi satu, setiap tomat berubah dari hijau tua menjadi kuning

dan kemudian merah jingga. Ketika tomatnya menjadi besar dan merah, Miguel tahu

pasti buah itu sudah empuk dan banyak airnya dan siap untuk dimakan. Ia bergerak sepanjang lajur dan memetik tomat–tomat

yang sudah merah dan siap untuk dimakan keluarganya hari itu. Miguel membawa sebuah mangkuk kecil penuh dengan tomat

ke rumahnya. Ana, istrinya, sangat gembira saat melihat betapa besar dan merahnya tomat–tomat tersebut dan yakin bahwa

tomat-tomat itu pasti manis dan enak. Segera ia mencuci dengan hati–hati tomat-tomat itu untuk supaya bersih dan bebas

dari kotoran, dan memotongnya kecil-kecil untuk saus dan sayuran bagi makan malam keluarga tersebut.

Setelah beberepa hari, ladang Miguel tampak berwarna merah terang karena tomat yang berada di antara

tanaman–tanaman hijau yang berbaris dengan rapi. Sekarang sudah banyak tomat yang siap dipetik. Ana tidak dapat

menggunakan semua tomat masak itu untuk makan malam. Pagi berikutnya Miguel dan Ana datang ke

ladang dengan kotak–kotak besar. Dengan perlahan mereka berjalan sepanjang barisan pohon tomat

dan dengan hati-hati memetik tomat–tomat itu dan menyusunnya di dalam kotak. Miguel dan Ana lalu

memuat kotak–kotak berisi tomat masak ke dalam kereta dorong (gerobak) mereka. Sambil

berpamitan kepada Ana, Miguel pelan–pelan mendorong keretanya menuruni jalan setapak

berdebu menuju ke pasar di desa.  

Tomat–tomat Menuju ke Pasar 

Alun–alun sudah ramai oleh orang–orang yang membongkar dagangannya.

Pakaian dan perhiasan, sabuk dan sepatu, juga kue dan roti yang dibuat

pagi itu, dibentangkan untuk dijual di atas meja atau alas lainnya di bawah

payung berwarna–warni. Telur, daging dan keju ditempatkan di bawah

kain basah supaya sejuk, buah–buahan dan sayuran dengan hati–hati ditumpuk hingga

tinggi. Beberapa orang, termasuk Miguel, membongkar kotak–kotak mereka

pada satu sisi pasar. Di situ mereka menunggu orang–orang yang

datang dengan truk untuk membeli pangan dan

barang–barang lain dari desa dan membawanya ke

kota–kota besar.

Miguel berdiri di samping kotak

tomatnya dan mengamati sebuah truk tua

bersuara berisik memasuki pasar dan

terbatuk–batuk sebelum berhenti. Pedro
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melambai kepada penduduk desa di pasar sambil melompat turun dari truk dan

membanting pintu dengan suara keras. Pedro gembira bisa bertemu dengan begitu banyak

orang di pasar dengan kotak–kotak yang ditumpuk hingga tinggi

berisi buah–buahan dan sayuran yang segar dan masak. Pedro

dan Miguel memperbincangkan harga dan kualitas tomatnya.

Sesudah mereka sepakat tentang harganya, Pedro membeli

seluruh tomat Miguel. Miguel kemudian membantu Pedro

memuat kotak–kotak tersebut ke dalam truk. Pedro

mendatangi pedagang lainnya di pasar dan membeli lebih

banyak buah-buahan dan sayuran. Tak lama bagian belakang truk tua itu sudah penuh sesak

dengan buah–buahan dan sayuran segar yang ditanam di ladang-ladang di desa. Pedro sadar

sudah waktunya untuk kembali ke kota. Dia puas karena akan mendapat untung dengan menjual

kembali bahan makanan yang dibelinya dari desa Miguel. Pedro menaiki truknya, dengan hati–hati menyalakan mesinnya, dan

pelan–pelan keluar dari pasar, dengan melambai ramah kepada Miguel, yang mendorong keretanya kembali ke rumah kecilnya. 

Sementara Miguel berada di pasar, Ana memetik lebih banyak lagi tomat masak untuk dibuat saus/sayuran. Dengan

hati–hati ia membersihkan wadah untuk meyimpan tomat dengan air panas dan mulai mempersiapkan tomatnya untuk

saus/sayuran. Saat Miguel pulang dari pasar, Ana sudah mengisi beberapa wadah merah yang cantik yang berisi saus tomat yang

bisa dimakan setelah musim panas ketika matahari menghilang dan ladang mereka tertutup salju putih.

Ana senang Miguel berhasil menjual seluruh tomat mereka. Dia tahu pasti sekarang mereka memiliki

uang untuk membeli makann dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh keluarga mereka.

Setelah melewati hari yang panjang, Miguel dan Ana kelelahan dan lapar, dan mereka senang

duduk menikmati makan malam yang berasal dari ladang, termasuk saus dan sayur dari

tomat–tomat merah mereka. 

Tomat–tomat Menuju ke Kota Besar

Ketika Miguel dan Ana menikmati makan malam mereka, tomat–tomat Miguel telah melanjutkan

perjalanan panjang mereka ke kota . Disusun dengan hati–hati di dalam kotak, tomat merah segar itu

terguncang sepanjang jalan yang berdebu, melewati jembatan–jembatan kayu dan melalui

kota–kota kecil. Banyak orang di kota tidak menanam sendiri pangan untuk bahan makanan

mereka. Mereka harus membeli segala yang mereka butuhkan di pasar swalayan besar di pusat

kota, di kios–kios atau di pasar yang sudah lama ada di sepanjang kota. Sudah bertahun-tahun,

Pedro pergi ke desa-desa  di daerah pedalaman untuk membeli sayuran untuk dijual di kota. Dia

menjual sayuran segarnya kepada manajer produksi di pasar swalayan, kepada pemilik kios dan ke

pabrik–pabrik pengolahan pangan di luar kota.

Truk Pedro pelan–pelan berhenti di tempat bongkar muat sebuah pasar swalayan. Pemilik pasar

swalayan gembira melihat segarnya tomat merah Miguel dan sayuran lainnya di truk Pedro. Pedro

membongkar beberapa kotak tomat Miguel dan beberapa sayuran dan buah–buahan segar lainnya dan menumpuknya di dalam

ruangan gelap yang sejuk dan penuh dengan kotak sayuran dan tomat

lainnya. Pintu kayu yang berat tertutup dengan keras dan ruangan itu

menjadi gelap dan tenang. Pada pagi hari, pekerja dari pasar swalayan

akan menyusun tomat di kotak–kotak sejuk dan mengkilat di bawah

terangnya lampu pasar swalayan yang besar. Orang–orang kota yang

sibuk akan memasukkan tomat merah yang gemuk kedalam tas

plastik dan membawa mereka pulang untuk makan malam.
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Tomat–tomat Menuju Pabrik Pengolahan Pangan

Sebagian tomat Miguel meneruskan perjalanan mereka melalui jalanan kota yang padat. Di sekeliling truk Pedro, klakson

berbunyi dan lalu lintas sedang sibuk-sibuknya ketika seorang polisi mengarahkan Pedro ke jalan tol yang menuju pabrik di

luar kota. Truk Pedro memasuki tempat bongkar muat di pabrik pengolahan pangan bertepatan dengan terbenamnya matahari

di balik kota.

