
Kulwap MPASI CERIA CACABUN 

IG:@komunitascacabun   blog:cacabun.wordpress.com    Fanpage : Komunitas Cacabun 

 

 

 

 

 

 



Kulwap MPASI CERIA CACABUN 

IG:@komunitascacabun   blog:cacabun.wordpress.com    Fanpage : Komunitas Cacabun 

 

 

 

 

 

NOTULENSI KULIAH WHATSAPP KOMUNITAS CACABUN 
*MPASI CERIA CACABUN* 

 

10 Juli 2017 
 

Moderator: 

 Annisa Anastasia (Bunda Farzan) 

 Akmalya Chairunnisa (Bunda Fatih Karim) 

Notulensi:  

Akmalya Chairunnisa 

 
 

Biodata Narasumber 

Nama lengkap: Harumi Aini (ume) 

TTL: Bogor/24 september 1990 

Pendidikan:  

S1 Manajemen IPB, 

S2 Agri-Commerce, Massey University, New Zealand 

Domisili: Palmerston North, New Zealand 

Aktivitas:  

• IRT 

• Mahasiswa pascasarjana 

• Ketua Divisi Kominfo Komunitas 

Cacabun 

• Admin IG @ceritablw 

• bisnis online @harumi.design

Nama anak: Fatma Qianna A. (17 m) 

Nama Suami: A. Yasin 

Socmed:  

IG : @baby.qianna @harumiaini @harumi.design 

FB : Harumi Aini 

Email : harumiaini@gmail.com 

 



Kulwap MPASI CERIA CACABUN 

IG:@komunitascacabun   blog:cacabun.wordpress.com    Fanpage : Komunitas Cacabun 

Catatan: Diperbolehkan menyebarkan atau mengutip sebagian atau 

keseluruhan materi ini dengan WAJIB mencantumkan sumber asli dan 

penyusun materi: 

Harumi Aini. (2017). Kulwap MPASI Ceria. Komunitas Cacabun. 

 

MATERI KULWAP 

 

Assalamualaikum ibu² yg dirahmati Allah..  

sebagai pembuka kulwap MPASI kali ini saya mau sedikit sharing. Pernah di sebuah grup WA yg saya 

ikuti, lg bahas ttg persiapan mpasi. ada yg nyeletuk, duh kok mpasi jaman sekarang ribet bgt ya banyak 

amat perintilannya ini itu yg lg ngetrend.. 

Liat akun ibu A, peralatan mpasi nya canggih² bgt. Steamer, blender, food processor, slow cooker, dll yg 

harganya ckp menguras kantong. perlengkapan makan yg lg hits bagus² bgt dgn fitur dan fungsi menarik. 

tp kebanyakan produk impor dan bermerk..keluar brp duit lg tuuh. Belom lagi bahan masakan yg 

namanya aneh2.. chiaseed, flax seed, quinoa, dll semua ala organik dan superfood. Liat harganya woow  

dear mommies, you are not alone. mungkin dengan canggihnya informasi dan strategi marketing, 

produk2 tsb hitss seantero jagad socmed mommy muda. Sebagai ibu tentu kita pengen ngasih yg terbaik 

utk anak. Alhamdulillah kalau diberi kelebihan rezeki bs menyediakan itu semua utk anak kita. tapi kalau 

emang budget keluarga terbatas, let's be creative! 

Mpasi itu ga perlu mahal mom! peralatan lokal banyak kok yg murah dgn kualitas baik. ga ada slow 

cooker? masi bisa kok masak di kompor dgn api yg keciil dn durasi masak yg lebih lama. ga punya 

steamer? dandang kukusan jg fungsinya sama kok. bahan makanan lokal jg bnyk dan ga kalah dr segi 

manfaat. Misal salmon mahal dan susah dicari, bs pake ikan kembung yg kandungan giziny lebih besar. 

singkong & ubi jg ga kalah keren kok dr barley,quinoa. ga punya chia seed, bs pakai biji selasih yg punya 

manfaat yg sama 

so, kita ga usah memaksakan diri mengikuti trend mpasi sehingga malah gagal fokus. seharusnya bukan 

fokus ke peralatan sj. tp lebih ke ilmu gizi dan pemberian mpasinya. bagaimana standar gizi WHO utk 

mpasi? apa itu menu 4 bintang? apa perbedaan metode SF, FC, BLW? apa penyebab anak GTM dn 

bagaimana mengatasinya?dll. 

jangan lupa, yg paling penting persiapan MENTAL. krn sesungguhnyaa kenyataan praktek lapang sering 

tak seindah teori. siap2 utk mengendurkan idealisme, sesuaikan dg kondisi masing2 anak. 

Selain itu, hilangkan sikap mudah baper krn akan meningkatkan stress🙈. 
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"liat ibu B kok anaknya lahap bgt..knp anak saya susah makan.. wah anak yg itu porsi makannya banyak 

bgt yaa..duh anak itu lucuu genduut bgt" 

Let's not compare our child with others. setiap anak itu unik. setiap perjalanan mpasi masing2 ibu pasti 

ada kisah tersendiri dan tantangan berbeda. let's be thankful, let's stay positive, let's have a happy 

MPASI journey 😊  

Palmerston North, NZ 

By bunda @baby.qianna 

#kulwapMPASIcacabun 

 

APA ITU MPASI? 

makanan pendamping ASI, bukan pengganti yaa 😉 , yaitu pemberian makanan tambahan selain ASI 

secara bertahap,dalam rangka pengenalan dan persiapan agar anak bisa ikut makan menu keluarga. 

✳     Yg perlu digarisbawahi, MPASI itu adalah masanya anak belajar makan.  jd kalau belum tertarik 

makan, makannya sedikit, susah makan, ya wajar. Kan selama 6 bulan bayi taunya kalau lapar itu 

menyusu/nenen 

✳     Nah yg perlu jd catatan dlm MPASI, bagaimana kita memperkenalkan rasa lapar tsb kepada bayi. 

Sehingga ia tau, saat lapar itu makan bukan lagi menyusu.  

✳     Catatan penting lg, menurut saya 6 bulan awal MPASI adalah masa krusial yg menentukan pola 

dan kebiasaan makan anak ke depannya. Di bawah 1 tahun, ASI masih bs diandalkan sbg asupan utama 

gizi anak. Namun di atas 1 tahun, anak sdh harus bs makan makanan keluarga dan asupan utama gizi dr 

makanan. Ingat ya, dari makanan bukan susu! Jd di atas 1 tahun salah kalau anak ga mau makan yg 

penting minum susunya kenceng. 

✳     Maka, sejak awal MPASI, buatlah makan menjadi kegiatan menyenangkan. Sebagai sarana belajar, 

eksplorasi bentuk, rasa, warna. Jangan tetapkan target yg tinggi, harus habiskan makanan yg disiapkan 

atau memaksa anak makan. Dengan begitu, kita meminimalisir terjadinya trauma makan. 

✳     MPASI bs dianalogikan dengan saat awal bayi belajar menyusu. Saat newborn mungkin ada 

beberapa bayi yg tiduur terus susah dibangunkan utk menyusui. Itu krn dalam kandungan bayi ga 

pernah menyusu kan, asupan gizinya langsung didapat dr tali pusar. Jd di awal kehidupannya ia adaptasi 

kalau lapar itu menyusu. Sama dgn selepas ASIX, bayi adaptasi kalau lapar itu makan bukan menyusu. 

✳     Selanjutnya, saat menyusui kita jg memberikan kepercayaan kpd bayi utk minum sesuai yg ia mau. 

Payudara kita ga ada indikator ukuran sdh brp bnyak ml ASI yg diminum bayi (terkecuali ASIP dan sufor 

ya). Kita percaya anak kita sdh kenyang setelah menyusu, tumbuh dgn sehat.  
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Kalau misal anak terlihat kurang menyusu, apakah kita lalu maksa2 anak nyusu dengan payudara 

dijejelin paksa ke mulut bayi? yg ada nangis dan trauma malah ya hhe. Tapi kita persering tawarkan 

menyusu, tingkatkan frekuensi menyusu. Kita sebagai ibu yg menggenjot asupan gizi hingga ASI yg 

dihasilkan makin berkualitas. 

✳     Sama dgn MPASI saat anak baru belajar makan. Jangan dipaksa, coba tawarkan makanan lebih 

sering. Siapkan menu bergizi dan cobalah utk kreatif berkreasi 🙈 sama dgn kepercayaan yg kita berikan 

saat bayi menyusu, beri kepercayaan kpd anak bahwa ia makan sesuai kebutuhannya 😊 

 
KAPAN MULAI MPASI? 

usia 6 bulan atau 180 hari sesuai anjuran WHO, melihat tanda² kesiapan makan anak yaitu: kepala sudah 

tegak, duduk dengan bantuan, tertarik melihat orang makan, mencoba meraih makanan, dan membuka 

mulut jika disodori sendok/makanan. 

_tapi jaman dlu anak umur 4 bln udh di kasih kerokan pisang dan ga kenapa² tuh? ngga kasian 6 bulan 

baru dikasih makan? nangis terus laper kali tuuh_ 

sering yaa denger omongan² seperti itu.. mmh pengetahuan terus berkembang yaa bun kita sbg ibu yg 

smart harus update. kesiapan pencernaan bayi ternyata baru benar2 siap dan berkembang pd 6 bln tsb. 

Lagipula ASI kita masih mencukupi kebutuhan nutrisi nya kok mom, jangan khawatir 😊 

bayi  boleh mpasi dini hanya jika ada indikasi medis khusus dr dokter dan harus atas anjuran dokter 

anak. 

 
APA SAJA ASUPAN GIZI MPASI? 

Apa aja yg bisa diberikan ke bayi? Semua udah bisa dicobakan sejak awal mpasi 🙈 (kondisi bs disesuaikan 

jk anak ada riwayat atau keturunan alergi tapi untuk tahu alergi atau tidak harus dicobakan). 

Biar selalu inget, ada 4 bintang⭐   ⭐   ⭐   ⭐    

⭐     karbo/bahan makanan pokok : nasi, bihun, singkong, ketan, ubi, kentang, oat, pasta, jagung,dll 

⭐    lauk hewani : Ikan, ayam, daging, telur, udang, ati, keju,dll 

⭐    kacang2an/lauk nabati : Tahu, tempe, kacang tanah, kc. Merah, kc.kedele, kc. Ijo, edamame, 

kecambah, buncis, dll 

⭐    sayur/buah : Bayam, wortel, kc.panjang brokoli, pakcoy, sawi, labu siam, dll. Paya, mangga, jambu, 

nanas, pisang, alpukat, dll 

Berikut takaran proporsi seimbang menu 4 bintang diukur dari besaran tangan pada Gambar 1. 
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Jangan lupa ➕  

Tambahan lemak. Dapat ditambahkan langsung 

2sdt-1 sdm per porsi makan. Contohnya: 

• Minyak kelapa sawit/minyak goreng 

• Minyak canola 

• Minyak kedelai 

• Minyak kelapa 

• Minyak jagung 

• margarin 

• santan 

• unsalted butter (UB) 

• extra virgin olive oil (evoo) 

• extra light olive oil (eloo) 

• virgin coconut oil (vco) 

• dll. 

Sebaiknya bahan makanan divariasikan setiap hari. 

Jadi, walaupun bayem, ati, wortel bagus.. bukan 

berarti harus dikasih tiap hari. Ganti2..Biar 

perbendaharaan rasa anak semakin kaya. 

 
BAGAIMANA PEMBERIAN GARAM DAN GULA? 

WHO tidak melarang pemberian gulgar dr awal MPASI. boleh secukupnya saja tapi sebaiknya dibatasi, 

apalagi dibawah umur 1 tahun.  Asupan garam harian bayi tidak boleh melebihi 370 miligram per hari, 

asupan gula seharusnya hanya sekitar 100 kalori setiap hari. Selain gulgar akan memperberat ginjal bayi, 

bayi jg kemungkinan akan memiliki kecenderungan suka rasa tertentu sehingga bisa memilah-milih 

makanan / picky eater. 

