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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Adanya banyak pemegang kepentingan yang sudah bekerja dalam pencegahan stunting disadari 
sebagai salah satu kesalahan dalam prinsip efisiensi dan pengelolaan program yang berbasis pada 
penduduk penerima manfaat. Sayangnya upaya konvergensi saat ini baru sebatas penegasan 
prosedur titik koordinasi antar lembaga dari pusat hingga daerah, yang tetap memberikan 
kewenangan  pengelolaan dana meskipun mungkin pemotongan hirarki itu dapat dilakukan. 
Strategi konvergensi berbasis organisasi pelaksanaan yang kami usulkan memberi keuntungan 
pada (1) penyederhanaan birokrasi sistem pendukung, (2) berfokus pada service implementing unit, 
(3) memudahkan penduduk untuk menggunakan layanan karena berbasis satu pintu, dan (4) 
menjadikan setiap upaya berorientasi pada penguatan sistem layanan yang berkelanjutan   

Mengapa kita terlebih dahulu perlu mempertimbangkan penguatan sistem 
delivery di tingkat daerah, baru memikirkan konvergensi dalam sistem 
pendukung finansial program? 

Kebocoran biaya dan 
kesalahan manajemen 
delivery saat ini justru 
karena kita 
mengutamakan 
penyampaian layanan 
berbasis hirarki 
kelembagaan 
kementerian yang 
vertikal. Pendekatan 
semacam itu tidak 
menjamin penduduk 
memperoleh paket 
layanan dan kualitas 
layanan yang mereka 
butuhkan dari service 
point yang mereka 
paling bisa akses. 
Pekerja terkait 

program dan distribusi paket program ditentukan pihak kelurahan yang sarat dengan 
pertimbangan-pertimbangan kedekatan sosial daripada prioritas kebutuhan penduduk rawan yang 
membutuhkannya. Kebocoran karena kesalahan distribusi penduduk penerima manfaat ini sudah 
banyak dilaporkan dan disayangkan. 
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Strategi konvergensi dalam sistem pendukung dalam program stunting 
Sejumlah 23 lembaga yang terkait dengan percepatan pencegahan stunting, yang sebagian besar 
terdapat di tingkat pemerintah pusat, masih bekerja pada tingkat dukungan keuangan dan 
administratif yang belum tentu berujung pada unit pelaksana pemberian layanan (service delivery 
institution). Sayangnya upaya konvergensi saat ini baru sebatas penegasan prosedur titik koordinasi 
antar lembaga dari pusat hingga daerah, yang tetap memberikan kewenangan  pengelolaan dana 
meskipun mungkin pemotongan hirarki itu dapat dilakukan. 

Dapatkah 5 pilar percepatan dalam pencegahan stunting justru difokuskan 
pada penguatan sistem delivery untuk paket layanan kepada penduduk?   
Lima pilar penting dalam upaya percepatan penanganan stunting: (komitmen, kampanye, 
konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring program) [1]. 

Tabel 1. Lampiran 5 Lima pilar program percepatan pencegahan anak dengan stunting  

Usulan untuk masing-masing 
pilar  

Strategi operasional 

Komitmen: bagaimana masyarakat sipil 
mengadvokasi pejabat agar membuat 
kebijakan untuk melayani keluarga 
dengan risiko stunting. 

Organisasi masyarakat sipil mempublikasi ranking 
kabupaten kota yang paling berhasil dalam 
mengelola program terkait pencegahan stunting. 

Kampanye: Asal melalui media tidak perlu 
habis uang. Tinggal kerja sama dengan 
peneliti untuk menulis. 

Biarkan semua organisasi masyarakat sipil 
mengerjakan ini melalui media.  

Konvergensi: Presiden secara progresif 
kiranya dapat membantu bupati walikota 
berorientasi dalam melayani penduduk 
mereka. 

Semua kementerian dan lembaga nasional 
mendukung bupati. Mereka memberi dukungan 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing bupati 
di Indonesia. Upaya untuk melakukan konvergensi 
saat ini bisa diatur kembali oleh presiden dan 
harus bisa  menguatkan sistem service delivery di 
bawah bupati 

Akses pangan bergizi: 
Program-program yang ada harus 
dikuatkan dan diintegrasikan. PKH, dan 
bantuan perlindungan sosial lain 

Service point yang harus dipastikan melalui 
e-warung atau warung lokal lain. Penduduk diberi 
voucher non-cash untuk bisa memperoleh paket 
layanan 

Monitoring program: Pemanfaatan aplikasi 
program gizi untuk kebutuhan monitoring 
di tingkat pelaksanaan, puskesmas, 
kabupaten, dan provinsi. 

Memperkuat organisasi layanan: membangun 
sistem informasi manajemen di tiap layanan di 
tingkat desa. Posyandu, sebagai contoh, masih 
seperti bekerja sendiri oleh kader. Pengelolaan 
kegiatan masih seperti mengelola gotong royong 
yang adhoc. 

 

Program-program bantuan saat ini tidak kelola untuk penguatan sistem, tetapi hanya 
ditempelkan dalam kegiatan kelembagaan yang ada. Klientelisme dalam bantuan sosial dari 
pemerintah masih mengandung titipan politis, yang bisa saja dianggap benar [2]. Jika tidak ada 
perjanjian oleh aktor masyarakat yang aktif bernegosiasi, tidak ada sumber dana yang bisa untuk 
perbaikan di masyarakat (sesuai dengan kebutuhan yang mereka negosiasi).  
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Apakah upaya konvergensi saat ini dapat memudahkan penduduk 
mengakses paket layanan yang mereka butuhkan? 

