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ABSTRACT 

 

ASAH, ASIH AND ASUH PROGRAM CAPABILITIES IN STUNTING 

PREVENTION TO REALIZE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

By: 

Ronny Simanulang 

 

The capability of the Sharpening, Care and Care program in stunting prevention to 

realize sustainable development goals is motivated by the high rate of stunting in 

Lampung Province. Stunting is the term nutinis for the mention of children who 

grow not according to the appropriate size because of the problem of malnutrition 

that occurs, nutritional problems are a public health problem that can not be 

overcome through medical approaches and health services alone. Nutrition is a 

syndrome of poverty that is closely related to food security issues at the household 

level and involves aspects of knowledge and behaviors that do not support a 

healthy lifestyle. Efforts must be made in improving quality human resources 

starting with how to handle the growth of children as part of a family with good 

nutritional intake and care with a healthy environment. 

The problems discussed in this thesis are how the capabilities of the Sharpening, 

Care and Care program in stunting prevention to realize sustainable development 

goals, the method used in this thesis is descriptive research method with a 

qualitative approach. The data collected is primary and secondary data with a 

focus on research on strengths and weaknesses, human resources, control systems, 

as well as alliances of cooperation with stakeholders. 

The results of the study show that the capability of the Lampung Provincial 

Health Office through the Sharpening, Care and Care program in stunting 

prevention has not been maximal in overcoming stunting because there are several 

obstacles and obstacles, such as lack of maximum human resources in running 

programs, poor collaboration with stakeholders and also poor control system by 

the Lampung Provincial Health Office 

Keywords : Capability, stunting, Asah, Asih and Asuh Program, Lampung 

Province Health Office. 



 

ABSTRAK 

KAPABILITAS PROGRAM ASAH, ASIH DAN ASUH DALAM 

PENANGGULANGAN STUNTING UNTUK MEWUJUDKAN 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Oleh : 

Ronny Simanulang 

 

Kapabilitas program Asah, Asih dan Asuh dalam penanggulangan stunting untuk 

mewujudkan sustainable development goals dilatar belakangi oleh tingginya 

angka stunting yang ada di Provinsi Lampung. Stunting merupakan istilah para 

nutrinis untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang 

semestinya karena permasalahan gizi buruk yang terjadi, masalah gizi adalah 

masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan 

dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi merupakan 

sindrom kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di 

tingkat rumah tangga serta menyangkut aspek pengetahuan serta perilaku yang 

kurang mendukung pola hidup sehat. Upaya yang harus dilakukan dalam 

peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan 

anak–anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang 

baik dengan lingkungan yang sehat. 

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana kapabilitas program 

Asah, Asih dan Asuh dalam penanggulangan stunting untuk mewujudkan 

sustainable development goals, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. data yang 

dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan fokus penelitian kekuatan 

dan kelemahan, sumber daya manusia, sistem kontrol, dan juga aliansi kerjasama 

dengan stakeholder.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas dari Dinas Kesehatan 

Provinsi Lampung melalui program Asah, Asih dan Asuh dalam penanggulangan 

stunting belum maksimal dalam mengatasi stunting  karena terdapat beberapa 

hambatan dan kendala, seperti kurang maksimalnya sumber daya manusia dalam 

menjalankan program, belum baiknya kerjasama dengan stakeholder dan juga 

sistem kontrol yang kurang baik oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 

Kata Kunci : Kapabilitas, stunting, Program Asah, Asih dan Asuh, Dinas 

Kesehatan Provinsi Lampung. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan konsep Sustainable 

Development goals. Upaya peningkatan kualitas SDM dimulai dengan perhatian 

utama pada proses tumbuh kembang anak sejak pembuahan sampai dewasa muda. 

Pada masa tumbuh kembang ini, pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti 

perawatan dan makanan bergizi yang diberikan dengan penuh kasih sayang dapat 

membentuk SDM yang sehat, cerdas dan produktif. Masalah gizi adalah masalah 

kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan 

pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja, masalah gizi merupakan sindrom 

kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat 

rumah tangga serta menyangkut aspek pengetahuan serta perilaku yang kurang 

mendukung pola hidup sehat.  

Keadaan gizi masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur 

harapan hidup yang merupakan salah satu unsur utama dalam penentuan 

keberhasilan pembangunan, penanganan gizi sangat terkait dengan strategi sebuah 

bangsa dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas dan produktif.  
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Upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan SDM yang berkualitas dimulai 

dengan cara penanganan pertumbuhan anak–anak sebagai bagian dari keluarga 

dengan asupan gizi dan perawatan yang baik. Dengan lingkungan yang sehat, 

maka hadirnya infeksi menular ataupun penyakit masyarakat lainnya dapat 

dihindari. Ditingkatan masyarakat faktor-faktor seperti lingkungan yang higienis, 

kesehatan keluarga, pola asuh terhadap anak dan pelayanan kesehatan primer 

sangat menentukan dalam membentuk anak yang tahan gizi buruk. Keberhasilan 

pembangunan nasional yang diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat sangat 

ditentukan oleh sumber daya manusia. SDM yang berkualitas diisikan dengan 

fisik yang tangguh, kesehatan yang prima, dan menguasai ilmu pengetahuan serta 

teknologi.  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Upaya Perbaikan Gizi. Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu 

dilakukan upaya perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat pada seluruh 

siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan 

prioritas kepada kelompok rawan gizi; juga bahwa upaya perbaikan gizi tersebut 

dilaksanakan berdasarkan pedoman yang selama ini masih tersebar dalam 

berbagai pedoman yang belum bersifat regulasi.  

Secara makro, dibutuhkan ketegasan kebijakan, strategi, regulasi, dan koordinasi 

lintas sektor dari pemerintahan dan semua stakeholder untuk menjamin terlaksana 

poin-poin penting seperti pemberdayaan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, 

ketahanan pangan, dan pendidikan yang secara tidak langsung akan mengubah 

budaya buruk dan paradigma.  
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Indikator Berat Badan Berdasarkan Umur (BB/U) merupakan Interpretasi gizi 

baik, gizi kurang dan gizi buruk. Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/U 

memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan 

indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat 

badan berkorelasi positif  dengan umur dan tinggi badan.  Indikator BB/U 

yang rendah dapat disebabkan karena pendek (masalah gizi kronis) atau sedang 

menderita diare atau penyakit infeksi lain (masalah gizi akut). 

 

 
Gambar 1. Kecenderungan Stunting Menurut Kabupaten/Kota Tahun 

2015,2016,2017 

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 
 

Masalah kesehatan masyarakat dianggap serius bila prevalensi gizi buruk-kurang 

antara 20% - 29% dan dianggap prevalensi sangat tinggi bila ≥30% (WHO,2010). 

Meskipun Provinsi Lampung masih berada di bawah 20%, namun angka ini 

menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 

2017,  apabila tidak diintervensi akan mendekati prevalensi tinggi.  
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Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 yang memperlihatkan prevalensi gizi 

buruk-kurang mengalami fluktuasi dari tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017. 

Terdapat 3 kabupaten/kota yang mengalami penurunan, yaitu Kabupaten 

Lampung Tengah 18% (2015) 15,9% (2016) dan 14,2% (2017), Kabupaten Pesisir 

Barat 12,3% (2015) 9,1% (2016) dan 8,5% (2017) dan Kota Metro 16,9% (2015) 

15,9% (2016) dan 14% (2017). 

       

 

Gambar 2. Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota Berdasarkan 

Kelompok Umur 0-59 Bulan 

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 
 

Prevalensi gizi buruk-kurang pada kelompok umur 0-59 bulan secara provinsi 

berada pada angka 19%. Hal ini meningkat secara signifikan sebesar 5% dari 

tahun sebelumnya yaitu 14,0%. Dari 15 kabupaten/kota, 12 kabupaten/kota 

memiliki prevalensi gizi buruk-kurang berada di atas target SDG’s (15,5%).  

Kabupaten telah mencapai terget, yaitu Kabupaten Lampung Barat (9,7%), 

Kabupaten Pesisir Barat, Kabupayen Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur 

(15,4%). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2. Lebih lanjut sasaran pokok RPJMN 
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2015-1019 untuk sektor kesehatan diantaranya adalah meningkatnya status 

kesehatan dan gizi ibu dan anak. meningkatnya pengendalian penyakit serta 

meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Untuk 

sasaran pertama sebagaimana tersebut di atas yaitu peningkatan status kesehatan 

dan gizi ibu dan anak menjadi prioritas utama. Dalam Sustainable Developmen 

Goals (SDGs) mengingat masih tingginya kasus kematian Ibu dan Anak termasuk 

di Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2016 kasus kematian Ibu (AKI) di 

Kabupaten Lampung Tengah adalah 13/100.000 lahir hidup dan kematian bayi 

75/1000 kelahiran hidup terjadi penurunan disbanding tahun 2015 yaitu 

18/100.000 dan 98/1000. Meskipun telah terjadi penurunan kasus, Kabupaten 

Lampung Tengah tetap menjadi salah satu daerah target/sasaran dari pemerintah 

pusat untuk Program Penurunan AKI-AKB. 

 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provisi Lampung yaitu dengan 

menerapkan program Asah Asih dan Asuh yang dimulai pada tahun 2015, 

Pertumbuhan anak yang sehat dipengaruhi oleh pengasuhan orang tua. Orang tua 

setidaknya memberikan makanan jasmani dan rohani yang tepat agar 

pertumbuhan anak lebih sehat. Sentuhan kasih sayang dan pemberian ASI 

memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan anak. Banyak orang tua merasa 

bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tergantung pada gen namun pada 

kenyataannya, banyak pengaruh positif yang dapat mengoptimalkan tumbuh 

kembang anak, bila orang tua mau terlibat penuh dalam proses tumbuh kembang 
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anak. Peran orang tua dalam mengembangkan fngsi otak tidak hanya pada masa 

janin, tetapi sampai masa kanak-kanak.   

Kebutuhan asah adalah kebutuhan yang menunjang stimulasi kecerdasan anak, 

seperti pemberian alat permainan edukasi sehingga anak lebih cerdas dengan 

bermain (Soetjiningsih dan Roesli dalam Sulistiyani, 2010). Kebutuhan stimulasi 

pada anak akan berpengaruh pada berbagai kecerdasan anak (Soedjatmiko, 2009). 

Stimulasi yang dapat diberikan kepada anak diantaranya stimulasi psikososial dan 

stimulasi sosial. Dampak yang muncul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan 

stimulasi atau asah pada anak dapat mengalami berbagai penyimpangan perilaku, 

seperti hilangnya citra diri, rendah diri, penakut, tidak mandiri, dan berlaku 

sebaliknya menjadi agresif dan menjadi anak yang tidak tahu malu. Pertumbuhan 

dan perkembangan anak tidak akan optimal jika hal tersebut terjadi (Chamidah, 

2009).  

Kebutuhan asih merupakan kebutuhan anak untuk mengembangkan kasih sayang, 

spiritual anak, kemandirian, kebutuhan rasa aman dan nyaman, rasa memiliki dan 

kemandirian (Soetjiningsih dan Roesli dalam Sulistiyani, 2010). Anak yang tidak 

mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam keluarga akan membentuk anak tidak 

memiliki rasa nyaman kepada orang tua) yang dapat membuat anak mengalami 

gangguan kepribadian schizoid (anak menjadi tertutup atau introvert dan mudah 

depresi apabila mendapat stres). Anak yang tidak berhasil dalam proses 

kemandirian, anak akan cenderung memiliki sifat ragu dan malu yang berlebihan 

dan dapat menimbulkan pembentukan kepribadian yang paranoid. Dampak secara 

fisiologis yang timbul pada anak fase anal apabila ibu atau pengasuh terlalu keras 
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dan menekan pada anak (kebutuhan asih tidak dipenuhi) anak dapat mengalami 

obstipasi (sembelit) dan bahkan dapat terjadi encopresis (sering mengeluarkan 

feses sembarangan) yang diakibatkan karena penolakan anak terhadap perlakuan 

orang tua (Sunaryo, 2004). Kekurangan kasih sayang pada tahun pertama 

kehidupan anak akan menyebabkan efek negatif pada fisik, mental, dan sosial 

anak yang disebut dengan sindrom deprivasi maternal (Soetjiningsih, 1995). 

Kebutuhan asuh, asah, dan asih harus dipenuhi sejak janin dalam kandungan 

karena kebutuhan di atas saling mempengaruhi. Kebutuhan fisik tidak terpenuhi, 

akan menyebabkan gizi kurang dan perkembangan otak tidak maksimal. 

Kebutuhan emosi dan kasih sayang tidak terpenuhi menyebabkan kecerdasan 

emosi anak menjadi rendah. Kebutuhan stimulasi tidak diberikan optimal, maka 

perkembangan kecerdasan anak tidak maksimal. Ketiga kebutuhan dasar tersebut 

harus diberikan secara bersamaan terutama di usia 3 tahun pertama kehidupan 

anak (Soedjatmiko, 2009). Kebutuhan dasar asuh, asah, dan asih secara langsung 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di usia balita (Soetjiningsih, 

1995). Usia balita adalah masa anak mengalami perkembangan sangat cepat pada 

kemampuan  berbahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional, dan intelegensi. 

Balita akan mengalami pertumbuhan dasar yang dapat mempengaruhi dan 

menentukan pertumbuhan dan perkembangan balita pada tahap pertumbuhan dan 

perkembangan selanjutnya (Rahmawati, 2008). 

