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BUPATI SINJAI 
PROVINS! SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU 
DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

a. bahwa stunting berdampak pada kondisi gagal tum buh 
anak balita karena kekurangan gizi kronis terutam a pada 
seribu hari pertam a kehidupan sehingga mempengaruhi 
pertum buhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko 
lebih tinggi m enderita penyakit kronis di masa dewasanya 
sehingga dapat m engham bat upaya peningkatan 
kesehatan masyarakat um um nya dan pem bangunan 
kualitas sum ber daya manusia;

b. bahwa berdasarkan pedoman nasional strategi 
komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan 
pencegahan stunting di indonesia, dimana tujuan stretegi 
komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan 
stunting adalah perlu diterbitkannya regulasi di tingkat 
kabupaten terkait komunikasi perubahan perilaku dalam 
pencegahan stunting.

c. bahwa dalam upaya mengatasi perm asalahan stunting di 
Daerah, dilakukan dengan dukungan strategi komunikasi 
sebagai bagian dari pilar nasional percepatan pencegahan 
stunting, m aka dipandang perlu m enetapkan pedoman 
strategi komunikasi perubahan perilaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu m enetapkan 
Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai tentang Strategi 
Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan 
Stunting di Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Noor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemeritahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah 
diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321);

I
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11 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Reublik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

14. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269/M ENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
755);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan 
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 
tentang Pem antauan Pertumbuhan, Perkembangan dan 
Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036; 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);
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23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia 
Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat;

25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi 
Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 149);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
139);

27. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor
188/M enkes/PB /1/2011 dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 tahun  2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kawasan Tanpa Rokok.

28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
93), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Nomor 152);

30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Nomor 129);
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31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI 
PERUBAHAN PERILAKU DALAM PENCEGAHAN STUNTING 
DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsu r penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan  pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sinjai.
5. Konsep Komunikasi Perubahan Perilaku adalah suatu  model pendekatan 

sistematis dan interaktif, yang bertujuan untuk  mempengaruhi dan 
mengubah perilaku spesifik suatu  kelompok sasaran.

6. Komunikasi perubahan perilaku adalah sebuah proses interaktif antar 
individidu dan komunitas untuk  m enyusun pesan kunci pendekatan 
komunikasi, dan saluran komunikasi yang paling sesuai agar tercipta 
perilaku positif yang dikehendaki sesuai dengan konteks lingkungan 
m asyarakat tersebut, sehingga dapat menyelesaikan perm asalahan 
kesehatan.

7. Diseminasi adalah suatu  kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target 
atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, 
menerima, dan akhim ya memanfaatkan informasi tersebut

8. Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah m asa sejak anak dalam 
kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun  yaitu 270 hari selama 
kehamilan dan 730 hari pada kehidupan pertama anak usia dini 
dilahirkan.

9. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah 
Kader yang diangkat oleh Kepala Desa un tuk  membantu Pemerintah Desa 
dalam memfasilitasi proses pencegahan dan penanganan stunting di desa.

10. Stunting adalah kondisi gagal tum buh pada anak-anak akibat dari 
kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan antara lain anak terlalu 
pendek un tuk  usianya, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, 
dan gangguan métabolisme tubuh.
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11. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 
Seribu Hari Pertama Kehidupan, pada um umnya dilakukan oleh sektor 
kesehatan dan bersifat jangka pendek.

12. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai 
kegiatan pembangunan yang berada di luar sector kesehatan dengan 
sasaran m asyarakat umum.

13. Prevalensi adalah jum lah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, 
gangguan atau kondisi tertentu pada suatu  tem po/waktu tertentu di suatu  
wilayah.

14. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi 
yang bersifat mandiri yang m elaksanakan tugas teknis operasional 
tertentu d an /a tau  tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi 
induknya.

15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah
satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang 
dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan un tuk  m asyarakat dalam 
penyelenggaraan pemb angunan kesehatan, guna
memberdayakan m asyarakat dan memberikan kem udahan kepada 
m asyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk  
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

16. Tablet Tambah Darah yang selanjutnya disingkat TTD adalah tablet yang 
mengandung 60 mg elemental besi (Fe) dan 0,25 mg asam  folat.

17. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI 
adalah m akanan yang diberikan pada bayi dan anak yang berusia 6 (enam) 
- 24 (Dua Puluh Empat) bulan un tuk  memenuhi kebutuhan Gizi.

18. Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat HPK adalah seribu 
hari pertama kehidupan.

19. Rumah Desa Sehat adalah Sekretariat bersama yang berfungsi untuk 
ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisaasi budaya, aktivitas 
kemasyarakatan, akses informasi serta forum m asyarakat peduli 
kesehatan, pendidikan dan sosial.

20. Rencana Keija Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, 
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
untuk  jangka waktu 1 (satu) tahun.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan 
dengan Peraturan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati yakni untuk  memberikan 
perlindungan hukum  pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku 
dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Daerah.
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Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini:
a. sebagai pedoman pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku.
b. sebagai landasan hukum  para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 

strategi komunikasi perubahan perilaku.
c. sebagai upaya peningkatan perubahan perilaku m asyarakat di daerah.
d. terciptanya kerjasama an tar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 

strategi komunikasi perubahan perilaku un tuk  pencegahan dan percepatan 
penurunan prevalensi stunting.

BAB III 
SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu sasaran komunikasi perubahan perilaku 
terdiri dari:
a. Kelompok Primer

Kelompok primer adalah kelompok yang tergabung dalam rumah tangga 
dengan 1.000 HPK dan tenaga kesehatan:
1. Ibu hamil;
2. Ibu menyusui;
3. Anak usia 0 - 2 3  bulan;
4. Tenaga kesehatan: dokter, bidan, perawat, sanitarian, tenaga gizi, tenaga 

promosi kesehatan.
b. Kelompok Sekunder

Kelompok sekunder adalah kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, 
mencegah, dan mengoreksi anak stunting di masa mendatang dan kelompok 
penyedia layanan kesehatan:
1. wanita usia subur;
2. remaja;
3. lingkungan pengasuh anak terdekat (kakek, nenek, ayah);
4. pemuka masyarakat dan pemuka agama;
5. jejaring sosial (PKK, muslimat NU, Aisiyah, group pengajar, dan lain-lain);
6. kader desa.

c. Kelompok Tersier
Kelompok tersier adalah pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan 
pendukung bagi upaya percepatan pencegahan stunting yang terdiri dari:
1. pengambil kebijakan/keputusan di Kabupaten, Kecamatan dan desa/ 

kelurahan;
2. perangkat daerah;
3. dunia usaha;
4. media massa;
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BAB III
RUANG LINGKUP 

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. peran kecamatan dalam strategi komunikasi perubahan perilaku;
c. peran pemerintah desa/K elurahan strategi komunikasi perubahan 

perilaku;
d. pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku;
e. Pem antauan dan evaluasi; dan
f. Pendanaan.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pengaturan kebijakan terkait 
strategi komunikasi perubahan perilaku.

(2) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan 
sensitif secara konvergen dengan menggunakan pendekatan perubahan 
komunikasi dan perilaku, dan melayani kelompok sasaran secara tepat 
dengan cara sebagai berikut:
a. m erum uskan dan menghasilkan kebijakan daerah yang mendukung 

upaya percepatan pencegahan stunting dengan pendekatan komunikasi 
perubahan perilaku;

b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan 
stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya 
kepada kecamatan dan desa. Sosialisasi pada kecamatan lokus 
dilakukan secara berkala;

c. meningkatkan :
1. peran cam at dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian percepatan pencegahan stunting di wilayahnya;
2. kapasitas OPD kabupaten terkait dan aparat desa dalam 

m elaksanakan Aksi Konvergen si/Aksi Integrasi pencegahan stunting 
dengan memasukkan pendekatan komunikasi perubahan perilaku;

3. serta membangun sistem manajemen data yang terkait dengan 
pencegahan stunting;

4. koordinasi dengan kem enterian/ lembaga, provinsi, desa, dan pihak 
lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi/ Aksi 
Integrasi pencegahan stunting.

d. memastikan:
1. rencana program /kegiatan untuk  intervensi gizi spesifik dan gizi 

sensitif yang telah disepakati pada hasil rembuk stunting dimuat 
dalam RKPD/ Renja OPD.

2. penyelenggaraan rembuk stunting setiap enam bulan dengan 
melibatkan unsur OPD provinsi terkait, desa, m asyarakat dan pihak 
lainnya untuk  upaya pencegahan stunting.

3. teralokasinya dana bantuan khusus bagi desa-desa yang kurang 
mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya pencegahan stunting.
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4. APB-Desa telah sesuai dengan kebijakan bupati/walikota tentang 
upaya percepatan pencegahan stunting, serta serasi dan sinergi 
dengan program /kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota. Peran ini 
dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang 
APBDesa.

5. optimalisasi pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus untuk  
program layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, melalui 
proses penetapan DPA OPD.

6. bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya 
yang terkait dalam upaya pencegahan stunting ke kelompok sasaran 
dan lokasi desa terorganisir dengan baik.

e. melakukan pem antauan dan evaluasi pada:
1. pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting yang dilakukan oleh desa;
2. kinerja desa dalam pencegahan stunting sebagai tugas pembinaan 

dan pengawasan, serta
3. bertanggung jawab un tuk  meningkatkan pelayanan intervensi gizi 

spesifik dan gizi sensitif kepada kelompok sasaran dan 
mempublikasikan hasil capaian kineija pencegahan stunting di 
wilayahnya.

BAB V
PERAN KECAMATAN DALAM 

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 7

(1) Kecamatan berkewajiban berperan dalam mendukung pemerintah daerah
dalam strategi komunikasi perubahan perilaku.

(2) Dukungan Kecamatan yang dimaksud ayat 1 di a tas meliputi:
a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya 

percepatan pencegahan stunting dengan pendekatan komunikasi 
Perubahan perilaku di wilayahnya;

b. dukungan un tuk  kegiatan intervensi komunikasi perubahan perilaku;
c. dukungan untuk  mobilisasi dan penyediaan insentif, biaya operasional 

dan peingkatan kapasitas bagi kader pembangunan m anusia dan kader 
posyandu di desa/kelurahan;

d. koordinasi dan keijasam a dengan pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi dan kabupaten

e. dukungan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan terkait strategi 
komunikasi perubahan perilaku;

BAB VI
PERAN DESA/KELURAHAN DALAM 

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 8

(1) menetapkan program /kegiatan dalam upaya strategi komunikasi 
perubahan perilaku dalam RKPDesa;

(2) mengalokasikan dana un tuk  komunikasi perubahan perilaku percepatan 
pencegahan stunting;

(3) mobilisasi dan penyediaan insentif bagi kader Pembangunan Manusia;
(4) melakukan koordinasi dan keijasam a koordinasi pemerintah desa dengan 

OPD terkait dan dengan fasilitator atau pendamping Program;
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(5) menyusun modul pelatihan/ orientasi komunikasi an tar pribadi untuk  
meningkatkan kapasitas dalam mendukung terjadinya perubahan perilaku 
bagi kader;

(6) menyiapkan alat bantu/m edia KIE (leaflet, lembar balik, poster, video, food 
model, dan lain-lain) sebagai penunjang implementasi komunikasi 
perubahan perilaku percepatan pecegahan stunting bagi kelompok sasaran;

(7) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam melakukan 
komunikasi an tar pribadi agar mampu memotivasi kelompok sasaran 
primer untuk  melakukan upaya percepatan pencegahan stunting.

(8) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
komunikasi perubahan perilaku un tuk  pencegahan stunting yang menjadi 
kewenangan desa/kelurahan, selain juga melakukan pengembangan 
sumber daya, dan bimbingan, serta pem antauan dan evaluasi;

BAB VII
PELAKSANAAN IMPLEMENTASI 

KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 9

Dalam pelaksanaan implementasi Komunikasi Perubahan perilaku 
dilaksanakan oleh tim koordinasi komunikasi perubahan perilaku yang terdiri 
dari perangkat daerah yaitu:
a. Badan Perencana Daerah;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;
e. Dinas Pendidikan;
f. Dinas Sosial;
g. Dinas Pekeijaan Umum dan Perum ahan Rakyat;
h. Dinas Ketahanan Pangan;
i. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
k. Dinas Pertemakan;
l. Dinas Komunikasi dan Informasi;
m. Kementerian Agama Kabupaten Sinjai;
n. Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah; dan
o. Bagian Hukum Sekertariat Daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan Implementasi strategis komunikasi perubahan perilaku 
sebagaimana dalam Pasal 9 sebagai berikut :
a. implementasi strategis komunikasi perubahan perilaku dimulai dengan 

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan intervensi, pelaporan serta 
pem antatauan dan evaluasi secara kolaboratif bersama lintas program 
dan sektor /pokja stunting di tingkat kabupaten;

b. m elaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan un tuk  memperkuat 
kapasitas kabupaten dalam mengimplementasikan komunikasi 
perubahan perilaku di daerah.
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c. m elaksanakan tahapan pelaksanaan strategis komunikasi perubahan 
perilaku yang meliputi:
1. Analisis situasi;
2. m enentukan kelompok sasaran;
3. menyusun stuk tur dan dimensi pesan kunci;
4. mengembangkan pendekatan komunikasi yang diperlukan;
5. mengelola saluran komunikasi; dan
6. mendesain materi komunikasi.

d. memberikan bantuan teknis dan memastikan pemerintah daerah telah 
menyiapkan sistem manajemen data yang terkait dengan implementasi 
percepatan pencegahan stunting dengan pendekatan komunikasi 
perubahan perilaku pada kelompok sasaran.

e. m elaksanakan supervisi pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku 
pada kelompok sasaran di daerah lokus

f. m elaksanakan kegiatan Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Upaya 
Pencegahan Stunting di tingkat desa/kelurahan.

g. meningkatkan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan publik 
terkait untuk pencegahan stunting.

h. melibatkan para pihak terkait untuk menyiapkan dan menerapkan program 
Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting melalui advokasi, 
mobilisasi sosial/masyarakat, kampanye dan Komunikasi Antar Pribadi.

i. mengembangkan Komunikasi Perubahan Perilaku yang sesuai dengan 
kearifan lokal, dengan memperhatikan kondisi demografi, ekonomi serta 
sosial dan budaya setempat.

j. mengoptimalkan pelaksanaan Posyandu dan kunjungan rumah oleh tenaga 
kesehatan dan lainnya di tingkat desa/kelurahan.

k. melakukan pemantauan kegiatan komunikasi perubahan perilaku secara 
berkala oleh Perangkat Daerah terkait dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 
komunikasi perubahan perilaku dalam upaya pencegahan stunting setiap 
enam bulan kepada Bupati di bawah koordinasi Perangkat Daerah Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 11

Pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting 
term uat dalam dokumen strategi komunikasi perubahan perilaku dalam 
percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.
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BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 12

Bupati melalui dinas kesehatan melakukan kegiatan pem antauan dan evaluasi
strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting sebagai berikut:
a. materi yang dipantau yaitu perkembangan pelaksanaan kegiatan strategi

komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting dengan
menggunakan komunikasi an tar pribadi.

b. sumber informasi pem antauan yaitu dokumen rencana kegiatan strategi
komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting dengan
menggunakan komunikasi an tar pribadi - yang term asuk di dalamnya 
adalah target kegiatan, alokasi pendanaan, dan indikator komunikasi 
an tar pribadi dalam program pencegahan stunting.

c. pem antauan dilakukan setiap enam bulan sekali melalui laporan terpadu 
tentang perkembangan upaya pencegahan stunting.

d. rapat koordinasi lin tas program di kabupaten dilakukan untuk  
membahas hasil pem antauan dan evaluasi guna m enentukan tindak 
lanjut pembinaan. Hasil pem antauan akan diberikan um pan balik.

e. um pan balik hasil pem antuan dapat disampaikan melalui mekanisme 
persuratan. Ditentukan prioritasi m ana yang memerlukan tindak lanjut 
segera term asuk dukungan lintas sektor agar membawa perubahan yang 
sesuai harapan

f. hasil pem antauan akan menjadi bahan m asukan dalam melakukan 
evaluasi upaya komunikasi dalam pencegahan stunting secara 
keseluruhan.

