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KEARIFAN LOKAL DAN UPAYA PENCEGAHAN GIZI BURUK DI 

MADURA: PERSPEKTIF KOMUNIKASI KESEHATAN 
 

Oleh: Nikmah Suryandari, Farida Nurul R dan Netty Dyah K 
 

Pemberdayaan masyarakat merupakan ujung tombak, yang untuk keberhasilannya harus didukung 

oleh upaya bina suasana (opini publik), dan advokasi. Kegiatan-kegiatan komponen masyarakat 

meliputi serangkaian kegiatan yang diawali dengan membangun kesadaran kritis masyarakat, 
perorganisasian masyarakat hingga perencanaan partisipatif untuk penyusunan desain komunikasi 

kesehatan berbasis pemberdayaan dari, oleh dan untuk masyarakat (N.S, F.N.R & N.D.K) 

 
ulisan ini adalah bagian dari hasil penelitian tentang 

kasus gizi buruk di Madura yang dikaitkan dengan 

kearifan lokal masyarakat Madura. Melalui tulisan ini 

diharapkan mampu mencegah dan mengurangi tingginya angka 

gizi buruk di wilayah ini, melalui partisipasi berbagai pihak 

terkait. 

Masalah malnutrisi sampai saat ini masih menjadi proble-

matika besar di Jawa Timur. Selama lima tahun terakhir, Jawa 

Timur selalu masuk empat besar propinsi dengan kasus malnutrisi 

yang tinggi. Angka malnutrisi dari tahun 2007-2009 mengalami 

peningkatan yang cukup tajam (Depkes, 2011). Di Jawa Timur ada 

sekitar 5 ribu lebih anak dibawah lima tahun (balita) yang meng-

alami malnutrisi (Karimatafm,2011). Pada 2009, Jatim menduduki 

posisi teratas kasus malnutrisi nasional. Tahun ini, jumlah balita 

penderita malnutrisi di Jatim tercatat 77.500 orang. Angka 

tersebut mencapai 2,5 persen di antara 3,1 juta balita. Bahkan, 

angka balita yang kurang gizi jauh lebih tinggi. Yaitu, 527.000 

anak atau 17 persen di antara total balita (Okilukito, 2011) 

 Adapun yang menjadi faktor  utama penyebab malnutrisi  

adalah pola hidup yang tidak sehat,  dan bukan karena kemis-

kinan. Yang kedua adalah salah asupan gizi saat berada dalam 

kandungan. Faktor kemiskinan justru menempati urutan ketiga 

T 
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(Media Indonesia,2011). Fakta di atas didukung oleh pendapat  

Dodo Anondo MPH , Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur yang 

mengatakan  40,7% penderita malnutrisi justru karena salah 

asupan, disusul dengan 28,8% karena penyakit penyerta. Kemis-

kinan ternyata hanya berkonstribusi 25,1% (Anondo dalam  Lensa 

Indonesia, 2011) 

Anondo menguraikan  penyebab malnutrisi justru karena 

salah asuh dan berdampak pada asupan gizi. Ada balita yang 

diasuh neneknya, hanya makan dengan krupuk dan kuah bakso. 

Yang lebih ironis, orang tua (ibu) justru menjadi aktor yang 

kurang memperhatikan kebutuhan gizi anak-anaknya. Ia memberi 

contoh, ada ibu yang memakai gelang emas banyak, namun 

anaknya menderita malnutrisi (Anondo dalam  Lensa Indonesia,  

2011) 