Nah agar rasa makanan tdk hambar, bs diberikan bumbu tambahan sbg penyedap. 

 
 
 

Gambar 1 
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BUMBU TAMBAHAN MPASI 

Bumbu yang bisa digunakan sebagai perasa mpasi: 

Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, jahe, kunyit, kencur, daun jeruk, lengkuas, daun 

bawang, daun pandan, daun salam, seledri, tomat (msg alami), pala, kayu manis, dll. 

kalau masakan western biasa ditambah herbs seperti oregano, parsley, basil, peterseli, rosemary, dll. 

 

BAGAIMANA DENGAN MERICA/LADA?  

Ada yg memperbolehkan dr umur 6 bln ada jg yg merekomendasikan menunggu di atas 1 thn krn lada 

sifatnya agak panas di perut ya. saya sendiri sdh kasih lada sedikit saja ke anak saya dr umur 6 bln. yg 

pasti perhatikan reaksi anak ya, kalau tdk berekasi monggo aman dilanjut. 

 

PRODUK OLAHAN SUSU, BOLEHKAH? 

Pedoman untuk pengenalan olahan susu bervariasi di berbagai negara. Di Inggris misalnya, keju boleh 

dikenalkan mulai usia 6 bulan. Pedoman di AS, lebih konservatif, menyarankan menunggu sampai 8-9 

bulan. Beberapa sumber lain bahkan menyarankan untuk menunggu hingga umur setahun.  

🙈Jika ingin memberikan keju pada bayi, pilihlah keju dengan kadar garam yang lebih rendah. Keju muda 

seperti belcube dan kiri memiliki kadar garam yg rendah namun harganya juga cukup mahal. Keju 

cheddar yg harganya lebih terjangkau jg boleh dipakai dalam mpasi. berdasarkan rekomendasi panduan 

mpasi, merk keju cheddar di pasaran yg rendah garam yaitu diamond atau prochiz.  

Susu UHT dan pasteurisasi boleh diberikan di atas 1 tahun ya moms. Namun ada yg berpendapat boleh 

diberikan under 1y jika dimasak terlebih dahulu dijadikan campuran masakan. Misalnya dicampur dlm 

macaroni schotel, bolu, oat, atau masakan lainnya. 

✳      Jadi keputusan boleh memberi keju dan yoghurt untuk mpasi pada umur berapa dikembalikan lagi 

kepada masing2 ibu yaa moms 🙈 kalau saya pribadi menganut yg sdh boleh diberikan keju di atas 6 

bulan, yoghurt di atas 7 bulan. asal tidak sering (tidak setiap hari) dan porsi nya jg tidak banyak. Serta 

perhatikan reaksi anak. 

 
 
TAHAPAN PEMBERIAN MPASI 

• 3 days rules, atau pemberian makanan yg sama selama 3 hari di awal mpasi sekarang sudah tdk 

berlaku ya moms. kasian baby nya 3 hari berturut² dikasi pisang doang. Atau pepaya terus²an 🙈 bayi 

bisa bosen juga loh. jadi dari awal udh boleh yaa dikasi berbagai variasi dr menu 4 bintang yg 

dijelaskan sebelumnya. 
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• Biasanya selama 2 minggu awal mpasi bayi diberikan menu tunggal terlebih dahulu. tujuannya untuk 

mengenalkan rasa asli makanan dan untuk memudahkan memantau reaksi alergi. tapi aturan ini ga 

saklek ya moms, krn ada bbrp DSA jg yg merekomendasikan langsung pemberian 4 bintang. silahkan 

sesuaikan kondisi masing2 ya. 

• Maksimal minggu Ke-3 bayi sdh harus makan menu 4 bintang. jangan tunda pemberian daging²an 

dan sumber protein lainnya yaa moms. karena kebutuhan zat besi bayi tinggi, sdh tdk tercukupi dr 

ASI saja dan dikhawatirkan bisa Anemia Defisiensi Zat Besi (ADB) jk terlambat dikenalkan terhadap 

sumber protein hewani yg kaya zat besi. 

Berikut ini adalah contoh menu tunggal awal MPASI dr FB Homemade Healthy Baby Food (HHBF) 

Gambar 2 
Gambar 3 
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BAGAIMANA TEKSTUR MPASI? 

➢ 6 bulan dimulai dg bubur lumat. Tidak terlalu cair. 

Cara ngeceknya : saat sendok dimiringkan, bubur tidak lgs jatuh. Kalo terlalu cair, artinya terlalu banyak 

air 🙈 nutrisi kurang padat. Padahal lambung bayi masih keciil.. jadi makanan yg masuk harus efektif  

Untuk mendapatkan bubur lumat, Sayur dan bubur disaring dg saringan kawat. Ambil ampas yg nempel 

di belakang saringan. Perlahan ditingkatkan kekentalannya hingga 9 bulan tidak perlu disaring lagi. 

➢ 9-12 bln : makanan dicincang, nasi sudah bisa pakai nasi tim~nasi lembek. perlahan ditingkatkan 

hingga usia 12bln tidak perlu ditumbuk tapi cukup dicincang kasar. 

➢ >12 bln : tekstur sama dg dewasa, hanya potongan lebih kecil. Sudah bisa makan nasi dan makanan 

keluarga. 

✳  Panduan di atas sesuai dengan anjuran WHO, tp ga saklek jg ya moms krn setiap bayi 

perkembangannya berbeda. Bisa saja bayi sudah ingin naik textur lebih awal dr panduan di atas. Kalau 

mom memilih metode BLW jg tdk perlu mengikuti aturan di atas krn sejak 6m awal MPASI, bayi sdh 

boleh diberikan fingerfood disesuaikan dgn kemampuan masing²  

 

BERAPA BANYAK PORSI MPASI? 

➢ 6 bln awal MPASI : 1-2 sdm 

➢ 6-9 bln : Mulai dari.2-3 sdm bertahap ditingkatkan  hingga 125ml 

➢ 9-12 :Mulai dari 125 ml, bertahap ditingkatkan hingga 250ml 

➢ >12 bln : 250ml ++ 

 

BAGAIMANA FREKUENSI MPASI? 

➢ 6 bulan awal MPASI (1-2 minggu) : 2-3x makan 

➢ 6-9 : 4x makan -- 2x makan besar + 2 snack 

Atau 3x makan besar + 1 snack 

➢ 9-12 : 5x makan -- 3x makan besar + 2 snack 

Atau 4x makan besar + 1 snack 

➢ >12 bln = sama seperti 9-12 bulan 
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✳    Sekali lagi, porsi dan frekuensi ini hanya sbg patokan rekomendasi WHO. Kondisi 'ideal'nya. Tapi 

seringkali kenyataan yg dihadapi para ibu saat memberikan MPASi sulit untuk sesuai teori atau idealnya. 

Tidak perlu resah berlebihan ya hehe, silahkan disesuaikan dgn kondisi anak masing². Asalkan kita tetap 

memantau kesehatan anak. pastikan proses makan selalu "Fun" ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 4 
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PERALATAN MPASI 

- Panci yg bisa untuk membuat bubur 

- Saringan  

- Parutan keju 

- Panci kukusan  

- Talenan sebaiknya yg kayu (sebaiknya dipisah untuk bahan mentah dan bahan makanan yg langsung 

dimakan)  

- Pisau (sama seperti talenan dipisah untuk memotong bahan mentah dan bahan langsung makan) 

- Piring, mangkok, sendok yg sesuai untuk bayi 

- Blender jika dibutuhkan, sebaiknya tdk digunakan untuk memblender bumbu ya apalagi bumbu yg 

pedas.  

Untuk peralatan lain seperti slow cooker, hand blender, ice cube tray, wadah kedap udara, 

menyesuaikan kebutuhan masing-masing tapi tidak wajib ada. 

Slow cooker banyak membantu untuk ibu bekerja karena bisa memasukkan bahan makanan dari malam 

paginya sudah siap, meskipun kekurangannya jika memakai kapasitas yg kecil, slow cooker akan terpakai 

sebentar saja saat usia bayi masih makan bubur. Slow cooker bs jg berguna utk bikin stok kaldu atau 

mengempukkan daging. Begitupun dengan alat mpasi stemaer+blender atau food processor, kalau 

memang ada budgetnya ya ga masalah, silakan saja tp tdk jg wajib punya 

✳     Tambahannya, jika ada budgetnya, silahkan berinvestasi utk membeli high chair(HC) atau booster 

seat (BS), atau bisa juga dgn menyewa. HC dan BS membantu membentuk kebiasaan makan dan disiplin 

yg baik. tidak makan sambil digendong2 atau jalan keliling kompleks yaa moms 

✳     Oya sebagai catatan, hindari memberi makan di bouncer ya moms krn posisinya agak rebah tdk 

tegak, beresiko tersedak dn posisi tdk optimal utk pencernaan. Kalau punya stroller, lebih baik makan di 

stroller daripada di bouncer. Stroller diposisikam duduk tegak. 

sumber: Kulwap MPASI GIMbira oleh dr. Khusnul D. dengan modifikasi 
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BEBERAPA MERK PRODUK MPASI RECOMMENDED 

• unsalted butter (UB): anchor, orchid, elle&vire, lurpark 

• Keju: diamond, prochiz, kiri, belcube, babybel 

• Yoghurt: yummy plain, biokul plain 

• evoo/eloo: borges, bertolli, pietro coricelli, filippo berio, olitalia, dll. 

• oat: quaker oat biru (yg dimasak dlu, bukan merah yg instan), oatsy biru,dll 

• tahu: kong kee, sakura (perhatikan komposisi yg tanpa garam krn ada bbrp jenis) 

• Susu (>1 year): ultra mimi, greenfield, diamond 

• Tepung gluten free flour (gff): ladang lima atau bisa bikin sendiri 

⏩     Caranya: 

Untuk Cake dengan perbandingan 7 : 2 : 1 ( tepung beras : tepung tapioka/aci/kanji : tepung maizena/ 

tepung jagung ) 

Untuk Cookies dengan perbandingan 6 : 2 : 1 ( tepung beras : tepung tapioka/aci/kanji : tepung 

maizena/ tepung jagung ) 

 

TIPS MEMPERSIAPKAN BAYI MPASI 

Bukan cuma kita yg mempersiapkan ilmu dan peralatan MPASI, bayipun perlu kita kondisikan 

menghadapi MPASI. Hal ini bisa dimulai sejak bayi berumur 4-5 bulan. 

• Banyak orang yg sering melarang anaknya memasukkan/menghisap tangan ke mulut pada fase 

oral padahal ini adalah sarana belajar yg sangat baik bagi bayi utk mengarahkan tangan ke mulut 

dgn tepat sbg persiapan makan. Biarkan bayi sesukanya bermain tangan, cukup pastikan 

tangannya tdk kotor 

• Berikan waktu independent play yg cukup bagi bayi agar dia bs mengeksplor lingkungan, meraih 

benda2 di sekitarnya dan memasukkan ke mulutnya. Hal ini bs melatih koordinasi tangan, mata, 

dan mulutnya utk persiapan makan. Pastikan sj benda yg ia raih aman, bersih, tdk berbahaya 

• Salah satu tanda kesiapan MPASI adalah bayi sdh bs duduk tegak dengan atau tanpa bantuan 

utk menghindari resiko tersedak. Maka dr umur 4 bln bayi bisa sering distimulasi duduk agar 

otot leher&punggung cukup kuat 
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• Setiap jadwal makan keluarga, ajak bayi turut serta di meja makan. Moms dapat memangku 

menghadap meja atau menaruhnya di stroller/bouncer di ruang makan. Walaupun blm bisa ikut 

makan, biarkan ia terbiasa melihat aktifitas makan keluarga 

• komunikasikan dan sounding ke bayi bahwa di umur 6 bln ia akan mulai makan makanan enak, 

nanti makan yg pintar dan lahap yaa biar sehat selalu 🙈 bacakan buku cerita ttg makanan, 

kenalkan nama2 buah dan sayur saat mau masak atau saat berbelanja, dll. setiap kali moms 

makan di hadapan bayi, tunjukkan ekspresi enaak dgn sedikit lebay dan senyuman hhe agar bayi 

tau bahwa makan adalah kegiatan yg menyenangkan 

Ala bisa karena terbiasa.. semua butuh proses belajar, and I believe that babies are smart and fast 

learners. So let's just trust our babies moms 

 

PERSIAPAN DAN PENGOLAHAN MPASI 

1. Bikin list belanja untu masak keluarga yang dibutuhkan sesuai kebiasaan belanja. Ingat, mpasi itu 

persiapan agar si anak nantinya bisa makan bareng dgn keluarga, bukan dgn menu spesial, iya kan? Bisa 

dilakukan seminggu sekali.  

