
SALINAN
r

v

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa s tu n tin g  m erupakan m asalah  kurang gizi
kronis yang disebabkan kurangnya asupan  gizi 
dalam w aktu cukup lama, dapat m engakibatkan 
gangguan pertum buhan fisik pada anak  dengan 
tinggi badan lebih rendah a tau  pendek dari 
s tandar usianya, m em pengaruhi perkem bangan 
jaringan otak serta  kecerdasan  sehingga 
berdam pak terhadap kualitas sum ber daya 
m anusia dengan p r e v a le n s i  s tu n tin g  yang tinggi 
dapat m engham bat upaya peningkatan 
kesehatan  m asyarakat dan m engham bat 
terwujudnya sum ber daya m anusia yang sehat, 
cerdas, dan produktif;

b. bahwa upaya pencegahan dan penanganan stunting 
memerlukan intervensi yang terpadu mencakup 
intervensi spesifik dan intervensi sensitif serta 
mendorong peran Pemerintah Kabupaten, Pemerintah 
Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan di Daerah 
melalui Konvergensi Stunting terintegrasi, maka perlu 
disusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Stunting 
di Daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa, perlu 
dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan 
Peraturan Perundang-undangan dan diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan 
Penanganan Stunting di Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822);
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

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

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

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

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2011 Nomor 277, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5360);

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

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

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Peìaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539} Sebagaimana telah diubah beberapa

I
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kali,terakhir dengan Peraturan Peroerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan PeJaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 41, Tarn bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan-Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa 
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864) ;

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

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6260);

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

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

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

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

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asai Usui dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa (Beota Negara Republik Indonesia 
Nomor 158 Tahun 2015);
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19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
755)

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

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

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penvelenggaraan Program Indonesia 
Sehat dengan Pendekatan Keìuarga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

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

25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Nomor 167);

26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Nomor 162);

27. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asai Usui
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 
Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 42 
Tahun 2018);

i
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28. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sinjai Nomor 2 Tahun 2019) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 
2020);

29. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang 
Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, bayi dan anak balita 
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 
Nomor 38);

MEMUTU3KAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN 
PENANGANAN STUNTING DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Rasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Preside» Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Basar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tu gas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyeienggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak 

akìbat kekurangan gizì kronis dan infeksi berulang. yang ditandai 
dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang 
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan.

7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi 
penyebab langsung terjadinya Stunting.

8. Intervensi Sensi ti f adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi 
penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.

9. S u ru e ila n s  Gizi adalah pengam atan secara te ra tu r dan  terus 
m enerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap  sem ua 
aspek m asalah gizi, baik keadaan m aupun  penyebarannya 
dalam suatu  m asyarakat terten tu  u n tu k  kepentingan 
pencegahan dan penanggulangan.

10. Aksi konvergensi pencegahan S tu n tin g  m erupakan sebuah 
instrum en atau  pendekatan intervensi yang dilakukan secara 
terkoordinir* terpadu , dan bersam a-sam a dalam upaya
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pen u ru n an  S tu n tin g .
11. Sistem m anajem en d a ta  adalah bagian dari m anajem en 

sum ber daya informasi yang m encakup sem ua kegiatan m ulai 
dari identifikasi kebu tuhan  data, pengum pulan data  hingga 
pem anfaataii data, un tuk  m em astikan adanya informasi yang 
aku ra t dan m utakhir.

12. Kecamatan atau disebut dengan nama ìain adaiah bagian wilayah dari 
daerah kebupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat 
Kecamatan

14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asai usui dan atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dal ani sistem Pemerintahan Ne gara Kesaatuan 
Republik Indonesia.

15. Pemerintah De sa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

16. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, 
akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi 
masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, 
dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penumnan 
Stunting.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai dan 
digunakan untuk membiayai penyelen ggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa y ang selanjutm a disingkat APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang 
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

19. Konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa adalah 
sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkordinir 
terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan 
rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting di Desa.

20. Seribu Bari Pertama Kehidupan adalah masa sejak anak dalam 
kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.

21. Kader Pembangunan Manusia yang seìanjutnva disingkat KPM adalah 
kader yang diangkat oleh Kepala Desa/Lurah untuk raembantu 
Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi proses pencegahan 
dan penanganan stunting di Desa/Keìurahan.

22. Pos Pelayanan Terpadu yang seìanjutnva disebut Posyandu adalah salah 
satu Upaya yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, 
untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada 
masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan 
anak balita.
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23. Pendidikan Ànak Usia Dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD 
adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang 
merupakan suatu upaya pembmaan yang ditujukan bagi anak sejak 
lahir sampai dengan usia enam tahun yang diiakukan melami 
pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diseienggarakan pada jalur 
formai, nonformal dan informai.

24. Rumah Desa Sehat, yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat 
bersama dalam konvergensi peneegahan Stunting di Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TU JUAN 

Rasai 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam 
peneegahan Stunting di daerah melalui aksi konvergensi dan 
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam
merencanakan dan mengalokasikan anggaran peneegahan dan 
penanganan Stunting.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan un tuk  memberikan kepastian 
hukum  yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah 
Daerah dan pemerintah Desa dalam merencanakan dan meiaksanakan 
kegìatan dalam mendukung upaya peneegahan dan penangpnan 
Stu n tin g .

BAB III
RUANG LINGKUP

Rasai 3

Ruang lingkup peneegahan S tu n tin g  dalam  Peraturan Bupati ini 
meìiputi:
a. pelaksanaan 8 {deìapan} aksi konvergensi peneegahan S tu n tin g ;
b. pengorganisasian;
c. koordinasi;
d. penyelenggaraan Konvergensi S tunting Tingkat

Desa /  Kelurahan ;
e. penilaian kerja
f. kerja sama
g. monitoring, evaluasi, dan peìaporan;dan
h. pembiayaan
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BAB IV
PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSIKONVERGENSI 

PENCEGAHAN STUNTING

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 4

(1) Pelaksanaan 8 (deiapan) aksi konvergensi pencegahan S tu n tin g  
oleh P em erin tah  D aerah  meliputi:
a. analisis situasi program perturunan S tu n tin g ;
b. penyusunan ren cairn kegiatan;
c. rembuk S tu n tin g;
d. penyusunan  Peraturan;
e. pem binaan Kader Peni bangun an Manu sia;
f. sistem  m anajem en d a ta  Stunting;
g. pengukuran  dan  pubi!Rasi S tu n tin g; daii
h. review kinerja tahunan .

(2) Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting dengan kelompok sasaran 
meliputi:
a. remaja;
b. raion pengantin;
c. ibu hamìl;
d. ibu menyusui; dan
e. anak berti sia 0 (noi) - 59 {lima puluh sembilan) bulan.

(3) Pencegahan S tu n tin g  di Daerah sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan pelibatan secata  m ulti sektor 
melalui sinkronisasi lin tas program di tingkat Pem erintah 
Pusat, Pem erintah Daerah Pro vinsi, Pem erintah Daerah 
m aupun  Pem erintah D esa/K eìurahan.

(4) Pelaksanaan pencegahan S tu n tin g  melalui 8 (deiapan) aksi 
konvergensi akan  m em perkuat efektivitas intervensi mula! 
dari perencanaan , pelaksanaan, pem antauan , dan evaluasi.

Bagian Kedua
Anal isis Situasi Program Penurunan S tu n tin g

Pasal 5

(1) Analisis situasi program penurunan Stu n tin g  sebagaimana 
dimaksud dal am Pasal 4 ayat (1) huruf a d i laksanakan u ntuk 
memahami permasalahan dalani integrasi intervenni gizi spesifìk dan 
sensitif pada sasaran rum ah tangga 1.000 HPK sebagai upaya 
untuk  mendukung perencanaan pencegahan Stunting.

(2) Analisis situasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) melalui 
pendekatan:
a. intervensi gizi spesifìk dengan sasaran:

1) ibu hamil, ibu m enyusui dan an ak  usia  0-23 bulan 
pada 1000 Hari Pertam a Kehidupan (HPK); dan

2) rem aja putrì dan w anita usia su b u r serta anak  usia  
24-59 bulan.

b. intervensi gizi sensitif dengan sasaran  keluarga dan 
m asyarakat.
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Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Kegiatan 

Pasal 6

(1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaim ana dim ak sud dal am 
Pasal 4 ayat (1) h u ru f b disu suri berdasarkan rekom endasi 
hasil analisis situasi.

(2) R encana kegiatan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
meliputi :
a. program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam 

rnen in  gka tkan cakupan layanan intervensi pencegahan 
S tu n tin g , dan;

b. kegiatan u n tu k  m e n i n gka tkan integrasi intervensi oleh 
Pem erintah Daerah pada tahun  beijalan d a n /a ta u  satu  
tali un yang akan  datang.

(3) Pem erintah Daerah m engintegrasikan R encana Kegiatan 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) ke dalam R encana Kerja 
Pem erintah Daerah.

(4) Pem erintah Daerah m em berikan pertim bangan, saran , dan 
rekom endasi kepada Pem erintah D esa/K elurahan dalam 
perencanaan dan pen ganggaran program dan kegiatan 
pem bangunan desa terkait pencegahan dan  penanganan 
s tu n tin g  sesuai dengan keten tuan  Peraturan  Perundang- 
undangan .

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) dapat 
menetapkan kebijakan program dalam upaya peningkatan gizi masyarakat 
dan pencegahan S tu n tin g  di tingkat Desa/Kelurahan melalui ÀPB Desa 
dan Anggaran Kelurahan.

(2) Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan S tu n tin g  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
b. pemberian m akanan  tarn babau dan bergizi untuk bai ita:
c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu 

menyusui;
d. bantuan posvandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala

kesehatan ibu hamil atau ibu menvusui:** ?
e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hotikultura untuk 

memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
f. pengembangan ketahanan pangan di Desa/Kelurahan; dan
g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa/Kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa / Kelurahan.

Bagian Keempat 
Rembuk Stunting

Pasal 8

(1) Rem buk S tu n tin g  sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
h u ru f c dilakukan Pem erintah Daerah dalam rangka 
pengendalian dan  m em astikan teijadinya integrasi pelaksanaan 
intervensi pencegahan S tu n tin g  se cara bersam a-sam a.
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(2) Rembuk S tu n tin g  dilakukan secata  bersam a-sam a sebagaim ana
dim aksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah penanggung 
jaw ab layanan, sektor/lem baga non- pe merini ah dan
m asyarakat.

(3) Isu u t am a dai am kegiatan rem buk Sturvting  sebagaim ana 
dim aksud pad a  ayat (1) meliputì:

a, program dan kegiatan pencegahan S tu n tin g  yang akan  
dilakukan pada tah u n  berjalan;dan

b. komitmen Perii eri n tah  Daerah deserta pem angku 
kepentingan u n tu k  program dan kegiatan penurunan  
S tu n tin g  yang akan  dim uat dal am Rencana Keija Pem erintah 
Daerah tah u n  berìkutnya.

Pasal 9

(1) Rembuk stunting dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat 
Desa / Keluraha.li sebagai forum m u syawa.rah antara Pemerintah 
Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD bagi Desa, masyarakat 
dan pemangku kepentingan lai n m a untuk membahas program 
pencegahan dan penanganan masalah kesehatan dan /atau stunting.

(2) Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
untuk penyusunan pcrencanaan pembangunan Desa/Kelurahan tahun 
berìkutnya.

(3) Penetapan Komitmen Pemerintah Kecamatan, Pemerintah 
Desa/Kelurahan dengan Pemangku Kepentingan terhadap program 
kegiatan intervensi gizi stunting yang akan  dimuat dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun berìkutnya.

Bagiati Kelima
Penyusunan Pera tu ran Rapala Daerah dan 

Pera tu rari Renala Desa

Pasal 10

Pem erintah Daerah dan Pem erintah Desa dalam  pelaksanaan aksi 
konvergensi pencegahan S tu n tin g  m enyusun Peraturan Kepala 
Daerah dan  Peraturan Desa terkait pencegahan dan Penanganan 
S tu n tin g , serta  Komunikasi Per a bahan Perilaku, sebagaim ana 
dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u ru f d.

Bagian Keenam
Pembinaan Rader Pem bangunan Manu sia

Pasal 11

(1) RPM sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 4 ayat (1) h u ru f e 
d itetapkan dengan K eputusan Kepala D esa/Lurah berdasarkan 
basii m usyaw arah tingkat D esa/K elurahan , ni ini mal berjumlah 1 
(satu) orari g.

(2) RPM sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) berfungsi u n tu k
mem bari tu D esa/K elurahan dalam  pelaksanaan integrasi
intervensi pencegahan S tu n tin g .
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(3) KPM sebagaim ana dirnaksud pada ayat (1), wajib m em enuhì 
syarat sebagai berìkut:
a. warga desa/Kelurahan setempat.
b. berpengalaman sebagai kader Posyandu atau Guru pada Pendidikan 

Anak Usia Dini atau kader kesehatan lainnya;
c. berpendidikan minimal Sekoiah Menengah Atas atau memilìki iatar 

belakang pendidikan kesehatan; dan
d. bisa mengoperasikan Komputer,

(4) KPM sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan insentif, 
operasional serta kebutuhan Iain yang diperiukan yang besarannya 
ditetapkan pada saat musyawarah desa/keluraban dan dianggarkan dalam 
APBDesa dan Dana Kelurahan.

(5) Insentif KPM Desa/Kelurahan sebagaimana dirnaksud ayat (4) p a lin g  
se di k it  Rp 250.000 {dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, 
sedangkan operasional dan kebutuhan Iain disesuaikan dengan kondisi 
keuangan Desa/Kelurahan masing-masing.

Pasal 12

(1) KPM sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas:
a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui 

pengukuran tinggi badan davi di bawah dua tahun untuk mendeteksi 
dini stunting dengan tikar pertumbuhan;

b. mem fasi li tasi pemetaan sosia! untuk mengidentifikasi status intervensi 
gizi-spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki Ibu 
hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 (noi sampai dua puluh tiga) 
bulan;

c. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan stunting 
di Desa/Kelurahan sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan 
stunting dalam RKP Desa dan APB Desa serta anggaran kelurahan;

d. melakukan pendataan dan pemantauan serta memastikan rumah 
tangga yang memiliki ibu harrn'L ibu menyusui dan anak usia 0-23 (noi 
sampai dengan dua puluh tiga) bulan untuk mendapatkan 5 (lima) 
paket iayanan utama dalam penangan stunting di desa/Kelurahan,

e. mengoperasikan aplikasi yang telah ditentukan
f. memfasilitasi pelaksanaan pemberian makanan tambabau lokal 

Stunting dan Ibu Hamil.
g. meìaporkan basii pemantauan kepada Kepala Desa/Kelurahan setiap 

bulan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai KPM sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1), KPM berhak mendapatkan penguatan kapasitas sehingga dapat 
melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Bagian Ketujuh
Sistem Manajemen Data Stunting

Pasal 13

(1) Sistem m anajem en da ta  S tu n tin g  sebagaim ana dirnaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) h u ru f f dilakukan sebagai upaya pengelolaan data  
di tingkat D esa/K elurahan secara berjenjang sam pai dengan
tingkat Daerah guna m endukim g pe 1 a k san aan aksi kon ver gerì s i.

(2) Sistem m anajem en da ta  sebagaim ana dirnaksud pada ayat (1) 
m encakup da ta  indikator m ulai dari d a ta  S tu n tin g  sam pai dengan 
cakupan intervensi gizi spesifik dan  sensitif.
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(3) Pelaksanaan sistem  m anajem en d a ta  sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) bertu juan  un tuk  merri ban tu  m enyediakan clan 
m em perm udah akses data  guna pengelolaan program 
pencegahan S tu n tin g  terintegrasi.

(4) D ata indikator sebagaim ana dim aksud pada  ayat (2) digunakan 
u n tu k  m em enuhi kebu tuban  pelaksanaan aksi konvergensi.

Bagian Kedelapan
Pengukuran dan Publikasi Data Stunting

Pasal 14

(1) Pem erintah Daerah m elakukan pengukuran dan  publikasi Data 
S tu n tin g  sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u ru f g 
sebagai upaya m emperoleh d a ta  prevalensi S tu n tin g  terbaru  
pada skala layanan D esa/  K elurahan dan  Kecamatan.