Di pabrik, para pekerja pria yang

bertubuh kuat membawa kotak–kotak tomat

dari truk Pedro ke dalam gudang, mereka

sambil mengobrol dan bercanda sembari

bekerja. Barisan panjang kotak berisi tomat

dan sayuran lainnya berdesak–desakan,

menanti giliran masuk ke pabrik untuk

dijadikan makanan kaleng. Kotak–kotak tomat dikosongkan diatas ban berjalan (conveyor belt) yang bergerak membawanya

melalui setiap tahap pengolahan di pabrik. Tomat–tomat Miguel kini dicampur dengan tomat dari berbagai penjuru daerah.

Dengan pelan ban berjalan itu membawa tomat–tomat merah itu melewati penyortir. Para penyortir memeriksa tomat–tomat

tersebut saat bergerak seperti aliran sungai tomat merah. Tangan–tangan penyortir, yang memakai sarung tangan plastik,

bergerak cepat memindahkan tomat yang rusak. Pelan–pelan semua tomat bergerak menuju tahap berikutnya, yaitu disemprot

dengan air hangat dan ditumpahkan supaya lepas kulitnya. Berikutnya mereka dijatuhkan ke dalam bak besar untuk dimasak

dan ditambah bumbu–bumbu dan garam. Tomat–tomat Miguel sekarang mendidih didalam bak bersama–sama dengan tomat

lainnya, yang menjadi halus dan menggumpal di tengah-tengah cairan tomat yang berbumbu. Mereka meneruskan perjalan ke

tempat pengalengan. Disana mereka disemprotkan ke dalam kaleng yang bulat dan mengkilat. Dengan suara yang bising,

kaleng–kaleng disegel. Label merah terang dengan gambar tomat ditempelkan pada tiap-tiap kaleng. Para pekerja dengan

sigap memungut masing-masing kaleng dan meletakkannya di dalam kardus–kardus coklat yang kuat. 

Tomat–tomat Pulang ke Rumah

Tomat–tomat Miguel, yang terletak di dalam kaleng–kaleng bundar dan ditata di dalam kardus, ditumpuk di dalam kereta listrik

yang membawa mereka ke dalam gudang untuk disimpan hingga terjual. Tomat–tomat Miguel mungkin saja harus menunggu

berbulan–bulan di dalam gudang hingga dipesan. Mereka dapat saja dipesan oleh seseorang dari kota, atau mereka mungkin

terdistribusi ke seluruh dunia menuju tempat yang sangat jauh, mungkin ke daerah dimana tomat tidak bisa tumbuh. Mereka

dapat bepergian di dalam truk, kereta api, pesawat atau kapal. Mereka mungkin dibeli dan digunakan untuk makan malam di

rumah sakit, sekolah, restoran, atau oleh sebuah keluarga. 

Mungkin juga suatu hari Miguel dan Ana pergi ke toko kelontong di desa kecil mereka dan membeli sekaleng tomat

masak ketika persediaan mereka di rumah habis. Mereka kemudian menikmati makan malam dengan tomat kaleng yang  kini

telah berbentuk saus. Dan Miguel akan mengatakan betapa lezatnya tomat–tomat ini, kepada Ana, meskipun tidak selezat

milik kita. Dan Ana akan menjawab, ya, tidak selezat milik kita, tetapi mereka memang sangat, sangat enak. Dan mereka tidak

akan sadar bahwa tomat mereka sudah kembali pulang ke rumah.
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Tabel: Tabel Sistem Pangan   

Tahapan dan Beberapa Pertimbangan:
Langkah-langkah Sistem Pangan Lokal Sektor Pangan Komersial 

Mempersiapkan  Benih Benih
bercocok tanam Peralatan Pupuk

Tanah Pestisida
Lain-lainnya? Peralatan pertanian
................................. Tanah
................................. Lain-lainnya?
................................. .................................

.................................

.................................

Menanam tanamam Pekerja Pekerja
pangan Kondisi Cuaca Kondisi cuaca

Keamanan Keamanan
Lain-lainnya? Lain-lainnya?
................................. .................................
................................. .................................
................................. .................................

Memanen pangan dari Keranjang Truk
ladang Kotak Jalan

Gerobak Gudang 
Truk Lain-lainnya?
Lain-lainnya? .................................
................................. .................................
................................. .................................
.................................

Mengolah, menjual, atau  Wadah Gudang
menyimpan pangan Tempat penyimpanan Pabrik

Pasar Pasar
Stabilitas ekonomi Stabilitas ekonomi
Stabilitas politik Stabilitas politik
Lain-lainnya? Lain-lainnya?
................................. .................................
................................. .................................
................................. .................................

Menyapkan dan Tempat memasak
Mengkonsumsi Pangan Pengetahuan tentang pangan 

Membagi makanan
Lain-lainnya?
.................................
.................................
.................................
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Studi Kasus Beberapa Proyek

8

Ilmuwan-ilmuwan muda
mempererat komunikasi
Setiap tahunnya ilmuwan–ilmuwan muda dari
lembaga penelitian pertanian di negara-negara
berkembang, dengan disponsori oleh World Bank,
Consultative Group on International Agricultural
Research (CGIAR) dan Institut Rodale, diundang untuk

menghadiri acara “Menanam
Pangan di Seluruh Dunia” di

Epcot Center, obyek wisata
ilmiah yang populer di
Amerika Serikat. Tujuan
dari acara ini bukan
untuk melatih para
ilmuwan dalam hal
penelitian, tetapi lebih
untuk tujuan membina

komunikasi.

Bagian dari program ini adalah membangun replica
(mereplikasi) tipe pertanian yang ditemukan di Amerika
Latin, Afrika, Asia dan Amerika Serikat. Para ilmuwan
tamu, dengan keahlian komunikasi temuan terbaru
mereka, menjelaskan masalah–masalah pertanian di
negara asal mereka kepada ribuan pengunjung Epcot
tiap harinya, dan mendemonstrasikan bagaimana
penelitian dapat membantu menyelesaikan masalah.
Ilmuwan–ilmuwan muda itu mendapat kesempatan
untuk menceritakan kisah mereka kepada pengunjung
dari negara maju. Dan pada saat kembali ke
negaranya mereka sudah memiliki pengetahuan lebih
untuk memajukan penelitian di negara mereka dan
lebih mampu untuk mendiskusikan masalah–masalah
tersebut dengan pembuat kebijakan, ilmuwan lain dan
para petani itu sendiri. Semakin banyak pengunjung,
semakin besar pengaruh penelitian mereka terhadap
usaha memperbaiki produksi pangan dan ketahanan
pangan.

“Suatu kebijakan
seharusnya

melibatkan kaum
muda sebagai

wakil–wakilnya,
dan bukan hanya

orang yang terlibat
dalam program

pembangunan.” 

Elizeu Chaves, 24,
Presiden, Komite

Pemuda Brazil.

