
TIPS MENGATASI

HARUMI AINI

GTM & PICKY EATER



MOMMILENIALS

mommiesdaily.com

SOCIAL MEDIA ERA

Sebagai ibu yang hidup di era sosial media, kehidupan sehari-hari kita
 tentu tak luput dari pemakaian sosial media. 

Termasuk juga saat mencari berbagai informasi mengenai parenting.



Hasil Browsing MPASI di Socmed

Peralatan MPASI

Bahan MPASI

SF/BLW Resep MPASI

Stunting, ADB, dll Role-model MPASI

Berbagai ilmu tentang MPASI juga bisa kita dapatkan dengan mudah di social media.



Tsunami 
Informasi

Tuntutan Tinggi
Ekpektasi Tinggi

Stress Saat 
Terjadi Masalah

MPASI

Hasil Browsing MPASI di Socmed

Ibu Lupa 
Menyiapkan 

Mental

Terkadang, terlalu banyak sumber informasi juga membuat kita bingung dan 
kewalahan, sehingga sulit membedakan yang benar dan sesuai dengan kondisi 

masing-masing. Selain itu standar di sosial media juga bisa menciptakan ekspektasi 
yang tinggi terhadap proses MPASI. Kita terlalu sibuk menyiapkan teori tetapi lupa 
menyiapkan mental. Sehingga ketika proses MPASI tidak berjalan sesuai ekspektasi 

maka muncullah kondisi Ibu yang tertekan.



  REALITA   ≠   EKSPEKTASI
Anak tidak 
mau disuapi GTM

Picky Eater BB Stuck

Mama tidak sendiri !

25% bayi dan anak mengalami masalah makan
                            52% anak tidak selalu lapar saat waktu makan
                 42% mengahkhiri makan terlalu cepat
                                     35% picky eaters



GTM
DEFINISI?

Anak menolak makan sama sekali, tidak mau 
membuka mulut, tidak mau disuapi, dan menolak 
makan sendiri

PENYEBAB?

• Selera makan tergantung pada fase pertumbuhan
• Trauma kegiatan makan
• Tidak lapar / tidak mood makan
• Sebab medis 
   (ISK,Anemia,tumbuh gigi, sariawan, dll)



PICKY EATER
DEFINISI?

• Keturunan / Genetik
• Pola makan ibu saat hamil
• Insting bayi
• Indra perasa & penciuman bayi sensitif
• Kontrol asupan makanan ada pada anak

• Hanya mau makanan favorit
• Pilihan makanan terbatas
• Tidak mau makan sayur/buah
• Menolak makanan yang disajikan
• Tidak mudah menerima makanan baru

PENYEBAB?



PENYEBAB GANGGUAN MAKAN

Faktor Gangguan Medis
• Gangguan saraf motorik, menelan, sensori 

pengecapan, masalah gigi & lambung

Faktor Lingkungan
• Mengantuk, ruangan terlalu dingin/panas, distraksi 

gadget/TV, berisik, ramai

Faktor Psikologis
• Timbul sebagai mekanisme antisipasi anak terhadap 

proses makan dengan ekspresi kecemasan atau takut

Caritau penyebabnya !

Amati, Perhatikan, Observasi
Konsultasi dengan medis jika diperlukan



TERJEBAK CARA INSTAN

SUSU FORMULA

TV/GADGET

Pemberian susu formula tergantung kebijakan 
masing-masing orangtua. Yang salah adalah jika 
susu formula dijadikan andalan pengganti makan. 
Orangtua seringkali berpikiran karena anak susah 
m a k a n ,  m a k a  d i b e r i  s u s u  s a j a  s e b a g a i 
penggantinya. Susu bukanlah pengganti makanan. 
Zat gizi utama tetap harus dari asupan makanan.

Seringkali orangtua memberikan gadget saat 
makan agar anak anteng dan duduk diam. Hal 
i n i  t e r l i h a t  e f e k t i f  k a r e n a  a n a k  a k a n 
menghabiskan makanan dengan mudah tetapi 
dalam jangka panjang tidak berefek baik. Anak 
tidak akan fokus terhadap makan dan proses 
makan. Jangan sampai membiasakan anak 
setiap makan harus sambil menonton bahkan 
tidak bisa makan kalau tidak nonton.



TERJEBAK CARA INSTAN

VITAMIN

MAKAN 
SAMBIL JALAN

Banyak orangtua yang membiasakan anak 
makan sambil berjalan-jalan dan bermain agar 
mau makan. Sebetulnya hal ini tidak baik karena 
bisa berdampak terhadap sistem pencernaan 
dan penyerapan makanan yang tidak optimal. 