BAB IX 
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan sum ber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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BAB X 
PENUTUP

P a s a l  1 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, m em erintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem patannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pangkat : Penata Tk.I/III.d
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 82 TAHUN 2021 
TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI 
PERUBAHAN PERILAKU DALAM 
PENCEGAHAN STUNTING DI 
DAERAH

PEDOMAN STRATEGI PERUBAHAN PERILAKU KOMUNIKASI 
PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN 

STUNTNG DI KABUPATEN SINJAI

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Stunting atau sering disebut pendek adalah kondisi gagal tum buh akibat 

kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi 
berulang terutam a dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari 
janin  hingga anak berusia dua tah u n . 1  Anak tergolong stunting apabila panjang 
atau tinggi badannya berada di bawah m inus dua standar deviasi (-2SD) anak 
seusianya . 2

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya 
menyebabkan ham batan pertum buhan fisik dan m eningkatkan kerentanan 
terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan 
berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa 
dewasanya. Secara jangka panjang, stunting dapat mengakibatkan kerugian 
ekonomi. Kerugian ekonomi akibat stunting pada angkatan kerja di Indonesia 
saat ini diperkirakan mencapai 10,5% dari produk domestik bruto (PDB), atau 
setara dengan Rp 386 triliun.3

Prevalensi stunting dalam 10 tahun terakhir4 m enunjukkan bahwa stunting 
m erupakan salah satu masalah gizi terbesar pada balita di Indonesia. Hasil 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 m enunjukkan 30,8% balita m enderita 
stunting. Masalah gizi ini terkait dengan stunting yang masih menjadi masalah 
kesehatan masyarakat adalah 1 2 3 4

1. S e tw a p r e s . (2 0 1 8 ). S tr a te g i N a s io n a l  P e r c e p a ta n  P e n c e g a h a n  S t u n t in g  P er io d e  2 0 1 2 - 2 0 2 4
2. K e p u tu sa n  M e n te r i K e s e h a ta n  RI N o .1 9 9 5 /S K /X I I /2 0 1 0  t e n t a n g  S ta n d a r d  A n tro p o m etr i  

P e n i la ia n  S t a t u s  G izi A n a k
3. G a la s s o  a n fd  W a g sta ff  (2 0 1 7 ). T h e  E k o n o m ic  C o s ts  O f S t u n t in g  a n d  H ow  to  R ed u ce  T h e m .  

P o licy  R e s e a r c h  N o te , W orld B a n k  G roup, D e v o le p m e n t  E c o n o m ic s . D ia k s e s  dari: 

h ttp s: /  /p u b d o c s .w o r ld b a n k .o r g /e n /5 3 6 6 6 1 4 8 7 9 7 1 4 0 3 5 1 6 /P R N 0 5 -M a r c h 2 0 1 7 -E c o n o m ic -  
C o s ts -o f -s tu n t in g .p d f

4. K e m e n te r ia n  K e s e h a ta n  (2 0 0 7 , 2 0 1 1 , 2 0 1 3 ) . R is e t  K e s e h a ta n  D a sa r . K e m e n k e s : J a k a r t a

https://pubdocs.worldbank.org/en/536661487971403516/PRN05-March2017-Economic-Costs-of-stunting.pdf
https://pubdocs.worldbank.org/en/536661487971403516/PRN05-March2017-Economic-Costs-of-stunting.pdf


anémia pada ibu hamil (48,9%), Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR 
(6,2%), balita dengan status gizi buruk (17,7%) dan anémia pada balita.

Mengacu pada “The Conceptual Framework of the Déterminants o f Child 
Undemutrition”5, “The Underlying Drivers of Malnutrition”6, dan “Faktor 
Penyebab Masalah Gizi Konteks Indonesia” 7penyebab langsung masalah 
gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan 
status kesehatan. Penurunan sfunririgmenitikberatkan pada penanganan 
penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan 
ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi 
(makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian 
makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan 
kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta 
kesehatan lingkungan yangmeliputi tersedianya sarana air bersih dan 
sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan 
gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat 
faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik 
kekurangan maupun kelebihan gizi.

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.8

Di Kabupaten Sinjai yang terdiri dari 80 desa/kelurahan. Total jumlah 
anak yang mengalami stunting di Kabupaten/kota pada tahun 2020 
sebanyak 1682 anak atau 7,98% dari total jumlah anak sebesar 17.853 
di Kabupaten Sinjai. Rincian dari pada anak baduta (usia 0-24 bulan) 
yang menderita stunting Tahun 2020 adalah 427 anak. . Untuk tahun 
2020 Angka Kematian Ibu ( AKI ) adalah 4 kasus per 4.326 kelahiran 
hidup atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan AKI pada 
Tahun 2019 sebesar 7 kasus per 4.326 Kelahiran Hidup. Kematian Ibu 
adalah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait 
dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk 
kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan 
masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama 
kehamilan. Angka Kematian Neonatus bayi berada pada rentan um ur 7 -  
28 hari tahun 2020 sebesar 38 kasus per 4.326 kelahiran hidup.

5 UNICEF. (2013). Improving Child Nutrition, The Achievable Impérative for Global Progress. UNICEF: New York.

6 International Food Policy Research Institute. (2016). From Promise to Impact Ending malnutrition by 2030. IFPRI: Washington DC.
7 Bappenas. (2018). Rencana Aksi Nasional Dalam Rangka Penurunan Stunting. Rembuk S tu n tin g : Jakarta.

Levinson, F.J., and Y. Balarajan. (2013). Addressing malnutrition multisectorally: what hâve we learned from recent international 
expérience, UNICEF Nutrition Working Paper, UNICEF and MDG Achievement Fund, New York.



Pencapaian UCI Desa Tahun 2020 di Kabupaten Sinjai sejumlah 41 
desa, artinya hanya 51,3% desa di Kabupaten Sinjai yang sudah UCI 
Di Kabupaten Sinjai ada 17.080 RT yang dipantau dalam berprilaku 
PHBS dari 56.805 RT yang ada. dimana pada tahun 2020 cakupan RT 
yang berperilaku PHBS hanya mencapai 46,88%, sedangkan RT yang 
belum berperilaku PHBS mencapai 52,71%. Prosentase desa STBM 
tahun 2020 tidak berubah sebesar (35%) atau sama dengan tahun 2019 
(35 %). sedangkan Prosentase Rumahtangga dengan akses terhadap 
fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) tahun 2020 sebesar 94,8 % 
tahun 2019 sebesar 98,4 %, sedangkan tahun 2018 sebesar 82,6 %. 
Jadi pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 12,2 % dari tahun 2018.

Dengan mengacu kepada kondisi yang telah dipaparkan di atas, 
diperlukan Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku 
Kabupaten Sinjai yang terpadu agar terjadi pembagian peran dan 
tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan untuk 
mendukung komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting. 
Kombinasi elemen advokasi kebijakan, kampanye, Komunikasi Antar 
Pribadi (KAP) dan mobilisasi sosial akan saling melengkapi dan 
meneguhkan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan, 
koordinasi, kualitas dan akuntabilitas program yang akan 
diimplementasikan.



1.2 Tujuan dan Indikator Capaian

Tujuan Umum
Meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku kunci untuk 
mencegah stunting melalui strategi komunikasi perubahan perilaku yang 
komprehensif di Kabupaten Sinjai pada tahun 2024.

Tabel 1 Tujuan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan 
Pencegahan Stunting Kabupaten Sinjai

Tujuan Khusus
1. Terlaksananya peningkatan 

kapasitas Komunikasi
Antar Pribadi bagi tenaga 
kesehatan (utamanya bidan, 
perawat, petugas gizi, 
petugas promosi kesehatan, 
petugas sanitasi) di 
puskesmas di area 
intervensi Kabupaten Sinjai

2. Terlaksananya peningkatan 
kapasitas komunikasi 
antarpribadi bagi kader 
posyandu di area intervensi 
Kabupaten Sinjai

3. Terlaksananya komunikasi 
antarpribadi oleh tenaga 
kesehatan puskesmas
kepada kelompok sasaran 
pada saat memberikan 
pelayanan kesehatan di 
area intervensi Kabupaten 
Sinjai

Target Indikator
Sebanyak 80 % tenaga kesehatan 
di puskesmas mendapat
pelatihan / orientasi komunikasi 
antar pribadi (utamanya bidan, 
perawat, petugas gizi, petugas 
promosi kesehatan, petugas 
sanitasi) pada tahun 2024.

Catatan :
1. Yang dimaksud bidan adalah 

bidan koordinator
2. Merujuk ke buku Strakom KPP 

Nasional Hal 5

Sebanyak 80 % kader posyandu 
mendapatkan orientasi komunikasi 
antarpribadi pada tahun 2024.

Catatan :
1. Merujuk ke buku Strakom 

KPP Nasional Hal 5

Sebanyak (100 %) tenaga kesehatan 
puskemas melakukan komunikasi 
antar pribadi kepada kelompok 
sasaran pada saat memberikan 
pelayanan kesehatan pada tahun 
2024 terutama melalui platform 
program PIS-PK dan Posyandu.

Catatan :
1. Kabupaten/kota melakukan



4. Terlaksananya kampanye 
terkait stunting  area 
intervensi Kabupaten Sinjai

5. Terjadinya peningkatan 
perubahan perilaku dalam 
upaya pencegahan stunting 
pada semua kelompok 
sasaran

survei perilaku, misalnya 
melalui kemitraan dengan 
Universitas

2. Cara penghitungan target: 
Jum lah Tenaga Kesehatan yang 
sudah melakukan dibagi 
Jum lah Tenaga Kesehatan yang 
sudah dilatih (KAP stunting/ 
PMBA/STBM)

Kabupaten/kota melaksanakan (60) 
kampanye pencegahan stunting 
sesuai strategi komunikasi 
perubahan perilaku pencegahan 
stunting pada tahun 2024.

• Sebanyak 100% ibu hamil di 
daerah lokus prioritas minum 
minimal 90 Tablet Tambah Darah 
(TTD).

• Sebanyak 90% ibu hamil 
mengikuti kelas ibu hamil di 
lokus prioritas.

• Sebanyak 90% rumah tangga 
yang telah mempunyai akses 
pada jamban sehat di lokus 
prioritas, menggunakan fasilitas 
ini.

• Sebanyak 100% bayi usia 0-6 
bulan di lokus prioritas 
mendapat ASI Eksklusif.

• Sebanyak 100% Rumah Tangga 
yang memiliki Baduta di daerah 
lokus prioritas mendapat 
konseling MP ASI.

• Sebanyak 90% bayi usia 6-24 
bulan di lokus prioritas 
mendapat MPASI dan makanan 
lokal.

• Sebanyak 100% baduta di daerah

J



lokus prioritas terpantau status 
gizi dan perkembangannya dan 
lingkar kepala 3 bulan sekali

• Sebanyak 100% balita usia 24
bulan -  59 bulan terpantau
pertumbuhannya 8 kali dan 
perkembangannya 2 kali 
setahun.

• Sebanyak 90% balita di lokus
prioritas mendapatkan
pengukuran panjang badan dan 
tinggi badan sedikitnya dua kali 
per tahun.

• Sebanyak 90% balita di lokus 
prioritas mendapat pemantauan 
perkembangan per tahun.

• Sebanyak 90% remaja putri 
mengonsumsi tablet tambah 
darah di lokasi sasaran program 
pemberian tablet tambah darah.

• Sebanyak 100% rum ah tangga di 
lokus prioritas mendapatkan 
akses air minum layak.

• Sebanyak 95% bayi di lokus 
prioritas mendapat Imunisasi 
Dasar Lengkap.

• Sebanyak 95% baduta (1-24 
bulan) di lokus prioritas 
mendapat imunisasi lanjutan 
DPT-HB-Hib danCampak/MR.

• Sebanyak 100% ibu hamil KEK di 
lokus prioritas mengonsumsi 
makanan tambahan ibu hamil 
per tahun.

• Sebanyak 100% anak usia 1-4 
tahun didaerah endemis 
kecacingan mengonsumsi obat



cacing sesuai standar.

• Sebanyak 100% anak usia 0-59 
bulan dilokus prioritas 
mengonsumsi vitamin A per 
tahun sesuai standar.

1.3 Landasan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan 
Pencegahan Stunting

Strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan
stunting di Kabupaten Sinjai mengacu kepada Pedoman Nasional
Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan
Stuntingdimana strategi ini meliputi:
1. Kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang 

konsisten dan berkelanjutan, dengan memastikan pengembangan 
pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan pengukuran dampak 
komunikasi yang efektif, efisien, tepat sasaran, konsisten, dan 
berkelanjutan. Di samping itu, kampanye yang dilakukan akan 
dilaksanakan/ dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai 
budaya lokal (kontekstual).

2. Komunikasi antarpribadi sesuai konteks sasaran, dengan 
memastikan pengembangan pesan sesuai dengan kebutuhan 
kelompok sasaran seperti Posyandu, kunjungan rumah, konseling 
pernikahan, konseling reproduksi remaja, dan sebagainya dengan 
mempertimbangkan konteks lokal.

3. Advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan, dengan 
memastikan terselenggaranya penjangkauan yang sistematis 
terhadap para pengambil keputusan (Bupati, Pimpinan OPD, Camat, 
Lurah, dan Kepala Desa) untuk mendukung percepatan pencegahan 
stunting melalui penyediaan alat bantu, dan pengembangan kapasitas 
penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku.

4. Pengembangan kapasitas pengelola program, dengan memberikan 
pengetahuan dan pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan 
komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien kepada 
(Pengelola dan Penanggungjawab Program di Puskesmas, Petugas 
Pustu, Bidan Desa, Kader Posyandu, Kader Pembangunan 
Masyarakat, dan PKK ) dengan mempertimbangkan konteks lokal.

Dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan
Pencegahan Stunting ini disusun untuk memberikan arahan dan



panduan kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan 
implementasi percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah 
Kabupaten Sinjai yang menjadi area prioritas percepatan penurunan 
stunting.

Secara rinci, dokumen ini menjelaskan tentang target penerima dan 
penyampain pesan terkait perubahan perilaku, dan elemen-elemen 
teknis lainnya seperti platform yang dapat dipakai untuk melakukan 
komunikasi antarpribadi, pilihan kanal komunikasi yang dapat 
digunakan untuk setiap kelompok sasaran, usulan kegiatan untuk 
mengimplementasikan komunikasi antarpribadi, kampanye, dan 
advokasi kebijakan dan gambaran indikator capaian dari seluruh 
kegiatan tersebut.

1.4 Dasar Hukum

Berikut adalah beberapa landasah hukum yang mendasari Pedoman 
Nasional Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan 
Pencegahan Stunting:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 
2019.

7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang Kesehatan.