Karena kita mengacu WHO jadi mudah lho kalo mau masak, yg penting pastikan aja semua bintang dari 

4 bintang sudah terpenuhi, jadi belanja pun yg penting ada 4 bintang. 

 
2. Belilah bahan-bahan makanan yang berasal dari local. Ga perlu ribet cari-cari yg ga ada, misalnya di 

tempat saya ga ada brokoli ya ga usah ngotot harus ada brokoli di menu makanan. Ganti dengan bahan 

makanan lain yg melimpah di tempat emak-emak masing-masing, contohnya di sini melimpah dgn 

berbagai macam labu-labuan, jagung manis, sukun, singkong, pisang, dll.  

Contoh lainnya masalah minyak, misal di resep dicantumkan minyak memakai olive oil. Tapi kalo di 

rumah yg ada minyak sawit ya ga masalah pakai saja yg ada, yg penting selalu pakai minyak baru. 

 
3. Bersihkan sayuran segera setelah berbelanja, di bawah air mengalir. 

Buat frozen food jika dibutuhkan. Frozen food bisa berupa makanan tunggal yg belum diolah menjadi 

satu macam "dish" tapi bisa juga sudah berupa "dish". 

Caranya: 

• Misalnya, untuk kacang merah, kacang hijau yg akan digunakan sebagai salah satu bintang, cuci 

bersih, buang kotoran yg mengambang, tiriskan. Rendam semalaman agar lebih cepat empuk 

waktu memasaknya. Jangan buang air bekas rendamannya, air dipakai langsung untuk merebus. 

Esok harinya tinggal rebus sampai empuk, tiriskan, siram air es untuk mencegah pemasakan 

lebih lanjut, lalu bungkus di plastik ziplock kecil per porsi masak, simpan di wadah berpenutup 
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yg bisa dipakai di freezer (bisa juga pakai plastik asip), bekukan. Kalau mau pakai besok tinggal 

turunkan malam sebelum dimasak di kulkas bagian bawah. Jadi ga perlu lagi rebus kacang tiap 

mau pakai. Lebih menghemat waktu kan?  

• Untuk sayuran seperti wortel, kentang, buncis, jagung, labu siam, terong, langsung cuci bersih di 

air yg mengalir, lalu keringkan, agar tidak mudah busuk. Lalu bungkus dalam kertas bersih/ 

paper towel atau masukkan ke dalam plastik yang berlubang atau wadah khusus untuk 

menyimpan sayuran. Simpan di rak tempat sayur di kulkas bawah. Jika sayuran dibeli dalam 

kondisi bersih, dapat langsung disimpan di laci sayuran di lemari es.  

• Untuk sayuran seperti brokoli, kol, kembang kol perlu direndem di air yang diberi garam agar 

ulat yang ngumpet langsung muncul. Diamkan sekitar 10 menit baru bersihkan dengan air 

mengalir.  

• Tahu dan tempe. Tempe tidak perlu dibersihkan, begitu beli langsung masuk kulkas aja. Kalau 

tahu, rebus di air mendidih tanpa garam sebentar, siram air es. Jika sudah benar-benar dicuci 

dulu di air mengalir, tapi jika bersih langsung ke tahap dikukus sekitar 10 menit untuk mencegah 

pembiakan bakteri. Lalu siram air es. Potong- potong dan bagi per porsi masak, masukkan ke 

plastik ziplock, masukkan lagi ke wadah bertutup yg didesain untuk disimpan di freezer atau 

boleh memakai plastik asip 

• Untuk protein hewani Daging sapi, daging ayam, hati ayam, begitu sampai di rumah harus 

langsung masuk di kulkas. Jika kotor boleh dicuci dulu di air mengalir, tapi jika bersih langsung 

simpan di kulkas dalam plastik yg didesain untuk menyimpan di kulkas, buat vacuum, keluarkan 

udara yg ada di dalamnya sampai seminim mungkin. Bisa bertahan 2 hari di kulkas bawah. Jika 

ingin menyimpan lebih lama, dikukus dulu sekitar 10 menit, lalu siram air es. Potong- potong 

dan bagi per porsi masak, masukkan ke plastik ziplock, masukkan lagi ke wadah bertutup yg 

didesain untuk disimpan di freezer atau boleh memakai plastik asip.  

Baik mentah maupun matang sebaiknya simpan per porsi agar tidak dibuka tutup berulang kali 

yg sudah dalam keadaan beku. 

• Ikan dan seafood lainnya, cuci bersih di air yg mengalir, lumuri jeruk nipis/lemon dan garam, 

diamkan 5-10 menit, bilas, lalu simpan sama seperti menyimpan daging tadi.  

• Telur. Pilih telur yg bersih dan tidak retak di luarnya. Simpan dengan kartonnya di dalam kulkas 

di bagian utama kulkas, bukan di pintu kulkas. Gunakan dalam waktu 2-5 minggu (sudah 

termasuk perkiraan dari peternakan dan distributornya). 

Sumber: Kulwap MPASI GIMbira oleh dr. Khusnul D. 
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• Untuk menyimpan sayuran dalam waktu agak lama bisa jg dengan metode blansir. Cara 

Blansir/blanching 

1. Cuci bersih sayuran (brokoli, wortel, bunga kol, dll) dan potong kecil 

2. Didihkan air, rebus sayuran sebentar saja selama 1-3 menit (tergantung jenis sayuran). Selain direbus 

bisa juga dikukus. Ini berfungsi untuk inaktivasi enzim dan mengurangi bakteri/mikroba. 

3. Angkat sayuran, segera masukkan ke dalam wadah berisi air es untuk memberhentikan proses 

memasak dan menjaga warna alami sayur. 

4. Simpan dalam wadah tertutup seperti plastik zip dengan porsi sekali pakai. 

5. Simpan di dalam freezer 

sumber: @baby.qianna 

 

TIPS MEMASAK MPASI 
Bagaimana menyiasati agar tidak dobel-dobel 

masak buat suami, anak, dan bayi? Ini salah satu 

contoh menunya ya  

Beef Goulash 

by bunda @baby.qianna 

▶    Bahan 

300gr daging, potong kecil 

1 buah wortel, iris 

1 kentang,potong 

1 cup kacang merah 

1 tomat, cincang kecil 

1 bw.bombay, cincang 

2 bw.putih, haluskan 

3 gelas Air 

1 sdm bubuk paprika 

3 sdm saus tomat 

Gambar 5 
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Garam 

Black pepper 

Oregano 

Olive oil 

▶     Cara Memasak 

* tumis bw.bombay dan putih dgn olive oil hingga harum 

* masukkan daging dan bubuk paprika, tumis hingga setengah matang 

* masukkan potongan tomat ke tumisan 

* tuangkan air dan masukkan wortel,kacang merah serta kentang 

* masukkan saus tomat ke dalam kuah, aduk merata 

* masak dg api kecil hingga sayuran matang dan daging empuk 

* bumbui dgn garam, blackpepper, oregano 

▶      Menu di atas sudah memenuhi kaidah 4 bintang, untuk dapat digunakan sebagai menu bayi, sampai 

tahap sebelum ditambahkan bumbu-bumbu yg kuat pisahkan untuk porsi makan bayi, lalu haluskan 

sesuai tahapan teksturnya.  

Sumber: Kulwap MPASI GIMbira oleh dr. Khusnul D. dengan modifikasi 

 

TIPS PEMBERIAN MPASI 

❤    Tawari anak makan saat mood anak sedang baik dan happy. Sajikan makanan dengan perasaan 

senang dan berikan senyuman terbaik 😊 

❤    Buat jadwal makan teratur agar anak punya ritme harian dan kenal waktu lapar untuk makan. 

❤    Pengenalan makanan membutuhkan setidaknya 10-15 kali mencoba. 

❤    Perhatikan tanda lapar dan kenyang, beri jeda ±30 menit antara menyusui dgn makan. 

❤    Jangan memaksa anak makan, jika belum mau makan tawari lagi ±30 menit - 1 jam setelahnya. 

❤    Buat suasana makan yg menyenangkan, makan bersama dengan keluarga biasanya akan lebih 

membuat anak semangat makan. 

❤    Batasi waktu makan ±30 menit per sesi. 
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❤    Perhatikan kebersihan dalam mengolah, menyiapkan dan memberikan MPASI. 

 
TIPS MENGATASI GTM 

❣   Keep calm and stay positive. Semakin ibu stress, semakin anak akan tertekan. Perasaan anak sensitif 

sekali dpt merasakan emosi ibunya loh ☺ 

❣   caritau penyebab GTM, apakah anak sedang sakit, tumbuh gigi, sedang suka aktif merangkak, bosan 

dgn makanan atau suasana, dll. 

❣   kurangi frekuensi menyusu dan beri jarak yg cukup antara makan dan menyusu 

❣   biarkan anak merasakan lapar dengan tidak memberikan cemilan sebelum waktu makan. siapkan 

makanan yg tinggi protein dan kalori. 

❣   Makan bersama dengan keluarga pada jam makan yg sama. 

❣    Jangan paksa anak dan jangan menargetkan untuk menghabiskan makanannya karena dikhawatirkan 

akan timbul trauma. 

❣   Maksimal makan 30 menit per sesi. 

❣   Tentukan jam makan yg teratur 

setiap hari. 

❣   Coba kreasikan menu. Variasikan rasa, 

textur, bentuk makanan. Mungkin anak 

ingin naik textur, walau belom sesuai 

dengan tahapan umurnya, tdk apa² 

dicobakan krn kemampuan tiap anak 

beda². 

❣   Beri kesempatan anak makan sendiri 

dengan menyajikan finger food. Pelajari 

metode BLW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6 
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APA ITU BLW? 

• Baby-Led Weaning (BLW) adalah suatu metode pemberian mpasi yg diperkenalkan oleh Gill 

Rapley dan Tracey M. seorang bidan dan praktisi kesehatan di UK melalui penelitian bertahun2 

yg ia lakukan. 

• Konsep utama BLW yaitu bayi lah yang memimpin proses makannya sendiri, kita sbg ortu 

memberikan kepercayaan thdp bayi terhadap asupan makanan yg ia butuhkan. 

• sejak awal mpasi (6 bulan) bayi langsung diperkenalkan dengan makanan solid/fingerfood tanpa 

melalui tahap bubur/puree dan bayi diberi kesempatan utk memasukkan makanan sendiri ke 

mulutnya tanpa disuapi. 

• BLW bukanlah tren kekinian sekedar ikut²an, ia jg belum tentu lebih baik dr mpasi konvensional 

spoon feeding (SF). BLW hanyalah salah satu alternatif metode mpasi yg dpt menjadi pilihan. 

Karena faktanya, banyak saya temui ibu² yg "kecemplung" dgn BLW krn anaknya sendiri yg 

memilih tdk mau disuapi dr awal mpasi. ibu nya udah belajar dan mempersiapkan mati²an 

segala hal ttg mpasi, eh pas prakteknya anaknya mingkem ga mau makan bubur. atau awalnya 

mpasi mulus, eh tiba² anaknya GTM. biasanya BLW jd salah satu alternatif solusi masalah GTM 

ini. Nah untuk itu, tidak ada salahnya mommies jg mulai belajar ttg BLW sehingga sdh siap 

ilmunya kalau emang nanti anak nya ga mau disuapi. 