Pangan dan harapan yang
melambung
Kurang dari lima tahun yang lalu, Ren Xuping,
seorang guru muda sekolah yang tidak memiliki lahan
di China, menerima bingkisan berupa tiga kelinci dari
Proyek Heifer Internasional/Heifer Project International
(HPI), sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM)
yang meyakini jiwa dagang pada kaum muda. Ren
Xuping diberi tiga kelinci setelah
tetangga–tetangganya menunjuknya sebagai orang
paling miskin di desanya. Satu–satunya
kewajibannya adalah meneruskan hal yang sama
yang telah diterimanya –
dengan kata lain,
memberikan keturunan
pertama kelinci-
kelincinya kepada
orang atau keluarga
miskin lainnya. 

Ren Xuping telah memenuhi kewajibannya. Ia telah
sukses mengembangbiakkan lebih dari 21 generasi
kelinci (perguliran kelinci) dan mempunyai bisnis yang
maju pesat dengan 200.000 kelinci. Ia telah
memberikan ratusan kelinci kepada
tetangga–tetangganya dan membagi informasi
tentang cara merawat hewan tersebut.
Di bagian lain China, HPI memberikan bebek kepada
sebuah keluarga muda. Dalam tiga tahun,
wiraswastawan muda itu telah mampu membangun

peternakan bebek dengan hasil tahunan 400.000
bebek. Keluarga itu sekarang menyediakan
bebek petelur bagi keluarga–keluarga lainnya

dan mempunyai industri untuk memasarkan
daging, telur dan bulu bebek. 

HPI menyediakan hewan–hewan
peternakan yang menjadi

pangan dan menghasilkan
pemasukan bagi kaum muda dan
keluarga mereka di 40 negara.

Kaum muda melawan kelaparan

Mahasiswa internasional
membantu desa-desa di Ghana
Mahasiswa dari empat organisasi internasional
bergabung dengan mahasiswa Ghana untuk merancang
pendekatan pembangunan daerah perdesaan  dengan
biaya murah dan melibatkan berbagai cabang ilmu
pengetahuan. Proyek ini adalah contoh sempurna
bagaimana muda-mudi dapat bekerja sama

meningkatkan kesehatan dan perbaikan gizi
di negara–negara berkembang.

Proyek ini diprakarsai oleh Federasi
Mahasiswa Kedokteran Internasional
(International Federation of Medical
Students), yang mendapat bantuan dan

pertisipasi dari Asosiasi Mahasiswa Pertanian
Internasional (International Association of
Agricultural Students) dan Asosiasi Mahasiswa

Kehutanan Internasional  (International
Forsetry Students Association) dan Federasi

Mahasiswa Farmasi Internasional (International
Pharmacy Students Federation). 

Pendekatan mereka, “Proyek konsep desa” (Village
Concept Projects), menyadari eratnya hubungan antara
kesehatan, produksi pangan dan manajemen sumber
dayaalam. Salah satu fokusnya adalah menjamin
penyediaan protein lokal. Mahasiswa pertanian setempat
dan internasional telah bekerjasama dengan petani untuk
mendemonstrasikan penanaman kacang polong dan
kacang kedele dan memperkenalkan petani dengan teknik
bercocok tanam yang ramah lingkungan dan inovatif.
Mereka juga mendirikan contoh peternakan ayam. 

Proyek kosep desa ini tidak dapat dilaksanakan tanpa
partisipasi mahasiswa Ghana, yang berperan sebagai
koordinator setempat. Para mahasiswa juga
bekerjasama dengan Panitia Pembangunan Desa
setempat. Enam puluh delapan mahasiswa dari 15
negara bekerjasama pada proyek pertama ini, yang
dirancang sebagai contoh bagi proyek pengembangan
mahasiswa internasional yang serupa dan 
terbukti berhasil karena proyek kedua 
diluncurkan segera setelah proyek 
pertama selesai.

“Kami adalah para
ahli dalam hal

memahami kaum
muda. Kami

menyadari kapan
keterlibatan kami

menjadi nyata dan
kapan kami menjadi

sekedar hiasan
untuk mengesahkan
keputusan–keputus

an yang telah
diambil. Kami

mengetuk pintu
Anda, biarkan kami

masuk, sekarang”

Camilla Lindquist,
Dewan Nasional Kaum

Muda Swedia
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Menyalakan lilin di Dominika 

Sebuah seminar bagi kaum muda pengangguran di
Dominika, di kepulauan Karibia, mendorong mereka utnuk
mendirikan bisnis yang berhubungan dengan pertanian
seperti pengolahan buah. Namun demikian, sepuluh
muda–mudi melihat peluang bisnis dengan membuat dan
menjual lilin. Sebagian besar pulau tersebut belum
mendapat listrik sehingga permintaan akan lilin tinggi dan
harus diimpor dari Amerika Serikat dan Inggris. 

Panitia seminar menyarankan mereka untuk melupakan
gagasan tersebut, tetapi mereka tidak peduli. Mereka memilih
tiga wanita untuk menjalankan koperasi dan belajar membuat
lilin. Berikutnya mereka membutuhkan modal. Tidak ada bank

yang mau meminjamkan uang kecuali
Perwakilan Amerika Serikat untuk
Perngembangan Internasional/United

States Agency for Internasional Development (USAID)
yang akhirnya menyelamatkan mereka dengan bantuan

sebesar 4.000 US dolar, yang dipergunakan untuk
membeli bahan–bahan mentah – lilin dan benang –
dan mulai bekerja. Toko–toko setempat dengan
gembira membeli lilin mereka dan koperasi
menginvestasikan kembali keuntungan mereka.
Anggota mendapat pinjaman sebesar  5.000 US
dolar, dan setelah setahun masing–masing
mendapat upah dalam jumlah yang kecil. Setelah

persediaan listrik Dominika meningkat, permintaan lilin
menurun sehingga koperasi mulai mengekspornya

ke pulau–pulau lain di daerah tersebut. 

Koperasi Industri Lilin sekarang memiliki 16 anggota dan
semuanya bangga akan hasil yang mereka capai yang telah
memberi mereka pemasukan dan menunjukkan apa yang
mampu dicapai oleh sekelompok anak muda.

Muda-mudi Bangladesh
memberi pinjaman
Bank jarang meminjamkan uang kepada
orang–orang desa yang miskin untuk memperbaiki
metode produksi pangan, sehingga di Bangladesh
penduduk desa sering harus membayar suku bunga
yang mencekik kepada tukang kredit yang akan
merampas tanah mereka bila panen mereka
gagal. 

Sebuah desa sangat membutuhkan
mesin perontok padi. Sebelumnya hal
ini dilakukan dengan manual – proses
yang kasar dan lambat dengan banyak
hasil yang terbuang sia–sia. Sekelompok

muda–mudi membentuk koperasi simpan pinjam
dengan  penduduk desa membayar sejumlah kecil
uang tiap minggunya. Pada suatu ketika, dananya
sudah cukup untuk membeli mesin perontok padi
yang kemudian digunakan setiap keluarga dengan
bergantian selama musim panen. Sekarang
koperasi ini juga meminjamkan uang kepada

penduduk yang paling miskin. Mereka
menggunakannya untuk membeli unggas dan
mengembalikan pinjaman dengan menjual

telur yang dihasilkan. 
Kegiatan–kegiatan yang mereka lakukan ini
bukan hanya memeningkatkan persediaan
pangan di desa melainkan juga memberikan
rasa swadaya dan harga diri bagi para

penduduk.