Indikator Kapabilitas Organisasi Menurut Thomson dan Strickland (2003) dalam 

Sampurno (2011) menjelaskan, untuk menganalisis kekuatan dan kapabilitas 
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sumber daya organisasi, aspek – aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain 

adalah :  

a) Keterampilan atau keahlian mencakup anatara lain kekuatan dalam keahlian, 

layanan prima, iklan yang unik keterampilan dan keahlian ini perlu diproteksi oleh 

pemerintah sehingga tidak mudah ditiru oleh kompetitor.  

b) Aset fisik yang bernilai mencakup antara lain kebijakan atau program yang 

baik, dengan fasilitas, network dan sistem informasi nilai dan norma sistem 

manajerial sistem teknis berbasis pengetahuan dan keterampilan   

c) Aset sumber daya manusia mencakup antara lain pekerja yang berpengalaman 

dan capable, pekerja yang berbakat di area kunci, pekerja yang enerjik dan 

bermotivasi tinggi.  

Dalam konteks ini perlu diperhatikan apakah organisasi memberikan peluang 

yang memadai bagi pemerintah untuk meningkatkan kapabilitasnya.  

d) Aset organisasi yang bernilai sistem kontrol yang berkualitas sistem teknologi 

yang mumpuni  

e) Aliansi dan kerjasama Kolaborasi kemitraan dengan stakeholder dapat 

memperkuat kemampuan organisasi. Oleh karena itu dalam menurukan angka 

stunting diperlukan konsep kapabilitas yang baik berdasarkan indikator yang tepat 

dalam penurunan angka stunting dengan banyaknya kendala yang dihadapi oleh 

Dinas Kesehatan seperti jalinan kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau 

lembaga kesehatan lain. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan suatu hal menarik bagi peneliti untuk 

mengkaji lebih jauh tentang bagimana peran Pemerintah dalam upaya mengatasi 

gizi buruk dengan mengangkat judul penelitian, “Kapabilitas Program Asah, Asih 

dan Asuh Dalam Penanggulangan Stunting Untuk Mewujudkan Sustainable 

Development Goals” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kapabilitas Program Asah, Asih dan Asuh  dalam 

penanggulangan Stunting di Provinsi Lampung ?  

2. Apa kendala program Asah, Asih dan Asuh dalam mewujudkan 

sustainable development goals ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Untuk menganalisis Kapabilitas Kebijakan Asah, Asih dan Asuh dalam 

menangani Stunting di Provinsi Lampung. 

2. Untuk menganalisis kendala program Asah, Asih dan Asuh dalam 

mewujudkan Sustainable Development Goals. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan langkah-langkah untuk mengetahui hasil 

Pantauan status gizi  sebagai acuan keberhasilan kinerja program stunting Provinsi 

Lampung. 

2. Manfaat Teoritis  

Dari penelitian ini diharapkan bahwa teori kapabilitas program dapat menambah 

pengetahuan tentang penanggulangan stunting yang ada di Provinsi Lampung.  

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 



 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan 

penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. 

Tabel 2.1 Tentang Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Yusdarif 

(2017) 

Determinan Kejadian 

Stunting pada Balita Usia 

24-59 Bulan di Kelurahan 

Rangas Kecamatan 

Banggae 

Kabupaten Majene 

Tahun 2017  

Berdasarkan perolehan 

hubungan berat badan 

lahir terhadap kejadian 

stunting pada balita di 

Kelurahan Rangas, 

didapatkan dari 183 

responden, 29 responden 

memiliki berat badan 

lahir rendah (BBLR), 

diantaranya terbanyak 

yaitu 26 responden 

 

(89,7%) yang BBLR 

dengan kejadian stunting 

dan tidak stunting 

sebanyak 3 orang 
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(10,3%), sedangkan 154 

responden yang tidak 

BBLR, diantaranya yaitu 

105 responden (68,2%) 

yang tidak BBLR dengan 

kejadian stunting dan 

tidak stunting sebanyak 

49 orang (31,8%). 

Perbedaan Penelitian yang dilakukan Yusdarif (2017) mengenai determinan 

Stunting di Kecamatan Bangae Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan 

berbeda  dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti yang menggunakan kualitatif 

yang membahas kapabilitas Dinas Kesehatan pada Penanggulang Stunting, 

Sumber : Hasil Kajian Penulis, 2018 

 

 

 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Rahmayana 

(2014) 

Hubungan Pola Asuh Ibu 

Dengan Kejadian 

Stunting Anak 

Usia 24-59 Bulan Di 

Posyandu Asoka Ii 

Wilayah Pesisir 

Kelurahan Barombong 

Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar 

Analisis data merupakan 

suatu proses pemecahan 

masalah atau 

permasalahan agar tujuan 

penelitian dapat tercapai 

dan hipotesis dapat 

terjawab. Oleh karena itu, 

dalam proses analisis data 

diperlukan pendekatan 

yang disesuaikan dengan 

objek 

 

yang diteliti. Peningkatan 

hasil belajar siswa kelas 

XI IPA SMAS Rahmatul 

Asri setelah mengikuti 

pembelajaran yang 

menggunakan 

laboratorium virtual dan 

laboratorium riil pada 

materi system ekskresi 

merupakan permasalahan 

dalam penelitian ini. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Rahmayana (2014) Penelitian yang 

dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan waktu penelitian 

yang berbeda dari penelitian yang dilakukan penulis serta penggunaan metode 

penelitian yang berbeda pula. 

Sumber : Hasil Kajian Penulis, 2018 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 

Dora Andriani 

(2015) 

 

Hubungan Kejadian 

Stunting Dan Sosial 

Ekonomi Keluarga 

Dengan Prestasi Belajar 

Siswa Smp  

Di Kecamatan Ciomas 

Kabupaten Bogor 

Rata-rata usia baik pada 

contoh stunting dan 

normal adalah 12 tahun. 

Proporsi usia 14 tahun 

pada contoh stunting dua 

kali lipat lebih banyak 

dari pada contoh normal. 

Sebagian besar contoh 

adalah perempuan. Rata-

rata uang jajan contoh 

stunting lebih rendah 

dibandingkan dengan 

contoh normal. Hasil 

analisis menunjukkan 

bahwa tidak adanya 

perbedaan yang 

signifikan pada uang 

jajan antar kedua 

kelompok. Contoh 

stunting memiliki rata-

rata tinggi badan lebih 

rendah 10 cm dari rata-

rata tinggi badan contoh 

normal. Rata-rata nilai z-

skor TB/U contoh 

stunting berbeda 

signifikan lebih rendah 

dari pada contoh normal 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Dora Andriani (2015) yaitu penelitian Dora 

Andiani membahas tentang Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Stunting Sedangkan 

Penulis membahas tentang Kapabilitas Dinas Kesehatan Pada Penanggulang 

Stunting. 

Sumber : Hasil Kajian Penulis, 2018 

2.2. Tinjauan Tentang Kapabilitas 

Assauri (2013:54) menjelaskan kapabilitas organisasi yaitu kapasitas organisasi 

dalam menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan 

dan hasil yang dikehendaki oleh organisasi. kapabilitas organisasi memerlukan 

berbagai keahlian individual yang diintegrasikan dengan teknologi, peralatan dan 
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berbagai sumber daya lainnya. Kapabilitas organisasi menekankan pada peran 

kunci manajemen stratejik dalam adaptasi yang tepat, integrasi dan rekonfigurasi 

internal dan skill organisasional, sumber daya dan kompetensi fungsional 

sehingga terjadi kesesuaian dengan perubahan lingkungan.  

Sampurno (2011:37) menjelaskan Kapabilitas organisasi yaitu kapasitas 

organisasi dalam menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi 

keinginan dan hasil yang dikehendaki oleh organisasi. kapabilitas organisasi 

memerlukan berbagai keahlian individu yang diintegrasikan dengan teknologi, 

peralatan dan berbagai sumber daya lainnya. Kapabilitas organisasi adalah salah 

satu sumber daya yang relatif sangat sulit dialihkan karena berbasis pada sumber 

daya yang bersifat kelompok bukan individual.  

Kusumasari (2014:43). Mengamati kemampuan (kapabilitas) mungkin merupakan 

masalah struktural yang palik signifikan dalam pengelolaan organisasi yang 

kompleks saat ini, Leonard Barton dalam Kusumasari (2014:44) mengasumsikan 

bahwa pendeskripsian kemampuan, seperti unik, khas, sulit untuk ditiru, atau 

unggul dalam kompetisi, telah cukup jelas, terutama jika referensi juga dibuat 

untuk penempatan sumber daya atau keterampilan. Menurut Makadok dalam 

Kusumasari (2014:43) mendefinisikan bahwa kapabilitas sebagai jenis khusus dari 

sumber daya yang tidak dapat diganti dan melekat pada organisasi yang tujuannya 

untuk meningkatkan produktivitas sumber daya lainnya.  

Kapabilitas tidak merepresentasi salah satu sumber daya saja, tanpa penunjukan 

pada sumber daya lain, seperti aset keuangan, teknologi atau tenaga kerja, tetapi 
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lebih merupakan cara yang khas dan unggul dalam mengalokasikan sumber daya. 

Kapabalitas atau kemampuan sangat penting dimiliki oleh organisasi, karena 

kemampuan diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama bagi pembangkitan 

dan pengembangan kompetitif, ketidakpastian dan perubahan lingkungan menjadi 

alasan kapabilitas harus dimiliki oleh organisasi untuk berubah dan 

mengembangkan prasyarat penting dengan cepat untuk mempertahan keunggulan 

kompetitif.  

Merujuk pada pendapat beberapa pakar tersebut, penulis menyimpulkam bahwa 

kapabilitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam mengintegrasi dan 

mengeksplorasi sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan oleh organisasi tersebut, baik sumber daya manusia, keuangan, 

kelembagaan dan lain–lain. Kapabilitas organisasi tidak dapat tercipta hanya 

dengan satu sumber daya saja tanpa dukungan sumber daya lainnya. Kapabalitas 

atau kemampuan sangat penting dimiliki oleh organisasi, karena kemampuan 

diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama bagi pembangkitan dan 

pengembangan kompetitif, ketidak pastian dan perubahan lingkungan menjadi 

alasan kapabilitas harus dimiliki oleh organisasi untuk berubah dan 

mengembangkan prasyarat penting dengan cepat untuk mempertahan keunggulan 

kompetitif.  

Kapabilitas organisasi ditentukan bedasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan 

fungsional dan pendekatan rantai nilai. Pendekatan fungsional menentukan 

kapabilitas organisasi secara relatif terhadap fungsi utama perusahaan, seperti 

pemasaran, dsitribusi, keuangan dan akuntasi, sumber daya manusia, produksi dan 
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organisasi secara umum. Pendekatan rantai nilai menentukan kapabilitas 

organisasi berdasarkan serangkaian kegiatan berurutan yang merupakan 

sekumpulan aktivitas nilai yang dilakukan untuk mendesain, memproduksi, 

memasarkan, mengirim dan mendukung produk dan jasa. Sampurno (2011:55) 

mengatakan, sangat penting untuk membedakan antara sumber daya dan 

kapabilitas perusahaan. 

Definisi ini memiliki dua fitur utama. pertama, kapabilitas adalah atribut dari 

sebuah organisasi yang memungkinkannya untuk mengeksploitasi sumber daya 

yang ada dalam penerapan strategi. Kedua, tujuan utama kapabilitas adalah untuk 

meningkatkan produktivitas sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Sumber 

daya yang dimaksudkan adalah atribut modal keuangan, fisik, individual, dan 

organisasi yang menjadi modal dasar organisasi. Kemampuan organisasi 

diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama bagi pembangkitan dan 

pengembangan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan.  

Sumber daya adalah aset produktif yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan 

kapabilitas adalah apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Sumber daya 

tunggal tidak memiliki banyak makna dalam keunggulan kompetitif, harus 

bekerjasama untuk menciptakan kapabilitas organisasi. dalam membangun dan 

mempertahankan sumberdaya dan kapabilitas organisasi memerlukan dua kondisi 

yaitu : scarcity dan relevance. Jika sumber daya atau kapabilitas tersedia secara 

luas dalam industri, hal ini mungkin esensial untuk bersaing tetapi tidak 

mencukupi sebagai basis keunggulan kompetitif. Profit yang diperoleh dari 

sumber daya dan kapabilitas tergantung tidak hanya pada kemampuan perusahaan 
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untuk membangun keunggulan tetapi juga seberapa lama keunggulan itu dapat 

dipertahankan. Semua itu tergantung pada bagaimana sumber daya dan kapabilitas 

tersebut dapat bertahan lama. 

Porter dalam Taufik Amir (2011:95) sistem rantai nilai ( value chain) untuk 

menilai atau menganalisis situasi internal organisasi dan menenetukan kapabilitas 

organisasi, sistem rantai nilai sendiri ialah serangkaian proses penciptaan nilai 

yang terintegrasi yang akhirnya menghasilkan produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan. Aktivitas dari rantai nilai sendiri terdiri atas dua kelompok aktivitas 

utama, yakni aktivitas primer dan aktivitas pendukung . 

Aktivitas primer, terdiri dari logistik kedalam (mulai dari penanganan bahan dan 

penggudangan), operasi, logistik keluar (seperti pemasaran dan penjualan dan 

pelayanan pemasangan di konsumen). Sedangkan aktivitas pendukung mulai dari 

kegiatan pengadaan, teknologi, pengelolaan SDM, dan infrastruktur. Faktor– 

faktor Pendukung Kapabilitas Organisasi Menurut Sampurno (2011:50) 

Kapabilitas saling berkaitan dengan sumber daya, strategi dan keunggulan 

kompetitif. Kualitas dan kapasitas sumber daya organisasi sangat menentukan 

kapabilitas organisasi. faktor pendukung kapabilitas organisasi sendiri berupa 

sumber daya wujud (tangible) dan sumber daya nirwujud (intangible resources) 

dan sumber daya manusia (human capital) . 

