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PERATURAN BUPATI MANGGARAE TIMUR
NOMOR ′ら  TAHUN 2019

T… G
PENURUttAN STUNTIⅣG

DEIGJ RAHMAT TUHAN YAHG MAHA ESA

BUPATI ttGGARAI TmEUR,

Menimbang : a.bahwa kttadiarl stunting lnda Balita masih banyak
teゴadi di Kabupaten Mang舒眠遷■muら sehingga dapat
menghambat   upaya   peningkatan   keschaね n
masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya
肛Lanusia, unmk itu pettu mdakFakan lKolmunikasi,
inforalasi dan edukasi terkait stunttg(battta pendekl
seJak 1000 hari pertama kehidupan urltuk lrlenJtta
kcsehatan dan gtti balita;

bo bahwa dalam rarlgka efektivitas dan singkronisasi
pengelolaan  prograrn  penurunan  stunting  di
Kabupaten Manggaral Tirnur perlu adanya kordinasi
antar lintas sektor berdasarkan tugas pokok dan
fungsi pada masing masing Organisasi Perangkat
Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai
Timuち
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Pcraturan
Presiden Rcpublik lndonesia Nomor 42 Tahun 2013
tentang Pclaksanaan Gcrakan Nasional Pcrcepatan
Perbaikan Gizi di Daerah,Pemerintah Daerah
melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan
Perbalkan(3izl di dacrah rnaslng-lnaslng dcngan
mengacu pada rencana dan prograFn ketta yang
disusun oleh Gugus Tugas.;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
diinaksud dalarn hurtlf a,huruf b,dan huruf c,perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Penurunan
Stunting;y

‐――V

d.



lvlenimbang

BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROⅥ NSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR曜 区 ノβlJノTAHUN 2019

TENTANG
PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI― GGARAI TIMUR,

a. bahwa kttadiaFI Siコ Lting pada Balita rnasih banyak
tCttadi di XhbuPatn lИ anggara■ TttnlJ,schingga dapat
menghambat  upaya  peningkam  keschatan
masyarakat dtt pembangunl狙 kualitas sumber dtta
man■lsia, untu= itu perlu rrlelakukan komunikasi,
info―asi darl edukasi tcrkait stlntiJ喫 ;(balitt pendekl
S●ak 1000 ha,pertama kehidupan LLntuk mettaga
keschatan dan gizi baliね ;

bahwa dalarFl rarlgka efektivitas dan sngkronisasi
pengelolaan  progr―   pcFl■lrunarl  stunting  di
Kabupaten Mal■ ggara■ TiIIl■lr perlu adanya kordinasi
antar lntas scktor berdasarkaFi mgaS pOkok dan
fungsi pada masing―masing Organisasi PeranJ(at
Daerah LinJmp pemerlntah Kibupaten Manggarai
Tilnur;

bahwa berdasarkan ketentuarl Pasa1 15 Peraturan
Presiden Republik lndonesia No撃 or 42 Tahu漉 013
tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikarl GЙ di Daerah,Pclnerlntall Daerah
melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan Gizi di daerah inaslng-lnasing dengan

平engaCu pada rencarla dan prograln ketta yang
disusun olch Gugus Tugas.;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagailnana
dimaksud dalarn hurtlf a,hurtlf b,dan hnilrtlf c,perlu
membenttk Peraturarl Bupati tentang, Penurtlnan
Stuntilng;み

b,

C.

d.
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Nomor 4424);

Nomor 5291);
Peraturan Presiden Republik lndOnesia Nomor 42
Tahun 2014 tentang Percepatan Perbaikan Gizi
(Lellllbararl Negara Republik lndOnesia Tahun 2013
Nomor 100);
Peraturan Presiden Republik lndOnesia Nomor 2
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tentang pedomarl Kewaspadaan pantan dan gizi″ 〆

2.

3.

4.

5.

6.

ー

7.

8.

9.

