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KATA PENGANTAR
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan tujuan
perbaikan gizi adalah untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Untuk
mencapai tujuan tersebut, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan arah
kebijakan, indikator, dan target percepatan perbaikan gizi tahun 2015-2019. Sedangkan
pendekatan dan strategi percepatan perbaikan gizi dituangkan di dalam Peraturan Presiden
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Disamping itu,
Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan merupakan regulasi penting dalam percepatan perbaikan gizi.
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi difokuskan pada 1000 Hari Pertama
Kehidupan melalui pendekatan multi-sektor dan berbasis bukti. Secara garis besar intervensi
dilakukan dalam bentuk intervensi gizi spesifik yang pada umumnya dilakukan oleh sektor
kesehatan dan intervensi gizi sensitif yang umumnya dilakukan sektor diluar kesehatan.
Pelaksanaan kegiatan percepatan perbaikan gizi tidak saja melibatkan Pemerintah, tetapi juga
Dunia Usaha, Kelompok Masyarakat Madani, Perguruan Tinggi dan Akademia, Organisasi
Keagamaan, Organisasi Profesi, Mitra Pembangunan, dan berbagai kelompok masyarakat
lainnya. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang kuat untuk mencapai hasil yang optimal.
Koordinasi percepatan perbaikan gizi tidak saja di tingkat pusat tetapi juga di provinsi,
kabupaten, bahkan sampai di tingkat desa. Untuk melaksanakan koordinasi secara baik, maka
diperlukan Peta Jalan Implementasi Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi 2017-2019.
Peta Jalan ini utamanya ditujukan sebagai acuan bagi Sekretariat Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan Gizi dalam memberikan dukungan kepada Tim Teknis Percepatan Perbaikan Gizi
dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Gerakan Nasional yang dimaksud.
Sistematika penulisan Peta Jalan ini diawali dengan pendahuluan, tujuan, penjelasan tentang
tantangan yang dihadapi, agenda dan isu strategis, rencana kerja, dan tahapan kegiatan serta
output yang ingin dicapai. Keberadaan Peta Jalan ini diharapkan akan memudahkan koordinasi
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dan pelaksanaan percepatan perbaikan gizi sehingga mampu menurunkan masalah gizi
terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tim
Penyusun dan segenap pemangku kepentingan yang telah memberikan pemikirannya sehingga
Peta Jalan ini dapat selesai dengan baik. Semoga kontribusi semua pihak dalam penyusunan
Peta Jalan ini, bermanfaat dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Jakarta, September 2017
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
Selaku Ketua Tim Teknis Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi

Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc.
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BAB I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Negara kita masih menghadapi berbagai masalah kekurangan gizi terutama pada anak
balita seperti wasting (kurus) dan stunting (pendek) serta anemia gizi besi pada ibu hamil.
Selain itu, pada waktu yang sama kita juga menghadapi masalah gizi lebih (obesitas). Kedua
hal ini merupakan tantangan besar dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
Permasalahan gizi disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: 1) rendahnya konsumsi
makanan, 2) belum tepatnya pola asuh, dan 3) masih tingginya penyakit infeksi yang berkaitan
dengan lingkungan. Untuk mengatasi ketiga faktor tersebut diperlukan peningkatan
kemampuan keluarga untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizinya, memperbaiki pola
asuh anak, serta meningkatkan akses terhadap air bersih-sanitasi dan pelayanan kesehatan
yang memadai. Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan gizi yang kompleks sangat
ditentukan oleh kepemimpinan (leadership) baik di tingkat nasional maupan daerah, intervensi
yang efektif, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan monitoring pelaksanaan program.
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpres No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas-PPG). Upaya ini sejalan dengan gerakan global dalam
bentuk Scaling Up Nutrition (SUN) Movement. Dalam Perpres No. 42/2013 telah diatur
tentang pembentukkan Gugus Tugas yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis, Kelompok
Ahli, dan Kelompok Kerja. Selain itu, Sekretariat Gernas-PPG yang berkedudukan di
Bappenas juga telah di bentuk untuk mendukung kegiatan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan Gugus Tugas. Pelaksanaan Gernas-PPG menggunakan Kerangka Kebijakan dan
Pedoman Perencanaan yang telah diterbitkan Bappenas pada tahun 2013. Selanjutnya, kedua
dokumen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam Peta Jalan Implementasi Gernas-PPG 20172019 sebagai acuan Sekretariat Gernas-PPG untuk mendukung Tim Teknis dalam
mengimplementasikan Perpres No. 42/2013.
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B. Tujuan Peta Jalan Gernas-PPG
1. Tersusunnya agenda dan rencana kerja bagi Sekretariat Gernas-PPG dalam memberikan
dukungan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi implementasi Perpres No. 42/2013 tentang
Gernas-PPG.
2. Meningkatnya fungsi Sekretariat Gernas-PPG dalam mendukung Tim Teknis dalam
melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan, serta monitoring dan evaluasi intervensi gizi
spesifik dan sensitif secara terintegrasi dan bersinergi.

C. Ruang Lingkup dan Pendekatan
Ruang lingkup Peta Jalan Implementasi Gernas-PPG 2017-2019 meliputi analisis situasi
dan tantangan, agenda dan isu strategis Gernas-PPG dan rencana kerja bagi Sekretariat GernasPPG. Dokumen Peta Jalan ini merupakan living document yang dapat diperbaharui sesuai
dengan perkembangan kondisi dan situasi perbaikan gizi.
Pendekatan dalam penyusunan Peta Jalan Implementasi Gernas-PPG 2017-2019
menggunakan stunting sebagai entry point penanggulangan masalah gizi lainnya. Peta Jalan
ini menitikberatkan pada intervensi 1000 HPK tanpa meninggalkan siklus hidup lainnya.
Intervensi yang dilakukan akan melibatkan multi-sektor seperti Pemerintah, Dunia Usaha,
Organisasi Masyarakat Madani, Akademia, Organisasi Profesi, Donor dan UN System.
Pelaksanaan Gernas-PPG menggunakan prinsip holistik, integratif, tematik, dan spasial. Oleh
karena itu, intervensi yang dilakukan merupakan intervensi gizi terintegrasi yang meliputi
intervensi spesifik (langsung) dan sensitif (tidak langsung) berbasis bukti dengan melibatkan
multi-sektor dalam percepatan perbaikan gizi.
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BAB II.
ANALISIS SITUASI

Pelaksanaan Gernas-PPG masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan intervensi gizi
spesifik dan sensitif dapat dilakukan secara lebih efektif. Untuk mencapai hal tersebut, perlu
koordinasi yang kuat di antara pemangku kepentingan dalam usaha percepatan perbaikan gizi.
Pendekatan multi-sektor dalam percepatan perbaikan gizi diuraikan pada Gambar 1. berikut
ini:
Gambar 1. Pendekatan Multi-Sektor dalam Perbaikan Gizi

