
  

PRAKTIK BAIK 

GERAKAN SWASEMBADA GIZI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DENGAN 

MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH 
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN GIZI SECARA 

MANDIRI DAN BERKELANJUTAN 



INFORMASI DASAR 

Nama program praktik baik:  

(nama program praktik baik) 

Gerakan Swasembada Gizi Dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan 
Prevalensi Stunting Di Kabupaten Lampung Selatan 

Lokasi: 

  

Propinsi: Lampung  

Kabupaten/Kota: Lampung Selatan 

Kab./Kota ditetapkan sebagai 
Daerah Prioritas Stunting  

2018 

Waktu Pengumpulan Data:  

Tanggal pengumpulan data dan 
informasi) 

22 Juli 2020 

Sumber Informasi  Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Ketika menyampaikan Kabupaten Lampung 
Selatan sebagai Terbaik Dalam pelaksanaan Konvergensi penanganan Stunting 
Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 

 

INFORMASI DASAR  

Info demografis, sosiografis, geografis dan informasi terkait kegiatan yang mendukung program stunting 
Kabupaten/Kota sehingga dapat diputuskan suatu wilayah telah menerapkan praktik baik.  
 

Informasi demografi & geografi:  1. Informasi terkait jumlah penduduk /laki-laki/perempuan, anak-
anak/dewasa, pekerjaan, tingkatpPendidikan atau informasi pendukung, 
kondisi ekonomi, dan seterusnya. 
 

2. informasi terkait luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, informasi pendukung 
lain seperti sulitnya sumber air, kesuburan tanah dan pasokan pangan, dan 
seterusnya. 

Informasi sosiografi:   

 informasi bagaimana budaya setempat, apakah ada budaya yang 
mendukung/menghambat praktek baik, apakah hal tersebut dapat diatasi –
jika hambatan, informasi terkait kegiatan sosial lainnya yang mempunyai 
relevansi dengan praktek baik  

 

 

 

 



AKTIVITAS KUNCI & PROSES 

Gambaran 
umum 
program 

1. Angka prevalensi stunting, jumlah balita di wilayah dimana praktek baik dilaksanakan, 
berapa jumlah balita keseluruhan (statistik terakhir), berapa jumlah balita yang stunting; 
 

2. Informasi terkait program stunting lainnya yang dirasa relevan dengan tema yang 
dijadikan topik utama. 
 

3. sejak kapan program ini ada, di daerah mana saja, siapa yang menggagas, siapa saja 
yang melaksanakan, tujuan program ini, darimana sumber anggaran diambil, siapa yang 
menjadi target sasaran program/penerima manfaat program tersebut dan berapa jumlah 
penerima manfaat, dll 

Kebijakan 1. Ketua Tim PKK dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 
 

2. Instruksi Bupati Lampung Selatan No 2 Tahun 2020 Tentang Program Swasembada Gizi, 
sebagai Strategi pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Lampung Selatan”. 
a. Instuksi Bupati Tentang Swasembada Gizi disosialisasikan ke seluruh OPD, kecamatan, 

desa dan masyarakat melalui tahapan: 

Langkah-
langkah 
praktik 
baik 
(Proses)  

1. langkah-langkah/proses pelaksanaan praktik baik berdasarkalur/waktu serta keterlibatan 
pihak, baik individu, kelompok atau organisasi, sebutkan juga bila ada inovasi, intervensi, 
dan inspirasi. 

a) KOMITMEN BERSAMA PENYELENGGARAAN SWASEMBADA GIZI 
Kegiatan ini adalah penandatangan komitmen penyelenggaraan Swasembada Gizi 
yang diikuti oleh seluruh Bupati, OPD terkait, Tim PKK, Camat, Kepala Desa Ormas 
Kemasyarakatan, Kader dan pihak Swasta. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan 
semua berkomitmen dalam penyelenggaraan Gerakan Swasembada Gizi 

b) PENOBATAN DUTA SWASEMBADA GIZI SEBAGAI SALAHSATU MOTOR PENGGERAK, 
ADVOKASI DAN JURU KAMPANYE PROGRAM SWASEMBADA GIZI 
Tujuan dari kegiatan ini adalah memilih seseorang/sosok yang bias menginspirasi dan 
menggerakkan seluruh pihak dalam turut serta Gerakan Swasembada Gizi. Ketua TP 
PKK Kabupaten Lampung Selatan dipilih sebagai Duta Swasembada Gizi dengan tugas 
sebagai salah satu motor penggerak, Tim Advokasi dan juru Kampanye Program. 
Kegiatan ini menunjukkan hasil dengan seluruh stake holder mampu bergerak dan 
berpartisipasi.  