′



{Berita Nesara Republik Indonesia Tahun 2oLo Nomor
s83);

10- Peraturan Menteri Kesehata' Nomor 2669 / Menkes
lPer /xr/ 201 1 tentang pedoman pembinaan perilaku
Hidup Bersih dan sehat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2}ll Nomor 7S5);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2ol4
tentang upaya perbaikan Gizi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 96Tl;

12- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2g rahun 2ol4tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara
Reputrlik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor g25);

13- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2oL4
tentang Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 8Z4l:

14- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2or4tentang Pedoman Gizt Seimbang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor'111O);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor gg rahun 2014
tentang standar Tablet Tambah Darah Bagi wanita
Usia Subur dan Ibu Harnil (Berita Negara Republik
Iadonesia Tahun 2014 Nomor lgao);

16- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 201s
tentang Standar Kapsul Vitarnin A Baei Bavr. Anak
Balita dan Ibu Nifas {Berita Negara RepuLht Indonesia
Tahun 2015 Nomor aa\;

17- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2oL6
tentang standar produk suplementasi Gizt (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 16OO);18- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2oLT
tentang Penanggulangan Cacingan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor a3g);19. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor to t tur, 2o1g
tentang Prigltas penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2org Nomor t++a\20- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun zolg
tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Arokasi
Khusus Nonfisik Bidang (Berrta Negara Republik
Indonesia Tahun 2}lg Nomor lLZl;

2l- Peraturan Daerah Kabupaten Ma,ggarai rimur Nomor
2 Tahun 2Ol4 tentang Rencana eembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun
2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai
Timur Tahun 2OL4 Nomor 2l; d



22.

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Manggarai Timur Tahun 2OL6 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor
127\;

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor
g Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (lrmbaran
Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2}tg
Nomor g, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Manggarai Timur Nomor 15O);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan i PERATURAN BUPATITENTANG PENURUNAN STUNTING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur-

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.
5. I,,epala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai

Timur.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten

Manggarai Tirnur.
T. Stunting (baca Stanting) adaiah kondisi gagat tumbuh pada anak

akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlatru pendek

untuk usianya.
8. Intervensi gtzi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak

dalam 1OOO hari pertama kehidupan, pada unrumnya dilakukan oleh

sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek-2
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12.

13.

14.

Intervensi Gizt sensitif adalah intervensi yang
berbagai kegiatal pembangunan diluar sektor

ditujukan melalui
kesehatan dengan

sasaran lnasyarakat umum_

upaya pcrbttan g■ zi addah kcgla面 dan/aねu SerangKa■an Kcglala■ ■
yang dilakukan secara terpadu, tenntergrasi dan berkesiFlallnbungan

untuk memelihara darl merlmttatkall stams glzl maw釘 よ at dalaln
upaya promoぜ二 preventif dan kuratif maupun rehabilitatif yang
dilak己【an oleh Pemermね血 Da∝ah Kabupaten dan/atau ma、 電 akat_
Sui■「cttai■ sgレi adalttd■ pengma枝通■ttcどa tera缶r danま〕.us lilcIIcl uS
yang dilakukan oleh tenaga gizi, terhadap semua aspek mattah gizi

banc keadaan maupun penyebnrannya dalarn suatu masyarakat
tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangal■

.

Penyakit degeneratif adalah istilah medis unmk mettelaskan suatu
peilyttkit yailg i..u■ ictlだ」dbat proscs ke...u.idu■tt ingsi sel 極buh
yaitu dan keadaan nO...■al mettadi lebih buruk_Penyakit ini arltara
lain: こbetes militus, stroke, jal■ tung cOroner, kardiovaskuler,
dislipideIIlia,gagal glttal dan sebag彎 a.

Tenaga l晏zl addah tenaga l要zl atau orang yang pedu五 g2■ ,rar瑳:beke13a
止鏡 ana Pclεヴanan kcscha缶 .

Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat(UKBM)yang dikelolah dan diselenggarakan dan,oleh dan
unmk masyarakat dalaIIll penyelengg〔 raan pelnbanttan kesehatan,
guna memberdttakan maw〔rakat dan memberikan kemudahan
kepada ma警 基at d」鳥需 memperoleh peltta疑 墨 kesGhattn dasを
untuk mempercepat penurunan arlgka kematian ibu dan bay■

.

Air Susu lbu yang selanJutkan disebut ASI adalah cairan hidup yang

mengandung se卜 sel darah putih, lrnunOg10bh, enzim dan hO....One,
seia protein spesiflk,dan zat― zat〔晏a la―ya yang diperlukan untuk
pe■umbuhan dan perkeIIllbangan anak.
Data adalah catatan atau kumpularl infO....asi terkait stunting dari

Dinas dan sektor terkait yang diperoleh dari suatu pengamatan
dan/atau dari has五 pengukuran iantrOpomem).