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 
2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang 
Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh 
Kembang Anak.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 
2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit.



13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
585/M enkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi 
Kesehatan di Puskesmas.

14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian 
Kesehatan Tahun 2015-2019.

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/Menkes/577/2018 tentang Tim Koordinasi 
Penanggulangan Stunting Kementerian Kesehatan.

16. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 
188/M enkes/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di 
Lingkungan Sekolah

18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 
tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

20. Peraturan Bupati Sinjai No. 10 tahun 2020 tentang Pencegahan dan 
Penanganan Stunting Di Desa.

21. Peraturan Bupati Sinjai No. 38 Tahun 2020 tentang Kesehatan Ibu, 
Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita.
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Bab 2

Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku

Elemen-elemen penting untuk menyusun strategi komunikasi 

perubahan perilaku di Kabupaten Sinjai meliputi: (1) Analisis situasi; (2) 

kelompok sasaran; (3) stuktur dan dimensi pesan kunci; (4) pendekatan 

komunikasi yang diperlukan; (5) pengelolaan saluran komunikasi, dan 

(6) desain materi komunikasi.

Berikut adalah enam elemen penting yang telah diidentifikasi dalam 

pengembangan strategi komunikasi perubahan perilaku tersebut.

2.1. Analisis Situasi

Pada bagian ini, tuliskanlah hasil analisis yang meliputi:

2.1.1. Analisa kependudukan/demografî:

A. Geografis

Kabupaten Sinjai terletak di Jazirah Selatan bagian Timur 

Propinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukotanya Sinjai. Berada pada 

posisi 50 19' 30" sampai 50 36' 47" Lintang Selatan dan 1190 48' 

30" sampai 1200 0' 0" Bujur Timur.

Disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah 

Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan dengan Kabupaten 

Bulukumba, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa.

Wilayah administratif terbagi atas 8 Kecamatan, 13 kelurahan, 

55 desa, dan 259 lingkungan/dusun dengan luas wilayah 819,96 

Km2, atau 1,29 persen dari luas wilayah daratan Propinsi 

Sulawesi Selatan.

Dari 8 Kecamatan itu, terdiri dari : 68 desa/Kelurahan Desa :



1. Kecamatan Sinjai Barat, 8 Desa / 1 Kelurahan ,

2. Kecamatan Sinjai Borong, 7 Desa/ 1 Kelurahan,

3. Kecamatan Sinjai Selatan, 10 Desa/ 1 kelurahan,

4. Kecamatan Sinjai Timur , 12 Desa /  1 kelurahan,

5. Kecamatan Sinjai Tengah, 10 Desa/ 1 kelurahan,

6. Kecamatan Sinjai Utara, 7 kelurahan,

7. Kecamatan Bulupoddo, 10 Desa / kelurahan,

8. Kecamatan Tellulimpoe, 10 Desa/ 1 kelurahan, dan

9. di Kecamatan Pulau Sembilan, 4 Desa yang merupakan 

wilayah kepulauan

Gambar 1 : Peta Kabupaten Sinjai

Berdasarkan situasi Geografis, daerah Kabupaten Sinjai beriklim 

Sub Tropis. Curah hujan rata-rata 2.772 sampai 4.847 milimeter 

dengan 120 Deep rain pertahun. Musim Hujan dimulai Februari



s /d  Juli dan musim panas mulai Agusutus s /d  Oktober serta 

kelembaban mulai November s /d  Januari.

Sinjai berada pada ketinggian antara 25 sampai 1.000 meter 

diatas permukaan laut. Luas daerah 8.1996 Ha, dengan 4,62 

persen berada pada ketinggian 25 m diatas permukaan laut, 9,74 

persen berada pada ketinggian 100 m diatas permukaan laut, 

55,35 persen berada pada ketinggian 100 -  500 m dari 

permukaan laut, 21,18 persen berada pada ketinggian 500 -  

1000 m dari permukaan laut dan 21,18 persen berada pada 

ketinggian diatas 1000 m dari permukaan laut.

B. Topografi

Secara morfologi, kondisi topografi wilayah kabupaten sangat 

bervariasi, yaitu dari area dataran hingga area yang bergunung. 

Sekitar 38,26 persen atau seluas 31.370 Ha merupakan kawasan 

dataran hingga landai dengan kemiringan 0 - 1 5  persen. Area 

perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan di atas 40 

persen, diperkirakan seluas 25.625 Ha atau 31,25 persen. 

Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian diatas permukaan 

laut (dpi), wilayah kabupaten terbagi ke dalam 5 (lima) klasifikasi 

ketinggian , dengan luasan sebagai berikut :

- Area dengan ketinggian 0 - 2 5  meter dpi , seluas 3.788 ha

- Area dengan ketinggian 25 - 100 meter dpi, seluas 7.983 ha

- Area dengan ketinggian 100 - 500 meter dpi, seluas 45.535 ha

- Area dengan ketinggian 500 - 1000 meter dpi, seluas 17.368 ha

- Area dengan ketinggian > 1000 meter dpi, seluas 6.569 ha

C. Iklim

Sepanjang tahun, daerah ini termasuk beriklim sub tropis, yang 

mengenal 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan pada période 

April - Oktober, dan musim kemarau yang berlangsung pada



période Oktober-April. Selain itu ada 3 (tiga) type iklim (menurut 

Schmidt & Fergusson) yang terjadi dan berlangsung di wilayah 

ini, yaitu iklim type B2, C2, D2 & type D3.

• Zona dengan iklim type B2 dimana bulan basah berlangsung 

selama 7 - 9  bulan berturut -  turut , sedangkan bulan kering 

berlangsung 2 - 4  bulan sepanjang tahun. Penyebarannya 

meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Sinjai Timur & 

Sinjai Selatan .

• Zona dengan iklim type C2, dicirikan dengan adanya bulan 

basah yang berlangsung antara 5 - 6  bulan, sedangkan bulan 

keringnya berlangsung selama 3 - 5  bulan sepanjang tahun. 

Penyebarannya meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan. 

Sinjai Timur , Sinjai Selatan & Sinjai Tengah

• Zona dengan iklim type D2, mengalami bulan basah selama 3 

-  4 bulan & bulan keringnya berlangsung selama 2 - 3  

bulan. Penyebarannya meliputi wilayah bag. Tengah 

Kabupaten Sinjai , yaitu sebagian kecil wilayah Kecamatan 

Sinjai Tengah, Sinjai Selatan & Sinjai Barat.

• Zona dengan iklim type D3, bercirikan dengan 

berlangsungnya bulan basah antara 3 - 4  bulan 8s bulan 

kering berlangsung antara 3 - 5  bulan. Penyebarannya 

meliputi sebagian wilayah Kecamatan. Sinjai Barat, Sinjai 

Tengah & Sinjai Selatan

Dari keseluruhan type iklim yang ada tersebut , Kabupaten 

Sinjai mempunyai curah hujan berkisar antara 2.000 -

4.000 mm / tahun, dengan hari hujan yang bervariasi 

antara 100 -  160 hari hujan /  tahun.

Kelembaban udara rata-rata, tercatat berkisar antara 64 - 

87 persen, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 

21 ,lo C - 32,4o C.



D. Kependudukan

Jum lah penduduk Kabupaten Sinjai, pada tahun 2020 

sebesar 259.480 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 

0,063 persen, yang terdiri dari 118.862 jiwa penduduk lakil- 

laki dan 126.507 jiwa penduduk perempuan.

Sex Rasio

Sex ratio di Kabupaten Sinjai sebesar 94 persen artinya 

setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki- 

laki. Kepadatan penduduk Kabupaten Sinjai tahun 2020 

sebesar 316 jiwa per km2 dengan Kecamatan Sinjai utara 

merupakan daerah yang memiliki kepadatan terbesar yaitu 

1.708 per km2 di tahun 2020 dan Kecamatan 

Bulupoddo dengan kepadatan terendah yakni 176 per km2.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten Sinjai 

setiap tahunnya mengalami kenaikan dimana pada tahu 2020 

mencapai 67,7 dari tahun sebelumnya 2019 yang mencapai 

67,05 dan tahun 2018 mencapai 66,24.

Gambar 2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Sinjai



Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM )
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■  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- -  IPM Tahun 2019

67,05

—  *
9 IPM Tahun 2020

67,60

IPM Kabupaten Sinjai Menurut Komponen Pembentuk

Umur Harapan Hidup Saat Lahtr : Tahun 2019 (67,17) Tahun 2020 
(67,30)
Harapan lama Sekolah : Tahun 2019 (12.87) Tahun 2020 (13,05) 
Rata rata Uma Sekolah : Tahun 2019 (7,48) Tahun 2020 ( 7,75) 
Pengduaran Rerkapita/Tahun yang disesuaikan : Tahun 2019 
(9,46) Tahun 2020 (9,439)

Sumber : BPS Kab.Sinjai Tahun 2021

Jumlah Angkatan Kerja

Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sinjai 

sebanyak 127.954 orang, dengan jumlah penduduk bekerja 

124.559 terbesar dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan 

tidak/belum pem ah sekolah dan tidak/belum /tam at Sekolah 

Dasar (SD) sebesar 61.830 Orang.

2.1.2. Analisa status kesehatan:

A. Angka Kematian 

Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal dari 

suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan 

atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus 

insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 

hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama 

kehamilan.



Di Kabupaten Sinjai, kematian ibu yang lebih tepat digunakan 

adalah jumlah dan belum menggunakan angka, serta tidak 

menggunakan denominatir 100.000. Hal ini disebakan jumlah 

kelahiran hidup di Kabupaten Sinjai belum mencapai 100.000 

kelahiran.

Angka Kematian Ibu ( AKI ) menggambarkan permasalahan 

status ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Untuk lebih 

mengetahui tingkat perkembangan jumlah kematian ibu dari 

tahun 2014 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari grafïk 

berikut :

Gambar 3 : Angka Kematian Ibu Kabupaten Sinjai Tahun 2014 -
2020

Sumber Data : Data Seksi Kesga dan Gizi tahun 2020

Angka Kematian Ibu dipengaruhi oleh kondisi kesehatan 

lingkungan, tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu, status 

gizi dan pelayanan kesehatan. Untuk tahun 2020 Angka 

Kematian Ibu ( AKI ) adalah 4 kasus per 4326 kelahiran hidup 

atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan AKI pada 

Tahun 2019 sebesar 7 kasus per 4326 Kelahiran Hidup.



Dari 4 kasus kematian ibu penyebabnya antara lain 1 kematian 

disebabkan oleh infeksi dan 1 kematian disebabkan oleh 

hipertensi, dan 2 kematian disebabkan oleh lain -  lain (TB dan 

ISK).

Angka Kematian Neonatus

Angka Kematian Neonatus bayi berada pada rentan umur 7 -28 

hari tahun 2020 sebesar 38 kasus per 4326 kelahiran hidup. 

Adapun trend kematian neonatus di Kabupaten Sinjai tahun 

2 0 14-2020  dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

G

Sumber Data : Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Sinjai



Pada Gambar 4. Angka kematian neonatus pada Tahun 2019 

sebesar 47 kasus dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 

menunjukkan mengalami penurunan sebesar 9 kasus yahni 

menjadi 38 kasus.

Penyebab kematian dari 38 kasus kematian bayi dimana 20 

kematian bayi disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah ( 

BBLR ), 7 kematian disebabkan oleh asfiksia, 4 kematian 

disebabkan oleh kelainan kongenital, kematian disebabkan oleh 

sepsis, dan 4 kematian disebabkan lain - lain. Penyebab lain -  

lain diantaranya adalah aspirasi, anémia, syndrome, kolestasis, 

iléus, Ca, dll.

Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 yaitu 

16 kasus dari 4326 Kelahiran Hidup. kematian bayi berada 

pada rentan 29 hari -  11 bulan. Angka Kematian Bayi 

Kabupaten Sinjai tahun 2014 -  2020 dapat dilihat pada Gambar 

berikut :

Gambar 5. Angka Kematian Bayi Kabupaten Sinjai Tahun 2014-
2020



Pada Gambar 5. Jika dibandingkan kenaikan angka kematian 

bayi Tahun 2020 sebesar 16 kasus per 4326 kelahiran hidup 

menunjukkan mengalami kenaikan dari sebelumnya 14 kasus 

tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 2 kasus.

Penyebab kematian dari 16 kasus kematian bayi dimana 1 

kematian bayi disebabkan oleh diare, dan 15 kematian 

disebabkan lain - lain. Penyebab lain -  lain diantaranya adalah 

aspirasi, anémia, syndrome, kolestasis, iléus, Ca, dll.

Angka Kematian Anak Balita

Angka Kematian Anak Balita di Kabupaten Sinjai Tahun 2020 

berdasarkan nilai obsolut nya sebesar 10 kasus per 4326 

Kelahiran Hidup. Trend Angka Kematian Bayi Kabupaten Sinjai 

tahun 2014 -  2020 dapat dilihat pada grafïk dibawah ini 

Gambar 6. Angka Kematian Anak Balita Kabupaten Sinjai 2014
-  2020
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Sumber Data : Seksi Kesga & Gizi Dinkes Sinjai, 2020

Dari Gambar 6 menunjukkan angka kematian anak balita 

tahun 2018 sebesar 11 kasus menurun menjadi 10 kasus pada 

tahun 2019 dan tetap 10 kasus di tahun 2020. Penyebab 

kematian balita antara lain 2 kematian disebabkan demam, 3 

kematian disebabkan pneumonia, dan 5 kematian disebabkan



lain -  lain seperti kelainan jantung, tumor otak, leukemia. 

Kecelakaan, tb paru, dll.

B. Keadaan Gizi

Di Kabupaten Sinjai isu tentang stunting sudah 

disosialisasikan sejak tahun 2019. Sosialisasi berupa advokasi 

stunting dengan mengundang tim pendamping dari propinsi dan 

pusat, merencanakan beberapa pelatihan-pelatihan terkait 

upaya pencegahan stunting. Misalnya pelatihan Konselor 

Laktasi yang menghasilkan banyak konselor dalam pemberian 

Air Susu Ibu. Pelatihan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan 

Anak) serta pelatiahan KAP terhadap semua tenaga kesehatan, 

kader bahkan petugas penyuluh pertanian, petugas penyuluh 

KB, Bunda-Bunda PAUD dan remaja-remaja di sekolah. 

Kabupaten Sinjai yang terdiri dari 80 desa dan Kelurahan pada 

tahun 2020 memiliki anak dengan stunting di Kabupaten Sinjai 

1682 anak atau (7,98) % dari total jumlah anak di Kabupaten 

Sinjai.

Gambar 7 : Jum lah kasus Masalah Gizi di Kabupaten Sinjai

tahun 2019-2020

Sumber Data : Seksi Kesga & Gizi Dinkes Sinjai Tahun 2020



Dari gambar 7 di atas di Kabupaten Sinjai jumlah kasus 

underweight pada tahun 2020 berjumlah 1460 kasus dari 

17.741 balita yang diukur BB menurut um ur nya, atau 

mengalami peningkatan penemuan kasus dari tahun 

sebelumnya tahun 2019 yang ditemukan 1028 kasus dari 

16.747 balita yang diukur BB menurut umur nya, stunting di 

temukan 1682 kasus dari 17.741 balita yang diukur TB 

menurut um ur nya atau mengalami peningkatan penemuan 

kasus dari tahun sebelumnya tahun 2019 yang ditemukan 1301 

kasus dari 16.747 balita yang diukur TB menurut umur nya, 

dan wasthing di temukan 524 kasus dari 17.741 balita yang 

diukur TB menurut umur nya atau mengalami peningkatan 

penemuan kasus dari tahun sebelumnya tahun 2019 yang 

ditemukan 370 kasus dari 16.747 balita yang diukur BB 

menurut TB nya.