(2) Pengukuran dan publikasi S tu n tin g  sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) bertu juan  u n tu k  :
a. m engetahui s ta tu s  gizi anak  se su ai um ur;
b. m engetahui prevalensi S tu n tin g  di tingkat D esa/K elurahan, 

Kecamatan, dan Daerah; dan
c. m em perkuat komitmen Pem erintah D esa/K elurahan, 

Kecamatan dan Pemerintah Daerah serta  m asyarakat dalam 
pencegahan S tu n tin g .

Bagian Kesembiian 
Review Kinerja 

Tahunan

Pasal 15

(1) Review kinerja tah u n an  sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 
ayat (1) h u ru f h dilakukan oleh Pem erintah Daerah dalam 
rangka evaluasi terhadap  k ineija pelaksanaan program dan 
kegiatan terkait pencegahan S tu n tin g  sciam a satu  tahun  
terakhir.

(2) Review kinerja tah u n an  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi daerah;
b. realisasi rencana kegiatan pernirunan S tu n tin g  tahunan  

daerah;
c. pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi 

S tu n tin g .

(3) Review kinerja tah u n an  sebagaim ana dim aksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara:
a. itiem bandingkan an tera  rencana dan realisasi capaian o u tp u t  

(target kinerja), capaian o u tc o m e , penyerapan anggaran, dan 
kerangka waktu penveìesaian;

b. mengindentifikasi faktor-faktor yang m engham bat 
pencapaian target kinerja o u tp u t dan o u tc o m e ; dan

c. m erum uskan tindak  ian ju t perbaikan agar target kineija 
dapat dicapai pada tahun  berikutnya.
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BAB V
PENGORGAN1SASIAN

Pasal 16

(1) Dalam rangka melaksanakan Percepatan Penurunan Stu n tin g  di 
Daerah dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan 
Penanganan Stunting di Daerah yang terdin dari Tim Pengarah, 
Sekretariat dan Tim Teknis dan atau Kelompok Kerja.

(2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan 
Stunting sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) terdiri atas perangkat 
daerah dan pemangku kepentingan lainnya termasuk Tim Penggerak 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

(3) Tim Koordinasi Pencegahan dan penanganan  S tu n tin g  
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) d itetapkan dengan 
Keputusan Bupati.

BAB VI
KOORDINASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Dalam m elaksanakan pencegahan dan  penanganan S tu n tin g
dilakukan koordinasi meliputi:

a. Koordinasi di Tingkat Daerah;
b. Koordinasi di Tingkat Kecamatan; dan
c. Koordinasi di Tingkat D esa/K elurahan.

Bagian Kedua
Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Stunting

Di Tingkat Daerah

Pasal 18

(1) Koordinasi Tingkat Daerah sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 
17 h u ru f a  dilakukan oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan 
Penanganan S tu n tin g .

(2) Koordinasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) meliputi 
so siali sasi, fasilitasi, pem binaan, monitoring dan evaluasi aksi 
pencegahan S tu n tin g  yang diiaksanakan pada tingkat daerah, 
tingkat kecam atan dan desa /ke lu rahan .

(3) Basii koordinasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) sebagai 
bahan  m asukan  penyem pum aan dalam mengambil iangkah 
strategis selanjutnya.

(4) Koordinasi di Tingkat Daerah diiaksanakan dengan diiaksanakan 
oleh perangkat Daerah Teknis dengan m elibatkan perangkat 
Daerah terkait,

(5) Uraian tugas koordinasi tingkat Daerah tercantum  dalam 
Lampiran I yang m erupakan bagian tidak terp isahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

I
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Bagian Ketiga
Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Sturi ti ng 

Di Tingkat Kecamatan

Rasai 19

(1) Koordinasi di Tingkat Kecamatan sebagaim ana dim aksud dalam 
Pasal 17 h u ru f b , diìakukan oleh Tim Percepatan Penurunan 
S iu n tin g  di Tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Carnai yang 
bertindak seiaku koordinator intervensi penanganan S tu n tin g  di 
tingkat kecam atan.

(2) Tim Percepatan Penurunan S iu n tin g  Tingkat Kecamatan
bertugas m engoordinasikan, m enyinergikan, m em antau dan 
m erigeva! u asi penyeìenggaraan penangangan s tu n tin g  di
D esa/K elurahan dalam wilavali kecam atan serta  m elaporkan 
basii koordinasi ke Tira Koordinasi Pencegahan dan  Penanganan 
S tu n tin g  Tingkat D aerah .

(3) Tim Percepatan Penurunan S tu n tin g  Tingkat Kecamatan 
m elibatkan:

a. Forum Pimpinan Kecamatan;
b. Kepafa Puskesmas;
c. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana;
d. Tim Penggerak Peniberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
e. Kepala Kantor Urusan Agama wilayah kecamatan; dan
f. Pemangku Kepentingan lainnya yang dianggap perlu,

Bagian Keempat
Koordinasi Pencegahan dan Penanganan S tu n tin g  

Di Tingkat D esa/K elurahan

Rasa! 20

(1) Koordinasi di Tingkat D esa/K elurahan sebagaim ana dim aksud 
dalam Rasai 17 h u ru f c, d ilakukan oleh Tim Percepatan 
Penurunan  S tu n tin g  d i Tingkat D esa/K elurahan yang ditetapkan 
oleh Kepala D esa/Lurah yang bertindak seiaku koordinator 
interi’e usi penanganan S tu n tin g  di tingkat d esa / kel u rah a n .

(2) Tim Percepatan Penurunan S tu n tin g  Tingkat D esa/K elurahan 
bertugas m engkoordinasikan, menyinergikan, m em antau dan 
mengevaluasi penyeìenggaraan penanganan s tu n tin g  di tingkat 
desa /k e lu rah an  serta m elaporkan hasil koordinasi ke Tim 
Koordinasi Pencegahan dan Penanganan S tu n tin g  Tingkat 
Kecamatan.

(3) Tim Percepatan Penurunan  S tu n tin g  Tingkat D esa/K elurahan 
m elibatkan:
a. Forum Pimpinan Tingkat Desa/Kelurahan;
b. Tenaga Kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan 

tenaga Kesehatan lingkungan;
c- Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana;
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d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
e. Penyuluh Agama Tingkat Desa/Kelurahan; dan
f. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub- 

PPKBD, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posvandu, 
dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Bagian Kelima 
Lembaga Masyarakat

Pasal 21
(1) Lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab untuk ikut berperan 

serta sebagai penyedia layanan dalam intervensi percepatan 
pencegahan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan.

(2) Pemerintah Desa/ Kelurahan wajib mendukung peran penyedia 
layanan sebagaimana dimaksud pad a. ayat (1) dalam bentuk 
penvediaan anggaran dalam APB Desa dan Kelurahan.

(3) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meìiputi 
Posyandu, PAUD, dan Bina Keluarga Salita.

(4) Dalam mendukung upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, 
penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
meìaksanakan kegiatan dan layanan berupa:
a. mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan vang sehat 

dan seimbang dalam jumiah yang cukup;
b . membantu ibu hamil untuk memenksakan kehamilan kepada 

fasilitasi pelayanan kesehatan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KONVERGERSI STUNTING 

TINGKAT DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu 
Perencanaan

' Pasal 22

Perencanaan pencegahan dan penanganan stunting, wajib dilakukan oleh 
Pemerintah Desa/Kelurahan meiaiui:
a. sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting;
b. memdapkan Kader Pembangunan Manusia;
c. penda taan terhadap kelornpok sasaran;
d. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa SehaLdan
e. rembuk stunting desa/kelurahan.

Pasal 23

Sosia]] sa si kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, 
dilakukan kepada masyarakat desa/kelurahan melaiui;
a. Tahapan Sosi ali sasi merupakan kegiatan penyebaran informasi 

konvergensi pencegahan dan penangguìangan stunting di desa untuk 
meningkatkan pemahaman dan kesadaran apara tur desa/kelurahan, 
BPD, dan masyarakat desa/kelurahan tentang program/kegiatan 
pembangunan desa/kelurahan yang secara khusus ditujukan untuk 
mempercepat pencegahan dan penangguìangan stunting dan dikelola 
secara konvergen.

b. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media yang disesuaikan 
dengan kondisi objektif yang ada di desa/kelurahan.
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c. Sosiaiìsasì merupakan tanggung jawab setiap pelaku konvergensi 
pencegahan dan penanggulangan stunting di Tingkat Desa/Kelurahan 
dan Antar Desa/ Kelurahan.

d. Instrumen kendali tahapan Sosialisasi, terdiri darì:
1. berita acara Musyawarah Desa/Kelurahan atau Musyawarah Antar 

Desa/ Kelurahan;
2. berita acara pemilihan KPM;
3. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan KPM; dan
4. rencana kerja dan tindak lanjut penguatan Kapasitas KPM.

Pasal 24

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan 
terhadap rumah tangga sasaran seribu bari pertama kehidupan.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1J, meliputi:
a. Rondisi layanan dan jumlah sasaran fihu nani il dan anak usia 0-23 {noi 

sampai dengan dua puluh tiga) bulan;
b. hasil pengukuran tikar pertumbuhan {deteksi dini stunting);
c. keìengkapan konvergensi paket layanan pencegahan stunting bagi 

ru mah tangga sasaran;
d. tingkat perkembangan konvergensi desa/kelurahan; dan
e. jumlah dana desa/kelurahan yang digunakan untuk pencegahan 

stunting.

Pasal 25

(1) Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, 
dibentuk meìalui musyawarah desa.

(2) Rumah Desa Sehat merupakan sekretariat bersama pegiat pemberdayaan 
masyarakat desa dan pelaku pembangunan desa.

(3) Sekretariat bersama Rumah Desa Sehat terdiri darì;
a. KPM sebagai Ketua Pengurus harian;
b. PKK sebagai anggota;
c. Koordinator guru PAUD Desa sebagai anggota;
d. Koordinator kader kesehatan sebagai anggota;
e. Tokoh masyarakat, iokoh adat, kelompok wanita;
f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
g. Kader posyandu; dan
h. Berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan

s tu n t in g .

(4) Susunan kepengurusan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Ketua;
b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
c. anggota.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. Kader Posyandu;
b. Kader Pembangunan Manu sia;
c. perangkat desa vang membidangi kesehatan; dan
d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keiuarga;
e. petugas/ pendampìng lembaga non pe meri mah yang bertugas di desa;

(6) Masa jabatan kepengurusan Rumah Desa Sehat sciama 6 (enam) tahun 
dan dapat dipilih kembali.

(7) Susunan kepengurusan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
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Pasal 26

Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai 
fungsi:
a. Pusat Pembelajaran Masyarakat yakni pusat pembelajaran masyarakat 

bidang kesehatan di desa dengan materi pembelajaran kesehatan ; 
pelatihan Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, promosi kesehatan, pengasuhan 
anak usia 0-2 (noi sampai dua) tahun, sanitasi lingkungan, pencegahan 
penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, 
diabetes melili us dan gangguan jiwa;

b. Literasi Kesehatan yakni pembentukan perpustakaan bidang kesehatan, 
seminar dan diskusi tentang kesehatan, dan pengembangan beragam 
inovasi tentang peningkatan upaya preventif dan promotif bidang 
kesehatan di Desa;

c. Penyebaran Informasi Kesehatan yakni Informasi kesehatan yang 
disebarluaskan kepada masyarakat Desa tentang kesehatan ibu dan 
anak, pelayanan gizi teritegrasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, 
pengasuhan anak usia 0-2 (noi sampai dua) tahun, kebijakan konvergensi 
pencegahan stunting.

d. Promosi Kesehatan, dilakukan mela! ui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) ,melalui:
1. masyarakat aktif melaporkan segera kepada kader/petugas 

kesehatan, jika mengetahui dirinj-a, keluarganya, temannya atau 
tetangganya menderita penyalit menular;

2. berobat atau membawa orang lain berobat ke Poskesdes/Puskesmas 
Pembamu / Pu skesmas bila terserang penyakit;

3. memenksakan kehamiian secala teratur kepada petugas kesehatan;
4. ibu hamii mengkonsumsi tablet tambah darah semasa hamil dan 

nifas;
5. makanmakanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang;
6. mengkonsumsi sayur dan buah setiap bari;
7. menggunakan garam bexyodium setiap kaii memasak;
8. menyerahkan pertoìongan persalinan kepada tenaga kesehatan;
9. mengkonsumsi kapsul Vitamin A bagi ibu nifas;
10. memberi ASI ekslusif kepada bayi usia 0-6 (noi sampai enam) bulan;
11. memhenkan makanan pendamping ASI
12. memberi kapsul vitamin A untuk bayi dan bai ita setiap bulan Februari 

dan Agustus;
13. menimbang berat badan bavi dan balita secara teratur serta 

menggunakan Kartu Menuju Sehat atau buku K1A untuk memantau 
pertumbuhan ;

14. membawa bayi dan anak serta wanita usia subur untuk diimunisasi;
15. tersedianya oralit dan zink untuk menanggulangan diare;
16. men^'ediakan rumah dan/atau kendaraanm a untuk pertoìongan 

dalam keadaan darurat;
17. menghimpun dana masyarakat desa untuk ke peti tìnga n kesehatan, 

termasuk bantuan bagi pengobatan dan persalinan;
18. menjadi pese ria (akseptor) aktif Keluarga Bereneana;
19. menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari;
20. mencuci tangari dengan air bersih dan sabun:
21. menggunakan jamban sehat;
22. mengupayakan tersedianya sarana sanitasi dasar lain dan 

menggunakannya;
23. memberantas jentik-jentik nyamuk;
24. mencegah teijadinya pencemaran lingkungan, baik di rumah, 

desa/keiurahan, maupun di lingkungan peniukiman:
25. meìakukan aktifìtas fisik sehari-hari;
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26. tidak merokok, mmum-minuman keras, madat, dan 
menv alali gu nak an nafza serta bahan berbahaya ìain;

27. memanfaatkan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat, Poskesdes, 
Pustu» Puskesmas atau sa rana kesehatan lainnya;

28. pemanfaatan pekarangan untuk iaman obat keìuarga (TOGA) dan 
warung hidup di h alamari masing-masing ni mah atau secara 
bersama-sama (kolektif);

29. melaporkan kematian;
30. mempraktekan Penlaku Hidup Bersih Sehat lain yang dianjurkan; dan
31. saling rnengìngatkan untuk mempraktekan PHBS.

e. Advokasi Kebijakan Fembangiman Desa di Bidang Kesehatan, dalam 
bentuk identifikasi dan analisis basis data layanan uasar, musyawarah 
dusun dan diskusi tematik, review perencanaan desa, fasilitasi kegiatan 
Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), kunjungan keìuarga 
rentan, perivi!sunan Standar Pelayanan Minimal desa, dan pengembangan 
media komunitas.

Rasai 27

(1) Rembuk s tu n t in g  sebagaimana dimaksud dalam Rasai 22 riuruf e, 
dilakukan sebelum musyawarah perencanaan pembangunan 
desa/kelurahan.

(2) Forum rembuk stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Desa/ Lurah yang dihadiri masyarakat dengan 
memperhatikan unsur-unsur:
a. Perangkat Desa/Kelurahan;
b. Badan Permusyawaratan Desa;
c. Tokoh masyarakat;
d. Tokoh agama;
e. Tim perencana kegiatan desa;
f. Pemberdayaan Kesejahteraan Keìuarga;
g. Kader Pembangunan Manusia;
h. Tenaga kesehatan di desa/kelurahan;
i. Tenaga Pendidik di desa/kelurahan; dan
j. Karang Taruna.

(3) Basii rembuk s tu n t in g  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa 
rencana aksi peneegahan dan penanganan stunting yang dimuat dalam 
Beota Acara Basii Rembuk Stunting.

(4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merujuk pada 
intevensi gizi spesifìk dan intervensi gizi sensitive, dengan uraian 
kegiatanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran ifyang merupakan 
bagian tidak ierpisahkan dar! Peraturan Bupati ini.