Ada sebanyak 10 kabupaten di Jawa Timur  yang angka 

malnutrisi dan kekurangan gizinya tinggi, salah satunya di 

Madura.(antarajatim.com, akses tanggal 09 Juni 2011). Daerah 

lain di Jawa Timur yang rawan malnutrisi antara lain daerah tapal 

kuda meliputi Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan dan Madura, 

dimana tiga kabupaten pertama (Bondowoso, Probolinggo dan 

Pasuruan) mayoritas penduduknya adalah beretnis Madura.  Di  

Madura sendiri, pada Januari-April 2011, tercatat sepuluh 

penderita malnutrisi terjadi di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan 

sebanyak 17 penderita malnutrisi di Kabupaten Bangkalan harus 

dirawat secara intensif. Jumlah balita penderita gizi buruk dan 

kekurangan gizi di kabupaten Pamekasan juga terus bertambah 

dengan rincian 402 balita kurang gizi dan 38 penderita gizi buruk 

(www.harianbhirawa.co.id) 

Jika ditelusuri, sebagian besar kasus malnutrisi terjadi di 

daerah pesisir yang sejatinya mempunyai sumber daya alam laut 

melimpah. Sehingga sebenarnya, tingginya kasus tingginya 

malnutrisi di daerah pesisir menjadi fenomena yang ironis, karena 

menurut Okilukito (2010) komoditas ikan mempunyai kandungan 

protein berkisar 20-35 persen. Ikan menjadi sumber protein 

utama dalam konsumsi pangan. Ikan mengandung omega 3 tinggi 

yang melebihi produk hewani dan nabati lainnya. Ikan juga 

mengandung eikosapentaenoat (EPA) yang dapat mencegah 
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penyakit yang berhubungan dengan kolesterol. Omega-3 terbukti 

mencegah aterosklerosis dan penyakit jantung. Manfaat lainnya, 

meningkatkan kecerdasan otak dan memperbaiki penglihatan. 

Kandungan gizi lain dalam ikan dan produk laut adalah vitamin A, 

zat besi, kalsium, dan yodium. Zat-zat tersebut mendukung 

tumbuh kembang anak dan mencegah penyakit gondok.   

Fenomena ironis ini  juga terjadi di Pulau Madura. Pulau 

Madura yang merupakan sentra perikanan tangkap dan budi daya 

ikan, angka penderita malnutrisi terlihat masih cukup tinggi. Hal 

ini diperparah dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang 

malnutrisi sangat rendah. 

 

Komunikasi  Kesehatan 

Komunikasi kesehatan adalah studi yang mempelajari 

bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk menye-

barluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi indi-

vidu dan komunitas agar mereka dapat membuat keputusan yang 

tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan. 

Komunikasi kesehatan  sebagai proses komunikasi manusia 

(human communication)  memiliki unsur unsur komunikasi yang 

sama dengan komunikasi pada umumnya, yaitu ada komunikator 

kesehatan, komunikan, pesan, media, efek, ada konteks komu-

nikan kesehatan. Komunikasi kesehatan  dapat terjadi pada level 

atau konteks komunikasi antar personal, kelompok, organisasi, 

publik  dan komunikasi masa. 

Ada beberapa tujuan komunikasi kesehatan antara lain : 

1. Tujuan strategis 

a) relay information, meneruskan informasi kesehatan dari suatu 

sumber kepada pihak lain secara berangkai . 

b) enable informed decision making, memberikan informasi akurat 

untuk memungkinkan pengambilan keputusan. 

c) promote peer information exchange and emotional support, 

mendukung pertukaran pertama dan mendukung secara 

emosional pertukaran informasi kesehatan. 

d) promote healthy behavior, memperkenalkan perilaku hidup 

sehat. 
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e) promote selfcare, memperkenalkan pemeliharaan kesehatan 

diri sendiri. 

f) manage demand for health services,  memenuhi permintaan 

layanan kesehatan. 

2. Tujuan Praktis 

Secara praktis tujuan khusus komunikasi kesehatan itu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui beberapa 

usaha pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan 

pengetahuan yang mencakup  tentang prinsip-prinsip dan proses 

komunikasi manusia. Hal ini seperti menjadi komunikator yang 

memiliki etos, patos, logos, kredibilitas, dan lain-lain; menyusun 

pesan verbal dan nonverbal dalam komunikasi kesehatan; me-

milih media yang sesuai dengan konteks komunikasi kesehatan; 

menentukan segmen komunikasi yang sesuai dengan konteks 

komunikasi kesehatan; mengelola umpan balik atau dampak 

pesan kesehatan yang sesuai dengan kehendak komunikator dan 

komunikan; mengelola hambatan-hambatan dalam komunikasi 

kesehatan;  dan mengenal dan mengelola konteks komunikasi 

kesehatan. 