C. Analisa Pelayanan Upaya Kesehatan 

Tenaga Kesehatan

Sumber daya di bidang kesehatan lebih diutamakan pada 

kelompok tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap 

orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta 

memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

Dalam Undang -  Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan dikelompokkan ke dalam tenaga médis, tenaga 

psikologi klinik, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga 

kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan 

lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga



keteknisian médis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan 

tradisional dan tenaga kesehatan lain. Jenis tenaga kesehatan 

yang termasuk dalam kelompok tenaga médis terdiri atas 

dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. 

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga 

spsikologi klinis adalah psikologis klinis. Jenis tenaga kesehatan 

yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan adalah 

Bidan. Jenis tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis 

perawat. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga 

tehnis kefarmasian. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk 

dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas 

epidemilog kesehatan, tenaga promosi kesehatan & ilmu 

perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi & 

kebijakan kesehatan, tenaga biostatik dan kependudukan serta 

tenaga kesehatan reproduksi 8& keluarga. Jenis tenaga 

kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan 

lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog 

kesehatan 8s mikrobiolog kesehatan. Jenis tenaga kesehatan 

yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas 

nutrisionis dan dietisien. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk 

dalam kelompok tenaga keterapian fîsik terdiri dari fisioterapis, 

okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur. Jenis tenaga 

kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian 

médis terdiri atas perekam médis dan informasi kesehatan, 

teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis 

optisien /  optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi 8& 

mulut dan audio logis. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk 

dalam kelompok tenaga teknik biomedika terdiri atas 

Radiografer, elektromedis, ahli teknologi Laboratorium medik, 

fisikawan medik, Radioterapis dan Ortotik Prostetik. Jenis



tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga 

kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional 

ramuan dan tenaga kesehatan tradisional ketrampilan. Tenaga 

kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan yang ditetapkan 

oleh menteri kesehatan untuk memenuhi perkembangan ilmu 

pengetahuan & teknologi di Bidang kesehatan serta kebutuhan 

pelayanan kesehatan.

Tabel. 1
Jum lah Ketenagaan di Kabupaten Sinjai dari tahun 2018-2019

N JENIS JUMLAH TENA<GrA KETER
0 TENAGA 2018 2019 2020 ANGAN
1 Dokter

Umum
25 66 52

2 Dokter Gigi 12 29 26
3 Apoteker 18 17 21
4 KESMAS 19 14 13
5 Perawat 284 321 315
6 Bidan 173 192 208
7 Nutrisionist 21 36 34
8 Sanitarian 21 22 19
9 Teknis

Kefarmasian
10 23 27

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepeg Dinkes Sinjai

Sarana Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus 

dilaksanakan oleh negara. Pemerintah harus melaksanakan 

prinsip-prinsip good govemance dalam melaksanakan pelayanan 

publik termasuk pelayanan kesehatan, salah satunya adalah 

penyediaan sarana kesehatan.

Ketersedian sarana kesehatan merupakan komponen yang 

penting dalam sumber daya kesehatan. Sarana kesehatan harus 

memadai, baik dalam jumlah maupun kualitas bangunan yang 

merupakan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu, 

baik bangunan utama, sarana pendukung maupun sanitasi



lingkungannya. Pembangunan sarana kesehatan dilengkapi 

dengan peralatan médis, peralatan nonmedis, peralatan 

laboratorium beserta reagensia, alat pengolah data kesehatan, 

peralatan komunikasi, kendaraan roda empat dan kendaraan 

roda dua.

Unit pelayanan kesehatan terdiri dari Puskesmas Pembantu 

(Pustu) 62 buah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 16 

buah dan semuanya puskesmas rawat Inap, Rumah Sakit 

Umum Daerah 1 buah, Puskesmas keliling 16 buah (15 unit 

mobil + 1 unit Pusling Laut), Posyandu 359 buah (348 posyandu 

Aktif), dan 1 unit Mobil Promosi Kesehatan Germas. Setiap 

pembangunan unit-unit pelayanan yang ada, harus dapat 

memenuhi kriteria antara lain memiliki akses keterjangkauan 

oleh masyarakat.

D. Analisa Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan Kesehatan Antenatal

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan pada ibu 

hamil. Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui 

pelayanan kunjungan baru ibu hamil ( Kl ), untuk melihat 

akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart 

paling sedikit empat kali ( K4 ) dengan distribusi sekali pada 

triwulan pertama, sekali pada triwulan kedua dan dua kali pada 

triwulan ketiga. Tujuan pelayanan antenatal adalah 

mengantarkan ibu hamil agar dapat bersalin dengan sehat dan 

memperoleh bayi yang sehat, mendeteksi dan mengantisipasi 

dini kelainan kehamilan, kelainan janin, dan komplikasi 

kehamilan.

Pelayanan antenatal di fasilitas kesehatan pemerintah maupun 

swasta dan praktik perorangan/kelompok dilaksanakan secara 

komprehensif dan terpadu. Pelayanan antenatal terpadu adalah



pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang 

diberikan kepada semua ibu hamil. Pelayanan Antenatal 

terpadu yang berkualitas dan sesuai standar terdiri dari 

Dari sasaran ibu hamil orang, cakupan Kl pada tahun 2020 

adalah 100%, hal ini menunjukkan semua ibu hamil di 

Kabupaten Sinjai sudah memeriksakan kehamilannya ke tenaga 

kesehatan. Sedangkan cakupan K4 pada tahun 2020 adalah 

87,8 %, hal ini menunjukkan masih adanya akses ibu hamil 

atau ibu hamil yang memeriksakkan kehamilannya pertama kali 

lebih dari usia kehamilan 12 minggu, adanya ibu hamil yang 

mengalami abortus/ keguguran dan masih ada ibu hamil yang 

belum mencapai K4. Dibandingkan dengan target Kabupaten 

Sinjai tahun 2020, pencapaian cakupan K4 masih dibawah 

target

Gambar 8 : Cakupan Kl, K4, Kf dan Pn di kabupaten Sinjai
2018-2020

□  2018 

B 2019 

□  2020

Sumber Data : Seksi Kesga & Gizi Dinkes Sinjai Tahun 2020

Gambar 8 diatas menunjukkan Cakupan Kl dan K4 di Tahun 

2020 masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar yaitu 

sebesar 12,2%. Ini menunjukkan indikasi bahwa banyak ibu 

hamil yang dropout dari K4 atau tidak bisa melakukan 

kunjungan K4. Hal ini disebabkan masih tingginya angka



kehamilan remaja atau kehamilan tidak diinginkan, sehingga 

diketahui oleh kader/m asyarakat/tenaga kesehatan ketika usia 

kehamilannya sudah besar atau cukup bulan.

Selain pentingnya mengupayakan peningkatan cakupan K4, 

harus diupayakan pula peningkatan kualitas K4 yang sesuai 

standar. Salah satu pelayanan yang diberikan saat antenatal 

yang menjadi kualitas standar adalah pemberian zat besi ( Fe ) 

90 tablet dan imunisasi TT ( Tetanus Toxoid ). Dengan demikian 

seharusnya ibu -  ibu hamil yang tercatat sebagai cakupan K4 

juga tercatat dalam laporan pemberian Fe3. Dimana cakupan 

Fe3 (pemberian TTD 90 tablet) pada ibu hamil trisemester3 

adalah 4.100 ibu hamil (87,8%)

Dari 4.671 ibu hamil, (20%) nya menjadi sasaran ibu hamil 

dengan komplikasi kebidanan yaitu sebesar 934 Penanganan 

komplikasi kebidanan pada Tahun 2020 sebesar 677 ( 72,5%).

Pertolongan Persalinan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan 

kompetensi kebidanan adalah pelayanan persalinan yang aman 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, yaitu 

dokter spesialis kebidanan, dokter umum, dan bidan. Pada 

prinsipnya, penolong persalinan harus memperhatikan 

beberapa hal, yaitu pencegahan infeksi, metode pertolongan 

persalinan yang sesuai standar, merujuk kasus yang 

memerlukan tingkat pelayanan yang lebih tinggi dan 

melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD).

Cakupan persalinan tenaga kesehatan di Kabupaten Sinjai dari 

tahun 2018 -  2020 dapat dilihat pada Gambar 5 di atas dimana 

pada Tahun 2020 Cakupan Persalinan tenaga kesehatan di 

Kabupaten Sinjai sebesar 96,4% dari sasaran ibu bersalin 

sebanyak 4235. Hal ini disebabkan karena masih adanya 3,6%



persalinan yang ditolong bukan tenaga kesehatan tetapi oleh 

dukun, dan suami.

Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar 

pada ibu nifas mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan 

oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu 

nifas, diperlukan pemantauan pemeriksaan ibu nifas dengan 

melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 6 jam 

-  3 hari setelah persalinan, 4 - 2 8  hari setelah persalinan, 29 -  

42 hari setelah persalinan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan antara lain pelayanan 

Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pemberian 

vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali. Cakupan Kunjungan 

Nifas di Kabupaten Sinjai Tahun 2018 -  2020 dapat dilihat pada 

Gambar 5 diatas dimana Cakupan Kunjungan Nifas (KF 

Lengkap) Di Kabupaten Sinjai Pada Tahun 2020 pencapaian 

Cakupan pelayanan Nifas ( KF ) sebesar 96,4 %. Pencapaian 

Cakupan pelayanan nifas yang dimaksud jika sudah melakukan 

kunjungan nifas lengkap, jadi masih ada ibu nifas yang belum 

bisa mencapai kunjungan nifas lengkap karena masih 

mendapatkan kunjungan nifas pertama atau kedua, dan juga 

adanya kematian maternai di masa nifas.

Cakupan Pemberian Vitamin A pada Ibu Nifas

Pada program pemberian kapsul vitamin A, ibu nifas termasuk 

salah satu dari sasarannya. Pemberian vitamin A ini dapat 

membantu menurunkan angka kematian pada ibu dan bayi, 

berkurangnya penyakit infeksi paska persalinan, mempercepat 

proses pemulihan dan mencegah anémia. Dosis pemberian 

sebanyak dua kali, yaitu segera setelah melahirkan sebanyak



satu kapsul 200.000 IU, dilanjutkan satu kapsul pada hari 

berikutnya minimal 24 jam sesudah kapsul pertama dan tidak 

lebih dari 6 (enam) minggu kemudian.

Cakupan ibu nifas mendapat vitamin A di Kabupaten Sinjai 

tahun 2018 sebesar 99,97%. Cakupan ini masih sama dengan 

tahun lalu sebesar 99,9%. Ada beberapa puskesmas yang belum 

mencapai 100% sehingga cakupan kabupaten juga tidak 

mencapai 100% yaitu Prambanan, Wedi, Karanganom dan 

Jatinom. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa ibu nifas 

yang bersalin di klinik/rum ah sakit sehingga tidak mendapat 

vitamin A.

Persentase Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil dan WUS

Tetanus pada maternai dan néonatal merupakan penyebab 

kematian paling sering terjadi akibat persalinan dan 

penanganan tali pusat tidak bersih.

Tetanus neonatorum (TN) adalah tetanus pada bayi usia hari ke 

3 dan 28 setelah lahir. Sedangkan Tetanus maternai (TM) 

adalah tetanus pada kehamilan dan dalam 6 minggu setelah 

melahirkan. Bila tetanus teijadi angka kematian sangatlah 

tinggi, terutama ketika perawatan kesehatan yang tepat tidak 

tersedia. Saat ini kematian akibat tetanus pada maternai dan 

néonatal dapat dengan mudah dicegah dengan persalinan dan 

penanganan tali pusat yang higienis, dan /  atau dengan 

imunisasi ibu dengan vaksin tetanus

Menurut WHO tetanus maternai dan néonatal dikatakan 

tereliminasi apabila hanya terdapat kurang dari satu kasus 

tetanus néonatal per 1000 kelahiran hidup di setiap kabupaten. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengeliminasi tetanus 

neonatorum dan maternai adalah cakupan imunisasi rutin TT 

yang tinggi dan merata.



Jum lah Ibu hamil Tahun 2020 adalah 4.671, dari jumlah 

tersebut yang mendapatkan Imunisasi TT1 : 1.076 orang (23%), 

Imunisasi TT2 : 1.039 orang (22,2%), Imunisasi TT3 : 612 

orang (13,1%), Imunisasi TT4 : 310 orang (6,6%), Imunisasi TT5 

: 206 orang (4,4;.

Penanganan Néonatal Komplikasi

Neonatus komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan 

atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan 

kematian, seperti asfïksia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, 

traum a lahir dan BBLR. Yang dimaksud penanganan neonatus 

dengan komplikasi adalah neonatus sakit dan atau dengan 

kelainan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar oleh 

tenaga kesehatan baik di rumah maupun di sarana pelayanan 

kesehatan.

Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus di Kabupaten Sinjai 

dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 9 : Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus Tahun
2018-2020

PENANGANAN KOMPLIKASI

Sumber Data : Seksi Kesga & Gizi Dinkes Sinjai Tahun 2020

Dari Gambar 9 diatas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan 

neonatus komplikasi tahun 2020 di Kabupaten Sinjai sebesar 

55,5%. Angka ini masih di bawah target yang ditentukan yaitu



80% dari sasaran neonatus komplikasi yaitu sebesar 15% dari 

sasaran bayi. Masih rendahnya cakupan pelayanan néonatal 

komplikasi dapat disebabkan oleh sistem pencatatan dan 

pelaporan atau tidak ditemukannya neonatus yang komplikasi 

dan juga kualitas dari kunjungan neonatus yang kurang 

maksimal.

Pelayanan Kesehatan Neonatus

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan 

sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang 

kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali selama période 0 

sampai dengan 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan 

maupun melalui kunjungan rumah.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatus : Kunjungan 

néonatal ke-1 (KN 1) dilakukan pada kurun waktu 6 - 4 8  jam 

setelah lahir, Kunjungan Néonatal ke -2 (KN 2) dilakukan 

pada kurun waktu hari ke 3 -  hari ke 7 setelah lahir dan 

Kunjungan Néonatal ke -  3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu 

hari ke 8 -  hari ke 28 setelah lahir.

Gambar 10 : Cakupan Kunjungan Neonatus Di Kabupaten

Sinjai

□  2018

□  2019

□  2020

Sumber Data : Seksi Kesga & Gizi Dinkes Sinjai Tahun 2020



Berdasarkan Gambar 10 diatas pelayanan KN 1 di Kabupaten 

Sinjai pada tahun 2020 sebesar 99,5% hal ini dapat diartikan 

masih adanya bayi yang meninggal sebelum 6 jam sehingga 

tidak mendapatkan pelayanan KN 1. Sedangkan KN lengkap 

sebesar 98,9 %, hal ini dapat diartikan masih ada neonatus 

yang belum mendapat pelayanan KN lengkap, dikarenakan baru 

mendapat pelayanan KN 2 atau adanya kematian néonatal.