Assauri (2013:54) menjelaskan bahwa fondasi yang penting dari kapabilitas 

adalah terletak pada keunikan dari keterampilan atau skills dan knowledge dari 
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karyawan dan pimpinan organisasi, serta keahlian fungsional. Syamsir Torang 

(2013: 53) mengartikan keterampilan atau skills dan knowledge:  

a. Keterampilan atau skills adalah kemampuan mengerjakan dan 

menyelesaikan pekerjaan. Kapabilitas Organisasi Sumber Daya Wujud 

Nirwujud Manusia - Keuangan - Teknologi - Keterampilan - Fisik 

(gedung,peralatan dll) - Reputasi - Motivasi - Budaya   

b. Pengetahuan atau knowledge adalah kompetensi yang kompleks dan 

spesifik informasi yang dimiliki seseorang  

Taufik Amir (2011:85) menjelaskan pada dasarnya organisasi merupakan 

sekumpulan kombinasi sumber daya. organisasi memanfaatkan semua peluang 

yang dimilikinya, atau mengatasi segala ancaman yang dihadapinya dengan 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Organisasi selalu memiliki berbagai aset, 

mulai dari aset fisik, aset manusia dan aset organisasi. kesemua aset tersebut ini 

disebut dengan sumber daya.  

Sumber daya dalam organisasi tersebut sebagai faktor pendukung kapabilitas 

organisasi. De wit, Meyer dalam Taufiq Amir (2011:86) - Pengetahuan - sikap 

Sumber daya nirwujud Sumber daya berwujud Tipe–tipe sumber daya kompetensi 

- Bangunan - Uang - Hubungan - Reputasi Sumber daya relasional yaitu: 

a. Sumber daya berwujud ( tangible) dan yang nirwujud ( intangible). 

Sumber daya berwujud adalah segala sesuatu yang tersedia di perusahaan 

yang secara fisik dapat diamati ( disentuh), seperti bangunan, dan uang. 

Sementara sumber daya nirwujud tidak dapat disentuh, tapi sebagian 
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besar dikerjakan oleh karyawan di organisasi. Secara umum, sumber daya 

berwujud perlu diadakan atau dibeli sementara sumber daya nirwujud 

perlu dikembangkan.  

b) Sumber daya relasional dan kompetensi.  

Kategori sumber daya nirwujud dapat menggolongkan dua jenis sumber daya lagi, 

yakni yang disebut sumber daya relasional dan kompetensi. Yang disebut dengan 

sumber daya relasional adalah segala sumber daya yang tersedia di organisasi 

yang muncul akibat interaksi organisasi dengan lingkungannya. Sementara 

kompetensi ialah pengetahuan yang sangat penting dimiliki oleh organisasi untuk 

dapat berkembang dengan baik. Menurut Leonard dan Barton dalam Kusumasari 

(2014:46) ada empat dimensi yang saling berkaitan sebagai penunjang kapabilitas 

organisasi.Pertama, dimensi pengetahuan dan keterampilan. 

Dimensi ini merupakan dimensi yang paling sering dikaitkan dengan kemampuan 

yang paling sesuai dengan pengembangan organisasi. Kedua, pengetahuan dan 

keterampilan yang melekat pada sistem teknis. Ketiga, proses penciptaan 

pengetahuan dan control yang dipandu oleh sistem manajerial. Dimensi keempat 

diwakili oleh nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan dengan berbagai jenis 

pengetahuan yang terwujud dan melekat dengan proses penciptaan dan  

pengendalian pengetahuan.  kapabilitas adalah sistem pengetahuan interdependen 

yang saling berhubungan.  
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2.2.1 Indikator Tentang Kapabilitas 

Indikator Kapabilitas Organisasi Menurut Thomson dan Strickland (2003) dalam 

Sampurno (2011) menjelaskan, untuk menganalisis kekuatan dan kapabilitas 

sumber daya organisasi, aspek – aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain 

adalah : 

a. Keterampilan atau keahlian Mencakup antara lain kekuatan dalam 

keahlian, layanan prima, iklan yang unik keterampilan dan keahlian ini 

perlu diproteksi oleh pemerintah sehingga tidak mudah ditiru oleh 

kompetitor.  

b. Aset sumber daya manusia mencakup antara lain pekerja yang 

berpengalaman dan capable, pekerja yang berbakat di area kunci, pekerja 

yang enerjik dan bermotivasi tinggi. Dalam konteks ini perlu diperhatikan 

apakah perusahaan memberikan peluang yang memadai bagi pemerintah 

untuk meningkatkan kapabilitasnya.  

c. Aset organisasi yang bernilai sistem kontrol yang berkualitas sistem 

teknologi yang mumpuni, aset organisasi ini sangat penting karena 

berkaitan dengan kecepatan perusahaan dalam menengarai permasalahan 

yang telah dan yang akan dihadapi untuk kemudian mengambil keputusan 

yang tepat dan cepat  

d. Kapabilitas bersaing mencakup antara lain kemampuan organisasi dalam 

waktu relatif pendek menjalankan program, kemitraan yang kuat dengan 

stakeholder, dan yang terpenting ialah merespons perubahan yang terjadi 
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pada kondisi masalah dan kemampuan yang terlatih baik dalam mengatasi 

masalah.  

e. Aliansi dan kerjasama Kolaborasi kemitraan dengan stakeholder dapat 

memperkuat kemampuan organisasi.  

Hubungan pemerintah dengan stakeholder sangat strategis karena dengan 

kemitraan yang baik dan saling menguntungkan akan dapat menciptakan 

keunggulan bersaing. Dalam menentukan keberhasilan kapabilitas organisasi, 

perlu diperhatikan adalah fungsi keuangan, kemampuan program, operasi, dan 

Sumber Daya Manusia : 

a. Fungsi keuangan Sumber dana, cara pengelolaan nya, sehingga 

menciptakan keuangan yang sehat dalam penjalanan aktivitas dari 

organisasi tersebut.  

b. Operasi memiliki sistem operasi yang baik apakah mau continus (dimana 

program diproses secara berkelanjutan sehingga perlu perangkat otomatis) 

atau bisa juga yang berkaitan dengan operating leverage. Terkait dengan 

bagaimana dampak program berhasil mengatasi permasalahan yang ada. 

c. Sumber Daya Manusia memiliki tim kerja yang solid, hubungan industrial, 

mutu suasana kerja yang baik, serta perhatian perusahaan dalam 

membangun sumber daya manusia yang unggul.  
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Menurut Kusumasari (2014:48) sumber daya dan faktor penting yang harus 

dimiliki pemerintah untuk menciptakan organisasi yang berkemampuan baik, 

yang harus dimiliki ialah:  

a. Kelembagaan Penganturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki 

struktur organisai, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu 

menjalin networking dengan semua level pemerintah   

b. Sumber Daya Manusia memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan 

pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas, serta memiliki personel 

dengan pengetahuan yang baik tentang manajemen bencana.  

c. Keuangan memiliki sdukungan keuangan yang memadai untuk 

mendukung semua aktivitas dalam manajemen bencana  

d. Teknis memiliki sistem logistik manajemen dan, informasi yang efektif 

kepada seluruh masyarakat. 

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, peneliti akan menggunakan teori 

kapabilitas organisasi yang dikemukakan oleh Thomson dan Strickland (2003) 

dengan menggunakan 5 (lima) indikator, yaitu :  

a. Keterampilan atau keahlian mencakup antara lain kekuatan dalam 

keahlian,  

b. Aset sumber daya manusia mencakup antara lain pekerja yang 

berpengalaman dan capable.  
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c. Aset organisasi yang bernilai sistem kontrol yang berkualitas sistem 

teknologi yang mumpuni  

d. Kapabilitas bersaing mencakup antara lain kemampuan organisasi dalam 

waktu relatif pendek menjalankan program,  

e. Aliansi dan kerjasama Kolaborasi kemitraan dengan stakeholder dapat 

memperkuat kemampuan organisasi . 

2.3. Tinjauan Tentang Kebijakan 

Menurut William Dun (1999) sebagaimana dituliskan kembali oleh Widodo J. 

Pudjirahardjo pada blognya tentang pengertian kebijakan (mengatakan bahwa: 

“Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, 

yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan  

tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para 

anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada 

umumnya bersifat problem solving dan proaktif.  

Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih 

bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang 

boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum 

tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi 

peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.” Di dalam kamus 

politik yang ditulis oleh Marbun (2007) dikatakan bahwa: “Kebijakan adalah 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi 
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pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam 

mencapai sasaran.” Siti Kurnia Rahayu (2010) mengutip pengertian kebijakan 

negara yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan sebagai a 

projected program of goals, values and practices. Juga sebagai sebuah program 

pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Lauddin Marsuni, 

2006. 

2.3.1 Kerangka Kebijakan Publik 

Selanjutnya Soebarsono (2005) menuliskan bahwa kebijakan publik memiliki 

kerangka kerja yang disebut dengan kerangka kerja kebijakan publik. Kerangka 

kerja tersebut akan ditentukan oleh beberapa variabel antara lain sebagai berikut: 

a. Tujuan yang akan dicapai. Yaitu mencakup kompleksitas tujuan yang akan 

dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit 

mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan 

semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya. 

b.  Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. 

Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih 

sulit dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. 

c.  Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan 

ditentukan oleh sumber daya finansial, material dan infrastruktur lainnya. 

d.  Kemampuan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. 

Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas orang-orang 
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yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan 

ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, 

pengalaman kerja, dan integritas moralnya. 

e.   Lingkungan sekitarnya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi 

oleh lingkungan sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut 

diimplementasikan.  

f.   Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan 

untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja 

dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top-down 

approach atau bottom-up approach, otoritas atau demokratis. 

2.3.2 Karakteristik Kebijakan Publik 

Kebijakan publik memiliki karakteristik (Hairia, 2004; 17) sebagai berikut:  

a. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkait. 

Kebijakan publik merupakan rangkaian atau terdiri atas banyak 

keputusan. Hal ini disebabkan kebijakan yang dibuat selalu diikuti 

Analisis implementasi. Frintin Anggraini, FE UI, 2010. Universitas 

Indonesia oleh petunjuk pelaksanaannya yang juga merupakan kebijakan 

publik, dan kebijkaan tersebut harus saling terkait satu sama lain.  

b. Kebijakan publik merupakan konsep, asas, atau pedoman untuk berbuat 

atau tidak berbuat terhadap sesuatu hal tertentu. Kebijakan publik dipakai 

sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan 1 (satu) kegiatan tertentu, 
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misalnya Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan di 

bidang Perpajakan merupakan suatu pedoman bagi Petugas Pemeriksa 

dalam melakukan pemeriksaan lapangan.  

c. Kebijakan Publik merupakan satu kegiatan yang dinamis. Kebijakan 

publik selalu berkembang mengikuti kondisi dan situasi yang terjadi 

dalam kurun waktu tertentu, sehingga kebijakan tersebut tidak statis.  

d.  Kebijakan Publik dibuat dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. 

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya digunakan 

oleh pemerintah sebagai landasan dalam rangka menjalankan roda 

pemerintahan 

2.3.3 Proses Kebijakan Publik 

Kebijakan Publik perlu dipelajari bagaimana suatu proses kebijakan publik. 

Soebarsono (2005) dalam bukunya telah merangkum dari beberapa ahli mengenai 

proses kebijakan publik yang merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang 

dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut 

nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, 

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian 

kebijakan. Sedangkan aktivitas intelektualnya adalah perumusan masalah, 

forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan James 

Anderson (1974:23-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses 

kebijakan publik sebagai berikut:  
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a. Formulasi masalah (problem formulation) Apa masalahnya? Apa yang 

membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah 

tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?  

b. Formulasi kebijakan (formulation) Bagaimana mengembangkan pilihan-

pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? 

Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?  

c. Penentuan kebijakan (Adoption) Bagaimana alternatif ditetapkan? 

Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang 

akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah 

ditetapkan?  

d. Implementasi (implementation) Siapa yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?  

e.  Evaluasi (evaluation) Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak 

kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi 

dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan 

perubahan atau pembatalan? Sedangkan Michael Howlet dan M.Ramesh 

(1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima 

tahapan sebagai berikut: 

1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu 

masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.  
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2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-

pilihan kebijakan oleh pemerintah.  

3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah 

memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu 

tindakan. Analisis implementasi. Frintin Anggraini, FE UI, 2010. 

Universitas Indonesia  

4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk 

melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.  

5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan 

menilai hasil atau kinerja kebijakan. Kebijakan publik dapat dikategorikan 

kedalam beberapa jenis yang dapat disebut juga sebagai jenis kebijakan 

(James Anderson; 1979: 126- 132), yaitu:  

a. Kebijakan substantif, adalah kebijakan yang menyangkut apa yang 

akan dilakukan oleh pemerintah.  

b. Kebijakan prosedural, adalah kebijakan yang mengatur bagaimana 

kebijakan substantif dapat dijalankan.  

c. Kebijakan distributif, adalah kebijakan yang menyangkut distribusi 

pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau segmen 

masyarakat tertentu atau individu.  
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d. Kebijakan regulatori, adalah kebijakan yang berupa pembatasan 

atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok 

masyarakat.  

e. Kebijakan re-distributif, adalah kebijakan yang mengatur alokasi 

kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai 

kelompok dalam masyarakat.  

f. Kebijakan material, adalah kebijakan yang memberikan 

keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran.  

g.  Kebijakan simbolis, adalah kebijakan yang memberikan manfaat 

simbolis pada kelompok sasaran.  

h. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum, adalah 

kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau 

pelayanan publik.  

i. Kebijakan yang berhubungan dengan barang privat, adalah 

kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk 

pasar bebas. 