(5) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dimuat dalam 
dokumen perencanaan pembangunan desa dan dijabarkan dalam 
program kerja Pemerìntah Desa setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua 
Pelaksanaan

Rasai 28

Pelaksanaan peneegahan stunting, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Kelompok sasaran remaja putrì dan wanita usia subur:

1. pendataan;
2. pendampingan ;
3. pemberian tablet tambah darah; dan
4. penyuiuhan kesehatan reproduksi.
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b. Kelompok sasaran seribu bari peri ani a kehìdupan:
1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok 

miskin/kurang energi kronlk dan ibu hamil anemia serta ibu hamil 
yang tafsiran berat janin rendah;

2. pen d ani piu gan dan pemberian tablet tamhah darah untuk ibu hamil ;
3. pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas balita;
4. pomeri ksaan keharnìlan berkualitas;
5. kunjungan rumah ibu hamil, ibu nifas dan bayi barn lahir oleh tenaga 

kesehatan desa;
6. kunjungan rumah oleh kader ke rumah bayi 0-30 (noi sampai tiga 

puluh) bari;
7. promosi dan konseling menyusui melalui pengadaan babbo, liflet, 

banner, lembar batik dan stiker.
8. Pelatihan pemberian makan bagi bayi dan anak;
9. konseling pemberian makan bayi dan anak untuk keluarga seribu bari 

pertama kehidupan;
10. pendampingan keluarga pra MP-ASI;
11. penyebarluasan informasi melalui ber Daga i media promosi (pengadaan 

baliho, liflet, banner, lembar balik dan stiker); dan
12. bantuan pan gan non tunai untuk keluarga seribu bari pertama 

kehidupan.
c. Peningkatan penyediaan air minurn dan sanitasi;
d. Pendataan sasaran pasangan usia subur dan pelayanan Keluarga 

Berencana;
e. Pendataan jenisjaminan kesehatan masyarakat;
f. Pendataan sasaran keluarga miskin dan pemberian bantuan uang tunai 

untuk keluarga miskin dari keluarga seribu bari pertama kehidupan;
g. Penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia 

dini dan pemantauan tumbuh kembang anak;
h. Penyelenggaraan posvandu 8 (delapan) meja;
i. Penyelenggaraan 6 (enam) bari makan pada Pendidikan Anak Usia Dini;
j. Bantuan pan gan non tunai untuk keluarga seribu bari pertama 

kehidupan;
k. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk meningkatkan konsumsi 

keluarga;
l. Pemberian makanan tambahan, pemulihan bagi balita yang kenaikan 

berat bedan dua kulan berturut-turut ìkiak se su ai dea gan umur anak 
dan Bawah Garis Merah;

m. Penyelenggaraan posvandu;
n. Pembentukan dan pembinaan desa siaga;
o. Pembentukan Peraturan Desa tentang Kesehatan Ibu, Bar i Bara Lahir 

dan Anak;
p. Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
q. Verifikasi dan deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; dan
r. Monitoring pasca deklarasi.

Pasaì 29

(1) Pelaksanaan penanganan stunting dilakukan melalui intervensi gizi 
spesifik dan sensitive di Desa dan Kelurahan.

(2) intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive sebagaimana dimaksud 
dal a ni ayat (1) tercantum dalam Pedoman intervensi gizi spesifik dan 
intervensi gizi sensitive sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga 
Pelaporan

Pasal 30

(1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan iaporan pelaksanaan pencegahan dan 
penanganan stunting kepada Bupati melalui Camat setiap 3 (tiga) bulan 
pada tahun berjalan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat 
sasaran 1000 HPK dal am peri od e 1 (satu) tahun, yang terdiri dari:
a. total ibu hamil;
b. jumlah ibu hamil KEK atau Resiko Tinggi:
c. total anak 0-23 bulan;
d. jumlah anak 0-23 bulan terindikasi stunting;
e. jumlah anak 0-23 bulan beresiko stunting; dan
f. jumlah anak 0-23 bulan tidak stunting.

(3) Tingkat konvergensi 1000 HPK dalam penerimaan paket lavanan sciama 
se tahun.

(4) Jumlah dana dari ÀPBDesa/anggaran Kelurahan untuk kegiatan 
pencegahan stunting.

BAB Vili
PENILA1AN KINERJA

Pasal 31

(1) Bupati m elakukan penilaian kinerja kecam atan dan
desa /k e lu rah an  dalam m elaksanakan aksi konvergensi
pencegahan d an  p e n a n g a n a n  S tu n tin g .

(2) Tujuan penilaian kinerja sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
un tuk ;
a. m em astikan kecam atan dan  de sa /k e lu rah an  m elaksanakan 

Aksi Konvergensi;
b. m em berikan tanggapan secara tertu lis hasil penilaian 

kinerja kepada kecam atan dan  d esa /ke lu rahan  tentang 
pelaksanaan Aksi Konvergensi;

c. mengidentifikasi pelaksanaan praktik baik dalam  pelaksanaan 
Aksi Konvergensi pencegahan S tu n tin g  an ta r kecam atan dan 
an ta r desa /ke lu rahan ; dan

d. m em berikan penghargaan berupa piagam dan hadiah 
terhadap pelaksanaan Aksi Konvergensi pencegahan dan 
penanganan  S tu n tin g _

(3) Dalam m elakukan penilaian sebagaim ana dim aksud pada ayat 
(1), Bupati m endelegasikan kepada Tim Koordinasi Pencegahan 
dan Penanganan S tu n tin g  K abupaten.

BAB IX 
KERJASAMA

Pasal 32

(1) Dalam m endukung pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan 
S tu n tin g , Pem erintah Daerah m elakukan kerja sam a dengan
pihak lain.
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(2) Keija sam a sebagaim ana cimiaksud pada  ayat (1) d ilaksanakan 
berdasarkan pada kem anfaatan bagi upaya pencegahan S tu n tin g  
dan kesej ah teraan  m asyarakat berdasarkan Peraturan
Perundang- undangan .

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Rasai 33

(1) Bu pati m elakukan pem antauan  dan  evaluasi terhadap 
peIaksanaan pencegahan dan penanganan S tu n tin g  d i Daerah.

(2) Pelaksanaan pem antauan  dan evaluasi sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan 
Penanganan S tu n tin g .

(3) Piasi ì pem antauan  dan evaluasi pencegahan dan penanganan 
S tu n tin g  sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dilaporkan kepada 
Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali a tau  apabila 
diperìukan.

(4) Laporan basi! monitoring dan evaluasi pencegahan S tu n tin g  
sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) dilaporkan kepada 
G ubem ur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali a tau  
apabila sew aktu-waktu diperìukan.

Rasai 34

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:
a. mengetahm kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan 

Penurunan Stunting
b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan 

Penurunan Stunting;
c. menjadi periimbangan perencanaan dan penganggaran serta 

peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting  dan
d. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk
e. pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

BAB XI 
PEMBIAY AAN

Fa sai 35

(1) Biaya yang tim bul dalam pelaksanaan  pencegahan dan 
penanganan S tu n  tin g  di hehankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Da era h.

(2) Selain bersum ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah K abupaten, biaya sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
dapat bersum ber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negar a;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. A nggaran  P e n d a p a ta n  d an  B elan ja  D esa;dan
d. Sum ber dan a lain yang sali dan tidak mengikat.



-  22  -

Pasal 36

Pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penanganan s tu n tin g  
tercantum  dalam Lampiran yang m erupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan  Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 
2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa (Berita Kabupaten 
Sinjai Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan 
Peraturan  Bupati ini dengan penem patannya dalam Berita D aerah 
Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 09 November 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 09 November 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 202 1 NOMOR 40

Salinari S esu a i D en gan  A slinya

Pangkat : Penata Tk.I/III.d
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 40 TAHUN 2021 
TENTANG PENCEGAHAN DAN 
PENANGANAN STUNTING DI 
DAERAH

PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN 
PENANGANAN STUNTING  DI DAERAH

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

S tu n tin g  adalah kondisi gagal tum buh pada anak  berusia 
di bawah lima tahun  (balita) akibat kekurangan gizi kronis 
dan infeksi berulang teru tam a dalam 1.000 Hari Pertam a 
Kehidupan (HPK), yaitu dari jan in  hingga anak  berusia 23 
bulan. Anak tergolong S tu n tin g  apabila panjang a tau  tinggi 
badannya berada di bawah minus dua standar deviasi 
panjang a tau  tinggi ra ta  ra ta  anak  seum urnya. S tandar yang 
dim aksud terdapat pada buku K esehatan Ibu dan Anak (KIA) 
dan beberapa dokumen lainnya.

G enerasi penerus bangsa harusnya sehat, cerdas, kreatif, 
dan produktif. Jika anak-anak  terakhir dan tum buh dalam 
situasi kekurangan gizi kronis, m ereka akan  menjadi anak  
S tu n tin g . S tu n tin g  pada anak  m encerm inkan kondisi gagal 
tum buh pada anak  bawah lima tahun  (balita) dan akan 
berdam pak pada kualitas sebagai Sum ber Daya M anusia 
(SDM) ketika dewasa, disebabkan ham batan  perkem bangan 
kognitif dan motorik, tidak optimalnya ukuran  fisik tubuh 
serta  gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, S tu n tin g  
m enyebabkan m enurunnya kapasitas intelektual. Gangguan 
struk tu r dan fungsi sa ra f dan sel-sel otak yang bersifat 
perm anen. Selain itu, kekurangan gizi juga m eningkatkan 
risiko penyakit tidak m enular seperti diabetes melitus, 
hipertensi, jan tung  koroner dan stroke.

Berdasarkan Data Riskesdas Tahun 2018, Angka Prevalensi 
Stunting di Kabupaten Sinjai sebesar 42,2 %. Dan Pada Tahun 2019 
Menurut Hasil SSGBI Sebesar 34,28%. Hal Ini Menunjukkan Telah 
Terjadi Penurunan Yang Signifikan Terhadap Angka Prevalensi 
Stunting Di Kabupaten Sinjai, Namun Belum Mencapai Target 
Nasional Sebesar 14%. Kebijakan Penanggulangan Stunting Antara 
Lain Diarahkan Melalui Strategi Intervensi Gizi Sensitive Dengan 
Keterlibatan Lintas Sektor Yang Dilakukan Dengan Berbagai Kegiatan 
Pembangunan Di Luar Sektor Kesehatan Seperti Penyediaan Air 
Bersih, Sanitasi, Pendidikan Gizi, Serta Ketahanan Pangan Dan Gizi. 
Selanjutnya Dilakukan Pula Dengan Pendekatan Strategi “Intervensi 
Gizi Spesifik” Melalui Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 
Dengan Pendekatan Continuum O f Care Yang Dilakukan Pada Setiap 
Siklus Kehidupan Terutama Sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Konvergensi pencegahan S tu n tin g  adalah intervensi yang 
dilakukan secara  terkoordinir, terpadu, dan bersam a- sam a 
m enyasar kelompok sa sa ran  prioritas yang tinggal di wilayah 
pem erintahan terkecil (desa/kelurahan). Penyelenggaraan 
intervensi tersebu t dilakukan dengan m engintegrasikan dan 
m enyelaraskan berbagai sum ber daya mulai pada tahap  
perencanaan  dan penganggaran, pelaksanaan, hingga 
pem antauan  dan evaluasi.
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U ntuk menti u kung term tegrasm ya pelaksanaan
intervensi penurunan  S tu ritin g  di K abupaten Sinjai, m aka 
Peraturan  Bupati ini d isusun  sebagai pedoman bagi 
Rem eri n t ah Daerah dalam m elaksanakan aksi integrasi yang 
akan m em perkuat efektivitas upaya pencegahan S tu n tin g  
mula! dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, 
pem antauan dan evaluasi serta pelaporan, Adapun tu juan  
ditetapkannya Peraturan  Bupati ini adalah u n tu k  
m endukung pencegahan S tu n tin g  pada anak  balita  di 
Kabupaten Sinjai.

2. Kerangka Kebijakan
a. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentar?g kesehatan yang 

mengatur penyeienggaraan upaya perbaikan gizi 
masyarakatmelìputi: arah, tujuan, dan strategi perbaikan gizi 
masyarakat. Tujuan perbaikan gizi adalah meningkatkan 
mutu gizi perorai!gan dan masyarakat. Terdapat empat 
strategi perbaikan gizi masyarakat, vai tu : 1) Perbaikan pola 
konsumsi m akanan yang sesuai dengan gizi se imbang; 2) 
Perbaikan perilaku sedar gizi, aktivitas fisik. dan kesehatan; 
3) Peningkatan akses dan m utu pelayanan gizi yang sesuai 
dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan 4} Peningkatan 
sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

b. Undang- undang No 18 tahun  2012 tentai!g Pangan 
menyebutkan hahwa status gizi masyarakat merupakan 
sai ah sa tu pertimbangan dalam pembangunan pangan dan 
mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG) setiap lima 
tahun.

c. Pencegahan S tu n tin g  m em erlukan intervensi gizi yang 
terpadu, m encakup intervensi gizi spesi fi k dan gizi sensitif. 
Pengalaman global m em injukkan bahw a penyeienggaraan 
intervensi yang terpadu u n tu k  m enyasar kelompok 
prioritas di lokasi prioritas m erupakan kunci keberhasilan 
perbaikan gizi, tum buh  kem bang anak, dan pencegahan 
S tu n tin g .

3. Kendala Penyeienggaraan Pencegahan S tu n tin g
a. Penyeienggaraan intervensi gizi spesi fi k dan sensitif m asih

belum terpadu, baik dari proses perencanaan dan 
pen gan ggaran, pelaksanaan, pem antauan , rnaupun
evaluasi.

b. Kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai 
sektor belum m em prioritaskan intervensi yang terbukti 
efektif.

c. Pengalokasian dan pem anfaatan sum ber day a  dan sum ber 
dana belum efektif dan  efisien. Belum ada kepastian 
pem enuhan kebu tuhan  sum ber dana  u n tu k  pencegahan 
S tu n tin g  di tingkat kabupaten . Potensi sum ber daya dan 
sum ber dana  tersedia dari berbagai sum ber, nam un belum 
d fidenti fikasi dan dìmobilìsasì secare optimal.

d. Terdapat keter'batasan kapasitas penyelenggara program, 
ketersediaan, kualitas, dan  pem anfaatan da ta  u n tu k  
m engem bangkan kebijakan. Program advokasi, sosialisasi, 
kam panye S tu n tin g , kegiatan konseling, dan  keterlibatan 
m asyarakat m asih sangat terbatas, {In s iitu tio n a l C a p a  c ity  
A s s e s s m e n t  f o r  N u trition , UNICEF 2018).

e. Di tingkat Kecamatan dan  desa /k e lu rah an  berbagai



kegiatan yang terkait dengan S ta n tin g  belum terpadu, baik 
dalani penetapan sasaran , pereticanaan kegiatan* peran 
dan tugas an ta r pihak. Akibatnya cakupan dan kualitas 
berbagai pelayanan kurang optimal.

f. Secara um u m , koordinasì program di berbagai tingkat 
ad m inistrasi sangat lem a h .

4. Tujuan Pencegahan Stunting
a. Secara um um , tu juan  pencegahan dan penangariati 

S tu n tin g  adaiah pencegahan S tu n tin g  dal am kerangka 
kebijakan dan  institusi yang ada.

b. Secara k h u su s bertu juan sebagai berikut:
1. M emastikan pencegahan S tu n tin g  m enjadi prioritas 

pem erintah dan m asyarakat di sem ua tingkatan;
2. M eningkatkan kesad arati publik dan perù bah an perilaku 

m asyarakat u n tu k  mencegah S tu n tin g;
3. M em perkuat konvergensi melaiui koordinasi dan 

konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan 
de sa  /  kelu rah an;

4. M eningkatkan akses terhadap m akanan bergizi dan 
m endorong ketahanan  pangan;

5. M eningkatkan pem antauan dan evaluasi sebagai dasar 
u n tu k  m em astikan pem berian layanan yang berm utu, 
peningkatan akuntabiìitas, dan pem belajaran.