Pelayanan Kesehatan Bayi

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai 

standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi 

sedikitnya 4 kali, selama période 29 hari sampai dengan 11 

bulan setelah lahir. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi : 

Gambar 11 : Cakupan Layanan Kesehatan Bayi

PELAYANAN KESEHATAN BAYI

Sumber Data : Seksi Kesga & Gizi Dinkes Sinjai Tahun 2020

Gambar 11 di atas menggambarkan trend kenaikan Cakupan 

Kunjungan Bayi di Kabupaten Sinjai tahun 2018 hingga tahun 

2020. Dimana pada Tahun 2020 sebesar 101,8 %. Berdasarkan 

dari jumlah bayi 4.245 yang mendapatkan pelayanan bayi 

sesuai standar adalah 4.312 bayi.

Pelayanan Kesehatan Anak Balita



Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan anak balita 

(12 -  59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standar oleh 

tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan anak balita meliputi :

Gambar 11 : Cakupan Layanan Kesehatan Balita

PELAYANAN KESEHATAN BALITA

Sumber Data : Seksi Kesga & Gizi Dinkes Sinjai Tahun 2020

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Sinjai 

cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 

(56,7%), tahun 2019 (54,9%) dan pada Tahun 2020 sebesar 

(44,3 %). Dari sasaran balita 32.470 di tahun 2020, yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan anak balita sejumlah 14.372 

balita. Hal ini disebabkan banyaknya balita yang sudah sekolah 

di PAUD sehingga tidak datang ke posyandu dan faskes juga 

diakibatkan adanya Pandemi Covid 19 di tahun 2020.

Layanan Gizi Masyarakat

Situasi gizi masyarakat saat ini dengan adanya sosialisasi 

tentang Stunting dapat dilihat dari beberapa indikator, antara 

lain tingkat partisipasi masyarakat, Cakupan ASI Ekslusif, 

Cakupan IMD dan Cakupan Pemberian VIT.A Balita. Tingkat 

partisipasi masyarakat adalah jumlah balita yang datang dan 

ditimbang dibagi jumlah semua balita yang ada di wilayah



Kabuputen Sinjai (D/S). Adapun capaian D/S kabupaten Sinjai 

tahun 2018-2020 adalah sebagai beikut:

Gambar 12 : Trend Cakupan Layanan Gizi

□  2018 

■  2019 

□  2020

D/S ASI Ekslusif IMD VIT.A

Sumber Data : Seksi Kesga & Gizi Dinkes Sinjai Tahun 2020

Pada Gambar 12 di atas cakupan balita yang datang dan 

ditimbang (D/S) pada tahun 2019 belum mencapai target yahni 

hanya sebesar 85,6% dari target Kabupaten sebesar 90% 

sedangkan pada tahun 2020 capaian D/S hanya 67,45% atau 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jum lah balita di 

timbang merupakan gambaran dari keterlibatan masyarakat 

dalam mendukung kegiatan pemantauan pertumbuhan di 

posyandu.

Kehadiran balita di posyandu merupakan hasil dari akumulasi 

peran serta ibu, keluarga, kader, dan seluruh komponen 

masyarakat dalam mendorong, mengajak, memfasilitasi, dan 

mendukung balita agar ditimbang di posyandu untuk dipantau 

pertumbuhannya. Penyebab masih rendahnya tingkat 

partisipasi masyarakat yaitu karena adanya pandemi Covid 19 

sehingga layanan posyandu banyak yang ditutup disamping itu 

ada beberapa balita yang ditimbang di PAUD/KB/Play Group 

dan TK yang mungkin tidak dilaporkan atau tidak tercatat di 

pencatatan Puskesmas.



Semua balita gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Sinjai 

sudah mendapatkan perawatan. Pada tahun ini jumlah kasus 

gizi buruk yang pernah ditemukan sebanyak 4 anak sedangkan 

sisa kasus tahun 2020 sebanyak 2 kasus. Tahun ini semua 

Puskesmas telah dilatih penatalaksanaan gizi buruk. Dengan 

pelatihan ini diharapkan tim gizi buruk di puskesmas dapat 

menangani dengan segera apabila menemukan balita dengan 

gizi buruk sebelum dirujuk ke rumah sakit. Petugas kesehatan 

yang menemui kasus gizi buruk harus melakukan pelacakan, 

kunjungan rumah dan menganalisis penyebab untuk segera 

mendapatkan perawatan. Perawatan balita gizi buruk dapat 

dilakukan dengan rawat inap di puskesmas atau dirujuk ke 

rumah sakit dan tindakan lanjutan yakni perawatan di rumah. 

Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 

mengalami penurunan dari tahun 2019, dimana saat tahun 

2019 cakupannya sebesar 85,9% maka tahun 2018 cakupannya 

menjadi 85,3%. Cakupan ini merupakan cakupan bayi yang 

lulus ASI Eksklusif 6 bulan. Promosi ASI Eksklusif terus 

ditingkatkan agar capaian juga terus meningkat, diantaranya 

penyediaan ruang laktasi di OPD atau TTU juga ditingkatkan. 

Sedangkan Cakupan IMD atau Inisiasi Menyusu Dini di 

Kabupaten Sinjai di tahun 2020 mencapai 100% atau sama 

dengan tahun sebelumnya tahun 2019.

Sumber utama vitamin A bagi bayi usia kurang dari 6 bulan 

adalah ASI jika ibu memiliki vitamin A yang cukup yang berasal 

dari makanan maupun suplemen. Sementara anak balita dan 

balita memperoleh vitamin A dari berbagai makanan baik dari 

tumbuhan maupun hewani. Anak memerlukan vitamin A untuk 

membantu melawan penyakit, melindungi penglihatan mereka, 

serta mengurangi risiko meninggal. Anak yang kekurangan



vitamin A kurang mampu melawan berbagai potensi penyakit 

yang fatal dan berisiko rabun senja. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pemberian kapsul vitamin A dalam rangka mencegah 

dan menurunkan prevalensi kekurangan vitamin A pada balita. 

Vitamin A biru diberikan pada bayi usia 6-11 bulan sedangkan 

vitamin A merah untuk anak balita usia 12-59 bulan. Pada 

tahun 2020, balita yang mendapat vitamin A sebesar hanya 

95,7% mengalami kenaikan cakupan dari tahun 2019 sebesar ( 

93,9%) nam un belum mencapai target 100%. Hal ini 

dikarenakan ada balita yang tidak disweeping. terutama balita 

yang tidak datang ke posyandu, Faskes atau PAUD yang 

merupakan tempat balita mendapatkan Vitamin A di Kabupaten 

Sinjai.

Imunisasi

Indonesia dan Kabupaten Sinjai berkomitmen terhadap cakupan 

dan mutu pelayanan imunisasi untuk menghindarkan 

terjadinya kejadian luar biasa PD3I (Penyakit yang Dapat 

Dicegah Dengan Imunisasi). Adapun capaian imunisasi di 

kabupaten sinjai tahun 2020 adalah Cakupan Desa/ Kelurahan 

UCI. Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) adalah 

indikator yang berdasarkan indicator cakupan Imunisasi Dasar 

Lengkap yang meliputi HBO 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB-Hib 3 

kali, Polio 4 kali dan campak 1 kali pada bayi usia 1 tahun 

dengan cakupan minimal 85% dari jumlah sasaran bayi di desa. 

Pencapaian UCI Desa Tahun 2020 di Kabupaten Sinjai sejumlah 

41 desa, artinya hanya 51,3% desa di Kabupaten Sinjai yang 

sudah UCI.



Gambar 13 : Capaian Layanan Imunisasi Kabupaten Sinjai
2018-2020

□  2018 

13 2019 

□  2020

Sumber Data : Seksi P2P Dinkes Sinjai tahun 2020

Cakupan Tatanan Rumah Tangga BerPHBS

Persentase rum ah tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) didapatkan dari jumlah rumah tangga yang 

melaksanakan 10 indikator PHBS dibagi dengan rumah tangga 

yang dipantau.

Sepuluh indikator tersebit adalah :

1. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

2. Bayi diberi ASI eksklusif

3. Balita ditimbang setiap bulan

4. Menggunakan air bersih

5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun

6. Menggunakan jamban sehat

7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu

8. Makan sayur dan buah setiap hari



9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari

10. Tidak merokok di dalam rumah

Di Kabupaten Sinjai ada 17.080 RT yang dipantau dalam 

berprilaku PHBS, dari 56.805 RT yang ada dimana pada tahun 

2020 cakupan RT yang berperilaku PHBS hanya mencapai 

46,88%, sedangkan RT yang belum berperilaku PHBS mencapai 

52,71%. bila dibandingkan capaian tahun 2019 RT yang 

berperilaku PHBS 44,88% atau ada kenaikan capaian sebesar 

2% dari tahun sebelumnya.

Analisa potensi sumber daya masyarakat:

Kabupaten Sinjai memiliki kelompok potensial di masyarakat 

yang lebih dikenal dengan istilah forum Kabupaten Sehat (FKS) 

yang terdiri masyarakat yahni akademisi, unsur pemuda, Toma, 

dan LSM sepert LSM Geram. kelompok peduli kesehatan.

Analisa lingkungan

Upaya Kesehatan Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap derajat kesehatan masyarakat, di samping perilaku 

masyarakat dan pelayanan kesehatan. Upaya penyehatan 

lingkungan bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan 

hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan 

kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas sektor 

berwawasan kesehatan. Adapun kegiatan pokok untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah melaksanakan pengawasan 

kualitas dan sanitasi dasar, pengawasan hygiene dan sanitasi 

Tempat-Tempat Umum (TTU), dan pengawasan hygiene dan 

sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM). Upaya penyehatan 

lingkungan diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan, 

yaitu melalui kegiatan yang bersifat promotif, préventif dan



protektif. Adapun pelaksanaannya bersama sama dengan 

masyarakat dan diharapkan secara epidemiologi akan mampu 

memberikan kontribusi yang bermakna terhadap kesehatan 

masyarakat.

Kualitas air minum di Penyelenggara Air Minum yang 

memenuhi syarat kesehatan

Sesuai dengan Permenkes No. 492/ MENKES/PER/VI/2010 

tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum aman bagi 

kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisik, kimiawi dan 

radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter 

tambahan.

Sedangkan penyelenggara air minum adalah Badan usaha milik 

negara (BUMN)/ badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, 

badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat 

dan /atau  individual yang melakukanpenyelenggaraan 

penyediaan air minum, tidak termasuk air kemasan, depot air 

minum isi ulang,penjual air keliling, dan pengelola tangki air. 

Prosentase kualitas air minum di penyelenggara air minum yang 

memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Sinjai tahun 2020 

sebesar 70,9 % sedangkan tahun 2018 sejumlah 71,4 %. Jika 

dibandingkan, prosentase tahun 2020 mengalami penurunan 

sebesar 0,5 %. Hal ini dimungkinkan karena jumlah sampel 

yang diperiksa tahun 2020 lebih banyak dari tahun 2018. 

Jumlah sampel yang diperiksa tahun 2020 sebesar 6.126 

sampel dari keseluruhan 24.645 (24,9%). Sedangkan jumlah 

sampel tahun 2018 sebanyak 1.278 dari 21.636 sampel (5,9 %).

Penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang 
layak (jamban sehat) menurut jenis jamban



Fasilitas sanitasi yang layak (Jamban Sehat) adalah fasilitas 

sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi 

dengan leher angsa, tanki septik/Sistem Pengolahan Air Limbah 

(SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama.

Gambar 14 : Cakupan Akses Sanitasi Layak Masyarakat

Sumber Data : Seksi PL & Kerjaor Dinkes Sinjai Tahun 2020

Prosentase Rumahtangga dengan akses terhadap fasilitas 

sanitasi yang layak (jamban sehat) tahun 2020 sebesar 94,8 % 

tahun 2019 sebesar 98,4 %, sedangkan tahun 2018 sebesar 

82,6 %. Jadi pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 12,2 % 

dari tahun 2018. Peningkatan akses ini dimungkinkan karena 

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang 

meliputi 5 pilar, terutam a pilar 1 yaitu Stop Buang Air Besar 

Sembarangan (Stop B ABS) telah berjalan dengan baik. Kegiatan 

pilar 1 meliputi pemicuan CLTS, monitoring perubahan perilaku 

dari BABS menjadi BAB ke jamban. Hal ini sejalan pula dengan 

target Universal Akses bahwa tahun 2019 sudah tidak ada lagi 

masyarakat yang BABS.

Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

(STBM)

Sesuai dengan Permenkes No. 3 Tahun 2014, STBM adalah 

pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi



meliputi 5 pilar yaitu tidak buangair besar (BAB) sembarangan, 

mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan 

makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar, 

mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman melalui 

pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

Desa m elaksanakan  STBM adalah desa yang sudah 

melakukan pemicuan minimal 1 dusun, mempunyai tim keija 

masyarakat/Natural Leader, dan telah mempunyai rencana 

tindak lanjut untuk menuju Sanitasi Total. Desa STBM adalah 

desa yang telah mencapai 100 % penduduk melaksanakan 5 

pilar STBM. Desa Stop BABS (SBS) adalah desa yang 

peduduknya 100 % mengakses jamban sehat.

Gambar 15 : Trend Cakupan STBM dan SBS (ODF) Tahun 2018-

2020

Sumber Data : Seksi PL & Kerjaor Dinkes Sinjai Tahun 2020



Prosentase desa STBM tahun 2020 tidak berubah sebesar 

(35%) atau sama dengan tahun 2019 (35 %). sedangkan

dibandingi tahun 2018 desa STBM 0 % atau tidak ada desa 

yang STBM, Jadi ada kenaikan sebesar 35 % atau penambahan 

sebanyak 28 desa dari 80 desa.

Prosentase desa SBS/ ODF meningkat dari 40 desa (49,4%) 

tahun (2018) menjadi 74 desa (2019 ) dan 80 desa (100%) pada 

tahun 2020 artinya semua desa di Kabupaten Sinjai sudah 

ODF. Teijadi penambahan 40 desa semenjak tahun 2018-2020. 

Tempat-Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat 

Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum bertujuan untuk 

mewujudkan kondisi tempat umum yang memenuhi syarat 

kesehatan agar masyarakat pengunjung terhindar dari 

kemungkinan bahaya penularan penyakit serta tidak 

menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat di sekitarnya. 

Pengawasan sanitasi dilaksanakan pada tempat-tempat umum 

seperti sarana wisata, sarana ibadah, sarana tranportasi, 

sarana ekonomi dan sosial. Sarana wisata meliputi : hôtel 

melati/losmen, salon/pangkas rambut, usaha rekreasi, hiburan 

umum dan gedung pertemuan serta pertunjukan. Sarana 

ibadah meliputi : masjid dan mushola. Sarana transportasi 

meliputi : terminal, stasiun. Sarana ekonomi dan sosial, 

meliputi : pasar, pusat perbelanjaan, apotik, sarana/ panti 

sosial, sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

Fasilitas Tempat-Tempat Umum di Kabupaten Sinjai yang 

diperiksa pada tahun 2020 sejumlah 1.141 TTU yang terdiri dari 

sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan hôtel. Dari 1.141 

TTU tersebut, yang memenuhi syarat kesehatan sejumlah 768 

(67,3%).

Fasilitas Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) di kabupaten 

Sinjai yang diperiksa pada tahun 2020 sejumlah 763 TPM yang



terdiri dari Jasa  Boga, Rumahmakan Restoran, Depot Air 

Minum (DAM), dan Makanan Jajanan. Dari 763 TPM yang 

memenuhi syarat kesehatan sejumlah 310 (40,6%).

