
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN TEKNIS 
Gerakan Desa/Kelurahan Sesarengan Cegah 
Stanting (Gardaku Sak Ceting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KECAMATAN GIRIWOYO  



A.  PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

Stunting merupakan salah satu permasalahan terkait gizi yang krusial, terlebih pada 

negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Stunting suatu bentuk kegagalan tumbuh 

kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linier pada balita akibat dari akumulasi 

ketidakcukupan gizi dan nutrisi yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama yang terjadi 

setidaknya dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh 

kembang anak diusia dini dapat menghambat perkembangan fisik, menghambat 

perkembangan mental, bahkan dapat menyebabkan kematian. Balita yang memiliki masa lah 

gizi stunting beresiko terjadinya penurunan intelektual dan produktivitas balita kemungkinan 

resiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang. Merujuk pada World Health 

Organization, bahwa stunting dapat menyebabkan tidak optimalnya perkembangan kognitif, 

motorik, dan verbal serta peningkatan resiko obesitas dan penyakit degeneratif lainnya. Hal 

ini dapat menyebabkan peningkatan kejadian kesakitan dan kematian . Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tidak maksimal yang disebabkan oleh 

stunting dampaknya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemiskinan dan 

memperbesar ketimpangan di suatu negara. Permasalahan stunting merupakan isu yang saat  

ini menjadi perhatian di Indonesia. Stunting berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia 

Indonesia. 

Kabupaten Wonogiri memiliki prevelensi stunting diatas rata-rata Provinsi Jawa 

Tengah, yakni pada tahun 2018 prevelensi stunting di Kabupaten Wonogiri sebesar 28,31% 

sedangkan rata-rata prevelensi stunting di Jawa Tengah yakni sebesar 24,43% pada tahun 

2018. Berdasarkan pada surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 

Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang penetapan perluasan kabupaten / kota lokasi fokus 

intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2021 bahwa Kabupaten Wonogiri termasuk  

dalam daftar kabupaten / kota lokasi fokus intervensi stunting yang menjadi perhatian di 

tingkat nasional. Adapun faktor peyebab stanting diantaranya kurangnya ketersediaa n pangan 

dalam rumah tangga dan pengetahuan ibu tentang gizi yang baik pada masa kehamilan dan 

anak lahir. Salah satu. Kecamatan Giriwoyo menjadi salah satu daerah di daerah di 

Kabupaten Wonogiri yang menjadi lokus penanganan stunting. Program pencegahan stunting 

di Kecaamatan Giriwoyo dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan 

“Sego Sak Ceting” (Sesarengan Wargo Beraksi Cegah Stunting). Kegiatan ini diinisiasi oleh 

Puskesmas Giriwoyo 1. Program sego sak ceting ini di fokuskan pada perba ikan ketersediaan 

pangan rumah tangga serta peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi yang baik pada masa  

kehamilan dan anak lahir. Kegiatan yang dilakukan yakni: Pembudidayaan lele, buah dan 

sayuran dengan konsep pemberdayaan masyarakat guna memastikan ketersediaan pangan 

yang cukup dan konsisten serta kemudahan akses sumber daya untuk mendapatkan makanan 

yang sesuai dan bergizi. Kegiatan pembidayaan lele dan penanaman buah dan sayur ini 

dipilih sebagai kegiatan utama karena mudah dilaksanakan oleh masyarakat dapat menjadi 

kegiatan yang berkelanjutan. 



Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah ketika keberlanjutan inovasi tidak dapat 

dipertahankan dan hanya menjadi suatu wacana/ide gagasan sematan. Dengan latar belakang 

tersebut maka Kecamatan Giriwoyo memunculkan suatu Gerakan Desa/Kelurahan 

Sesarengan Cegah Stanting (Gardaku Sak Ceting). Inovasi ini merupakan suatu gerakan 

sinergitas setiap desa/kelurahan untuk dapat mereplikasi dan mensukseskan Sego Sak Ceting. 

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah menggalakkan minimal 1 desa/kelurahan 

memiliki taman dan kolam pembudidayaan lele yang dilakukan dan dikelola secara bersama- 

sama dalam rangka memenuhi kecukupan gizi bagi masyarakat sasaran. Taman tersebut 

ditanamai dengan berbagai jenis sayuran, buah-buahan dan tanaman obat keluarga. Selain itu 

edukasi dan pendampingan masyarakat sasaran dilakukan melalui TPPKK desa. Gerakan 

tersebut dibiayai oleh dana desa dan dana swadaya masyarakat. Dampak yang ditimbulkan 

dari gerakan ini harapannya angka stunting di Kecamatan Giriwoyo khususnya dan 

Kabupaten Wonogiri pada umumnya dapat menurun. 

II. Tujuan Kegiatan 
 

1. Mewujudkan sinergitas semua elemen dan masyarakat di Kecamatan Giriwoyo untuk 
dapat bersama-sama mewujudkan Giriwoyo bebas stunting. 

2. Menurunkan angka prevelensi stunting di Kecamatan Giriwoyo. 

3. Terbentuknya taman desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan budidaya lele untuk 
memenuhi kecukupan gizi keluarga sasaran.  

 

III. Manfaat Kegiatan 
 

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk senantiasa secara bersama-sama 
mencegah stunting. 

2. menurunkan persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK). 
3. menurunkan peresentase Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR). 
4. meningkatkan persentase keikutsertaan ibu hamil di kelas ibu hamil melalui kehadiran 

ibu balita ke posyandu. 

 

IV.  Prosedur Inovasi 

1. Pertemuan lintas sektor 

2. Pengumuman rencana kegiatan 

3. Pendaftaran kegiatan 

4. Validasi data anggota yang mengikuti kegiatan 

5. Pelaksanaan kegiatan 
 

V.  Proses Inovasi 

1. Pengumuman kegiatan 

2. Pendaftaraan anggota 

3. Persiapan kegiatan 
a. Interaksi anggota 



 