2.4.   Tinjauan Tentang Program 

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. 

Menurut Dye (1992), kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik 

secara prinsip dapat diartikan sebagai “Whatever government choose to do or not 

to do“. Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (1986) yang menyebutkan 
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bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain 

untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dan sebagai suatu instrumen yang dibuat oleh 

pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum dan atau 

khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan 

tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan 

untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan 

tujuan tertentu.  

Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones (1984), program adalah 

cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut 

menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-

langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah 

berarti upaya untuk mewujudkan kebijakankebijakan pemerintah yang telah 

ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 
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Menurut Jogianto (2002: 12), yang dimaksud dengan program adalah suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran tertentu. Karakteristik program menurut sJogianto (2002: 14-16), 

beberapa karakteristik suatu program adalah sebagai berikut: 

a. Komponen program; 

b. Batas program; 

c. Lingkungan luar program; 

d. Penghubung program; 

e. Masukan program. 

 

2.4.1 Program Asah, Asih dan Asuh 

1. Asah  

Soetjiningsih dan Roesli dalam Sulistiyani (2010) menyebutkan bahwa kebutuhan 

asah merupakan kebutuhan rangsangan atau stimulasi yang dapat meningkatkan 

perkembangan kecerdasan anak secara optimal. Kebutuhan asah berhubungan 

dengan perkembangan psikomotor anak. Pemberian ASI eksklusif pada anak akan 

melatih anak untuk berhubungan dengan manusia lainnya khususnya dengan 

ibunya, sehingga perkembangan psikososial anak dapat mulai berkembang dengan 

baik.  

Kebutuhan asah (kebutuhan stimulasi mental secara dini) merupakan awal dari 

proses pembelajaran, mendidik, dan merangsang perkembangan anak yang dilatih 
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sedini mungkin, utamanya pada anak berusia 4-5 tahun yang merupakan golden 

year anak. Latihan dan perangsangan perkembangan anak  sedini mungkin akan 

membentuk anak memilki etika, kepribadian yang baik, arif, dan memiliki 

kecerdasan, kemandirian, keterampilan, produktivitas yang baik (Rahmawati, 

2008). Stimulasi menjadi suatu kebutuhan penting bagi anak, namun pemberian 

stimulasi juga harus memperhatikan waktu yang tepat yaitu saat anak siap 

menerima stimulasi dari luar. Saat anak siap menerima stimulasi dari luar maka 

fase ini disebut periode kritis. Saat anak dalam periode kritis, maka stimulasi akan 

berdampak positif, namun apabila periode kritis terlewatkan maka stimulasi tidak 

berpengaruh bagi anak (Gunarsa, 2004).  

Stimulasi untuk tumbuh kembang anak dapat dilakukan dengan memberikan 

permainan atau bermain dengan anak. Bermain adalah kegiatan anak untuk 

mempraktikkan keterampilan, berekspresi atas pemikirannya, anak menjadi 

kreatif, dan persiapan untuk anak menjadi berperilaku dewasa. Bermain 

memberikan stimulasi pada kemampuan kognitif dan afektif yang merupakan 

sebuah kebutuhan bagi anak sebagaimana kebutuhan fisik lainnya. Bermain dapat 

membuat anak tumbuh dengan kematangn fisik, emosional, mental, dan anak 

berkembang menjadi anak yang kreatif, cerdas, dan penuh inovasi (Hidayat, 

2007). Orang tua harus mengetahui maksud dan tujuan permainan sebelum 

permainan itu diberikan kepada anak. Fungsi dari bermain diantaranya adalah 

membantu perkembangan motorik dan sensorik anak, membantu perkembangan 

kognitif anak, meningkatkan kemampuan sosisalisasi anak, dan meningkatkan 

kreativitas (Hidayat, 2007).   
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Tindakan stimulasi tidak hanya bersumber dari permainan melainkan berbagai 

aktivitas, seperti latihan gerak, berbicara, berpikir, kemandirian, dan sosialisasi. 

Stimulasi sesuai dengan umur dan prinsip stimulasi. Aktivitas stimulasi dilakukan 

dengan prinsip bahwa stimulasi merupakan sebuah ungkapan kasih sayang pada 

anak, bermain dengan anak. Stimulasi dilakukan bertahap dan berkelanjutan 

sesuai dengan tahap perkembangan anak (Suherman, 2000). Beberapa stimulasi 

yang dapat diberikan pada anak sesuai dengan usianya menurut Suherman (2000) 

yaitu:  

1) Anak usia 0-3 bulan Stimulasi yang dapat diberikan dengan mengajak bayi 

berbicara dengan lembut, dipeluk, dinyanyikan lagu akan menstimulasi 

kemandirian bayi. Stimulasi kecerdasan anak dilakukan dengan mengajak anak 

berbicara dan mendengarkan berbagai suara seperti suara burung, suara musik, 

ataupun radio. Motorik kasar anak dapat distimulasi dengan melatih bayi 

mengangkat kepala pada posisi telungkup dan mengajak anak memperhatikan 

benda bergerak.  

2) Anak usia 3-6 bulan Stimulasi yang diberikan pada anak usia 3-6 bulan untuk 

melatih kemandirian dengan melatih bayi mencari sumber suara. Stimulasi bicara 

dan bahasa dilakukan dengan melatih bayi menirukan bunyi dan kata. Stimulasi 

pada motorik kasar dilakukan dengan melatih bayi menyangga  leher dengan kuat. 

Motorik halus anak dapat dilatih dengan melatih anak mengambil benda-benda 

kecil.  
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3) Anak usia 6-9 bulan Anak usia 6-9 bulan dapat distimulasi dengan melatih 

anak menirukan kata-kata yang disebutkan untuk meningkatkan kemampuan 

bicara, bahasa, dan kecerdasan. Motorik kasar anak dilatih dengan berjalan dan 

berpegangan. Anak diajarkan untuk memasukkan dan mengeluarkan benda dari 

sebuah wadah untuk melatih motorik halus anak. Anak juga mulai diajarkan untuk 

bermain dengan orang lain untuk melatih kemandirian anak.  

4) Anak usia 9-12 bulan Anak pada usia 9-12 bulan sudah mampu berjalan dan 

belajar berbicara, sehingga stimulasi yang dapat diberikan untuk melatih motorik 

kasar anak dengan melatih anak berjalan sendiri, sedangkan untuk melatih 

motorik halus anak dilakukan dengan mengajak anak belajar menggelindingkan 

bola.  

5) Anak usia 1 tahun- 5 tahun Mulai anak memasuki masa todler hingga 

prasekolah anak telah mulai memasuki masa bermain, sehingga anak 

membutuhkan kesenangan sendiri dari alat bermain yang dimilkinya. Banyak 

orang menganggap masa bermain anak tidak perlu mendapat perhatian khusus, 

sehingga banyak orang tua yang tidak mempertimbangkan pemberian permainan 

yang mengandung unsur pendidikan untuk anak (Hidayat, 2007). Permainan yang  

tepat untuk mengoptimalkan perkembangan anak adalah dengan permainan 

dramatik atau pura-pura, misalnya anak-anak mulai memerankan kebiasaan hidup 

sehari-hari, membayangkan bekerja pada salah satu profesi seperti yang anak lihat 

di lingkungannya (Wong, 2008). 
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2. Asih  

Kebutuhan yang dipenuhi dari rasa kasih sayang dan luapan emosi. Orang tua 

terkadang melupakan pentingnya binaan tali kasih sayang (asih) antara anak dan 

orang tua dibentuk sejak anak masih di dalam kandungan hal ini akan dapat 

dirasakan juga oleh anak (Soetjiningsih, 1995). Kebutuhan asih merupakan 

kebutuhan bayi guna mendukung perkembangan emosi, kasih sayang, dan 

spiritual anak (Soetjiningsih dan Roesli dalam Sulistiyani, 2010). Kebutuhan asih 

juga dapat memberikan rasa aman jika dapat terpenuhi dengan cara kontak fisik 

dan psikis sedini mungkin dengan ibu. Pemenuhan kebutuhan asih dipenuhi 

dengan tidak mengutamakan hukuman pada anak dengan kemarahan, namun 

orang tua dapat lebih banyak memberikan contoh bagi anak dengan penuh kasih 

sayang (Rahmawati, 2008). Soetjiningsih (1995) menggolongkan kebutuhan asih 

menjadi beberapa yaitu:  

1) Kasih Sayang Orang Tua Kasih sayang merupakan sebuah perwujudan 

kebutuhan asih yang dapat memberikan ketentraman secara psikologis pada anak 

(Hidayat, 2007). Anak berusaha mendapatkan cinta, kasih sayang, dan perhatian 

dari orang tuanya. Sumber cinta dan kasih sayang dari seorang bayi adalah orang 

tuanya terutama pada ibu melalui komunikasi dari kata-kata yang  diucapkan dan 

perlakuan ibu pada anaknya (Sujono dan Sukarmin, 2009). Terpenuhinya 

kebutuhan kasih sayang akan membuat perasaan anak bahagia, tenteram, dan 

aman. Terpenuhinya kebutuhan kasih sayang juga tercermin dari hubungan yang 

terjalin dengan baik antara orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar (Hidayat, 

2007).  
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2) Rasa Aman dan Nyaman Faktor lingkungan menyebabkan anak mengalami 

perubahanperubahan yang dapat membuat anak merasa terancam. Anak yang 

sedang berada pada kondisi terancam mengalami ketidakpastian dan 

ketidakjelasan, sehingga anak membutuhkan dukungan dari orang tua yang dapat 

mengurangi rasa takut yang dihadapi anak. Rasa aman dan nyaman dapat 

terwujud dengan kehangatan dan rasa cinta dari orang tua, serta kestabilan 

keluarga dalam mengendalikan stres (Sujono dan Sukarmin, 2009). Kebutuhan 

rasa aman dan nyaman juga ditunjukkan dengan penerimaan anak oleh orang tua, 

pemenuhan segala kebutuhan anak, anak selalu diperhatikan, didukung dengan 

hubungan yang baik dalam sebuah keluarga (Hidayat, 2007).  

3) Harga Diri Bayi dan anak memiliki kebutuhan harga diri dan ingin merasa 

dihargai (Hidayat, 2007). Anak selalu ingin merasa dihargai dalam tingkah 

lakunya. Anak merasa berbeda dengan orang lain disekitarnya, sehingga anak juga 

butuh dihargai (Sujono dan Sukarmin, 2009). Anak selalu ingin  mendapat tempat 

dihati keluarganya dan selalu ingin diperhatikan oleh orang-orang disekelilingnya 

(Hidayat, 2007).  

4) Dukungan atau Dorongan Dukungan dan dorongan dari lingkungan sangat 

diperlukan oleh anak dalam pengambangan dirinya, karena dengan adanya 

dukungan atau dorongan dari orang disekitarnya terutama keluarga akan menjadi 

motivasi besar bagi anak menjadi lebih baik lagi (Soetjiningsih, 1995). Dukungan 

dan dorongan yang diberikan oleh orang tua dengan melakukan stimulasi pada 

anak untuk melalui tahap perkembangannya dengan optimal (Hidayat, 2007). 
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Orang tua yang dapat memberikan dukungan pada anak akan membentuk anak 

yang memiliki kepercayaan diri (Tim Pustaka Familia, 2006)  

5) Rasa Memiliki Bayi dan anak memiliki kebutuhan rasa memiliki seperti halnya 

pada orang dewasa. Anak merasa segala sesuatu yang telah dimilikinya harus 

dijaga agar tidak diambil oleh orang lain (Hidayat, 2007). Rasa memiliki 

membuat individu untuk menggabungkan diri dengan orang lain dan dapat 

diterima oleh orang lain (Potter dan Perry, 2005).  

6) Kebutuhan untuk mendapatkan pengalaman dan kesempatan Pengalaman 

merupakan suatu hal yang berharga bagi anak. Anak akan merasa lebih percaya 

diri dan merasakan kesuksesan dari pengalaman yang didapatkannya, dan 

digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Pengalaman-pengalaman yang 

didapatkan oleh anak perlu mendapatkan  penghargaan agar dapat membuat anak 

menjadi lebih berkembang (Hidayat, 2007). Orang tua juga perlu memberikan 

kesempatan untuk anak mengeksplorasi lingkungannya. Orang tua harus belajar 

mengetahui batasan tertentu untuk membiarkan anak, sehingga anak memiliki 

kesempatan mengembangkan kreatifitasnya dan tidak selalu dilarang oleh orang 

tuanya (Tim Pustaka Familia, 2006).  

7) Mandiri Kemandirian merupakan kemampuan untuk berusaha dan berupaya 

dengan diri sendiri (Potter dan Perry, 2005). Kemandirian juga dapat diartikan 

sebagai sebuah kemampuan untuk memikirkan, merasakan, dan melakukan 

sesuatu sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian menurut 

Harvighurst terdiri dari aspek intelektual (kemauan seseorang untuk berpikir dan 
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menyelesaikan masalahnya sendiri), aspek sosial (kemauan untuk membina 

hubungan dengan orang lain disekitarnya), aspek emosi (kemauan mengelola 

emosinya sendiri), aspek ekonomi (kemauan untuk mengelola kebutuhan 

ekonominya).  

