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1 Pendahuluan 
 

Stunting atau sering disebut pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 
lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikosisial serta paparan infeksi 
berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak 
berusia dua tahun.1 Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di 
bawah minus dua standar deviasi (-2SD) anak seusianya.2  
 
Prevalensi stunting dalam 10 tahun terakhir3 menunjukkan bahwa stunting merupakan masalah 
gizi terbesar pada balita di Indonesia. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 
menunjukkan 37,2% atau sekitar 9 juta balita menderita stunting.  Masalah gizi lain terkait 
dengan stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia pada ibu 
hamil (37,1%), Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR (10,2%), balita kurus atau wasting (10,1%) dan 
anemia pada balita. Hanya 48,6% anak balita yang tidak menderita gangguan gizi. 
 
Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada 
peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu 
dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi.4 Di 
kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua, 
setelah Kamboja.5  
 
Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya menyebabkan 
hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga 
mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan 
produktivitas anak di masa dewasanya. Penalti ekonomi akibat stunting pada angkatan kerja di 
Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 10,5% dari produk domestik bruto (PDB), atau setara 
dengan Rp386 triliun.6  
 
Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik 
dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang 
terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan 
perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak, serta pencegahan stunting.7  
 
Sejalan dengan inisiatif Percepatan Pencegahan Stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan 
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 
No. 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Sebagai bagian dari Gernas 
PPG, pemerintah menerbitkan Kerangka Kebijakan 8  dan Panduan Perencanaan dan 

                                                           
1 Setwapres 2018, Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2012 – 2024 
2 Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standard Antropometri Penilaian Status Gizi Anak 
3 Kementerian Kesehatan, 2007, 2011, 2013. Riset Kesehatan Dasar. Kemenkes: Jakarta.  
4 International Food Policy Research Institute. (2014). The 2014 Global Nutrition Report. IFPRI: Washington DC. 
5 International Food Policy Research Institute. (2016). The 2016 Global Nutrition Report. IFPRI: Washington DC. 
6 Galasso and Wagstaff, 2018 
7 Levinson, F.J., and Y. Balarajan. (2013). Addressing malnutrition multisectorally: what have we learned from recent international 
experience, UNICEF Nutrition Working Paper, UNICEF and MDG Achievement Fund, New York. 
8 Kerangka Kebijakan Gernas 1.000 HPK, 2013 
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Penganggaran Gernas 1.000 HPK.9 Pada tataran kebijakan, pemerintah memberikan perhatian 
besar terhadap pencegahan stunting. Indikator dan target pencegahan stunting telah 
dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.10  
 
Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk 
pencegahan stunting pada tanggal 12 Juli 2017. Rapat tersebut memutuskan bahwa pencegahan 
stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-
program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.  
 
Pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri berikutnya tanggal 9 Agustus 2017, Wakil Presiden 
Republik Indonesia memutuskan Lima Pilar Pencegahan Stunting, menunjuk 
Kementerian/Lembaga penanggung jawab upaya percepatan pencegahan stunting, menetapkan 
wilayah prioritas dan strategi percepatan pencegahan stunting, dan menyiapkan strategi 
kampanye nasional stunting. Pencegahan stunting ditetapkan sebagai program prioritas nasional 
yang harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan setidaknya 
hingga 2021. Program pencegahan stunting diselenggarakan untuk menyasar kelompok sasaran 
prioritas, di lokasi prioritas, dan melalui intervensi prioritas.  
 
Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting terdiri dari lima pilar, yaitu: 1) Komitmen dan 
visi kepemimpinan; 2) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; 3) Konvergensi, 
koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; 4) Gizi dan ketahanan pangan; dan 
5) Pemantauan dan evaluasi. Strategi ini diselenggarakan di semua tingkatan pemerintah 
dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait dan institusi non-pemerintah 
seperti swasta, masyarakat madani, dan komunitas. Strategi ini digunakan untuk menyasar 
kelompok prioritas rumah tangga 1.000 HPK dan masyarakat umum di lokasi prioritas. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Pilar Strategi Nasional Pencegahan Stunting 
 
Pentingnya komunikasi perubahan perilaku, sebagaimana diindikasikan dalam Pilar 2 (dua) 
Strategi Nasional Perubahan Perilaku, sudah banyak disebutkan dalam berbagai kebijakan 
Pemerintah. Pilar 2 (dua) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik 
sehingga memicu adopsi perilaku positif untuk mencegah stunting di periode 1000 HPK. Pilar 2 
(dua) berperan penting untuk meningkatkan efektifitas intervensi gizi spesifik maupun sensitif. 

                                                           
9 Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Gernas 1.000 HPK, 2013 
10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. 
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Strategi pencapaian tujuan Pilar 2 (dua) meliputi: (1) Advokasi secara berkelanjutan kepada para 
pembuat keputusan di berbagai tingkatan pemerintah dan masyarakat; (2) Kampanye secara 
nasional menggunakan berbagai bentuk media dan kegiatan-kegiatan masyarakat, serta 
komunikasi antar pribadi untuk mempercepat perubahan perilaku di tingkat rumah tangga 
dalam mendukung ibu hamil dan mengasuh anak 0-2 tahun; (3) komunikasi interpersonal dan 
mobilisasi/penggerakan masyarakat; (4) penggunaan data secara strategis untuk monitoring dan 
evaluasi serta pengembangan kapasitas penyelenggara. Pilar 2 (dua) dikoordinasikan oleh 
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. 
 