15.

16.

BAB IT
AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2
Aza*-azas penururr&n stunting adalah :

a- bertindak cepat dan akura! artinya dalarn upaya
Lenaga gizi Leriaiih harus i;eriinciak sesuai proseriur
dan kode etik profesi; d

penurunan stunting,
tetap peiayanaii gizi
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b。

C.

d.

penguatan kelembagaan dan ke4a sa.ma, artinya dalarn upa_ya
penumnan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektorar, akan
tetapi membutuhka', dukungan sektor dan program lain;
iransparansi, ariinya azas yar*g menentrrka' bahwa daiam segaia hai
yang berhubungan dengan peaurun€rn stunting harus dilakukan secara
terbuka;
peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa datam segala halyang trerhubungare dengan penuru,r€rn sfitnting hams memperhafikan
sosii buria3i-a gizi daeraie seiempa-t; eian

e- akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segaJa halyang berhubungan dengan penurunan stuntiLzgr harus dilakukan denganpenuh tanggungjawab.
Pasal 3

Penuruna-n stunttng bertujuan untuk meningkatkan status gSzi masyarakatdar kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4
Penurunan stunting yang dimaksud untuk meningkatkan mutu gztperseoraxgan, keluarga dal masyarakat melalui :

a. perbaikarr ptiia koasunsi makalan;
b. perbaikan perilaku sadar gizi;
c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gzi sesuai dengan

kemajuan ilmu dan tehnologi; dan
d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB IΠ

PILAR PENURUNAN-2G

Pasa1 5
Aksi ber_a dan terobOsan unttk penurunan s放

れだ7η dil‐kan mel譴」beberapa pilAr yang meliputi:     ~

a- komih.en d.an visi pimpinan Daerah;
b. kampanye dengerr fokus pada pemairam.an,

komituen politik dan akuntabilitas;
perubahan periiaku,

c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program Nasional, Daerah
dan masyarakat;

d. mendorong kebijakan nutrtsionnt food seatitg; dan
e. pemarr-tauan dan evaiuasi. rl,

▼



Ruang LingkuP Penufl.rnan
dan intervensi g)zi sensitif'

BAB Ⅳ
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruarlg Lingkup

Pasa1 6

s放ん繊η berkaltan dengan mtervensi gizi speSifk

bagian ttdua
Sasaran

V

Pasal 7

(1) Sasaran kegiatan penurunan stunting meliputi:
a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan

b. Sasaran uniuk intervensi gizi serrsi-uif'

(2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifrk sebagaimana ciimaksud pada ayat

(1) huruf a, meliPuti :

a. Ibu hamil;
b. Ibu rnen]n:sui dan anak usia dibau'ah 6 bulan; dan

c. ibir me-t-ryusui 'ial alak usia 5-23 brrian'

(3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) truruf a yaitu masyarakat umum ktrususnya keluarga'

Bagian Ketiga

聰 ぎa範

Pasa1 8

{1〕 Kegiam lntervensi spesin dengan sasara ibu hamil Sebag―
ana

dimaks■ld dalam paSa1 7 ayat(2)huruf a,meliputi l

a_=ettb領 量 額 il壼滋 鍾 爾 a毎 静 bttan ptth ihll鯰 五 翌 凛 機 k菫 筆 ga缶 釜

kekurangan energl dan protein;

b.mengatasi kekurangan Zat besi dan asam folat;

c.mengatasi kekurangan yodium;
d.menan優嬰langi keCaclrlgan pada ibu hamil;dan

e.melindun」 ibu h―il dan malaria_

(2)Keglatan mtervensi gizi spe〔
頭k dengan sasaran ibu menyusui dan anak

diban‐ ah us■a6bulan sebagamana dimaksud dal― pasa1 7〔vtt t2)

huhfb,meiipu■ :

a.mendOrong lnislasI Menyusu Dini(IMD);daFl
b.mendOrong pembenan ASI eksklusi虚 r〆



■

131 Kettatan intettnsL glzl spesif■ dengan sasaran ibu l■ envusui dan anak
dibawah usia 6-23 bulan sebag_ana dilnaksud dalarn Pasa1 7 ayat(2)
huruF c,IIleliputi:

a. Incndorong melanJuⅨan pembc五an ASI hhgga usia 23 bulan
didanlpingi 01eh pembe五 an m」はnan pendaFnpi■lg ASI(MP―ASI);

b.IIlenyediakan Obat cacing;

c.menyediakan suplemen zink;
d. memberikan perhndungan terhadap Hlalaria;

eo ineulbei‐ ka■ imu■ usasi lenI萎叩 ;da■
i melakukan pencegahan dan pengObatan diare.