Kunci keberhasilan pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ditentukan oleh:
1) komitmen dan dukungan berkelanjutan dari pimpinan tertinggi untuk memprioritaskan
pembangunan gizi, 2) pengintegrasian kegiatan intervensi sensitif terhadap perbaikan gizi, 3)
pendekatan multi-sektor yang efektif, 4) menerapkan pendekatan berbasis bukti,
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5) melaksanakan pendidikan gizi yang berbasis perubahan perilaku, 6) berfungsinya program
gizi berbasis masyarakat, dan 7) efektifnya monitoring sosial. Analisis situasi berdasarkan
kunci keberhasilan dalam menanggulangi permasalahan gizi lainnya disajikan pada Tabel 1.
di bawah ini:
Tabel 1. Analisis Situasi
Kunci Keberhasilan
1. Komitmen dan dukungan

Analisis Situasi
• Kesadaran tentang pentingnya mengatasi masalah gizi pada

berkelanjutan dari

para pengambil keputusan, terutama di tingkat Pemerintahan

pimpinan tertinggi untuk

Daerah masih perlu ditingkatkan.

memprioritaskan

• Masih ada 13 provinsi yang belum menyusun Rencana Aksi

pembangunan gizi

Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019 dan baru
beberapa kabupaten/kota yang menyusun RAD-PG 20152019. Penyusunan RAD-PG dan implementasinya belum
dilakukan di semua daerah.
• Minimnya nutrition champion dari pihak Pemerintah baik di
tingkat pusat dan daerah sebagai leader dan role model.
• Komitmen politik dari pengambil keputusan di daerah
terhadap program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan.
• Advokasi kepada para pengambil keputusan belum
dilaksanakan secara terencana dan terukur.

2. Integrasi kegiatan

• Kegiatan intervensi sensitif seperti Program Keluarga

intervensi sensitif terhadap

Harapan, Program Rastra, Program Ketahanan Pangan, dan

perbaikan gizi

Dana Desa belum diintegrasikan secara menyeluruh dalam
usaha percepatan perbaikan gizi.
• Alokasi anggaran yang terdapat pada sektor pertanian dan
ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pendidikan belum
disinergikan secara maksimal untuk kegiatan perbaikan gizi.
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3. Pendekatan multi-sektoral
yang efektif

• Pendekatan lintas sektor yang menggunakan pendekatan
holistik, integratif, tematik, dan spasial masih perlu diperkuat.
• Kapasitas pimpinan dan tenaga pelaksana dalam pendekatan
multi-sektor masih perlu ditingkatkan.

4. Menerapkan pendekatan
berbasis hasil
5. Melaksanakan pendidikan
gizi berbasis perubahan
perilaku (Behavioral
Change Communication)

6. Berfungsinya program gizi
berbasis masyarakat

Penganggaran program perbaikan gizi belum didasarkan pada
pencapaian hasil dan urgensi masalah gizi.
• Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di
bidang gizi masih perlu ditingkatkan.
• Strategi KIE perlu dikembangkan agar berdampak lebih
optimal terhadap perubahan perilaku terkait gizi.

Program gizi berbasis masyarakat seperti Posyandu, Desa
Mandiri Pangan, KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), PKH
(Program Keluarga Harapan) masih perlu diperkuat
implementasi dan kesinambungannya.

7. Efektifnya monitoring
sosial

Organisasi Masyarakat Madani dan individu yang melakukan
monitoring sosial masih terbatas.
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BAB III.
AGENDA DAN ISU STRATEGIS
Agenda adalah kegiatan utama yang memiliki daya ungkit besar dalam meningkatkan
efektivitas program perbaikan gizi di Indonesia. Sedangkan isu strategis adalah isu-isu yang
terdapat pada agenda yang perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan. Berdasarkan
rumusan masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya maka dapat dirumuskan agenda dan
isu strategis seperti terlampir di bawah ini:
Tabel 2. Agenda dan Isu Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

No.
1.1

1.2

Agenda 1
Advokasi, Kampanye, Sosialisasi, dan KIE Perubahan Perilaku
Isu Strategis
Tindak Lanjut
Advokasi kepada pimpinan di pusat,
daerah, tokoh masyarakat masih perlu
ditingkatkan
• Strategi, metode, dan target sasaran
advokasi di pusat dan daerah belum
dirumuskan secara komprehensif
• Pelaksanaan advokasi belum
terkoordinasi dan terintegrasi dengan
baik
• Instrumen untuk mengukur efektivitas
advokasi belum tersedia
Sosialisasi kepada pengelola program
masih perlu ditingkatkan
• Strategi dan instrumen sosialisasi yang
digunakan belum tepat
• Substansi sosialisasi belum
komprehensif sesuai dengan
pendekatan multi-sektor
• Peserta sosialisasi adakalanya tidak
memiliki kompetensi yang tepat
• Pengukuran efektivitas sosialisasi
belum dilakukan

• Dilakukan penyusunan strategi advokasi
yang komprehensif di pusat dan daerah
• Uji coba implementasi strategi advokasi
• Monitoring dan evaluasi untuk
penyempurnaan strategi advokasi
• Penguatan pelaksanaan advokasi di
Provinsi dan Kabupaten

• Penyusunan strategi dan instrumen
sosialisasi kepada pengelola program
termasuk instrumen pengukuran
efektivitas sosialisasi
• Penyusunan substansi sosialisasi sesuai
dengan pendekatan multi-sektor
• Peserta sosialisasi perlu diidentifikasi
sesuai dengan kompetensinya
• Uji coba dan implementasi sosialisasi serta
pengukuran efektivitasnya
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1.3

No.
2.1

Belum optimalnya pelaksanan
kampanye dan KIE perubahan
perilaku kepada masyarakat
• Strategi dan instrumen pelaksanaan
kampanye dan KIE yang digunakan
belum tepat
• Substansi pelaksanaan kampanye dan
KIE belum komprehensif sesuai
dengan pendekatan multi-sektor dan
memperhatikan lokal spesifik
• Pengukuran efektivitas kampanye dan
KIE belum dilakukan
• Belum tersedianya modul-modul KIE
perubahan perilaku berdasarkan best
practices
• Pesan gizi seimbang dan sederhana
yang mudah di mengerti oleh
masyarakat belum tersedia

• Penyusunan strategi dan instrumen KIE
yang tepat
• Penyusunan substansi yang komprehensif
dan lokal spesifik
• Penyusunan dan pelatihan modul KIE
perubahan perilaku
• Penyusunan pesan gizi seimbang yang
sederhana dan mudah di pahami oleh
masyarakat
• Uji coba, implementasi, dan evaluasi
efektivitas KIE perubahan perilaku

Agenda 2
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
Isu Strategis
Tindak Lanjut
Perlunya penguatan strategi koordinasi
lintas K/L (Kementerian/Lembaga)
• Koordinasi dan integrasi antar
program dan lintas K/L masih perlu
ditingkatkan
• Petunjuk pelaksanaan Rencana Aksi
Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG)
masih dilakukan secara parsial di
dalam dokumen RAN-PG
• Koordinasi untuk tersedianya Dana
Insentif Daerah (DID) bagi percepatan
perbaikan gizi perlu disiapkan
• Pemanfaatan dana desa untuk
perbaikan gizi belum optimal
• Integrasi Program Keluarga Harapan
(PKH) masih perlu disiapkan

