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Di berbagai negara  di seluruh dunia, penurunan stunting 
sulit. Sebagian besar negara di dunia off-tracked

Negara-negara yang sukses menurunkan stuntingnya, 
melibatkan upaya yang besar dengan komitmen tinggi 

yang berkelanjutan, dan hasilnya adalah penurunan sekitar 
1-2% per tahun

Mengapa?



Mengapa Bayi/Angka Mengalami Stunting?
Sumber: UNICEF: Conceptual Framework of Malnutrition, 1990. Modifikasi Endang L. Achadi, 2019

Pertumbuhan dan 
perkembangan janin→
BBLR, PBLR, Simpanan

Zat Besi Bayi sedikit

Penyakit Infeksi

STUNTING/Gz Buruk

Asupan tdk adekuat

Wasting lama/berulang

Pada  tingkat individu atau kelompok kecil penanggulan jauh lebih mudah

Pada tingkat populasi, faktor pemengaruh lebih banyak dan kompleks
Mereka yang stunting adalah kelompok yang mempunyai karakteristik yg rentan thd terjadinya stunting 

(Pendidikan rendah, daya beli rendah, lingkungan tidak sehat, akses ke yankes dan air bersih rendah, dst)

Berikan makanan
adekuat?

Imunisasi? 
Tangani P infeksi?

• Perbaiki status gizi
bumil: TTD?, PMT?

• Hindari asap rokok



2. Faktor Ibu

Mengapa Bayi/Angka Mengalami Stunting?

1.  Faktor Anak

Sumber: UNICEF: Conceptual Framework of Malnutrition, 1990. Modifikasi Endang L. Achadi, 2019

Pertumbuhan dan
perkembangan janin→

BBLR, PBLR, Simpanan Zat
Besi Bayi sedikit

Status gizi Bumil: Pendek, Kurus
pra-hamil/Trim I, Anemi, PBBH 

tak adekuat, keterpaparan
Bumil thd asap rokok

Penyakit Infeksi

STUNTING/Gz Buruk

Pol Asuh

Asupan tdk adekuat

3. Catin,
Rematri

1000 HPK

BBL:R Berat Badan Lahir Rendah; PBL:R Panjang Badan Lahir Rendah; PBBH: Pertambahan Berat Badan selama Hamil; Kesling: kesehatan lingkungan

Faktor tak
Langsung

Faktor Mendasar

Wasting lama/berulang

Ketersediaan pangan 
di rumah tangga

Akses & pemanfaatan 
Yankes terbatas; 
lingkungan tidak 
bersih

• 0-6 bln: ASI eksklusif
• 6-23 bln: MPASI adekuat
• 6-59 bln: Supl. Vit A
• 6-23 bln: Taburia
• PMT balita gizi kurang

• Sakit: Diare, ISPA
• Imunisasi lengkap
• Balita diare minum 

Oralit atau Zinc
• Minum obat  

cacing

• Perbaiki status gizi
bumil: TTD?, PMT?

• Hindari asap rokok



10 Intervensi Gizi Spesifik yang terbukti cost efektif dari 
program di 34 negara termasuk Indonesia

Sumber: the Lancet 2013

• Pra-konsepsi
1. Suplementasi asam folat atau fortifikasi

• Ibu Hamil
2. MMS – Multiple Micronutrient Supplementation

3. PMT bumil dengan Energi dan Protein seimbang

4. Supmentasi Calcium

• Bayi usia dini dan Anak usia muda
5. Promosi ASI

6. MP ASI adekuat – PMT Balita KEK

7. Suplementasi vitamin A

8. Supl Zinc untuk mencegah Diare kronik

9. Manajeman Gizi Kurang berat (Gizi buruk)

10. Manajemen Gizi Kurang sedang/moderate

• Bila meningkatkan
cakupan 10 
intervensi gizi
spesifik sampai 90%, 

→ akan menurunkan
stunting sekitar 20% 
(10.2–28.9%)



10 Intervensi Gizi Spesifik yang terbukti cost efektif sudah 
merupakan program di  Indonesia 

Pra-konsepsi 
1. Suplementasi asam folat (Idonesia TTD),  atau fortifikasi

Bayi usia dini dan Anak 
usia muda
5. Promosi ASI

6. MP ASI adekuat – PMT Balita
KEK

7. Suplementasi vitamin A

8. Supl Zinc untuk mencegah
Diare kronik

9. Manajeman Gizi Kurang berat
(Gizi buruk)

10.Manajemen Gizi Kurang 
sedang/moderate

Ibu Hamil
2. MMS –

Supplementation 
(Indonesia TTD)

3. PMT bumil dengan 
Energi dan Protein 
seimbang

4. Suplementasi 
Calcium (Indonesia 
paket bumil)

tetapi capaian program masih rendah



Program penanggulangan Stunting: program kedaruratan, program yg ada 
(jangka pendek menengah) dan Program pencegahan (jangka panjang)

Program 
kedaruratan
yg inovatif

Perubahan
perilaku, 
peningkatan
kemampuan
(daya beli, dll)

Stunting turun?