(4)Kegiatan intervensi  gy/i sensitif dengan sasaran  masyarakat umum
sebagalmana dLnaksudkan dalarn Pasa1 7 ayat(3),mettputi:

a. Inenyedittkan dan lnemastikan akses pada alr bersihリ

U. ■i■enyedi〔遇ξttul dai■ ine...ctSttkan aktts pada〔更ilittsi;
c.menyediakan dan nlemastikan akses pada runlah schat;

d.melakukan fOは aSi bahan pangan;
e.menyediakan akses layanan keschatan dan keluarga berencana;

f.menvediakan」 aIIllinan Kesehatan Nasional(JKNli
五優丁cと轟 J範 h麺 Pcr轟 競 u五薄 3」 (Jttapcr轟);

memberikan pendidikan asuhan pada Orang tua;

meIIIberilkan pendidllkan anak usia dhli universal;

memberikan pendidik an gzi masyarakat;
memberikan edukasi kesehatan seksual dan
nar{a ?^-^:^.
Irquq r udcijd,

reproduksi, serta gizi

1.meni■atkan kualitas pOsyandu terhadap sarana dan prasarana
Set Fd響「an彎 電

m.pemberdayaan keluarga dalam pemJaatan pekarangan mttadi
taman g髭■keluarga;

n.promosi pemJaatan pangan lokal dall kebr:    、
o.menyediakan bantuan danjnminarl sOsial bagi keluarga miskin;dan
p.nleninntkan kemanan pangan dan藝

江.

(5,Iね」atan_k〕 giatt se磯穏憂mttla yang dimょ 鈍ld paぬ 匈rat(1)―pai
dengan ayat(4)dimasukan dalam rerlcana strategi dan ttukung dalnm
antaran Dokumen Pelaksanaan AraraFl(DPA〕 masinまmasing oPD
terkait./

一ろ

ｈ

・Ｌ

・Ｊ
・
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BAB V
PENDEKATAN

Bagian Kesatu

Kem額運面由■Keluarga

Pa釧 9

(1)Dalalln upaya penurunan s放 几ting dilakukan strategi edukasi keseha臨

dalll gizi rrlelalui kelnallldirian kduarga_

(2)Stra■egi edukasi keseha寝 通■ dan gtti sebagalIIlana diIIIlaksud pada ttat(1)

dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui itervensi
perubahan perilaku indi宙 du dan masyarakat, serta yang menyentu
sasaran yang palil■ g utalna yaitu keluarga.

(3)Kcmanttan keluarga sebagnirnana dllmaksud Pada ttat(1)dilaksnnakan
melゼ1lui pci■ Ilglこだ1し董l kcl■ 月11lpuan kelu〔li・ga uiltuk II■ eilgcilЯ  il,mcil五 ai dail

melakukan 量■dakan secara mand正  yarlg didnmpingi oleh tenaga
kesehatan dan cOηυ■夕几ft〃 ρrOttdθら secara berkala, berkonunyu dan
tel■nte_trasl.

14)Kemandiian kelu‐ga sebagnirnana dimaksud pada ayat(1)dapat dilihat

da.―i berbagai ttl(五 kator,yang lnettput i

a.saauh mana kelunrga IIIlenyadari pentingnya keschatan dan gizi;

b.Sttauh marla keluarga mengetahdi apakah anggota keluarganya
mengalami matth kesehatan dan gizi;

c. keluarga lnen33tahui apa yang hanls dユ akukani dan ・

d.keluご ga me五 質 畿 ■a士麺  d〔重  benlpttra mengaよ 霙 s Pcl可 anε置

kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua
Geralran l\,lf acrrqrqlraf ffir$rn Sahqf

Pasa1 10

(1)Dnlnm upaya memttrcepat pen■lrunan satれ
'■

9 dilakukan

…
ya融饉 hidup sehat

(2)Geratta■ 画ほwど山 i扇dup“ h■t sebttgnlmma Hlmよ sud paぬ
は

―

untuk mengsinergikan tindakan upaya proIIIotif
masalah s加吻 Serta menlnman p面」d宙ねs maw額」はt.

