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ABSTRACT

THE ANALYSIS OF INTERNAL ENVIRONMENT OF HEALTH
DEPARTMENT TO DEAL WITH MALNUTRITION PROBLEMS

AMONG CHILDREN IN LAMPUNG

By

MELISA MANDASARI

This research was conducted in Lampung at Health Department which is the
organization as well as the responsible parties of malnutrition dealing program in
Lampung. The purpose of this research was to know and analyze the internal
environment of Lampung Health Department for dealing case malnutrition
problem in communities in Lampung. This research used descriptive type with
qualitative approach. This research was conducted using the method of collecting
data through interviews and documentation. The techniques of data analysis used
in this research was data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the results of this research, the conclusions of the research indicated that
the internal environment of Lampung Health Department was not optimal in
implementing the malnutrition problem cases program in Lampung. It could be
seen a number of  teams procedure of malnutrition cases was still lack of impact
on the department performance. Meanwhile about the facilities were inadequate.
Furthermore, about the methods which were used by Lampung Health Department
in reducing the number of the sufferer of malnutrition were provided a training
program to the governance team in order to provide service and prevention as
early as possible for the case. Based on these conclusions, the author had
suggested a several suggestions such as improving the quality of human resources
personnel nutrition and it needed the coordination and cooperation inter-sectoral
and community involvement actively in the program of reducing the malnutriton
problem.

Keywords: Management, Strategic Management, Environmental Analysis,
Internal Environment Analysis, Malnutrition Problems.



ABSTRAK

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DINAS KESEHATAN PROVINSI
LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN GIZI BURUK

Oleh

MELISA MANDASARI

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang merupakan
pihak penyelenggara sekaligus penanggung jawab program penanggulangan gizi
buruk di Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan menganalisis lingkungan internal Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam
penanggulan kasus gizi buruk pada masyarakat Provinsi Lampung. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa
lingkungan internal Dinas Kesehatan Provinsi Lampung belum optimal dalam
melaksanakan program penanggulangan gizi buruk di Provinsi Lampung. Hal
tersebut terlihat jumlah tim tata laksana penganggulangan gizi buruk yang masih
sangat kurang sehingga berdampak pada kinerjanya yang kurang maksimal.
Sementara itu mengenai fasilitas yang berupa sarana dan prasarana juga belum
memadai. Selanjutnya mengenai metode yang digunakan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung dalam mengurangi jumlah penderita gizi buruk adalah dengan
memberikan program pelatihan kepada tim tata laksana agar dapat memberikan
pelayanan dan pencegahan sedini mungkin kejadian gizi buruk. Berdasarkan
kesimpulan tersebut, penulis telah menyarankan beberapa saran seperti
peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga gizi dan perlunya koordinasi
dan kerjasama antar sektor serta keterlibatan masyarakat secara aktif dalam
program pengurangan kejadian gizi buruk.

Kata kunci: Manajemen, Manajemen Strategi, Analisis Lingkungan, Analisis
Lingkungan Internal, Masalah Kekurangan Gizi.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strategi merupakan hal yang penting di dalam sebuah organisasi sebelum anggota

organisasi melakukan suatu kegiatan. Strategi menentukan pencapaian tujuan dari

organisasi. Strategi tersebut dijalankan melalui manajamen. Manajemen dalam

organisasi publik terdiri dari manajemen normatif, manajemen deskriptif

manajemen publik, manajemen kinerja dan manajemen strategi.

Manajemen strategi merupakan perpaduan antara konsep “manajemen” dan

“strategi”. Manajemen dapat diartikan sebagai proses penggerakkan orang dan

bukan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan strategi dapat diartikan

sebagai kiat, cara dan taktik yang dirancang secara sistemik dalam menjalankan

fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif

dan efisien. Manajemen strategi menurut Salusu dalam Pasolong (2011:93) adalah

suatu cara memimpin organisasi untuk mencapai misi, tujuan dan sasarannya.

Proses dalam manajemen strategi menurut Hubeis dan najib (2014:29) terdiri dari

lima tahapan yaitu: (1). Analisis lingkungan internal dan eksternal; (2). Penetapan

tujuan organisasi (misi dan tujuan); (3). Perumusan strategi; (4). Implementasi

strategi; (5). Kontrol strategi.
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Salah satu faktor yang penting dalam manajemen strategi ialah analisis

lingkungan internal dan eksternal. Perhitungan terhadap kondisi internal

mencakup analisis terhadap strengths (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan)

internal. Sedangkan analisis eksternal mencakup analisis terhadap kesempatan

(opportunities) dan ancaman (threats).

Kekuatan, kelemahan, kesempatan serta ancaman tersebut juga menjadi acuan

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam menyusun strategi untuk menurunkan

kasus gizi buruk di Provinsi Lampung. Strategi yang dimiliki oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung dalam menanggulangi kasus gizi buruk adalah:

1. Penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di

Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangan wajib dan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) memperhatikan besaran dan luasnya masalah setiap daerah.

2. Mengembalikan fungsi dan peran posyandu.

3. Menanggulangi secara langsung masalah gizi yang terjadi pada kelompok

rawan melalui pemberian intervensi gizi (suplementasi), seperti kapsul

Vitamin A, MP-ASI dan makanan tambahan.

4. Promosi gizi, advokasi dan sosialisasi tentang makanan sehat dan bergizi

seimbang dan pola hidup bersih dan sehat.

5. Menggalang kerjasama lintas sektor dan lintas program dan kemitraan dengan

swasta/dunia usaha dan masyarakat.