Waktu

Program 
prioritas yg
ada

80% ?

90% ?

Berlanjut untuk
kelompok/area khusus

Didukung
peningkatan
Cakupan 10 
program cost-
effective dan 
perubahan
perilaku



TANTANGAN PROGRAM DARURAT KE MASYARAKAT: 
Contoh 

Penyediaan di 
Kab:

• Biaya
• Penyimpana

n
• Penjaminan

Jumlah & 
Mutu

• Transpprtasi
• MonEV

Distribusi ke
kecamatan

• Penyimpan
an

• Penjaminan
Jumlah & 
Mutu

• Transpprtas
i

• MonEV

Distribusi
ke kel

• Penyimpa
nan

• Penjamin
an Jumlah
& Mutu

• Transpprt
asi

• MonEV

Pemanfaatan
Oleh Target

Distribusi
ke RT

• Penyimpa
nan

• Penjamin
an Jumlah
& Mutu

• Transpprt
asi

• MonEV

• Ketergantungan
• Perubahan

perilaku negatif

1. Suplementasi Pangan/Makanan Bayi dan balita: siapa targetnya?

Distribusi
didlm RT

• Salah sasaran
• Bosan
• Bila jangka

waktu lama 
→

Tergantung

BERAPA LAMA? 
→ biaya dan SD 
lain

2. PMT Bumil
3. dll



Program penanggulangan Stunting: Program kedaruratan, kurang didukung 
program yg ada (jangka pendek menengah) dan Pencegahan (jangka anjang) →

hasil tidak maksimal, memerlukan kelanjutan program kedaruratan?

Program 
kedaruratan
yg inovatif

Perubahan
perilaku, 
peningkatan
kemampuan
(daya beli, dll)

Pengulangan
program 
darurat

Waktu

Program 
prioritas yg
ada

60% ?

75% ?

Stunting 
tidak turun
signifikan?

Pengulangan
program 
darurat

Kurang didukung
program lainnya



Pencapaian tujuan
perlu Perencanaan
program yg
menyeluruh, mulai
dari input, proses dst

Contoh: menurunkan
Anemia pada ibu hamil

→memasukkan
komponen catin dan 
remaja agar kohor anemia 
yg baru dikurangi
→mempertimbangkan
aspek perubahan perilaku
sbg input, proses dan 
output

Program darurat: 
kampanye massif TTD



PEMBELAJARAN DARI 
NEGARA-NEGARA YANG SUKSES 

MENURUNKAN STUNTING



Thailand
Tahun 1989-2007 turun 14.1% 

→0.49%/tahun

• Mengadopsi pendekatan Multisektor
untuk memperbaiki gizi anak, bumil dan 
menyusui, melalui perbaikan hygiene 
dan sanitasi, meningkatkan ketersediaan
makanan, membuka 1200 nutrition 
center. 

• Mengaktifkan masyarakat . Dalam
beberapa tahun melatih hampir
setengah juta mobilizers (kader), yg tidak
diabayar tapi mendapat pelayanan
kesehatan gratis

Success stories with reducing stunting: Lessons for PNG. The World Bank

Vietnam
tahun 2000-2015 turun 18.8% → 1.25%/tahun

• Vietnam menerapkan program kesehatan anak
dan KB yang terstruktur yang menekankan pada 
kegiatan gizi sebagai investasi

• Prioritas budget: Seperempat budget untuk 10 
target program kesehatan dialokasikan untuk gizi

• Menekankan pd pentingnya Berat Badan Lahir

• Menekankan pada pentingnyha IYCF/MPASI 
dengan menekankan keragaman diet dg  
memanfaatkan produksi pangan di rumah
tangga. 