Muda-mudi 4-H
mengemukakan gagasan baru
Gerakan 4-H Amerika adalah bukti bahwa salah
satu cara tercepat menyebarkan teknologi pangan
dan pertanian terbaru adalah melalui muda–mudi.
Pada tahun 1898, Will Otwell, penyuluh pertanian di
Illinois, menemukan beberapa petani dewasa
tertarik menghadiri pertemuan untuk mempelajari
cara–cara pertanian baru. Ia memutuskan untuk
mengabaikan para orangtua dan lebih
berkonsentrasi pada anak–anak muda. Otwell
menawarkan kepada muda-mudi di daerah

pertanian untuk menggunakan benih jagung
berkualitas baik, dengan menjanjikan hadiah untuk
siapapun yang hasil tanamannya paling baik.
Dengan cara ini muda–mudi akan
mendemonstrasikan kepada orangtua mereka
keuntungan dari varietas benih jagung berkualitas
nomor satu di tanah pertanian mereka sendiri. Pada
tahun pertama, lebih dari 500 muda–mudi meminta
biji jagung. Pada tahun 1901, angka itu naik menjadi
1.500, dan pada tahun 1904 mencapai 50.000. Kini,
Program 4-H mempunyai 5 juta anggota di Amerika
Serikat dan konsepnya telah ditiru di seluruh dunia.
4-H adalah singkatan dari head (kepala), hands
(tangan), heart (hati) dan health (kesehatan).

Gadis Pemandu (Girl Guides)
mendukung solidaritas dan gizi
Sebuah kelompok yang beranggotakan 100 Girl Guides
(gadis pemandu) meningkatkan penyediaan pangan,
pendapatan dan harapan bagi dua desa terisolasi di Burundi.
Dengan bantuan dari kampanye TelePangan (Telefood) FAO, para
pemandu mulai beternak ayam dan menanam buah dan sayuran. 

The World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS)/Asosiasi Gadis Pemandu dan Gadis Pandu Dunia,
yang beranggotakan 10 juta gadis dan wanita muda di 136
negara, telah menjadikan usaha mengatasi kelaparan dan
kekurangan gizi sebagai fokus kegiatan lokal dan solidaritas
internasional.

Pada bulan Maret 1999, Girl Guides Kanada memberikan cek
senilai 100.000 dolar Amerika kepada Palang Merah sebagai
sumbangan kepada usaha menanggulangi kelaparan di Republik
Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara). Para pemandu di
seluruh negeri terlibat baik dalam usaha pencarian dana maupun
kegiatan untuk memperbaiki gizi di komunitas mereka sendiri,
seperti bekerja sama dengan lumbung pangan setempat,
membantu program pangan bagi warga lanjut usia dan
merencanakan kebun masyarakat untuk menyediakan pangan
segar bagi tempat penampungan wanita. Begitu juga Girl Guides
di Austria dan Kosta Rika bekerja sama dalam perbaikan gizi dan
keamanan pangan.  

Sejak tahun 1995, FAO dan WAGGGS memberikan penghargaan
Medali Gizi setiap tahunnya kepada pemandu perorangan atau
kelompok untuk prestasi terbaik proyek mereka dalam perbaikan
gizi atau pendidikan gizi.

Kaum muda melawan kelaparan

“Pengentasan
kemiskinan
seharusnya
dilaksanakan dengan
cara Afrika, dan
bukannya cara Barat.
Para tenaga
pembangunan
seharusnya mengerti
dan memprioritaskan
nilai–nilai dan
ideologi setempat
dan
memperhitungkan
peran serta
muda–mudi setempat
dalam membuat
keputusan.
Pendekatan
seharusnya dilakukan
dari bawah ke atas.”

Benedetta Rossi, 24,
Organisasi Dunia Alumni
Pendidikan Katolik
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Kamboja – meraih keuntungan dari perdamaian

Lebih banyak tanah ditanami, lebih banyak pangan dihasilkan

dan jauh lebih sedikit orang–orang yang kelaparan di Kamboja,

seiring dengan munculnya kembali negara ini setelah konflik

yang terjadi selama bertahun–tahun. Antara tahun 1980 dan

1996, petani melipatgandakan luas daerah yang mereka

tanami. Hasil panenan beras, pangan pokok Kamboja,

melonjak hingga 64 persen. Hasil babi, sapi dan unggas naik

dengan cepat. Karena keuntungan dari produksi pangan,

penduduk Kamboja mampu makan dengan lebih layak,

walaupun populasinya terus meningkat dengan cepat dan

impor pangan telah menurun. 

Walaupun sudah mengalami kemajuan yang pesat,

Kamboja masih sangat miskin, dan banyak penduduknya

masih menderita karena ketidak tahanan pangan. Bahkan

setelah lonjakan konsumsi pangan sebesar 21 persen sejak

tahun 1980, pada tahun 1996 hampir tidak bisa memenuhi

kebutuhan dasar minimum harian. Lebih dari sepertiga

rumahtangga berada dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan

negara ini terlihat dari kurang beragamnya  pangan. Hampir 80

persen konsumsi energi harian rata–rata berasal dari nasi. 

Perang selama beberapa dekade dan perselisihan

antar warga telah menghancurkan sistem irigasi tradisional.

Banyak ladang terlantar dan menjadi ladang ranjau darat.

Perjanjian perdamaian pada tahun 1979 membuka pintu untuk

pemulihan; program reformasi ekonomi yang diperkenalkan

pada tahun 1992 mampu mengatur inflasi. Petani

meresponnya dengan meningkatkan luas daerah yang

ditanami, meningkatkan  produksi beras dan meragamkan

hasil panen dan hewan untuk diekspor. 

Program–program untuk memindahkan ranjau darat

dan merehabilitasi sistem irigasi masih berlangsung. Sebuah

program juga sudah disiapkan untuk mengurangi kemiskinan

dengan menciptakan lapangan kerja bagi kelompok–kelompok

yang rawan.

Republik Rakyat Demokrasi Korea (Korea Utara)–

panenan yang pahit

Republik Rakyat Demokrasi Korea terpukul selama tahun

1990-an karena banjir, kekeringan dan runtuhnya hubungan

dagang khusunya dengan bekas Uni Soviet. Pengaruhnya

telah menghancurkan baik produksi pangan maupun keadaan

gizi masyarakat. Jumlah produksi gandum menurun drastis

hingga kurang dari setengah hasil pada tahun 1980,

sementara jumlah penduduk kekurangan gizi melonjak hingga

hampir setengah dari populasi.