 

Pengertian dan Wujud Kearifan Lokal 

Tim G. Babcook menyebutkan kearifan lokal adalah 

pengetahuan dan cara berpikir dalam kebudayaan kelompok 

manusia, yang merupakan hasil dari pengamatan kurun waktu 

yang lama. Kearifan berisi suatu pandangan hidup masyarakat 

berkaitan tentang struktur lingkungan, bagaimana lingkungan 

berfungsi, bagaimana reaksi alam atas tindakan manusia, dan 

hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya 

(Manan dan Nur Arafah, 2000).  

Wurianto (2007) menjelaskan kearifan lokal berupa 

harmonisasi supra dan insfrastruktur. Menurutnya, kearifan lokal 

dalam bentuknya yang berupa kompleksitas budaya merupakan 

penyangga sekaligus penghubung antara supra dan infra struktur. 

Talcot Pason menyatakan bahwa kebudayaan pada dasarnya 

sebagai pengontrol sistem kehidupan demi terselenggaranya 

“Pattern Maintenance” . Hal ini pada dasarnya sebagai pembentuk 

nilai harmonisasi. Dalam harmonisasi terdapat keseimbangan 
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yang bersifat sintagmatik yaitu antara perumusan konsep sosial 

budaya beserta nilai-nilainya, penataan sosial dan budaya yang 

baru beserta nilai-nilainya sehingga diperoleh sebuah keteraturan 

sosial.  

Menurut kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari 

dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus 

Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, local berarti 

setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksa-

naan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat 

dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti 

oleh anggota masyarakatnya. 

Teezzi, Marchettini, dan Rosini mengatakan  bahwa akhir 

dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi 

atau agama. Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat 

ditemui dalam nyanyian, pepatah, prasasti, petuah, semboyan, dan 

kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. 

Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasan-kebiasaan 

hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan 

kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku 

dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi 

pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan 

menjadi bagian hidup  tak terpisahkan yang dapat diamati melalui 

sikap dan perilaku mereka sehari-hari. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka pemberdayaan 

masyarakat berbasis kearifan lokal adalah suatu proses pem-

berian informasi secara terus-menerus dan berkesinambungan 

yang bertujuan untuk merubah masyarakat dari tidak tahu 

menjadi tahu atau sadar (aspek knowledge), dari tahu menjadi 

tahu (aspek attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksa-

nakan perilaku yang diperkenalkan (aspek practice). Proses 

pemberdayaan masyarakat  meliputi serangkaian kegiatan yang 

diawali dengan membangun kesadaran kritis masyarakat, per-

organisasian masyarakat hingga perencanaan partisipatif untuk 

penyusunan desain komunikasi kesehastan berbasis pemberda-

yaan dari, oleh dan untuk masyarakat yang didasarkan pada nilai-

nilai, adat istiadat, kebiasaan dan budaya yang berlaku dalam 
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suatu masyarakat lokal tersebut. Dalam pemberdayaan berbasis 

kearifan lokal, hal yang menentukan adalah unsur kecerdasan 

kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakat 

lokal  

 

Gizi buruk (Malnutrisi) 

Malnutrisi adalah keadaan patologis akibat kekuarangan 

atau kelebihan secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat 

gizi. Ada empat bentuk malnutrisi (Aritonang, 2004). Under 

Nutrition adalah  kekurangan konsumsi pangan secara relatif atau 

absolut untuk periode tertentu. Specific Deficiency  adalah keadaan 

kekurangan zat gizi tertentu, misalnya kekuarangan iodium, Fe dll. 