Strategi Nasional Komunikasi Perubahan Perilaku yang terintegrasi untuk mencegah stunting 
belum pernah dikembangkan. Akibatnya, usaha pencegahan stunting masih bersifat sporadis. 
Peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam komunikasi perubahan 
perilaku untuk mencegah stunting juga belum dikembangkan dengan baik sehingga menyulitkan 
proses pengambilan keputusan, koordinasi dan akuntabilitas.  
 
Untuk itu, Strategi Nasional Komunikasi Perubahan Perilaku ini disusun untuk memberikan arah 
dan panduan kepada para pemangku kepentingan untuk menyusun strategi advokasi dan 
komunikasi perubahan perilaku untuk mencegah stunting. Strategi Nasional Komunikasi 
Perubahan Perilaku ini memuat target penerima pesan, pesan kunci dan elemen-elemen taktikal 
lain seperti pilihan kanal komunikasi yang dapat digunakan pada tiap jenis sasaran level 
nasional. Pemerintah Daerah dapat mengadaptasi Strategi Nasional Komunikasi Perubahan 
Perilaku ini sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing.  
 

2 Permasalahan 
 
Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh Alive and Thrive pada tahun 2017 menganalisis literatur 
yang membahas mengenai praktik gizi ibu dan anak di Indonesia terutama pada masa emas 
1000 HPK.11 Secara keseluruhan, disparitas pencapaian seluruh indikator gizi ibu dan anak  
terjadi di seluruh Indonesia karena ketimpangan ekonomi dan sosial, infrastruktur, dan desa-
kota. Kekurangan gizi terjadi paling buruk di daerah dengan akses terbatas ke pelayanan 
kesehatan, sekolah, dan pasar. Bahkan di antara rumah tangga terkaya, antara 24 dan 29% anak-
anak juga menderita stunting.  
 
Tinjauan tersebut mengulas praktik gizi ibu dan anak saat ini dan apa yang diketahui tentang 
determinan kunci gizi ibu dan anak dan perilaku mencari layanan kesehatan (health seeking 
behaviour). Kesenjangan pengetahuan penting terkait gizi ibu dan anak telah diidentifikasi. 
Tinjauan tersebut menggarisbawahi perlunya strategi komunikasi perubahan perilaku yang 
komprehensif dan berbasis data mulai dari advokasi, komunikasi massa, komunikasi 
interpersonal dan penggerakan masyarakat untuk mengatasi hambatan untuk mencapai gizi ibu 
dan anak yang optimal dalam 1000 HPK.12 Ringkasan temuan tersaji dalam kotak di bawah ini.  
 
Kotak 1. Permasalahan terkait PMBA13 

                                                           
11 Alive and Thrive 2018, Roadmap for Developing An Advocacy and Behaviour Change Communication Strategy for Stunting 
Reduction in Indonesia 
12 Alive and Thrive. 2018. Roadmap for Developing an Advocacy and Behaviour Change Communication Strategy for Stunting 
Reduction in Indonesia.  
13 Ibid. 



 

 6 

Stunting 

 Stunting belum dikenal oleh banyak orang.  

 Stunting belum dilihat sebagai masalah kesehatan masyarakat di kalangan ibu, tenaga 
kesehatan dan pemangku kepentingan non-kesehatan  

 Banyak orang percaya stunting disebabkan oleh faktor genetik. 
Gizi Ibu 

 Food taboo dan food habit yang keliru selama kehamilan 

 Asupan makan ibu hamil dipengaruhi oleh suaminya dan/atau mertua sebagai orang 
yang mengambil keputusan mengenai makanan apa yang akan dibeli dan dikonsumsi. 

 Defisiensi mikonutrien pada ibu hamil terjadi karena rendahnya kepatuhan konsumsi 
suplementasi gizi selama hamil. 

Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif 

 Inisiasi menyusu dini belum menjadi normal; hanya sekitar setengah dari ibu melahirkan 
melakukan inisiasi menyusu dini dalam 1 jam kelahiran. 

 Satu dari dua bayi berumur 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif. 

 Ibu yang melahirkan dibantu oleh tenaga kesehatan lebih sering tidak mempraktekkan 
inisiasi menyusu dini dalam 1 jam pertama kelahiran dibanding jika kelahiran dibantu 
oleh dukun beranak atau keluarga. 

 Terdapat confidence gap pada kemampuan ibu untuk bisa memproduksi ASI dalam 
kualitas dan kuantitas yang mencukupi. 

 Ibu yang bekerja mendapat hambatan untuk bisa menyusui, misalnya karena akses ke 
pojok ASI terbatas, dll 

 Materi promosi susu formula yang menyalahi code of conduct menjadi halangan untuk 
ASI eksklusif.  

Pemberian Makanan Tambahan 

 Pengenalan kepada makanan tambahan yang terlalu dini, setengah dari anak yang 
mendapatkan ASI sudah meneima makanan padat atau semi padat pada umur 4 atau 5 
bulan. 

 Kecukupan frekuensi makan anak pada usia 6-24 bulan menjadi masalah; 1/3 anak tidak 
mendapat makan dengan frekuensi yang cukup setiap harinya 

 50% ibu menyatakan hanya memberi makan anak sesuai keinginan anak (on demand) 

 Hanya sekitar 1/3 anak usia 6-23 bulan diberi makan sesuai standar WHO untuk PMBA, 
termasuk frekuensi pemberian ASI dan makanan serta kecukupan keragaman makanan.  