- Tidak. Pembahasan konvergensi seperti yang tercantum dalam kebijakan TPN2K tidak membahas 
sama sekali problem service delivery pada service points. 

- Tidak ada kepastian karena upaya konvergensi yang sampai pada tingkat kabupaten maupun 
desa tidak menjamin terdapat perbaikan dalam sistem delivery paket layanan. Bagi penduduk 
rawan, mereka membutuhkan iklim layanan yang memungkinkan mereka belajar dan mendapat 
konseling dalam memperbaiki kondisi penghidupan mereka. 

- Ada kemungkinan masing-masing sektor masih tertarik untuk membuat sistem delivery yang 
sendiri-sendiri karena dengan demikian aktor yang terlibat memiliki kontrol terhadap dana, yang 
belum tentu dikelola secara terbuka. 

Mengapa desa-desa membutuhkan pusat layanan yang membuat 
penduduk bisa belajar dan membangun diri mereka? 
Penduduk yang menjadi prioritas dalam layanan bantuan sosial adalah mereka dengan 
kerawanan sosial, pendidikan, jarak yang jauh dari pusat layanan, geografi dan bahkan 
kerawanan pekerjaan. Mereka sebagian besar belum tentu mampu bergaul dan diterima oleh 
masyarakat secara terbuka. Mereka memiliki keengganan memperoleh layanan karena ada 
hambatan sosial untuk pergi ke tempat banyak penduduk berkumpul. Masalah sosial yang 
dihadapi penduduk yang rawan tidak jarang menjadikan mereka terkucil.  

Selain bahan pangan dan perangkat paket yang lain, penduduk membutuhkan layanan sosial 
yang memungkinan mereka berkonsultasi dan menambah literasi kesehatan. Pemberi layanan 
yang memiliki kedekatan sosial membuat penduduk rawan senang dan merasa diterima sebagai 
komunitas pelanggan posyandu. Agar dapat bangkit dan memperbarui hidup, penduduk rawan 
membutuhkan dorongan dalam membangun harga diri dan sikap setara dengan yang lain. 

Intinya mereka tidak hanya membutuhkan makanan atau layanan fisik, mereka memerlukan 
lebih banyak dukungan sosial dari kelompok sosial pendukung (social support group dari 
lingkungan penduduk sipil di komunitas mereka).   

Apa keuntungan jika upaya sistem dukungan program dikelola berbasis 
paket delivery service? 
Sebagai alternatif, konvergensi di pusat dan di daerah sangat penting seperti yang sudah 
dilakukan saat ini. Meski demikian, konvergensi ini baru sampai pada pemegang kekuasaan 
daerah atau desa, yang bekerja sebagai sistem pendukung, bukan pada kegiatan di service 
delivery points. Sebagai sebuah sistem layanan pemerintah, aktor yang terlibat dalam organisasi 
perangkat daerah dapat bekerja dalam sebuah sistem yang lebih terkelola, yang sebenarnya 
sangat dituntut untuk pilar 5 - evaluasi dan monitoring.  

Konvergensi sudah bisa dilakukan di tingkat organisasi dari service delivery points. Yang menjadi 
masalah sekarang, service delivery point dikelola pada perangkat desa yang ada: apakah oleh 
kepala desa atau istri kepala desa, yang jika mereka tidak bisa lakukan diwakilkan kepada orang 
yang ditunjuk. Pola ini tertutup dan bekerja atas prinsip gotong royong dan bukan terkelola 
dengan prinsip manajemen yang terbuka. Penekanan keterbukaan sangat penting karena 
layanan untuk publik menyangkut akuntabilitas dana dan kualitas layanan. Jika dilakukan dengan 
profesional yang terkelola dalam sistem manajemen, maka jenis-jenis layanan, volume, serta 
regularitas layanan akan menyesuaikan dengan variasi kondisi kebutuhan dan kondisi sosial 
kerawanan dari penerima manfaat.  
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APA IMPLIKASI JIKA SISTEM KESEHATAN DAERAH TERBENTUK? 
 

1. Kepala daerah akan 
benar-benar menjadi 
manajer yang mengelola 
penduduk sesuai dengan 
kebutuhan mereka. Ia 
mengontrak orang yang 
benar-benar bisa bekerja 
agar penduduk mendapat 
apa yang mereka butuhkan 
secara reguler.  

2. Ia dapat langsung 
membuka sistem informasi 
untuk memonitor 
perubahan dan proses 
kegiatan di lapangan. Ia 
akan langsung 
mengingatkan pekerja 
untuk menepati kontrak 
mereka. 

3. Ia dapat memastikan semua dinas dan pihak swasta berada dalam satu sistem pendukung 
yang menyuplai apa pun yang dibutuhkan agar layanan di posyandu terlaksana.  

4. Ia menerima laporan dari lapangan tentang keluhan dan masalah yang tidak diharapkan 
sehingga ia bisa memperbaiki dengan mudah. 

Perubahan yang dirasakan penduduk jika konvergensi terjadi pada 
service delivery points 

1. Pendudukan mendapat layanan dari satu pusat layanan yang menyediakan banyak 
layanan sekaligus.  

2. Pusat layanan itu memiliki ruang untuk penduduk, terutama yang rawan, belajar dan 
mendapat konseling.  

3. Layanan yang dikelola oleh manajer yang dikontrak, yang  bekerja dalam volume dan skope 
pekerjaan yang ditentukan, termasuk melakukan monitoring kinerja. 

4. Sukarelawan dari organisasi sosial dapat bekerja sesuai dengan bidang mereka dan 
menjadi pendamping bagi penduduk dengan kebutuhan sosial yang khusus.  
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