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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Stunting atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai perawakan 

pendek masih menjadi masalah gizi yang belum terselesaikan di dunia. 

Tahun 2017, sebanyak 150,8 juta atau 22,2% dari keseluruhan jumlah balita 

di dunia mengalami stunting. Lebih dari setengah (55%) balita yang 

mengalami stunting berasal dari Asia. Kasus stunting terbanyak di Asia 

berasal dari Asia Selatan yaitu sekitar 83,6 juta balita atau 58,7%, sedangkan 

kasus paling sedikit berasal dari Asia Tengah yaitu 0,9%. Berdasarkan data 

World Health Organization (WHO), Indonesia menjadi negara dengan 

prevalensi stunting tertinggi ketiga di kawasan Asia Tenggara/South-East 

Asia Regional (SEAR). Dari tahun 2005 sampai dengan 2017, rata-rata 

prevalensi stunting Indonesia sebesar 36,4%. Indonesia juga menjadi salah 

satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi di antara negara-

negara yang memiliki pendapatan menengah (Saputri, 2019: 153).  

Berdasarkan data WHO, prevalensi stunting dunia pada tahun 2020 

mengalami penurunan menjadi 22% atau sekitar 149,2 juta kasus balita 

stunting. Menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), prevalensi 

stunting di Indonesia pada tahun 2019 sudah mengalami penurunan menjadi 

27,7% (Ruswati et al., 2021: 34-35). Angka tersebut mengalami penurunan 

menjadi 24,4% pada tahun 2021 (cegahstunting.id diakses pada 20 Juni 

2022). Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih di atas 20% 

sehingga kasus stunting di Indonesia masih menjadi permasalahan serius 

yang harus diselesaikan agar prevalensi stunting terus mengalami 

penurunan hingga batas angka yang dianjurkan oleh WHO yaitu kurang dari 

20%.  
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Anak Bawah Lima Tahun (Balita) atau Bawah Dua Tahun (Baduta) 

dengan kasus stunting lebih rentan terhadap penyakit bahkan berisiko 

memiliki penyakit degeneratif (Tampubolon & Putri, 2020: 4315). Selain 

itu, anak tersebut juga akan memiliki permasalahan pada kesehatan 

reproduksi serta tingkat kecerdasan yang tidak maksimal seperti kurang 

optimalnya perkembangan kognitif, motorik, dan verbal; kurangnya 

kapasitas belajar, performa anak, dan kapasitas kerja sehingga berpengaruh 

terhadap tingkat produktivitas anak saat beranjak dewasa (Ruswati et al., 

2021: 35). 

Hal ini tentu saja akan berdampak luas hingga menghambat 

pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kemiskinan dan 

memperbesar ketimpangan. Jika tidak segera diatasi akan berpengaruh pada 

kinerja pembangunan di Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi, masalah kemiskinan serta ketimpangan (Saputri, 2019: 153).  

Kondisi seorang anak yang memiliki tinggi badan kurang dari tinggi 

anak seusianya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya 

adalah kurangnya gizi yang diterima saat 1000 Hari Pertama Kehidupan 

(HPK). Selain itu, faktor lain yang juga berpengaruh yaitu kurangnya 

pengetahuan dan kesadaran dari sang ibu mengenai pola asuh yang baik dan 

asupan gizi  yang cukup sehingga tumbuh kembang anak terhambat. 

Keterbatasan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, sanitasi, 

ketersediaan air bersih, serta fasilitas pelayanan kesehatan menjadi faktor 

pendukung lainnya yang menyebabkan stunting (Tentama et al., 2018: 114). 

Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan stunting karena 

berdampak pada penurunan produktivitas. Hal ini berpotensi menghambat 

pertumbuhan ekonomi sebuah negara, peningkatan kemiskinan, dan 

kesenjangan sosial sehingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi 

prioritas pembangunan nasional. SDM menjadi salah satu komponen 

penting bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta berpengaruh pada 

kemajuan dan daya saing sebuah negara (Liputan6, 3 Maret 2021).  
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Stunting menjadi target Sustainable Development Goals (SDGs) 

yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu 

“menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 

serta mencapai ketahanan pangan.” Jumlah kasus stunting di Indonesia 

sekitar 22,4 juta balita atau 3 dari 10 balita di Indonesia mengalami stunting 

(Haskas, 2020: 154 mengutip Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI tahun 

2018).  

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 

14% sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Penurunan angka 

stunting di Indonesia diupayakan dapat mencapai 2,7% per tahunnya 

(stunting.go.id diakses pada tanggal 23 Maret 2022). 