• Emang ga takut tersedak? Emang bayi udh bisa makan sendiri gtu? Cara mengukur asupan nya 

gimana? Usus nya emang udah kuat? Nanti makannya berantakan ih males bgt. Eits, semua ada 

ilmu nya..ga bs asal ikut2an aja. silahkan mommies caritau ilmunya dgn  

➢ Membaca buku BLW 

➢ Membaca di beberapa web referensi BLW 

www.ceritablw.com 

www.babyledweaning-indonesia.com 

www.blwideas.com, 

www.rapleyweaning.com www.babyledweaning.com  

➢ Bergabung di FB Baby-led weaning indonesia 

➢ Belajar dari beberapa akun IG yang sering sharing tentang BLW 

-@ceritablw 

-@abiyuzumaru 
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-@abqori_runako_arsenio 

-#shafblwjourney 

- @baby.qianna 

-@atoddlersfooddiary 

-@kunaskitchen 

-@dapoerpatty 

-@babyara.16 

-@monika.sujono 

-@blwideas 

-@babyledweaningideas 

Dll 
 
Nah demikian materi ttg MPASI nya. Mohon maaf kalau panjang sekali yaa moms, soalnya biar 

komprehensif dan mencakup semuanya hhe. Mudah²an bisa dibaca dan dipahami 😊 

Yuk kita sama2 jadi ibu yg berdaya, belajar dan menyiapkan perkembangan untuk anak kita, one step 

ahead,  jangan serba dadakan. Akses ilmu sudah bisa didapat dengan mudah dimana-mana, tinggal kita 

rajin meluangkan waktu membaca dari berbagai sumber dan sudut pandang. Hilangkan sifat mudah 

galau dan mudah baper yaa buun,, jadi bunda itu harus optimisss dan semangat selalu agar kita bisa 

menularkan aura positif ke anak kita. And remember, you are not alone in this journey..banyak ibu lain 

yg merasakan dan pny pengalaman yg sama. Tetap semangaaat utk MPASI ceria 😊 

 

 

Dont forget to follow our social media 

IG : https://www.instagram.com/komunitascacabun/ 

Blog : cacabun.wordpress.com 

Fp FB : https://www.facebook.com/komunitascacabun/ 
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TANYA JAWAB MPASI CERIA CACABUN 

 

• Risna_Tangsel_3bulan 

Apakah sebelum masuk umur MPASI (180 hari) bayi sudah boleh *dikenalkan* dengan finger food? 

Misalnya umur bayi masih 4 bulan atau 5 bulan.. terima kasih.. 

Jawab: 

Hi bun Risna, seperti yg sdh saya jelaskan di awal materi kulwap, mpasi mulai sesuai anjuran WHO yaa 

yaitu 6 bulan atau 180 hari. Mpasi dini, apalagi baru 4 bulan, hanya boleh atas anjuran dokter. Misal ada 

indikasi BB dibawah garis kuning.  

Nah tapi kalau misal mau latihan makan dgn fingerfood, dalam hal ini maksud mbak ber-BLW ya? Jika 

anak sudah menunjukkan tanda2 kesiapan makan, baiknya tidak terlalu cepat mungkin sekitar 5.5 bulan 

lah yaa, boleh kalau mau mulai latihan.. Tujuannya latihan loh yaa, jd emang membiarkan anak 

eksplorasi dan mengenal makanan. Tapi pelajari lebih lanjut dlu yaa ttg BLW 🤗 

 

• Putri Jakarta 5bulan. 

Betul atau tidak, pisang ternyata baru baik dikonsumsi bayi stlah 6 bulan. Krna pisang bisa mematikan 

bulu2 / bili2 yg terdapat dalam lambung yg bs menyebabkan bayi mudah kenyang dan penyerapan 

nutrisi tdk smpurna? Sy prnah dgr dr kawan yg ditegur oleh dokter gizi krn memberikan pisang terlalu 

sering pada bayi. 

Terimakasih. 

Wassalam. 

Jawab: 

Waalaikumussalam bun Putri, kalau pisang baru boleh di atas 6 bulan ya betul sekali karena kan sesuai 

rekomendasi WHO, MPASI di mulai saat 6 bulan. Sering denger ya di kampung2 bahkan bayi baru lahir 

aja udah dikasih pisang kerok, duh kasian yaa pencernaannya ya jelas belum siap. Kalau ttg pisang 

mematikan bulu2 di lambung mohon maaf saya kurang tau saya belum pernah dengar. Seperti yg saya 

sebutkan di materi jg,  3 days rule sdh tdk berlaku, kasian kalau bayi dikasih pisang terus2an, makan 

pisang terlalu banyak jg bisa membuat sembelit. Yang jelas apapun yang diberikan secara berlebihan 

tidak baik. Buah2an kan ada berbagai jenis, mari variasikan pemberiannya agar anak kita kaya 

perbendaharaan rasanya.  
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• Eka_JakSel_5,5 bln (1 minggu lagi mpasi).  

Saya ingin tanya menu tunggal yg di share.  

Pada bayi awal mpasi sebaiknya diawalkan dgn karbo tidak masalah yaa ? Apakah pencampuran 

pengolahan pd anak pertama mpasi katanya ditambah dgn asip/asi dahulu benar atau tidak ? Apa 

boleh menggunakan air saja saat pengolahan ? (Diluar kaldu/santan) 

Untuk makanan buah.  

Ada kejadian tmn saya, anak mpasi pertama diberikan pisang ambon setelah itu badan nya langsung 

panas tinggi. Hal tersebut masuk dlm penolakan makan an yaa atau bagaimana ciri2 menditeksi anak 

tidak cocok pd jenis mkn an ? 

Jawab: 

Tidak masalah, justru ada beberapa DSA yg menyarankan di awal MPASI makanan pertama yg 

dikenalkan yaitu serelia/karbo sebagai makanan pokok, lalu sayuran dan sumber protein terakhir baru 

buah yg cenderung bersifat manis dikhawatirkan bayi sdh lebih dulu preferensi rasa manis. Tapi ini sekali 

lg ga saklek, silahkan disesuaikan keyakinan bunda saja mana yg lebih nyaman. 

Yang saya tau, justru pencampuran dengan ASIP tidak disarankan lagi, agar anak dapat mengenali rasa 

asli makanan. Boleh saja menggunakan air biasa, cuman kalau ditambah kaldu itu sekaligus penambahan 

rasa gurih/penyedap alami. Kalau penambahan santan sekalian utk booster BB. 

Kesiapan pencernaan anak berbeda-beda ya bun, dan kasat mata kita tdk pernah tau kondisi dalam 

pencernaan anak kita bagaimana. Kemungkinan anak tsb memang ada masalah pencernaannya yg lebih 

sensitif. Tidak cocok/alergi makanan reaksi nya berbeda-beda ada yg demam, muntah, ruam/merah2, 

gatal dll. Untuk lebih jelasnya lebih baik dikunsultasikan dgn dokter saja ya 😊 

 

• Sylvi_Tangerang_6 bulan pas_mau bertanya : 

Saya baru banget mulai MPASI untuk baby saya. Dari DSA menyuruh langsung bubur saring (mungkin 

yang 4 bintang itu ya). Tapi kalau baca buku n share teman, ada yg dari puree buah dulu. Ada dari 

bubur susu pakai tepung. 

Jawab: 

Hi bunda jawabannya mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya. Memang ada beberapa pendapat, 

silahkan diikuti yg diyakini. Yg pasti, sejak awal MPASI sudah harus variasi 4bingtang ya. Oya bubur nasi 

lebih baik dibuat sendiri yaa bun, dr beras yg dimasak di panci hingga jadi bubur. Kalau bisa hindari 

tepung2an di awal mpasi. Karena lebih rentan sembelit dan kandungan gizi nya jg tdk sebaik kalau bubur 

bikin sendiri dr nasi.. 
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• Anggie_Jakarta_5bln_menanggapi jadwal menu tunggal yang dicontohkan; 

untuk setiap menu tunggal yg diberikan di awal2 mpasi apakah diberikannya hanya begitu saja atau 

harus selalu ditambahkan lemak utk pengencernya? 

Ataukah cukup dengan air atau asip? 

Penambahan lemak/margarin di sini sebagai pengencer agar mengubah tekstur sesuai pencernaan 

bayi, atau ada maksud lain? 

Dan bagaimana cara mempersiapkan dan menyiasati menu2 protein yg teksturnya biasanya susah utk 

dibikin lembut/halus? 

Jawab: 

Penambahan lemak bukan sebagai pengencer ya bun, tapi sebagai pelengkap dari komponen 4bintang 

yg juga dibutuhkan tubuh walaupun dalam jumlah kecil. Lemak berpengaruh kpd kelancaran pup bayi, 

lemak tambahan jg bs untuk membantu boost BB bayi.  

Saat menu tunggal, pengencernya dapat menggunakan air atau kaldu. Setelah dimasak dan dihaluskan, 

terakhir ditambahkan lemak tambahan.  

Menu yg sulit dibikin halus seperti apa ya contohnya? Pakai blender tidak apa2 kok. Atau mau sekalian 

diberikan dalam bentuk solid utk belajar finger food juga boleh 😊 

 

• Dwi ayu_solo_6 bulan (16juli2017)_  

pada saat pemberian menu tunggal untuk protein hewani spt daging sapi,ayam,lele dsb,yg diberikan 

kaldunya saja atau dengan dagingnya? 

Jawab: 

Hi bun dwi, Kaldu hanya mengandung sedikit sari2 nya saja bun, sedangkan protein dan kandungan gizi 

lengkapnya tentu lebih maximal didapatkan dr dagingnya jg. Jadi konsumsi seluruhnya yaa, bisa 

dihaluskan bersamaan dengan kaldunya. 

 

• nama : ummu haura, domisili : Aceh, usia bayi : 5 bulan 

1. utk membuat makanan lumat, blh g buburnya diblender? 

kalau g boleh, gmn cara saring daging?krn tekstur daging kan berserat gitu.. 

2. contoh snack untuk bayi apa ya? 

3. porsi 2sdm itu diukur buburnya atau bubur y udah lumat? 
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Jawab: 

1. Boleh saja kok di blender, walaupun “ideal”nya memang disaring lebih baik. Kalau nyaring 

daging saya belum pernah maaf ya bun karena anak saya pakai BLW dr awal 6m, saya ga pake 

bubur2an hhe. Tapi mungkin bisa disiasati dengan memasak memakai daging cincang yg tidak 

terlalu berserat. Atau dagingnya dibekukan di freezer lalu diparut dan dicampurkan ke dalam 

bubur saat dimasak. 

2. Snack bisa potongan buah atau sayur kukus, kentang goreng, cookies homemade, puding, 

pancake dll banyak sekali bun dilahkan cari2 resep di internet yaa melimpah deh pasti hhe. Yg 

alami/homemade lebih baik tapi kalau sesekali diberikan cemilan yg beli jadi juga tidak apa2. 

kalau biskuit saya pernah coba nomnom cookies, itu homemade, GFF, no gulgar. bisa beli online. 

Pernah jg coba yummy bites itu bagus utk awal mpasi krn bentuknya gampang dipegang bayi 

dan rice cracker yg gampang lumat. Lalu snack puff utk belajar pincer grip seperti gerber dan 

happy baby. tapi sekarang udh ada snack puff versi lokalnya yg lebih murah merk promina atau 

cerelac gtu yaa lupa hhe. 

3. Bubur yg sudah lumatnya ya. 

 

• Nida Zakiya_Depok_7mo 

buat penyajian mpasi misal tersisa/kebanyakan, bisa taro kulkas trs angetin lg ga ya di food warmer gt 

buat dikasih di waktu makan selanjutnya? Makasih.. 

Jawab: 

Hi nida, Boleh aja tp kalau untuk bubur sebaiknya di awal setelah masak langsung dipisahkan ke tempat 

berbeda ya misal untuk 3 kali makan, lalu tutup dan simpan kulkas. Kalau sudah terkena sendok yg kena 

liur bayi sebaiknya tidak dipakai lagi khawatir sudah terkontaminasi.  