• Meningkatkan intensitas pertemuan
koordinasi membahas upaya percepatan
perbaikan gizi di internal K/L dan antar
K/L
• Penyiapan petunjuk pelaksanaan RAN-PG
• Monitoring and evaluasi pelaksanaan
RAN-PG/RAD-PG
• Penyusunan kriteria penerima Dana
Insentif Daerah (DID) dan koordinasi
dengan K/L terkait
• Penyiapan usulan pemanfaatan dana desa
yang akan disampaikan kepada
Kemendesa
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• Peran serta PAUD sebagai sarana
pendidikan gizi dan pembentukan
karakter masih perlu di tingkatkan
2.2

2.3

Perlunya penyesuaian Gugus Tugas
Gernas-PPG berdasarkan
perkembangan yang ada
• Pokja yang ada belum menyesuaikan
dengan perkembangan terbaru terkait
dengan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja (SOTK), duplikasi tugas, dan
kebutuhan integrasi data
• Keanggotaan Tim Teknis belum
menyesuaikan perubahan SOTK
terbaru
• Komitmen K/L terkait yang menjadi
anggota Gugus Tugas perlu
ditingkatkan
Belum optimalnya komunikasi dan
koordinasi antar stakehoders
• Belum seragamnya pemahaman
terhadap peranan food system dalam
mendukung percepatan perbaikan gizi
• Perlu ditingkatkannya kerjasama
antara Pemerintah dan NonPemerintah
• Kesepahaman Pemerintah dan NonPemerintah tentang regulasi yang ada
masih perlu ditingkatkan
• Belum semua organisasi profesi dan
akademisi di bidang pangan dan gizi
berkontribusi dalam percepatan
perbaikan gizi
• Belum terintegrasinya kegiatan
percepatan perbaikan gizi yang
dilakukan oleh Pemerintah dan
Organisasi Masyarakat Madani
maupun antar Mitra Pembangunan

• Penyusunan model dan kurikulum
pendidikan kesehatan dan gizi yang
terintegrasi dalam PAUD perlu disiapkan

• Pertemuan koordinasi Gugus Tugas (Tim
Pengarah, Tim Teknis, dan Pokja)
• Melakukan revisi SK Kelompok Kerja
• Melakukan revisi SK Tim Teknis sesuai
perubahan SOTK
• Mengusulkan diselenggarakannya rapat
terbatas

• Penyusunan naskah akademik dan
pembentukan forum pakar untuk
meningkatkan kontribusi food system
terhadap perbaikan gizi
• Pengembangan mekanisme dan penyusunan
pedoman Public Private Patnership (PPP)
antara Pemerintah dan Non-Pemerintah
terutama dalam perbaikan gizi untuk anak
dan perempuan, serta penguatan Corporate
Social Responsibility (CSR)
• Mendorong kebijakan dan regulasi untuk
mengurangi asupan Gula, Garam, dan
Lemak (GGL) diikuti dengan kesadaran
penerapan kebijakan oleh dunia usaha
• Melakukan budget tracking kegiatan
kontribusi SUN Network dalam percepatan
perbaikan gizi
• Mendorong terjalinnya koordinasi dan
kerjasama dengan Organisasi Profesi
8

• Melaksanakan SUN Network Summit
• Mengintegrasikan kegiatan percepatan
perbaikan gizi yang dilakukan oleh
Pemerintah dan Organisasi Masyarakat
Madani maupun antar Mitra Pembangunan
2.4

No.
3.1

Perlu ditingkatkannya komunikasi dan
koordinasi antar Pemerintah Pusat dan
Daerah
• Pemahaman pentingnya percepatan
perbaikan gizi di daerah belum optimal
• Penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG
belum terkoordinasi dengan baik
• Petunjuk pelaksanaan RAD-PG belum
tersedia
• Penerapan perbaikan gizi sesuai
pendekatan holistic, integratif, tematik,
dan spasial belum tergambar dengan
baik
• Kapasitas koordinasi kelembagaan
RAD-PG di daerah perlu ditingkatkan

• Advokasi dan sosialisasi percepatan
perbaikan gizi di daerah
• Pendampingan penyusunan RAD-PG di
daerah termasuk penyiapan Peraturan
Kepala Daerah tentang RAD-PG
• Penyiapan petunjuk pelaksanaan RAD-PG
dengan pendekatan secara komprehensif
dalam percepatan perbaikan gizi
• Penyusunan rencana Intervensi Gizi
Terintegrasi pada 100 Kabupaten/Kota
termasuk penyiapan modul dan model
intervensi spesifik dan sensitif di tahun 2018

Agenda 3
Pengembangan Program Gizi Spesifik dan Sensitif yang Terbukti Efektif
Isu Strategis
Tindak Lanjut
Belum optimalnya penerapan
intervensi gizi spesifik dan sensitif yang
terbukti efektif
• Cakupan intervensi spesifik belum
mencapai standar optimal dan belum
tepat sasaran
• Perlunya menumbuhkembangkan
Program Gizi Berbasis Masyarakat
(PGBM) yang terbukti efektif
• Belum tersedianya model participatory
action
• Belum tersedianya champion dalam
PGBM
• Perlunya penguatan kapasitas teknis
petugas dan Dinkes

• Peningkatan komitmen & kapasitas serta
perbaikan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria (NSPK) untuk mencapai cakupan
standar
• Penyusunan kajian dan implementasi
strategi penguatan PGBM antara lain
melalui Posyandu, PAUD, STBM
• Penyusunan, implementasi, dan evaluasi
efektivitas model participatory action
• Identifikasi, pelatihan, dan mobilisasi
champion
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• Belum optimalnya penerapan
pembelajaran dan replikasi intervensi
gizi yang terbukti efektif

• Pengembangan modul dan pelaksanaan
penguatan kapasitas teknis petugas Dinas
Kesehatan
• Penyusunan dokumen pembelajaran dan
strategi replikasi dari intervensi di tingkat
nasional dan global yang terbukti efektif
dalam penerapannya

3.2

Perlunya memperkuat kebijakan dan
implementasi program fortifikasi
pangan dan suplementasi:
• Belum optimalnya penerapan fortifikasi • Pembentukan tim koordinasi fortifikasi
pada produk makanan (garam, tepung
• Melaksanan advokasi, kampane, sosialisasi,
terigu) dan fortifikasi rumah tangga
pendampingan, monitoring dan evaluasi, dan
penerapan law enforcement untuk mencapai
• Strategi pemberian suplementasi gizi
makro dan mikro serta pemanfaatan
Universal Salt Iodization (USI)
food coupon/voucher belum
• Membuat kajian efektifitas fortifikasi
komprehensif
termasuk ketepatan jenis fortificant zat besi,
dan dampak fortifikasi tepung terigu serta
• Belum dilakukannya evaluasi efektivitas
fortifikasi (garam, tepung terigu) dan
suplementasi (food coupon, tablet besi,
suplementasi gizi makro.
PMT) dalam perbaikan gizi dan mendorong
implementasinya