• Walaupun masih sangat rendah,  ASI eksklusif
meningkat dari 17% (2011) menjadi 24% (2014)



PERU
tahun 2008-2016 turun dari 28.2% ke 13.1%: 15.1% → 1.88%/tahun ; antara 2005-2010 turun

1.0%/tahun

• Mempunyai the National Strategy against Child Malnutrition CRECER yang artinya tumbuh
(“to grow”) menentukan target penurunan stunting 9% antara 2005 – 2011 (hanya 5-6%)

• Strateginya dilaksanakan di tingkat nasional, regional dan kabupaten, dan mengikutsertakan
sektor terkait termasuk Kesehatan, Pendidikan, Air dan Sanitasi, Perumahan, pertanian dan 
mitra non-pemerintah

• Selain itu diimplementasikan juga program  JUNTOS (“together”), suatu program bantuan
tunai langsung bersyarat dengan target kota-kota termiskin untuk memperbaiki sumber daya
di tingkat rumah tangga, peluang pendidikan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan dan gizi

Success stories with reducing stunting: Lessons for PNG. The World Bank



Brazil
Tahun 1989-2007 turun 12.3% →0.8%/tahun

• Komitmen politik yang sangat tinggi, desentralisasi
yang efektif, peran serta masyarakat dan pendanaan
bersyarat (CCT) dan dengan target yang jelas

• Lima faktor kunci:

– Peningkatan daya beli keluarga dg peningkatan
UMR dan ekspansi program  bantuan tunai (cash-
transfer programmes)

– Peningkatan tajam tingkat pendidikan perempuan
→faktor paling penting

– Perbaikan dan ekspansi kualitas pelayanan KIA

– Ekspansi sistem penyediaan air bersih dan sanitasi

– Perbaikan kualitas & kuantitas pangan yg
diproduksi oleh petani kecil

Success stories with reducing stunting: Lessons for PNG. The World Bank

• Membentuk: 

– the Zero Hunger Strategy, 

– kebijakan the Federal Law for Food and 
Nutrition Security,  

– the National Council on Food and Nutrition 
Security (CONSEA) melapor langsung ke 
Presiden

• Menggabungkan beberapa program Conditional 
Cash Transfer (CCT) programs ke satu program yang 
disebut the Bolsa Familia Program (BFP) dg tujuan 
memutus siklus kemiskinan antar generasi dengan 
memberikan bantuan tunai ke keluarga dg 
persyaratan kesehatan dan pendidikan

• Fokus di area termiskin dan popullasi kuintil 
termiskin, sehingga penurunan  stunting terutama 
terjadi pada kelompok termiskin.

• ASI Eksklusif bayi < 6 bulan masih rendah walaupun 
naik dari 26.7% menjadi 41.0% (tahun 1999 to 2008)



Nepal
Thn 2001 – 2011 turun dari 56.6% menjadi 40.0% → 1.66 % /tahun

Stunting berat turun 24.2% menjadi 14.6% → 0.94 %/tahun

• Pertama, baikan sztatus gizi anak terutama disebabkan perbaikan 
berat lahir, sementara perbaikan pada periode pasca-salin sedang-
sedang saja.

• Kedua,  akumulasi aset merupakan faktor yang penting untuk semua 
indikator gizi. Terjadi akumulasi aset yang sangat cepat  yang 
konsisten dengan pertumbuhan kenaikan yang cepat pada penghasilan 
rumah tangga. 

• Ketiga,  perbaikan pendidikan ibu. 

• Keempat,  akses ke Yankes  meningkat signifikan

• Kelima,  perbaikan sanitasi, terutama penurunan open defecation. 



NEPAL: FOKUS PADA PERBAIKAN BERAT BADAN LAHIR
Rata-rata BBL meningkat dari -1.5 SD menjadi -0.6 SD

→ anak yg stunting (< -2SD) tidak ada

Kyrgyz 

Repc

Ethiopi

aNepal



Negara bagian Maharashtra, India (Lawrence Haddad,  panel 2.3. G NR 2014)

Stunting turun dari 39% (thn 2006) → 24% (thn 2012) → 2.5%/thn atau 0.94% ? 

• Stunting turun sbg hasil intervensi spesifik dan sensitif

Faktor determinan yang paling baik perbaikannya adalah:  umur kelahiran pertama, gizi
kurang pada ibu, literasi ibu, cakupan ANC, LinNakes, Praktek pemberian makanan anak, 

akses ke ICDS

• Didukung beberapa faktor kunci:
1. Lingkungan yg mendukung turunnya stunting: pertumbuhan ekonomi yang  mantap, 

penurunan kemiskinan yang lbh tinggi dari rata-rata negara bagian lainnya di India. Kinerja
pemerintahan yang baik.  Alokasi budget untuk gizi naik dari 1% ke 1.5% tahun 2009-2011

2. Status perempuan (berdasarkan pendidikan , kematian ibu dan prevalensi anemia) termasuk yg
paling baik di India. 

3. Kinerja program terkait gizi, melalui the Integrated Child Development Services (ICDS), 
termasuk diantara yang terbaik di India. 