Kemunduran ekonomi yang cepat membuat negara ini

tidak memiliki uang tunai maupun hutang untuk membiayai

impor pangan yang dibutuhkan. Bantuan pangan besar–besaran

disediakan, tetapi masalah logistik membuatnya pangan sulit

menjangkau semua orang yang membutuhkan. Krisis

mengakibatkan sistem distribusi nasional berada pada titik

terendah. Sistem ini yaitu dengan menjual ransum nasi dan

jagung tertentu kepada penduduk kota dan kepada orang–orang

yang bekerja di tanah pertanian milik pemerintah dan

perusahaan di daerah luar kota. Seiring dengan gagalnya panen

dan berkurangnya impor, persediaan pangan cadangan yang

diatur oleh sistem ini terbukti jauh dari cukup untuk mengisi

kekurangan. Ransum tersebut kemudian dikurangi jumlhanya

secara drastis dan sebagai akibatnya banyak orangpun

mengurangi konsumsi makan mereka secara drastis pula.

Keruntuhan negara ini terjadi menyusul setelah masa

pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dengan terbatasnya tanah

yang dapat ditanami dan pendeknya musim tanam,

keuntungan dari produksi pangan sebelumnya tercapai melalui

pertanian dengan bermacam alat dan pasokan. Ketika negara

tiba–tiba dihentikan kemudahannya akan suku cadang, pupuk,

pestisida dan air pompa, hasil panen turun dengan tajam.

Kemudian, pada awal tahun 1995, badai dan banjir besar

selama dua tahun, yang diikuti bencana kekeringan yang

parah, menghancurkan sejumlah besar tanah-tanah pertanian.

Negara ini sekarang sedang mencoba untuk menghidupkan

kembali produksi pertanian dengan memperkenalkan varietas

benih yang sudah ditingkatkan mutunya dan metode panen

ganda, merehabilitasi sistem irigasi dan memperbaiki

kesuburan tanah.

Studi Kasus Negara: Asia

Periode pertumbuhan ekonomi yang cepat menghasilkan kemajuan besar dalam ketahanan pangan di Asia dan Pasifik.

Kamboja memimpin dengan penurunan proprosi penduduk yang kekurangan gizi dari 62 hingga 33 persen antara tahun 1980

dan 1996. Banyak negara lain di daerah ini juga menunjukkan pengurangan yang berarti, termasuk Cina, India, Indonesia,

Myanmar, Nepal, Pakistan dan Vietnam. Kekurangan gizi meningkat hanya di dua negara – Mongolia dan Republik Rakyat

Demokrasi Korea. Di Korea Utara, angka tersebut meningkat dari 16 ke 48 persen. Krisis keuangan telah memperlambat

kemajuan di beberapa negara, tetapi kecenderungan secara keseluruhan tetap positif. 



mencerdaskan pikiran, 
mengatasi kelaparan
dunia yang 

bebas dari kelaparan 
100100

Honduras – pertumbuhan ekonomi membantu

mengurangi kelaparan  

Pertumbuhan ekonomi yang kokoh, ditambah dengan program

bantuan yang efektif bagi warga negaranya yang paling miskin,

telah membantu Honduras mengurangi hampir sepertiga bagian

dari populasinya yang menderita kekurangan gizi. Peningkatan

produksi pangan, impor dan penggunaan semua cadangan

pangan turut membantu usaha menyediakan lebih banyak

pangan bagi masyarakat Honduras. Produksi jagung hampir

berlipat ganda antara tahun 1980 dan 1996. Kebanyakan dari

peningkatan ini tidak hanya dikonsumsi oleh manusia tapi juga

untuk memberi makan industri peternakannya yang juga

berkembang dengan pesat. Konsumsi jagung oleh manusia

sebenarnya sedikit menurun. Sebagian besar  peningkatan

asupan terjadi pada minyak sayur dan gula, dengan konsumsi

daging dan kacang juga sedikit meningkat. 

Sejak Honduras mengadaptasi program penyesuaian

struktural secara meluas pada tahun 1988, perekonomian

negara itu rata–rata meningkat 2.7 persen per tahun.

Kemakmuran yang meningkat telah menghasikan kemudahan

mendapatkan air bersih hingga 87 persen bagi masyarakat

dan menaikkan angka pendidikan rata–rata menjadi 70 persen.

Bantuan langsung kepada warga yang miskin diberikan

melalui Yayasan Investasi Sosial Honduras, yang telah

menjangkau banyak orang yang sangat kekurangan. Program

pemberian ransum pangan memberikan kupon–kupon untuk

membantu anak–anak usia sekolah, ibu–ibu dan para lansia

membeli pangan dan kebutuhan lainnya. 

Meskipun sudah mencapai banyak peningkatan,

Honduras masih menghadapi tantangan–tantangan besar.

Pertumbuhan ekonomi tidak menghilangkan perbedaan besar

dalam hal kekayaan dan pendapatan. Sekitar setengah

populasi Honduras tinggal di perdesaan. Dan di daerah luar

kota, hampir 40 persen hidup dalam kemiskinan, dengan

banyak orang bekerja sebagai buruh di

perkebunan–perkebunan besar. Pertanian komersial

menawarkan kemungkinan yang besar untuk pertumbuhan,

tetapi tantangan untuk mencapai distribusi hasil yang lebih

pantas tetap ada.

Kuba – kehilangan rekan dagang mengikis ketahanan

pangan

Kuba mengalami penurunan ekonomi dan peningkatan

kekurangan gizi sejak kehilangan rekan dagangnya yang

paling penting dengan pecahnya bekas Uni Soviet. Dengan

sebagian besar pertanian diarahkan untuk memproduksi

komoditas ekspor (terutama gula dan tembakau), Kuba telah

berhasil mengurangi tingkat kekurangan gizi hingga tingkat

yang paling rendah dengan mengandalkan perdagangan lebih

dari setengah hasil pangannya. 

Dengan berakhirnya hubungan dagang khusus Kuba

dengan bekas Uni Soviet, konsumsi pangan harian menurun

sebanyak lebih dari 500 Kalori untuk tiap orang, terutama

karena menurunnya impor pangan secara tajam. Hasil panen

pangan pokok juga menurun tajam karena kurangnya pupuk

impor, tetapi Kuba mampu mengatasinya dengan

memproduksi kuantitas pangan yang nyaris sepadan dengan

perluasan lahan. 

Kemunduran ekonomi telah menaikan jumlah

penduduk yang mengandalkan subsidi dan pada saat yang

bersamaan mengurangi produktivitas dan asupan pangan bagi

banyak pekerja dan keluarga mereka. Pembatasan

perdagangan dengan Amerika Serikat yang terus berlangsung

menambah kesulitan ekonomi negara ini.

Meskipun banyak mengalami masalah, Kuba tetap

makmur dan penduduknya cukup makan dibandingkan

dengan negara–negara lainnya di Karibia dan Amerika Tengah.

Lebih dari setengah jalanan di negara ini diaspal dan 95

persen masyarakatnya mempunyai kemudahan memperoleh

air bersih.

Sejak tahun 1993, Pemerintah Kuba sudah

memprioritaskan usaha meningkatkan produksi pangan dan

restrukturisasi industri. Sudah mulai terlihat tanda–tanda

munculnya contoh ekonomi baru dan membaiknya pasar

buruh. Tetapi masa transisi masih jauh dari sempurna.