Over Nutrition merupakan kondisi kelebihan konsumsi pangan 

untuk periode tertentu. Imbalance adalah keadaan disproporsi zat 

gizi, misalnya tinggi kolesterol karena tidak imbangnya kadar LDL, 

HDL, dan VLDL. Dari ke empat bentuk malnutrisi, yang menjadi 

masalah utama di Indonesia adalah Under Nutrition  dan Specific 

Deficiency. Beberapa penyakit yang timbul akibat kurangnya zat 

gizi tertentu ini dikenal dengan Kwashiorkor, Marasmus, dan 

Marasmic Kwashiorkor. Kawshiorkor disebabkan karena kurang  

protein. Marasmus disebabkan karena kurang energi (karbo-

hidrat), dan  Marasmic Kwashiorkor disebabkan karena kurang 

energi (karbohidrat)  dan protein. 

 

Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan 

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya masyarakat 

dalam memecahkan permasalahan kesehatan. Di dalam hal ini 

masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi program-program kesehatan. 

Partisipasi dari masyarakat menuntut suatu kontribusi atau 

sumbangan finansial, daya dan ide. Departemen Kesehatan 

menyimpulkan berbagai pengertian tentang peran serta masya-

rakat yang ada yaitu proses dimana individu, keluarga serta 

lembaga masyarakat termasuk swasta bersedia: 

a) mengambil tanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan 

diri sendiri, keluarga dan masyarakat; 
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b) mengembangkan kemampuan berkontribusi dalam pengem-

bangan mereka sendiri sehingga termotivasi untuk memecah-

kan berbagai masalah kesehatan yang dihadapi; 

c) menjadi pelaku perintis pembangunan kesehatan dan pim-

pinan dalam pergerakan yang dilandasi semangat gotong 

royong. penyuluhan adalah upaya meningkatkan peran serta 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan mengubah 

pelikaku dan mengembangkan keterampilan. 

 

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal 

Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi secara 

terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan 

sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran tersebut 

berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek know-

ledge), dari tahu menjadi tahu (aspek attitude), dan dari mau 

menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan 

(aspek practice) (Sembiring, 2009:11) 

Sasaran utama pemberdayaan adalah individu dan keluarga, 

serta kelompok masyarakat. Dalam mengupayakan agar sese-

orang tahu dan sadar, kuncinya terletak pada keberhasilan mem-

buat orang tersebut memahami bahwa sesuatu (misalnya penya-

kit diare) adalah masalah baginya dan bagi masyarakat. Sepanjang 

orang yang bersangkutan belum mengetahui dan menyadari 

bahwa sesuatu itu merupakan masalah, maka orang tersebut tidak 

akan bersedia menerima informasi apapun lebih lanjut. Manakala 

ia telah menyadari masalah yang dihadapinya, maka kepadanya 

harus diberikan informasi umum lebih lanjut tentang masalah 

yang bersangkutan (Depkes dalam Sembiring, 2009) 

Bilamana sasaran sudah akan berpindah dari mau ke 

mampu melaksanakan, boleh jadi akan terkendala oleh dimensi 

ekonomi. Dalam hal ini kepada yang bersangkutan dapat diberi-

kan bantuan langsung, tetapi yang seringkali dipraktikkan adalah 

dengan mengajaknya ke dalam proses pengorganisasin  (commu-

nity development) 

Pemberdayaan akan lebih berhasil jika dilaksanakan 

kemitraan. Pada saat ini banyak dijumpai Lembaga-Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesehatan 
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atau peduli terhadap kesehatan LSM ini harus digalang kerjasa-

manya, baik diantara mereka maupun antara mereka dengan 

pemerintah, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat berda-

yaguna dan berhasilguna. 