Pemerintah membuat kerangka program intervensi stunting yang 

terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi 

spesifik berfokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan intervensi 

ini berkontribusi sebesar 30% dalam menurunkan kasus stunting. Kegiatan 

intervensi gizi spesifik dilakukan pada sektor kesehatan dan bersifat jangka 

pendek. Adapun kegiatan utama yang dilakukan yaitu intervensi pada saat 

masa kehamilan hingga bayi lahir. Sasaran intervensi gizi spesifik meliputi 

ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, serta ibu menyusui dan 

anak usia 7-23 bulan. Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu 

hamil antara lain memberikan makanan tambahan, program untuk 

mengatasi permasalahan kekurangan zat besi, asam folat, dan iodium 

dengan memberikan suplementasi besi folat minimal 90 tablet pada ibu 

hamil, memberikan dukungan kepada ibu hamil untuk melakukan 

pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, memberikan imunisasi Tetanus 

Toksoid (TT), pemberian obat cacing, program untuk melindungi ibu hamil 

dari penyakit malaria dan memberikan kelambu serta pengobatan bagi ibu 

hamil yang positif malaria. Adapun kegiatan intervensi gizi spesifik dengan 

sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan yaitu memberikan 
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pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, Inisiasi Menyusi Dini (IMD), 

promosi menyusui ASI ekslusif (konseling individu dan kelompok), 

imunisasi dasar, pantau tumbuh kembang secara rutin setiap bulan, dan 

penanganan bayi sakit secara tepat. Kegiatan intervensi gizi spesifik lainnya 

dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan diantaranya yaitu 

pemberian Makanan Pengganti Air Susu Ibu (MP-ASI), menyediakan obat 

cacing, menyediakan suplementasi zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke 

dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan 

imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan diare 

(Saputri, 2019: 156-157). 

Selain itu, beberapa program lainnya adalah Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT) Balita Kurang Gizi oleh Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) melalui Puskesmas dan Posyandu. Program tersebut meliputi 

pembinaan Posyandu dan penyuluhan serta penyediaan makanan 

pendukung gizi untuk balita kurang gizi pada usia 6-59 bulan berbasis 

pangan lokal (Saputri, 2019: 157). 

Sedangkan program intervensi gizi sensitif yang direncanakan oleh 

pemerintah, dilakukan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi sebanyak 

70% dalam penurunan stunting. Sasaran dari intervensi gizi sensitif tidak 

dikhususkan untuk ibu hamil dan balita pada 1000 HPK tetapi lebih bersifat 

umum. Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya menyediakan dan 

memastikan akses masyarakat terhadap air bersih melalui program 

PAMSIMAS (Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), 

sanitasi melalui kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), 

layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), melakukan fortifikasi 

bahan pangan, menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan 

Persalinan Universal (Jampersal), bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga 

miskin melalui Program Subsidi Beras Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(Raskin/Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan 

pendidikan pengasuhan pada orang tua dan gizi masyarakat, Pendidikan 
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Anak Usia Dini (PAUD) Universal, edukasi kesehatan seksual dan 

reproduksi serta gizi pada remaja, serta meningkatkan ketahanan pangan 

dan gizi. Kerangka intervensi gizi spesifik dan sensitif telah direncanakan 

dan dilaksanakan pemerintah sebagai upaya untuk mencegah dan 

menurunkan angka stunting di Indonesia (Saputri, 2019: 158). 

Laporan Riskesdas pada tahun 2018 menyatakan bahwa prevalensi 

status gizi anak umur 0 hingga 59 bulan dengan kasus stunting di Jawa 

Tengah sebesar 32,1%. Angka tersebut lebih tinggi daripada prevalensi 

stunting tahun 2017 yang berada di angka 28,5% (Anggraeni & Handayani, 

2021: 674). Sementara itu, pada tahun 2019, prevalensi stunting provinsi 

Jawa Tengah turun menjadi 27,68% (Media Indonesia, 17 Juni 2021). 

Prevalensi stunting di Jawa Tengah ini kembali mengalami penurunan pada 

2021 menjadi 20% (jatengprov.go.id dikases pada 20 Juni 2022). Menurut 

data profil kab/kota dan program gizi provinsi Jawa Tengah tahun 2019, 

baru dua kabupaten yang memiliki nol kasus stunting yaitu Kabupaten 

Purworejo dan Grobogan. Sedangkan untuk daerah dengan kasus stunting 

tertinggi di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banjarnegara dengan prevalensi 

stunting sebesar 23,7%. Meskipun belum terbebas dari kasus stunting, Kota 

Surakarta juga menjadi salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki 

prevalensi stunting yang lebih rendah daripada prevalensi stunting nasional 

dan provinsi yang masih tergolong tinggi.  