3.3

Perlunya memperkuat integrasi
program Water, Sanitation and Hygiene
(WASH) dalam perbaikan gizi
• Belum tersedianya kajian tentang
• Menyusun kajian tentang pengalaman
pengalaman pengintegrasian program
pengintegrasian program WASH dan
WASH dan perbaikan gizi di beberapa
perbaikan gizi di Indonesia
daerah sebagai dasar penguatan integrasi • Menyusun kebijakan dan strategi
WASH dan gizi
pengintegrasian WASH dalam perbaikan
gizi
• Belum tersedianya kebijakan dan
strategi pengintegrasian program WASH • Implementasi dan monev pengintegrasian
dan perbaikan gizi
program WASH dan perbaiakan gizi secara
• Belum dilakukannya integrasi antara
bertahap
sambungan sistem penyediaan air
minum dengan lokasi masalah
prevalensi gizi tinggi
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3.4

Perlunya memperkuat intervensi
sektor pertanian dan ketahanan
pangan yang berorientasi pada
perbaikan gizi
• Perlunya penguatan Program Percepatan • Melakukan kajian dan pengembangan
Penganekaragaman Pangan dan Gizi
program Percepatan Penganekaragaman
seperti Kawasan Rumah Pangan Lestari
Pangan dan Gizi untuk peningkatan
(KRPL), kebun sekolah, pemanfaatan
konsumsi gizi keluarga
pangan lokal, dan pola gizi beragam dan • Re-establish program pemanfaatan
bergizi seimbang
pekarangan sekolah dan rumah tangga
• Menyusun naskah akademik pengintegrasian
Program Keamanan Pangan Segar dengan
perbaikan gizi
• Melaksanakan peningkatan keamanan
pangan segar yang terintegrasi dengan
perbaikan gizi

3.5

Perlunya penguatan faktor pendorong
atau enabling factors yang berdampak
optimal terhadap percepatan perbaikan
gizi:
• Belum terkumpulnya bukti empiris
• Mengkaji dan menyusun rekomendasi bukti
tentang dampak program jaminan sosial
empiris dampak dari faktor pendorong
seperti Jaminan Kesehatan Nasional
terhadap percepatan perbaikan gizi
(JKN), Nomor Induk Kependudukan
• Uji coba dan implementasi penguatan
(NIK), Akta Kelahiran, Dana Desa, SID,
pelaksanaan faktor pendorong yang
Keamana dan Ketahanan Pangan, serta
berdampak optimal terhadap percepatan
Program Keluarga Harapan (PKH)
perbaikan gizi
terhadap percepatan perbaikan gizi
• Pendamping PKH memperoleh pelatihan
• Belum efektifnya kontribusi program
Family Development Session (FDS) gizi dan
jaminan sosial seperti bantuan pangan
penyusunan strategi pelaksanaan FDS oleh
non-tunai dalam percepatan perbaikan
pendamping
gizi
• Belum terindentifikasinya komponen
kunci yang perlu diperbaiki untuk
meningkatkan efektifitas faktor
pendorong terhadap perbaikan gizi
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3.6

No.
4.1

Perlunya mengembangkan model uji
coba dan scaling up program spesifik
dan sensitif terintegrasi :
• Belum tersedianya model intervensi
spesifik dan sensitif terintegrasi yang
mempertimbangkan karakteristik
masalah dan potensi yang spesifik di
masing-masing daerah
• Belum tersedianya model pembiayaan
intervensi spesifik dan sensitif
terintegrasi berbasis hasil
• Keberlanjutan program atau model
intervensi gizi yang belum optimal
• Masih rendahnya kapasitas daerah
dalam melakukan replikasi dan scaling
up

• Penyusunan pedoman dan instrumen uji
coba penguatan model intervensi gizi
spesifik dan sensitif terintegrasi yang
didasarkan pada masalah dan kondisi
kewilayahan termasuk skenario pembiayaan
yang berorientasi pada hasil
• Melaksanakan uji coba dan perumusan exit
strategy dari program atau model intervensi
gizi yang dikembangkan
• Implementasi scaling up intervensi yang
telah terbukti efektif

Agenda 4
Membangun Pangkalan Data Percepatan Perbaikan Gizi
Isu Strategis
Tindak Lanjut
Belum tersedianya pangkalan data dan
sistem informasi yang berisi data
terkait gizi dan faktor determinan
lainnya yang terpilah antara pusat dan
daerah

• Pengembangan Standard Operational
Procedure (SOP) alur data dan informasi
serta mekanisme publikasi
• Penyiapan hardware untuk pengembangan
knowledge platform
• Mengidentifikasi data dan informasi yang
dibutuhkan
• Mengembangkan dan uji coba sistem
informasi pangkalan data
• Pengisian database masalah gizi dan
knowledge platform
• Pemanfaat sistem informasi dalam
penyebaran informasi program spesifik
dan sensitif dan knowledge platform
• Menggunakan pangkalan data sebagai alat
monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program intervensi dan surveillance
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BAB IV.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT GERNAS PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Berdasarkan agenda dan isu strategis Gernas-PPG yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, telah di susun Agenda Sekretariat Gernas-PPG 2017-2019 berikut ini:
Gambar 2. Agenda Sekretariat Gernas Percepatan Perbaikan Gizi 2017-2019

Rencana kerja Sekretariat Gernas-PPG termasuk tahapan kegiatan dan output dari
pelaksanaan Gernas-PPG yang diharapkan pada tahun 2017-2019 tercantum dalam Tabel 3.
Sedangkan, untuk mengetahui lebih jelas secara rinci rencana kerja Sekretariat Gernas-PPG
menurut agenda dan isu strategis dapat dilihat pada matriks rencana kegiatan implementasi
Gernas-PPG pada Tabel 4. di bawah ini:
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Tabel 3. Tahapan Kegiatan dan Output Sekretariat Gernas-PPG 2017-2019
Tahapan
Agenda
Advokasi, Kampanye, Sosialisasi,
dan KIE Perubahan perilaku

Penguatan koordinasi lintas sektor

2017
Penyusunan strategi dan
instrumen advokasi,
sosialisasi, KIE

2018
Implementasi advokasi,
sosialisasi, KIE secara
nasional

2019
Melanjutkan advokasi,
sosialisasi, KIE secara
nasional

Output: Strategi nasional
dan instrumen
pelaksanaan advokasi,
sosialisasi dan KIE
tersedia
Penyusunan strategi
koordinasi K/L dan
pedoman PPP, revisi SK
Gugus Tugas

Output: Seluruh provinsi
dan 50% kabupaten
melaksanakan GernasPPG

Output: Seluruh provinsi
dan 90% kabupaten
melaksanakan GernasPPG

Implementasi strategi
koordinasi dengan K/L
dan pemangku
kepentingan NonPemerintah

Implementasi strategi
koordinasi dengan K/L
dan pemangku
kepentingan NonPemerintah

Output: Strategi
koordinasi lintas K/L dan
pedoman PPP tersedia
serta Gugus Tugas
Gernas-PPG berfungsi
optimal

