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Ibu Dr. Frima Elda, S.K.M., M.K.M

Prevalensi terkait stunting :
Stunting adalah masalah kronis yang berakibat pada tumbuh kembang.
Biasanya pendek. di Sumbar 29,9 %, pada tahun 2021 27, %. Kita harus
menurunkan hingga menjadi 14% untuk tahun 2024. Untuk Sumbar 9%. Kita
harus menurunkan angka2 tersebut menjelang tahun 2024.

Penyebab lainnya juga karna sosial politik, krisis ekonomi karena
dapat berdampak pengangguran, ketidakcukupan bahan pangan, pola asuh
yang kurang memadai, pelayanan yang kurang baik dll. Namun ada juga yang
diakibatkan oleh infeksi atau gangguan metabolisme. Kalau penangan anak
stunting tanpa memperbaiki masalah penyertanya maka akan sia2 juga.
Untuk mencegah stunting dilakukan skrining apakah berat badannya naik
selama 2 tahun atau tidak. Dilakukan pengukuran tinggi badan 8 kali dalam
setahun.

Stunting juga bisa diakibatkan karena genetik dan juga karna kronis.
Kalau genetik juga bisa diubah dengan pola asuh yang baik

Pemahaman masyarakat terkait stunting :
Sudah biasa oleh masyarakat. Anak stunting udah pasti pendek, namun anak
pendek belum tentu stunting. Harusnya masyarakat sudah disosialisasikan.
Iklan2 dan promosi terkait pencegahan dan hal yang dilakukan sudah disebar
kepada masyarakat. Untuk mendengar mungkin sudah mengetahui, namun
untuk pemahaman memang butuh pengkajian. Oleh karena itu kita butuh
kegiatan promotif dan preventif supaya tidak terjadi stunting.

Bagaimana pola asuh terhadap stunting :
● Dimulai dari IMD untuk ASI eksklusif. Saat 6 bulan MPASI, kemudian

ASI hingga 2 tahun.
● Kadang kala saat MPASI masih banyak yang tidak sesuai standar yang

ditetapkan oleh WHO ataupun IDAI.
● Kebiasaan makan tidak diam/berjalan sehingga anak tidak disiplin.
● Anak yang diasuh oleh ART.
● Anak yang suka makan jajanan dibanding makanan pokok.
● Komunikasi juga penting saat memberikan makan seperti manfaat

makananan, dan penjelasan2 lainnya sehingga anak paham terhadap
apa yang dimakan.
Cara mengatasi Stunting :

● Dilakukan skrining secara dini, yaitu :
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➢ dapat dimulai dari menjadi orangtua yang sehat tubuhnya agar
anak tumbuh sehat

➢ Siapkan dari sekarang (masa muda) jangan body image
➢ Saat hamil konsumsi gizi yang cukup karena masyarakat masih

banyak yang belum mengerti terhadap itu.
● Sekarang ada apk pelaporan gizi masyarakat yang dimana turun

secara langsung ke lapangan.
Stunting pada daerah terpencil :

Dipengaruhi oleh faktor akses kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan

❖ QnA
1. Gimana sih peran mahasiswa terhadap stunting

Menjadi agen of change, remaja lebih mendengar orang-orang yang
seusia dengan mereka dibanding dengan orangtua. Oleh karena itu
perbaiki diri terlebih dahulu seperti pola makan dan lainnya. Saat KKN
aplikasikan kepada masyarakat terkait ilmu yang didapat. Tentukan
media yang cocok dengan remaja agar remaja tertarik, nyaman dan
dapat menerima.

❖ Narasumber 2
Ibu dr. Ulya Uti Fasrini, M. Biomed

Beberapa ahli mengatakan bahwa stunting anak itu pendek dari anak2
seusia lainnya namun juga ada gangguan kognitif. Kita tidak bisa mengatakan
anak pendek adalah stunting. Dari hasil penelitian juga mengatakan bahwa
anak2 stunting ada gangguan dari kognitif, sikap/perilaku, karena ada
perlambatan perkembangan.

Penyebab dari sisi kronis (direct/langsung) :
● Kekurang zat gizi yang kronis, disebut silent emergency,

Ada yang gizinya tercukupi namun tidak diserap tubuh
Ada yang gizinya terpenuhi namun energi yang dikeluarkan juga
banyak
Ciri-ciri anak stunting :

● Kalau dr WHO ada standarnya sejak tahun 2005 dulu
● Anak tumbuh tingginya berada dibawah rata2 tinggi anak seusianya
● Ada hambatan kognitif, bisa dilihat dari jess score. Kalau di bawah -1,

anak belum bisa dibilang stunting karena masih normal, kalau di bawah
-2 baru dinyatakan stunting. Dilihat dari kemampuan anak di sekolah.
Pola asuh sangat mempengaruhi dari tumbuh kembang anak

Perlu visi yang sama antara ibu, suami, dan keluarga terkait pola asuh agar
anak tidak bingung dan memanipulasi kondisi.

Cara mencegah stunting :
● Edukasi anak remaja karena banyak yang hamil saat remaja. Remaja

masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, jika hamil maka
nutrisi untuk tubuhnya tidak terpenuhi, apalagi terhadap janin yang



dikandungnya. Oleh karena itu, juga perlu dilakukan pemantauan
terhadap tontonan anak dalam asuhan keluarga.

● Cegah anemia, karena ibu hamil yang anemia bisa berdampak pada
janin yang bisa mengakibatkan stunting.

● Gizi harus tercapai dari 1000 hari pertama
● Edukasi ibu2 seperti buat kelas ibu yang membahas terkait cara

menjaga makan anak agar nutrisinya terpenuhi dengan semestinya.
● Terapkan terhadap diri terlebih dahulu mengenai stunting baru

mengajak orang lain.

❖ QnA
1. Gimana sih peran mahasiswa terhadap stunting

Bisa dilakukan dengan adanya duta yang menarik perhatian dari
remaja itu sendiri. Sehingga ada role model dari remaja itu. Dari
penampilan dapat mempengaruhi orang-orang percaya terhadap diri
kita. Kemudian sebagai seorang mahasiswa FK kita dapat membuat
konten dan sebagai mahasiswa FKM kita dapat membuat metode yang
tepat untuk menyalurkan kepada masyarakat.

Stunting bukan masalah orang kesehatan namun juga masalah bersama.