 
Kotak 2. Permasalahan terkait WASH 

 87% dari populasi memiliki akses terhadap sumber air minum layak14 

 61% dari populasi menggunakan sistem sanitasi layak14 

 Adanya ketidaksamaan akses akan air bersih dan sanitasi di semua provinsi15 

 Perilaku mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, memasak, atau saat memberi 
makan masih rendah1617 

 Sekitar 20% dari total populasi di Indonesia masih melakukan buang air besar 

                                                           
14 WHO (2017), 2017 Health SDG Profile: Indonesia. 
15Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik-BPS) (2012). “Indonesia Demographic and Health Survey 2012”. 
16 Hirai, M., et al. (2016) “Exploring Determinants of Handwashoing with Soap in Indonesia: A Quantitative Analysis.” Int J 

Environ Res Public Health 13 (9). 
17 Greenland, K., et al. (2013). “The context and practice of handwashing among new mothers in SErang, Indonesia: a 

formative research study.”BMC Public Health 13: 830. 
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sembarangan18 

 
Kotak 3. Permasalahan terkait materi komunikasi19 

 Ada kebutuhan untuk tersedianya pedoman guna memastikan bahwa komunikasi 
disampaikan secara konsisten dengan informasi yang akurat 

 Walaupun stunting telah menjadi masalah penting di Indonesia dan terdapat bukti 
kurangnya kesadaran mengenai isu ini, tidak ada kampanye yang secara komprehensif 
menyasar topik ini 

 Kampanye nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sebagian besar terkait 
intervensi untuk mencegah stunting, misalnya ASI eksklusif, Bebas Buang Air Sembarangan, 
Cuci Tangan dengan Sabun, dsb. 

 Juga terdapat kampanye di level sub-nasional yang dilakukan oleh NGO seperti GAIN 
mengenai PMBA 

 Satu-satunya komunikasi perubahan perilaku komprehensif di level nasional adalah yang 
dilakukan oleh IMA WorldHealth pada tahun 2016-2017, tetapi tidak tersedia bukti sahih 
mengenai keberhasilan sehingga sulit menilai efektivitasnya 

 Kampanye peningkatan awareness untuk stunting dilakukan oleh IMA WorldHealth pada 
Desember 2017 merupakan langkah awal yang baik, walaupun seharusnya itu menjadi 
bagian dari komunikasi perubahan perilaku yang lebih komprehensif 

 Berbagai kampanye mengenai stunting saat ini tersedia dengan arah yang beragam dan 
beberapa diantaranya memberikan informasi yang tidak akurat. Hal ini menekankan 
kebutuhan untuk mencari sebuah konsensus untuk harmonisasi pesan dan informasi pada 
semua kanal yang tersedia.  

 

3 Tujuan 
3.1 Goal 
 
Berkontribusi pada menurunnya angka stunting anak usia bawah dua tahun dari 32,9% menjadi 
28% pada akhir 2019 di seluruh kabupaten kota.20  
 

3.2 Tujuan Umum 
 
Meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat tentang stunting melalui 
komunikasi perubahan perilaku yang komprehensif. 
 

3.3 Tujuan khusus 
 
1. Meningkatkan kesadaran, menciptakan demand, dan memfasilitasi perubahan perilaku 

pada kelompok prioritas mengenai intervensi gizi spesifik dan sensitif prioritas 
2. Membangun kepercayaan terhadap layananan kesehatan terkait stunting melalui 

komunikasi interpersonal dari penyedia layanan kesehatan.  

                                                           
18 UNICEF East Asia (2016). Equity in Public Financing of Water, Sanitation, amd Hygiene (WASH) Indonesia: 52. 
19 Alive and Thrive. 2018. Roadmap for Developing an Advocacy and Behaviour Change Communication Strategy for Stunting 
Reduction in Indonesia. 
20 Target akan disesuaikan dengan RPJMN 2020-2025 
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3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyedia layanan kesehatan melalui pelatihan secara 
berkelanjutan.  

4. Meningkatkan koordinasi dan menciptakan lingkungan pendukung melalui dialog berbasis 
komunitas, advokasi dan mobilisasi/penggerakan masyarakat.  
 

4 Kerangka Strategi Komunikasi 
 
Praktik baik di tingkat global yang mengaplikasikan strategi perubahan perilaku melalui 
komunikasi interpersonal, dikombinasikan dengan kampanye komunikasi menggunakan media 
massa, advokasi kebijakan, mobilisasi/penggerakan masyarakat dan penggunaan data yang 
strategis – terbukti ampuh untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. 
 
Merefleksikan keberhasilan ini, maka kerangka strategi komunikasi yang sama akan 
diaplikasikan di Indonesia. Berikut adalah gambaran dari kerangka tersebut: 
 

 
Gambar 2. Kerangka Strategi Komunikasi Nasional21 

 
Berdasarkan kerangka di atas, dalam konteks pencegahan stunting, strategi komunikasi 
perubahan perilaku yang komprehensif akan memiliki peran yang saling terkait untuk mencapai 
tujuan di atas.  
 
Meningkatkan pengetahuan. Dengan memastikan bahwa penerima pesan yang berbeda 
menerima informasi/pesan dasar tentang kekurangan gizi sebagai penyebab utama stunting 
dengan cara yang mudah dimengerti, sehingga dapat menyediakan layanan kesehatan maupun 
melakukan perubahan perilaku sesuai lingkupnya masing-masing. Peningkatan pengetahuan ini 
juga dapat dibantu dari penyebarluasan informasi seputar stunting melalui kampanye media 
massa. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan merasa menjadi bagian dari 
permasalahan stunting yang merupakan prioritas nasional.  
 

                                                           
21 Diambil dari Alive and Thrive 2018 dan UNICEF/EAPRO Rebional Communication Guide 2013 dengan modifikasi 
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Merangsang dialog di komunitas. Dengan mendorong dialog di level komunitas tentang fakta- 
informasi/pesan dasar gizi dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah gizi buruk, di 
antaranya perilaku yang yang tidak sehat, praktik budaya yang terkait dengan kebiasaan makan 
dan makanan, dan pengaruh keluarga pada nutrisi anak di 1000 HPK. Melalui dialog ini, 
diharapkan para pembuat kebijakan dapat menggali permasalahan lokal spesifik di berbagai 
daerah di Indonesia, sehingga bisa membuat kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.  
 