c) SOSIALISASI DAN SELURUH STAK HOLDERS 
Sosialisasi program Swasembada Gizi kepada seluruh stakeholder yang bertujuan 
memberikan satu pemahaman bersama terkait dalam penyelenggaraan Swasembada 
Gizi disesuaikan dengan tugas dan fungsi institusi masing-masing. Kegiatan ini 
merupakan pertemuan sekaligus peningkatan kapasitas khusus untuk pejabat tinggi 
(high level meeting) setingkat Kapala Dinas yang dipimpin langsung oleh Bupati 
Lampung Selatan dan Sekretaris Daerah. 

 



d) TIM KECIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN RENCANA INTEGRASI PROGRAM DALAM 
MENDUKUNG SWASEMBADA GIZI; 
Tim Kecil yang dibentuk berfungs merencanakan langkah-langkah strategis yang 
dilakukan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Swasembada Gizi, sebelum 
disampaikan keberbagai pihak yang terkait. Tim kecil beranggotakan 1) Bappeda 2) 
Dinas Kesehatan 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 4) Kader/Perwakilan 
masyarakat 

e) PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PROGRAM (KABUPATEN, KECAMATAN, 
DESA/Kelurahan) 
Pembentukan Tim Pengendali Program disemua tingkatan sesuai instruksi Bupati 
Lampung Selatan Dalam Penyelenggaraan Gerakan Swasembada Gizi. Tim Pengendali 
ini beranggotakan, OPD terkait, Camat, Kepala Desa, Duta Swasembada Gizi, TP PKK, 
Ormas kemasyarakatan, kader, Perangkat kecamatan dan desa, UPT terkait di tingkat 
kecamatan. Tugas dari Tim Pengengdali Programadalah : 1) merencanakan kegiatan 
Swasembada gizi di masing-masing tingkatan, 2) melaksanakan monitoring dan 
evaluasi penyelenggaraan program di masing-masing tingkatan, 3) melaksanakan 
advokes, sosialisasi dan kampanye gerakan di masing-masing level, 4) melaksanakan 
pelapran secara berjenjang penyelenggaraan program 

f) KONSOLIDASI KEGIATAN LINTAS OPD, KECAMATAN  DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN 
DANA DESA (RENCANA KEGIATAN SWASEMBADA GIZI DI SEMUA LEVEL 
PEMERINTAHAN) 
Penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan Gerakan Swasembada Gizi disemua 
tingkatan kabupaten, kjecamatan dan desa/kelurahan berikut dengan pendanaan. 
Rencana kegiatan yang disusun sinergi dan kolaborasi sesuai dengan panduan 
Penyelenggaraan Swasembada Gizi di masing-masing level 

g) ROAD SHOW DAN KONSOLIDASI GERAKAN SWASMBADA GIZI KE SELURUH DESA SE 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
Memastikan Gerakan Swasembada Gizi berjalan massive dan sekaligus melaksanasaan 
peningkatan kapasitas bagi penyelenggara program ditingkat kecamatan dan 
desa/keluraha, Tim Pengenadali Swasembada Gizi Kabupaten melaksanakan roadshow 
ke semua kecamatan yang diikuti olehh seluruh desa dan kelurahan (tidak hanya lokasi 
focus stunting, tetapi juga desa yang bukan lokus, karena Gerakan Swasembada gizi 
tidak hanya menyasar lokus tapi seluruh wilayah se Kabupaten Lampung Selatan) 