(3)Gerakan masyarnt hidup Sehat sebagaimana diFnakSud pada
d五aksanakan lnelalui:

a. pelllngkatan aktifltas flsik;

b. penlngkam p… mup sehat
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbttan gzl;

d.Pcn□表 む雌 pencegttlan tt dettktt dヒ五penyJdi;〆

gerakan

r ,< !ayal [r,
preventif

ayat (u

ー



′

(4)

e. peninpkatan kua-litas lingkunsan: dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.
Gerakan masyarakat hidup sehat penurunan sfinting sebagaimana
dirnaksud pa<ia ayai (i) dika-mpanyekan oieh Dinas Kesehaian <ian
seluruh OPD.

Batia Keti鯰
Gerakan Se五bu Had Pertama Kehidupan(GESER 1000 H劇

鴫

,li pasal 11
{1) Gerakan seribu hari pertama Kehidupa' mefl.rpakan

arrtara Pemerirrtah Daerah dan masyarakat sebagai
uniuk percepaian penururtan siurfiing.

(2) Gerakan sebagaimana rlimaksud pada ayat

komitmen bersama
gerakan partisipasi

(η diaksanakall ddaIIl
benmk antara lain:

a.penanda tanganan p―  intergritas Oleh Pemerintah Daerふ
,

masyarakat dan pemang鮨u kepen垣ngan terkait;
b. ktt■面壼壼釜,調置量 釜 晨壼 Pc..議議m ib丘〕.理aSi b表 も...量 ..lauPLL二

hお....al;

c_kampanye diberbagai med軋
d.pcmbe面 apresiasi bagi masyarakat pedutt penunllan s■

″甕力貿雰dan
e. kematan―ketiatan lain yang mendukun翼

:

(3)Gerakan sebagaimana dinaks■ ld pada ayat(1)dkOordinasikan Oleh
E》inas_

静)Gた晨壼軽覆l s31xttpinanaご山田akSud Pada ayat(1)… asukan t詭山】n rencana
strategl Dinas`鐘 didukung anggaran Do― en Pelaksanaan Angaran
(DPAI Dinas.

BAB Ⅵ        
｀

EDUKASI,PELATIIIIAN DAN PENYULUI‐ IAN GIZI
Ba顧m聰 縫缶

Edukasi Gizi

Pasa1 12
(1)Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pelnah_an yang

snma tentang hal― halinin yang terkait dengan gizi.

tz,I〕dhinsi gi・Ziま〕b■姿壺n〔遍n diTFlattk、 貢ュdp壼ia ttaこ (1)・・le.lPu=:
a.Pengertian gilzi;

b. Masalah gizi;

c.FXOr―faktOr yang mempeng_hi manah gizi;dan
d.Prtek―prtek yang baik dan benar untuk lnemperbaiki keadaan

表 ./                 .

ー

こ )



{3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat fl} diselenggarakan secara
periodik oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pelatihan Gizi

Pasa1 13

(1)Pelhdhan gizi diselenggarakan dalam upaya perlmgkatan pengetahuan,
pemahntnan dan ketrampilan petugas glzn dan masyarakat dalam upaya

ll」 聾murunan s議れルじyang ttrha直ねs.

{2)FchJhalll gizi sebagaimana dimaksud pada ttat(1)diSelenggarakan
secara pe五 odik Oleh Dinas.

Baman Ketiga
Penyuluhan Gizi

Pasa1 14
0 Rnyuluha.■ gizi kepada ma    aya rmm早 鑢 並 覆ηdisel(m露釘曇箋腱 dalaFn gedung dan

核)Pcny量
…

girZi壷山m gcd■ng縫
“

甲 血 lam漏 :.nttSud義山mり at(苛
dilanan melalui´ kOnseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelv…
laimya∝bagai bagian dad upaya kesehatan perorangan。

〈鋤 Penyuluhan gizi luar gedung sebag_ana dimaksud dalam ayat(対
dilakun diposyandu darl pertemuanfertemuan ke10mpOk_ke10mpok
ma平 西 山 t