Salah satu bentuk kemandirian yang telah ditunjukkan anak adalah kemauan anak 

untuk mengeksplorasi lingkungan sejak bayi (Tim Pustaka Familia, 2006). 

Kemandirian anak sebagian besar dipengaruhi oleh peran pola asuh dan 

lingkungan sekitarnya, bukan pengaruh faktor genetis. Anak yang mandiri 

memiliki ciri khas diantaranya anak lebih senang memecahkan masalahnya 

sendiri daripada mengkhawatirkan masalahnya, tidak takut mengambil risiko atas 

keputusannya, percaya terhadap pemikiran sendiri  sehingga anak tidak banyak 

meminta bantuan pada orang lain, memiliki kontrol pada dirinya sendiri (Tim 

Pustaka Familia, 2006). Ketiga kebutuhan di atas harus diberikan secara 

bersamaan sejak janin hingga anak lahir, karena ketiga kebutuhan di atas saling 

berpengaruh. Tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan di atas akan menyebabkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak tidak optimal (Soedjatmiko, 2009). Proses 

pertumbuhan dan perkembangan anak berbeda-beda, sehingga kebutuhan dasar 

anak harus dipenuhi dengan optimal. Proses tumbuh kembang dapat berjalan 

lambat atau cepat bergantung dari internal individu dan lingkungan (Hidayat, 

2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang secara langsung 

maupun tidak langsung memberikan efek besar terhadap tumbuh kembang anak. 

Pemenuhan kebutuhan anak tersebut terdiri dari kebutuhan dasar asuh, asah, dan 
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asih yang bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-

baiknya secara fisik, mental, dan sosial (Sulistiyani, 2006). 

3. Asuh  

Soetjiningsih dan Roesli (dalam Sulistiyani, 2010) menyatakan bahwa asuh 

menunjukkan kebutuhan bayi dalam mendukung pertumbuhan otak dan jaringan 

tubuh, sehingga bayi membutuhkan nutrisi yang penuh dengan makanan bergizi. 

Kebutuhan asuh merupakan kebutuhan fisik dan biologis yang meliputi kebutuhan 

nutrisi, imunisasi, kebersihan badan dan lingkungan tempat tinggal, pengobatan, 

bergerak dan bermain. Kebutuhan fisik dan biologis ini berpengaruh pada 

pertumbuhan fisik yaitu otak, alat penginderaan, dan alat gerak yang digunakan 

oleh anak untuk mengeksplorasi lingkungan, sehingga berpengaruh pada 

kecerdasan anak, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kecerdasan anak 

juga ikut terganggu (Soedjatmiko, 2009). Soetjiningsih (1995) mengemukakan 

bahwa asuh merupakan kebutuhan yang berupa kebutuhan fisik dan 

menggolongkan kebutuhan ini menjadi beberapa indikator yaitu:  

1) Zat Gizi Seimbang Keadaan kesehatan gizi bergantung pada tingkat konsumsi 

makanan yang dihidangkan mengandung semua kebutuhan tubuh (Soegeng dan 

Anne, 2004). Sekjen PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Kofi Annan menyatakan 

gizi yang baik dapat mengubah kehidupan anak dengan meningkatkan 

pertumbuhan secara fisik, perkembangan mental anak, melindungi kesehatannya, 

dan menjadi dasar produktivitas masa depan anak (Depkes dalam 

Sulistiyani,2010). Masa tumbuh kembang anak membutuhkan zat gizi lengkap 
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seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan mineral. Kebutuhan 

diatas jika tidak terpenuhi akan menghambat proses tumbuh kembang pada tahap 

selanjutnya (Hidayat, 2006). Kebutuhan kalori dan protein harian yang dianjurkan 

bagi bayi hingga remaja akan memperjelas kebutuhan pemenuhan gizi seimbang 

bagi anak (Wong, 2008).  

2) Perawatan Kesehatan Dasar Perawatan kesehatan anak merupakan suatu 

tindakan yang berkesinambungan dan terdiri dari pencegahan primer, sekunder, 

dan tersier. Tindakan pencegahan primer dilakukan untuk mencegah resiko tinggi 

terkena penyakit, seperti melakukan imunisasi dan penyuluhan pada orang tua 

tentang diare (Behrman,dkk, 1999). Perawatan kesehatan dasar yaitu perawatan 

yang harus dilakukan pada anak dan harus dipenuhi diantaranya imunisasi 

lengkap,pemberian ASI, penimbangan secara teratur, dan memberikan pengobatan 

ketika anak sakit (Soetjiningsih, 1995).   

3) Perumahan (Tempat Tinggal) Rumah merupakan tempat yang menjadi tujuan 

akhir seseorang. Rumah dijadikan sebagai tempat berlindung dari cuaca dan 

kondisi lingkungan sekitar, menyatukan keluarga, meningkatkan tumbuh 

kembang kehidupan seseorang. Rumah yang sehat akan meningkatkan kualitas 

kesehatan fisik dan psikologis penghuninya. Kriteria rumah sehat menurut WHO 

dalam Wicaksono (2009) yaitu:  

a) Rumah harus dapat digunakan untuk terlindung dari hujan, panas, dingin, dan 

untuk tempat istirahat  



41 
 

b) Rumah memiliki bagian untuk tempat tidur, memasak, mandi, mencuci, dan 

kebutuhan buang air  

c) Rumah dapat melindungi penghuninya dari kebisingan dan bebas dari 

pencemaran  

d) Rumah dapat melindungi penghuninya dari bahan bangunan yang berbahaya  

e) Rumah dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya dan 

tetangga  

f) Terbuat dari bahan bangunan yang kokoh dan dapat melindungi penghuninya 

dari gempa, keruntuhan, dan penyakit menular Keadaan tempat tinggal yang layak 

dengan konstruksi bangunan yang tidak berbahaya bagi penghuninya juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Jumlah penghuni rumah yang tidak berdesak-desakan akan  

menjamin kesehatan penghuninya. Adanya ventilasi dan cahaya yang masuk ke 

dalam rumah juga merupakan hal yang penting bagi syarat rumah sehat 

(Soetjiningsih, 1995). Menurut Tim Familia (2006) rumah memiliki pengaruh 

sangat besar terhadap perkembangan anak. Sebagai salah satu contohnya apabila 

rumah lembab akan menjadi faktor pencetus anak menderita penyakit paru-paru, 

namun jika di dalam rumah terdapat elemen-elemen alam, akan memberikan 

inspirasi orang yang berada di dalamnya.  

4) Pakaian Kebutuhan rasa aman dan nyaman yang diberikan pada anak dapat 

diberikan melalui pemenuhan kebutuhan pakaian pada anak. Pakaian merupakan 

sebuah bentuk perlindungan dan kehangatan yang diberikan untuk mencegah dan 
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melindungi anak dari berbagai benda yang dapat membahayakan anak. Pakaian 

juga dapat meningkatkan percaya diri anak dalam lingkungan sosialnya (Hidayat, 

2007).  

5) Kebersihan Diri dan Lingkungan Kesadaran tentang kebersihan lingkungan 

yang terdiri dari kebersihan diri (personal hygiene) dan sanitasi lingkungan yang 

masih kurang menjadi salah satu penyebab kekurangan gizi utamanya di negara 

berkembang seperti Indonesia (Nency dan Tohar dalam Sulistyani, 2010). 

Kebutuhan sanitasi lingkungan yang sehat akan mencegah anak terinfeksi dari 

kuman yang masuk melalui lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang bersih 

akan membantu mewujudkan hidup sehat, sehingga anak  tidak akan mengalami 

gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan (Narendra dalam Hidayat, 

2008).  

6) Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Olahraga secara teratur dapat meningkatkan 

sirkulasi darah dalam tubuh, menambah aktifitas fisiologis dan stimulasi terhadap 

perkembangan otot anak. Anak akan menjadi pusat perhatian dari orang tua, 

sehingga kebersamaan dalam keluarga sangat dibutuhkan oleh anak dengan cara 

berkumpul bersama atau dengan melakukan rekreasi (Sujono dan Sukarmin, 

2009). Kebutuhan rekreasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menyegarkan pikiran dan badan. Rekreasi juga dapat digunakan sebagai hiburan 

(Graha, 2007) 
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2.5.   Tinjauan Tentang Stunting 

2.5.1  Defnisi  Stunting   

Stunting merupakan istilah para nutrinis untuk penyebutan anak yang tumbuh 

tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya (bayi pendek). Stunting (tubuh 

pendek) adalah keadaan tubuh yang sangat pendek hingga melampaui defisit 2 SD 

di bawah median panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi 

internasional. Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan berdasarkan umur 

rendah, atau keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak 

– anak lain seusianya (MCN, 2009). Stunting adalah tinggi badan yang kurang 

menurut umur (<-2SD), ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang 

mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat 

sesuai usia anak. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis atau kegagalan 

pertumbuhan dimasa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk 

gizi kurang pada anak. 

Stunting dapat diagnosis melalui indeks antropometrik tinggi badan menurut umur 

yang mencerminkan pertumbuhan linier yang dicapai pada pra dan pasca 

persalinan dengan indikasi kekurangan gizi jangka panjang, akibat dari gizi yang 

tidak memadai dan atau kesehatan. Stunting merupakan pertumbuhan linier yang 

gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk 

dan penyakit (ACC/SCN, 2000). 

Stunting didefinisikan sebagai indikator status gizi sama dengan atau kurang dari 

minus dua standar deviasi (-2 SD) dibawah rata-rata standar atau keadaan di mana 

tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak – anak lain seusianya (MCN, 

http://www.indonesian-publichealth.com/2013/03/pemantauan-status-gizi.html
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2009) (WHO, 2006). Ini adalah indikator kesehatan anak yang kekurangan gizi 

kronis yang memberikan gambaran gizi pada masa lalu dan yang dipengaruhi 

lingkungan dan keadaan sosial ekonomi. 

2.5.2 Penyebab Stunting 

Menurut beberapa penelitian, kejadian stunting pada anak merupakan suatu proses 

kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak dan sepanjang siklus 

kehidupan. Pada masa ini merupakan proses terjadinya stunting pada anak dan 

peluang peningkatan stunting terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. 

Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab 

tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan janin 

mengalami intrauterine growth retardation sehingga bayi akan lahir dengan 

kurang gizi, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. 

 

Anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya 

asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang berulang, dan 

meningkatnya kebutuhan metabolisme serta mengurangi nafsu makan, sehingga 

meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit 

untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya 

stunting (Allen and Gillespie, 2001). 

Gizi buruk kronis (stunting) tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja seperti 

yang telah dijelaskan diatas, tetapi disebabkan oleh banyak faktor, dimana faktor-
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faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnnya. Terdapat tiga faktor utama 

penyebab stunting yaitu sebagai berikut : 

1. Asupan makanan tidak seimbang (berkaitan dengan kandungan zat gizi 

dalam makanan yaitu karbohidrat, protein,lemak, mineral, vitamin, dan 

air). 

2. Riwayat berat badan lahir rendah (BBLR), 

3. Riwayat penyakit. 

2.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Stunting 

Beberapa faktor yang terkait dengan kejadian stunting antara lain kekurangan 

energi dan protein, sering mengalami penyakit kronis, praktek pemberian makan 

yang tidak sesuai dan faktor kemiskinan. Prevalensi stunting meningkat dengan 

bertambahnya usia, peningkatan terjadi dalam dua tahun pertama kehidupan, 

proses pertumbuhan anak masa lalu mencerminkan standar gizi dan kesehatan. 

 

Menurut laporan UNICEF (1998) beberapa fakta terkait stunting dan pengaruhnya 

antara lain sebagai berikut : 

1. Anak-anak yang mengalami stunting lebih awal yaitu sebelum usia enam 

bulan, akan mengalami stunting lebih berat menjelang usia dua tahun. 

Stunting yang parah pada anak-anak akan terjadi defisit  jangka panjang 

dalam perkembangan fisik dan mental sehingga tidak   mampu untuk 

belajar secara optimal di sekolah, dibandingkan anak- anak dengan tinggi 

badan normal. Anak-anak dengan stunting cenderung lebih lama masuk 

sekolah dan lebih sering absen dari sekolah dibandingkan anak-anak 
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dengan status gizi baik. Hal ini memberikan  konsekuensi terhadap 

kesuksesan anak dalam  kehidupannya dimasa yang akan datang. 

2. Stunting akan sangat mempengaruhi kesehatan dan perkembanangan anak. 

Faktor dasar yang menyebabkan stunting dapat mengganggu pertumbuhan 

dan perkembangan intelektual. Penyebab dari stunting adalah bayi berat 

lahir rendah, ASI yang tidak memadai, makanan  tambahan yang tidak 

sesuai, diare berulang, dan infeksi pernapasan. Berdasarkan penelitian 

sebagian besar anak-anak dengan stunting mengkonsumsi makanan yang 

berada di bawah ketentuan  rekomendasi kadar gizi, berasal dari keluarga 

miskin dengan jumlah keluarga banyak, bertempat tinggal di wilayah 

pinggiran kota dan komunitas pedesaan. 

3. Pengaruh gizi pada anak usia dini yang mengalami stunting dapat 

mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang  kurang. 

Anak stunting pada usia lima tahun cenderung menetap sepanjang hidup, 

kegagalan pertumbuhan anak usia dini berlanjut pada masa remaja dan 

kemudian tumbuh menjadi wanita dewasa yang stunting dan 

mempengaruhi secara langsung pada kesehatan dan produktivitas, 

sehingga meningkatkan peluang melahirkan anak. Stunting terutama 

berbahaya pada perempuan, karena lebih cenderung menghambat dalam 

proses pertumbuhan dan berisiko lebih besar meninggal saat melahirkan. 