Mempromosikan perubahan perilaku. Dengan mempraktikkan komunikasi interpersonal 
terhadap kelompok target secara berkelanjutan untuk mendorong perubahan perilaku dan 
praktik yang mendukung upaya pencegahan stunting, seperti: inisiasi menyusui dini, ASI 
eksklusif dalam enam bulan pertama, pemberian makan optimal selama usia 6 hingga 23 bulan, 
keterbukaan pikiran tentang norma sosial, dan kebutuhan dasar ibu hamil / menyusui 
perempuan (gizi ibu).   
 
Menciptakan permintaan akan makanan, informasi, dan layanan kesehatan. Dengan 
menstimulasi kelompok target untuk meminta informasi dan akses terhadap layanan kesehatan 
terkait untuk pencegahan stunting, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kualitas dan 
pemberian layanan kesehatan oleh penyedia layanan. Pada akhirnya, masyarakat yang berdaya 
akan mendorong terciptanya sistem akuntabilitas sosial di lingkupnya masing-masing. 
 
Memberi dukungan terhadap terciptanya faktor pendukung (enabling environment) 
pencegahan stunting. Advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan dan kemitraan 
lintas sektor untuk pencegahan stunting dapat diwujudkan dengan melakukan penjangkauan 
yang sistematis. Hasil dari advokasi kebijakan ini dapat berupa dukungan kebijakan (peraturan 
Bupati/Walikota), penyediaan anggaran dalam APBD, penyediaan sumber daya, pengembangan 
kapasitas melalui pelatihan penyedia layanan, dan implementasi strategi komunikasi secara 
menyeluruh oleh para pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, diperlukan panduan advokasi 
dan kemitraan - yang mencakup perencanaan, pembagian tugas dan tanggung jawab, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan diseminasi hasil untuk perbaikan penyelenggaraan. 
 
Meningkatkan keterampilan penyedia layanan kesehatan. Dengan berfokus pada pengajaran 
atau memperkuat keterampilan baru termasuk konseling tentang perilaku yang mendukung 
pencegahan stunting melalui komunikasi interpersonal, sehingga dapat mudah dipahami dan 
diimplementasikan oleh kelompok target secara nyata. Pelatihan dilakukan dengan 
mengoptimalkan mekanisme yang telah ada untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan bagi 
penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku secara efektif dan efisien, 
misalnya kepada institusi pemerintah maupun masyarakat madani (misalnya kader Posyandu, 
Kader Pembangunan Manusia (KPM)22, perwakilan organisasi keagamaan). 
 
Melakukan pemantauan dan evaluasi. Agar program dapat dipantau perkembangannya secara 
terus menerus, maka dibutuhkan strategi pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk 
memberikan umpan balik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kampanye dan komunikasi 
perubahan perilaku. Monitoring dan evaluasi berkala juga memungkinkan penyesuaian strategi 
berdasarkan data dan informasi yang terkini dan kredibel.  
 

                                                           
22 Kader Pembangunan Manusia (KPM) dapat berasal dari kader posyandu, kader PAUD, maupun kader lain yang ada di masyarakat 
untuk menjalankan fungsi mempercepat pencegahan stunting.  
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Apabila seluruh elemen ini terselenggara dengan baik, maka rancangan strategi komunikasi 
perubahan perilaku disusun menggunakan pesan kunci utama sebagai pedoman di tingkat 
nasional, namun dapat disesuaikan dengan konteks dan cara yang lebih efektif di tingkat lokal. 
Pesan kunci ini dibuat berbasis fakta, menyasar kelompok target, memiliki dampak yang terukur, 
dilengkapi dengan panduan dan alat bantu penyelenggaraan, serta didukung mekanisme 
koordinasi, anggaran, dan sumber daya yang memadai. Sebaliknya, untuk mengukur 
keberhasilan penerimaan pesan oleh kelompok target, berbagai upaya seperti survei langsung 
ke masyarakat, pemberitaan yang benar di media massa, respon terhadap kegiatan program 
yang baik, maupun munculnya inisiatif masyarakat untuk pencegahan stunting. 
 

5 Kelompok Target 
 

5.1 Utama 
 
Individu termasuk ibu hamil dan menyusui, anak bayi di bawah dua tahun (baduta). 
 

5.2 Pendukung 
 
1. Masyarakat termasuk: 

 Kelompok bapak: orangtua, kaum pekerja, komunitas sesuai hobi/interest, komunitas 

 parenting 

 Kelompok ibu/perempuan: organisasi perempuan dalam ormas, komunitas 

 Ibu/perempuan 

 Kakek nenek 

 Kelompok pemuda: murid, mahasiswa, komunitas pemuda, karang taruna 

 Kelompok masyarakat adat 

 Kelompok pendidik: guru, kepala sekolah, pembina sekolah 
 

2. Institusi pelayan termasuk: 

 Pelaku perubahan perilaku (BCC); komunikasi interpersonal (IPC) 

 Kelompok pakar kesehatan: ahli gizi, konselor laktasi, asosiasi profesi 

 Organisasi kesehatan 

 Kelompok penyedia layanan kesehatan: kader, ormas kesehatan, 

 NGO 

 Sektor swasta 

 Akademisi 

 Lembaga riset/litbang 
 
 

3. Organisasi Perangkat Pusat dan Daerah: 

 Kementerian/Lembaga pusat: 

 Kementerian Kesehatan 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 Kementerian Sosial 