Makan sambil jalan tidak memperbaiki akar 
permasalahan, justru membentuk pola kebiasaan 
yang tidak baik. Pola makan akan semakin sulit 
diubah jika anak semakin besar. Orangtua harus 
tegas membiasakan anak makan sambil duduk.

Seringkali orangtua mencari vitamin penambah 
nafsu makan terbaik j ika anak susah makan. 
Padahal tidak ada penambah nafsu makan yang 
instan. Vitamin diberikan sebagai suplemen 
asupan mikronutrien utk optimalisasi penyerapan, 
bukan  sebaga i  mak ronu t r ien  da n  su m ber 
energi/kalori.

Untuk memperbaiki nafsu makan perlu perbaikan 
ho l i s t i k  dar i  mu la i  po la  makan,  po la  t idur , 
kebiasaan, perilaku, emosi, dan penyerapan nutrisi



EMOSI IBU YANG PALING UTAMA
Jangan sampai terjebak lingkaran setan

Problem 
makan 
anak

Ibu stress

Ibu 
memaksa 

makan

Anak 
stress/

trauma



MAKAN

FUNGSI 
SOSIAL

FUNGSI 
PEMENUHAN 

GIZI

MAKAN ITU MENYENANGKAN!
Ada 2 fungsi makan:

Makan seharusnya tidak menimbulkan 
kecemasan, kekhawatiran, ketakutan

MPASI: Kita sedang membentuk 
pola makan anak yang akan 
melekat seumur hidup

o Emosi saat makan yang melekat

o Kebersamaan keluarga 
    di meja makan

o Kenangan terhadap 
     suatu makanan tertentu

o Kebiasaan memilih makanan 
sehat dalam keluarga!



MPASI:JANGAN JADIKAN BEBAN

• Refleks bayi adalah menyusu
• Kenalkan rasa lapar. Lapar = Makan, bukan menyusu
• Buat jadwal makan, main, tidur yang teratur
• Makan adalah proses belajar -> Makan membutuhkan 

koordinasi mata, mulut, dan motorik
• Bayi belajar sambil bermain, buatlah waktu makan 

menyenangkan!

• Jangan berekspektasi tinggi
• Jangan menuntut bayi segera bisa
• Sabar mendampingi belajar makan
• Bayi adalah peniru ulung, berikan contoh 

(makan bersama)
• Nikmati setiap tahapan prosesnya

!



TIPS
mengatasi

GTM & PICKY EATER



UBAH MINDSET

GTM/

PICKY 
EATER

KONOTASI 
NEGATIF

EMOSI 
NEGATIF 

MENGALIR

HAPPY 
& FUN OPTIMIS EMOSI 

POSITIF



JADWAL TERATUR

• 7-8 amSarapan

• 10 amSnack 1

• 12-1 pmMakan Siang

• 2-3 pmTidur Siang

• 4-5 pmSnack 2

• 6-7 pmMakan Malam

• Makan harus 
duduk tanpa 
gendong/jalan

• Maksimal 30 menit, 
habis tidak habis 
sudahi

• Jangan beri 
minuman 
berasa/susu/ 
cemilan kalori 
rendah diantara 
waktu makan

• Kenalkan rasa 
lapar

Contoh jadwal makan:

Jadwal makan teratur sesuai jam lapar anak 
penting agar jam biologis tubuh teratur, 
anak bisa mengenali rasa laparnya, asupan 
gizi yang dibutuhkan terpenuhi.

!

(jadwal makan >1y, under 1y sesuaikan jam tidur)



PORSI MAKAN ANAK
NORMAL!!

@kids.eat.in.color

Jangan paksa anak makan lebih banyak, 
tapi pastikan pilihan makanan yang sehat dan bergizi

@newwaysnutrition



ASUPAN GIZI ANAK

@newwaysnutrition

Minimal 3 hal yang perlu disajikan kepada anak 
setiap waktu makan yaitu:
• Makanan tinggi zat besi
• Makanan tinggi kalori
• Buah atau sayuran



Contoh Makanan Tinggi Kalori & Zat Besi

@newwaysnutrition



BUAT PENGALAMAN MAKAN YANG SERU



BE CREATIVE!

@newwaysnutrition

Variasikan penyajianVariasikan menu/
cara memasak



BE CREATIVE!

Variasikan warna Variasikan bentuk



SAJIKAN PORSI KECIL

Porsi 
besar

Tidak 
habis

Ibu 
stress

Porsi 
kecil

Habis / 
tambah

Ibu 
senang



TAWARKAN BERULANG

Sajikan makanan baru/yang tidak disukai anak bersamaan 
dengan jenis makanan kesukaan/yang sudah familiar 

secara berulang hingga 10-15 kali.



THE FEEDING RELATIONSHIP

@kids.eat.in.color

Orangtua menentukan apa dan bagaimana anak makan, 
anak menentukan kapan dan berapa banyak ia makan
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