Output: Koordinasi dan
integrasi program
perbaikan gizi lintas
sektor dan pemangku
kepentingan terlaksana

Output: Koordinasi dan
integrasi program
perbaikan gizi lintas
sektor dan pemangku
kepentingan semakin baik
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2020-2025
Implementasi
program kerja lintas
sektor terintegrasi
mengacu sasaran
RPJMN 20202025/SDGs

Pengembangan Program Gizi
Spesifik dan Sensitif yang terbukti
efektif

Membangun pangkalan data
percepatan perbaikan gizi

Melakukan kajian dan
merancang uji coba
intervensi gizi spesifik
dan sensitif yg terbukti
efektif secara terintegrasi

Uji coba intervensi gizi
spesifik dan sensitif yg
terbukti efektif secara
terintegrasi

Perluasan intervensi gizi
spesifik dan sensitif yg
terbukti efektif secara
terintegrasi

Output: Tersedianya
rancangan intervensi gizi
spesifik dan sensitif yang
terbukti efektif secara
terintegrasi
Mengembangkan
pangkalan data dan
knowledge platform

Output: Tersedianya
pembelajaran penerapan
intervensi gizi spesifik
dan sensitif yang terbukti
efektif secara terintegrasi
• Pemanfaat pangkalan
data dalam penyebaran
data dan informasi
serta knowledge
platform
• Pangkalan data
sebagai alat
monitoring, evaluasi,
dan surveillance

Output: Strategi
perluasan intervensi gizi
spesifik dan sensitif yang
terbukti efektif secara
Output:
terintegrasi tersedia
1. Target RPJMN
2020-2025 dan
• Pemanfaat pangkalan
SDGs tercapai
data dalam penyebaran
2. Program
data dan informasi
penanggulangan
serta knowledge
masalah gizi non
platform
stunting diperkuat
• Pangkalan data
sebagai alat
monitoring, evaluasi,
dan surveillance

Output: Pangkalan data
dan knowledge platform
terbangun

Output: Pangkalan data
dan knowledge platform
berfungsi optimal
mendukung percepatan
perbaikan gizi

Output: Pangkalan data
dan knowledge platform
berfungsi optimal
mendukung percepatan
perbaikan gizi
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Tabel 4. Matriks Kegiatan Menurut Agenda dan Isu Strategis
No.
1
1.1

1.2

Agenda/Isu
Kegiatan
Strategis
2017
2018
Advokasi, Kampanye, Sosialisasi dan KIE Perubahan Perilaku
Advokasi kepada
Penyusunan strategi advokasi Penyempurnaan strategi
pimpinan di pusat,
yang komprehensif di pusat
advokasi
daerah, serta tokohdan daerah
tokoh masyarakat
Uji coba implementasi
Penguatan pelaksanaan
advokasi
advokasi (seluruh provinsi,
50% kabupaten kota)
Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan
efektifitas advokasi
evaluasi efektifitas
advokasi
Sosialisasi kepada
Implementasi sosialisasi
• Penyusunan strategi dan
pengelola program
kepada pengelola program
instrumen sosialisasi
kepada pengelola program
termasuk instrumen
pengukuran efektivitas
sosialisasi
• Penyusunan substansi
sosialisasi sesuai dengan
pendekatan multi- sektor
• Peserta sosialisasi perlu
diidentifikasi sesuai dengan
kompetensinya
Uji coba dan penyempurnaan
strategi dan instrumen
sosialisasi

Monitoring dan evaluasi
efektifitas sosialisasi
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2019
Implementasi dan
penguatan pelaksanaan
advokasi (seluruh provinsi
dan 90% Kab/Kota)

Monitoring dan evaluasi
efektifitas advokasi
Implementasi sosialisasi
kepada pengelola program

Monitoring dan evaluasi
efektifitas sosialisasi

Pokja/Institusi
terlibat
Pokja Advokasi
dan Kampanye di
bantu konsultan
Pokja Advokasi
dan Kampanye di
bantu konsultan,
tim teknis di pusat
dan daerah
Pokja Advokasi
dan Kampanye,
Kemendes,
Kemendagri,
Kemenkeu,
Pemerintah
setempat

• Penyusunan strategi dan
instrumen yang tepat
• Penyusunan substansi
yang komprehensif dan
lokal spesifik
• Penyusunan dan pelatihan
Modul KIE

1.3

Pelaksanaan
kampanye dan KIE
perubahan perilaku
kepada masyarakat

2
2.1

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
Penguatan strategi
• Meningkatkan intensitas
koordinasi lintas K/L
pertemuan koordinasi
dengan K/L terkait
• Penyiapan petunjuk
pelaksanaan RAN-PG
• Penyusunan kriteria
penerima dana insentif
daerah dan koordinasi
dengan K/L terkait
• Penyiapan usulan
pemanfaatan dana desa
yang akan disampaikan
kepada Kemendesa

• Identifikasi dan
penerapan KIE kreatif
• Uji coba, implementasi
dan evaluasi efektifitas
KIE

• Implementasi kegiatan
KIE
• Evaluasi efektifitas KIE
dan penyusunan
rekomendasi perbaikan
modul

Pokja Advokasi
dan Kampanye,
Bappenas,
Kemenko PMK,
Kemenkes,
Kementan,
Kemendadgri,
Kemendikbud,
Kemenag, BPOM,
Kominfo, Kemen
PUPR, Kemen
PP&PA, BKKBN

• Meningkatkan
intensitas pertemuan
koordinasi dengan K/L
terkait
• Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan RAN-PG
dan RAD-PG secara
terkoordinasi dan
terintegrasi
• Koordinasi pelaksanaan
DID dengan K/L terkait
• Koordinasi dengan
Kemendes tentang
pemanfaatan dana desa
untuk perbaikan gizi

• Meningkatkan intensitas
pertemuan koordinasi
dengan K/L terkait
• Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan RAN-PG
dan RAD-PG secara
terkoordinasi dan
terintegrasi
• Koordinasi pelaksanaan
DID dengan K/L terkait
• Koordinasi dengan
Kemendes tentang
pemanfaatan dana desa
untuk perbaikan gizi

Pokja Advokasi
dan Kampanye,
Bappenas,
Kemenko PMK,
Kemenkes,
Kementan,
Kemendadgri,
Kemendikbud,
Kemenag, BPOM,
Kominfo, Kemen
PUPR, Kemen
PP&PA, BKKBN
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2.2.