Juga lebih baik dalam pemenuhan tenaga kesehatan di ujung tombak. 



Negara bagian Maharashtra, India
Lawrence Haddad,  panel 2.3. GNR 2014. 

4. Misi gizi negara bagian Maharashtra— melalui
deklarasi publik oleh pemerintah Maharashtra, tentang
komitmennya untuk memperbaiki gizi – semakin kuat
dan menjadi model untuk negara bagian yang lain. 
Program termasuk:

1) Fokus pada 1000 HPK

2) Proteksi hukum thd praktek ASI eksklusif untuk
wanita pekerja

3) Promosi dg berbagai media, konvensional dan
teknologi baru

4) Membangun keberlanjutan upaya, dg mempromosikan
manajemen dan kepemimpinan oleh masyarakat

5) Memperbaiki ketahanan, keberagaman dan keamanan
pangan

→ Intinya, hampir semua 

penanganan determinan 
stunting bergerak kearah yang 
benar

→ Mereka sebelumnya 
membutuhkan 10 tahun dalam 
membuat dan mewajibkan 
komitmen yang 
berkesinambungan antara 
pemerintah dan masyarakat: 

10+6 = 16 tahun → 0.94/thn



Kesimpulan dari negara sukses

1. Kerangka kerja dan kebijakan jelas:

– Target:  

• 1000 HPK, 

• peningkatan daya beli (lgs/tdk llgs), 

• pendidikan perempuan, 

• area dan populasi miskin, 

• area tinggi stunting

• Ketersediaan dan akses  pangan

– Pendekatan multisektor, melibatkan berbagai mitra

– Mengimplementasikan  intervensi spesifik dan sensitif – indikator terukur



Kesimpulan dari negara sukses

2. Sistem MonEv yang kuat

– Penggunaan metoda pengumpulan yg robust

3. Komitmen tinggi dan berkelanjutan di tingkat nasional
→ OTORITAS NASIONAL



REKOMENDASI

Memperkuat TIGA SATU – THREE ONE (SUN Movement)

1. SATU KERANGKA KERJA yg memberikan dasar bagi semua pihak untuk
mencapai tujuan dg tetap memperhatikan potensi dan kondisi lokal

2. SATU OTORITAS KOORDINASI NASIONAL yang memberikan mandat
kepada semua pihak terkait untuk menyinergikan semua upaya

3. SATU SISTEM MONITORING DAN EVALUASI NASIONAL yang disepakati
bersama



1. Memperkuat Kerangka kerja Program Spesifik dan Sensitif Gizi 
yang jelas untuk semua tingkat dari Pusat sampai Daerah

1. Program “Darurat”: 
Untuk bayi/anak, ibu 
hamil, Catin

2. Memperkuat 
program prioritas yg 
sudah ada

3. Perubahan perilaku, 
peningkatan daya 
beli, dst →
Penyuluhan massif 
untuk isu krusial Endang L. Achadi, 2022



1. Memperkuat Kerangka kerja Program Spesifik dan Sensitif Gizi yang jelas
untuk semua tingkat dari Pusat sampai Daerah. Program spesifik gizi meliputi:

1). Kegiatan darurat invotatif untuk mencegah stunting dalam jangka pendek: 

• Program pemberian PMT untuk Bayi dan anak.  

Dilengkapi dengan: a) kejelasan target sasaran (kel miskin?) dan jangka waktu pemberian yang 
jelas; b). system MonEv yang sesuai termasuk input, proses dan output; c). 
pengetahuan/informasi terkait manfaat susu dan telur dan merupakan bagian dari komponen
gizi seimbang sehingga tidak menjadikan sebagai makanan substitusi tetapi suplementasi; d). 
Pengetahuan kepada keluarga tentang pentingnya makanan ini untuk bayi/anaknya, sehingga
tidak terjadi kebocoran intra-keluarga; e). Pentingnya perbedaan UHT biasa dengan UHT manis
agar tdak membeli UHT manis untuk anaknya krn dapat menyebabkan obesitas; e) serta
dilengkapi rencana exit strategy yang jelas agar tidak menyebabkan ketergantungan dalam
waktu panjang; 

