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DEFINISI STUNTING

Kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang
kurang jika dibandingkan dengan umur.
Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih
dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhandari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan
anak dari WHO.





PROSES TERJADINYA STUNTING

• Mulai dari pra-konsepsi ketika seorang remaja menjadi ibu 
yang kurang gizi dan anemia

• Menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi yang tidak 
mencukupi kebutuhan, ditambah lagi ketika ibu hidup di 
lingkungan dengan sanitasi kurang memadai. 



Situasi Balita Pendek (Stunting)

A. Situasi Global
Gambar tren prevalensi balita pendek di Dunia Tahun 2000-2017



Proporsi Jumlah Balita Pendek di Asia Tahun 2017



Situasi Nasional

C. Situasi Nasional
Kejadian balita stunting (pendek)
merupakan masalah gizi utama yang
dihadapi Indonesia. Berdasarkan
data Pemantauan Status Gizi (PSG)
selama tiga tahun terakhir, pendekselama tiga tahun terakhir, pendek
memiliki prevalensi tertinggi
dibandingkan dengan masalah gizi
lainnya seperti gizi kurang, kurus,
dan gemuk. Prevalensi balita pendek
mengalami peningkatan dari tahun
2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6%
pada tahun 2017.



Situasi Ibu dan calon Ibu

Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat
kehamilan serta setelah persalinan mempengaruhi
pertumbuhan janin dan risiko terjadinya stunting.

Faktor lainnya pada ibu yang mempengaruhi adalah
postur tubuh ibu (pendek), jarak kehamilan yang terlalu
dekat, ibu yang masih remaja, serta asupan nutrisi yang
kurang pada saat kehamilan.



Situasi Bayi dan Balita

Nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir tentunya sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhannya termasuk risiko
terjadinya stunting.
Tidak terlaksananya inisiasi menyusu dini (IMD), gagalnyaTidak terlaksananya inisiasi menyusu dini (IMD), gagalnya
pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, dan proses penyapihan
dini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya stunting.
Dari sisi pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) hal
yang perlu diperhatikan adalah kuantitas, kualitas, dan
keamanan pangan yang diberikan.



Situasi Sosial Ekonomi dan Lingkungan

Kondisi sosial ekonomi dan sanitasi tempat tinggal juga berkaitan dengan
terjadinya stunting. Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan
dalam memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu
hamil dan balita. Sedangkan sanitasi dan keamanan pangan dapat
meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi.

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh higiene dan sanitasi yang buruk
(misalnya diare dan kecacingan) dapat menganggu penyerapan nutrisi pada
proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat
menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu
yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup
untuk proses penyembuhan maka dapat mengakibatkan stunting.





UPAYA PENCEGAHAN

1. Ibu hamil dan bersalin
a. Intervensi 1000 HPK
b. ANC
c. Persalinan di fasilitas kesehatan
d. Pemberian makanan tinggi kalori, protein dan mikronutrien (TKPM)d. Pemberian makanan tinggi kalori, protein dan mikronutrien (TKPM)
e. Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular
f. Berantas cacingan
g. Meningkatkan transformasi Kartu Menuju Sejahtera (KMS) ke dalam buku

KIA
h. Konseling IMD dan ASI eksklusif
i. Penyuluhan dan pelayanan KB



2. Balita
a. Pantau pertumbuhan balita
b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita
c. Stimulasi dini perkembangan anakc. Stimulasi dini perkembangan anak
d. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal



3. Anak Usia Sekolah
a. Revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
b. Menguatkan kelembagaan Tim Pembina UKS
c. Menyelenggarakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS)c. Menyelenggarakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS)
d. Memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba



4. Remaja 
a. Penyulahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola gizi

seimbang, tidak merokok, dan mengonsumsi narkoba
b. Pendidikan kesehatan reproduksib. Pendidikan kesehatan reproduksi



5. Dewasa Muda
a. Penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana (KB)
b. Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular)
c. Penyulahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola gizic. Penyulahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola gizi

seimbang, tidak merokok, dan mengonsumsi narkoba































Pengembangan Surveilans Gizi Berbasis Teknologi 
Informasi













Pengembangan Panduan Gizi Seimbang Anak Balita 
dan Ibu Hamil



















Konvergensi Lintas Program dan Lintas Sektor Intervensi 
Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif
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