 

• Desy_bogor_6 bulan 27 hari  

 aku mau nanya nih, bayi ku smpe skr sudah MPASI blm bisa tengkurep otomatis dia blm belajar 

duduk, maen pengetahuan yg minim aku blm brani buat belajar bayi ddk smpe akhirnya aq serc2 tryta 

di usia 4 bln bayi sudah boleh belajar duduk jadi buat bayi ku dah tlat blajar ddknya, tp skr lagi aku 

latih sih, slama ini aku ngsih makan demi stroler itupun sudah yg paling tegak, tapi bayi ku ddknya 

miring2 dan jdnya ga tegap, kira2 ada saran supaya bayi ku makannya tegap? Dan dia sll mau muntah 

kalau maknanya aga padet, sll aku kasih aga cair sedikit. 

Jawab: 

hi bun desy, bisa disiasati dengan memberi ganjalan bantal/selimut di sisi kiri/kanan bayi agar tidak 

miring2 hhe. Sambil terus distimulasi duduknya ya bun. Untuk tahap textur, di usia anak bnda sekarang 

masih tidak apa2 lumat/cair tapi usahakan diajari naik textur perlahan2 yaa, sambil mulai dikenalkan 

kpd finger food juga boleh untuk merangsang pergerakan rahang dan belajar mengunyah. Masalah sulit 

naik textur ini soalnya nanti bisa berbuntut panjang bun kalau tidak diselesaikan sejak awal, hhe.  
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• Assalamualaikum saya Dini_Jakarta_mom Abid 5mos_  

Dimateri dijelaskan kalau anak harus mkn dgn posisi duduk tegak, bagaimana jika anak belum bisa 

duduk? Apakah aman tulangnya bila didudukan tegak? Atau Mpasinya hrs diundur sampai bs duduk 

tegak? Tq 

Lalu utk minyak bila memakai minyak zaitun yg  murni atau bukan jenis evoo boleh ga ya? 

Jawab: 

Tidak perlu ditunda, asalkan kepala nya sudah tegak. Saat MPASI harus duduk tegak disini maksudnya 

tidak boleh tiduran/rebahan. Didudukkan dengan bantuan tidak apa2, jadi sambil duduk tegak 

bersender di HC/BS diganjal bantal pun tidak apa2 atau sambil dipangku agak bersender ke badan ibu. 

sambil terus dilatih duduk tegak ya. Insya Allah aman utk tulangnya karena memang sudah 

milestone/masanya utk dapat duduk.  

Kalau evoo dan eloo termasuk "unrefined olive oil”/mentah sehingga aromanya masih kuat dan tajam, 
kandungan asli tidak banyak berubah. Kalau "refined olive oil" yang sudah lewat tahap pemurnian, yaitu 
dipanaskan dan ditambahkan zat kimia. sehingga rasa dan aroma nya lebih ringan. tentu kandungannya 
jg sudah banyak yg hilang dlm prosesnya. refined olive oil boleh diapkai utk memasak, menumis, 
memanggang, menggoreng, tp tidak utk dicampurkan secara langsung yaa bun. 
 

• Dian pertiwi_bogor_9m 

Jujur saya saat ni jd ibu yg merasa amat sgt bersalah.. Krn tdk.mempersiapkan mpasi anak sy sedari 

awal dgn baik.. Saya sering melakikan "dosa" ketika makan.. Yaitu memaksa dan mengajak anak 

main2 

Jadi, 

1. Bgmn cara menebus kesalahan saya y.. Krn skrg anak sy benar2 g mau makan.. Setiap mknan yg 

masuk dy sdh pintar mengeluarkannya, bahkan klo ada mkanan masuk dy langsung "oek" seperti tdk 

bisa menelan makan 

2.anak saya sdh punya 2 gigi seri bagian bawah, dgn GTM dgn kondisi bgtu petingkah booster chair 

dlm.proses makan dy, krn dy sdh merangkak dan merayap.kesna kemari 

3. Step awal untuk booster BBnya juga minta saran menunya y selama sepekan.. Terima kasih 

bantjannya untuk bisa menjawab segala kegalauan hati saya 

Jawab: 

Dear bunda Dian, 

1. tidak usah merasa bersalah berlebihan yaa bun, yg penting fokus ke solusi. Namanya juga kan lg 

belajar yaa hhe. Bisa dimulai dengan dicoba “healing” psikologis anak dulu. minta maaf ke anak,”maafin 
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ya kalau bunda suka maksa adik makan. Maaf kalau bunda belum bs memahami kemauan adik. Bunda 

temani adik belajar makan ya, ayo kita makan enak biar adik sehat” bisa coba di sounding berulang2 di 

saat mengeloni anak/saat anak akan tertidur. Setelah itu, bisa dicoba berbagai tips2 mengatasi GTM yg 

sdh dijelaskan di materi ya. Ingat kunci yg saya jelaskan di awal kulwap: stay positive, stay happy, buat 

acara makan menjadi menyenangkan, beri kepercayaan kepada anak dan sabaaar ya mom 

membersamai anak yg sedang *belajar makan* 

2. Qia di umur 9m waktu itu jg tdk betah duduk di BS/HC karena lg masa aktif2nya. Kalau sudah ga betah, 

saya pindah makan duduk lesehan sambil saya nyanyi2 sampe seret haha. Atau sambil makan saya 

sambil mengobrol/bercerita sama qia agar dia mau fokus duduk. Kalau sudah merangkak kesana kemari, 

sudahi dulu sesi makannya. Tawari lg 30 menit-1 jam kemudian. 

3. TIPS booster BB 

🚩list makanan utk booster bb : 

1. Yoghurt full fat plain (merk yummy) 

2. Ayam kampung bgn paha 

3. Beef (rib eye)  

4. Mangga 

5. Pisang 

6. Apukat 

7. Kelapa muda 

8. Keju 

9. Butter 

10. Makanan bersantan 

11. Salmon 

12. Ubi 

13. Jamur kancing 

Sumber: IG @elizabeth_zennifer 

🚩sajikan makanan double protein dan double karbo, jangan lupa tambahan lemak (evoo, eloo, vco, 

butter, margarin, minyak goreng, dll) 

🚩Bisa jg diberi suplemen tambahan zat besi krn kadang kekurangan zat besi bs pengaruh ke efektivitas 

penyerapan makanan dan ngaruh ke nafsu makan jg. 

 

• Assalamualaikum. Saya Fadhila, domisili Medan tp saat ini berada di Pekanbaru, usia anak 8 

bulan.  

Anak saya GTM selama hampir 3 minggu, hingga berat badannya turun. Dia sama sekali tidak mau 

makan bubur dan sufor (intervensi neneknya krn katanya asi sudah ga support). Jika diberikan finger 

food, dimakan sedikit, sisanya diberantakin doang. Dia hanya mau pisang, tomat, dan biskuit. 

Bolehkah memberikan tips khusus mensiasati anak GTM? 
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Jawab: 

Hi dear dhila, 

pastinya bikin ibu galaaau n stres ya kalo anak ga mau makan. nah tp itu kuncinya, MPASI ga boleeeh 

dibawa stress yaa 🤗 Seperti yg dijelasin di materi, anak bisa merasakan keresahan ibunya, perasaan 

mereka sensitif 😊 apalagi kalau sampe ada rasa tertekan atau mengarah ke trauma makan.  

Usia 8 bulan sepertinya memang masa anak lg aktif2nya, mungkin sedang mau tumbuh gigi, dll. Dulu Qia 

jg sempat menurun nafsu makannya di usia 8-9 bln.  

di materi udah di share beberapa tips menghadapi GTM ya, silahkan dilihat. mungkin bisa dicoba. 

Metode puasa 2-3 jam tanpa makan dan susu yg udah dijelasin di pertanyaan sebelumnya jg boleh aja 

dicoba. Coba makan sama², coba anak diberi kesempatan eksplorasi makanan, diberi kepercayaan utk 

makan sendiri. Dr berbagai pengalaman BLW emang bs jd salah satu alternatif GTM.  

Tapi makannya cuman dimainin, tapi yg masuk cuman dikiit.. 

kuncinya ibu nya harus extra sabaaaaar krn namanya anak sedang belajar makan yaa. Berikan 

kepercayaan kpd anak ya. Pelajari prinsip dan metode BLW. Kalau galau masalah turun BB, bisa 

dicobakan makanan2 booster BB yg udah di share sebelumnya. Sebetulnya di bawah 1 tahun ASI masih 

memegang peranan penting, jd bisa diusahakan jg dr ibunya, asupan gizi makannya ditingkatkan agar 

ASI jg semakin berkualitas. 

Oya jangan lupaa, doakan anak kita dlm setiap sujud kita. setiap kita masak dan menyajikan makanan 

utk keluarga jngan lupa doakan agar makanannya berkah 😊 semangat ya badai pasti berlalu 💪💪  

 

• Eva,bogor,16mo 

1. Anak cowk sya susah makan sejak usia 8 bulan sampai saat ini. Semua penyebab yg disebutkan di 

tips gtm, tidk ad di ank sya. Sejk 12 bulan sdh sy kasi menu keluarga, makan bareng..tpi ya makannya 

saupriit, suap sendiri ambil nasi sebiji2, gk mw disuapin. Kra apa penyebabnya ya? Apa krn sy kurng 

kreatif dlm menyajikan makanan?  

2. Ukuran kreatif itu apa ya? Menu mpasinya bervariasi? Rsa udh dimasakin macem2 itu anak tetep 

aja kurng doyan. 

3. Apa ad gitu suplemen penambah nafsu makan? Klu dri bumer nyaranin dicekokin ramuan jamu 

temulawak kencur kunyit asam jawa. Tp blm di eksekusi. Makasi sarannya :) 

Jawab: 

1.Hi bun Eva, anak nya umurnya hampir sama yaa dengan anak saya hhe. Di awal kulwap saya katakan 

bun, masa MPASI 6 bulan pertama memang masa krusial yg menjadi penentu pola dan cara makan anak 

di atas umur 1y. Coba bunda evaluasi sendiri, apa kira2 yang menjadi penyebabnya dulu di awal MPASI? 



Kulwap MPASI CERIA CACABUN 

IG:@komunitascacabun   blog:cacabun.wordpress.com    Fanpage : Komunitas Cacabun 

Apakah anak bunda di usia sekarang sudah dapat mengenali rasa lapar? Apakah dia bisa meminta makan 

saat ia merasa lapar? Kalau makannya masih seuprit mungkin di usia skrg anak bunda memang belum 

kenal rasa lapar. Coba bunda bisa terapkan metode puasa kepada anak, selama 2-3 jam anak tidak 

diberikan makanan apapun baik berat, cemilan maupun susu/ASI. Biarkan anak mengenal rasa lapar. 

Lakukan konsisten selama beberapa hari lalu berikan makan dgn jadwal teratur.  

2. wah pertanyaannya susah yaa ukuran kreatif apa hehe.. ada juga kok anak teman saya yg tiap hari 

dimasakin sayur sop atau bayam lahap terus makannya. Ibunya ga kreatif kan tuh hhe, tapi anaknya 

mau2 aja. Jadi beda anak beda treatment ya bun. Ga selalu juga harus menyajikan masakan yg Wah atau 

ribet. Kreatif disini bs diartikan juga dengan “pantang menyerah”. Contohnya, Kalau anak lg ga mau nasi, 

kasih olahan kentang. Kentang ga mau, kasi pasta, pasta gamau, kasi ubi dll. Anak ga mau makan sayur, 

sayur nya diolah ke dalam kroket kentang atau lainnya. Coba cari resep baru, berbagai alternatif lain..  

3. Jamu temulawak dan kunyit memang banyak digunakan sbg penambah nafsu makan. Silahkan saja 

dicoba berikan, efek pada tiap anak beda2. Tapi jangan dicekok ya bun. Malah menimbulkan trauma yg 

baru kepada anak. Kalau mau diberikan jamunya bisa diajak komunikasi, dibujuk, di sounding, bukan 

dipaksa.  