Studi Kasus Negara: Amerika Latin dan Karibia

Masalah kekurangan gizi sangat bervariasi di Amerika Latin dan Karibia. Di kebanyakan negara–negara Amerika Selatan,

tingkat kekurangan gizi sudah rendah atau menurun drastis. Di sisi lain, di Amerika Tengah,  tingkat kekurangan gizi meningkat

di beberapa negara, walaupun Honduras tercatat memperoleh keuntungan paling besar dengan menurunnya tingkat

kekurangan gizi secara merata dari 31 hingga 21 persen. Di daerah Karibia, kemunduran Kuba, dengan meningkatnya tingkat

kekurangan gizi dari 3 menjadi 19 persen, dalam beberapa hal mirip dengan keadaan beberapa pulau sekitar, yang mengalami

kenaikan tingkat kekurangan gizi sejak tahun 1980. 
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Maroko – perekonomian yang berkembang

mendorong ketahanan pangan

Dengan kekayaan mineral yang besar dan posisinya yang

tidak bisa dipungkiri sebagai pusat perdagangan dan

perniagaan, Maroko telah menikmati pertumbuhan ekonomi

yang stabil yang mengurangi angka kekurangan pangan

hingga tingkat yang paling rendah. Antara tahun 1980 dan

1996, konsumsi pangan harian meningkat dari 2723 menjadi

3186 Kalori dan mencapai tingkat yang sepadan dengan

beberapa negara industri. Hal ini terjadi karena peningkatan

produksi pangan dan perdagangan. Produksi gandum dan

kentang lebih dari dua kali lipatnya, yang didorong oleh

kenaikan besar hasil panen dan lahan yang sedang diolah.

Sebagian besar dari produksi yang meningkat ini

dipergunakan untuk memberi makan, sementara impor

bertambah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pangan.

Dengan pertumbuhan ekonomi pada hampir 4 persen per

tahun, Maroko telah berkembang menjadi daerah perkotaan.

Perbaikan transportasi, sanitasi dan pendidikan terlihat sangat

jelas di kota–kota besar. Meskipun demikian, hampir setengah

dari populasinya masih tinggal di daerah perdesaan, tempat

kemiskinan dan kerawanan berlangsung, terutama di antara

petani berskala kecil dan penggembala. Hampir setengah dari

populasinya mempunyai kemudahan memperoleh air bersih

dan 56 persen diantaranya masih buta huruf. Masalah

lingkungan juga nampak. Air untuk tanah pertanian dan

peternakan nyaris tidak ada, dan 61 persen tanahnya mulai

memburuk mutunya. Untuk membasmi kantong–kantong

kelaparan yang masih ada, diperlukan tindakan untuk

mengenalkan praktek pertanian yang berkelanjutan dan untuk

menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapat di daerah

perkotaan.

Afghanistan – perang meninggalkan sejengkal tanah

sempit untuk ditanami

Produksi pangan dan ketahanan pangan telah menjadi korban

pertempuran yang terjadi selama bertahun–tahun di

Afghanistan. Produksi gandum mulai menurun ketika para

pengungsi yang kembali mengakibatkan gelombang besar

populasi sebesar 25 persen antara tahun 1980 dan 1996.

Sebagai akibatnya, rata–rata konsumsi pangan hariannya

meenurun tajam dari 2186 menjadi 1710 Kalori, jauh di bawah

kebutuhan minimum. Dua per tiga propinsi negara ini menjadi

daerah–daerah kekurangan pangan; perekonomian yang

dihancurkan oleh perang tidak mampu mengimpor pangan

untuk menutupi kebutuhan yang sangat banyak. Masalah

Afghanistan tidak umum untuk suatu daerah yang tingkat

kekurangan pangannya rendah, tetapi biasanya terjadi di

negara yang hancur karena perang yang menghadapi

masalah–masalah kemanusiaan yang kompleks. Lebih dari 40

persen tanah yang dapat ditanami di negara ini dipenuhi oleh

ranjau darat dan tidak dapat ditanami. Ribuan orang yang

biasanya mata pencahariannya bertani pindah ke kota–kota

kecil dan besar lainnya, dan bergabung dengan barisan orang

miskin di kota besar. Hanya 15 persen dari populasi tersebut

mempunyai kemudahan mendapatkan air bersih dan sekitar

70 persen buta huruf. Pertempuran yang sebentar-bentar

terjadi dan pembatasan pergerakan terus menghambat usaha

untuk membangun kembali negara ini. Satu dari 50 orang

Afghanistan telah menjadi korban ranjau darat. Setiap hari,

ranjau meledak dan membunuh atau sekedar membuat cacat

sepuluh orang, yang sepertiganya adalah wanita dan

anak–anak. Mereka yang menjadi cacat karena perang atau

ranjau tidak mampu lagi bekerja. Ketergantungan mereka

menjadi beban tambahan bagi keluarga mereka yang harus

memberi makan dan mengurus mereka. Sejumlah besar

bantuan pangan tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan

minimum seperti yang terjadi pada sebagian besar penduduk

yang kekurangan gizi. Hingga perdamaian tercapai, hanya ada

harapan kecil untuk penyelesaian yang berkelanjutan.

Studi Kasus Negara: Timur Dekat dan Afrika Utara

Kebanyakan negara di Timur Dekat (Near East) dan Afrika Utara telah mencapai pengurangan tingkat kekurangan gizi yang

sangat besar. Bahkan, di daerah ini terletak 10 dari 14 negara berkembang yang tingkat kekurangan gizinya kurang dari 5

persen populasinya. Penurunan di Maroko, dari 10 menjadi 5 persen, adalah yang paling baik dari kelompok terbaik ini.

Peningkatan dalam jumlah besar mancul hanya di Afghanistan, yang jumlah orang yang menderita kekurangan pangannya

melonjak dari 33 persen pada tahun 1980 menjadi 62 persen pada tahun 1996, dan di Irak, yang angkanya naik dari 4 menjadi

16 persen pada masa yang sama.
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Studi Kasus Negara: Afrika

Ghana – pertumbuhan ekonomi mendatangkan

perolehan yang besar

Timbul kembali karena perekonomian yang kuat dan

peningkatan hasil panen pangan pokok secara dramatis,

Ghana mengurangi angka kekurangan pangan lebih cepat

dibandingkan dengan negara–negara lainnya di dunia antara

tahun 1980 hingga 1996. Konsumsi pangan rata–rata melonjak

dari 1790 Kalori per hari menjadi lebih dari 2600 Kalori.

Perolehan ini seluruhnya dicapai dari meningkatnya produksi

pangan, dengan tidak berubahnya impor. Pengenalan dari

varietas ketela yang bermutu baik telah menaikkan hasil

pangan pokok ini hingga hampir 40 persen. Hasil dari ubi

rambat, jagung dan beras meningkat secara dramatis, dan

perekonomian yang terpacu mendorong petani untuk

memperluas lahan hingga lebih dari 25 persen.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Ghana

rata–rata per tahun 2.3 persen. Kemakmuran yang meningkat

mendatangkan kemajuan dalam hal sanitasi, kesehatan dan

pendidikan. Jumlah populasi yang mampu memperoleh air

bersih meningkat dari 35 hingga 65 persen. Jumlah orang

yang buta huruf menurun tajam dari 57 menjadi 36 persen.