Analisa perilaku kesehatan:

a. Ibu Hamil

Ibu hamil mengalami anémia yang disebabkan antara lain 

karena: Tidak mengonsumsi makanan bergizi seimbang, 

adanya mitos atau kepercayaan yang dianut sehingga lebih 

memilih makanan tertentu untuk dikonsumsi, Tidak 

mengetahui pentingnya minum TTD, Efek samping TTD 

membuat muai dan sembelit, Tidak ada keluarga yang 

mengingatkan minum TTD, Tidak mengikuti senam hamil 

selama 4 kali selama kehamilan dan Tidak melakukan 

pemeriksaan kehamilan.

b. Ibu Menyusui

Sebagian besar ibu menyusui tidak memberikan ASI 

Eksklusif selama 6 bulan karena ibu bekerja, kurangnya 

pengetahuan tentang masalah menyusui dan ketika 

mengalami masalah menyusui ibu tidak tahu tempat 

konseling menyusui.

Informasi dan Edukasi tentang menyusui sebetulnya 

disampaikan tenaga kesehatan saat kelas ibu hamil atau saat 

pelayanan ibu hamil di faskes dan posyandu. Namun karena 

ibu bekerja jadi tidak dapat mengikuti kelas ibu hamil dan 

posyandu secara rutin atau datang ke faskes untuk 

berkonsultasi seputar masalah menyusui. Kurangnya 

dukungan dari keluarga seperti Suami dan orang tua/m ertua 

serta pimpinan tempat kerja bagi ibu pekeija dalam



penyediaan ruang laktasi serta penambahan waktu istirahat 

untuk memerah ASI juga berpengaruh terhadap keberhasilan 

menyusui.

c. Ibu dengan Balita 0-59 bulan

Permasalahan pada ibu dengan balita 0-59 bulan adalah ibu 

tidak memberikan MP-ASI yang tepat kepada balita dan ibu 

tidak membawa rutin balitanya ke Posyandu untuk 

memantau tumbuh kembang serta mendapatkan KIE yang 

baik dan benar dalam pemberian makanan pada anak. MP- 

ASI yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan gizi 

baduta. Kesalahan ini bisa terjadi karena kurangnya 

pengetahuan ibu atau pengasuh dalam memberikan MP-ASI 

atau karena keterbatasan waktu maupun kemampuan 

keluarga untuk menyediakan MP-ASI.

Balita usia 0 - 5 9  bulan hendaknya dipantau tumbuh 

kembangnya secara rutin oleh tenaga terlatih karena masa ini 

masih dalam masa emas pertumbuhan anak. Jika terjadi 

kelainan tumbuh kembang di usia ini masih dapat diperbaiki 

dibanding jika usianya telah lebih dari 59 bulan. Oleh karena 

itu penting untuk membawa anak balita 0 - 5 9  bulan rutin 

datang ke Posyandu. Cakupan partisipasi masyarakat ke 

Posyandu masih dibawah 80%, terutama di daerah perkotaan 

atau ibu kota Kabupaten hal ini disebabkan oleh adanya 

anggapan bahwa Posyandu tidak penting karena hanya 

datang ditimbang dan diberi PMT serta banyaknya ibu bekeija 

dan pengasuh tidak mau membawa balita ke Posyandu, 

disamping karena permasalah pandemi Covid 19 melanda 

pada tahun 2020.



d. Kader

Setiap Posyandu rata-rata memiliki 5 orang kader. Kader 

tersebut memiliki tugas dan peran yang berbeda sesuai 

langkah yang ada di Posyandu. Kualitas pelayanan di 

Posyandu salah satunya dipengaruhi oleh pengetahuan dan 

keterampilan kader dalam melaksanakan tugas dan 

perannya. Untuk itu berbagai pelatihan dilakukan untuk 

meningkatkan kapasitas kader. Namun pada kenyataanya, 

kader yang diikutsertakan dalam pelatihan hanya kader 

tertentu yang dianggap paling mampu dibanding yang lain 

dan ternyata ketika di Posyandu tidak disampaikan kepada 

kader lainnya.

e. Remaja Putri

Remaja putri yang sebagian besar masih berstatus sebagai 

pelajar atau mahasiswa seharusnya dipersiapkan

pengetahuan dan sikapnya untuk mengahdapi kehamilan 

yang sehat. Namun yang terjadi saat ini para remaja 

cenderung memiliki pola makan yang salah, tidak sarapan 

pagi, tidak mengkonsumsi Tablet tambah darah (TTD) setiap 

minggu, menjaga bentuk tubuh dengan body image yang 

salah, serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi.

f. Masyarakat

Masyarakat di Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya 

mengetahui masalah stunting dan intervensi pencegahannya. 

Kebiasaan CTPS dan kebersihan lingkungan belum 

membudaya di masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya 

terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting,



keterlibatannya baru terbatas pada kader posyandu dan 

ormas tertentu. Adanya Forum Kesehatan Desa (FKD) dan 

Pokjanal posyandu dalam sistem kesehatan desa siaga 

diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat 

dalam menemukan masalah kesehatan dan mengatasi 

permasalahan kesehatan di wilayah desa masing-masing.

g. Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas masih kurang 

optimal dalam melayani masyarakat karena keterbatasan 

jumlah tenaga. Beberapa tenaga kesehatan merangkap 

beberapa program kegiatan. Namun demikian, sebisa 

mungkin dapat melayani masyarakat.

h. Jejaring Sosial

Jejaring sosial yang ada di Sinjai cukup banyak, mulai dari 

Ormas keagamaan, kepemudaan, PKK, Organisasi profesi, 

Relawan, Dunia usaha/ swasta, Pers/ Media. Beberapa sudah 

ada yang pro aktif menindaklanjuti kegiatan konvergensi 

penurunan Stunting setelah mengikuti sosialisasi, kampanye, 

rembug stunting yang diadakan di tingkat kabupaten. Namun 

ada juga yang masih pasif, belum muncul kepedulian untuk 

mengangkat issu stunting sebagai prioritas kegiatan.

i. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Sinjai memiliki Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, 

Klinik bersama, Dokter Keluarga, BPM, PKD yang dapat 

diakses oleh masyarakat dengan mudah dengan BPJS 

kesehatan maupun mandiri. Akses transportasi juga mudah 

didapat untuk menuju ke fasyankes. .



2.2. Menentukan Kelompok Sasaran (tidak boleh berubah)

Pembagian kelompok sasaran mengacu dan memodifikasi dari Pedoman 

Nasional Strategi Percepatan Pencegahan Stunting Période 2019-2024. 

Pembagian kelompok adalah berdasarkan pesan yang disampaikan, 

sehingga pembagian kelompok tidak dimaksudkan untuk 

memprioritaskan kelompok sasaran tertentu. Semua kelompok sasaran 

ini saling terkait dan memengaruhi satu sama lain.

2.2.1. Kelompok Primer

Kelompok primer adalah kelompok yang tergabung dalam rumah 

tangga dengan 1.000 HPK dan tenaga kesehatan serta kader:

a. Ibu hamil

b. Ibu menyusui

c. Anak usia 0-23 bulan

d. Tenaga kesehatan: dokter, bidan, perawat, sanitarian, tenaga gizi, 

tenaga promosi kesehatan

e. Kader

2.2.2. Kelompok Sekunder

Kelompok sekunder adalah kelompok yang berpotensi untuk 

melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak stunting di masa 

mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan:

a. Wanita usia subur

b. Remaja

c. Lingkungan pengasuh anak terdekat (kakek, nenek, ayah)

d. Pemuka masyarakat, pemuka agama

e. Jejaring sosial (PKK, grup pengajar, dan lain-lain)



2.2.3. Kelompok Tersier

Kelompok tersier adalah pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan 

pendukung bagi upaya percepatan pencegahan stunting, yang terdiri 

dari:

a. Pengambil kebijakan/keputusan di kabupaten/kota, kota, dan 

desa/ kelurahan

b. Organisasi Perangkat Daerah

c. Dunia usaha

d. Media massa



2.3. Menyusun Struktur Pesan Kunci

Berikut adalah struktur pesan kunci Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Stunting di Kabupaten Sinjai:

MATRIKS 1
MASALAH PERILAKU DAN PRAKTIK

Kabupaten/ko ta : Sinjai 
Provinsi : Sulawesi Selatan

SASARAN MASALAH PENYEBAB MASALAH ALTERNATIF
PENYELESAIAN

MASALAH

1 2 3 4

SASARA
N
PRIMER

Ibu hamil •  Tidak mengkonsumsi 
TTD

• Efek samping 
vitamin

• Lupa minum

• Edukasi an tar nakes 
(bidan dan gizi)

•  Edukasi terus 
m enerus kepada ibu 
hamil

Ibu menyusui •  Cakupan ASI 
Eksklusif masih 
rendah

• Menyapih kurang 
dari 2 tahun

• Cara menyusui yang 
kurang baik

• Penegtahuan 
tentang ASI 
Eksklusif masih 
rendah

• Kesibukan orang 
tua

• Mengintensifkan kelas 
ibu hamil dan balita



SASARAN MASALAH PENYEBAB MASALAH ALTERNATIF
PENYELESAIAN

MASALAH

Ibu dengan balita 0 - 2 3  
bln

• Ibu tidak membawa 
balita ke posyandu

• Jika imunisasi 
sudah lengkap, 
tidak lagi membawa 
balita ke posyandu

• Kesibukan orang 
tua

• Kerjasama lintas 
sector

• Menyesuaikan 
jadwal pelaksanaan 
posyandu

Ibu dengan balita 24-59 
bulan

• Ibu tidak membawa 
balita ke posyandu

• Jika imunisasi 
sudah lengkap, 
tidak lagi membawa 
balita ke posyandu

• Kesibukan orang 
tua

• Kerjasama lintas 
sector

• Menyesuaikan 
jadwal pelaksanaan 
posyandu

•

Nakes • Jum lah petugas 
masih kurang

• Frekuensi 
pelaksanaan 
penyuluhan masih 
kurang

• Nakes tidak 
terdistribusi dengan 
baik

•  Motivasi kerja 
masih kurang

• Pemerataan tenaga
• Pelatihan 

komunikasi 
perubahan perilaku

Kader • Kader tidak
mendampingi dan 
memotivasi ibu hamil 
un tuk  meminum 
TTD

• Keaktifan kader 
masih kurang

• Pengetahuan 
tentang tupoksi 
kader m asih kurang

• Orientasi kader
• Pelatihan KAP



SASARAN MASALAH PENYEBAB MASALAH ALTERNATIF
PENYELESAIAN

MASALAH

SASARA
N
SEKUND
ER

Wanita Usia Subur • Masih banyak WUS 
yang tidak minum 
TTD

• Kurang memahami 
pentingnya 
konsumsi TTD

• Komitmen petugas 
kesehatan

• Sosialisasi dan 
edukasi pada 
sasaran WUS

Remaja • Masih banyak remaja 
yang tidak minum 
TTD

• Tidak mau minum 
TTd

• Efek samping 
vitamin

• lupa

• koordinasi lintas 
sector (dinas 
Pendidikan)

Lingkungan pengasuh 
anak terdekat

• PMBA • Kesibukan orang 
tua sehingga PMBA 
diserahkan pada 
pengasuh anak

• Edukasi pada 
Orang tua  untuk  
lebih peduli dan 
tidak menyerhkan 
sepenuhnya pada 
pengasuh



SASARAN MASALAH PENYEBAB MASALAH ALTERNATIF
PENYELESAIAN

MASALAH

-

Pemuka masyarakat •  Advokasi belum 
maksimal

• Advokasi belum 
maksimal

• Mengintensifkan 
advokasi lintas 
program dan lintas 
sektor

Pemuka agama • Advokasi belum 
maksimal

• Advokasi belum 
maksimal

• Mengintensifkan 
advokasi lintas 
program dan lintas 
sektor

Jejaring sosial •  Belum ada advokasi 
dan koordinasi

• Belum ada advokasi 
dan koordinasi

• Mengintensifkan 
advokasi lintas 
program dan lintas 
sektor

SASARA
N
TERSIE
R

Pengambil kebijakan • Regulasi dari 
pusat kurang 
diimplementasikan 
sampai ke daerah

• Adanya beberapa 
regulasi yang tidak 
didasari dengan 
kajian secara 
menyeluruh

• Advokasi
• Sosialisasi
• Kerjasma dengan 

Lembaga 
pendidikan



SASARAN MASALAH PENYEBAB MASALAH ALTERNATIF
PENYELESAIAN

MASALAH

OPD • Ego sektoral • Kurangnya
komunikasi dan 
koordinasi

• Membuat 
perencanaan 
kegiatan 
terintegrasi

Dunia usaha • Belum
berkontribusi 
secara maksimal

• Kurang sosialisasi • Menjalin Kerjasama 
dengan para pelaku 
dunia usaha

Media m assa • Pemberdayaan 
media m assa 
belum maksimal

• Kerjasama 
dengan media 
m assa belum 
maksimal

• Meningkatkan 
Kerjasama dengan 
media m assa

Keterangan Matriks 1 :
Kolom 1: Sasaran merujuk pada sasaran primer, sekunder, dan tersier di Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku 

Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (halaman 19) disesuaikan dengan keadaan di daerah.
Dalam setiap sasaran di identifikasi perilaku prioritas (minimal 3 perilaku prioritas) dipilih/  disesuaikan 
dengan keadaan di daerah.



Kolom 2 
Kolom 3

Kolom 4

Adapun 6 perilaku priorits tersebut adalah:
• Ibu hamil minum TTD minimal 90 tablet
• Ibu hamil mengikuti kels ibu hamil
• Pemberian Makanan Bayi dan Anak (IMD, ASI Esklusif, MP ASI)
• Ibu balita membawa balita ke Posyandu
• Cuci Tangan pakai Sabun
• Jam ban sehat

Merupakan m asalah yang teijadi pada perilaku prioritas.
Merupakan penyebab masalah dari yang dituliskan di kolom 2. Diharapkan pengisian penyebab masalah 
detail sehingga mempermudah dalam mencari alternatif pemecahan masalah. penyebab masalah boleh 
dituliskan lebih dari 1
Merupakan matriks upaya untuk  menjawab penyebab masalah (kolom 3), diharapkan upaya yang ditulis 
spesifik untuk masing-masing penyebab masalah.