 

• Nama : desvy, Domisili : cilegon , Usia anak : 16bln 

1. Gimana ya bun caranya agar anak bisa makan daging, krn anak saya klo makan daging dilepeh2 

padahal sudah empuk..  

2. Klo anak makannya cuman habis 3 sendok makan bayi saja apakah nutrisinya sudah mencukupi 

Oia bun satu lg 😊 

Gmn ya caranya menyiasati agar anak mau makan sayur. Makasih 

Jawab: 

Hi bun desvy,  

1.Qia saya ajari makan daging sejak 6m di awal mpasi saya berikan daging iga yg dimasak empuk sekali 

(bisa pakai slow cooker atau kompor biasa masak 3 jam). Itu awalnya dia isap2 saja tapi lama2 bisa 

ditelan dagingnya krn empuk sekali. Tapi karena belum mahir mengunyah, saya seringnya beri daging 

cincang dalam campuran masakan atau daging di blender dicampur nasi dan kuah kaldu. Lalu setelah 

gigi semakin banyak, saya coba suir2 kecil searah serat daging. Sekarang 17m saya sajikan dengan 

potongan kecil atau suiran kecil agar tidak lama mengunyahny. Silahkan cek jg IG @ceritablw ya disana 

pernah dibahas tips makan daging. 

2. Nutrisi sudah tercukupi atau engga itu sebetulnya indikator utama nya dari grafik pertumbuhan anak 

baik berat, tinggi, maupun lingkar kepala. Kalau semua ada di grafik hijau, pertumbuhan normal, anak 

sehat, berarti sebetulnya gizinya mencukupi utk tumbuh kembang. Tapi mungkin ada anak yg doyan 
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makan bgtt, sehingga asupan makanannya masih jd daging yg chubby. Ada anak yg makan ya pas2an 

dgn kebutuhan energi jd keliatan kurus hhe. Tidak apa2 bun setiap anak memang berbeda  

3. Sekali lg, masa awal mpasi lah yg menentukan pola dan selera makan anak. Sejak awal mpasi dulu 

apakah bunda memberikan cukup waktu bagi sang anak mengeksplorasi rasa, bentuk, warna sayur2an? 

Jka anak dibiasakan sejak dini makan sayuran dan ia merasakan bahwa sayuran itu enak seharusnya 

anak tdk picky eater makan sayur. Kalau sejak awal mpasi sayur di blender campur dlm bubur, maka 

mungkin anak merasa asing/aneh dgn rasa sayur asli. Perlahan perkenalkan setiap hari dg sayur, kalau 

terlanjur sulit sayur harus kreatif penyajiannya bun hhe. Misal dibikin sayur tempura goreng, smoothies 

sayur campur buah, campur dalam omelette, perkedel dll. 

 

• Saya Sonia, Baby usia 8mo 

Mau tanya, sebetulnya utk mpasi anak diatas 1yo itu,secara ilmu gizi,lbh baik mana antara 

memberikan tambahan susu uht,sukam,sufor,atau yg mana ya? 

Krn sy melihat banyak ibu kekinian yg lbh memilih susu uht dibanding sufor,boleh dijelaskan apakah 

ada alasan tertentu? 

Terima kasih bu momod dan ume 💐 

Jawab: 

Hi Sonia,  

Simpelnya, susu pasteurisasi dan UHT itu adalah susu yang lebih fresh dibandingkan sufor, sehingga 

kelengkapan kandungan gizi susu jauh lebih asli dari susu formula. Susu formula sudah melalui proses yg 

panjang, dari cair dikeringkan jadi bubuk. Kandungan gizi alami nya sudah hilang, untuk mengganti yg 

hilang lalu di berikan tambahan vitamin, mineral dan bahan lain.  

Kalau pilihan antara susu kambing atau sapi, katanya kandungan susu kambing memang lebih baik ya 

dari susu sapi tapi sepertinya susu kambing segar lebih sulit didapat. Kalau saya pribadi memilih utk 

memberikan pasteurisasi/UHT susu sapi dibandingkan sufor. susu kambing saya belum pernah coba.. 

Perbedaan masing2 bisa dilihat di gambar berikut yaa.. 
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Gambar 7 

Gambar 8 
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• Asti Handayani, Bogor, 4 bulan 

Thanks a bunch, Bun! Materinya komplit, kalau ubek2 google justru pening, infonya terlalu general, 

kurang mengerucut, bingung sendiri filternya 😅 

Buat dasar perMPASIan Insya Allah teredukasi dengan baik dari sini, bahkan tentang menu tunggal 

aku berencana tiru plek plek dari sini hehe.. 

Yang mau aku tanyain, gimana kita tahu indikator anak sembelit, setelah makan poopnya gimana? 

Selama ASI kan poop jarang banget, bisa 3hari sekali, setelah MPASI poop yang normal seperti apa? 

Frekuensi, warna, tekstur?  

Antisipasi kalau sembelit? Atau reaksi alergi? Atau malah mungkin diare? Karena kan DSA ga bisa 

diakses 7 hari 24 jam, misal sembelit pas malam, atau pas weekend.  

Thank you 😘 

Jawab: 

Hi Asti, setelah MPASI idealnya frekuensi pup sehari sekali. Ada artikel bagus ttg pup bayi bisa dilihat di 

https://duniasehat.net/2014/02/16/serba-serbi-feses-bayi/  

Untuk warna dan textur pup bayi bs dilihat di gambar berikut.  

 

 

 

Gambar 9 

Gambar 10 



Kulwap MPASI CERIA CACABUN 

IG:@komunitascacabun   blog:cacabun.wordpress.com    Fanpage : Komunitas Cacabun 

Untuk mengatasi sembelit berikut tipsnya. 

SEMBELIT PADA BAYI MPASI 

Jika bayi sembelit, perlu dievaluasi pola dan 

menu makan sebelumnya agar diketahui 

jenis makanan apa yg dpt membuat 

sembelit (beda2 pada setiap bayi). Tapi pd 

umumnya ada list bahan pangan yg tinggi 

serat rentan memicu sembelit sehingga 

disarankan tidak diberikan berurutan dalam 

menu tunggal dlm satu hari (pagi-sore) atau 

beda hari (sore-pagi).  

Pepaya 

Wortel 

oat 

mangga 

pisang 

jagung 

kangkung 

bayam 

buncis 

apel 

tempe 

brokoli 

ubi 

beras merah 

sawi 

terong 

kentang 

labu kuning 

singkong 

kacang²an 

 

bayi butuh serat, tapi kalau terlalu banyak justru memberatkan kerja pencernaan. padu padankan dgn 

yg rendah serat, lemak tambahan, air putih, ASI.  

Sumber: FB Homemade Healthy Baby Food 

 

Gambar 11 
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TIPS MENGATASI SEMBELIT 

Nah kalau bayi sembelit, metode yang bisa memperlancar BAB bayi yaitu:  

↪3F: fluid, fiber, fitness  

🚩Fluid: berupa pemberian cairan seperti air putih. Tapi kalau bayi sdg sulit minum air putih bs jg 

diberikan kuah kaldu atau air dicampur sari buah 

 

🚩 Fiber: bisa didapatkan dari buah dan sayur. Asupan serat diperlukan, tp utk bayi dibawah 1 tahun 

asupan serat berlebihan malah bs menyebabkan sembelit. Jadi serat dikonsumsi dlm porsi yg 

secukupnya. Ada beberapa buah tertentu yang bisa digunakan untuk memperlancar BAB bayi, yaitu: 

🍐P fruits: pear (xiang li), peach, plum, prune, papaya. 

Nah tapi untuk buah ini biasanya cocok2an. Ada jg yg makan pepaya malah bikin susah pup. Ada yg 

cocok makan buah dgn air banyak seperti melon,semangka,buah naga. Jd perlu dicari tau sendiri ya 

moms buah apa yg cocok dgn babynya. 

 

🚩Fitness, yaitu dengan pijat bayi. Pijat di bagian perut penting untuk melancarkan pencernaan. 

Pijatnya dengan membentuk huruk ILU terbalik pada perut bayi.  

Lalu gowes, yaitu menggerakan kedua kaki bayi seperti menggenjot sepeda sementara bayi dalam posisi 

berbaring. . 

Selain metode 3f diatas, ada juga mommy yg mengatasi sulit BAB dengan: 

- konsumsi yoghurt  

- Berendem air anget biar badannya rileks  

- Oles minyak adas di perut 

- Angkat kaki ke arah perut saat bayi mengedan 

- Gendong bayi dalam posisi berhadapan dan kakinya ditekuk jadi bayi duduk di tangan 

 

Tips diatas mungkin tidak berhasil pada semua anak, kembali lagi pada kenyataan bahwa masing2 anak 

memang berbeda. Jika sembelit sudah parah, lebih baik hubungi dokter ya mommy.  
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Sumber: 

@baby.qianna 

http://mamakukokihandal.com 

http://putrislog.blogspot.co.id 

• Hallo mom, bayi saya umur 7 bulan awal mpasi sekitar 1 bulan yg lalu atau usia 6 bulan, 

 saya mencoba menerapkan metode bubur saring terkadanh diselingi dengan pemberian finger food 

berupa buah potong tetapi bayi saya sepertinya tidak menyukai bubur saring karena setiap kali 

disuapi selalu dilepeh dan berujung rewel walaupun sudah ditawari lebih sering selalu seperti itu jadi 

kadang saat saya makan nasi dengan lauk ikan misalnya saya coba suapi dan dia biasanya mau 

sementara itu buah pemberian buah potong pun kurang maksimal karena biasanya saat disajikan 

hanya sedikit sekali yg masuk bahkan dia lebih sering dibanting si buah tsb apalagi piring atau 

mangkok tempat saji. saya masih bingung dg metode apa yg harus saya terapkan, terlebih utk menu 

utk kondisi anak saya skrg. Terima kasih informasinya ^^ 

Jawab: 

Hi mom, wah pintar tuh baby nya sdh mau makan nasi. Gpp kok bun, ga usah pusing metode mana yg 

dipakai. ikuti kemauan anak aja ga harus texturnya sesuai panduan. Jika anak enjoy diusapi nasi ya 

lanjutkan. Kalau anak lg mau makan sendiri ya silahkan, pelajari lebih lanjut ttg BLW yaa. Kalau makan 

buah potong baru sedikit yg masuk, ya wajar kok bun namanya jg masih belajar makan. Sering2 aja 

diberikan, semakin sering latihan insya Allah makin mahir makan dan semakin banyak yg masuk. Untuk 

penyajiannya di umur 7bln tdk perlu pakai piring dulu bun, letakkan saja di tray nya, agar anak tidak 

terpecah konsentrasinya dan fokusnya dengan makanan saja. Nanti di umur 9-10 bulanan boleh dicoba 

lg berikan dalam piring sambil priingnya kita pegangin agar tdk dibanting sambill disounding, ini piring 

wadah makanan yaa bukan utk dimainkan.. goodluck bun 😊 

 

• Anggi_Jaktim_6bulan2minggu 

Anak saya mix antara SF dan BLW, tapi kalo saya perhatikan dia sangat menikmati ketika sesi makan 

dengan metode blw, kemarin saya coba dgn menu ayam rebus dan ternyata dia sangat pintar 

mengunyah, sedangkan ketika dgn SF dia ogah2an malah sendoknya dia coba masukin sendiri. Apakah 

anak saya memang "lebih berbakat" menjadi anak blw? lalu bagaimana baiknya melanjutkan mpasi 

ini, sf saja, blw saja atau di mix? lalu dalam satu sesi makan blw, karbo protein dll apakah wajib selalu 

ada? bagaimana dgn tekstur seperti nasi dan oat, bagaimana cara menghidangkannya? Terima kasih 

Jawab: 

Hi mom, memang ada anak yg dr awal MPASI sudah memperlihatkan kecenderungannya utk BLW. 