B. RUANG UNGKUP KEGIATAN
Kegiatan Pencegahan S tu n tin g ,m enggunakan 2(dua) pendekatan 
intervensi meliputi:
1. Intervensi gizi spesi fi k dengan sasaran:

a. Ibu ham il, meliputi:
1. pem berian m akanan tam bahan pada ibu ham il u n tu k  

m engatasikekurangan energi dan  protein kronis;
2. pem berian suplem entasi tablet tarnbah dar ah;
3. pem eriksaan keham ilan secara teratur;
4. pencegahan periularari infeksi HIV, sifilis, dan 

hepatitis dati ibuke anak;
b. Ibu m enyusui dan anak  usia  0-23 bulan meliputi:

1) Prom osi dan konseling menyusui, term asuk mendorong 
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif 
sampai anak berusia 6 bulan;

2) Promosi dan Konseling pemberian m akanan tam bahan 
(PMT) bayi dan anak;

3) Penatalaksanaan anak  gizi buruk;

4} Pemberian m akanan  tam bahan  pem ulihan bagi anak 
kurus;

5) Pem antauan dan promosi pertum buhan  anak;
6) Pemberian suplem entasi kapsul vitamin A;
7) Pemberian im unisasi lengkap;

8) Pemberian suplem entasi zink u n tu k  pengobatan diare;
9) Penerapan pelaksanaan M anajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBSj;
10) Pencegahan dan pengobatan kecacingan; dan
11) K u rij ungan nifas dan  neonatal se su ai standar.
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c. Anak usia  24-59 bulan  meli putì:
1) Re n a  tal a  k san aan  gizi buruk;
2) Pemberian m akanan tam bahan  pem ulihan bagi anak 

kurus;
3) Pem antauan dan promosi pertum buhan  anak;
4} Pemberian suplem entasi kapsu i vitamin A;
5) Pemberian suplem entasi zink u n tu k  pengobatan diare;
6) Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); 

dan
7) Pencegahan kecacingan.

d. Remaja pu tii dan  wanita u sia  subur melalui pem berian 
suplem entasi tablet tam bah dar ah , pelayanan kesehatan 
reproduksi terpadu.

2. Intervensi gizi sensitif dengan sasaran  m asyarakat um um
dan keluarga meliputi:
a. penyediaan akses air bersih, air ìayak m inum  dan sam tasi 

yang layak;
b. forti fi kasi bahan p angari;
c. penyediaan akses pelayanan Keluarga Berencana(KB);
d. penyediaan akses Jam inan Kesehatan Nasional (JKN);
e. penyediaan jam inan  persalianan universa! (jampersal);

f. pendidikan pengasuhan pada orang tua;
g. pendidikan anak  usia  diro universa!;
h. pendidikan gizi m asyarakat;
i. edukasi gizi serta  kesehatan  seksual dan reproduksi pada 

remaja;
j. b an tuan  dan jam inan  sosia! bagi keluarga miskin;
k. peningkatan ketahanan  pangan dan gizi; dan
l. posyandu .

C. PERAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pemerintah Daerah

a. U ntuk m env e len ggarakan intervensi gizi spesitik dan gizi 
sensitif secara terpadu dan terarah agar tepat melayani 
kelompok sasaran  dan  tepat lokasi de sa /  kelurah a n , 
pem erintah daerah m em punyai peran strategis, sebagai 
berikut:
1. M erum uskan dan m enyusun kebijakan kabupaten  yang 

m em uat kam panye publik dan kom unikasi perù bahan 
perilaku u n tu k  m eningkatkan kesadaran  publik dan 
perù bahan perilaku m asyarakat dal am pentì runan  
S tu n tin g;

2. M emastikan p e r e t i  canaan dan penganggaran
program / kegiatan u n tu k  intervensi prioritas, khususnya 
di lokasi dengan Angka Prevelansi S tu n tin g  tinggi 
dan / atau  kesenjangan cakupan  pelayanan yang tinggi;

3. M encanangkan komitmen ber sam a an ta ra  pem erintah 
kabupaten , keeam atan, d esa /k e lu rah an  dan u n su r 
m asyarakat u n tu k  m endukung penuh upaya 
pencegahan S tu n tin g  secara konsisten dan 
berkelanj u tan  ;
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4. Menyelenggarakan pelatihan un tuk  peningkatan 
kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten 
terkait dan apara t desa /ke lu raban  dalam  m elaksanakan 
aksi korivergen si / aksi integrasi pencegaban S tu n tin g;

5. M engkoordinasikan peningkatan peran kecam atan dan 
pem erintah de s a /  keìurahan dalam menyelenggarakan 
intervensi prioritas, term asuk dalam m engoptimalkan 
su m ber dava, sum ber dan a, dan pem utakhiran data  
melalui sistem  m anajem en d a ta  yang terkait dengan 
pencegaban S tu n tin g ,

6. Menyelenggarakan rem bug s tu n tin g  tah u n an  dengan 
m elibatkan u n su r  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
dan  instansi terkait, d esa /ke lu raban , organisasi 
kem asyarakatan, aso siasi prole si, perguruan tiraggi, 
dun ia  u sah a  dan  pibak lainnya yang terkait dengan 
upaya pencegaban S tu n tin g;

7. M emastikan rencana program /kegiatan u n tu k  intervensi 
gizi spesifik dan gizi sensitif hasil rem bug S tu n tin g  yang 
tei ah disepakati, d im uat dalam  dokum en pereticanaan 
dan  penganggaran;

8. M emaksimalkan pem anfaatan APBD dan  D ana Alokasi 
K husus (DAK) u n tu k  program layanan intervensi gizi 
spesifik dan gizi sensitif;

9. M elakukan pengaw asan terhadap  pelaksanaan kegiatan 
pencegaban S tu n tin g  yang dilakukan oleh 
d esa / keìurahan ;

10. M elakukan penilaian kìnerja desa /k e lu rab an  dalam 
pencegaban S tu n tin g  sebagai tu  gas pem binaan dan 
pengaw asan ;

11. M empublikasikan hasil capaian kinerja pencegahan 
S tu n tin g  di wilayahnya;

12. M engkoordinasikan ban tuan  dari m asyarakat, dunia 
u saha , serta  pihak lainnya yang terkait dalam  upaya 
pencegahan S tu n tin g  ke kelompok sasaran  dan lokasi
desa /ke lu raban ;

13. Memperbaiki pengelolaan layanan u n tu k  intervensi gizi 
prioritas dan m em astikan babw a sasaran  prioritas 
memperoleh dan m em anfaatkan paket intervensi yang 
disediakan bagi kelompok sasaran .

b. Carnai bertindak selaku koordinator intervensi
pencegaban S tu n tin g  di tingkat kecam atan, berperan
m elakukan:
1. Pertem uan secara berkala dengan apara t tingkat 

kecam atan, tingkat d esa /ke lu raban , dan  m asyarakat 
u n tu k  m em bahas perencanaan dan kem ajuan intervensi 
pencegaban S tu n tin g;

2. Memberikan dukungan dalam m elaksanakan 
pem antauan  dan  verifikasi d a ta  dan m elakukan 
pendam pingan pelaksanaan kegiatan di tingkat 
desa /ke lu raban ;

3. M eny am paikan laporan perke ni bangan pelaksanaan 
pencegahan S tu n tin g  secara perì od ik kepada Bupati 
dengan tem busan  Kepala Bappeda/OPD yang 
m enangani perencanaan pembangu nan setiap triw ulan.
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c. Pero eri n t ah desa /k e lu rah an  berperan m elakukan upaya 
m endukung program kegiatan pem bangunan yang menjadi 
prioritaskabupaten  d alani pencegahan S tu n tin g  sesuai 
dengan kewenangannya sebagaim ana Undang- Undang 
nom or 6 Tabuli 2014 teu tang  desa dan keten tuan  
peraturan  perùndangan lainnva:

1. Sinkronisasi dal arri perencanaan dan penganggaran
program dan kegìatan pem bangunan
desa /k e lu rah an  yang relevan m endukung pencegahan 
S tu n tin g  yang dapa t didanai oleh D ana Desa dan dan a  
Pem bangunan Kelurahan;

2. M en so si ali sasikan  kebijakan pencegahan S tu n tin g
kepada m asyarakat dan m em astikan setiap sasaran  
prioritas m enerim a dan m em anfaatkan paket layanan 
in terre  usi gizi prioritas. Implementasi kegiatan
dilakukan bekeija sam a dengan Kader Pem bangunan 
M anusia (KPM), pendam pm g Program Keluarga H arapan 
(PKH), petugas puskesm as, bidan desa /ke lu rahan , dan 
kader posyandu, petugas Keluarga Berencana (KB) serta 
B abìnsa dan Babinkam tìbm as;

3. M elakukan pendataan  terhadap kelompok sasaran , 
perm asalahan terkait S tu n tin g , cakupan layanan dasar 
kepada m asyarakat, kondisi penyedia layanan, dan 
sebagainya;

4. Pem bentukan dan  pengem bangan Rum ah
D esa/K elurahan Sehat (RDS) sebagai sekretariat
bersam a yang berfungsi u n tu k  ruang  belajar bersam a, 
penggaiian aspirasi, ak tualisasi budaya, aktivitas 
kem asyarakatan, akses informasi serta  forum 
m asyarakat peduli kesehatan , pendidìkan dan sosia!;

5. M enyelenggarakan rem buk S tu n tin g  d esa /ke lu rahan ;
6. T ersusunnya rencana aksi pencegahan S tu n tin g  di 

desa /ke lu rahan ;
7. M enpapkan Kader Pem bangunan M anusia (KPM) dan 

pelaku d esa /ke lu rahan  lainnya yang terkait dengan 
pencegahan S tu n tin g;

8. M eningkatkan pel avariali posyandu, penm gkatan 
layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup 
sehat pad a  PAUD, dan lainnya dal aro upaya pencegahan 
S tu n tin g ;

9. M eningkatkan a tau  m e m b a n p n  sarana  dan p rasarana  
intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya.;

10. M eningkatkan kapasitas apara t d esa /ke lu rahan , KPM, 
dan m asyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan 
oleh pem erintah m aupun lembaga non pem erintah 
lainnya, dal am rangka m em perkuat pem an tauan  dan 
pengendalian serta  evaluasi peiaksanaan  pelayananan 
kepada seluruh  sasaran  prioritas serta 
mengkoordinasikan pendataan sasaran  dan 
pem utakhiran  d a ta  secara rutili.

11. Pem antauan peiaksanaan program / kegiatan 
pencegahan S tu n tin g .

12. M elakukan evaluasi terhadap peiaksanaan pencegahan 
S tu n tin g , m engukur capaian kinerja desa /ke lu rahan , 
dan  melaporkan secara periodik setiap triwulan kepada 
Bupati melalui cam at;

\
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13. M elakukan perniitakhiran data  secara berkala sebagai 
dasar penyusunan  rencana program /kegiatan  
peneegahan S tu n tin g  tali un berikutnya.

2. Lem daga / Organi sa si /  In stari si Non - Rem erin ta h
U ntuk m enyukseskan upaya peneegahan S tu n tin g , 

pem erintah provinsi, pem erintah kabu paten, m aupun 
pem erintah d e sa / kelurahan  dapat memberikan ruang bagi 
lem baga/ organisasi /  instansi non pem erintah saperti an tara  
ìain: m asyarakat m ad ani, perguruan t i r ic i ,  dun ia  usaha, 
m aupun  donor u n tu k  berperan aktif m em bantu m endukung 
program /kegiatan ter kart dengan intervensi gì zi spesiti k dan 
gizi sensitif pada iokasi/kelu rahan  yang telah disepakati 
bersatna.

Peran aktif yang dapat d ilakukan oleh 
lem baga/ organi sa s i/ instatisi n o n - pe m e ri n tah dim aksud 
dapat berupa ban tuan :
a. Pendanaan;
b. Tenaga ahli;
c. Pelatihan kepada a parai;
d. Penyuluhan dan  pendam pm gan;
e. Kampanye pola hidup sehat;
f. Peralatan;
g. B angunan  d an  a ta u  b ah an  b an g u n an ;
h. Penyaluran obat-obatan, bahan  m akanan , dan vitamin;
i. dan sebagainya.

Dalam rangka efektivitas dan  efisiensi pemberian 
ban tuan , pem erintah d aerali dan d esa / kelurahan  perlu 
m elakukan sosialisasi, k nord m asi, dan m engarahkan 
I e m b aga /  o rgan i sa si / 1 n s tan  si non- pem erintah, agar jen is 
ban tuannya  tepat kepada kelompok sasaran . Adapun 
m ekanism e pem berian ban tuan  dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan.

D. ORO ANI SASI
G una m elaksanakan upaya peneegahan S tu n tin g  perlu dibent.uk 
Tim Koordinasi dan Ti ni Kelompok Keria Peneegahan dan 
penanganan S tu n tin g  pada:
1. Pem erintah kabu paten yang su su n an  keanggotaannya terdiri 

dar! Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi lin tas 
sektor, organisasi a tau  lembaga kem asyarakatan sosial 
d an / a tau  protesi yang relevan, perguruan tinggi, dun ia  usali a 
dan media;

2. S usunan  keanggotaan tim di tingkat kecam atan dan
desa /k e lu rah an  dibentuk sesuai kebu tuhan  m asing-m asing 
dengan m elibatkan perangkat kecam atan dan 
d e sa  /  k e 1 u r ali an serta  organisasi a tau  lembaga
kem asyarakatan sosial d a n /a ta u  protesi yang releva n tingkat 
kecam atan dan  d esa /ke lu rahan  dengan m elibatkan Kader 
Peni bangu n an M anu sia  (KPM), pendam ping Program
Keluarga H arapan (PKH), petugas puskesm as, bidan 
d esa /ke lu rahan , dan kader posyandu, petugas Keluarga 
B erencana (KB) serta  Babinsa dan  Babinkaxntibmas.
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Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Pencegahan
S tu n tin g  dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Keija
a. Tim Koordinasi d a n  Tim Kelompok Kerja a tau  nam a 

lainnya dim aksud m erupakan organisasi 
nonstruk tural;

b. S usunan  anggota Tim Koordinasi dan tugas Tim 
Kelompok Keija a tau  nam a lainnya disesuaikan dengan 
kewenangan baik ditingkat kabupaten , kecam atan dan 
desa / kelurahan;

c. S usunan  keanggotaan Tim Koordinasi dan  Tim 
Kelompok Kerja a tau  nam a lainnya m asing-m asing 
ditetapkan dengan K eputusan Bupati u n tu k  tim di 
tingkat Kabupaten, K eputusan Cam at u n tu k  tim di 
tingkat Kecamatan, dan  K eputusan Kepala D esa/Lurah 
u n tu k  tim di tingkat D esa/K elurahan.