Perlu diketahui bahwa dalam promosi kesehatan, pember-

dayaan masyarakat merupakan ujung tombak, yang untuk 

keberhasilannya harus didukung oleh upaya bina suasana (opini 

publik), dan advokasi. Kegiatan-kegiatan komponen masyarakat 

meliputi serangkaian kegiatan yang diawali dengan membangun 

kesadaran kritis masyarakat, perorganisasian masyarakat hingga 

perencanaan partisipatif untuk penyusunan desain komunikasi 

kesehatan berbasis pemberdayaan dari, oleh dan untuk masyara-

kat (Sembiring, 2009:12)  

Sedangkan kearifan lokal atau sering disebut local wisdom  

dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal 

budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, 

objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. 

Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom 

dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan 

akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil 

penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. 

Sebagai sebuah istilah wisdom  sering diartikan sebagai 

‘kearifan/kebijaksanaan’ (Ridwan, 2007) 

Lokal  secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi 

terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang 

interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya 

melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan 

manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi 

yang sudah terdesain disebut seting. Seting  adalah sebuah ruang 

interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan 

face to face  dalam lingkungannya. Sebuah seting  kehidupan yang 

sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. 

Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka 

atau menjadi acuan tingkah-laku mereka. (Ridwan, 2007) 

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang 

muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama  

masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah 
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dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan 

melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal 

sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif 

masyarakat untuk hidup bersama-sama secara dinamis dan 

damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai 

acuan tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu 

mendinamisasikan kehidupan masyarakat yang penuh keadaban 

(Ridwan, 2007:3) 

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang 

berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini 

kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-

hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika 

Greertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang 

sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam 

komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya 

berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari 

para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam 

pembangunan peradaban masyarakatnya (Ridwan,2007:3) 

 

Desain/Model  Komunikasi  Kesehatan sebagai Upaya 

Meminimalisasi Gizi Buruk di Madura 

Dalam upaya menyusun desain/model komunikasi 

kesehatan sebagai upaya meminimalisasi tingginya malnutrisi di 

madura, dilakukan perencanaan komunikasi terlebih dahulu. 

Perencanaan komunikasi yang dipakai disini adalah perencanaan 

komunikasi model “P” process. 

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden di 

masyarakat Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Madura 

menganut sistem religi yang kuat. Di masyarakat setempat dikenal 

tradisi kompolan (yasinan).   Hal ini menunjukkan bahwa acara 

keagamaan  melalui komunitasnya bisa menjadi media perantara 

dalam perencanaan strategi komunikasi meminimalisasi tingginya 

malnutrisi di Madura.  

Selain sistem religi, nilai masyarakat terhadap system 

organisasi kemasyarakatan menempatkan keberadaaan organi-

sasi seperti PKK sebagai wadah untuk memperoleh informasi,  

Dari kondisi tersebut, media perantara penyampai pesan 
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malnutisi juga akan efektif jika melalui keluarga (ibu ibu) yang 

disebarluaskan melalui pengajian yasinan (kompolan)  

Selain nilai budaya di atas, di Madura juga dikenal kearifan 

lokal dalan nilai budaya tata perilaku (sistem sosial). Sebagaimana 

nilai budaya yang telah tertanam pada diri masyarakat Madura 

dalam ungkapan “Buppa, Bhabu, Ghuruh ban Ratoh”.    Bhuppa, 

Bhabu, Ghuru Ratoh atau khususnya kyai dan orang orang 

pemerintahan (pandai) diyakini bisa menjadi agen perubahan di 

masyarakat Madura.  

Nilai masyarakat terhadap sistem pengetahuan menunjuk-

kan ketertarikan yang tinggi responden terhadap segala macam 

informasi yang berkaiatan dengan kepentingan mereka seperti 

salah satunya informasi yang berkaitan dengan kesehatan dan 

gizi. Selama ini informasi tentang kebersihan, kesehatan dan gizi 

mereka peroleh dari posyandu, dengan narasumber yang mereka 

percayai yakni aparat desa (ketua PKK, kader posyandu) yang 

didampingi dengan petugas kesehatan (dokter atau bidan) dan 

kyai atau nyai. 

Nilai responden tentang bahasa menunjukkan bahasa 

daerah (Madura) merupakan bahasa yang dianggap paling mudah 

dan enak untuk berkomunikasi disamping Bahasa Indonesia. 