2.5.4 Penilaian Stunting Secara Antropometri 

Untuk menentukan stunting pada anak dilakukan dengan cara pengukuran. 

Pengukuran tinggi badan menurut umur dilakukan pada anak usia di atas 2 tahun. 
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Antropometri merupakan ukuran dari tubuh, sedangkan antropometri gizi adalah 

jenis pengukuran dari beberapa bentuk tubuh dan komposisi tubuh menurut umur 

dan tingkatan gizi, yang digunakan untuk mengetahui ketidakseimbangan protein 

dan energi. Antropometri dilakukan untuk pengukuran pertumbuhan tinggi badan 

dan berat badan (Gibson, 2005). 

Standar digunakan untuk standarisasi pengukuran berdasarkan rekomendasi. 

Standarisasi pengukuran ini membandingkan pengukuran anak dengan median, 

dan standar deviasi atau Z-score untuk usia dan jenis kelamin yang sama pada 

anak- anak. Z-score adalah unit standar deviasi untuk mengetahui perbedaan 

antara nilai individu dan nilai tengah (median) populasi referen untuk usia/tinggi 

yang sama, dibagi dengan standar deviasi dari nilai populasi rujukan. Beberapa 

keuntungan penggunaan Z-score antara lain untuk mengiidentifikasi nilai yang 

tepat dalam distribusi perbedaan indeks dan perbedaan usia, juga memberikan 

manfaat untuk menarik kesimpulan secara statistik dari pengukuran antropometri. 

Indikator antropometrik seperti tinggi badan menurut umur (stunting) adalah 

penting dalam mengevaluasi kesehatan dan status gizi anak-anak pada wilayah 

dengan banyak masalah gizi buruk. Dalam menentukan klasifikasi gizi kurang 

dengan stunting sesuai dengan ”Cut off point”, dengan penilaian Z-score, dan 

pengukuran pada anak balita berdasarkan tinggi badan menurut Umur Standar 

baku WHO-NCHS berikut (Sumber WHO 2006) 

 

 

http://www.indonesian-publichealth.com/2014/02/pengertian-gizi-buruk.html
http://www.indonesian-publichealth.com/2012/12/status-gizi-dan-cara-menentukannya.html
http://www.indonesian-publichealth.com/2012/12/pelayanan-balita-gizi-buruk.html
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2.5.5 Dampak Stunting 

Stunting dapat mengakibatkan penurunan intelegensia sehingga prestasi belajar 

menjadi rendah dan  tidak dapat melanjutkan sekolah. Bila mencari pekerjaan, 

peluang gagal tes wawancara pekerjaan  menjadi besar dan tidak mendapat 

pekerjaan yang baik, yang berakibat penghasilan rendah (economic productivity 

hypothesis) dan tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan. Karena itu anak yang 

menderita stunting berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja, 

tetapi juga pada kecerdasan, produktivitas dan prestasinya kelak setelah dewasa, 

sehingga akan menjadi beban negara. Selain itu dari aspek estetika, seseorang 

yang tumbuh proporsional akan kelihatan lebih menarik dari yang tubuhnya 

pendek. 

Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor risiko meningkatnya 

angka kematian, kemampuan kognitif, dan perkembangan motorik yang rendah 

serta fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang (Allen & Gillespie, 2001). Gagal 

tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat 

buruk pada kehidupan berikutnya dan sulit diperbaiki. 

Masalah stunting menunjukkan ketidakcukupan gizi dalam jangka waktu panjang, 

yaitu kurang energi dan protein, juga beberapa zat gizi mikro. 

2.5.6 Penanggulangan Stunting 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perorangan dan gizi masyarakat pada 

seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia 
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dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi. Gizi buruk adalah satu kondisi 

dimana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain 

status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa 

berupa protein, karbohidrat dan kalori. Selain akibat kurang konsumsi jenis 

makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh 

penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau 

gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Status gizi anak 

sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang nya. Pada anak yang 

memiliki status gizi buruk biasanya akan terganggu nya pertumbuhan tubuh 

secara fisik contohnya anak akan beresiko tumbuh kecil (kerdil). Kemudian dalam 

perkembangan mental anak beresiko mengalami gangguan kontrol emosi dan 

perasaan. Disekolah anak tersebut akan sulit mengikuti pelajaran dan sulit untuk 

berkonsentrasi. Upaya penanggulangn Gizi buruk dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu pencegahan dan penanganan. Pencegahan yang dimaksudkan seperti 

adanya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. SKPG adalah sistem informasi 

yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui 

situasi pangan dan gizi masyarakat. Sedangkan Penanganan gizi buruk dimulai 

dari tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan. 

2.6   Tinjauan Tentang Sustainable Development Goals 

Konsep SDG’s ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang 

mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG’S. Terutama 

berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu 
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deplation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin 

krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang 

lebih berpihak pada kaum miskin. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Ir. Rr. Endah 

Murniningtyas, Msc, Deputi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, 

pada rapat pemikiran awal pengembangan konsep Sustainable Development Goals 

(SDGS): Kerangka Pembangunan Pasca 2015, Rabu (12/9) diruang SS 4. Rapat 

tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementrian/lembaga. 

 

(SDG”S ini menjadi salah satu isu yang dibahas di KTT Rio. Oleh karenanya 

melalui rapat ini, Bappenas beserta Kementrian/Lembaga lainnya dapat 

merumuskan suatu konsep penyusunan indikator untuk SDGS ini. Ditambahkan 

oleh Dana A Kusuma, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang 

Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan, terkait dengan pengembangan 

konsep awal SDGs tersebut, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pasca 

MDGs 2015 semestinya dapat menjamin kelanjutan dari lingkunga hidup dan 

sumber daya alam. 

Terutama yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh dunia 

internasional kedepannya, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energy dan 

ketahanan air. Ketiga masalah tersebut sangat penting diperhatikan dalam 

pengembangan konsep SDGs 2015.  

2.6.1     Indikator SDG’s 

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs, 

yaitu: 
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1. Indikator yang melekat pada pembangunan manusia (Human 

Development), seperti pendidikan dan kesehatan. 

2. Indikator yang melekat pada lingkungan kecil (Social Economic 

Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta 

pertumbuhan ekonomi. 

3. Indicator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental 

Development), seperti ketersediaan sumber daya alam dan kualitas 

lingkungan yang baik. 

2.6.2    Perbandingan MDGs dan SGDs 

Saat ini PBB telah merubah arah dan tujuan pembangunan global dari 

MDGs 2015 menjadi SDGs 2030, ini harus menjadi perhatian kita semua sebagai 

praktisi kesehatan, khususnya dibidang kesehatan lingkungan agar kita 

mencermati lebih jeli program dan kegiatan apa saja yang mesti dilakukan dalam 

mendukung pembanganan global yang dicanangkan oleh PBB tersebut. 

Dalam laporan citiscope yang terbaru diminggu ini dikatakan bahwa 

tujuan PBB bekerja selama 2010-2030, yang dikenal sebagai tujuan pembangunan 

berkelanjutan atau SDGs. Aktifitas perkotaan di seluruh dunia bekerja keras untuk 

mendapatkan tujuan eksplisit terkait dengan kota-kata yang termasuk dalam daftar 

yang disetujui oleh kelompok kerja PBB. Tujuan akan disempurnakan lebih lanjut 

dan dipilih oleh majelis umum PBB. 

Maksud SDGs adalah upaya untuk melanjutkan tindak lanjut secara luas 

dipublikasikanya Millenium Develoment Goals (MDGs) yang telah dilaksanakan 

dari tahun 2000-2015. Beberapa lembaga yang menyetujui adanya SDGs ini 
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mengatakan bahwa upaya ini belum pernah terjadi sebelumya diera MDGs untuk 

memenuhi kebutuhan orang-orang termiskin didunia. Para kritikus mengatakan 

sudah ada implementasi dibeberapa Negara namun pencapaianya sangat tidak 

merata sesuai dengan tujuan berdasarkan topic MDGs, Negara atau wilayah dunia. 

Untuk itulah SDGs ini dicadangkan oleh PBB. 

Inilah perbedaan antara butir-butir tujuan MDGs 2015 dan SDGs 2030 

sebagai berikut: 

Isi The Millennium Development Goals (MDGs) untuk 2000-2015 

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim 

2. Mewujudkan pendidikan dasar 

3. Mempromosikan kesehatan gender dan pemberdayaan perempuan 

4. Menurunkan angka kematian anak 

5. Meningkatkan kesehatan ibu 

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya 

7. Memastikan kelestarian lingkunngan 

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 

2.6.3   Tujuan SDGs 

Tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) 

untuk 2016-2030: 

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana 

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, 

dan mempromosikan pertanian berkelanjutan 
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3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua 

segala usia 

4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan 

kesempatan belajar seumur hidup untuk semua 

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan 

anak perempuan. 

6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan 

sanitasi untuk semua 

7. Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, 

berkelanjutan, dan modern untuk semua 

8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan 

berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja  penuh dan produktif dan 

pekerjaan yang layak untuk semua 

9.  Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi 

insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi 

10. Mengurangi kesenjangan  didalam dan  antar nagara 

11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan 

berkelanjutan 

12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan 

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan 

dampaknya 

14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber 

daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan 
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15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan 

ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, 

dan menghantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan 

hilangnya keanekaragaman hayati 

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif  untuk 

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi 

semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif 

disemua tingkatan 

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global 

untuk pembangunan berkelanjutan. 

2.6.4  Prinsip SDG’s 

Prinsip-prinsip SDG’s berdasarkan Outcome Document Rio+20, yaitu: 

1. Tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian MDGs 

pada tahun 2015. 

2. Mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional. 

3. Fokus pada pencapaian ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan secara 

berimbang ekonomi, sosial dan lingkungan. 

2.6.5 Gizi dan Pembangunan 

Gizi seharusnya tidak dipandang penting semata karena perannya dalam tumbuh 

kembang individu. Sebaliknya, gizi harus ditempatkan sebagai aset (input) yang 

penting dalam pembangunan. Gizi juga menjadi indikator keberhasilan (output) 

pembangunan yang dilakukan oleh negara. Gizi bersama dengan faktor non gizi 
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seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi merupakan fondasi dalam 

pembangunan manusia yang berkualitas. 

Saat Millennium Development Goals (MDGs) diprakarsai 15 tahun yang lalu, 

kelaparan menjadi tujuan pertama. Sayangnya, gizi tidak disebut secara spesifik 

dalam MDGs dan hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang hubungan 

antara gizi dengan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan. Walaupun begitu, 

pemikiran ini perlahan berubah pada dekade terakhir dan gizi mulai menjadi 

prioritas global. 

2.6.6 Kedudukan Gizi dalam SDGs 

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda global untuk 

pembangunan pasca 2015 merupakan seperangkat tujuan dan target baru yang 

menggantikan MDGs pada tahun ini. Perlu adanya komitmen kuat dari negara-

negara di dunia terkait gizi agar menjadi aksi nyata. Selain itu, perlu lebih banyak 

dana yang diinvestasikan dalam penyediaan makanan yang bergizi. 

Gizi seharusnya dimasukkan secara tepat ke dalam SDGs mengingat mahalnya 

biaya yang harus ditanggung apabila hal ini tidak diupayakan. Hak mendapatkan 

status gizi yang baik bukan saja hak asasi manusia yang perlu diperjuangkan. 

Lebih dari itu, biaya global dari kehilangan produktivitas ekonomi akibat 

defisiensi gizi mikro bisa mencapai 2 Trilyun USD per tahun dari dana investasi 

pembangunan manusia. Pembangunan sekolah dan pelatihan guru akan mubazir 

bila anak-anak sulit belajar karena kelaparan bahkan jika mereka mengalami gizi 

kronis (stunting). Mustahil untuk memerangi kemiskinan jika kita tidak 
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menangani fakta bahwa 1 dari 9 orang di dunia tidak makan makanan bergizi agar 

hidup sehat dan mencapai potensi mereka. 

2.5.  Kerangka Pikir 

Dinas Kesehatan Provisi Lampung dalam mengatasi stunting memiliki beberapa 

inikator menurut Thompson dan Strickland sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas 

Kesehatan Provinsi Lampung dalam penanggulangan stunting.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui alasan-alasan perumusan 

kebijakan  Asah, Asih dan Asuh  yang dilakukan oleh  Dinas Kesehatan Provinsi 

Lampung dalam mengatasi permasalahan yang  ada. Selain itu, penelitian ini juga 

untuk memetakan interaksi aktor-aktor yang  terlibat dalam perumusan kebijakan 

publikSesuai demgan gambar kerangka pemikiran dengan indikator aspek – aspek 

yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah : 

a. Keterampilan atau keahlian Mencakup antara lain kekuatan dalam 

keahlian, layanan prima, iklan yang unik keterampilan dan keahlian ini 

perlu diproteksi oleh pemerintah sehingga tidak mudah ditiru oleh 

kompetitor.  

b. Aset sumber daya manusia mencakup antara lain pekerja yang 

berpengalaman dan capable, pekerja yang berbakat di area kunci, pekerja 

yang enerjik dan bermotivasi tinggi. Dalam konteks ini perlu diperhatikan 

apakah perusahaan memberikan peluang yang memadai bagi pemerintah 

untuk meningkatkan kapabilitasnya.  
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c. Aset organisasi yang bernilai sistem kontrol yang berkualitas sistem 

teknologi yang mumpuni, aset organisasi ini sangat penting karena 

berkaitan dengan kecepatan perusahaan dalam menengarai permasalahan 

yang telah dan yang akan dihadapi untuk kemudian mengambil keputusan 

yang tepat dan cepat  

d. Kapabilitas bersaing mencakup antara lain kemampuan organisasi dalam 

waktu relatif pendek menjalankan program, kemitraan yang kuat dengan 

stakeholder, dan yang terpenting ialah merespons perubahan yang terjadi 

pada kondisi masalah dan kemampuan yang terlatih baik dalam mengatasi 

masalah.  

e. Aliansi dan kerjasama Kolaborasi kemitraan dengan stakeholder dapat 

memperkuat kemampuan organisasi.  