2. Struktur Organisasi
a. Pemerintah Kabupaten:

1. Susunan  keanggotaan Tim Koordinasi a tau  nam a 
lainnya terdìri dari Kepala OPD dan  Instansi a tau  yang 
setingkat bagi lembaga a tau  organisasi non 
pem erintah;

2. Tim Koordinasi sebagaim ana dim aksud angka 1) di 
a ta s  d itetapkan dengan K eputusan Bupati;

3. S usunan  keanggotaan Tim Kelompok Keija a tau  nam a 
lainnya terdiri dari Pejabat Eselon tiga d a n /a ta u  em pat 
a tau  setingkat bagi organisasi a tau  lembaga 
non pem eri n ta h .

b. Tugas Tim Koordinasi sebagai berikut:
1. M engarahkan kebijakan perencanaan dan anggaran 

pencegahan
S tu n tin g  terintegrasi secara berkelanjutan;

2. M engkoordinasikan keterpaduan kegiatan dalam upaya 
pencegahan S tu n tin g  dengan berpedom an pada 
keten tuan  Peraturan Perundang-undangan;

3. M ensosialisasikan rencana intervensi pencegahan 
S tu n tin g  terintegrasi kepada seluruh pemangku 
kepen tingali;

4. Mem fasi li tasi peningkatan kem am puan dan kapasitas 
pengelolaan upaya pencegahan S tu n tin g;

5. M endukung upaya aksi konvergensi 
pencapaian tu ju an  pencegahan S tu n tin g;

6. M engkoordinasikan dan menyiapkan 1 aporan hasil 
pelaksanaan  pem antauan  dan  e vai u a  si.

c. Tim kelompok keija tugas dan  su sunannya  sebagai beriku:
1. Bidang Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan 

Evaluasi bertugas : m enyiapkan kebijakan terkait 
upaya pencegahan S tu n tin g ; m elakukan perencanaan 
konvergensi pencegahan S tu n tin g  berbasis bukti; 
m elakukan deteksi dini secara berkesinam bungan 
u n tu k  mengidentifikasi perm asalahan S tu n tin g;  
m em ecahkan perm asalahan  yang bersifat um um  dalam 
pengelolaan kegiatan pencegahan S tu n tin g ;

1
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2. Bidang kesehatan bertugas: memfasilitasi akses 
pelayanan gìzi, u tam anya gizi prioritas, dan 
peningkatan kualitas hidup dan  lingkungan sehat; 
m eìakukan pem binaan, monitoring, dan  evaluasi 
terhadap  peningkatan pengetahuan dan derajat 
kesehatan  m asyarakat; m eìakukan fasilitasi dal am 
ben tuk  pem binaan, koordinasi, so siali sa si pedoman, 
bimbingan teknis, su perdisi, konsultasi, monitoring 
dan evaluasi bagi jejarxng kesehatan  hingga tingkat 
de sa  /  kelu r ah an ; memfasilitasi peningkatan upaya 
promotif, preventif dengan tetap m elaksanakan kuratif, 
dan  rehabilitatìf terhadap pencegahan S tu n tin g ; 
Fasilitasi pengem bangan kem itraan dengan seluruh 
pem angku kepen tingali dal am upaya pencegahan 
S tu n tin g;

3. Bidang ketahanan  pangan bertugas: m eìakukan 
pengendalian d alani rangka m enjam in sistem 
ketersediaan pangan term asuk  dalam hai jurnlah dan 
jen is  serta  kestabilannya; mengkoordinasi sistem 
di stri bu si pangan yang m encakup aspek aksesibilitas 
baik secara fisik dan  ekonomi secara m erata; 
m eìakukan pengaw asan kualitas pangan di tingkat 
produsen, penyalur m aupun konsum en; m eìakukan 
disem inasi, advokasi dan sosialisasi serta  fasilitasi 
kepada m asyarakat sebagai upaya peningkatan 
kesadaran , pengetahuan, dan perilaku serta 
kem am puaii dalam  konsum si pangan sehat (m akanan 
yang beragam, bergizi seim bang dan amari};

4. Bidang Perni uki man dan Air Bersih bertugas: 
m eìakukan pem binaan pelaksanaan ketentuan  
pera tu ran  perundang- undangari dalam pengelolaan 
perm ukim an dan air bersih deserta turunannya; 
memfasilitasi pengem bangan upaya m eningkatkan 
kesehatan  lingkungan term asuk  akses sanitasi yang 
layak d ian taranya melalui program sanitasi total 
berbasis m asyarakat; memfasilitasi peningkatan fungsi 
perm ukim an dan akses air bersih yang dapat 
m endukung perilaku sehat guna terciptanya 
lingkungan bersih dan sehat; memfasilitasi 
peningkatan dan pem antauan rutili kualitas air bersih 
dan air m inum  bagi m asyarakat;

5. Bidang Komunikasi Edukasi dan  Informasi bertugas; 
m eìakukan k am pan  y e h idup sehat dalam rangka 
pem binaan dan pendarri pingan guna m em perkuat 
ketahanan  keluarga sebagai upaya m endukung 
perubaiian perilaku u n tu k  m ew ujudkan keluarga 
berkualitas; m eìakukan pengem bangan upaya u n tu k  
m engedukasi hidup sehat bagi m asyarakat; m eìakukan 
kom unikasi, sosialisasi, disem inasi dan advokasi upaya 
pencegahan S tu n tin g  kepada pem angku kepentingan 
dalam upaya m erri beri kan dukungan perlindungan 
kepada m asyarakat; m eìakukan fasilitasi peningkatan 
akses dan penguatan, pem berdayaan keluarga melalui 
upaya promotif produktif; memfasilitasi penyediaan 
akses Pen di di kan Anak Usia Dini (PAUD), promosi 
stim ulasi anak  u s ia  dini, dan pem antauan tum huh 
kem bang anak  bagi m asyarakat; memfasilitasi 
penyediaan konseìing kesehatan  dan reproduksi u n tu k

I
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rem aja di sekolah, Dal ani m ew ujudkan keterpaduan 
perencanaan dan pelaksanaan tu gas Tim Koordinasi 
dan Tim Keiompok Kerja a tau  riama lainnya, 
dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang m enangani 
u ru san  perencanaan pem bangunan. Adapun sesuai 
k e wen angari d alani perencanaan , pelaksanaan dan 
monitoring e vai nasi, terkait tugas teknis bidang pada 
Tim Keiompok Kerja pencegahan S tu n tin g  
doìaksanakan oleh Organisasi Perangkat Desa (OPD) 
teknis, instatisi vertikal, lem baga/organisasi 
kem asyarakatan dan protesi, perguruan tinggi yang 
kom peten serta dunia usaha,

E. PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENCEGAHAN STUNTING
MELALUI AKSI KONVERGENS1
Peran Perangkat daerah inti dalani pencegahan S tu n tin g  

melalui aksi konvergensi d ia tu r sebagai berikut;
1. Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah (Bappeda), 

bertindak selaku koordinator perencanaan dan  penganggaran 
serta  pengendalian dan  e vai oasi pem bangunan daerah, 
m empunyai peran strategis d alani upaya pencegahan 
S tu n tin g .

a, Tahap perencanaan
Secara um iim , Bappeda a tau  riam a lainnya di tingkat 

kabupaten  sesuai kewenangan memiliki peran an te ra  lain

1) M enyusun dan m e n so si ai ì sa si kan kebijakan daerah 
yang m endukung upaya pencegahan S tu n tin g ;

2) Mengawal konsistensi program /  kegi a ta n , indikator, 
dan  lokasi dal am KUA/PPAS dengan RKPD;

3) Berkoordinasi deng€m Perangkat D aerah yang 
m enangani u ru san  di bidang keuangan daìarn 
memverifikasi kesesuaian  program /kegiatan, indikator, 
dan lokasi dai am rancangan Dokumen Penggunaan 
Anggaran (DPA) OPD dengan RKPD/ Renja OPD.

Pada saa t yang sam a, Bappeda atau  narri a lainnya di 
tingkat K abupaten memiliki peran sehagai berikut :

a) M elakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah 
dal ani m erum uskan usu lan  d esa /k e lu rah an  terkait 
dengan intervensi gizi spesi fi k dan  gizi seri si ti f, u n tuk  
d isesuaikan  dengan kewenangan kabupaten;

b) Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah (SETDA) 
u n tu k  m em persiapkan pelaksanaan  rem bug S tu n tin g  
p ada  forum lin tas OPD dengan m elibatkan Perangkat 
Daerah Pro vinsi, Pem erintahan Desa /  Kel u r ah  ari, 
Dewan perwakilan rakyal D aerah (DPRD), dan 
perwakilan un  su r m asyarakat;

c) Mengkoordinir penyiapan proposai pengajuan DAR 
oleh Perangkat Daerah terkait;

d) Mem asti kan program /kegiatan, indikator,
pendanaan , dan  lokasi dalam rancangan Rancarla 
Kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait dengan 
pencegahan S tu n tin g , sud ah  sesuai dengan
peraturan  h u p a ti/ walikota ten tang  RKPD, pada saat 
evaluasi rancangan  akhir renja OPD.

L



-  3 3 -

b. Tahap Pelaksanaan
Dal am tahap  pelaksanaan, Bappeda se su ai

kewenangannya memiliki peran an ta ra  lain :
1) m engkoordinasikan pelaksanaan Aksi 

Konvergensi/Àksi Integrasi;
2) berkoordinasi dengan OPD yang m em punyai lingkup 

tugas dan fungsi dal ani bidang kom unikasi, informasi, 
dan statistik  serta  Perangkat Daerah terkait lainnya 
dalam peningkatan a tau  pem bangunan sistem 
m anajem en da ta  S tu n tin g;

3} berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam 
pengaw asan dan pem antauan  pelaksanaan kegiatan, 
serta  pem m usan  strategi pem eeahan m a sai ah.

c. Tahap Pem antauan dan Evaluasi
Bappeda sesuai kew enangannya, dalam tahap  

pem antauan  dan evaluasi, berkoordinasi dengan 
perangkat Daerah terkait dalam  penyusunan  laporan basii 
capaian k ineija  pencegahan S tu n tin g  pada tingkat 
kabupaten dan  desa /ke lu rahan ,

2. D inas Kesehatan (Dinkes) memiliki tugas u lam a dan 
kewenangan di sektor kesehatan , memegang peranan penting 
dalam upaya pencegahan S tu n tin g  di tingkat Kabupaten, 
u tam anya terkait denganberbagai intervensi gizi spesifìk, 
Dinkes h a ru s  m em astikan alokasi anggaran u n tu k  
program / kegiatan yang terkait dengan intervensi prioritas 
u n tu k  sasaran  prioritas terpenuhk  Selanjutnya, intervensi 
pendukung dapat dilakukan apabila intervensi prioritas telah 
terpenuhi. U ntuk wilayah-wilayah terten tu  se perii wilayah 
endemi, rawan pangan, a tau  terkena bencana, perlu 
m e ni p ri o ri task an intervensi yang sesuai dengan kondisinya.

U ntuk m em astikan intervensi gizi spesifìk tersebut dapat 
diakses dan dim anfaatkan oleh kelompok sasaran  dan 
konvergensi upaya pencegahan S tu n tin g  di tingkat kabupaten  
berjalan secata optimal, D inkes K abupaten perlu m elakuakn 
sejum iah peran sesuai dengan tahapan  perencanaan, 
pelaksanaan, serta  pem antauan  dan  evaluasi.
a. Tahap Perencanaan

Secara um um , Dinkes K abupaten sesuai 
kewenangannya memiliki peran dalam  m enyusun dan 
m ensosialisasikan kebijakan daerah, m em adukan sum ber 
pendanaan, serta m engem bangkan sistem  m anajem en 
data  terkait pencegahan S tu n tin g .

Secara lebih spesifìk, beberapa peran  kunei yang 
dapat dilakukan oleh dinkes ad al ah sebagai berikut:
1) M elakukan koordinasi dan  bekerja sam a, dengan 

Perangkat daerah lain di tingkat Kabupaten, u tam anya 
u n tu k  kegiatan yang beri n  san dengan Perangkat 
Daerah lain, an ta ra  lain program peningkatan akses 
m asyarakat terhadap  san itasì yang ìayak dan program 
kam panye perubahan  perilaku;

2) Mengawal usu lan  rencana program /kegiatan terkait 
pencegahan S tu n tin g  m asuk  dalam  rencana 
pem bangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda;

3) Mendorong m unculnya ri set di m asyarakat terkait 
dengan pelacakan akar m asalah  S tu n tin g  m aupun  
intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di 
daerah setem pat.
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b. Tahap Pelaksanaan
Secara um um , Dinkes K abupaten se su ai

kewenangannya berperan m engkoordinasikan
pelaksanaan dan pengendalian program /  kegiatan terkait
pencegahan S tu n tìn g , m engidentifikasi kendala dan 
strategi m engatasinya, serta  m cnyusun lap orari 
perkem bangan pelaksanaan  program /  kegiatan secara 
berkala.

Secara lebih spesifìk, beberapa peran  kunci yang 
dapat dilakukan oleh Dinkes a tau  riam a ìainnya adulali 
sebagai berikut:
1) M eningkatkan so si ali sa si kebijakan pencegahan

S tu n tìn g  kepada m asyarakat dan  pem angku 
kepentingan lainnva;

2) Pem binaan kepada UPT kesehatan  dal am peningkatan 
s ta tu s  gizi dan pengetahuan gizi m asyarakat;

3) M elaksanakan strategi promosi kesehatan;
4) Mendorong kebijakan di rìaerah terkait strategi 

kom unikasi perubahan  perilaku dan kom unikasi an ta r 
pribadi yang disesuaikart dengan konteks lokai;

5) M engembangkan sistem  surveiìans gizi lokai disertai 
dengan sistem  deteksi k asu s  dan  ru jukan  yang akurat, 
cepat d an  mem ad ai ;

6) Peni beri a n su p 1 e m en tasi gizi pada ibu ham il dan bai ita;
7) Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil 

Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi;
8) Penyediaan dan  pe n d i stri h u si an suplem entasi gizi 

mikro pada rem aja pu tii, w anita usta subur, ibu hamil, 
dan  bayi di bawah lima tah u n ;

9) M eningkatkan pelayanan persalinan di Pasilitas 
Pelayanan Kesehatan;

i 0) Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
m ena ngani u rosari di hi dan g pekeijaan um um  dal am 
pelaksanaan  program Sari itasi Total Berbasis
m asyarakat (STBM);

11) Penyediaan lavali an pengendalian penyakit fìlariasis 
dan kecacingan.

c. Tahap Pem antauan dan  Evaluasi
Secara um um  pada tahapan  pem antauan  dan 

evaluasi, Dinkes Kabupaten sesuai kewenangannya 
memìliki peran  dalam m elaksanakan pem antauan  dan 
evaluasi hasil akhir rencana sebagai d asa r m engukur 
capaian kinerja, u n tu k  selanju tnya m enyusun laporan 
hasil pem antauan  dan evaluasi, serta  capaian kinerjanya.

3. D inas Pekeijaan Umum dan  Penataan  Ruang (DPUPR) 
memiliki peran periting dalam penanganan intervensi gizi 
sensitif, khususnya  (a) peningkatan pelayanan penyediaan air 
bersih, dan  (b) sarana  san itasi. Dalam tahap  perencanaan 
program /kegiatan terkait intervensi gizi sensitif, DPUPR a tau  
n am a lainnya perlu berkoordinasi dengan d inas Ìainnya, 
saperti Perangkat Daerah yang m enangani u rusan  kesehatan, 
dan Perangkat Daerah yang m enangani u ru san  
pem berdayaan m asyarakat dan  Desa / Kel u rah an . Koordinasi 
lin tas Perangkat D aerah diperlukan u n tu k  m em astikan 
keselarasan program /kegiatan, target sasaran , dan  lokus.
Pe libatali Perangkat daerah  di tingkat kabupaten , y ai tu

\
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Perangkat daerali yang m enangani u ru san  energi sum ber 
dayam inerai dan Perangkat Daerali yang m enangani u rusan  
lingkungan hidup dan  kehu tanan  juga  diperlukan un tuk  
m em astikan p rasyarat program /kegiatan, saperti tersedianya 
sum ber air bersih.

Pembiayaan intervensi g izi sensitif berasal darà berbagai 
sum ber anggaran tingkat pem erintah sesuai dengan 
kewenangan masing- masing. U ntuk m em astikan 
konvergensi upaya pencegahan S tu riti ng. te ru ta  ma intervensi 
gizi sensitif beijalan opti mai, D inas Pekerjaan Umum atau  
nam a lainnva di kabupaten  perlu m enjaìankan sejum lah 
peran sesuai dengan tahapan  perencanaan, pelaksanaan, 
serta  pem antauan  dan evalu asi,

a. Tahapan perencanaan
D inas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) 

sesuai kew enangannya memiliki peran  dalam m enyusun dan 
m ensosialisasikan kebijakan daerah, m em adukan sum ber 
pendanaan, serta  berkoordinasi dengan Perangkat Daerah 
lainnya dalam perùm usan  usu lan  d esa /k e lu rah an  terkait 
pencegahan S tu n tin g .