MATRIKS 2
ANALISIS SALURAN/KANAL KOMUNIKASI

K abupaten/kota : Sinjai 
Provinsi : Sulawesi Selatan

SALURAN/KANA 
L KOMUNIKASI

JENIS YANG ADA KENDALA SARAN YANG DIMINATI

1 2 3 4 5

MEDIA CETAK Leaflet • Masih kurangnya 
keahlian dalam 
pembuatan desain

• Kadang tidak dibaca 
oleh sebagian 
m asyarakat

• Mengadakan pelatihan 
khusus desain 
leaflet/gratis

Poster

Poster

• Hanya dipasang di 
tem pat khusus

• Dipasang di tempat 
strategis (bisa diakses 
oleh masyarakat) 
misalnya di pasar, 
terminal atau di 
tem pat umum lainnya

Banner



SALURAN/KANA 
L KOMUNIKASI

JENIS YANG ADA KENDALA SARAN YANG DIMINATI

Kalender 
Billboard 
Lembar balik

MEDIA AUDIO 
DAN AUDIO 

VISUAL

• Radio (Suara Bersatu 
FM/Iklan Layanan 
Masyarakat

• Masyarakat jarang 
mendengarkan siaran 
radio

• Menghimbau kepada 
m asyarakat melalui 
akun medsos dinkes

• Televisi (Sinjai 
TV/Talkshow 
Informasi Kesehatan

• Video trône
• Slide show

• Jadwal tayangan acara 
hanya ditentukan oleh 
pihak infokom

• Meningkatkan
koordinasi dengan 
pihak terkait dan 
dibuatkan acara 
khusus Kampanye 
Pencegahan Stunting

MEDIA
BROADCAST dan 
MEDIA DIGITAL

Akun medsos Instansi 
Dinas Kesehatan Sinjai 
dan Akun Instansi 
terkait/peerintah desa 
(Fb, Instagram, Youtube)

Tidak selalu mengupdate 
informasi kesehatan dan 
hanya memposting 
kegiatan lingkup dinkes 
yang telah dilaksanakan

Mengupdate dan 
mengupgrade informasi 
kesehatan terkini setiap 
hari serta membuat dan 
memodifikasi Google 
Search terkait stunting



SALURAN/KANA 
L KOMUNIKASI

JENIS YANG ADA KENDALA SARAN YANG DIMINATI

KOMUNIKASI • Kelas ibu hamil • Kurangnya ibu hamil • Menetapkan jadwal
ANTAR PRIBADI yang datang dalam dan koordinasi
DAN KELOMPOK kegiatan kelas ibu dengan kader

KECIL • Posyandu di langkah hamil
4 • Kader kurang • Konseling dilakukan

memahami tugas yang secara efektif
• Konseling/kunjungan ada di langkah 4 • Harus ada

rumah • Sasaran tidak ada di komunikasi /  dibuatka
rumah n jadwal kesepakatan

• Pemicuan STBM • Komunikasi petugas
harus ditingkatkan

• Masyarakat kurang
aktif menghadiri 
kegiatan tersebut

Keterangan Matriks 2:
Kolom 1 : Merupakan saluran/kanal media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan.

Media cetak : media yang di print/cetak, dan dapat dibaca oleh m asyarakat (leafleat, selebaran, brosur, 
poster, banner, dll)

Meia audio dan audio visual : media yang dapat didengar atau didengar dan dilihat masyarakat (video 
instruksional, Iklan layanan m asyarakat TV, iklan radio, film, dll).

Kolom 2 : Jen is/rincian  dari masing-masing saluran/kanal media (sesuai kolom 1) yang ada di kabupaten/kota
lokus dan bisa dipakai dalam menyampaikan pesan. Dapat juga dirinci sesuai pesan kesehatannya, 
misalnya: poster TTD ibu hamil, leaflet cara cuci tangan, dll.

Kolom 3 : Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan saluran tersebut, upayakan kendala spesifik.



Kolom 4 
Kolom 5

: Saran un tuk  mengatasi kendalam yang ditulis (kolom 3).
: Media yang diminati oleh m asyarakat di kabupaten/kota lokus. Perlu obyektif dalam penentuan media 
yang diminati masyarakat, apabila ada hasil survey atau studi yang mendukung dapat digunakan. 
Tidak harus setiap saluran/kanal media ada yang diminati masyarakat.



Matriks 3

Kelomp
ok

Sasaran

Keterangan Kelompok 
Sasaran

Pesan

Primer Rumah tangga dengan 
anggota keluarga yang 
berada pada période 
1.000 HPK:

Ibu hamil,

Kunci:
“M inum TTD itu  P enting”

Pendukung:
• “Ja n g a n  L u p a  M in u m  TTD” .... a g a r  

“B a y i Sehat, T id a k  S tu n tin g ”

• “Ibu cerdas” ibu yang teratur 
minum TTD”

• “Minum TTD secara teratur.. Agar 
ibu dan bayi selamat”

• “Periksakan kehamilan secara rutin 
ke fasilitas kesehatan agar Ibu 
selamat dan bayi tidak stunting”

• “Ikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali 
selama kehamilan untuk mencegah 
stunting”

Ibu menyusui Kunci :
“Susui bayi 0-6 bulan secara eksklusif
agar terhindar dari stunting “

P endukung :
• “ Cegah stunting dengan 

memberikan ASI saja pada bayi 
umur 0-6 bulan”

• “Ibu cerdas tidak memberi 
makanan selain ASI sampai umur 6 
bulan”

• “Katakan Tidak pada susu formula” 
“ Katakan Iya.. pada ASI”

• “Menyusui dapat mencegah 
Stunting”

Ibu dengan anak usia 0- 
23 bulan

Kunci :
“Berilah MP asi setelah bayi berumur 6 
bulan”

Pendukung :
• “Beri Makanan Biasa setelah anak 

berumur 12 bulan”



• " Berikan Bubur Saring pada bayi 
6-8 Bulan”

• “Menyapih sampai umur 2 tahun”
• “Berikan asi eksklusif hingga bayi 

berusia 6 bulan sampai usia 2 
tahun agar terhindar dari stunting”

• “Menyusui dapat mencegah 
stunting”

• “Berilah MP asi setelah bayi 
berumur 6 bulan”

• “Bawalah anak Ibu ke Posyandu 
setiap bulan agar terhindar dari 
Stunting”

Tenaga Kesehatan (Bidan, 
Sanitarian, Tenaga Gizi, 
Tenaga Promkes, Dokter, 
Perawat) dan Kader

Kunci:
“Cegah stunting itu lebih baik”

Pendukung:
• “Stunting adalah permasalahan 

kesehatan yang dapat dicegah 
melalui intervensi gizi spesifik dan 
sensitive”

• “Stunting Itu Masalah nasional... 
Mesti kita Tuntaskan”

Sekund
er

Wanita usia subur, 
Remaja, Lingkungan 
pengasuh anak terdekat 
(kakek, nenek, ayah, dan 
lainnya), Pemuka 
m asyarakat, Pemuka 
agama, Jejaring sosial 
(PKK, group pengajian, 
dll)

Kunci:
“Cegah stunting itu Penting “

Pendukung:
• “Cegah stunting itu penting dimulai 

dari remaja dan calon ibu, dengan 
dukungan suami dan keluarga. ”

• “Stunting Masalah Kita Semua,... 
Kita wajib sukseskan program 
pemerintah dalam pencegahan 
Stunting”

• “Remaja cerdas... Remaja yang 
rutin Minum TTD”

• “Agar Anak kita tidak stunting, 
WUS mesti Minum TTD secara Rutin 
seminggu sekali”

Kelompok Masyarakat 
Madani
(Tokoh Masyarakat, 
Tokoh Agama, Akademisi,

Kunci:
Cegah stunting itu penting 

Pendukung:



Pemuka Adat, Pemimpin 
Informai, Pemimpin 
Opini)

• “Stunting saat ini menjadi salah 
satu prioritas kesehatan nasionàl“

• “Cegah stunting itu penting dimulai 
dari remaja dan colon ibu, dengan 
dukungan suami dan keluarga. ”

• “Peran dan dukungan masyarakat 
yang aktif dapat mencegah 
stunting”

• “Jaga kesehatan dan gaya 
hidupmu sejak kini untuk 
menghindarkan anakmu dari 
stunting. Ini akan menentukan 
kualitas kesehatan dan 
kecerdasannya

Tersier Pembuat Kebijakan 
Tingkat Daerah 
(Kabupaten/kota /  Kota)

Kunci:
“Cegah stunting itu penting “

Pendukung:
• “Stunting adalah permasalahan 

prioritas di daerah, yang bisa 
dituntaskan melalui komitmen 
pemimpin daerah, dan kerja sama 
antar Organisasi Perangkat 
Daerah”

• “Pencegahan stunting merupakan 
prioritas intervensi kesehatan di 
milayah kita. Koordinasi kerja yang 
terpadu dan konvergensi program 
antar OPD adalah syarat mutlak”

Pembuat Kebijakan 
Tingkat
Desa /  kelurahan/ Kelurah 
an

Kunci:
“ Cegah stunting itu penting “

Pendukung:
• “Stunting adalah permasalahan 

mendesa/kelurahank yang terjadi 
di tengah masyarakat dan dapat 
dicegah melalui komitmen pemimpin 
desa/kelurahan, dan kerja sama 
antar warga masyarakat. ”

• “Pencegahan stunting merupakan 
prioritas intervensi kesehatan di 
wilayah kita. Koordinasi kerja yang 
terpadu dan konvergensi program 
antar OPD adalah syarat mutlak”
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2.4. Mengembangkan Pendekatan Komunikasi

Pendekatan komunikasi yang digunakan untuk menjangkau 
kelompok sasaran komunikasi perubahan perilaku adalah:

1. Advokasi kebijakan

• Melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Pencegahan 
dan Penurunan Stunting oleh Tim Koordinasi Percepatan 
Pencegahan Stunting, Bupati serta Ketua Forum CSR.

• Materi rapat koordinasi tentang intervensi spesifik dan 
intervensi sensitive berupa Pemberdayaan Masyarakat dan 
pemberian table besi (TTD), Pemanfaatan Buku KIA, Koordinasi 
antara KPM dan kader Posyandu, Pendataan Kebutuhan 
Tenaga Kesehatan dan Pemanfaatan CSR untuk Program 
Pencegahan Stunting.

• Indikator capaian dari advokasi kebijakan adalah Regulasi 
tentang kriteria upaya pencegahan stunting dan Tupoksi KPM, 
kader Dasa Wisma, Peraturan Bupati tentang Pelayanan KIA, 
Komitmen keijasama antara Kader Posyandu dan KPM, 
kebutuhan Tenaga Kesehatan dapat terpenuhi, dan anggota 
Forum CSR memanfaatkan dana CSR untuk pencegahan 
Stunting.

2. Kampanye publik
Paid Media : Publikasi di media elektronik (radio). Kegiatan 
pencegahan stunting melalui media elektronik (radio) dalam 
bentuk siaran radio / Talk show / Dialog interaktif, dan spot 
radio. Sasaran yang dituju adalah segenap lapisan masyarakat di 
Kab. Sinjai ; remaja, WUS, PUS, ibu hamil, ibu menyusi, orang 
tua (nenek/kakek) .

3. Komunikasi antar pribadi
• Kegiatan akan diawali dengan kegiatan sosialisasi/orientasi 

tentang Komunikasi antar Pribadi dengan sasaran petugas 
kesehatan, KPM dan Kader Posyandu.

• Kunjungan rumah melalui kegiatan PIS-PK diharapkan dapat 
menjangkau sasaran primer dan sekunder. Kegiatan Posyandu 
dan PAUD diharapkan juga bisa memberikan kontribusi yang 
baik dalam pencegahan stunting.

• Melakukan konseling bagi Ibu Hamil dalam rangka 
meningkatkan pengetahuan pentingnya minum TTD, Gizi



seimbang, PMT ibu Hamil sehingga setiap ibu Hamil minum 
TTD dan bayi diberi ASI Ekslusif.

• Melaksanakan Kelas Ibu hamil dan Kelas Ibu Menyusui dalam 
rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
pentingnya manfaat ASI ekslusif, MP ASI dan PMBA.

• Penyuluhan/KIE bagi WUS dan Rematri mengenai pentingnya 
komsumsi makanan bergizi dan Tablet Fe sehingga Seluruh 
WUS mengkonsumi makanan dan Tablet Fe.

• Melaksanakan Kelas Ibu Balita mengenai tata laksana 
pengasuhan balita bagi Pengasuh Balita, sehingga seluruh 
pengasuh balita memahami tata laksana pengasuhan.

4. Mobilisasi sosial/masyarakat

• Melaksanakan pelatihan Kader Posyandu dan KPM dengan 
penanggungjawab kegiatan Petugas Promosi Kesehatan, Gizi dan 
Bidan, dalam rangka tata laksana pengukuran Balita dan Tupoksi 
Kader dalam pengolahan makanan lokal bergizi dan seimbang, 
dengan indikator capaian 100%.

• Melaksanakan FGD bagi Pemuka Masyarakat dalam rangka 
meningkatkan peran pemuka masyarakat dalam upaya 
pencegahan stunting.

• Melaksanakan FGD bagi Guru PAUD dalam rangka meningkatkan 
pengertian dan pemahaman Guru PAUD dalam hal Tumbuh 
Kembang Anak PAUD dan Makanan Bergizi.

• Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka strategi upaya 
penurunan/pencegahan stunting

2.5. Mengelola Saluran Komunikasi
Saluran komunikasi yang akan digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada kelompok sasaran adalah:
Pertemuan ta tap  m uka, antara lain Saluran komunikasi yang akan 
digunakan untuk menyampaikan pesan kepada kelompok sasaran 
adalah: antara lain Kunjungan rumah (PIS-PK), Musyawarah 
Masyarakat Desa (MMD), Kelas Ibu Hamil, Kelompok pengajian, 
Posyandu, merupakan tempat/forum yang diharapkan dapat 
mendongkrak promosi pencegahan stunting di Kabupaten Sinjai 
M enggunakan m edium  perantara, yang dapat dibedakan sebagai 
berikut: Dalam pelaksanaan Komunikasi pencegahan stunting, 
media perantara mempunyai peran yang sangat besar dalam 
membantu agar komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Media 
perantara yang ada dan selama ini digunakan dan dianggap masih 
efektif untuk digunakan adalah :
1. Media Cetak (Banner, Poster, Lealet, Stiker, Flyer, Spanduk, 

Umbu-umbul, Baliho dan iklan/liputan di Koran) ;



2. Media Audio dan Audio visual yaitu dengan pemutaran pesan- 
pesan kesehatan dengan mengunakan Audio player/Audio visual 
player disetiap ruang tunggu pasien di puskesmas ;

3. Media Broadcast dan Digital yaitu secara rutin melakukan 
kegiatan siaran radio dalam bentuk Dialog interaktif /  talk show 
dan Radio Spot di stasiun radio di kabupaten Nganjuk ; Promosi 
pencegahan stunting melalui siaran radio pada stasiun radio local 
; Pemanfaatan Media Sosial Instagram, facebook dan saluran 
youtube dengan menggelr lomba-lomba foto dan vlog ;

4. Pameran, Panggung hiburan dan Pengajian juga merupakan media 
yang efektif yang kita gunakan. Ikut serta dalam event pameran 
dalam rangka Hari jadi kab. Nganjuk, HKN dan PHBN ; event CFD 
serta menitipkan pesan-pesan pada kegiatan panggung hiburan 
(wayang kulit) dan kelompok pengajian menjadi strategi 
komunikasi yang telah dan akan dilaksanakan.

2.6. Mendesain Materi Komunikasi
Desain materi komunikasi yang akan digunakan adalah Desain 
materi komunikasi yang akan digunakan adalah mencetak Banner, 
Poster, Lealet, Stiker, Flyer, Spanduk, Umbu-umbul, pemasangan 
Baliho, iklan/liputan di Koran, Mengadakan lomba Vlog tentang 
upaya pencegahan stunting dengan peserta petugas kesehatan 
puskesmas dan kader Posyandu, mengikuti pameran pembangunan, 
Promosi dan komunikasi di event CFD, serta mengoptimalkan 
puskesmas dalam penyampaian pesan-pesan kesehatan melalui 
audio/audio visual.



Bab 3

Rencana Aksi Kom unikasi P erubahan  P erilaku

3 .1 . Perencanaan

1. Advokasi Kebijakan Perlindungan Jam  Kerja Pada Ibu Hamil dan 
Pemberian nutrisi pada ibu hamil di tempat kerja
a. Pertemuan persiapan
b. Rapat pertemuan penyusunan media cetak, video, leaflet

2. Mobilisasi : Kegiatan Kelas Ibu Hamil
a. Pertemuan persiapan
b. Rapat pertemuan persiapan pelaksanaan Orientasi KAP, 

pembuatan media video dan lembar balik
3. Kampanye

a. Pertemuan persiapan
b. Rapat persiapan Sisialisasi pemberian TTD kepada Ibu Hamil, 

penyusunan media cetak, media audio visual, media broadcast 
dan digital, pameran, panggung hiburan dan pengajian.