 Kementerian PUPR 
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 Kementerian PPPA 

 Kementerian Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi 

 Kemenko PMK 

 Kementerian Keuangan 

 Kementerian Pertanian 

 Kementerian Agama 

 Bappenas 

 Kemenko Ekonomi 

 Kominfo 

 TNP2K 

 Kantor Staf Kepresidenan 

 Organisasi Perangkat Daerah: 

 Bappeda 

 Kepala Daerah (Bupati/Gubernur) 

 Kepala dinas-dinas terkait
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6 Kerangka Implementasi Strategi Nasional 
 

Tujuan 
Khusus 

Program 
Pemangku 

Kepentingan 
Platform yang Bisa 

Dipakai 
Usulan Kegiatan Materi Komunikasi Indikator Capaian 

Meningkatkan 
koordinasi 
dan 
menciptakan 
lingkungan 
pendukung 
melalui dialog 
berbasis 
komunitas, 
advokasi dan 
mobilisasi/pe
nggerakan 
masyarakat.  
 

Advokasi 
Kebijakan 

Tingkat Nasional: 
Utama: 
- Kementerian 

Kesehatan 
- Bappenas 
 
Pendukung: 
- Kementerian 

Pendidikan dan 
Kebudayaan 

- Kementerian Sosial 
- Kementerian PUPR 
- Kementerian PPPA 
- Kementerian Desa, 

Daerah Tertinggal & 
Transmigrasi 

- Kemenko PMK 
- Kementerian 

Keuangan 
- Kementerian 

Pertanian 
- Kementerian Agama 
- Bappenas 
- Kemenko Ekonomi 
- Kominfo 
- TNP2K 
- KSP 

 
 

Tingkat Sub-Nasional: 
- Bappeda 
- Organisasi Perangkat 

Daerah 
- Kepala Daerah 

(Bupati/Gubernur) 

Tingkat Nasional: 
-  Rembuk stunting 
-  Supervisi Bimtek 

terpadu 
 

Tingkat Pemda: 
- Tim penanggulangan 

kemiskinan daerah 
 
Tingkat Fasilitas: 
- Mini lokakarya 
- Pokja 
- Pokjanal 

(Kelompok Kerja 
Operasional) 

 

- Audiensi dengan pembuat 
kebijakan terkait secara rutin 

- Pertemuan antar pembuat 
kebijakan secara rutin 
o Sesuai sektor/area 

keahlian 
o Sesuai tingkatan 

jabatan/posisi 
o Sesuai kemiripan daerah 

 

- Risalah kebijakan 
- Lembar fakta 
- Analisa kebijakan 

 

- Adopsi peraturan di daerah 
- Keterlibatan pemerintah daerah 

sebagai ‘champion’ program 
- Pembentukan unit khusus untuk 

program stunting di daerah 

Meningkatkan 
kesadaran, 
menciptakan 

Kampanye 
Media 
Massa 

- Kelompok 
pembuat kebijakan 
(seperti di pilar 

- Aset dan saluran 
komunikasi milik 
Kementerian 

- Kegiatan media berbayar 
(paid): radio talkshow, TV 
talkshow, billboard, iklan di 

Materi branding 
kampanye: 
- Logo kampanye & 

- Meningkatnya pemberitaan di media 
yang mengulas isu stunting; 

- Meningkatnya ukualitas pemberitaan 
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Tujuan 
Khusus 

Program 
Pemangku 

Kepentingan 
Platform yang Bisa 

Dipakai 
Usulan Kegiatan Materi Komunikasi Indikator Capaian 

demand, dan 
memfasilitasi 
perubahan 
perilaku pada 
kelompok 
prioritas 
mengenai 
intervensi gizi 
spesifik dan 
sensitif 
prioritas 
 
  
 

 program advokasi 
kebijakan) 

- Kelompok target 
BCC & IPC 
(seperti di pilar 
program 
mobilisasi/pengg
erakan 
masyarakat) 

- Kelompok 
penyedia layanan 
BCC & IPC 
(seperti di pilar 
program 
mobilisasi/pengg
erakan 
masyarakat)  

- Kelompok 
pendukung BCC 
& IPC (seperti di 
pilar program 
mobilisasi/pengg
erakan 
masyarakat) 

- Media massa 
 

Kesehatan 
- Aset dan saluran 

komunikasi baru 
yang perlu 
diciptakan 

media sosial, iklan layanan 
masyarakat, advertorial, 
penyampaian pesan lewat 
figur publik, sms blast, 
kemitraan dengan media 
(liputan Khusus, Liputan 
Investigasi, Infografis, foto 
humanis); 

- Kegiatan yang sudah 
dimiliki oleh institusi 
(owned): newsletter, 
majalah, facebook, 
instagram, twitter, blog, 
website, youtube 

- Kegiatan melalui upaya 
kehumasan (earned): media 
Visit, kolom opini, 
konferensi pers, media 
roundtable, news update, 
group/Individual Interview), 
pelatihan untuk jurnalis, 
kompetisi jurnalistik, dan 
sebagainya 

- Acara Kreatif (skala nasional 
hingga skala lokal sepsifik) : 
flash mob, festival bebas 
stunting nasional, festival 
kuliner bergizi, dll 

produk turunannya 
- Panduan penggunaan 

logo kampanye 
 
Materi tulisan: 
- Siaran Pers; 
- Lembar Fakta; 
- Kolom opini 
- Infografis; 
- Konten sosial media 
- Advertorial 
- Infografis 
- Poster/e-flyer 
 