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kabupaten 
adalah sebagai berikut;

1) Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain, seperti 
D inas Reseli atan dan D inas Pem berdayaan M asyarakat 
dan  Desa a tau  nam a lainnya di tingkat kabupaten  
u n tu k  penyusunan kegiatan yang beririsan, an ta ra  lain 
program peri in gkatan  akses m asyarakat terhadap 
sani tasi lavak dan penyediaan air bersih;

2) M enyusun rencana program / kegiatan, indikator, 
pendanaan , dan lokasi terkait pencegahan S tu n tin g  
dalam  rangka penyusunan  Renja Perangkat Daerah, 
u n tu k  d ibahas dalam rem bug S tu n tin g ;

3) Mengawal usu lan  rencana program /kegiatan terkait 
pencegahan S tu n tin g  m asuk  dalam rencana

pem bangunan daerah, di baw ah koordinasi Bappeda atau  
nam a lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan
Secara um um , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

ruang (DPUPR) sesuai kew enangannya memiliki peran 
dalam  m engkoordinasikan pelaksanaan dan  pengendalian 
program /kegiatan terkait pencegahan S tu n tin g , u n tu k  
kem udian m enyusun laporan perkeinbangan pelaksanaan 
program /kegiatan, identifikasi Rendala, dan strategi 
m engatasinya secara berkala.

Secara lebih spesifik, peran kunci D inas Pekerjaan 
Umum dan Penataan ruang (DPUPR) a tau  nam a lainnya 
adalah mendorong partisipasi m asyarakat desa /k e lu rah an  
dalam  pem bangunan sarena  dan  p rasa ran a  air bersih 
(PAMSIMAS/ SPAM Perde saan/K elurahan) dan sani tasi 
perd esaan  /  kelurahan  (Sanitasi Perdesaan /  Kelu rah an
Padat Karya).
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c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Secara um um , DPUPR se su ai kewen angari ny a , 

memiliki peran m elaksanakan pem antauan  dan evaluasi, 
serta  m enyusun laporan hasil pem antauan  dan  evaluasi 
yang juga m em uat eapaian kinerja pelaksanaan 
program /  kegiatan terkait pencegahan S tu n tin g .

4. D inas Pendidikan, selaku perangkat daerah pelaksana u rusan  
pe meriti tah bidang pendidikan, dalam  upaya pencegahan 
S tu n tin g  m empii m a i tugas dan  fungsi dalam:
a. Peningkatan akses pendidikan bagi m asyarakat;
b. Peningkatan kesadaran , komitmen dan praktik 

pengasuhan  dan gizi ibu dan anak;
c. Peningkatan kapasitas pendidik dan  tenaga kependidikan ;
d. Penetapan kurikulurn muatan lokal dengan

memasukkan materi yang lebih berorientasi pada gizi. 
Keempat aspek tersebut tercakup dalam intervensi gizi

sensitif yang pem biayaannya berasal dan  berbagai sum ber, 
baik pe m enu tah  m aupun n on-pe ni e ri n t a h sesuai dengan 
pera tu ran  dan  ketentuan yang berlaku . Sesuai amati at 
pera tu ran  perundangan, dalam u rusan

pendidikan, pem enntah prò vinsi mem punyai kewenangan di 
tingkat pendidikan m enengah a ta s  dan  sederajat.

Sejalan dengan pendekatan kon verge risi
program /  kegiatan pencegahan S tu n tin g  yang digagas oleh 
Pem erintah, Dinas Pendidikan memiliki peran dalam  aspek 
perencanaan ,pelaksanaan , pem antauan dan evaluasi.

1 ) Tahap perencanaan

Dinas Pendidikan, sesuai kewen an ga n ny a memiliki 
peran dalam m enyusun, men so si al isasikan kebijakan 
daerah, dan m em adukan sum ber pendanaan.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang 
dapat diiakuakn oìeh D inas Pendidikan ad al ah se b a gai 
berikut:

a) Berkoordinasi dengan Perangkat daerah yang 
m enangani u ru san  kesehatan  dan Perangkat Daerah 
yang m enangani u ru san  peniberdayaan m asyarakat 
dan  desa/K elurahan  u n tu k  m em persiapkan 
program /kegiatan yang ben ri san;

b) M enyusun rencana program /kegiatan, ìndikator, 
pendanaan, dan lokasi terkait pencegahan S tu n tin g  
u n tu k  d ibahas dalam rem bug S tu n tin g;

c) Mengawal u su Iati rencana program /kegiatan terkait 
pencegahan S tu n tin g  m asuk  dalam rencana 
pem bangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda 
atau  nam a lainnya.

2) Tahap Pelaksanaan
Secara um um , D inas Pendidikan sesuai 

kewenangan ny a berperan dalam  m elakukan koordinasi 
pelaksanaan  dan pengendalian program /kegiatan  terkait 
pencegahan S tu n tin g , identifìkasi kendala dan strategi 
m engatasinya secara berkala, serta  m enyusun laporan 
perkem bangan pelaksanaan  program /kegiatan.



-  3 7 -

Secara lebih spesi fik, beberapa peran kunci yang 
dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan 
se su ai kewenangannya ad al ah sebagai berikut;

a) Berkoordinasi dengan D inas Pemberdayaan 
M asyarakat dan Desa atau  nam a lainnya dal am 
pelatihan bagi peningkatan kompetensi pendidik 
PAUD yang berorientasi gizi;

b) Bekerj asam a dengan Dinas Kesehatan dalam
m em astikan penyelenggaraan kelas pengasuhan
dalam  kegiatan Posyandu;

c) B ekeijasam a dengan Dinas Kesehatan dalam
penyeìenggaran konselìng kesehatan  dan reproduksi 
kepada rem aja di tingkat pendidikan m enengah 
pertasna dan sederajat;

d) Bekeijasam a dengan Dinas Kesehatan u n tu k
m elakukan penguatan  peran U saha Kesehatan
Sekolah (UKS) di setiap tingkatan pendidikan agar 
optimal.

3) Tahap Pem antauan dan Evaiuasi
Dalam tahap  pem antauan  dan evaiuasi, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan se su  ai kew enangannya 
memiliki peran  dalam m erancang melode pem antauan 
dan evaiuasi, m elaksanakan, serta  m enyusun laporan 
hasil pem antauan  dan evaiuasi basii pelaksanaan 
program /kegiatan dan capai an k ineija  Disdìk terkait 
pencegahan S tu n tin g .

5. D inas Ketahanan Pangan, memiliki m andai u n tu k  m enjam in 
te rpenuh inyakebu tuhan  pangan bagi ne gara sam pai dengan 
perseorangan, yang tercerm in dari tersedianya pangan yang 
cukup, baik  jum lah  m aupun  m utunya, am an, heragam , 
bergizi, m erata, dan teijangkau serta  tidak bertentangan 
dengan agama, keyakinan, dan  budaya m asyarakat, un tuk  
dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanj u ta n .
a. Tahap Perencanaan

Secara um um , Dinas K etahanan Pangan sesuai 
kew enangannya memiliki peran dalam m enyusun dan 
m ensosialisasikan kebijakan daerah  terkait ke tahanan  
pangan dalam  upaya pencegahan S tu n tin g , m em adukan 
sum ber pendanaan, m engem bangkan System m anajem en 
data  ketahanan  pangan daerah, serta  berkoordinasi 
dengan Perangkat Daerah m aupun  pihak lainnya 
sehubungan dengan fortifikasi bah an pangan ulam a.

Secara lebih spesifìk, beberapa peran kunci yang 
dapat dilakukan Dinas Pangan ad al ah sebagai berikut:
1) M enyusun rencana program / kegiatan , indikator, 

pendanaan, dan lokasi u n tu k  pencegahan S tu n tin g  
un tuk  d ibahas dalam  rem bug S tu n tin g , seperti:

2) Kegiatan penyuluhan peni berian m akanan tam bahan  
berbasis pangan ìokal;

3} Peri gem bangan kaw asan man diri pangan d a n /a ta u  
Kawasan rum ah Pangan Lestari (KRPL) secara
berkelanj u tan  ;

4} Pem binaan terhadap  kelompok tani, nelayan, petem ak, 
dan kelompok lainnya;

5} Program /kegiatan lainnya yang relevan dengan 
penguatan ketahanan  pangan dan gizh seperti 
pembagian bìbit kepada kelompok tani;

I
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6) Mengawal usulan rencana program /kegiatan terkait 
pencegahan S tu n tin g  m asu k  dalam rencana 
pem bangunan daerali, di bawah koordinasi Bappeda 
a tau  narri a lainnya,

b .  Tahap Pelaksanaan
Secala lim im i, Dinas Ketahanan Pangan sesu ai 

kew enangannaya berperan m elakukan koordinasi 
pelaksanaan dan pengendalian program /  kegiatan terkait 
pencegahan S tu n tin g , mengidentifikasi kendala dan 
strale  gì m engatasinya u n tu k  selanjutnya m enyusun 
laporan perkem bangan pelaksanaan program /kegiatan 
secara berkala.

Secara lebih spesifik, beberapa peran  kursci yang 
dapat dilakukan oleh D inas K etahanan Pangan ad al ah 
sebagai berikut:
1) M erri asti kan ketersediaan dan ran tai pasokan sum ber 

daya yang d ibu tuhkan  m asyarakat;
2) M elakuakan pem binaan, peningkatan kapasitas dan

parti si p a si m asyarakat dalam pelaksanaan program 
Kawasan Rumah P angari Le stari (KRPL) yang
berkelanjutan ;

3) Mendorong parti si pasi m asyarakat dalam  pelaksanaan 
program Kawasan m andili Pangan yang berkelanjutan;

4) Bekerjasam a dengan D inas Kesehatan dalam kegiatan 
pertyaiìuhan Pemberìan M akanan Tam bahan (PMT) 
berbasis pangan lokaL

c. Tahap Pem antauan dan evaluasì
Peran Dinas K etahanan Pangan sesti ai 

kewenangannya dalam tahapan  ini ad al ah m elaksanakan 
pem antauan  dan evaluasì basii akhir pelaksanaan, 
m engukur capaian kinerja, serta m enyusun laporan basii 
pem antauan  dan evaluasì pelaksanaan program /kegiatan.

6. D inas Pem berdavaan M asyarakat dan Desa (DPMD) 
m erupakan sa tua n pem erintahan terkecil yang m em punyai 
kewenangan u n tu k  m engatur dan  m engurus pem erintahan 
dan  kepentm ganm asyar akatny  a ,

Keter ììbatan Desa m erupakan hai s igni fi kan yang haru s  
diperhitungkan dalam  pelaksanaan program pem erintah yang 
meni adì kan m asyarakat sebagai sa sa ran , terni asu  k upaya 
pem erintah dalam  m elakukan pencegahan S tu n tin g  di 
De sa /  Kelu rah an . Alasaniiya, pem erintahan de sa /  kelu rahan 
m erupakan tingkatan pem erintahan yang paling dekat 
dengan m asyarakat, yang dapat secara langsung 
dioptim alkan u n tu k  m em enubi kebu tuhan  atau 
menyelesaikan perm aslahan m asyarakat yang berada dalam 
wilavali D esa/K elurahan.

Melalui konvergensi ini, D inas Pem berdayaan M asyarakat 
dan Desa (DPMD) a tau  nam a lainnya, selaku Perangkat 
Daerah yang menangari! u ru san  pem berdayaan m asyarakat 
dan D esa/K elurahan, didorong u n tu k  m enjalankan tugas 
dan fungsinya dalam m elakukan pem binaan, fasiiitasi, dan 
pengawasan terhadap  penyelenggaraan pem berdayaan dan 
pem erintahan desa/K elu rahan , khususnya, terkait dengan 
Program Pencegahan S tu n tin g  di D esa/K elurahan.
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Sesuai pera tu ran yang berìaku, D inas Peni berdayaan 
1V1 asyarakat dan  Desa a tau  riam a lainnyam elalui pendam ping 
d esa /ke lu rahan  dapat m endorong apara t desa/K elurahan 
u n tu k  m erencanakan  dan m enganggarkan program/keg iatan  
terkait pencegahan S tu n tin g . m enggunakan Dana 
D esa/kelu rahan .

a. Tahap Perencanaan

D inas Pem berdayaan IVI asyarakat dan Desa (DPM D) 
a tau  n am a lainnya di Kabupaten se su ai kewenangannya, 
memìlikì peran d alani m enyusun dan m en so siali sasikan 
kebijakan daerah, m em adukan sum ber pendanaan, 
m engem bangkan sistem  m anajem en d a ta  terkait 
pencegahan S tu n tin g , serta  berkoordinasi dengan 
Perangkat Daerah m aupun desa /ke lu rahan .

Secara lebih spesiflk, peran kunci yang dapat 
dilakukan oleh Dinas Pem berdayaan M asyarakat dan 
Desa atau  nam a lainnya sesuai kew enangannya ad alali 
sena gai berikut:
1) M enugaskan pendam ping d esa /k e lu rah an  u n tu k

m em antau  pelaksanaan rem buk S tu n tin g
desa /  kelurahan;

2) Berkoordinasi denga Bappeda atau  nam a lainnya 
u n tu k  m em astikan program /kegiatan, indikator, 
pendanaan , dan  lokasi terkait dengan pencegahan 
S tu n tin g  sudali konvergei! dan diakomodir dalam RKP 
D esa/K elurahan dan sesuai dengan kebijakan;

3) M em antau basii rem bug S tu n tin g  yang tei ah disepakati 
dalam ben tuk  program /kegiatan, tepat kelompok 
sasaran  dan  lokasi d e sa /k e lu rah an , dm iuat dalam 
RK PD;

4) M elakukan telaah terhadap rane angari APB-
D esa/K elurahan sebelum memperoleh pengesahan 
oleh Bupati;

5) Mengawal u su lan  rencana program /kegiatan terkait 
pencegahan S tu n tin g  m asuk  dalam  rencana 
pem bangunan Kabupaten dan desa/K elurahan , di 
baw ah koordinasi Bappeda a tau  nam a lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan
Dinas Pem berdayaan M asyarakat dan  Desa sesuai 

kew enangannya berperan dalam:
1) Pem bangunan dan pem berdayaan m asyarakat 

d esa /ke lu rahan , berkoordinasi dengan Perangkat 
Daerah lainnya;

2) Pengualan Pem erintah desa /k e lu rah an  dan
kelem bagaan m asyarakat desa /  keì arali an ;

3) Melakukan pem antauan pelaksanaan program kegiatan 
Desa/Kelurahan dan menelaah laporan seme ster desa/ 
kelurahan;

4) Melakukan pembinaan Rader Pembangunan
Desa/ Keìurah an (KPM).



-  40  -

c. Tahap Pem antauan dan Evaluasi
Dalam tahap  pem antauan  dan evaluasi Dinas 

Pem berdayaan M asyarakat dan Desa berperan dalam 
m enelaah hasil akhir pelaksanaan  program /kegiatan 
desa /ke lu rahan , m elakuakn penilaian kinerja 
desa /ke lu rahan , serta  m enyusun laporan hasil
pem antauan  dan evaluasi term asuk hasil penilaian kinerja 
desa/kelu rahan .

7. Selain Perangkat D aerah yang telah dibahas sebelumnya, 
terdapat Perangkat D aerah dan Lem baga/O rganisasi lain 
yang juga terlibat baik secara  langsung m aupun tidak 
langsung dalam pencegahan S tu n tin g , khususnya dalam 
intervensi gizi sensitif. Perangkat D aerah dan
Lem baga/O rganisasi lain yang dim aksud an ta ra  lain:
a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
b. Dinas Pem berdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga B erencana 
(DP3AP2KB);

c. Dinas Sosial;
d. Dinas Perikanan;
e. Dinas Tanam an Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
f. Dinas Peternakan dan K esehatan Hewan;
g. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber 

Daya Mineral;
h. Dinas Koperasi, U saha Kecil M enengah dan Tenaga Kerja;

i. Dinas Perum ahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan;

j. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
k. Bagian K esejahteraan Rakyat;
l. Bagian Hukum;
m. Bagian Pem erintahan;
n. Tim Penggerak PKK Kabupaten;
o. Perguruan Tinggi; dan

p. Organisasi Profesi.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinari S e su a i D en gan  A slinya

Pangkat : Penata Tk.I/III.d



-  41  -

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 40 TAHUN 2021 
TENTANG PENCEGAHAN DAN 
PENANGANAN STUNTING DI 
DAERAH

KEGIATAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN 
KEGIATAN INTERVENSI GIZI SENSITIVE

A. Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik
1. Kelompok Sasaran Ibu Hamil:

a. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
b. Suplementasi tablet tambah darah;
c. Suplementasi kalsium;
d. Pemeriksaan ibu hamil;
e. Perlindungan dari malaria; dan
f. Pencegahan penyakit menular (HIV, IMS dan Hepatitis B)

2. Ibu Menyusui dan Anak 0-23 (nol sampai dua puluh tiga) bulan:
a. Promosi dan konseling menyusui;
b. Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak;
c. Tata laksana gizi buruk;
d. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang;
e. Pemantauan pertumbuhan;
f. Suplementasi kapsul vitamin A;
g. Imunisasi;
h. Suplementasi zinc untuk pengobatan diare;
i. Manajemen terpadu balita sakit; dan
j. Pencegahan kecacingan.

