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Abstrak 
Pembangunan adalah sebuah proses panjang dan berliku yang harus dijalani oleh masyarakat 

bangsa. Begitu juga dengan waduk Jatigede, mempunyai cerita yang panjang, yang membawa banyak 
cerita dan makna. Kajian ini akan terfokus pada masalah gizi pada orang yang terkena dampak waduk 
Jatigede. Metode dalam kajian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan 
wawancara dan observasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa terjadi perubahan kandungan gizi 
masyarakat Jatigede, sebelum dan sesudah terjadinya penggenangan. Tentu hal ini akan membawa hal 
kurang baik bagi kesehatan masyarakat, bila tidak ditangani dari berbagai kalangan masyarakat dan 
tentunya pemangku kebijakan. 
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Pendahuluan 

Pembangunan adalah proses panjang di dalam masyarakat kita, pembangunan sudah 

dilakukan sejak adanya negara Indonesia. Karena dengan pembangunan yang dilakukan akan 

membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan dampak yang 

positif dari pembangunan yang dilakukan, seperti mana yang dirasakannya oleh masyarakat 

selama ini yang sangat merasakan akibat dari pembangunan yang dilakukan. Pembangunan 

yang dilakukan adalah sebuah kewajiban yang sudah ada pada masyarakat kita dan dirasakan 

dengan berjalannya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh negara merupakan 

sebuah bentuk perhatian dari negara untuk mensejahterakan masyarakat. Hal itu sudah terbukti 

dengan nyata bagi masyarakat yang merasakan aspek dari pembangunan dari masyarakat yang 

merasakannya.   

Masyarakat akan menyaksikan bahwa pembangunan telah membuat banyak perubahan 

di dalam masyarakat Indonesia. Pembangunan adalah cara cepat untuk mendapatkan 

kesejahteraan bagi masyarakat kita. Masyarakat yang mempunyai banyak keinginan untuk 

mempertahankan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Masyarakat dan pembangunan adalah 

dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat kita, karena pembangunan banyak sekali 

menyentuh kepada bagian masyarakat  yang paling dalam yaitu kesejahteraan Masyarakat pada 

umumnya. Masyarakat dan pemerintah adalah dua dimensi yang harus saling berhubungan dan 

berkaitan untuk mensukseskan pembangunan yang telah berjalan dengan baik serta sesuai 

dengan tujuan dari pembangunan tersebut. 
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