4. Komunikasi Antar Pribadi
a. Pertemuan persiapan
b. Rapat persiapan Edukasi tentang minum Tablet tambah Darah 

(TTD) kepada ibu hamil, penyusunan pembuatan materi cetak, 
video, leaflet

3.2. Pelaksanaan
1. Advokasi Kebijakan Perlindungan Jam  Kerja Pada Ibu Hamil dan 

Pemberian nutrisi pada ibu hamil di tempat kerja
a. Rapat Koordinasi dengan OPD
b. Sarasehan dengan OPD
c. Sosialisasi dengan Perusahaan

2. Mobilisasi
a. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
b. Pelaksanaan Kelas Ibu Balita

3. Kampanye
a. Rapat Sosialisasi
b. Rapat Desiminasi

4. Komunikasi Antar Pribadi
a. Rapat sosialisasi
b. Konseling lewat PIS -PK
c. Konseling di Kelas Ibu, Kelas Ibu Balita dan Posyandu



3.3. Matriks Rencana Aksi Komunikasi Perubahan Perilaku

Matriks 4
MATRIKS RENCANA AKSI DAN PEM/LNTAUAN KOM1[JNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Sumber PJ Frekuensi
Pendekatan Kelompok Saluran Bentuk Materi Indikator
Kom unikasi Sasaran Kom unikasi Kegiatan Komunikasi Capaian Verifikasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A d v o k a si 1. OPD P e r te m u a n 1. R ap at
K eb ijak an K oord in asi - P eran  OPD - R eg u la s i - D ari •  B a p p e d a 2 k a li

D e n g a n (Rakor), d a la m  Pokja te n ta n g L aporan
b a n tu a n R eview p e r c e p a ta n P e r cep a ta n
m e d ia K inerja p e n c e g a h a n P e n c e g a h a n
- C etak; S tu n t in g  di S tu n t in g  di
- V ideo; K a b u p a ten K a b u p a ten
- lea flet S in ja i S in ja i

2 . O PD • D in k e s 1 k a li

P e r te m u a n 1. - L ap oran

S a r a se h a n , - S in e r g is ita s - R e g u la s i te n ta n g

D e n g a n K oord in asi, D in a s te n ta n g  S tra teg i P e la k sa n a a
b a n tu a n d a n K e se h a ta n K o m u n ik a si n  KPP
m ed ia o r e n ta s i d e n g a n  OPD P e r u b a h a n p e r c e p a ta n

- C etak; la in n y a  d a la m P erila k u p e n c e g a h a n
- V ideo; p e la k s a n a a n S tu n tin g
- lea fle t S tra teg i

K o m u n ik a s i
P e r u b a h a n
P er ila k u
P e n c e g a h a n
S tu n t in g



3 . D in a s P e r te m u a n 1 . P e la y a n a n R e g u la s i - L aporan D in k e s 1 k a li

PM D, K oord in asi, k e s e h a ta n  ib u , te n ta n g te n ta n g
B a p p ed a , D e n g a n S o s ia lis a s i , b ay i d a n  a n a k K e se h a ta n  Ibu, S in erg ita s
D in k e s , b a n tu a n d a n b a lita B a y i B aru a n ta r  OPD
D ik n a s , m ed ia o r e n ta s i L ahir, d a n  A n ak
D in so s , - C etak; B a lita
D in a s  PUPR, - V ideo;
D in a s  KB, 
D in a s  
in fok om  , 
C am at, 
k ab a g
P e m e r in ta h a  
n  K epala  
D e s a /K e lu r a  
h a n  d a n  
K em en ag

- lea fle t

4 . D in a s P e r tem u a n R e g u la s i L aporan D in a s 1 k a li

PMD, 1 . P e n c e g a h a n  d a n te n ta n g p e la k s a n a a PMD
B a p p ed a , D e n g a n K oord in asi, P e n a n g a n a n P e r c e p a ta n n  S tu n t in g
D in k e s , b a n tu a n d a n S tu n t in g  D i P e n c e g a h a n di D e sa
D ik n a s , m ed ia o r e n ta s i D e sa . S tu n t in g  di
D in so s , - C etak; K a b u p a te n
D in a s  PUPR, - V ideo; S in ja i
D in a s  KB, 
D in a s  
in fok om  , 
C am at, 
k ab a g
P em e r in ta h a  
n  K epala  
D e s a /K e lu r a  
h a n  d a n  
K em en ag

- lea flet



5 . O rm a s

P e r te m u a n

D e n g a n
b a n tu a n
m e d ia
- C etak;
- V ideo;
- lea fle t

S o s ia lisa s i,
d a n
o r e n ta s i

P e n c e g a h a n  d a n  
P e n a n g a n a n  
S tu n t in g  D i 
K a b u p a ten .

R e g u la s i
te n ta n g
P e r c e p a ta n
P e n c e g a h a n
S tu n t in g  d i
K a b u p a ten
S in ja i

L ap oran  
p e la k s a n a a  
n  S tu n t in g

O rm a s
M a sin g 2

1 k ali

K o m u n ik a si 
A n tar  P ribad i 

(KAP), d a n  
M o b ilisa s i  

M a sy a ra k a t

N a k e s

P e r te m u a n /ta t  
a p  m u k a  

D e n g a n  
b a n tu a n  
m e d ia
- C etak;
- V ideo;
- lea fle t

P e la tih a n
1. B im b in g a n /  

K o n se lin g
T er se le n g g a r a n y  
a  p e la t ih a n  d a n  

m o n e v  b ag i 
n a k e s  di 

P u s k e s m a s

D in k e s  
(D a ta  N a k e s  
K ep egaw aia

n)

D in k e s
12

k a l i / t a h u n

M on ev
1. M etod e  

k e lo m p o k
2 . FG D

F a s k e s D in k e s

K ader

P e r te m u a n
D e n g a n
b a n tu a n
m e d ia
- C etak;
- V ideo;

S o s ia lis a s i ,
o r ie n ta s i,
d a n
s e r a s e h a n

F u n g s i  
P o sy a n d u  
s e b a g a i LKD 
d a n  P era n  
K ad er P o sy a n d u

K e te r se d ia a n  
K ad er p o sy a n d u  
te r la tih  d a n  
P o sy a n d u  a k tif

P o sy a n d u  
(J u m la h  
k a d e r  d a n  
b u k u  SIP)

D in a s
PMD

S o s ia lis a s i  1 

k ali,
p e la t ih a n  4  
k a l i / t a h u n ,  
p em b in a a n  

12
k a l i / t a h u n ,  
e v a lu a s i 1 

k ali

P e r te m u a n
D e n g a n
b a n tu a n
m e d ia
- C etak;
- V ideo;

O r ien ta si,P e
m b in a a n
te k n ik

P e n c a ta ta n  d a n  
P e la p o r a n  (SIP)

T e r se d ia n y a  
p e n c a ta ta n  d a n  
p e la p o r a n  (SIP)

L ap oran
P e m b in a a n
P o sy a n d u

D in k e s

L eaflet
(B rosur)

L om b a
k a d e r
p o sy a n d u

1. P e r a n  k a d e r  
d a la m  
p e n u r u n a n  
s tu n t in g

1. T e r se d ia  
d a ta  se t ia p  
b u la n

2 . K ea k tifa n

P u s k e s m a s
(D a ta
a n tr o p o m e t

j â ________

D in k e s



2 . P e la tih a n  
a n tro p o m etr i

3 . S a n ita s i  
(jam ban  
s e h a t ,r u m a h  
s e h a t ,
k e te r se d ia a n  
a ir  m in u m  
y a n g
m e m e n u h i
syarat)

k ad er
3 . P e r se n ta se  

s a n ita s i

S o s ia lis a s i P e r te m u a n

S o s ia lis a s i  
te n ta n g  k e s lin g , 
P H B S , KIA, g izi, 
d a n  im u n is a s i

T erse len g g a ra n y  
a  s o s ia l is a s i

S o s ia l is a s i  1 
k ali,

P u b lik a s i 2 
k a li /  T a h u n , 

p e la t ih a n  4  
k a l i / t a h u n ,  
P e m b in a a n  

12
k a l i / t a h u n ,  
e v a lu a s i 1 

kali

P u b lik a s i P e r te m u a n
P u b lik a s i
S tu n t in g

T er se le n g g a r a n y  
a  P u b lik a s i

M a sy a ra k a t
P e n y u lu h a n
k e lo m p o k

K ela s  ib u  
h a m il, ib u  
b a lita , B K B, 
dll

E d u k a s i 1 0 0 0  
HPK

A d a n y a
p e r u b a h a n
p er ila k u
m a sy a r a k a t

P u s k e s m a s  
(Pj p rogram  

UKM)

D in k e s  :

Pj
program

PKM

K o n se lin g
P e m a k a ia n
lem b a r
b alik

K esp ro  rem aja , 
P U S  d a n  C atin  
d a la m  ra n g k a  

p e n u r u n a n  
s tu n t in g

M am p u  
m e m a h a m i  
1 0 0 0  HPK

K u n ju n g a n
r u m a h

K u n ju n g a n
la n g s u n g

M e n u r u n n y a  
AKI d a n  AKB 
se r ta  s tu n t in g

K am p a n y e
P u b lik

1. Ibu  h a m il 1. M ed ia  c e ta k
2 . M ed ia  a u d io  
v isu a l
3 . M ed ia  
b r o a d c a s t  d a n  
d ig ita l
4 . P a m era n , 
p a n g g u n g  
h ib u r a n  d a n

S o s ia lis a s i  
p a d a  ib u  
h a m il

E d u k a s i te n ta n g  
ta b le t  ta m b a h  

d a r a h

T e r la k sa n a n y a  
e d u k a s i  te n ta n g  
p e m b e r ia n  TTD

J u m la h
la p o ra n

D in a s
K om info

12 k a li



p e n g a jia n

K o m u n ik a s i 1. K elom p ok P e r te m u a n S o s ia lis a s i E d u k a s i te n ta n g J u m la h  Ibu J u m la h D in a s 12 k a li
P e r u b a h a n P rim er D e n g a n p a d a  ib u m in u m  T ab let h a m il y a n g L aporan K e se h a ta n
P er ila k u  (KPP) b a n tu a n h a m il ta m b a h  D a ra h m e d a p a tk a n P e la k sa n a a
m e la lu i KAP Ibu H am il m ed ia (TTD) s o s ia l is a s i n  s o s ia lis a s i

2 . K elom p ok - C etak; E d u k a s i te n ta n g m in u m  TTD
S e k u n d e r - V ideo; S o s ia lis a s i p e m a n fa a ta n J u m la h D in a s 4  k a li

- lea fle t p a d a  ib u P o sy a n d u J u m la h lap o ra n K e se h a ta n
3 . K elom p ok h a m il d a n p o sy a n d u  A k tif p e la k sa n a a
T ersier Ibu B a lita  

d a n
k e lu a rg a

n  s o s ia l is a s i

Keterangan Matriks 4:
Kolom 1 : Pendekatan komunikasi sesuai dengan halaman 22 Stratkom KPP Nasional

Pengisian disesuaikan dnegan alternatif pemecahan masalah di Matriks 1 kolom 4.
Kolom 2 : Kelompok sasaran, terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Dijelaskan secara rinci kelompok

primer, sekunder, dan tersier yang dimaksud sesuai dengan Matrik 1 kolom 1.
Kolom 3 : mengacu pada saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan atau

menyampaikan pesan (matriks 2 kolom 2) dengan memperhatikan saluran yang diminati oleh 
masyarakat (matrik 2 kolom 4).

Kolom 4 : mengacu pada bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai pendekatan komunikasinya,
misalnya pertemuan rutin dengan mengundang LS, penyuluhan kelompok, lomba memasak, 
yel-yel, dll). Diupayakan memasukkan kegiatan yang dilaksanakan lintas sektor di daerah.

Kolom 5 : Mengacu pada materi apa saja yang perlu disiapkan atau disampaikan dalam
pertemuan/media tersebut, misalnya lembar balik untuk penyuluhan di kelas ibu hamil, 
bahan masak untuk PMBA, lembar fakta untuk advokasi, dll)

Kolom 6 : Indikator output atau langsung dari kegiatan yang dilaksanakan (merujuk pada kolom 2 dan
3) dan harus dapat diukur, misalnya adanya regulasi, adanya kelompok kerja, meningkatnya



Kolom 7

Kolom 8 
Kolom 9

pengetahuan kader, meningkatnya frekuensi kunjungan rumah, meningkatnya partisipasi 
masyarakat dalam Posyandu, meningkatnya kunjungan ibu hamil ke kelas ibu, dll.

: Merupakan sumber data dan informasi yang dirujuk untuk melihat capaian indicator yang 
telah ditetapkan pada kolom 6).

: Merupakan penanggungjawab kegiatan sesuai tupoksi di daerah.
: Berapa banyak kegiatan tersebut harus dilaksanakan dalam 1 per



Bab 4

P em an tau an  dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan yang harus dilakukan secara rutin oleh pihak- 
pihak terkait:

1. Materi yang dipantau adalah perkembangan pelaksanaan kegiatan 
strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting dengan 
menggunakan komunikasi antar pribadi di kabupaten/kota.

2. Sumber informasi pemantauan adalah dokumen rencana kegiatan 
strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan stuntingdengan 
menggunakan komunikasi antar pribadi di tingkat kabupaten/kota; 
termasuk di dalamnya adalah target kegiatan, alokasi pendanaan, 
dan indikator komunikasi antarpribadi dalam program pencegahan 
stunting.

3. Pelaksana pemantauan di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung 
jawab Bidang Kesehatan Masyarakat yang mendapat penugasan dari 
pimpinan institusi.

4. Pemantauan dilakukan setiap enam bulan sekali kepada 
bupati/walikota secara terpadu melalui laporan secara beijenjang, 
rapat koordinasi lin tas program/sektor dan pembinaan terbaru.

5. 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.

6. Hasil monitoring akan menjadi bahan masukan dalam melakukan 
evaluasi upaya komunikasi dalam pencegahan stunting secara 
keseluruhan.

Kegiatan evaluasi yang harus dilakukan secara rutin oleh pihak-pihak 
terkait:

1. Materi yang dievaluasi di tingkat kabupaten/kota adalah hasil 
pelaksanaan kegiatan strategi komunikasi perubahan perilaku 
pencegahan stunting dengan menggunakan komunikasi antar 
pribadi.

2. Sumber informasi evaluasi adalah dokumen rencana kegiatan 
strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting dengan 
menggunakan komunikasi antarpribadi yang termasuk di dalamnya 
adalah target kegiatan, alokasi pendanaan, dan indikator 
komunikasi perubahan perilaku dalam program pencegahan 
stunting.

3. Pelaksana evaluasi di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung 
jawab Bidang Kesehatan Masyarakat atau penanggungjawab yang 
ditugaskan oleh institusi yang berwenang.

4. Waktu evaluasi dilakukan 1 tahun sekali, melalui laporan pada rapat 
koordinasi forum komunikasi lintas program pada akhir tahun.



5. Hasil evaluasi dilaporkan kepada G ubernur oleh Bupati dan akan 
dilaporkan kepada Menteri Kesehatan.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pangkat : Penata Tk.I/IIl.d