3. Remaja dan Wanita Usia Subur:
a. Konseling, informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi pada 

remaja, WUS dan calon pengantin;
b. Suplementasi tablet tambah darah.

4. Anak 24-59 (dua puluh empat sampai lima puluh sembilan) bulan:
a. Tata laksana gizi buruk;
b. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang;
c. Pemantauan pertumbuhan;
d. Suplementasi kapsul vitamin A;
e. Suplementasi zinc untuk pengobatan diare;
f. Manajemen terpadu balita sakit;dan
g. Pencegahan kecacingan.

B. Kegiatan Intervensi Gizi Sensitive:
1. Bantuan pangan non tunai untuk keluarga kurang mampu;
2. Program keluarga harapan untuk keluarga kurang mampu;
3. Fortifikasi garam iodium;
4. Fortifikasi tepung terigu;
5. Fortifikasi minyak goreng;
6. Inovasi produk pangandengan harga terjangkau;
7. Kawasan rumah rangan lestari;
8. Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan;
9. Kampanye nasional termasuk penyebarluasan informasi melalui 

berbagai jalur organisasi masyarakat dan jejaring lintas agama, 
organisasi profesi dan komunitas;

10. Integrasi modul gizi pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 
Bina Keluarga Balita dan Program pembelajaran formal;
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11. Konseling perubahan perilaku antar pribadì:
12. Konseling reproduksì remaja;
13. Pemberdayaan perempuan dan gender serta perlindungan anak;
14. Jaminan Kesehatan Nasionaì (JKN);
15. Program  K eluarga H arapan  (PKH);
16. Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB);
17. Program-program penvediaan air minum dan sani tasi; dan
18. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

C. Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan Terfokus
1. Latar Belakang

Status gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 
pembangunan kesehatan yang pada dasamya adalah bagian yang tak 
terpisahkan dari pembangunan nasionaì secara keseluruhan. Anak balita, 
anak usia sekolah, dan ibu hamil merupakan kelompok rawan gizi yang 
sangat perlu mendapat perhatian khusus barena dampak negatif yang 
ditimbulkan apabila menderita kekurangan gizi.

Berdasarkan Riskesdas tahun 2018 diketahui bahwa prevalensi balita 
kurus dan prevalensi balita stuntingmasing-masing sebesar 10,2% dan 29,9 
%, sedangkan prevalensi ibu hamil rìsiko Kurang Energi Kronis (KEK) 
sebesar 24,2%.Sciain hai tersebut data Riskesdas tahun 2013 juga 
menunjukkan kurang gizi pada anak usia 5-12 tahun sebesar 11,2 % yang 
disebabkan karena berbagai hai diantaranya tidak sarapan pagi dan lebih 
suka makanan yang tidak/kurang bergizi. Hasil Pemantauan Status Gizi 
(PSG) tahun 2013 menujukkan hahwa prevalensi stuntingpada balita 
sebesar 27,5%, balita kurus 8,0 %, balita sangat kurus 3,1 % dan balita 
rìsiko kurus 2 2,8%. M a sa I ah gangguan tumbuh kembang pada bayi dan 
anak usia di bawah 2 tahun fbaduta) merupakan masaìah yang perlu 
ditanggulangi dengan serìus.

Usia di bawah dua tahun merupakan masa yang amai peri ti ng sekaligus 
masa kritis dalam proses tumbuh kembang anakbaik fisik maupun 
kecerdasan. Kurusdan stuntingpada usia sekolah akan berdampakpada 
performabelajardisekoìah, yangpada gilirannyaakan
mempengaruhikualitasSumber Daya Manusia. Ibu hamil dengan status 
Kurang Energi Kronis (KEK) dapat berdampak pada pertumbuhan dan 
kesehatan bavinya. Pemberian makanan tambahan khususnya bagi 
kelompok rawan merupakan salah satu stratega suplementasi dalam 
mengatasi masalah gizi. Berdasarkan data Survei Diet Total (SDT) tahun 
2014 diketahui bahwa lebih dari separuh balita (55,7%) mempurivai asupan 
energi yang kurang dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan. 
Pada kelompok ibu hamil baik di pedesaan maupun pericolami lebih dari 
separuhnya mengaiami defisit asupan energi dan protein.

Berdasarkan hai tersebut pemberian makanan tambahan yang berfokus 
baik pada zat gizi makro maupun zat gizi mikro bagi balita dan ibu hamil 
sangat di peri ukan dalam rangka pencegahan Bayi Berat Lahir Rendah 
(BBLR) dan balita pendek (stunting). Pemberian makanan tambahan 
ditujukan untuk sasaran kelompok rawangizivang meliputi balita kurus 6- 
59bulan, be rd a sa rka n h a si 1 pengukuran berat badan menurut Panjang 
Badan/Tinggi Badan lebih kecil dari minus dua Standar Deviasi (<-2 
Sd),sertaibu hamil risiko Kurang Energi Kronis(KEK)yaitu ibu hamil dengan 
hasil pengukuran Lingkar Lengan Àtas (LiLA) lebih kecil dari 23.5 cm,

2. Tujuan
a. Tujuan Umum :

Sebagai acuan dalam pelaksanaan PMT Pemulihan berbasis bahan
makanan lokal bagi balita Stunting dan Wasting serta ibu hamil 
KEK, ibu hamil dengan Tafsiran Berat Jan in Rendah (TBJR) dan atau 
ibu hamil dengan anemia.
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b. Tujuan Khusus :
1) Memberikan informasi tentang Prinsip Dasar PMT Pemulihan
2) Memberikan informasi tentang penyelenggaraan PMT 

Pemulihan berbasis bahan makanan lokal bagi balita 
S tuntrng. Wasting dan ibu hamil KEK. ibu hamil dengan Tafsiran 
Berat Jan in Reno ah (TBJR) dan atau ibu hamil dengan anemia.

3. Sasaran
a. Balita Stunting {Pendek dan Sangat Pendek) dan Wasting {Kurus 

dan Sangat Kurus)
Sasaran Pemberian PMT Pemulihan untuk balita vai tu : Balita 
stunting dan wasting usia 6-59 bulan. Tenaga Gizi puskesmas wajib 
melakukan validasi data surveiìans gizi dan posyandu setiap bulan, 
untuk menentukan priontas sasaran penerima PMT Pemulihan. 
Serta balita pasca perawatan gizi buruk, yang sudah berada di 
kondisi gizi kurang (BB/TB dengan ni lai z score -2 SD sa m pai 
dengan <-3 SD) dan tidak ada gejala klinis gizi buruk,

b . Ibu hamil KEK, ibu hamil dengan Tafsiran Berat Janin Rendah 
(TBJR) dan atau ibu hamil dengan anemia.
Sasaran Pemberian Makanan Tarn bahan Ibu Hamil adalah Ibu hamil 
yang beresiko KEK dengan ukuran Lila <23,5 cm dan atau Anemia 
dengan basii pemeriksaan laboratorium 11 gr % serta ibu hamil 
dengan Tafsiran Berat Janin Rendah (TBJR).

4. Pengertian
a. Balita sasaran adalah balita usia 6-59 bulan.
b. Balita Stunting adalah balita dengan hasil pengukuran TB/U 

danPB/U <-3 SD Sangat Pendek dan >-2 SD Pendek.
c. Balita Wasting adalah balita dengan hasil pengukuran BB/PB atau 

BB/TB dengan nilai z-score : -2 SD sampai dengan <-3 SD.
d. Balita pasca perawatan gizi buruk adalah balita yang teiah dirawat 

sesuai Tata Laksana Gizi Buruk yang sudah berada di kondisi gizi 
kurang (BB/TB dengan nilai z score -2 SD sampai dengan <-3 SD) 
dan tidak ada gejala klinis gizi buruk.

e. Makanan tambahan adalah makanan bergizi sebagai tambahan 
selain makanan ulama bagi kelompok sasaran guna 
memenuhi kebutuhan gizi.

f. Makanan Tambahan Pemulihan bagi balita adalah makanan bergizi 
yang diperuntukkan bagi balita Stunting dan Wasting Usia6-59 
bulan serta ibu.

g. Ibu hamil KEK adalah Ibu hamil dengan ukuran Lila <23,5 cm dan 
atau Anemia dengan hasil pemeriksaan laboratorium 11 gr % serta 
Ibu hamil dengan Tafsiran Berat Janin Rendah fFBJR)dengan bentuk 
makanan lengkap dan selingan sebagai makanan tambahan untuk 
pemulihan gizi.

h. Makanan lokal adalah bahan makanan atau makanan yang tersedia 
dan mudah di pero! eh di wi lavali setempat dengan harga yang 
teijangkau se peni : Beras, jagung, ubi ungu, telur puyuh, ikan, dan 
daun kelor.

i. Bari Makan Anak (HMA) adalah jumlah hari makan balita usia 6- 59 
bulan dan ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan
pemulihan berbasis bahan makanan/makanan lokal yakni 1 (satu) 
kali sehari sciama 90 hari berturut-turut dan APB Desa dan sumber 
lain yang sali dan tidak mengìkat.
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5, Prinsip Dasar Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan

a. Prinsip
1) Pemberian makanan tambahan Pemulihan diberikan dalam 

ben tu k makanan atau bahan makanan lokal dan tidak diberikan 
dalam treni uk uang.

2) Pemberian makanan tambahan Pemulihan dikonsumsi oleh bai ita 
sebanyak 2 (dua) kaii makan seiama 90 hari berturut-turut 
sebagai con toh menu lengkap sekali makan (makan siang) bagi ibu 
hamil dan balita yang diharapkan dapat diterapkan dalam 
pe mediano makanan sehari-haii pada kelaurga.

3) Pemberian makanan tambahan Pemulihan dimaksudkan untuk 
memenuhi kebutuhan gizi balita dan ibu hamil sasaran sekaligus 
sebagai proses pembelajaran dan sa rana komunikasi antar ibu 
dari balita sasaran,

4) Pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan kegiatan di 
iuar gedung puskesmas dengan pendekatan pem berd ay aan 
masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan ìintas 
program dan sektor terkait lainnya.

5) Bentuk makanan tambahan Iokaì adalah makanan lengkap. sesuai 
dengan “isi Piringku” dan Pedoman Gizi Seimbang terdiri dari 
sum ber Karbohidrat, Pro tei n Hewani dan N abati, Lemak, Vitamin 
dan Minerai.

6) Pemberian makanan tambahan pemulihan dibiayai dari APB 
Desa/  Anggaran Kelurahan dan su mber iain yang tidak mengikat.

b. Komponen Pembiayaan
Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan dapat 
digunakan untuk pembelian bahan makanan dan atau makanan 
lokal termasuk bahan bakar guna menviapkan makanan tambahan 
pada saat memasak ber sani a. Tran sport kader dalam rangka 
penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan dapat 
menggunakan dan a APB Desa / An ggaran Kelurahan dan sumber lain 
yang sah dan tidak mengikat.

c. Persyaratan Jenis dan Bentuk Makanan
1) Dapat diterima adalah makanan untuk ibu hamil dan balita 

diharapkan dapat diterima dalam hai bentuk, rasa dan biasa 
dikonsumsi sehari-hari. Bentuk dan rasa makanan dibuat 
bervariasi dan disesuaikan dengan selera sasaran sehingga tidak 
menimbuìkan kehosanan. Makanan yang berbau tajam, pedas, 
terlalu asam, manis, asin kurang baik bagi kesehatan.

2) Sesuai dengan norma dan agama adalah pemberian makanan 
tambahan lokal mempertimbangkan norma dan keyakinan yang 
berlaku pada masy arakat setempat.

3} Mudah dibuat adalah makanan bagi ibu hamil dan balita 
hendaknya mudah dibuat dengan menggunakan peralatan masak 
yang tersedia di rumah tangga atau yang tersedia di masyarakat, 
serta pembuatannva tidak memerlukan waktu terlalu lama.

4) Memenuhi kebutuhan zat gizi adalah makanan hendaknya 
memenuhi kebutuhan zat gizi sasaran dan memiiiki dava cerna 
baik. Dava cerna yang baik dapat dicapai dengan teknik 
pengolahan makanan yang benar. Kebutuhan zat gizi ibu hamil 
lebih besar dibandingkan dengan kelompok sasaran lainnya.

5) Terjangkau adalah makanan dapat diolah dari bahan makanan 
yang harganya terjangkau oleh masyarakat ekonomi rendah dan 
tetap dapat memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan
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selera sasaran. Bahan makanan vang digunakan dapat dan 
mudali dìbeli di daerah setempat.

6) Mudah didapat adalah bahan makanan yang digunakan mudah 
didapat sepanjang tahun, sebaiknya bahan makanan setempat
yang diproduksi dan dijuai di wilayah lersehut. Dengan 
menggunakan bahan makanan setempat diharapkan 
meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan melalui 
pengembangan dan pendavagunaan potensi wilayah.

7) Aman adalah makanan harus aman. tidak mengandung bahan
pengawet* zat pewama dan zat aditif lainnya. Makanan yang aman 
adalah makanan yang bebas dati kuman dan bahan kimia yang 
berbahaya serta tidak bertentangaii dengan keyakrnan masyarakat 
(halalj. Cara penanganan makanan yang baik meliputi cara; 
mempersiapkan, menyimpan, mencuci, mengolah atau memasak, 
menyimpan makanan matang yang baik dan benar. Dengan 
penanganan makanan yang baik rnaka makanan akan terhindar 
dari kemungkinan tercemar kuman dan bahan kimia yang 
membahayakan kesehatan.Tanda-tanda umum makanan yang 
tidak aman bagi kesehatan antara lain: berlendir, beijamur, aroma 
dan rasa makanan berubah. Tanda lain dari makanan yang tidak 
memenuhi svarat aman adalah bila dalam pengolahannya 
ditambahkan bahan tambahan berbahaya saperti asam
borax/bleng, formalin, zat pewama rhodamine A dan methanil 
yellow,

8} Kandungan Gizi adalah pemherian makanan tambahan lokal bagi 
ibu barn il dan balìta dalam bentuk makanan lengkap dari bahan 
makanan lokal se su ai jenis, karakteristik dan kandungan gizi 
untukmasing-masmg sasaran. Makanan yang diberikan kaya zat 
gizi berupa sumber karbohidrat (nasi, jagung, sagù,
kentang,singkong dii), sumber protein hewani (ielur, ikan, ayam, 
daging dii) maupun protein nabati (tabu, tempe, kacang-kacangan 
atau ha sii olahan lainnya) serta vitamin dan minerai yang bara sai 
dari savur dan buah-buahan. Menu makanan tambahan dibuat 
sederhana yang berasal dari makanan keluarga dan disesuaikan 
dengan sclera serta mudah dikenal atau sud ah biasa dikonsumsi. 
Sebagai aeuan standar porsi makanan lokal untuk ibu barn il dan 
balita untuk sa tu kali makan adalah sebagai berikut:

1 ) Makanan Balita
Porsi sekaìi makan untuk Balita usia 12-59 bulan (Energi: 350- 
500. Kkal, Protein; 10-15%) dapat dipenuhi dari:
- Nasi/ pengganti: % pi ring {100 grani)
- Lauk Hewani: ! potong sedang (40 gram)
- Lauk Nabati : 1 potong sedang (50 gram)
- Sayuran: 50 gram (1/2 mangkok)
- Buah : 50 gram (1 potong sedang)

Untuk Bay! usia 6-11 bulan makanan yang diberikan disesuaikan 
dengan usia,frekuensi, jumlah dan tekstur (lumat /lembik).