h) IMPLEMENTASI KEGIATAN (KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA) 
a. Konsolidasi dan koordinasi Pelaksana Gerakan 
b. Peningkatan kapasitas pelaksana program Swasembada Gizi 
c. Kampanye Swasembada Gizi 
d. Pendampingan balita dan ibu hamil dalam pemenuhan gizi seimbang 

i) MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI 
a. Pengembangan system monitoring berbasis online/android 
b. Pelaporan berjenjang proses dan capaian program dari tingkat desa ke 

kecamatan dan kabupaten 
c. Optimalisasi system monitoring stunting Dinas Kesehatan 
d. Kapan (termasuk frekuensi), dimana, dan bagaimana program ini 

dilaksanakan, siapa saja yang terlibat - OPD, bagaimana peran masing-
masing pihak yang terlibat, bagaimana proses keterlibatannya, darimana 



sumber anggaran, bagaimana proses sosialisasi program, bagaimana respon 
dari masyarakat penerima manfaat dan bukan penerima manfaat, mengapa 
bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu. 

Tantangan 
dan cara 
mengatasi  

1. Berbagai persoalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaan 
program (internal/eksternal) dukungan/ hambatan dari  pemerintah, tantangan lingkungan 
daerah/provinisi/pusat, tantangan demografi/geografi/sosiografi, cara mengatasi 
masalah)  

Dampak 
kegiatan/ 
program 

1. Kondisi sebelum praktek baik dilaksanakan seperti apa, setelahnya seperti apa. 
Perbandingan keadaan/data/ informasi sebelum dan sesudah praktik baik dilakukan atau 
indikator lain yang terlihat, penghargaan/pengakuan dari institusi tertentu apakah ada? 
 

2. Apa dampak dari pelaksanaan program? apakah terjadi Perubahan perilaku? Peningkatan 
pengetahuan? Penurunan angka stunting?  Jelaskan bagaimana dan mengapa hal tersebut 
dapat terjadi? Siapa yang paling merasakan dampaknya? 

 

3. Adakah permintaan untuk praktik pembelajaran dari wilayah/instansti lain, adakah 
dukungan dari pemerintah daerah/pusat/swasta/asing/donor untuk mendukung program 
lanjutan? 

Kelanjutan 
kegiatan/ 
program 

1. Bagaimana pelaksanaan program ini di tahun mendatang? Apakah dapat dilaksanakan 
terus atau tidak? Apa alasannya ? Dukungan apa saja yang diharapkan agar program 
dapat terlaksana (pendanaan, kebijakan, kerjasama, dll)? Mengapa dukungan tersebut 
diharapkan? Siapa yang paling diharapkan dapat memberikan dukungan tersebut? Kenapa 
pihak tersebut sangat diharapkan  Berapa lama dukungan sebaiknya diberikan?, dll 

2. Pelaksanaan Gerakan Swasembada Gizi telah tercantum di Dokumen RPJMD Bupati 
Terpilih Kabupaten Lampung Selatan Periode 2021-2026 Degan target Kabupaten 
Lampung Selatan Bebas Stunting Tahun 2024. Dipastikan setiap rencana kegiatan di 
masing-masing level (kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan) disetiap tahun berganti 
merencanakan dan menganggarkan kegiatan Gerakan Swasembada Gizi. 

3. Dukungan yang diharapkan dalam penyelenggaraan Gerakan Swasembada Gizi adalah 
semua pihak pemerintah dan masyarakat menjadi penyampai pesan tentang Gerakan 
Swasembada Gizi karena serta kampanye perubahan perilaku Gizi Seimbang untuk Balita 
dan ibu Hamil tetap menjadi salah satu prioritas untuk didukung pembiayaannya. Selain 
itu, internalisasi Gerakan Swasembada Gizi menjadi kedalam kebijakan Pemerintah Desa 
dengan menginisiasi penanganan kesehatan ibu dan anak menjadi peraturan desa 
sehingga menjadi prioritas secara berkelanjutan.  

4. Pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan secara berkelanjutan Tim Pengendali 
disemua level (kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan) karena tim pengendali 
memiliki peran penting dalam  

 