Berdasarkan pra survei yang dilakukan oleh peneliti di Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta, prevalensi stunting Kota Surakarta berada di 

angka 2,53% pada tahun 2019. Angka tersebut mengalami kenaikan pada 

tahun 2020 sebesar 0,84% menjadi 3,37% dan kembali mengalami 

penurunan pada tahun 2021 menjadi 1,70%. 
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Tabel 1.1 Data Stunting Kota Surakarta 

 

 (Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surakarta) 

Bahkan pada bulan Maret 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Pusat memilih Kota Surakarta sebagai 

daerah percontohan untuk program Pendataan Keluarga dan Penurunan 

Angka Stunting karena memiliki prevalensi stunting terendah di Indonesia 

serta tingkat mortalitas ibu hamil yang rendah (Marwoto, 2021 diambil dari 

https://m.antaranews.com/berita/2031619/surakarta-jadi-percontohan-

penanganan-stunting, diakses pada 25 Maret 2022).  

Beberapa program yang telah dilaksankan pemerintah Kota 

Surakarta dalam upaya pencegahan stunting yaitu melakukan intervensi 

sejak remaja dengan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, 

konsultasi pra nikah calon pengantin dengan pihak KUA yang melibatkan 

petugas kesehatan dan KB untuk melakukan screening penyakit infeksi 

menular dan kesehatan reproduksi, serta melakukan intervensi ibu hamil 

(Marwoto, 2021 dari https://m.antaranews.com/berita/2031619/surakarta-

jadi-percontohan-penanganan-stunting, diakses pada 25 Maret 2022). 

Meskipun Kota Surakarta memiliki prevalensi stunting yang rendah, 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan pihak-pihak terkait mengupayakan 

agar Kota Surakarta mencapai zero stunting. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari pra survei, Kota Surakarta menyusun strategi komunikasi 

perubahan perilaku dalam percepatan zero stunting dikarenakan beberapa 

permasalahan terkait dengan komunikasi seperti kurangnya koordinasi yang 

terpadu dari masing-masing tingkat administrasi, kualitas dan jangakauan 

pelayanan intervensi gizi spesifik maupun sensitif kurang optimal, kapasitas 
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komunikator untuk program sosialisasi dan kampanye serta konsultasi 

mengenai stunting terbatas, dan penggunaan media atau saluran komunikasi 

yang kurang optimal. Dokumen strategi komunikasi ini telah disahkan oleh 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada bulan Desember 2021. 

Penelitian ini menganalisis implementasi strategi komunikasi untuk 

menekan angka stunting di Kota Surakarta yang telah tertulis di dokumen 

strategi komunikasi. Kajian komunikasi yang diteliti berkaitan dengan 

komunikasi organisasi karena objek penelitian berada di Dinas Kesehatan 

Kota Surakarta sebagai Organisasi Perangkat Daerah.  

Fokus penelitian menempatkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

sebagai komunikator dalam pelaksanaan strategi komunikasi percepatan 

zero stunting Kota Surakarta. Menurut informasi yang didapat saat pra 

survei, zero stunting Kota Surakarta ditargetkan tercapai pada tahun 2024 

sehingga peneliti hanya akan mengkaji strategi komunikasi pada tahap 

perencanaan dan program yang berjalan di enam bulan pertama pelaksanaan 

strategi komunikasi dalam percepatan zero stunting Kota Surakarta tahun 

2022 serta tidak mengkaji hingga tahap evaluasi. 

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai analisis implementasi strategi komunikasi perubahan 

perilaku dalam percepatan zero stunting yang dilakukan Dinas Kesehatan 

Kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan 

masalah yang diteliti yaitu “Bagaimana implementasi strategi komunikasi 

perubahan perilaku dalam percepatan zero stunting yang dilakukan Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi 

komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan zero stunting yang 

dilakukan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa 

dan masyarakat umum mengenai strategi komunikasi yang dilakukan 

untuk percepatan zero stunting. 

b. Menjadi referensi penelitian di bidang ilmu komunikasi terkait dengan 

kajian komunikasi organisasi menyangkut implementasi strategi 

komunikasi yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah dalam 

menekan angka stunting.  

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kepada  

Dinas Kesehatan Kota Surakarta mengenai strategi komunikasi 

perubahan perilaku dalam percepatan zero stunting. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam 

perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi untuk pencegahan 

dan penanganan stunting.
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