2) Makanan Ibu Hamil
Porsi sekaìi makan untuk ibu hamil (Energi: 550-600 Kkal, 
Protein : 10-15%) dapat dipenuhi dari:
- Nasi/ pengganti: 1 piring (200 gram)
- Lauk Hewani: 2 potong sedang (100 gram)
- Lauk Nabati : 1 potong sedang (50 gram)
- Sayuran: 11/2 mangkok (150 gram)
- Buah : 2 potong sedang (100 gram)
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(Angka Kecukupan Gizi (AKG) Indonesia Tahun 2013)

Contoh Menu Makanan Tambahan Lokal Bagi Ibu Hamil dan Balita
1, Anak Balita

a. Contoh Menu Makanan Tambahan Lokal Untuk Bayi Usi a 6 - 8  
Bulan
Makanan keluarga yang di sari ng atau diblenderdengan tekstur 
kental

1) Bubur saring ayam, tabu dan bay am
2) Bubur saring ikan. kacang merah dan wortel
3) Bubur saring hati a\ am, tahu dan buncis

b. Contoh Menu Makanan Tambahan Lokal Untuk Bayi Usia 9 - 1 2  
Bulan
Makanan keluarga dengan tekstur lebih kental atau makanan yang 
dicincang haìus kental

a. Nasi tini, tempe dan sawi hijau
b. Nasi tini, ayam kecap cincang dan kangkung
c. Bubur pure» tumis hati ayam, tahu dan cah buncis 

Mutai usia 1 sampai dengan 5 tahun anak balita diberikan 
makanan keluarga dengan porsi lebih kecil

c. Contoh Menu Makanan Tambahan Lokal Untuk Bayi Usia 12-59 
Bulan
Menu sekali ma kan ;

1) Menu 1 :
a) Nasi = Va pi ring (100 gr)
b) Ikan tongkol bumba kuning = 1 potong sedang (75 gr)
c) Tempe goreng = 2 potong sedang (50 gr)
d) Tumis sayuran {buncis, wortel, kembang kol) = 1 mangkuk 

( 100 gr)
e) Pi sa ng Amhon = 1 buah sedang (75 gr)

2) Menu 2:
a) Nasi = Va piring (100 gr)
b) Ayam goreng tepung = 1 potong sedang (40 gr)
c) Tahu goreng = 2 potong sedang (100 gr)
d) Sayur capcay (wortel, sawi putih dan sawi hijau) = 1 

mangkuk (100 gr)
e) Melon = 1 potong sedang ( 100 gr)

2. Ibu Hamil
a. Kebutuhan zat gizi sciama hamil

Kebutuhan gizi untuk ibu hamil setiap harinya ditambah sesuai 
dengan usia kehamilan. Hai ini dikarenakan adanya perkembangan 
dan pertumbuhan janin. Berikut merupakan jumlah penambahan 
yang harus dipenuhi selama hamil:

JUMLAH ATAU PORSI BALAM 1 KALI MAKANMerupakan suatu 
ukuran atau takaran m akan yang dim akan tiap  kali m akan

Katagori Berat Setara Dengan
Nasi/pengganti 200 gram 1 piring
Lauk pauk he w ani (ayam/ 
/ dagmg/ikan)

40 gram Ikan : 1/3 ekor 
sedang
Ayam : 1 potong 
sedang
Daging : 2 potong 
sedang

Lauk N abati
( tempe / tali u / kacangkaca 
ngan)

Tempe : 50 gram 
Tahu : 100 gram 
Kacang-

Tempe : 2 potong 
sedang
Tahu : 2 potong
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. kaeangan :
25 gram

__________________

sedajig
Kacang-kaeangan : 
2 sendok makan

Sayuran 100 gram 1 gelas/l piring/1 
mangkok { 
setelah masak 
ditiriskan)

Buah-buahan (potong) 100 gram potong sedang

CONTOH MENU IBU HAMIL SEKAl! MAKAN
1) Con toh Menu A :

a) Nasi = 1 piring (200 gr)
b) Ikan tongkoi bumbu kuning = 1 potong sedang (75 gr)
c) Rempevek teri = 1 keping sedang (25 gr)
d) Tempe goreng = 2 potong sedang (50 gr)
e) Tumis sayuran (buncis, wortel, kembang kol) -  1 1/2 

mangkok sedang (150 gr)
f) Pisang Ambon = 1 buah sedang (75 gr)

2) Contoh Menu B ;
a) Nasi = 1 piring (200 gr)
b) Daging semur = 2 potong sedang (40 gr)
c) Ikan goreng = 1 potong sedang (75 gr)
d) Tabu goreng * 1 1/2 potong sedang (110 gr)
e) Sayur capcay {worteL sawi putih dati sawihijau) s  i 

mangkok sedang ( 150 gr)
I) Semangka ~ 2 potong sedang ( 180 gr)

6. Penyelenggaraan pemberian makanan tambahan
Kegiatan PMT Pemulihan berbasis makanan lokal bagi balita berusia 

6-59 bulan dan ibu hamil merupakan serangkaian kegiatan sebagai 
berikut: 
a. Persiapan

1. Pengorganisasian
Jabatan Unsur Tugas
1. Pembina

__________________

1. TP PKK Kabupaten
2. Dinas Kesehatan
3. Kabupaten
4. Dinas 

Pemberdayaan
5. Masyarakat
6. Dinas Pertanian &
7. Ketahanan Pangan
8. Dinas Pe te makan
9. Dinas Perikanan 

danKeìautan

1. Bertanggungjawab 
pada keseluruhan 
kegiatan pelaksanaan 
pendidikan gizi dal am 
pemberian makanan 
tambahan lokal bagi 
ibu hamil dan balita 
yang meliputi 
pendidikan gizi dan 
pemberian makanan 
tambahan lokal;

2. Berkoordinasi dengan 
Instansi/ Organisasi 
Perangkat Daerah 
(OPD) terkait.

2. Pendamping
i:
!

______________________
1. TP PKK

Kecamatan
2. Puskesmas 

(Tenaga
3. Pelaksana Gizi)
4. Bidan Di Desa

______________________

1) Melakukan 
pend ani pi ngan 
pelaksanaan pemberian 
makanan tambahan 
lokal;

2) Melaksanakan 
superasi dan 
pemantauanpenyuiuha
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n glzi dan pemberian
makanantambahan
iokal;

3) Bertanggungjawab 
terhadap
pemantauanpengolaha 
n dan penyajian dan 
keamanan pan gan.

3. Ketua TP PKK Desa 1) Sasaran penerima 
makanan tambahan 
Iokal;

2) Perencanaan, 
persiapan,
peiaksanaan dan 
pelaporan;

3) Perencanaan menu, 
keamanan bahan

4) makanan dan;
5) K and un gan zat gì zi 

makanan tambahan 
Iokal.

4. Anggota 1. PKK Desa
2. Kader Posyandu

1) Memastikan jumlah 
sasaran penerima 
makanan tambahan
Iokal;

2) Menyusun menu 
dibantu oieh Tenaga 
Pelaksana Gizi (TPG) 
Puskesmas dan 
KaderPosyandu ;

3} Menyusun anggaran 
belanja bersama kader 
untuk pembelanjaan 
bahan;

4) Membentuk kelompok 
masak;

5} Membuat jadwal 
memasak;

6) Menyusun jadwal 
peiaksanaan 
pem'berianmakanan 
tambahan Iokal;

7) Menentukan tempat 
peiaksanaan
pe m be ri a nmaka n a n 
tambahan Iokal;

8} Menerima dana untuk 
belanja bahan;

9) Mondata jumlah bahan 
yang akan dibeli;

10} Memastikan bahan 
yang akan 
dibelimemen u hi 
kriteria yang 
ditetapkan;

11) Mengecek 
kebersihan dan
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-------------- --- — ■ --------------- - ------------- -------------

'

kelengkapanperalatan 
masak yang 
digunakan;

12) Membantu 
menyiapkan makanan 
yang akandi bagi pada 
sasaran;

13) Membantu 
membagi makanan

. pada sasaran;
14) Memastikan semua 

sasaran
menerimamakanan 
tambahan Iokal;

15) Membuat laporan 
pelaksanaan

b.Langkah-iangkah Persiapan
1) Koordinasi PelaksanaaTi di Desa
2) Sosialisasi dan orientasi PMT Pemuiihanterfokus di desa;
3) Merencanakan pelaksanaan kegiatan yang meliputi jadwal, lokasi, 

jenis dan bentuk pemberian makanan tambahan iokal, altematif 
pemberian, penati ggung jawab dan pelaksana kegiatan.

4) Validasi data surveilans gizi dengan E-PPGBM untuk menentukan 
sasaran penerima PMTPemulihan (Seluruh Bai ita dan BUMIL yang 
terdaftar dì Desa;

5) Penyediaan Peraiatan Masak, Makan, dan Minum Peralatan 
masak, peralatan makan dan minum untuk penerima makanan 
tambahan lokai disiapkan sebelum kegiatan pelaksanaan oleh TP 
PKK desa secara swadaya;

7. Pelaksanaan penyeienggaraan PMT Pemulihan Iokal perlu didukung 
dengan penyuluhan Peri la ku Hidup Bersi h dan Sehat (PHBS) oleh tenaga 
kesehatan dan kader kepada keluarga sasaran.
Pelaksanaan PMT pemulihan, sebagai berikut: 
a. Masak bersama setiap hari :

1) Makanan tambahan pemulihan disiapkan dan dimasak oleh 
kader, PKK desa bersama ibu sasaran di rumah kader atau tempat 
lain sesuai kesepakatan.

2) Makanan tambahan pemulihan yang dihidangkan berupa porsi 
makanan utama dan makanan selingan dan buah.

3) Setiap hari kader bersama ibu baliia memasak makanan 
sesuaiumur anak dan umur kehamilan di tempat yang disepakati 
bersama.

4) Sciama ibu memberikan makanan pad a anak, kader 
memberikanpenyuluhan tentang makanandanmanfaatnya.

5) Kegiatan senapa berlangsung sciama 90 hari berta rut-tu rat.
6) Jika ada ibu dan bai ita sasaran yang tidak hadir, kader mengantar

makanan tambahan pemulihan ke rumah bali ta/ibu
hamil tersebut.

8. Pemantauan dan Bimbingan Teknis
a. Pemantauan dilakukan setiap 2 minggu selama pelaksanaan 

PMTPemulihan.
b. Pemantauan meliputi pelaksanaan PMT Pemulihan, pemantauan 

berat badan setiap bulan; sedangkan pengukuran panjang/tinggi 
badan hanya pada awai dan akhir PMT Pemulihan menggunakan 
fomiulir yang sudah disiapkan.
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c. Melaporkan hasil pemantauan setiap 2 minggu ke DinasKesehatan 
d- Pemantauan dan bimbingan teknis dilakukan oleh Kepala 

Puskesmas» Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) puskesmas atau bidan di 
desa kepada ibu Rader pelaksana PMT Pemulihan.

9. Pencatatan dan Pelaporan
Menu makanan tambahan pemulihan setiap hari, Ibu melakukan 
pencatatan harian sederhana mengenai dava te ri ma makanan 
tambahan pemulihan yang akan dipantau oleh kader atau bidan di desa 
setiap minggu. Hasil pencatatan daya terima makanan tambahan 
pemulihan dibahas pada saat masak bersama.
Contoh Pormulir Pencatatan dan pelaporan Sebagai berikut:

FORMULIR PEMANTAUAN PEMBERIAN MT LOKAL SALITA
Desa :.....................................  Nama Anak :.........................
Posyandu ;..... .......................... Umur Anak :..... ................. .
Nama Ibu ..... .

NO PERTANYAAN JAWABAN
1. Apakah anak ibu mendapat 

MT?
Ya/Tidak

2. Sejak kapan anak ibu 
menerima MT?

Sebutkan

3. Jenis MT apa yang diberikan 
pada anak 
ibu ?
0 Makanan lengkap 
0 Makanan selingan (snack)

Sebutkan

4, D iman a tempat anak ibu 
diberi MT?

Sebutkan

5. Berapa kali MT diberikan 
dalam sa tu hari

Sebutkan

6. Apakah anak ibu menyukai 
MT yang 
diberikan ?

DInilai dari habis atau 
tidak habis dimakan

7. Apakah ada keluhan anak 
ibu pada saat 
dan setelah mengonsumsi 
MT dan
Bagaimana cara 
men ga tasinya?

Ada/Tidak 
Jika ada sebutkan 
misalnya: muntah, 
diare, sembelit, d ii

8. Apakah ibu mendapat 
penyuìuhan gizi 
seimbang pada saat 
pemberian MT

Sebutkan

___________________ _______________
9. Pesan penyuìuhan gizi apa 

yang saja 
yang diberikan 
petugas/ kader

I

10 Apakah ibu mengerti tentang 
pesan
peny uìuhan gizi yang 
disampaikan

11 Apakah ibu dapat 
mempraktekkan pesan 
penyuìuhan gizi tersebut di 
rumah. ____________________ _____________
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FORMULE* PEMANTAUAN PEMBERIAN MT LOKAL BUMIL
Desa :.....................................  Umur Ibu
Posyandu ............... Umur Kehamilan :.....................
Nama Ibu ..........

NO PERTANYAAN JAWABAN
1. Apakah ibu mendapat MT ? Ya/Tidak
2. Sejak kapan anak ibu 

menerima MT?
Sebutkan

: ■
3. Jenis MT apa yang diberikan 

pada anak 
ibu ?
0 Makanan lengkap 
0 Makanan selingan (snack)

Sebutkan

4, Bimana tempat ibu di beri 
MT?

Sebutkan

5. Berapa kali MT diberikan 
d alani satu ha ri

Sebutkan

6. Apakah ibu menyukai MT 
yang
diberikan ?

DI ni lai dari habis atau 
tidak habis dimakan

7. Apakah ada keluhan ibu 
pada saat
dan se tei ah mengon sanisi 
MTdan
Bagaimana cara 
mengatasinya?

Ada/Tidak 
Jika ada sebutkan 
misalnva: muntah, 
diare, sembelit, dii.

8. Apakah ibu mendapat 
penyuluhan gì zi 
seimbang pada saat 
pemberian MT

Sebutkan

9. Pesan penyuluhan giri apa 
yang saja 
yang diberikan 
petugas/kader

10 Apakah ibu mengerti tentang 
pesan
penyuluhan gizi yang 
disampaikan

11

: ì

Apakah ibu dapat 
mempraktekkan pesan 
penyuluhan gizi tersebut di 
rumah.
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CATATAN PEMBERIAN MAKANAN
NO NAMA ALAMAT NIK PEMBERIAN Hari Ke... KET

1 2 3 4 5 6 7 8

FORM PELAPOR„AN TINGKAT KECAMAT AN
NO NAMA DESA Jum lah MENDAPAT PMT KETERANGAN

BALITA IBU HAMIL

FORM PELAPORAN TINGKAT KABUPATEN
NO NAMA

KECAMATAN
Jum lah MENDAPAT PMT KETERANGAN

BALITA IBU HAMIL

10. Keuangan
a. Penggunaan dana kegiatan PMT Pemulihan ini merupakan bagian 

dari Dana APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat 
yang dialokasikan untuk balita stunting,wasting dan ibu hamil 
KEK.

b. Pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan PMT pemulihan 
mengikuti petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

11. Hasil kegiatan PMT Pemulihan
a. Jumlah anak yang mendapat makanan tambahan pemulihan dan 

hari anak mendapat makanan tambahan pemulihan selama 
pelaksanaan PMT Pemulihan.

b. Status gizi balita Penambahan berat badan balita dicatat 
setiap bulan. Perkembangan status gizi balita (BB/PB atau BB/TB) 
dicatat pada awal dan akhir pelaksanaan PMT Pemulihan serta 
dilaporkan oleh Kepala Puskesmas ke Dinas Kesehatan melaporkan 
perkembangan status gizi kepada Bupati.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

S alin an  S e su a i D en gan  A slinya

Pangkat : Penata Tk.I/III.d