(4〕 Re]コ匹量uhan gizi dalam upaya penurunan s放れだ彎 dapat dilkkan di
r―ぬ 藪 t dalam bentuk km中 g gilZi dirumg rawat inap dan mang
rawatjalan sem penyuluhan ke10mpok diruang rawatjalan:

BAB Ⅵ I

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasa1 15
(1)Penetttian dan pengembangan gizi d■ akukan guna menerapkan ihu

pengetnhunn dan tehdOgi tepat_aこ bidatt gizi dal_rangka

。 見

“
詣 蔦 緊 奮

詭

留

Cwtt「
‰ p漿 姉 必sebagaimana  diFnakSud  pada

学 t  (1)  dilaksanakan  dengan
memperhatikan nol...a■no...la yang berlaku dilnasyarakat./



BAB VIII
PELIMPAHANWEWENANGDANTANGGI.,NGNJAWAB

Pasal 16

{1) Bupati mglirnpahkan wewenang dal1 tanggung jawab penurunan stuntirq

di Daerah kePada Dinas-

(2)¬rewena肇ョ d触  如 響 ng JaWao
sebagaimana dimakSud pada ttrat

碑 対 叫 perlLLrllnan(血 浦 η  tt Daerah.

繹峰難d靭壼,ok Kctta(POttal penurtlnan s"几
五彎

matt2).terd五 dari unsur pemerintah.

i4i Po&ja p6r*il-rlllatr stunftrtg Daerair sebagaimarra dilnaksuci padra ayai
.bO資ずLas:

a_ melakukan k00rdinasi dan komunika3i efektif ttntas program dan

hntas sektor dalnrn upaya penurunan sttnti4g;

b.r.engkaii dan menganalisis pe■ ■■lasalahan s麓れ

“

7η dan perbaikan

gti di Dacraふ ;

c.merencanakan tuJuan, sasaran, p五 ontas, strategi dan progralln

penurtlnan s減几だη  di Daerah;

d.melaksanakan dan mengalokasikan proram penuruan s放 ■ti彎

dalam kejatan― kegiatan yang berkelan」 utan;

c.五cniお蓬葛 dan ttcn『▼」uasi  progr〔遁n Pcnuranan s械 几titJ di

Daerah;

■ memberikan soslattSasl kepada kecaIIllatan― kecaIIlatan salnpal

tingkat desa schubungan dengan progrnm penurunan s餞 ■1:η di

Daerah;
g.Inemberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan

pelaksanaan upaya penurtlnan s放■
`jng di Daerah;dan

h_ Inenyampaiknn laporan kepada Bupati secara b∝ k」a_

tO'rOtta penurunan st“ rttiア Lσ sebagalinana di■ naksud padaり at(1)(五 bentuk

dengan Keputusarl Bupati.

BAB Ⅸ
PENttAtt SASARAN WILAYAH PENURUNAN ¨ G

Pasa1 17

(η Dalam upaya penur■lnan s放面彎 diperlukan pettaIIlan sasaran wilayah

ntervensi_

tz,renttЯ frl〔1l Sattran lⅣiay〔通l penurunan si17Lだ 黎g icDttnit■ lana ritttFtakSud

pada ayat(1)didaSarkan pertimbangan― pertimbaFlgan yang Eleliputi;

a. ungrya angka ttadian s放れ範
b.perlunya eislensi sumber、a;/

perrurunan sturtiirrg di Daerah
(U dibantu oleh KelomPok Kerja

sebagaimana dlmaksud pada

（
Ｚ

V



BAB VIH

PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNGN」 AWAB

Pasal

(1) Bupati pglirnpahkan wewenang dan

di Daerah kePada Pinas-
(2) Weu'cnurg cian ianggung jawai.r

sebagaimana dimaksud Pada aYat

fPokra] penurunan stunting di Daerah'