Materi audio visual: 
- Video edukasi 
- Video iklan layanan 

masyarakat 
- Video testimoni 
- Video dokumentasi 
- Stok foto untuk 

berbagai materi 
edukasi dan promosi 

seputar isu stunting 
- Meningkatnya informasi yang 

tersebar di berbagai platform media 
- Terdapat tingkat engagement rate 

yang tinggi terhadap pemberitaan isu 
stunting; 

- Meningkatnya jumlah dan kualitas 
jurnalis terhadap isu stunting stunting 
 
 
 

- Membangu
n 
kepercayaa
n terhadap 
layananan 
kesehatan 
terkait 
stunting 
melalui 
komunikasi 
interperso
nal dari 
penyedia 
layanan 

Mobilisasi 
/Penggeraka
n 
Masyarakat 
 
- Kampanye 

Perubahan 
Perilaku 
(BCC) 

- Komunikasi 
Interperso
nal (IPC) 

Target BCC & IPC: 
- Kelompok bapak: 

orangtua, kaum 
pekerja, komunitas 
sesuai 
hobi/interest, 
komunitas 
parenting 

- Kelompok 
ibu/perempuan: 
organisasi 
perempuan dalam 
ormas, komunitas 
ibu/perempuan 

- Puskesmas/PIS- PK 
- Posyandu 
- PMBA : pemberian 

makanan bayi dan 
anak 

- Kelas ibu hamil 
- Kelas ibu balita 
- Komunitas masjid 
- Program kesehatan 

organisasi 
keagamaan  (NU, 
Muhammadiyah, 
KAJ) 

- Arisan ibu-ibu 

Target BCC & IPC 
- sosialisasi program 

melalui pertemuan warga, 
workshop,  

- mobil keliling 
- lomba kreatif: jingle, yel-

yel 
- kuis cerdas cermat 
- komik 
- kelas memasak untuk 

pengenalan gizi dari 
pangan lokal 

- pemanfaatan lahan 
sekitar rumah 

Materi untuk target BCC & 
IPC: 
- materi edukasi yang 

menarik (poster, 
sticker, gelang, gelas, 
topi, baju, tas, balon) 

 
Materi untuk pelaku BCC 
& IPC: 
- modul pelatihan 
 

 

- Meningkatnya pemahaman kader 
terhadap intervensi stunting  

- Meningkatnya implementasi 
komunikasi interpersonal kader 
terkait intervensi stunting kepada 
kelompok target 

- Meningkatnya jumlah pelatih dan 
kader BCC & IPC 

- Meningkatnya pemahaman 
masyarakat terhadap isu stunting  

- Meningkatnya permintaan terhadap 
penyediaan layanan kesehatan dan 
informasi pendukung terhadap isu 
stunting 
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Tujuan 
Khusus 

Program 
Pemangku 

Kepentingan 
Platform yang Bisa 

Dipakai 
Usulan Kegiatan Materi Komunikasi Indikator Capaian 

kesehatan. 
- Meningkat

kan 
kualitas 
dan 
kapasitas 
penyedia 
layanan 
kesehatan 
melalui 
pelatihan 
secara 
berkelanjut
an. 

 

- Kelompok pemuda: 
murid, mahasiswa, 
komunitas pemuda, 
karang taruna 

- Kelompok 
masyarakat adat 

- Kelompok 
pendidik: guru, 
kepala sekolah, 
pembina sekolah 
  

Pelaku BCC & IPC 
- Kelompok pakar 

kesehatan: ahli gizi, 
konselur laktasi, 
asosiasi profesi, 
organisasi 
kesehatan 

- Kelompok penyedia 
layanan kesehatan: 
kader, ormas 
kesehatan,  

Pendukung BCC & IPC: 
- NGO 
- Sektor swasta  
- Akademisi 
- Lembaga 

riset/litbang 

 - acara kreatif sesuai 
dengan konteks lokal  

 
Pelaku BCC & IPC 

- Penyusunan modul 
pelatihan 

- Pelatihan kader 
- Jambore kader  

pemberian reward untuk 
kader 

- Home visit : untuk 
intervensi & monitoring 

- Lomba kader  
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Jalur untuk menurunkan Stunting 

Kondisi  
Dasar	

Bidang  
Komunikasi 	

Hasil Awal	

L
in

g
k
u

n
g

a
n

 	
S

is
te

m
 L

a
y
a
n

a
n
	

M
a

s
y

a
ra

k
a

t	
In

d
iv

id
u
	

Hasil dalam  
Perilaku 	

Hasil Kesehatan  
yang berkelanjutan	

Konteks 	

Beban Penyakit  

Sosial 

Budaya 

Ekonomi 

Komunikasi  

Teknologi 

Politik  

Hukum 	

Penurunan jumlah 

anak yang 

mengalami stunting  

Sumber Daya	

Sumber Daya 

Manusia dan 

Keuangan  

Rencana 

Strategis/Prioritas 

Kesehatan 

Program 

Pengembangan 

Lainnya 

Kebijakan 	

Lingkungan yang  
Mendukung 

•  Membentuk kemitraan 
multi - sektoral 
• Perbaikan Opini Publik 
•  Partisipasi Pemangku 
Kepentingan dalam forum 
dan kegiatan Stunting 
• Peningkatan Akses ke  
Sumber daya manusia & 
keuangan 
• Dukungan Media 

 

Kinerja Layanan	

•  Perbaikan data tentang 
wanita berisiko tinggi 
•  Peningkatan 
ketersediaan makanan yg 
difortifikasi 
•  Peningkatan layanan 
konseling (IPC/C) dengan 
Ibu dan keluarga 
•  Fasilitas dilengkapi 
dengan materi komunikasi 
yang memadai 