Penyesuaian Gugus
Tugas Gernas sesuai
dengan
perkembangan yang
ada

2.3

Penguatan
komunikasi dan
koordinasi
Pemerintah dan NonPemerintah

• Pertemuan koordinasi
Gugus Tugas (Tim
Pengarah, Tim Teknis, dan
Pokja)
• Penyesuaian SK
Kelompok Kerja
• Penyesusaian SK Tim
Teknis
• Mengusulkan
diselenggarakannya rapat
terbatas
Penyusunan naskah akademik
dan pembentukan forum pakar
untuk meningkatkan
kontribusi food system
terhadap perbaikan gizi
• Pengembangan
mekanisme dan penyusun
pedoman PPP antara
Pemerintah dan NonPemerintah terutama
dalam perbaikan gizi anak
dan perempuan serta CSR
• Mendorong kebijakan dan
regulasi untuk mengurangi
asupan Gula, Garam, dan
Lemak (GGL) diikuti
dengan kesadaran
penerapan kebijakan oleh
dunia usaha

Pengembangan kerjasama
pemerintah dan swasta
dalam food system

Pengembangan kerjasama
pemerintah dan swasta
dalam food system

• Penguatan kerjasama
pemerintah dan swasta
perbaikan gizi anak dan
perempuan serta CSR
• Mendorong kebijakan
dan regulasi untuk
mengurangi asupan
Gula, Garam, dan
Lemak (GGL) diikuti
dengan kesadaran
penerapan kebijakan
oleh dunia usaha

• Penguatan kerjasama
pemerintah dan swasta
perbaikan gizi anak dan
perempuan dan CSR
• Mendorong kebijakan
dan regulasi untuk
mengurangi asupan
Gula, Garam, dan
Lemak (GGL) diikuti
dengan kesadaran
penerapan kebijakan
oleh dunia usaha
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Bappenas,
Kemenko PMK,
Kemenkes,
Kementan,
Kemendadgri,
Kemendikbud,
Kemenag, BPOM,
Kominfo, Kemen
PUPR, Kemen
PP&PA, BKKBN

2.4

Penguatan
komunikasi dan
koordinasi di tingkat
daerah

Melakukan budget tracking
kegiatan kontribusi SUN
Network dalam percepatan
perbaikan gizi

Melakukan budget tracking
kegiatan kontribusi SUN
Network dalam percepatan
perbaikan gizi

Melakukan budget tracking
kegiatan kontribusi SUN
Network dalam percepatan
perbaikan gizi

Mendorong terjalinnya
koordinasi dan kerjasama
dengan Organisasi Profesi

Mendorong terjalinnya
koordinasi dan kerjasama
dengan Organisasi Profesi

Mendorong terjalinnya
koordinasi dan kerjasama
dengan Organisasi Profesi

• Berpartisipasi dalam
• Berpartisipasi dalam
agenda-agenda SUN
agenda-agenda SUN
Global and Movement
Global and Movement
termasuk pelaksanan SUN
termasuk pelaksanan
Global Gathering
SUN Global Gathering
• Mengintegrasikan kegiatan • Mengintegrasikan
percepatan perbaikan gizi
kegiatan percepatan
yang dilakukan oleh
perbaikan gizi yang
Pemerintah dan Organisasi
dilakukan oleh
Masyarakat Madani
Pemerintah dan
maupun antar Mitra
Organisasi Masyarakat
Pembangunan
Madani maupun antar
Mitra Pembangunan

• Berpartisipasi dalam
agenda-agenda SUN
Global and Movement
termasuk pelaksanan
SUN Global Gathering
• Mengintegrasikan
kegiatan percepatan
perbaikan gizi yang
dilakukan oleh
Pemerintah dan
Organisasi Masyarakat
Madani maupun antar
Mitra Pembangunan

• Advokasi dan sosialisasi
percepatan perbaikan gizi
di daerah
• Penyusunan modul
sinkronisasi RAN-PG dan
RAD-PG

• Advokasi dan sosialisasi
percepatan perbaikan
gizi di daerah
• Pendampingan
penyusunan dan
pelaksanaan RAD-PG
dengan pendekatan

• Advokasi dan
sosialisasi percepatan
perbaikan gizi di daerah
• Pendampingan
penyusunan dan
pelaksanaan RAD-PG
dengan pendekatan
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Bappenas,
Kemenko PMK,
Kementan,
Kemendadgri,
Kemendikbud,
Kemenag, BPOM,
Kominfo, Kemen

3.
3.1

Holistik, Integratif,
• Pendampingan
Tematik, dan Spasial
penyusunan RAD-PG di
(HITS)
daerah
• Penyiapan petunjuk
pelaksanaan RAD-PG
dengan pendekatan
Holistik, Integratif,
Tematik, dan Spasial
(HITS) dalam percepatan
perbaikan gizi
• Penyiapan Peraturan
Kepala Daerah tentang
RAD-PG
Pengembangan Program Gizi Spesifik dan Sentitif yang Efektif
Penerapan intervensi • Peningkatan komitmen &
• Peningkatan komitmen,
gizi spesifik dan
kapasitas serta perbaikan
peningkatan kapasitas
sensitif yang terbukti
NSPK untuk mencapai
dan perbaikan NSPK
efektif
cakupan standar
untuk mencapai cakupan
standar
• Penyusunan kajian strategi
penguatan PGBM antara
• Implementasi strategi
lain melalui Posyandu,
penguatan PGBM
PAUD, STBM
• Implementasi, dan
• Penyusunan model
evaluasi efektivitas
participatory action
model participatory
action
• Identifikasi dan pelatihan
champion
• Mobilisasi nutrition
champion
• Pengembangan modul
penguatan kapasitas teknis • Pelaksanaan penguatan
petugas Dinkes
kapasitas teknis petugas
Dinkes
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Holistik, Integratif,
Tematik, dan Spasial
(HITS)

PUPR, Kemen
PP&PA, BKKBN

• Peningkatan komitmen,
peningkatan kapasitas
dan perbaikan NSPK
untuk mencapai cakupan
standar
• Implementasi strategi
penguatan PGBM
• Implementasi, dan
evaluasi efektivitas
model participatory
action
• Mobilisasi nutrition
champion
• Pelaksanaan penguatan
kapasitas teknis petugas
Dinkes

Bappenas,
Kemenkes,
Kementan,
Kemendadgri,
Kemendikbud,
Kemenag, BPOM,
Kominfo, Kemen
PUPR, Kemen
PP&PA, BKKBN,
Lembaga
internasional
(UNICEF)

3.2

Memperkuat
kebijakan dan
implementasi
program fortifikasi
pangan dan
suplementasi serta
fortifikasi pada
tingkat rumah tangga
(Taburia)

• Penyusunan dokumen
pembelajaran dan strategi
replikasi dari intervensi di
tingkat nasional dan global
yang terbukti efektif dan
penerapannya

• Replikasi dari intervensi
di tingkat nasional dan
global yang terbukti
efektif dan
penerapannya

• Pembentukan tim
koordinasi fortifikasi
• Melaksanakan advokasi,
kampanye, sosialisasi,
pendampingan, monitoring
dan evaluasi, serta
penerapan law enforcement
untuk mencapai Universal
Salt Iodization (USI)
• Membuat kajian efektifitas
fortifikasi (ketepatan jenis
fortificant zat besi, dampak
fortifikasi tepung terigu)
dan suplementasi (food
coupon, tablet besi, PMT)
dalam perbaikan gizi
• Persiapan re-distribusi
Taburia di wilayah kerja
MCA-I