• PMT ibu hamil yang KEK untuk meningkatkan berat bayi baru lahir dan menurunkan
BBLR dengan komponen yang sama. Persyaratan sama dengan PMT bayi/anak

• Kampanye massif tentang TTD untuk Bumil; Catin, Pekerja perempuan, dan remaja puteri

• Kampanye massif tentang ASI eksklusif dg mempertimbangkan ibu bekerja



1. Memperkuat Kerangka kerja Program Spesifik dan Sensitif Gizi
yang jelas untuk semua tingkat dari Pusat sampai Daerah. 
Program spesifik gizi meliputi:

2). Meningkatkan cakupan program yang sudah ada menjadi 90% agar efektif menurunkan
stunting termasuk 10 program yg terbukti cost-effective  (3 intervensi bumil; 6 
intervensi bayi, balita; dan 1 intervensi pra-konsepsi); dan program lainnya yang sudah
ada yi imunisasi; pelayanan suplementasi vita A dan  zinc, obat cacing

3) Meningkatkan cakupan upaya jangka Panjang:

• Upaya perbaikan perilaku melalui berbagai upaya pelatihan atau diseminasi informasi secara
luring maupun daring untuk berbagi isu (stunting, anemia, ASI, MPASI, hygiene sanitasi, dll)

• Meningkatkan akses terhadap pangan (ketersediaan; daya beli; KRPL; CCT)

• Meningkatkan akses thd air bersih

• Meningkatkan akses thd jamban tertutup



1. SATU KERANGKA KERJA PROGRAM SPESIFIK DAN SENSITIF:
JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

Ibu Hamil Bayi 6-23 bulan Anak >= 24 bulanBayi 0-6 bulan

• ASI eksklusif
• Pada non-ASI, PMT 

pengganti ASI adekuat?
• Imunisasi

• PMT bumil KEK
• TTD/MMS
• Supl Ca

• PMT Gz kurang
• Penanganan gizi buruk
• Gizi seimbang
• Obat cacing

• PMT Balita Gz kurang
• Penanganan gizi buruk/sedang
• MPASI beragam, frekuensi
&Pangan hewani
• Taburia; Imunisasi
• Supl vit A; Supl zinc

Remaja Puteri/Catin

• TTD CATIN, 
Pekerja
perempuan
dan REMATRI

EDUKASI: 
• ASI eksklusif
• Pada non-ASI, 

edukasi pengganti
ASI adekuat

• Imunisasi

EDUKASI: 
• TTD/MMS
• Gz seimbang
• Edukasi ASI eks

EDUKASI: 
• Gizi seimbang
• Obat cacing

EDUKASI: 
• Imunisasi
• Supl vit A

EDUKASI:
• TTD
• Gz seimbang
• Usia

perkawinan

Peningkata
n cakupan
intervensi
spesifik: 
90%

Peningkata
n Perilaku, 
dimujlai
empowerm
ent Nakes



Program Prioritas Kemenkes berdasarkan penguatan 
Input, Proses, Output, Outcome

Berbagai program 
darurat



2. Kejelasan Otoritas Nasional

Apakah keadaan sekarang sudah ideal? 

– Setwapres, BKKBN, Kemkes

– Hubungan antar KL

– Hubungan Pusat, Prov, Kab/Kota sampai ke masy

– Peran Serta swasta, masy, academia, UN bodies, WB



3. Sistem Monitoring/Evaluasi Nasional

• Memperkuat system MonEv, sedemikian rupa sehingga
validitas dan reliabilitas data terjamin

• Menentukan dan menganalisis tidak hanya indikator
outcome, tetapi juga indicator output, proses, dan input 
secara periodic agar dapat melihat hubungan ke-empat
indicator tesebut sebagai dasar penguatan

intervensi/program → HINDARI “the false statistics trap”

(plausibility), untuk mengetahui program yang benar2 
efektif dan perlu diteruskan/ditingkatkan, dan yang tidak



Endang L. Achadi 2021, modifikasi Thomas R. Frieden. AJPH . December 11, 2013

Pencegahan Stunting Balita: 
Dukungan terhadap Paket Intervensi Gizi Prioritas

Cakupan program Sp mencapai 90%

Komunikasi informasi
(akurat dan tepat waktu)

Komitmen politis:  2. SATU OTORITAS NASIONAL

Kemitraan dan koalisi
(Public Private 

Partnership/PPP)

Manajemen efektif
(termasuk MonEv)

3. SATU SIST MONEV NAS

1. SATU KERANGKA KERJA



TERIMA KASIH