Perilaku Masyarakat  
& Individu	

• Peningkatan akses 
masyarakat untuk air 
bersih & membaiknya 
sanitasi 
• Norma masyarakat 
mengenai stunting 
terbentuk 
•  Menurunkan BABS 
•  Perbaikan praktek 
pemberian makan untuk 
Balita  
•  Peningkatan ASI 
eksklusif 
•  Wanita Hamil melakukan 
4 kunjungan ANC 
 
 
 
 

•  Implementasi Kebijakan & 
regulasi stunting di tingkat 
nasional and sub-nasional 
•  Alokasi Sumber Daya 
Manusia & Keuangan 
•  Strategi SBCC Nasional 
untuk stunting
•  Pendekatan yg digerakkan 
konsumen (consumer-driven) 
untuk menurunkan stunting 

•  Ketersediaan makanan yg 
difortifikasi
•  Peningkatan kompetensi 
teknis petugas kesehatan / 
bidan
•  Ketersediaan materi 
komunikasi untuk klien
• Perbaikan konseling  
(IPC/C) untuk klien
•  Peningkatan pengawasan 
untuk Ibu/Bayi beresiko tinggi
•  Penyedia layanan (PISPK) 
menjangkau ke masyarakat

• Partisipasi Masyarakat
• Penerapan STBM
• Perbaikan sanitasi dan 
akses ke air bersih 

• Mengingat pesan
• Persepsi adanya dukungan 
sosial/dan pengurangan 
stigma 
• Wanita hamil melakukan 4 
kunjungan ANC
•  Ibu yang baru melahirkan 
mengunjungi Posyandu 
setiap bulan
•  Ibu dengan Balita 
berpartisipasi dalam kegiatan 
masyarakat mengenai 
stunting 

Jalur untuk menurunkan Stunting 

Lingkungan Sosial 

/ Politik	
• Advokasi Media 
• Keterlibatan Organisasi 
Keagamaan  
• Advokasi Kebijakan 
Pemimpin Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 
• Membangun Koalisi 
Stunting di tingkat 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan  

	• Penguatan 
keterampilan bidan 

• Pasokan makanan yg 
difortifikasi 

• Keterlibatan Puskesmas 
dan Posyandu  

• Materi KIE perihal 
layanan 

Masyarakat &  

Individu	
• Kampanye Media 
Massa  

• Pendekatan STBM 
• Penggerakan 
Masyarakat untuk isu 
nutrisi  

• Komunikasi 
Interpersonal  

• Media Sosial   
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7 Pembagian Peran Implementasi Strategi Nasional 
 

Peran Kementerian Kesehatan  

Kementerian Kesehatan sebagai pemerintah pusat berwenang untuk: 

 Menetapkan norma, standard, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan 

komunikasi perubahan perilaku untuk isu stunting 

 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi 

perubahan perilaku terkait isu stunting yang menjadi kewenangan daerah, selain juga 

melakukan pengembangan sumber daya, koordinasi, dan bimbingan, serta pemantauan 

dan evaluasi. 

Peran Pemerintah Provinsi 

Peran pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan komunikasi perubahan perilaku terkait isu 

stunting secara umum adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan organisasi perangkat 

daerah di wilayah kerjanya untuk berupaya dengan sungguh-sungguh agar strateginya berjalan 

sesuai dengan target yang ditetapkan. 

Peran Pemerintah Kabupaten/Kota 

Peran pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan komunikasi perubahan perilaku 

terkait isu stunting secara umum adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan implementasi di 

tingkat desa untuk berupaya dengan sungguh-sungguh agar strateginya berjalan sesuai dengan 

target yang ditetapkan. 

Peran Puskesmas  

Peran puskesmas dalam penyelenggaraan komunikasi perubahan perilaku terkait isu stunting 

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: melakukan pendataan masalah gizi 

masyarakat di tingkat keluarga, menganalisis, merumuskan intervensi terhadap permasalahan 

kesehatan tersebut dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif, melaksanakan penyuluhan 

kesehatan melalui kunjungan rumah, serta membuat dan mengelola pangkalan data. 

Peran Posyandu 

Peran posyandu dalam penyelenggaraan komunikasi perubahan perilaku terkait isu stunting 

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : melakukan pemantauan dan pengukuran 

status gizi, memberikan penyuluhan, mobilisasi kader untuk mendukung komunikasi 

interpersonal kepada kelompok target.  
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Peran dan Tanggung Jawab Lintas Sektor 

Keberhasilan strategi nasional perubahan perilaku sangat ditentukan oleh peran dan tanggung 

jawab sektor-sektor lain di luar kesehatan. Kementerian dan lembaga yang dapat ikut berperan 

dalam mendorong dan mengimplementasikan strategi ini diantaranya Kementerian Desa, 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 

Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lain-lain. 

8 Monitoring dan Evaluasi 
 

Pembagian Wewenang Monitoring  
 
Monitoring Di Pusat 

1. Materi yang dimonitor adalah perkembangan pelaksanaan kegiatan komunikasi. Sumber 
informasi untuk monitor adalah dokumen Rencana Komunikasi, target dan alokasi 
pendanaan, indikator sektor kesehatan dalam program pencegahan stunting. 

2. Pelaksana monitoring di tingkat pusat menjadi tanggung jawab Direktorat Promosi 
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan koordinasi teknis oleh Direktorat 
Jenderal Kesehatan Masyarakat. 

3. Waktu monitoring dilakukan  setiap 6 (enam) bulan sekali, melalui laporan / rapat 
koordinasi forum komunikasi lintas program 

4. Umpan balik (feedback) hasil monitoring dapat disampaikan melalui mekanisme 
persuratan. Dan dapat dibawa ke forum pimpinan apabila terdapat tindak lanjut yang 
memerlukan keputusan pimpinan yang lebih tinggi. Hasil monitoring akan menjadi 
bahan masukan dalam melakukan evaluasi upaya komunikasi dalam pencegahan 
stunting secara keseluruhan.  