Pertumbuhan cepat yang dialami Ghana tercetus

karena reformasi untuk memperkuat perekonomian setelah

penurunan yang terjadi dalam jangka panjang. Sebuah

program khusus untuk mengurangi kerugian sosial akibat

perubahan dan program sosial lainnya membantu melindungi

kelompok rawan dari kemungkinan pengaruh negatif

reformasi.

Meskipun Ghana sudah mengalami kemajuan luar

biasa, namun hampir sepertiga populasinya tetap miskin, dan

10 persen tinggal di daerah kumuh perdesaan. Tingkat

kemiskinan yang tinggi ini berarti tidak tahannya pangan dan

kerawanan pangan masih terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan dan meningkatnya kesempatan kerja di luar

sektor pertanian akan sangat penting untuk mempertahankan

tingkat kemajuan.

Burundi – pertumbuhan penduduk dan konflik

Kekurangan pangan telah meningkat tajam dan produksi

pangan menurun tajam seiring dengan perjuangan Burundi

menanggulangi pertumbuhan penduduk yang pesat,

penurunan kualitas tanah dan konflik sipil yang semakin parah.

Konsumsi pangan harian rata–rata terpuruk antara tahun 1980

hingga 1996 dari 2020 menjadi 1669 Kalori, jauh di bawah

syarat minimum. Produksi ketela, ubi dan buncis, hasil utama

pangan Burundi, juga menurun.

Dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 2,7 persen,

populasi Burundi telah meningkat secara lebih cepat

dibandingkan dengan perekonomiannya dan  menyebabkan

pertumbuhan negatif per orang. Lemahnya perekonomian

Burundi dan isolasi geografis telah menyebabkan sebagian

besar lahan adalah daerah pedesaan (dengan lebih dari 90

persen penduduknya tinggal di pinggiran kota) dan hampir

sepenuhnya tergantung kepada produksi pangan dalam

negeri.

Pertumbuhan populasi yang pesat membatasi sumber

daya alam negeri hingga titik terendah. Lebih dari 80 persen

tanah Burundi yang bergunung–gunung dan mudah

mengalami penurunan mutu. Kedua jenis daerah ini ditanami

dan hasil panennya terpuruk. 

Masalah produksi Burundi bertambah karena buruknya

fasilitas transportasi dan pemasaran. Sebagai tambahan,

konflik sipil telah menghambat produksi dan semakin

membatasi peluang perdagangan.

Isolasi fisik Burundi merupakan penghalang utama

perdagangan dan merintangi pertumbuhan sektor non-

pertanian. Namun pertumbuhan populasi, degradasi

lingkungan dan jatuhnya produktivitas pertanian menunjukkan

bahwa pemecahan masalah ketahanan pangan Burundi pasti

ditemukan di bidang selain pertanian.

Di bawah pimpinan Ghana, delapan negara di Afrika Barat mampu mengurangi kelaparan dengan drastis antara tahun 1980

dan 1996. Bahkan, lima negara yang telah mencetak keberhasilan terbesar di seluruh dunia berasal dari daerah ini. Meskipun

demikian, kondisinya sangat berbeda di Afrika Tengah, Timur dan Selatan. Di daerah-daerah tersebut, perbandingan dan

jumlah orang yang menderita kekurangan pangan meningkat secara bertahap. Burundi mengalami  peningkatan yang paling

tinggi, dengan jumlah orang–orang kekurangan pangan meningkat dari 38 persen menjadi 63 persen antara tahun 1980 dan

1996. Tetapi 13 negara lainnya di Afrika Tengah, Timur dan Selatan juga menunjukkan peningkatan yang besar.  
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Dunia yang Bebas dari Kelaparan 

Visi kita adalah dunia tanpa kelaparan dan kekurangan gizi – sebuah dunia tempat setiap orang mempunyai jaminan memiliki

pangan yang mereka butuhkan supaya cukup gizi dan sehat. Visi kita adalah dunia yang menciptakan dan melindungi

kesejahteraan dan martabat manusia. Dunia tempat anak–anak bertumbuh, belajar dan berkembang menjadi anggota

masyarakat yang sehat, aktif, bersemangat dan mencintai lingkungannya. 

Meskipun banyak prestasi sudah dicapai dalam usaha mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi di seluruh dunia, kita

masih jauh dari dunia yang bebas dari kelaparan. Kami memandang pendidikan dan informasi mengenai masalah–masalah

yang berhubungan dengan kelaparan dunia, ketahanan pangan dan zat gizi sebagai unsur–unsur penting dalam mewujudkan

visi global ini menjadi suatu kenyataan. Oleh karena itu kami memfokuskan usaha kami kepada kaum muda dan para guru.

Apabila setiap tahun, pada Hari Pangan Sedunia (16 Oktober), anak–anak di seluruh dunia secara serentak diperkenalkan

kepada materi umum pengajaran tentang kelaparan dan kekurangan gizi dan hal–hal yang perlu dilakukan untuk

mengatasinya, akankah dalam diri mereka tumbuh pengertian mengenai saling ketergantungan di dunia? Apabila mereka diberi

pelajaran dari berbagai penjuru dunia, dari keadaan dan kebudayaan yang berbeda, akankah mereka menjadi lebih siap untuk

bekerja sama menyelesaikan masalah kelaparan dan mencapai ketahanan pangan? Apakah ada jalan untuk membimbing

generasi muda untuk mengembangkan tanggung jawab sebagai warga dunia?

Kami yakin bahwa jawaban bagi semua pertanyaan ini adalah “YA.” Sebagai pendidik, Anda berada pada posisi yang

menguntungkan untuk menanamkan pengertian pada kaum muda tentang rasa peduli dan tanggung jawab untuk bergabung

dalam perjuangan melawan kelaparan. Imajinasi, cita–cita dan tenaga kaum muda adalah sumber vital bagi kelangsungan

perkembangan masyarakat dan bangsa mereka. Anda, sebagai guru mereka, dapat menciptakan perbedaaan dengan

memberi informasi, membagi pengetahuan, mendorong mereka untuk berpartisipasi dan menunjukkan kepada kaum muda

bahwa mereka mempunyai peranan penting dalam usaha mencapai dunia yang bebas dari kelaparan.

Kami mendorong Anda untuk bergabung dengan para guru dan anak didik (murid, siswa-siswi) dari seluruh penjuru

dunia untuk ikut berpartisipasi dalam Proyek Hari Pangan Sedunia: “Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan.”