Sedangkan kesenian yang paling disukai responden adalah 

sinetron dan hadrah. Nilai responden tentang kesenian menunjuk-

kan mereka memperhatikan pesan pesan atau isi dari kesenian 

yang mereka tonton. Dari hasil tersebut di atas bisa disimpulkan 

bahwa media penyampaian pesan bisa melalui media kesenian 

tersebut dengan Bahasa Madura dan Bahasa Indonesia sebagai 

pengantar. 

Nilai pengetahuan dan sikap responden terhadap malnutrisi 

ini melahirkan prilaku responden berkaitan dengan malnutrisi. 

Sikap menomorsatukan suami melahirkan perilaku menguta-

makan kepentingan/kebutuhan suami daripada asupan gizi dan 

keperluan tumbuh kembang anak. Mereka tidak memberi asupan 

gizi sesuai pengetahuan yang mereka peroleh. Mereka juga tidak 

membawa anak dan keluarga ke tempat penanganan gizi ketika 

mereka mangalami ciri gizi buruk selama anak tidak sakit dan 
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masih bisa berjalan. Kalaupun harus rawat inap karena sakitnya 

parah, mereka lebih memilih rawat jalan. 

Dalam upaya penanganan gizi buruk, dinas kesehatan 

Kabupaten Sampang melakukan beberapa  bentuk strategi seperti 

pelaksanaan sosialisasi dan penanganan kasus malnutrisi dengan 

kemasan pesan dan media yang digunakan.  Pelaksanaan program 

penanganan malnutrisi ini bukan tanpa kendala. Keterbatasan 

dana menjadi kendala internal, sedangkan kendala eksternalnya 

adalah kurangnya perhatian dari ibu-ibu.  

Dalam menyusun desain/model komunikasi kesehatan 

sebagai upaya meminimalisasi  tingginya gizi buruk di Madura, 

digunakan model komunikasi Harold Laswell sebagai acuan 

kerangka dasar model komunikasi.  

Pertama adalah Sasaran/komunikan. Sebagai wujud 

pemberdayaan komunitas perempuan Madura, maka sasaran 

dalam strategi komunikasi ini  adalah perempuan Madura yang 

tergabung  dalam komuniatas perempuan seperti PKK, pengajian 

yasinan (kompolan). Selain itu  laki laki Madura (suami) di 

wilayah tersebut sebagai komunikan yang juga harus mendapat 

sosalisasi tentang pentinganya gizi bagi keluarga Selain itu juga 

dapat melalui melalui PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). 

Kedua adalah menyusun tujuan perubahan perilaku 

yang diharapkan. Tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini 

adalah berubahnya perilaku komunikan  yang mendukung 

program minimalisasi tingginya gizi buruk. 

Ketiga adalah menentukan  komunikator, pesan dan 

media sesuai dengan khalayak (komunikan). Dalam desain ini,  

komunikator yang  menyampaikan pesan adalah  tokoh 

masyarakat seperti klebun, kepala desa, kyai, nyai, ketua PKK yang 

didampingi petugas kesehatan seperti bidan dan dokter. Pesan 

yang disampaikan berisi informasi mengenai kesehatan dan hal 

yang berkaitan dengan gizi masyarakat. Pesan ini diharapkan 

mampu menghasilkanperubahan mindset tentang pentingnya gizi 

khususnya balita; ciri gizi buruk;  merubah mindset orang tua 

tentang budaya patriarki yang lebih mementingkan keperluan 

suami diatas kepentingan gizi dan tumbuh kembang anak; cara 
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penanganan gizi buruk; praktek olah pangan yang sehat, murah 

dan bergizi. 

Komunikator ibu-ibu Kader Kesehatan dikenal memiliki 

kharisma, kredibilitas, dan kompetensi sebagai pembantu/ 

penerjemah informasi kesehatan dari dinas kesehatan/bidan. 