Sesuai dengan indikator tersebut dalam menjalankan ada Hambatan dan tantangan 

Dinas Kesehatan. Kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam penerapan program 

Dinas Kesehatan provinsi lampung dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat 

terhadap kasus stunting. Jika Program Asah, Asih dan Asuh memenuhi indikator 

kapabilitas program Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting maka akan 

terwujud Sustainable development goal pada tujuan kedua. 
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Gambar 2.7 Tentang Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2019) 
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Jika Program Asah, 
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Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk kasus 

stunting yaitu dengan menggunakan Program Asah, Asih dan Asuh untuk 

penanggulangan kasus stunting bersama dengan stakeholder  

 

Indikator kapabilitas organisasi yang dikemukakan oleh Thomson dan Strickland 

(2003) dengan menggunakan 5 (lima) indikator, yaitu :a. Kekuatan b. sumber 

daya manusia c. sistem kontrol d. kemampuan organisasi e. Aliansi dan 

kerjasama dengan stakeholder 

Kasus Stunting  merupakan 

kesehatan gizi yang kurang 

baik Maka dari itu perlu 

penanganan serius untuk 

penanggulangan kasus 

Stunting 



 

III.   METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena 

sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Bogdan dan Taylor dalam Moleong: 2005).  

Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2005) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 

untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. Sementara itu Moleong (2005) mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

meneliti dan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dimana 

peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi, analisis data bersifat induktif, sehingga mnghasilkan data deskriptif 
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berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat 

diamati. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif peneliti bermaksud untuk 

menggambarkan tentang Kapabilitas Program Asah, Asih dan Asuh dalam 

penanggulangan stunting terhadap sustainable development goals. 

3.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang 

tidak relevan (Moleong, 2005). Dengan demikian dalam penelitian kualitatif hal 

yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian karena fokus 

penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data 

sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah 

yang menjadi tujuan penelitian. 

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang 

diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data 

yang diperoleh di  lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada : 

1. Kapabilitas Program Asah, Asih dan Asuh  dalam penanganan kasus Stunting 

di Provinsi Lampung dengan Indikator indikator, yaitu : 

a. Kekuatan dan Kelemahan Program 

b. Kemampuan Organisasi 

c. Sumber daya manusia  

d. Sistem kontrol Dinas Kesehatan terhadap Program 
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e. Aliansi dan Kerja Sama dengan Stakeholder 

2. Kendala-kendala program Asah, Asih dan Asuh dalam mewujudkan 

sustainable development goals  

3.3. Lokasi Penelitian 

Dalam penentuan lokasi, Moleong menyatakan cara terbaik yang ditempuh 

dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari 

kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu geografis dan 

praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam 

menentukan lokasi penelitian (Moleong, 2005;128) 

Sesuai dengan judul yang diajukan oleh peneliti  yaitu Kapabilitas Program Asah, 

Asih dan Asuh Dalam Penanggulangan Stunting Terhadap Sustainable 

Development Goals jadi lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di 

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai Objek Penelitian. 

3.4. Jenis Dan Sumber Data  

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. 

Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, 

mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian  ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-

kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sedangkan yang 

dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 
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diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka 

sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan 

observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. 

Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi 

sumber datanya. 

Jenis dan Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 

dalam dua jenis, yaitu :  

1. Data Primer  

Adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di Dinas Kesehatan 

secara langsung dengan pihak terkait untuk  memberikan keterangan-keterangan 

yang dibutuhkan dengan judul peneliti. Data primer dilakukan melalui wawancara 

langsung dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Masyarakat 

penderita stunting.  

 2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta 

peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. 

Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan dan dokumentasi pada instansi 

terkait. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku saku 

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Peraturan Perundang-undangan kesehatan 

Republik Indonesia, Buku Pantauan status gizi Dinas Kesehatan Provinsi 

Lampung. 
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Tabel 3.4. Informan Terkait Penanggulangan Kasus Stunting 

No Informan Informasi 

1 Koordinator Gizi Kondisi gizi dan Penderita 

Stunting 

2 Kepala Bidang Program dan Evaluasi Data Program Asah, Asih dan Asuh 

3 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pemberian Pelayanan 

Terhadap Masyarakat 

4 Stakeholder  Kemiteraan dengan Dinas 

Kesehatan Provinsi Lampung 

(Sumber, Diolah Oleh Peneliti, 2019) 

3.5  Tahapan-Tahapan Penelitian  

1. Tahapan Invention  

Tahapan ini adalah tahap pra lapangan, menurut Lexy Moleong menyebutnya 

dengan tahap orientasi, tahapan ini digunakan untuk mendapatkan deskripsi secara 

global dari obyek penelitian dan selanjutnya menghasilkan rancangan penelitian. 

Dalam tahapan ini terdapat enam tahapan yang diidentifikasikan oleh peneliti, 

yaitu :   

a. Menyusun perencanaan penelitian   

b. Memilih lapangan penelitian   

c. Mengurus perizinan penelitian   

d. Menjajaki atau menilai keadaan tempat penelitian  

e. Memilih dan memanfaatkan informan. Menyusun kelengkapan penelitian.  
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2. Tahapan Discovery  

Tahapan ini adalah dalam tahapan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan pokok 

permasalahan yang dipilih sebagai fokus penelitian, tahapan ini merupakan 

pekerjaan di lapangan di mana peneliti memasuki lapangan dengan melakukan 

interview, pengamatan, dan pengumpulan data serta dokumentasi. Setelah 

memperoleh data kemudian peneliti mencatat dengan cermat dan menganalisis 

data yang diperoleh dari lapangan secara intensif setelah memaksimalkan 

penelitiannya.  

3. Tahapan Explanation   

Pada tahapan ini peneliti menelaah kembali seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dan pengumpulan data serta 

dokumentasi. Setelah itu peneliti mengorganisir kembali hasil yang telah ditelaah 

untuk dianalisis dengan mendiskripsikan data-data untuk mencari kesimpulan 

hasil penelitian.  

3.6 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. menurut 

Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, 

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, 

angket dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu:  
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1. Observasi  

 Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga 

peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat non-

partisipatif, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati. Dalam Pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti tentang program Asah, Asih dan Asuh dalam 

penanggulangan stunting selama 2 minggu. 

2. Wawancara 

 Esterberg dalam Sugiyono (2007:211), mendefinisikan wawancara sebagai 

pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana 

hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, 

peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena 

itu jenis jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis 

wawancara terstruktur.  

3. Dokumentasi Dokumen  

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2007:213). Hasil 

penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh 

dokumen-dokumen yang bersangkutan. 
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3.7. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan 

tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

data tersebut (Moleong, 2007: 330). Adapun triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti 

membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 

dalam Moleong, 2007: 330). Hal ini dapat peneliti capai dengan jalan sebagai 

berikut:  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membendingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi.  

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih 

tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.  

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan oleh peneliti adalah perpanjangan 

keikutsertaan. Menurut Moleong (2007: 327) perpanjangan keikutsertaan berarti 

peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data 

tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu 

wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan. 
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3.8. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Patton (Moleong, 2000: 103) merupakan proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan 

uraian dasar. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007: 248) analisis data 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang 

lain.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada 

konsep Milles & Huberman (1992: 20) yaitu interactive model yang 

mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :  

1. Reduksi data (Data Reduction ) Reduksi data yaitu suatu proses 

pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan.  

2. Penyajian data ( Display Data ) Data ini tersusun sedemikian rupa 

sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data 

kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.  

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi) Dalam penelitian ini akan diungkap 

mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan 
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diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga 

kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan 

melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan 

yang diambil tidak menyimpang.  

 



 
 

 

IV. GAMBARAN UMUM  

 

4.1 Maksud Dan Tujuan 

Maksud disusunnya profil kesehatan Provinsi untuk mengetahui situasi 

dan kondisi kesehatan di Provinsi Lampung dalam mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal, untuk mengetahui potensi, 

menganalisa permasalahan serta pemecahannya dalam program 

pengembangan kesehatan di Provinsi Lampung. Tujuan umum disusunnya 

Profil Kesehatan Provinsi adalah tersedianya data dan informasi yang 

dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan dan 

dalam rangka menyediakan sarana untuk mengevaluasi pencapaian 

pembangunan kesehatan Provinsi Lampung. Tujuan khusus disusunnya 

profil kesehatan ini sebagai berikut:  

1. Diperolehnya gambaran umum meliputi geografi, kependudukan 

dan sosial ekonomi Provinsi Lampung 

2. Diperolehnya gambaran derajat kesehatan Provinsi Lampung  

3. Diperolehnya gambaran upaya pelayanan kesehatan di Provinsi 

Lampung 

4. Diperolehnya gambaran sumber daya kesehatan di Provinsi 

Lampung  

5. Diperolehnya gambaran data terkait lainnya di Provinsi Lampung 
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4.2      Gambaran Umum 

4.2.1 Geografi 

Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² 

termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung 

tenggara pulau Sumatera, dibatasi oleh :  

 Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan 

Bengkulu  

 Sebelah Selatan dengan Selat Sunda  

 Sebelah Timur dengan Laut Jawa  

 Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia 

Ibukota Provinsi Lampung adalah Bandar Lampung yang merupakan 

penyatuan antara dua kota yaitu Tanjungkarang dan Telukbetung. 

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : Timur - 

Barat berada antara 103040' BT sampai 105050' BT dan Utara - 

Selatan 6045' LS sampai 3045' LS. 

4.2.2 Topografi 

Topografi Daerah Lampung dibagi dalam EMPAT bagian yaitu :  

1. Daerah Topografis berbukit sampai bergunung.  

2. Daerah Topografis berombak sampai bergelombang.  

3. Daerah dataran alluvial  

4. Daerah rawa pasang surut  
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 4.2.3  Daerah Topografis Berbukit Sampai Bergunung 

Daerah Provinsi Lampung terdiri dari lereng - lereng yang curam dan 

terjal dengan kemiringan sekitar 250 dengan ketinggian rata-rata 300 

meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan 

dengan tonjolan-tonjolan dan puncaknya yaitu Gunung Tanggamus, 

Gunung Pasawaran dan Gunung Rajabasa. puncak - puncak yang lain 

adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi dan Sekincau. 

4.2.4  Daerah Topografis Berombak Sampai Bergelombang  

Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang 

diselingi daratan-daratan sempit. Kemiringannya berkisar 80 sampai 

150 dengan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan 

laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran 

alluvial. Vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman-tanaman 

perkebunan seperti kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian 

peladangan seperti padi, jagung dan sayur-sayuran. Daerah tersebut 

meliputi daerah-daerah; Kecamatan Kedaton di wilayah Kota Bandar 

Lampung, Kecamatan Gedong Tataan di Lampung Selatan, Sukoharjo 

dan Pulau Panggung di Tanggamus dan Kecamatan Kalirejo dan 

Bangun Rejo di Lampung Tengah. 
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4.2.5 Administrasi Pemerintahan 

Administratif Daerah Provinsi Lampung dibagi 15 Kabupaten dan 

Kota  

Tabel 4.2.5 Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk per 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

 

Sumber : Badan Pusat Staistik 2016 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung jumlah 

Kecamatan Provinsi Lampung mengalami pemekaran dari 194 

Kecamatan pada tahun 2006 meningkat menjadi 228 kecamatan dan 

pada tahun 2016. Begitu pula jumlah desa/kelurahan juga mengalami 
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pemekaran dari 2.576 desa/kelurahan pada tahun 2012 meningkat 

menjadi 2.643 desa/kelurahan pada tahun 2016. 

4.2.6 Angka Kelahiran Kasar (CBR / Crude Birth Rate) 

Berdasarkan perkiraan yang dihitung oleh Biro Pusat Statistik (BPS) 

menunjukan bahwa Angka Kelahiran Kasar (AKK) di Provinsi 

Lampung telah menurun dari 29,5 per 1000 penduduk pada periode 

1990-1995 menjadi 26,6 per 1000 penduduk pada periode 1995-2000. 

Proyeksi CBR tahun 2000-2025 diproyeksikan akan mengalami 

penurunan seperti grafik di bawah ini. 

Grafik 4.2.6 Estimasi Angka Kelahiran Total Provinsi Lampung 

Tahun 2000-2025 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018 

4.2.7 Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)  

Di Provinsi Lampung TFR terus mengalami penurunan pada setiap 

periode yaitu 4,8 pada periode 1980 – 1985: 4,0 pada periode 1985 – 

1990: 3,4 pada periode 1990 - 1995 dan menjadi 2,9 pada periode 1995 

- 2000. Keadaan ini menunjukkan kecenderungan penurunan angka 

kelahiran total.  
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4.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

 

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 
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4.4 Visi Dan Misi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Lampung Tahun 2015–2019 telah menetetapkan Visi Provinsi Lampung 

yaitu "Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019". Ada 8 (delapan) misi 

yang ditempuh untuk mencapai Visi dimaksud yaitu:  

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat 

kemandirian daerah 

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan 

pelayanan sosial 

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat 

dan toleransi kehidupan beragama 

a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan  

b. Transformasi budaya Lampung dan pemantapan toleransi 

kehidupan beragama 

4. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas 

lingkungan hidup yang berkelanjutan 

5. Menegakan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi 

dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta 

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN. 