Pernyataan:  Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan
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Hari Pangan Sedunia dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 16 Oktober untuk memperingati berdirinya Organisasi

Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organizations of the United Nations (FAO) pada tahun 1945. Hari

Pangan Sedunia bertujuan menambah kepedulian akan bahaya wabah kelaparan dan kekurangan gizi dan mendorong semua

orang di seluruh dunia untuk mengambil tindakan melawan kelaparan. Lebih dari 150 negara merayakan peristiwa ini setiap

tahun. Di Amerika Serikat, 450 organisasi sukarela nasional dan swasta mensponsori Hari Pangan Sedunia, dan kelompok –

kelompok setempat yang aktif di hampir semua komunitas. Pertama kali dirayakan pada tahun 1981, Hari Pangan Sedunia

setiap tahunnya menyoroti tema tertentu sebagai fokus aktivitasnya. Tema tahun 2000 adalah “Abad yang Bebas dari

Kelaparan.” Beberapa tema dari tahun-tahun sebelumnya adalah “Kaum Muda Melawan Kelaparan” (1999) dan “Wanita

Memberi Dunia Makan”( 1998).

Salah satu aktivitas Hari Pangan Sedunia adalah Kampanye TelePangan (Telefood), yang menggunakan siaran televisi

dan radio, konser, para artis, kegiatan olahraga dan peristiwa–peristiwa lainnya untuk menyampaikan pesan bahwa telah tiba

waktunya untuk bertindak mengatasi masalah kelaparan di dunia. Tujuan TeleFood adalah meningkatkan kepedulian dan

mengerahkan sumberdaya yang ada untuk proyek ketahanan pangan berskala kecil. Sumbangan untuk TeleFood mendukung

ratusan proyek–proyek kecil di negara-negara berkembang yang menolong petani–petani miskin menanam lebih banyak bahan

pangan atau memperoleh pemasukan secara bertahap untuk membeli cukup pangan untuk keluarga mereka. Materi–materi

yang sesuai dengan tema–tema Hari Pangan Sedunia/TeleFood tersedia di situs web FAO.
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Pernyataan: Tentang Hari Pangan Sedunia 



1. Tingkat apa dan umur berapa murid Anda?

2. Tolong deskripsikan sekolah/kelas Anda: 

Di mana letaknya?

Seberapa besar sekolah dan kelas Anda?  

Apa tingkat ekonomi lingkungan sekolah Anda? 

Apakah sekolah Anda terletak di kota, pinggiran kota

atau desa?  

Apa bahasa ibu sekolah Anda dan lingkungannya?

Apakah sekolah Anda memiliki akses terhadap
komputer dan printer?

3. Pelajaran MPMK mana yang Anda ajar?

❏ Pelajaran 1: 
Apa itu kelaparan dan siapa yang menderita
kelaparan?

❏ Pelajaran 2: 
Mengapa Manusia Menderita Kelaparan dan
Kekurangan Gizi?

❏ Pelajaran 3: 
Apa yang Dapat Kita Lakukan untuk Membantu
Mengakhiri Kelaparan?

Dengan gembira kami menyambut komentar Anda

Kami sangat tertarik akan cara Anda menggunakan materi dan pelajaran yang kami sediakan. Komentar Anda

tentang semua aspek materi seperti format, grafik, isi dan bahasa sangat kami hargai. Kirim komentar, gagasan dan

saran Anda kepada kami. Semua informasi yang kami kumpulkan dari para guru dan murid akan digunakan untuk

meningkatkan mutu pelajaran sehingga dapat semakin memenuhi kebutuhan Anda dan guru-guru laín di seluruh dunia. 

Kami juga menerima pelajaran, cerita, dan kegiatan dengan topik kelaparan, gizi dan terjaminnya pangan yang

telah Anda dan murid-murid Anda gunakan. Apabila Anda menggunakan model pelajaran MPMK, kami ingin

mengetahui perubahan atau penambahan apa yang Anda buat. 

Kami juga sangat menghargai sumbangan cerita atau karangan hasil karya para murid. Kirim pelajaran MPMK

karya Anda sendiri kepada kami. Kami akan membuat kumpulan untuk dibagikan kepada para guru dan murid dari

seluruh dunia. 

Selain itu, Anda dapat menggunakan formulir di bawah ini untuk mengevaluasi materi MPMK. Jawablah pertanyaan

untuk tingkat pendidikan yang paling sesuai dengan Anda, atau untuk tingkat pendidikan yang Anda ajar. Contoh dan

saran Anda akan sangat membantu kami meningkatkan mutu materi tersebut. 

Kirim komentar dan evaluasi Anda ke: 
Feeding Minds, Fighting Hunger, Food and Nutrition Division, FAO

Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy

atau dengan email ke:  fmfh@fao.org

Harap sertakan informasi seperti alamat atau alamat email. 

Terima kasih. 



4. Pernahkan Anda di kesempatan lain menjelaskan
masalah kelaparan dan kekurangan gizi kepada
murid-murid Anda?

Jawablah pertanyaan 5 sampai 7 dalam hubungannya
dengan masing-masing pelajaran.

5. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk
persiapan?

6. Adapatasi apa yang Anda lakukan sebelum
menggunakan masing-masing pelajaran?

7. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk
mengajar masing-masing pelajaran? 
Apa pendapat Anda mengenai panjang masing-
masing pelajaran?

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam
hubungannya dengan masing-masing pelajaran atau
dengan pelajaran MPMK secara keseluruhan.

8. Menurut Anda apa kelebihan pelajaran MPMK?
Sebutkan hal-hal spesifik yang Anda lihat dari
penggunaannya di kelas Anda

9. Bidang apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan
dalam pelajaran ini? 
Sebutkan hal-hal spesifik yang berkaitan dengan
penggunaan materi di kelas dan juga saran untuk
peningkatan mutu. 



10. Sebutkan dan jelaskan kegiatan atau materi
tambahan apapun yang Anda gunakan atau ingin
gunakan untuk melengkapi pelajaran.  

11. Bagian pelarajan mana yang menurut murid-murid
Anda paling menarik? 

12. Apakah Anda mengalami kesulitan dengan konsep
atau aktivitas yang disediakan?  
Jelaskan hal(-hal) yang tidak dapat Anda gunakan di
kelas dan mengapa?

13. Konsep tambahan apa yang menurut Anda perlu
ditambahkan?

14. Secara keseluruhan, untuk situasi kelas Anda, pada
skala dari 1 sampai 5, dengan 1 sebagai nilai
terendah  dan 5 tertinggi, silakan nilai pelajaran
MPMK dalam masing-masing bidang di bawah ini
(lingkari angka yang sesuai):

a. Seberapa berguna 1      2      3      4      5
b. Kejelasan pesan 1      2      3      4      5
c. Kejelasan bahasa 1      2      3      4      5
d. Kesesuaian dengan budaya 1      2      3      4      5
e. Kesesuaian dengan usia 1      2      3      4      5
f. Kemudahan 1      2      3      4      5
g. Seberapa mudah 1      2      3      4      5

diadaptasikan
h. Format 1      2      3      4      5
i. Grafik 1      2      3      4      5

15. Menurut Anda, apakah pelajaran MPMK berguna
untuk para guru dan murid dari berbagai belahan
dunia? Mengapa atau mengapa tidak?



16. Apakah kemungkinan besar Anda akan
menggunakan pelajaran MPMK di kelas Anda?  
Mengapa atau mengapa tidak?

17. Rekomendasi apa yang dapat Anda buat untuk
meningkatkan mutu materi dan pelajaran?

18. Adakah komentar lain tentang materi dan model
pelajaran MPMK?
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