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Inovasi PMT SEKOLAH
(Pemberian Makanan

Tambahan Siswa Sekolah)



LATAR BELAKANG
kondisi kesehatan juga sangat berpengaruh  pada proses pendidikan
masyarakat. Namun pendidikan tidak boleh berhenti karena pendidikan
salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta
kebutuhan masyarakat untuk menjalani kehidupannya. Kekurangan gizi
anak dimasa pertumbuhan bisa menyebabkan anak menjadi stunting. Yaitu
kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan dimana anak tidak tumbuh
tinggi seperti anak usianya atau disebut juga dengan kerdil. Hal ini
disebabkan karena anak dimasa pertumbungan kekurangan gizi dalam
jangka waktu panjang.
Dengan keterbatasan dan memaksimalkan semua potensi pemerintah hadir
untuk mensuport proses belajar dengan memfasilitasi gizi para warga di
sekolah dengan akses tersulit. Dengan memberikan makanan tambahan
kepada siswa, pendidik, tenaga kependidikan di sekolah dengan akses
tersulit. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan. Serta Peraturan Pemerintah No 48
Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pendidikan adalah kewajiban
Warga Negara Orang Tua Masyarakat dan Pemerintah.



TAHAPAN 
Satuan pendidikan PAUD/TK/SD dengan pola Siswa Asuh Sebaya (SAS)
menggunakan dana SAS untuk melaksanakan pemberian makanan tambahan
kepada siswa yang tidak mampu secara ekonomi secara berkala disesuaikan
dengan program sekolah.

Kepala satuan pendidikan secara berkala mewajibkan siswa membawa
makanan bekal 4 sehat 5 sempurna untuk dimakan bersama di sekolah jam
saat istirahat sekolah.
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Kepala satuan pendidikan secara berkala bekerja sama dengan tenaga
kesehatan di desa/kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada siswa
,orang tua dan warga sekolah tentang pola hidup sehat dan terhindar dari
stunting.
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Pada satuan pendidikan yang berada di Daerah Dengan Akses Tersulit
(DETAS)/ kepala satuan pendidikan difasilitasi oleh Ka.Korwil setempat
mengupayakan pemberian makanan tambahan kepada siswanya kepada
pemerintah daerah dan dengan sekolah lain dengan pola Sekolah Asuh
Sekolah.
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