Pl Ecl@pok Kerja (Pokja) penurunan stunting

8-rat (21 terdiri dari unsur pemerintah'
sebagaimana dimaksud Pada

ヰ,Ptta pellultlnan s`レ『■
`iFag:DaerdII sebagalnd■

■a dilnakstld Pada ayat(2)

bettaSi
a mclakukan koOrdinasi dan komunikaき i efekJF ttntas program dan

hntas sektor dalnrn upaya penurunan sttnti4g;

b.IIlengktti dan menganalisis pe■ Шasalahan s"■ tれg dan perbaikan

gレiこ Dacraふ ;

c merencal■ akan ttuan, Sasaran, p五 ontas, strategi dan progralllll

penurunan s敏几

““

di Daerah;

d.melaksanakan dan mengalokaskan prognrn penuruan s勉 れtinθ

dalnrn kejatan― kegiatan yarlg berkelan」 utan;

C.五CnitO■ng dan mcngcv」 uasi  progr〔遁n pcnuranan st● ■::■J di

Daerah;

i membettan sosialisasi kepada kecaIIlatan― kecaIIlatan  saIIlpal

tingkat desa sehubungan dengan progrnm penurunan s放 几ting di

Daerah;
g.Inemberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan

pelaksanaarl upaya penurunan st“ 几ti黎9 di Daerah;dan
h_ JInenynmpaikan laporan kepada Bupati secara be」 (ala_

(5)Potta penttrunan sttrt'■g sebagalnana dil■ aksud pada ttat(1)(五bentuk

dengan Kepumsan Bupati.

BAB Ⅸ
PENA」AMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN S口 鯛嘱置NG

Pasal 17

(1) Da]am upaya penurunan sfrlnting diperlukan lrenajernan sasaran wilayah

intervensi.

i2) Pen4jramarl sasa.raft w-iiayair perriinlnail siutrtir47 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didasarkan pertimbangan - pertimbangan yang meliputi;
a. tingginya angka kejadian strtnting:,

b. perlunya efisiensi sumber daYa; d

16
tanggung jawab Penurunan stunhng

perrrrrrrnan sturtiirE di Daeraii

t1) dibantu oleh KelomPok Kerja



C.

d.

C.

lebih fokus dalam implementasi dan efekilitas perceoatan
penurunan stuntingr,
pengukuran target yang lebih terkendali; dan
dapai dljaciii<an tiasar periuasan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasa1 18

{1} I{asyafat{at memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam
me哺蜂劇建m petrlgkatan status ga面載iu,keluarga dan mawarakat
xsuai dengan ketentuan peraturan Bupad llll.

(2)bahln rangka upaya penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat
dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan
masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gjzr-

(3) Pemerintah Daerah membirra, mendorong dan menggerakan srx'adaya
-1--L !: .i-:l- , 

- -:-: 
l--- 

-!----!:-- -- l----L !-!-:!-rrrasyar iiKaL uruluiirrE SizL qitrr PerrLu Llr-ritll sLutLLLrLg aBiar qapaL leLrnl
berdaya guna dan berhasil guna.

BAB亜
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasa1 19

(1)Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pettanan kesづ ham harus
melaksanakan pencntatan dan pelaporan upaya penurunan s餞 婉 _

12)Rm∝ hねhD覆 凛通 壷m Dinas mendoroi■ g ttnaga lttsch■ ttm dan i轟五s

kesehatan dalam melakukan pencatam dan pelaporar.sebagaimana
H■nn,sud pada aり at(1).

β)PenCatatan dan pelaporan sebag― ana dttaks■ ld pada ayat(η  dapat
dil― an dengan menggunakan aplikasi.

(4)PeLttOFm 
“

ba「 通麗 la面直  ti:rr■ attsud Ptt wat (1)… kan SecFa

扶珂ettang.

BAB XII
APRESIASI

Pasal 2O

{1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada masyarakat
dan/atau. institusi yarag peduli penurunan sdtnfilq di Daeralt.

i2i Kategori, irriieria dan bentrrk pemberian apresiasi sebagei'nana maksud
pada ayat {1) dikoordinasikan oleh Dinas.

{3} Pemberian apresiasi sebagaimana rlirnaksud pada ayat (1} diberikan pada
saat hari-hari besar Nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan. r/



ぜ

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 21
Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stunting bersumber dari
Anggaran Pendapatan cian Beianja Daerah (APBD) dan surnber - sumber lain
yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB xIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai
Timur.

Ditetapkan di Borong
padatanggal, L fvlarr.* 2019

メ
UPATI MAN… TIMUR ι

―

―

  

―

Diundangkan di Borong

BONI HASUDUNGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAITIMUR TAHUN 2019 NOMOR。 "

t Maret 2olg
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMU 
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