• Peningkatan pertemuan • Peningkatan pertemuan
tim koordinasi fortifikasi
tim koordinasi fortifikasi
• Melaksanakan advokasi, • Melaksanakan advokasi,
kampanye, sosialisasi
kampanye, sosialisasi,
pendampingan,
pendampingan,
monitoring dan evaluasi,
monitoring dan evaluasi,
serta penerapan law
serta penerapan law
enforcement untuk
enforcement untuk
mencapai Universal Salt
mencapai Universal Salt
Iodization (USI)
Iodization (USI)
• Mendorong
• Mendorong
implementasi hasil
implementasi hasil
kajian efektifitas
kajian efektifitas
fortifikasi dan
fortifikasi dan
suplementasi
suplementasi termasuk
fortifikasi pada tingkat
• Melakukan kajian
rumah tangga
distribusi Taburia
• Evaluasi pemberian
Taburia terhadap
micronutrient deficiency
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• Replikasi dari intervensi
di tingkat nasional dan
global yang terbukti
efektif dan
penerapannya

Bappenas,
Kemenkes,
Kementan,
Kemenperin,
Kemendadgri

3.3

3.4

Memperkuat integrasi • Menyusun kajian tentang
program WASH
pengalaman
dalam perbaikan gizi
pengintegrasian program
WASH dan perbaikan gizi
di Indonesia
• Menyusun kebijakan dan
strategi pengintegrasian
WASH dalam perbaikan
gizi
Memperkuat
• Melakukan kajian program
intervensi sektor
Percepatan
pertanian dan
Penganekaragaman Pangan
ketahanan pangan
dan Gizi termasuk seperti
yang berorientasi
Kawasan Rumah Pangan
pada perbaikan gizi
Lestari (KRPL), kebun
sekolah, pemanfaatan
pangan lokal, dan pola gizi
beragam dan bergizi
seimbang untuk
peningkatan konsumsi gizi
keluarga
• Re-establish program
pemanfaatan pekarangan
• Menyusun naskah
akademik pengintegrasian
program Keamanan Pangan
Segar dengan perbaikan
gizi

Implementasi, monitoring
dan evaluasi
pengintegrasian program
WASH dan perbaikan gizi
secara bertahap

Implementasi, monitoring
dan evaluasi
pengintegrasian program
WASH dan perbaikan gizi
secara bertahap

Bappenas,
Kemenkes,
Kemen-PUPR,
Kemendadgri

• Pengembangan kajian
program Percepatan
Penganekaragaman
Pangan dan Gizi
termasuk seperti
Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL), kebun
sekolah, pemanfaatan
pangan lokal, dan pola
gizi beragam dan bergizi
seimbang untuk
peningkatan konsumsi
gizi keluarga
• Re-establish program
pemanfaatan pekarangan
• Melaksanakan
peningkatan program
Keamanan Pangan Segar
yang terintegrasi dengan
perbaikan gizi

• Pengembangan kajian
program Percepatan
Penganekaragaman
Pangan dan Gizi
termasuk seperti
Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL), kebun
sekolah, pemanfaatan
pangan lokal, dan pola
gizi beragam dan bergizi
seimbang untuk
peningkatan konsumsi
gizi keluarga
• Re-establish program
pemanfaatan pekarangan
• Melaksanakan
peningkatan program
Keamanan Pangan Segar
yang terintegrasi dengan
perbaikan gizi

Bappenas,
Kemenkes,
Kemenperin,
Kemndag
Kementan,
Kemendadgri,
Kemendikbud,
Kemenag, BPOM,
Kominfo, NGO
(KFI)
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3.5

Penguatan program
jaminan sosial yang
berdampak optimal
terhadap percepatan
perbaikan gizi

Mengkaji dan menyusun
rekomendasi bukti empiris
dampak program jaminan
sosial terhadap percepatan
perbaikan gizi
.

3.6

Pengembangan
model uji coba dan
scaling up program
spesifik dan sensitif
terintegrasi

Penyusunan pedoman dan
istrumen uji coba penguatan
model intervensi gizi spesifik
dan sensitif terintegrasi yang
didasarkan pada masalah dan
kondisi kewilayahan,
termasuk skenario
pembiayaan berorientasi hasil
Pelaksanaan uji coba

• Uji coba penguatan
• Implementasi penguatan
program jaminan sosial
program jaminan sosial
yang berdampak optimal
yang berdampak optimal
terhadap percepatan
terhadap percepatan
perbaikan gizi
perbaikan gizi
• Pendamping PKH
• Implementasi strategi
memperoleh pelatihan
pelaksanaan FDS oleh
FDS (Family
pendamping
Development Session)
gizi dan penyusunan
strategi pelaksanaan
FDS oleh pendamping
Pelaksanaan uji coba
Implementasi scaling up
intervensi gizi spesifik dan
sensitif terintegrasi yang
telah terbukti efektif

Monitoring dan evaluasi
elaksanaan uji coba dan
perumusan exit strategi
untuk scaling up
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Monitoring dan evaluasi
dan rekomendasi untuk
scaling up

Bappenas,
Kemenkes, Kemen
PUPR, Kemenko
PMK

Bappenas,
Kemenkes,
Kementan,
Kemendadgri,
Kemendikbud,
Kemenag, BPOM,
Kominfo, Kemen
PUPR, Kemen
PP&PA, BKKBN,
Swasta/Industri,
NGO, Lembaga
internasional

4

Pangkalan Data Perbaikan Percepatan Gizi
Membangun
• Pengembangan SOP alur
Pangkalan Data dan
data dan informasi serta
Sistem Informasi
mekanisme publikasinya
yang berisi data
• Penyiapan hardware untuk
terkait gizi dan faktor
pengembangan knowledge
determinan lainnya
platform
yang terpilah antara
• Mengidentifikasi data dan
pusat dan daerah
informasi yang dibutuhkan
• Mengembangkan dan uji
coba Sistem Informasi
pangkalan data
• Pengisian database masalah
gizi dan knowledge
platform

• Continous update
• Continous update
database masalah gizi
database masalah gizi
dan knowledge
dan knowledge platform
platform
• Pemanfaat Sistem
• Pemanfaat Sistem
Informasi dalam
Informasi dalam
penyebaran informasi
penyebaran informasi
program spesifik dan
program spesifik dan
sensitif dan knowledge
sensitif dan knowledge
platform
platform
• Menggunakan pangkalan
• Menggunakan
datas sebagai alat
monitoring dan evaluasi
pangkalan datas
pelaksanaan program
sebagai alat
intervensi dan
monitoring dan
surveillance
evaluasi pelaksanaan
program intervensi dan
surveillance
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Bappenas dan
seluruh kementrian
yang terlibat dalam
Gernas-PPG