 
Monitoring Di Daerah 

1. Materi yang dimonitor adalah perkembangan pelaksanaan kegiatan komunikasi 
pencegahan stunting di yang dilakukan di provinsi, kabupaten dan Puskesmas. Sumber 
informasi untuk monitor adalah dokumen Perencanaan Kegiatan komunikasi, target 
program pencegahan stunting dan alokasi pendanaan. 

2. Pelaksana monitoring di tingkat provinsi, Kabupaten dan Puskesmas menjadi tanggung 
jawab Bagian Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mendapat 
penugasan dari Pimpinan Institusi. 

3. Waktu  monitoring dilakukan  setiap 6 (enam) bulan sekali, melalui laporan pada rapat 
koordinasi forum komunikasi lintas program. 

4. Umpan balik (feedback) hasil monitoring dapat disampaikan melalui mekanisme 
persuratan/dibawa ke forum pimpinan apabila terdapat tindak lanjut yang memerlukan 
keputusan pimpinan yang lebih tinggi. Hasil monitoring akan menjadi bahan masukan 
dalam melakukan evaluasi kegiatan komunikasi dalam pencegahan stunting secara 
keseluruhan.  
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Pembagian Wewenang Evaluasi  
 
Evaluasi di Pusat 

1. Materi yang dievaluasi di tingkat pusat adalah hasil pelaksanaan kegiatan komunikasi 
pencegahan stunting yang telah dilakukan bersumber dari pelaporan daerah. 

1. Pelaksana evaluasi di tingkat pusat menjadi tanggung jawab Direktorat Promosi 
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan koordinasi teknis oleh Direktorat 
Jenderal Kesehatan Masyarakat. Evaluasi Perubahan Perilaku dilakukan berkoordinasi 
dengan Badan Penelitian Kesehatan. 

2. Waktu evaluasi dilakukan  1 tahun sekali, melalui laporan pada rapat koordinasi forum 
komunikasi lintas program pada akhir tahun. Evaluasi perubahan perilaku masyarakat 
dilakukan integral dengan kegiatan Badan Penelitian Kesehatan atau secara khusus 
melakukan evaluasi perubahan perilaku pencegahan stunting. 

3. Hasil Evaluasi keluaran dan evaluasi dampak dilaporkan  ke Menteri Kesehatan RI. 
 
Evaluasi Di Daerah 

1. Materi yang dievaluasi di tingkat provinsi, kabupaten dan Puskesmas adalah 
hasil pelaksanaan kegiatan komunikasi. Sumber informasi untuk evaluasi adalah 
dokumen Rencana Kegiatan, target program pencegahan stunting dan alokasi 
pendanaan, indikator sektor kesehatan 

2. Pelaksana evaluasi di tingkat provinsi, kabupaten dan Puskesmas menjadi 
tanggung jawab Bagian Promosi  Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat atau 
penanggung Jawab yang ditugaskan oleh Institusi yang berwewenang. 

3. Waktu  evaluasi dilakukan  1 tahun sekali, melalui laporan pada rapat 
koordinasi forum komunikasi lintas program pada akhir tahun. Evaluasi dampak 
dilakukan untuk melihat sejauh mana kegiatan komunikasi membawa perubahan 
perilaku hidup sehat masyarakat untuk mencegah stunting. Dilakukan integral dengan 
kegiatan Badan Penelitian Kesehatan atau secara khusus melakukan evaluasi 
perubahan perilaku bekerja sama dengan UPT Badan Penelitian Kesehatan di daerah. 

4. Hasil Evaluasi dilaporkan ke Gubernur dan ke Menteri Kesehatan. 

 

9 Langkah Adaptasi Strategi Nasional untuk Implementasi di 
Tingkat Lokal 

 
Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku ini disusun berdasarkan analisis situasi untuk 
mengidentifikasi kelompok target, tantangan sosial budaya, pesan kunci, perangkat dan saluran  
komunikasi untuk mencapai target perubahan perilaku yang ditetapkan. Berikut adalah panduan 
bagi Dinas atau Institusi terkait untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi perubahan 
perilaku untuk pencegahan stunting sesuai konteks lokal.  
1) Analisis Situasi 

 Mengidentifikasi skenario stunting saat ini, upaya KIE, dan gap yang terjadi di komunitas 

 Mencari insight terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kelompok target di 
komunitas lokal 

 Mengidentifikasi tujuan umum dan tujuan khusus di tingkat komunitas lokal 
2) Menyusun matriks perubahan perilaku menggunakan kerangka yang sudah ditetapkan, 

melalui kerja kelompok dan workshop 



 

 19 

 Mengidentifikasi kelompok target primer (utama) dan sekunder (pendukung) untuk 
komunitas lokal 

 Mengidentifikasi tantangan sosial dan tantangan untuk mengadopsi perilaku sehat dan 
intervensi yang potensial untuk dilakukan di komunitas 

 Mengidentifikasi dan memprioritaskan keluaran perilaku yang diharapkan untuk 
komunitas lokal 

 Mengidentifikasi perangkat dan saluran komunikasi yang direkomendasikan untuk 
mencapai keluaran yang diharapkan di tingkat komunitas 

 Menggunakan data berbasis bukti untuk membuat keputusan terhadap strategi 
komunikasi yang akan diimplementasikan 

3) Menyusun rencana implementasi termasuk rencana kegiatan, peran dan tanggung jawab 
para pemangku kepentingan terkait  

4) Menysun rencana pemantauan (monitoring) dan evaluasi  
 
 

***
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