Dari 5 (lima) Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) tersebut, sektor kesehatan masuk pada misi yang ketiga yaitu 

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat dan 

toleransi kehidupan beragama. Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung 
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tersebut maka disusunlah Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi 

Lampung tahun 2015 – 2019 dengan Visinya “Masyarakat LAMPUNG 

yang SEHAT dan MANDIRI” yang merupakan gambaran masyarakat 

Lampung di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan 

kesehatan yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan 

dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau 

pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, serta memiliki derajat 

kesehatan yang setinggitingginya sehingga mampu bersaing di tataran 

nasional maupun internasional. Dalam rangka mencapai Visi Dinas 

Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 maka disusunlah Misi 

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:  

1. Menjamin Upaya Kesehatan yang Merata, Bermutu dan 

Terjangkau.  

2. Menjamin Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan  

3. Meningkatkan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 

4.5 Tujuan  

Terselengaranya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan status 

kesehatan masyarakat lampung. Derajat kesehatan yang diharapkan akan 

tercapai akhir tahun 2019 adalah sebagai beikut :  

a. Umur Harapan Hidup (UHH) diharapkan tercapai menjadi 72 

tahun  

b. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup 

diharapkan akan tercapai menjadi 149 per 100.000 kelahiran hidup  
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c. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup diharapkan 

akan tercapai menjadi 25 per 1000 kelahiran hidup  

d. Prevalensi gizi kurang dan buruk kurang dari 15%. 

4.6 Sasaran 

Kinerja yang diharapkan akan tercapai pada akhir 2019 adalah sebagai 

berikut :   

1) Kesehatan Ibu dan Anak  

a. Jumlah kasus kematian ibu menjadi 100 kasus tahun 2019  

b. Jumlah kasus kematian bayi menjadi 450 kasus tahun 2019  

c. Jumlah kasus kematian anak balita/balita menjadi 465 kasus tahun 

2019 

d. Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan menjadi 95% tahun 

2019  

e. Cakupan kunjungan bayi menjadi 100% tahun 2019  

f. Cakupan KB aktif menjadi 76% tahun  

g. Cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1) menjadi 100%  

h. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita menjadi 73%  

2) Gizi Masyarakat  

a. Cakupan Balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi 85% 

tahun 2019  

b. Cakupan Penangulangan kasus gizi buruk menjadi 100% tahun 

2019  
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c. Cakupan Ibu hamil mendapat Fe-90 tablet (Fe-3) menjadi 100% 

tahun 2019  

d. Cakupan Balita mendapat vitamin A menjadi 90% tahun 2019  

e. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 

pada anak usia 6-24 tahun bulan pada keluarga miskin menjadi 

100% tahun 2019  

f. Cakupan ASI Ekslusif menjadi 80% tahun 2019  

g. Cakupan Rumah Tangga menggunakan garam beryodium 90%  

3) Penanggulangan Penyakit  

a. Angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TB Paru menjadi 

98% tahun 2019  

b. Angka kesakitan malaria (Annual Paracide Insidens) per 1000 

penduduk menjadi kurang dari 0,1 per 1000 penduduk pada tahun 

2019  

c. Angka penemuan penderita penyakit TB Paru menjadi 90% tahun 

2019  

d. Angka kesakitan DBD (IR) per 100.000 penduduk menjadi 46 per 

100.000 tahun 2019  

e. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat ARV menjadi 

100% 

f. Cakupan penemuan dan penangan diare menjadi 100%  

g. Cakupan penemuan dan penangan penderita pnemonia pada balita 

menjadi 100%  
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4) Pencegahan & Penangan Penyakit 

a. Cakupan Universal Child Immunization/UCI menjadi 100%  

b. Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani kurang dari 24 

jam menjadi 100%  

c. Acute Flacid Paralisis/AFP rate per 100.000 penduduk usia kurang 

dari 15 tahun menjadi lebih dari 2 per 100.000 penduduk usia 

kurang dari 15 tahun  

d. Kab Kota yang melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular 

(PTM) menjadi 100%  

e. Angka kematian Jemaah haji per 1000 jemaah menjadi kurang dari 

2 per 1000 jemaah  

5) Pelayanan Penyehatan Lingkungan  

a. Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang 

berkualitas menjadi 100%  

b. Kualitas air minum yang memenuhi syarat menjadi 100%  

c. Penduduk yang menggunakan jamban sehat menjadi 90%  

d. Kab/Kota/Kawasan yang melaksanakan kab/kota/kawasan sehat 

menjadi 100%  

e. Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 

menjadi 90%  

f. Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 90%  

g. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM) menjadi 2.464 desa/kelurahan  
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h. Cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat 

kesehatan menjadi 90%  

i. Rumah Sakit yang mengelola limbah dengan baik/memenuhi 

syarat menjadi 90% 

6) Pelayanan Kesehatan Dasar  

a. Rasio puskesmas 1 per 20.000 penduduk  

b. Cakupan rawat jalan puskesmas menjadi 15%  

c. Cakupan rawat inap puskesmas menjadi 1,5%  

d. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 

menjadi 100%  

e. Cakupan Puskesmas mampu PONED menjadi 100%  

f. Puskesmas yang melaksanakan standar pelayanan medik dasar 

menjadi 100%  

g. Kab/Kota yang melaksanakan program K3 menjadi 70%  

h. Kab/Kota yang melaksanakan yankes olah raga menjadi 70%  

7) Kesehatan Tradisional  

a. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kestradkom 

menjadi 60 puskesmas  

b. Sarana produksi obat tradisional yang memenuhi syarat menjadi 

100%  

c. Sarana produksi kosmetika yang memenuhi syarat menjadi 100%  
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d. Jumlah Rumah Sakit yang menyelenggarakan yankestrad yang 

aman dan bermanfaat sebagai yankestrad komplementer menjadi 5 

Rumah Sakit  

8) Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang  

a. Rumah Sakit terakreditasi menjadi 100%  

b. Cakupan rawat jalan Rumah Sakit menjadi 15%  

c. Cakupan rawat inap Rumah Sakit menjadi 1,5%  

d. Cakupan Rumah Sakit dengan kemampuan PONEK menjadi 

100%  

e. Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin menjadi 100%  

f. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan 

sarana kesehatan Rumah Sakit di kab Kota menjadi 100%  

g. Laboratorium kesehatan terakreditasi menjadi 100%  

h. Rumah Sakit dengan 4 spesialis dasar menjadi 100%  

i. Kab/kota yang memiliki unit tranfusi darah (UTD) 100% 

9) Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan  

a. Ketersediaan obat dan vaksin menjadi 100%  

b. Anggaran obat per kapita per tahun menjadi Rp. 15.000,- 

c. Instalasi farmasi Kab/Kota sesuai standar menjadi 100%  

d. Penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 

100%  

e. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang melaksanakan 

pelayanan kefarmasian sesuai standar menjadi 75%  
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10) Alat Kesehatan dan Makanan Minuman  

a. Sarana distribusi alat kesehatan yang memenuhi syarat menjadi 

75%  

b. Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi 

syarat menjadi 75%  

11) Sumber Daya Manusia  

a. Rasio dokter umum 19 per 100.000 penduduk  

b. Rasio Dokter Spesialis 4,5 per 100.000 penduduk  

c. Rasio Dokter gigi 4,5 per 100.000 penduduk  

d. Rasio apoteker 4,5 per 100.000 penduduk  

e. Rasio bidan 85 per 100.000 penduduk  

f. Rasio perawat 85 per 100.000 penduduk  

g. Rasio ahli gizi 11 per 100.000 penduduk  

h. Rasio ahli kesmas 15 per 100.000 penduduk  

i. Rasio sanitarian 15 per 100.000 penduduk  

j. Diklat tenaga kesehatan terakreditasi 100%  

12) Pembiayaan Kesehatan  

a. Ketersediaan anggaran kesehatan APBD menjadi 10%  

b. Ketepatan laporan keuangan sebesar 100% 

c. Ketersediaan proposal pembangunan kesehatan/dokumen 

perencanaan kab kota sebesar 100%  
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d. Ketersediaan berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan 

provinsi, SPM bidang kesehatan provinsi, pedoman& regulasi 

kesehatan sebesar 30%  

e. Ketersediaan data dan informasi kesehatan sebesar 100%  

f. Akutabilitas dan pencapaian kinerja program pembangunan 

kesehatan yang baik sebesar 100%  

g. Pemanfaatan hasil litbangkes sebesar 100%  

13) Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan  

a. Anggaran kesehatan pemerintah per kapita per tahun menjadi Rp. 

100.000,-  

b. Penduduk memiliki jaminan kesehatan sebesar 100% c. Kabupaten 

Kota melaksanakan DHA sebesar 100%  

14) Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat  

a. Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) sebesar 80%  

b. Persentase Desa Siaga Aktif sebesar 100%  

c. Persentase yang mempromosikan kesehatan sebesar 65%  

d. Posyandu purnama mandiri sebesar 100%  

e. Jumlah Poskesdes/kel beroperasi sebanyak 2.600  

15) Adminstrasi Perkantoran  

a. Terselenggaranya layanan perkantoran sebesar 100%  

16) Sarana & Prasarana  

a. Tersedianya sarana prasarana perkantoran sebesar 100%  
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17) Peningkatan Disiplin Aparatur  

a. Peningkatan Disiplin aparatur sebesar 100% 

4.7.  Isu Pokok 

Isu pokok pembangunan kesehatan Provinsi Lampung adalah :  

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi  

2. Belum teratasinya masalah Gizi Masyarakat 

3. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular 

dan tidak menular  

4. Terbatasnya akses dan mutu pelayanan kesehatan  

5. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada 

masyarakat 



 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1      Kesimpulan 

A.   Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kapabilitas 

Program Asah. Asih dan Asuh dalam penanggulangan stunting di Provinsi 

Lampung yaitu : 

1. Pada indikator kekuatan Program belum terlakananya intervensi gizi 

spesifik dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang merata dengan 

cakupan yang tinggi,  

2. Pada indikator sumber daya manusia belum meingkatnya tanggung jawab 

dari sumber daya manusia dalam menjalankan program Asah, Asih dan 

Asuh dan pengambil keputusan dalam merumuskan peraturan perundang-

undangan dalam mengurangi kasus stunting  

3. Pada indikator sistem kontrol Dinas Kesehatan Provinsi Lampung belum 

tmaksimalnya kelangsungan peningkatan program Asah, Asih dan Asuh 

secara terus menerus sesuai dengan proses monitoring yang ada 

4. Pada indikator Kemampuan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bahwa 

tataran Eksekutif dalam melakukan percepatan perbaikan gizi untuk 

penanganan stunting belum maksimal dalam menjalankan tugas utamanya 

dengan program-program kesehatan yang ada. 
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5. Pada indikator aliansi dan kerjasama dengan stakeholder belum 

meningkatnya kapasitas kerjasama antar pemangku kepentingan untuk 

percepatan kegiatan perbaikan gizi dalam penanganan stunting.  

B.  Kendala yang menghambat Program Asah, Asih dan Asuh dalam mewujudkan 

sustainable development goals berdasarkan dengan hasil penelitian dan juga 

indikator yang ditentukan adalah : 

1. Tidak adanya pemahaman dan komitmen yang sama tentang masalah gizi, 

faktor penyebabnya dan akibat buruk yang ditimbulkan dalam 

penanggulangan stunting yang menghambat tujuan SDG’s pada tujuan 

yang kedua 

2. Peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk mendukung program-program 

sosial, pendidikan dan juga kesehatan belum tercipta dengan baik sehingga 

menghambat tujuan SDG’S yang kedua. 

Berdasarkan Kesimpulan dengan hasil temuan dan merujuk pada teori Thompson 

dan Strickland tentang Kapabilitas dapat dinyatakan bahwa Dinas Kesehatan 

Provinsi Lampung Dalam Penanggulangan Stunting tidak kapabel. Karena Tidak  

memenuhi indikator kapabiltas yang sesuai dengan teori Thompson dan 

Strickland. 
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C.       Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran 

yaitu:  

1. Dinas Kesehatan Provinsi Lapung meningkatkan kapasitas kerjasama antar 

pemangku kepentingan untuk percepatan perbaikan gizi dalam 

penanggulangan stunting 

2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung meningkatkan kapasitas untuk 

pemantauan dan evaluasi kinerja bersama dalm rangka perceptan 

perbaikan gizi dalam penanggulangan stunting 

3. Masyarakat meningkatkan keterbukaan dan sikap peduli tentang 

pentingnya kapasitas sumber daya manusia dalam identifikasi dan 

intervensi terkait untuk meningkatkan pemahaman dalam pencapaian 

sasaran untuk penanggulangan stunting 

4. Pemerintah Provinsi Memperkuat pelaksanaan kerjasama antarsektor 

melalui sinkronisasi kebijakan baik nasional maupun daerah dalam 

percepatan perbaikan gizi dalam penanggulangan stunting 

5. Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan anggaran yang mewadai baik 

APBN maupun APBD untuk program perbaikan gizi dengan cara 

meningkatkan pemahaman bersama antara eksekutif maupun legislatif 

agar tercipatanya tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang selaras 

dengan tujuan SDG’s yang kedua.  
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