BAB V.
PENUTUP

Peta Jalan Implementasi Gernas-PPG 2017-2019 menjadi faktor yang sangat penting
dalam memberikan dukungan bagi terlaksananya koordinasi yang baik, sekaligus
meningkatkan komitmen, kualitas serta cakupan kegiatan. Bentuk kegiatan, agenda dan
strategi yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan percepatan perbaikan telah disampaikan
pada Peta Jalan ini. Pelaksanaan Peta Jalan Gernas-PPG 2017-2019 diharapkan meningkatkan
peran serta pemangku kepentingan baik Pemerintah, Dunia Usaha, Organisasi Keagamaan,
Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan, dan Organisasi Masyarakat
Madani. Selain itu, keberadaan Peta Jalan juga akan meningkatkan peranan kelompok kerja
percepatan perbaikan gizi.
Berbagai tantangan dalam percepatan perbaikan gizi hendaknya dapat dijawab dengan
melaksanakan Peta Jalan Gernas-PPG. Dengan demikian, intervensi gizi spesifik akan
semakin efektif dan intervensi sensitif semakin luas dan kontribusinya akan semakin nyata.
Dokumen Peta Jalan ini merupakan living document yang dapat diperbaharui sesuai dengan
perkembangan kondisi dan situasi perbaikan gizi. Oleh karena itu masukkan dan saran dari
pembaca dan pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk menyempurnakan Peta Jalan
Implementasi Gernas-PPG. Untuk maksud tersebut, maka advokasi dan sosialisasi Peta Jalan
perlu terus dilakukan sementara pelaksanaan sesuai agenda dilakukan secara baik.
Selain keberadaan Peta Jalan Gernas-PPG di pusat, diharapkan juga akan ada Peta Jalan
untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting, mengingat dalam era desentralisasi,
peranan daerah sangat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan. Untuk maksud
tersebut, maka advokasi dan sosialisasi Peta Jalan Gernas-PPG baik di pusat dan daerah juga
diperlukan, sehingga seluruh pemangku kepentingan akan memiliki pandangan yang sama
dalam pelaksanaan percepatan perbaikan gizi. Dengan cara tersebut, maka percepatan
perbaikan gizi akan semakin efektif dan mampu menurunkan berbagai masalah gizi di negara
kita.
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Lampiran 1. Area Intervensi Gizi Terintegrasi 2017-2018
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Lampiran 2. Daftar Kegiatan masing-masing K/L dalam Intervensi Gizi Terintegrasi
Intervensi Spesifik

Kementerian/Lembaga
Kementerian Kesehatan

Rancangan Kegiatan

Kegiatan yang harus dilakukan

1. Suplementasi gizi untuk remaja putri, calon
pengantin, ibu hamil, dan anak balita

Meningkatkan kualitas, coverage, dan compliance
serta promosi dan edukasi

2. Promosi ASI Eksklusif, Makanan PendampingASI, dan fortifikasi

Memperkuat strategi KIE, perubahan perilaku, dan
penyiapan konselor menyusui

3. Pendidikan gizi

Memperkuat strategi KIE dan perubahan perilaku

4. Promosi dan kampanye gizi seimbang dan
perubahan perilaku

Memperkuat strategi KIE dan perubahan perilaku

5. Pemberian obat cacing

Meningkatkan coverage atau jumlah

6. Tata Laksana Gizi Kurang/Buruk

Meningkatkan kualitas layanan

7. Jaminan Kesehatan Nasional

Meningkatkan coverage atau jumlah
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Intervensi Sensitif
Kementerian/Lembaga

Rancangan Kegiatan

Kegiatan yang harus dilakukan

Kementerian Pendidikan &
Kebudayaan

1. PAUD dengan muatan pendidikan gizi dan kesehatan

Kementerian PU-PR

1. Sarana air bersih dan sanitasi

Meningkatkan kualitas dan fasilitas air bersih
dan sanitasi serta integrasi dengan lokus
daerah masalah gizi tinggi

Kementerian Perindustrian

1. Pembinaan iodidasi industri garam rakyat

Memperkuat industri garam rakyat

2. Pengawasan fortifikasi garam beryodium

Perluasan pengawasan garam beryodium dan
implementasi tindak lanjut hasil pengawasan

3. Revisi SNI dan pengawasan fortifikasi tepung terigu

Melakukan revisi SNI tepung terigu
berdasarkan standar WHO serta melakukan
pengawasan fortifikasi tepung terigu dan
implementasi tindak lanjut hasil pengawasan

1. Ketahanan pangan

Budidaya sumber pangan lokal

2. Pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga

Memperkuat program KRPL

1. Bantuan Pangan Non-Tunai dengan sumber protein
(telur)

Meningkatkan cakupan dan kualitas bahan
makanan dengan sumber protein

2. PKH, pemanfaatan fasilitator untuk pendidikan gizi dan
pemantauan kepatuhan layanan kesehatan

Memperkuat peran fasilitator dalam FDS
(P2K2)

Kementerian Pertanian

Kementerian Sosial

2. Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan gizi untuk anak
sekolah dan Remaja
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Melaksanakan PAUD-HI termasuk intervensi
kesehatan dan gizi

Kementerian/Lembaga
BPOM

BKKBN

Kementerian Agama

Rancangan Kegiatan

Kegiatan yang harus dilakukan

1. Keamanan pangan

Meningkatkan pengawasan terhadap produksi
dan peredaran pangan olahan

2. Monitoring pangan terfortifikasi di lapangan secara
berkala

Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas
pangan terfortifikasi sesuai standar

1. Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Remaja
termasuk madrasah dan pondok pesantren

Meningkatkan kerja sama dengan pihak
sekolah dan organisasi keagamaan

2. Bina Keluarga Balita untuk peningkatan pengetahuan dan
keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam
pembinaan tumbuh kembang anak sejak dalam
kandungan

Pelatihan dan penguatan PLKB

1. Pendidikan gizi dan kesehatan kepada calon pengantin
melalui KUA

Mengembangkan kurikulum kursus calon
pengantin dan monitoring pelaksanaan kursus
calon pengantin

2. Raudhatul Athfal (RA) dengan muatan pendidikan gizi
dan kesehatan

Melaksanakan pendidikan gizi dan kesehatan
termasuk intervensi gizi dan kesehatan

3. Pendidikan kesehatan dan gizi di madrasah, pondok
pesantren, dan sekolah-sekolah keagamaan

Meningkatkan kerja sama dengan madrasah,
pondok pesantren, dan organisasi keagamaan
untuk pendidikan gizi dan kesehatan

4. Mendorong peran serta ulama dan pemuka agama untuk
pendidikan gizi dan kesehatan

Memperkuat peran tokoh agama sebagai
champion
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Faktor Pendukung
Kementerian/Lembaga

Rancangan Kegiatan
1. Nomor Induk Kependudukan

Kementerian Dalam Negeri

Meningkatkan cakupan dan memperkuat
sistem pencatatan sipil terintegrasi

2. Akta kelahiran

3. Fasilitasi program dan kegiatan gizi dalam APBD

Mengalokasikan anggaran daerah untuk
kegiatan gizi dan memasukkan nomenklatur
stunting dalam SPM

1. Penganggaran Dana Desa untuk kegiatan gizi

Mengalokasikan dana desa untuk kegiatan
gizi

2. Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam
melakukan Analisis masalah gizi dan
kesehatan serta mencari solusi yang efektif
berdasarkan permasalahan yang ada

Dana Insentif Daerah

Memperkuat pemberian insentif daerah
sebagai sistem reward

Kementerian Desa

Kementerian Keuangan

Kegiatan yang harus dilakukan
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