Seperti anak saya juga seperti itu dulu hhe. Metode apa yg harus dipilih? Kalau mom sudah pede 

berBLW, sudah memiliki kepercayaan terhadap anak ya silahkan lanjutkan berBLW insya Allah banyak 
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manfaatnya, tapi pelajari betul dulu ya ttg BLW. Tapi kalau mom belum terlalu pede, masih mau mix SF 

silahkan saja, asalkan bayi *tidak dipaksa*, ikuti saja keinginan bayi. Tapi jangan sf saja menurut saya, 

sayang kalau ketertarikan baby thdp BLW tidak dikembangkan dan diarahkan sejak awal 😊 

“Idealnya” 4 bintang selalu ada dalam setiap sesi makan. Tapi terkadang sulit ya, kalau saya pribadi 

minimalnya 4 bintang tsb terpenuhi dalam 1 hari.  

Textur nasi dan oat utk BLW maksudnya? Nasi bisa dibentuk bola2 nasi, atau awal BLW saya biasa 

membuat nasi dicampur dalam omelette/pizza nasi. Beberapa resep bs dilihat #blwbabyq atau search di 

akun IG BLW lainnya ya hehe. Untuk oat saya biasa pakai pre-loaded spoonfeeding. Jadi saya yg 

menyendokkan/menaruh oat disendok. Lalu sendok diberikan kepada anak, dibantu arahkan ke mulut. 

Oat bisa juga dijadikan cookies, muffin, atau campuran masakan lain. 

 

• Akmalya: Lina_Jakarta 

1. Bunda qia adakah contoh alat ukur untuk mengukur asupan garam dan gula harian bayi (supaya 

garam tidak lebih dari 370 miligram dan gula sekitar 100 kalori)? 

2. Bunda qia termasuk yg menganut 2 minggu awal mpasi dg menu tunggal atau langsung 4 bintang? 

3. Di dalam menu 4 bintang kan ada sayur/ buah. Apakah kalau udah ada sayur, tidak ada buah tidak 

apa2, begitu juga sebaliknya? 

4. Bisa tolong dijelaskan bagaimana cara menghitung/ mengukur kalori? 

Trimakasih 🙏🏼😊 

Jawab: 

Hi bun Akmalya,  

1. Kalau yg saya sampaikan di materi kan patokan sesuai teori ya, kenyataanya saya ga pernah 

diukur secara pasti kok, ribeet lah mikirinnya hehe. Pakai insting aja. Prinsip saya not too salty, 

not too sweet. Garam atau gula cukup sejimpit jari, coba dirasakan oleh bunda terlebih dahulu 

sebelum dikasih ke bayi.  

Saya pribadi belum menambahkan garam dan gula ke masakan mpasi saat Qia berumur 6-8 

bulan. 9 bulan ke atas baru saya perkenalkan sedikit-sedikit. Tapi kembali lagi kepada masing-

masing ibu keputusannya. 

2. Qia menu tunggal cuma 1 minggu aja, setelah itu langsung 4* karena kebetulan Alhamdulillah 

Qia ga ada riwayat dan keturunan alergi jadi saya lebih santai. 

3. Sayur dan buah komponennya sama yaitu vitamin dan mineral. Jadi boleh saja salah satunya, 

tapi kalau saya berusaha tetap ada sayur dan buah dalam 1 hari. Misal buah diberikan sebagai 

snacknya. 

4. Saya ga pernah kalau mau makan ngukur kalori dulu bun, pusing amaat hehehe. Tanyakan ke 

ahli gizi saja yaa bun mohon maaf 😊 untuk mengukur asupan makan, saya biasa pakai takaran 
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sesuai ukuran tangan yang sudah saya share gambarnya di materi yaaa, lebih simple utk aplikasi 

sehari-hari hhe. 

 

• Aisyah ibadi_Depok_4,5bln 

kalau langsung menu 4*, cara ngetes alergi atau engga nya gimana ya, terus takaran gula garam yg 

aman bagaimana 

Jawab: 

Kalau memang bayi tidak ada riwayat atau keturunan alergi sebetulnya cukup aman untuk langsung 4*.  

Cara mengecek alergi saat 4* bisa dengan tidak berturut-turut memberikan makanan yang baru 

diperkenalkan atau biasanya beresiko tinggi alergi. Misal makan pagi diberikan campuran udang dalam 

makanan 4*, saat makan siang dan malam jangan perkenalkan makanan baru misalnya ikan yg juga 

rentan alergi. Tapi berikan makanan yang sudah pernah dicobakan dan tidak ada reaksi alergi. 

Beberapa bayi sudah ada riwayat alergi sejak ASIX, biasanya dari makanan yang dikonsumsi ibu lalu 

berpengaruh ke bayi setelah meminum ASI. Jika kondisi seperti itu, sebaiknya diawali menu tunggal saja 

dulu dan baiknya konsultasi terlebih dahulu dengan DSA. 

Pertanyaan ttg garam gula sudah dijawab sebelumnya ya. 

 

• Tia Kresnaputri_Bogor_6bulan 13hari 

Mom kan anakku udah mulai aku kenalkan 4*, memang agak susah menghabiskan makannanya, 

kadang cuma satu sendok makan aja, nah itu juga lama makannya (aku kasih waktu 30'). 

Pertanyaannya, kalau aku buat bubur saring kadang tuh dari teksturnya padat (sesuai umurnya) 

sampe buburnya jadi mencair, itu gapapa Mom ? Apakah kandungan nutrisinya jadi kurang padat ? 

Bagaimana cara mensiasatinya ya Mom ? Terima kasih Mom. 

Jawab: 

Hi mom Tia, 

Iya kalau bubur dibiarkan agak lama memang suka jadi agak mencair ya texturnya, otomatis volumenya 

akan bertambah sehingga kurang padat. Kalau mau saringnya sedikit-sedikit dulu saja sehingga tidak 

tersisa banyak, karena umur 6 bulan emang masih sedikiit porsi makannya.  

 

• Asslmu'alaikm ww momod nisaa, izin bertanya. Nur_padang_9 bln2hari.  

Pertanyaan: 

1.Bayi saya sudah bs makan nasi penyek atau makanan yg dilumatkan oleh jari sejak 8 bulan. Dia sdh 

membuat gerakan mengunyah walau gigi dlm proses muncul. Tapi kata temen bisa menimbulkan 
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invaginasi. Jadi apakah bayi harus makan sesuai tekstur di usianya?bayi temen lain ada yg udh bs 

makan nasi sejak 7 bln..baiknya gmn ya mba? 

2. Kapan bayi boleh dikasih kerupuk2 goreng yang dijual di pasaran?tujuan untuk gigit2 dan dipegang.. 

Jawab: 

Walaikumussalam bun nur,  

1. sudah saya jelaskan ya di materi silahkan dibaca. Tidak harus saklek sesuai panduan. Pencernaan 

anak Insya Allah sudah siap di umur 6 bulan utk makan nasi biasa. Anak saya makan nasi biasa 

dari awal mpasi, banyak anak yg ber-BLW lain yg juga makan nasi dan Alhamdulillah tumbuh 

baik-baik saja. Setau saya, invaginasi itu adalah penyakit yang penyebabnya belum diketahui, 

belum ada penelitian khusus bahwa makan makanan tidak sesuai panduan textur adalah 

penyebab invaginasi. 

Jadi tidak apa-apa lanjutkan saja bun pemberian nasi, jangan turun textur lagi. Apalagi dedek 

udah bisa belajar mengunyah itu bagus sekali 😊 

 

2. Saya pribadi memberikan kerupuk untuk Qia baru ketika ia umur 1 tahun ke atas. Bukan apa2, 

dari pengalaman banyak ibu kerupuk itu bikin “nyandu” buat anak bayi hahaha. Kita aja doyan 

bgt apalagi anak bayi hhi, takutnya lebih mau makan kerupuk saja dibanding makanan lain hhe. 

Kalau untuk gigit dan pegang bisa pakai makanan lain seperti apel diiris tipis sekali, buah2an lain, 

sayur kukus, boleh juga diberikan biskuit bayi. Salah satu biskuit bayi yang texturmya mirip 

kerupuk bisa diberikan seperti snack yummy bites. Itu dari awal mpasi sudah saya berikan 

kepada Qia. 

 

• Ishfi Aryahiyyah_Bekasi_7 bulan 

Assalamualaykum mba ume yg disayang Alloh, salam kenal 😍 

 Terimakasih atas penjelasan MPASI nya yg gamblang karena sudah menjawab beberapa kegalauan 

saya. Yang mau saya tanyakan  

1. apa saja food combaining yg tidak dibolehkan dan dibolehkan? Takutnya niat hati mau 

memperkaya bahan makanan tapi malah menghambat penyerapan salah satunya. 

2. Jika saya menggoreeng bahan makanan, misal ikan goreng, kentang goreng dll apakah itu sudah 

berarti menambahkan lemak tambahan? 

Terima kasih🙆 
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 Jawab: 

Waalaikumussalam bun Ishfi, 

1. Yang saya tahu, pemberian makanan tinggi zat besi akan lebih optimal penyerapannya jika 

dibarengi dengan konsumi vitamin C. Jadi misal setelah memberikan menu daging, berikan jeruk 

atau air jeruk kepada bayi. Selain itu, saya pernah dengar kalau susu dan produk olahan susu 

(dairy product) kurang baik dikonsumi dengan daging-dagingan karena akan menghambat 

penyerapan zat besi. Kombinasi lainnya saya kurang berkapasitas menjawabnya mohon maaf 

yaa, karena saya tidak mendalami ilmu food combining. Silahkan ditanyakan kepada yang lebih 

ahli. 

2. Kalau saya menganggap sudah ada tambahan lemak, apalagi untuk menu-menu BLW. 

 

• Siska, banten, bayi 10 bln 

Bayi saya tidak diberikan susu formula. Hanya asi dan mpasi. Utk memenuhi kebutuhan kalsiumnya, 

apakah aman usia 10bln, setiap hari diberikan keju? Apa saja alternatif sumber kalsium yg bisa 

diberikan utk anak 10bln menurut pengalaman uma? 

Jawab: 

Qia juga pecinta keju banget, kalau ada keju makannya lahap hehe. Dulu juga saya berikan hampir setiap 

hari. Selang seling dengan pemberian yoghurt. Alternatif makanan lainnya yang tinggi kalsium bisa 

dilihat di gambar berikut ya. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 12 
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• leni_tangsel_7mo20d 

1. kalo memilih metode blw, kan bayi ga langsung bisa makan banyak, kl yg dimakan dikit, bgmana 

cara mencukupi kebutuhan makan nya? apa cuma yg di makan bayi sendiri?  

2. di materi ditukiskan usahakan setiap kki makan tidak lebih dr 30mnit nah kl misal bayi lagi susah 

makan, dlm waktu 30 menit cuma beberapa suap (sendok bayi) sj yg berhasil dmakan bagaiman? kita 

sudahi acara makan nya apa bgamna?  

3. bgmana cara agar bayi makan nya ga di emut? sudah dicoba dgn perkenalan konsep lapar ke anak 

sy tp belum sepenuhnya berhasil, kl sudah lapar yg ada malah ngrengek dan nangis, ga mau makan 

😩 bgamaina sbaiknya? 

4 . krn lg ga diare, ank sy jd pemilih makanan (faktor keturunan juga mungkin, krn ayahnya dl pas 

seumuran anak sy jg begitu), skrg mau nya cuma oat+evoo/oat+susu. sudah dicoba kreasi macem2 

sbisa sya. udah dicoba oat campur bahan makanan yg laen, tp nihil. selalu mentog di suapan ke3-5. 

baiknya gmna? apa sy kasi oat terus aja? 

Jawab: 

1. Iyaa betul sekali, di awal BLW bayi terlihat makan sedikit. Tapi bisa diingat bubur/puree bisa saja 

“terlihat lebih banyak” yg masuk karena textur yg lumat dan sdh ditambah pengencer/air. 

