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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong'
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong'
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong
4.DinasKesehatgr.d"t.t'oi''."KesehatanKabupatenParigiMoutong.
S. X"p.f" pinas Kesehatan "aafaft 

fepata Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi

Moutong.
O. ienggal;ng"n Kemitraan adalah upaya -untuk menunjang kerjasama dalam

men?ptakin dan mewujudkan Perila-ku Hidup Bersih dan Sehat'

7. Perilakr Hidup Bersii i"rr S"ft"t, yang ielanjutnya 
. 
disingkat PHBS adelah

' 
""to-pnf"tt 

pl.t.if*" V"ti dipradetkan atas dasar kesadaran sebagai hasil

pembelajaran, y.ttg rn""tj"&k",t. 
""""ot-"ttg,..k:lY"tg"' 

kelompok atau masyarakat

;;;;;.;"i""e Ii.i"t; *"di.i lmanairifai bidang kesehatan dan berperan aktif

dalam mewujudkan kesehatan masyarakat' -. -

8. R;; fangga adalah keluarga yang terdiri dari ayah' ibu' anak' termasuk

mertua, iPar dan menantu.

BAB II
MAIcSI'D DNT TUJUAII

Paral 2
( 1) Maksud Peratu-ran Bupati ini adalah mejadi acuan bagi semua pemzrngKu

'-' il.p""tinguo dalam pembinaan PHBS di Rumah Tangga'

(2) Tu]uan Peraturan BuPati ini :

a. untuk meningkatkan derajat kesehatan rumah tangga melalui PHBS;

b. memperkuat gerakan dan peran serta rumah talgga sena Para pemangku
" 

i."o"itf"ek"t ktaXeranersl- aalam peningkatan PHBS: dan

c. meningkatJcan ";;i;i";;"t 
dan edikasi kepada rumah tangga melalui

PHBS.

BAB III
PEBS DALI\M RT'UAE TANGGA

Pacal 3

PHBS dalam rumah tangga meliputi k"gt"t* :, -^-
". oat""l"* melalui pertolongan tenaga kesehatani

i. ii-u"tl* ASt ekslusif kepada bayt;

c. menimbang balita setiaP bulan;
d. Perrggunaan air bersih:
e. mcncucr tangan oengan air bersih dan sabun;

:B*f,'l"iffi r*TfrF"itfi *tff "Jiilo'sembarangantempat):

f,. oengeiolaan timbah cair;
;' ;;;';;s." samPah di temPat samPah;

i. m"mU"r"ntas jentik nYamuk;
'k. ;t; buah dan saYur setiaP hari;

l. berolahraga setiaP hari; dan

m. tidak merokok di dalam mman'

I
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PENGCAL/INGAII I{EMrTRA.AN

Paral 4
(l) untuk mengoptimalkan PHBS dalam rumah tangga melalui kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, perlu menyelenggarakan penggalangan kemitraan.
[2] Penggalangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui

gerakan pemberdayaan.
(3) Gerakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

semangat kemitraan, kesetaraan, dan keterbukaan, yang meliputi kegiatan :

a. bina suasana; dan
b. advokasi.

Paeel 5
(ll Ge(akan pemberdayaan -slallli kegiatan bina suasana sibagaimana dimalsud

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a adilah upaya menciptakan lingkungan sosial yang
merdorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan PHBS.

(2) Kegiatan bina suasana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari :

a. bina suasana individu:
b. bina suasana kelompok; dan
c. bina suasana publik.

(31 Bina suasana individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan
oleh individu tokoh masyara-kat.

{41 Bina suasana kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
oleh kelompok masyarakat, seperti peralgkat Dusun, Rukun Tetangga (RT),
Rukun Warga (RW), Mqielis Pengajian, perkumpulan Seni, Organisa"i- prof."i,
organisasi Masyarakat (ormas), organisasi wanita (pKK), organisasi pemuda
dan/atau yang sejenis.

(5) Bina suasana publik sebagaimana dima-ksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh
masyafakat melalui pengembangan kemitraan dan pemanfaatan media
komunikasi, seperti radio, televisi, koran, majalah, situs internet dan/atau yang
seJ€nrs.

Pard 6
Geralcan pemberdayaan melalui kegiatan advokasi sebagaimana dimalsud dalamelsal J ayat (3) huruf b adalah upaya untuk menlukseskan Uirr" s..,"".r,asebagaimarra dimaksud dalam pasar s 

-dan 
pemberdayaan 

"t"r, 
p.o"." pembinaan

PHBS dengan melibatkan seluruh pemalgku iepentingan (stahehotders).

G..erakon pcmbcrdayaan melalui 
"o".i*l"1o"raimana dimaksud dalam pasa.l 6dilakukan melalui tahapan kegiatan :

a. mcngetahui atau menyadari adanya masalah pHBS;
D' rr<ut serta mengatasi dan memecahkan masala-h dengan mempertimbangkan

berbagai altematif;
c. memutuskan tindak lanjut berdasarkan hasil kesepakatan.

{l) Penggalangan kemitraan ""u"g"i-#tii.t",.,a dalam pasa.l 4 dikoordinasikanoleh Dinas Kesehatan.

''' iff;Jfi'ffi;"- #: T:fff li:- ;'e T,i- (T. ",';j.;*"ffff "J;#i;:il fl
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(t) 
*-qLT:T_"_Ht: o.o, 111n* lTt:"d*sanakan secara terintesrasi melaluiKegatan pengembangan dan pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.-(2) Tanggung jawab pimbi.rr"o pnes -p-"1-i' 

,.i-.r, _i*ggr melalui kegraranpengembangan dan pembinaan OesaTfeturafran Siaga Aktif sebagaimanadimaksud pada avat (l) berada di ti"gkJk;;;;an (Forum Kecamatan).



(3) Kegiatan pengembangan dan pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif untuk
menciptakan PHBS melalui gerakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

. BAAV
SASARAN DAN STRATDGI PEMBINAAN PIIBS

Beglea Kcretu
Seaaraa

Pacal 1O
Sasaran pembinaan PHBS terdiri dari :

a. sasaran primer (sasaran langsung), yakni individu anggota masyarakat atau
anggota keluarga dalam rumah tangga yang diharapkan selalu mempraktekan
PHBS;

b. sas!,ran sekunder, yakni indiviitu >nggota masyarakat yang mempunyai pengaruh
dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan sasaran primer terhadap
PHBS, yal,mi para pemuka atau tokoh masyarakat; dan

c. sasaran tersier, yalni individu anggota masyarakat yang memegang peran:rn
dalam pengambilan keputusan formal dalam struktur formal masyarakat, baik
berupa kebijakan etau sumber daya dalam proses pembinaan PHBS terhadap
sasaran primer, yakni Kepala Desa/Lura-h atau Perangkat Desa/Kelurahan.

Begha Kcdue
StntGgt

Pa!.l 11
Stratcgi pembinaan PHBS adalah :

mengembangkan kebijakan yang berwawasan lingkungan (healthg public policyl;
menciptalan dukungan lingkungan yang sehat (supportiue healthg environmentl,
mcmpcrkuat gcrakan masyarakat l@mmunitg a,ctionli
mengembangkan kcmampuan individu Qtersonal shill); dan
mcnata kembali arah pelayanan kesehatan (reorient health seruicel.

BAB VI
PEITUTT'P

Peral 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
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b.
c.
d.
e,
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