Oleh karena itu pesan yang dititipkan kepadanya untuk disam-

paikan dalam program ini adalah praktek olah pangan yang sehat, 

murah dan bergizi, serta obrolan ringan seputar pengolahan 

bahan pangan yang baik dan kesehatan keluarga. Sebagai pener-

jemah informasi kesehatan, pesan ibu-ibu kader bukan mengulang 

informasi kesehatan yang disampaikan oleh dinas/puskesmas/ 

bidan tentang ciri gizi buruk, penangannan gizi buruk dan lain-

lain tapi lebih pada penerjemahkan pesan-pesan kesehatan dan 

gizi tersebut dalam bentuk praktek dan informasi informasi 

ringan yang ini dianggap mitos, sepele tapi ternyata sangat 

penting untuk  kesehatan. Pesan ini disampaikan dengan cara 

commitment (komitmen). Komitmen digunakan untuk menekan-

kan dedikasi seseorang kepada sebuah produk, kelompok, partai 

politik dan sebagainya. 

Sedangkan komunikator bunda PAUD dikenal memiliki  

kharisma, kredibitas, dan kompetensi di bidang pendidikan. 

Sehingga pesan yang dititipkan kepadanya berbentuk belajar 

sehat bersama PAUD (menyanyi, mendongeng, mewarnai). Pesan 

ini disampikan dengan cara Liking. Pesan “kesukaan / kegemaran” 

ditekankan pada orang, tempat atau suatu objek.  

Berkaitan dengan media yang digunakan sebagai sarana 

penyampaian pesan tentang malnutrisi   yang digunakan adalah  

media langsung tatap muka yang berbentuk saluran media komu-

nikasi tradisonal dan kelompok. Metode penyampaian  bukan 

hanya ceramah tapi langsung praktek tentang penanganan gizi 

buruk dan pengolahan makan yang baik.  Format media dibentuk 

dalam situasi informasi informal, dan dilakukan melalui pember-

dayaan komunitas laki laki dan perempuan di wilayah tersebut 

seperti media pengajian, arisan, posyandu dan praktek langsung 

pojok gizi melalui  komunitas dan tempat tempat yang dekat 

dengan warga. 
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Komponen komunikasi di atas dilakukan dengan  strategi 

komunikasi berupa: komunikator mendatangi tempat tempat/ 

kompolan  komunikan dan melakukan pendekatan secara infor-

mal untuk diberikan sosialisasi dan pemeliharaan kesehatan gizi. 

Saat penyampaian pesan ini, umpan balik atau feedback dimung-

kinkan berjalan secara langsung, dan tatap muka ditampilkan 

sesantai mungkin tanpa format klasikal. Teknik komunikasi yang 

dilakukan dalam strategi komuniaksi pemberdayaan komunitas 

perempuan madura ini yakni  teknik persuasif, teknik informatif 

dan teknik human relation. 

Dari fenomena tersebut strategi komunikasi yang paling 

penting dilakukan adalah muatan pesan yang mengubah mindset 

pentingnya gizi khususnya balita; dan   merubah mindset orang 

tua tentang budaya patriarki yang lebih mementingkan keperluan 

suami di atas kepentingan gizi dan tumbuh kembang anak.  

Dari fenomena tersebut,  desain strategi komunikasi 

kesehatan dalam upaya meminimalisasi malnutrisi di Madura 

yang paling penting dilakukan adalah: (1) pemilihan komunikator 

didasarkan pada temuan konsep kearifan lokal babha babhu guru 

ratho; kredibilitas; kompetensi; dan autoritas komunikator pada 

komunikan; (2) pesan yang disampaikan disesuaikan pada kre-

dibilitas, kompetensi  komunikator; (3) media yang digunakan 

disesuaikan pada temuan kearifan lokal masyarakat yakni tinggi-

nya kepercayaan masyarakat madura pada nilai nilai religi dengan 

memilih kompolan sebagai media sosialisasi kemasyarakatan; 

serta konsep menghargai tamu.  
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