Apakah mencukupi kebutuhannya? Nah sekali lagi, disinilah letak pentingnya “kepercayaan” yg 

saya jelaskan di awal. Kayak gampang ya ngomongnya tapi prakteknya suliiiiit bgt ya hha. tapi 

saya selalu berprinsip, mendingan makan sedikit, mending ada makanan yg masuk kan daripada 

ga masuk sama sekali? Mending bayi makan sedikit dulu tapi happy, daripada bayi dipaksa 

Gambar 13 
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makan dan trauma berpengaruh ke pola makan ke depannya. Bersusah2 dahulu, memetik 

hasilnya kemudian. Insya Allah 😊 

2. Lebih baik sudahi dulu, bisa coba tawarkan makan lagi 30 menit - 1 jam kemudian. Boleh dengan 

menu sama, boleh juga dengan menu berbeda. Karena kita ga pernah tau selera anak lagi mau 

makan apa, enak yaa kalau bayi udah request bisa minta makanan apa haha.. tapi karena belum 

bisa, maka kita harus memberikan pilihan variasi kepada bayi kita. 

3. Qia dulu juga pernah sempat diemut, saya terus contohkan cara mengunyah dan menelan 

depan dia. Saya juga pakai lagu karangan sendiri. Saya ketok2 mulutnya yang lagi ngemut sambil 

nyanyi “kunyah kunyah, telan telan, habiskan makanan, ayo kunyah2 ayo telan2, habiskan, 

makanan”... kira2 begitu hahaha. Coba bun bisa bikin lagu karangan sendiri juga, Insya Allah 

saya percaya komunikasi yg baik dan sounding cukup efektif. 

4. Oat terus-terusan kurang bagus juga sih ya, karena oat seratnya cukup tinggi. Variasi menu 4* 

tetap perlu ya utk asupan gizinya, perlu untuk perbendaharaan rasanya. Boleh sajikan oat untuk 

memancing anak mau makan sambil disiapkan dan ditawarkan makanan lain juga pada tiap sesi 

makan. Tidak apa-apa baru 3-5 suap saja, segitu juga sudah lumayan kan.. terus semangat yaa 

jangan menyerah berkreasi 😊 

 

• Fauzia_depok_8 bulan 

Pertanyaan 

1. Anak sya awal mpasi mnggunakan metode konfensional (lebih ke who), dan diumur yg skrg ingin 

coba responsife feeding dg BLW, bagaimana tips nya ya? 

2. Bagaimana mendisiplinkan jadwal makan yg baik n benar pd ank ketika anak diasuh olh orng lain. 

Krn sy udh coba bikin jdwal makan, di awal berjalan baik (wktu ada saya blm masuk kntor), tp pas 

mulai diasuh org lain jd brntakan jdwalnya, dan malah frekuensi mkannya jd ga bagus, yg hrusnya 3x, 

jd cuma 1x, dan berujung gtm. 

(disini yg mengasuh neneknya) 

Jawab: 

1. Kalau dari awal SF lalu mau beralih ke BLW, tipsnya hanya SIAP MENTAL dan SABAR. DI awal 

BLW pasti anak hanya akan terlihat makan sedikit saja, belum terlalu mahir mengunyah dan 

menelan. Maka dari itu sebetulnya BLW lebih baik mulai dikenalkan sejak dari 6m, saat memang 

kebutuhan asupan makannya masih sedikit. Seiring bertambah usia kan kebutuhan gizi juga 

semakin bertambah ya. Jangan pasang ekspektasi terlalu tinggi dulu terhadap anak karena pasti 

dibutuhkan waktu adaptasi terlebih dahulu. Namun tidak ada kata terlambat kok bun, justru 

bagus kalau mau mulai mencoba. Pelajari lebih lanjut ya ttg BLW. 

2. Sepertinya perlu ada kesepakatan dan komunikasi yg baik dulu antara ibu dan neneknya. 

Prinsip-prinsip apa yang bunda terapkan saat memberi makan dibicarakan dengan baik2 dengan 

neneknya. Bunda juga bisa coba bicarakan dari hati ke hati apa saja kendala selama ini dalam 

memberi makan, sharing dan berdiskusi dengan neneknya. Hal ini memang paling sulit ya bun 
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karena tidak ada yang sesabar ibu. Apalagi mau mencoba BLW dalam kondisi bunda bekerja. 

Wah PR besarnya ini adalah meyakinkan neneknya untuk mau berBLW, biasanya cukup sulit 

edukasi kpd nenek kakek hhe. Banyak working mom yang mengalah, akhirnya kalau dengan 

nenek SF, saat dengan ibu baru berBLW. Silahkan disesuaikan dgn kondisi bunda. Semangat ya 

bun.. 

 

• Ceayu_Bintaro, tangerang_5bulan17hari_Pertanyaan :  

1. Jika saya menggunakan metode BLW sebaiknya di minggu pertama mpAsi apa yang terlebih dahulu 

diperkenalkan pada bayi (misal karbohidrat atau sayur dan buah)  

2. Untuk memulai mpAsi dengan metode BLW apakah harus genap di usia 6bulan, atau boleh lebih 

awal?* 

Terima kasih momod 😘 

Jawab: 

1. boleh apa saja sesuai yang ada di rumah, sesuai keyakinan dan kenyamanan ibu dan bayi 😊 tetap 

ikuti aturan WHO ttg penyajian makanan bergizi sesuai 4 bintang, jangan tunda pemberian protein ya.  

2. sudah saya jelaskan sebelumnya ya, kalau anak sudah menunjukkan tanda kesiapan makan, silahkan 

boleh dimulai “latihan”. Jadi hanya perkenalan yaa sekali-kali diberikan makanan untuk mengenal rasa, 

textur, warna dan latihan memasukkan makanan ke mulut. Lebih baik lagi jika dikonsultasikan lebih dulu 

dengan dokter yang pro-BLW. Belum semua dokter pro-BLW ya, karena mereka mengikuti panduan 

MPASI baku dr WHO, kebetulan BLW belum dibuat panduan resminya oleh WHO. Maka, cari info 

terlebih dahulu DSA yg pro BLW di daerah bunda. 

 

• Nama : Nataly, Domisili : BSD, Umur anak : 1y 5m 

Pertanyaan : 

Terimakasih sudah membaca pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, 

1. Sesuai dengan materi, BLW : membiarkan anak memilih asupan nutrisinya sendiri sesuai yg mereka 

butuhkan. Lalu bagaimanakah dengan ADB? Mengingat Zat besi juga dibutuhkan untuk pertumbuhan 

si kecil.  

2. Bgmn dengan GTM yg berkepanjangan? 

3. Anak saya makan porsinya tidak sampai 250ml skali makan. Apakah memmpengaruhi 

perkembangannya? Anak saya makan sekitar 150-180ml. Dengan menu makanan dewasa. 

Terimakasih 😊😊 
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Jawab: 

1. hhe ini yang sering dipertanyakan ya mengenai ADB pada anak BLW. Faktanya, ADB terjadi tidak 

hanya pada anak BLW kok, anak SF jg banyak yg terkena ADB. Yang salah bukan metode pemberian 

makannya. Kalau pakai metode SF tapi anak GTM, sama aja sedikit yg masuk kan bun. Walau dengan 

metode BLW, tetap harus kita perhatikan menyajikan makanan yg tinggi zat besi, tetap harus sering 

ditawarkan dengan berbagai variasi. Untuk preventifnya, selain dr asupan makanan saya pribadi memilih 

memberikan suplemen zat besi kepada anak saya. Ini jg sudah disarankan oleh IDAI, silahkan 

dikonsulkan dengan dokter anak terpercaya. 

2. Ini ada artikel yg cukup bagus ttg GTM silahkan dibaca ya bun  

http://rini.suluhaningtiyas.com/gimana-seh-cara-mengatasi-gtm-pada-anak/ 

3. panduan tsb hanya “ideal”nya, tapi yaa kan kita ga selalu bisa kondisi ideal yaa hhe.. porsi makan 

orang dewasa juga berbeda-beda kan yaa sesuai kebutuhannya. Anak saya jg tidak selalu 250 ml kok. 

Kecukupan gizinya dilihat dr grafik tumbuh kembangnya sesuai atau tidak. Lebih lanjut ttg ini lebih baik 

konsul ke ahli gizi atau dsa ya 😊  

 

• Agustina_Depok_6.5m 

Tanda bayi sudah merasa kenyang ketika makan itu apa mb? Saya pke metode BLW. Makasih 

Jawab: 

Beberapa indikator yg bisa diilihat biasanya: jika anak sudah tidak betah di HC, menangis, meronta minta 

turun, tidak lagi memasukkan makanan ke mulutnya, menjatuh-jatuhkan makanan dari tray, menolak 

makanan jika ditawarkan, biasanya saya sudahi sesi makannya. Di bawah 1y, anak masih belajar untuk 

makan sampai “kenyang”, terkadang ASI masih diandalkan oleh bayi utk membuatnya kenyang. Tdk 

apa2, tetap terapkan pola makan teratur, lama kelamaan2 di atas 1y ia sdh lebih paham konsep 

“kenyang” dengan makan. 

 

• Tere, jakarta, 13 bln 

Mau tanya, solusi untuk bayiku bagaimana ya? Untuk makan dia mau, tp porsinya kecil sekali, paling 

cuma beberapa suap, lbh suka makan sayur dan buah, untuk makan makanan pokok, cenderung susah, 

jadwalnya saat ini: 

06.-07. Bangun 

07.30- 08 makan pagi lnjt mandi 

10/11 di tawari makan, atau biasa nenen kalo ngantuk 

13/14- bangun tidur d tawari makan siang 

http://rini.suluhaningtiyas.com/gimana-seh-cara-mengatasi-gtm-pada-anak/
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16/17 - di tawari makan sore/snack-lnjt mandi 

19an- makan sore/snack 

Tp biasa kalau sdh nga mau makan pagi, sdh kacau jadwalnya, saya cenderung kasiin cemilan yg dia 

mau bisa 30 min sekali, cemilan yg dia suka kacang tanah d presto, bisa abis 10 butir, kalau lg mau klo 

nga cuma 2 butir saja, jagung pipil rebus, corn flake, jmlahnya sedikit2 kira2 2 sdm saja...  

Vitamin dulu rutin sangobion baby, skrg sdh mulai jarang d berikan, sempat kasi moller trans, tidak 

ada efek... 

Anaknya nga mau sufor, hanya mau nen langsung 

Kalau tidur malam masi suka terbangun 2 jam sekali(sy pikir krn dia masi lapar, tp siang sore nga mau 

makan jg) 

Anaknya aktif, jalan terus sepajang hari muter2 rumah, baru diem waktu tidur... 

Gigi sudah 4, kyknya mau tumbuh yg ke 5.. Tp kyknya bukan problem gigi de, soalnya sebelum mulai 

keliatan giginya, uda susah makan...  

Trimakasiih sudah berkenan baca, mohon tanggapannya untuk perbaikan cara pemberian makan anak 

saya... 

Ooo iya, bb anak saya termasuk kecil... Tp sejauh ini perkembangannya normal, dari dsa di bilang baik, 

hnya makannya saja yg kurang 

Jawab: 

Hi bun Tere,  

Sesuai saran salah satu DSA, kalau memang BB anak tertinggal dan perlu mengejar memang tidak apa 

persering tawarkan makan dengan menu cemilan yang tetap bergizi. Sehingga dalam 1 hari tetap 

terpenuhi kebutuhan gizi 4*nya. kalau sedikit-sedikit tapi sering kan jadi banyak juga yaa asupannya 

hehe..  

Tapi kalau BB sudah normal, dapat mulai diperkenalkan kembali jadwal makan teratur. Bisa dicoba 

metode puasa yang sudah dijelaskan. Hindari memberi camilan sampai waktu makan besar sehingga 

anak betul2 tau kalau lapar itu dia akan makan. Buat suasana makan juga kondusif dan happy yaa.. 

menawari makan anak harus selalu saat mood anak paling baik. 

Oya kalau perkembangan dan pertumbuhan sejauh ini baik, walaupun BBnya irit, mungkin memang tipe 

anak bunda yang makan “seperlunya”. Asupan pas2an dengan energi yang dikeluarkan. Tidak apa-apa 

sejauh BB masih di garis hijau dan semua normal. 
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