6. Melakukan kajian data SKDN yaitu (S)emua balita mendapat (K)artu menuju

sehat, (D)itimbang setiap bulan dan berat badan (N)aik, data penyakit dan

data pendukung lainnya.
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Pada kenyataannya kasus gizi buruk yang terjadi di Provinsi Lampung belum

teratasi sepenuhnya. Berdasarkan data secara nasional, jumlah kasus gizi buruk di

Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah Gizi Buruk di Indonesia Tahun 2015

No Provinsi Jumlah Kasus
1 Aceh 40
2 Sumatera Utara 57
3 Sumatera Barat 2
4 Riau 2
5 Jambi 2
6 Sumatera Selatan 34
7 Bengkulu 2
8 Lampung 136
9 Kepulauan Bangka Belitung 55

10 Kepulauan Riau 2
11 Dki Jakarta 187
12 Jawa Barat 21
13 Jawa Tengah 63
14 Daerah Istimewa Yogyakarta 1
15 Jawa Timur 10
16 Banten 30
17 Bali 15
18 Nusa Tenggara Barat 16
19 Nusa Tenggara Timur 18
20 Kalimantan Barat 123
21 Kalimantan Tengah 76
22 Kalimantan Selatan 6
23 Kalimantan Timur 14
24 Sulawesi Utara 2
25 Sulawesi Tengah 13
26 Sulawesi Selatan 439
27 Sulawesi Tenggara 22
28 Gorontalo 1
29 Sulawesi Barat 8
30 Maluku 4
31 Maluku Utara 5
32 Papua Barat 1
33 Papua 3

Total 1428
Sumber: Direktorat Bina Gizi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2016

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa kasus gizi buruk tahun 2015 di

Indonesia masih banyak terjadi sebanyak 1428 kasus. Daerah-daerah yang kasus

gizi buruknya masih banyak terjadi di beberapa daerah. Daerah yang paling
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banyak terdapat kasus gizi buruknya adalah Sulawesi Selatan sebanyak 439 kasus.

Selanjutnya DKI Jakarta sebanyak 187 kasus, Lampung sebanyak 136 kasus,

Kalimantan Barat sebanyak 123 kasus, dan Kalimantan Tengah sebanyak 76

kasus. Kenyataannya secara nasional Provinsi Lampung berada di posisi nomor 3

dengan jumlah kasus gizi buruknya masih banyak.

Upaya dalam menjamin kecukupan gizi tertuang dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi

yang menimbang perlunya dilakukan upaya perbaikan gizi perorangan dan gizi

masyarakat pada siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai lanjut usia.

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memiliki peran penting sebagai

penyelenggara yang nantinya akan melakukan koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi

gizi.

Provinsi Lampung tingkat kasus gizi buruknya masih kurang di bawah target

sasaran yang ditetapkan oleh Millenium Development Goals (MDG’s) dimana

menurut data Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) prevalensi gizi buruk Provinsi

Lampung masih sebesar 18,80 %, padahal target yang ditetapkan oleh MDG’s

2015 adalah sebesar 15 %. Adapun kasus gizi buruk selama lima tahun terakhir di

Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1 Jumlah Gizi Buruk Provinsi Lampung tahun 2010-2015
Sumber : Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2016
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Dari gambar 1 tersebut dapat dilihat bahwa trend kasus gizi buruk selama enam

tahun terakhir menggambarkan bahwa jumlah kasus pada 2010 ke tahun 2011

mengalami peningkatan kasus sebesar 40 kasus. Kemudian terjadi penurunan

kasus dari tahun 2011 ke tahun 2014. Pada tahun 2015 kasus gizi buruk kembali

mengalami peningkatan dengan jumlah 136 kasus. Oleh sebab itu target yang

dicapai oleh Provinsi Lampung belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh

MDGs.

Dilihat dari hasil pemantauan terhadap seluruh kota/kabupaten yang sudah

ditemukan/dilaporkan kasus gizi buruk disebabkan oleh penyakit penyerta. Data

kasus per-kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Kasus Gizi Buruk Per-Kabupaten/Kota Provinisi Lampung Tahun 2015

No Kabupaten / Kota

Jumlah Kasus Gizi Buruk

Total Kasus masih
rawat Meninggal

Sembuh
/MembaikKasus

1 Lampung Barat 7 1 0 6

2 Tanggamus 7 4 2 1

3 Lampung Selatan 4 1 2 1

4 Lampung Timur 21 18 2 1

5 Lampung Tengah 20 19 1 0

6 Lampung Utara 27 20 2 22

7 Way Kanan 3 3 0 0

8 Tulang Bawang 3 3 0 0

9 Pesawaran 8 0 2 6

10 Pringsewu 9 9 0 9

11 Mesuji 4 3 1 0

12 Tulang Bwg. Barat 13 0 0 13

13 Pesisir Barat 4 4 0 4

14 Bandar Lampung 4 4 0 4

15 Metro 2 2 0 2

Provinsi 136 91 12 136
Sumber : Laporan Dinkes Kabupaten/Kota 2016
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Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 15 kabupaten/kota terdapat 136 kasus gizi

buruk. Daerah yang kasus gizi buruknya paling banyak adalah Kabupaten

Lampung Utara yaitu sebanyak 27 jumlah kasus dengan 20 kasus masih rawat,

dua kasus meninggal, dan 22 kasus sudah membaik. Daerah yang paling sedikit

kasus gizi buruknya adalah adalah Kota Metro yaitu sebanyak dua kasus.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015 Provinsi Lampung

menempati urutan ke-10 dari 10 provinsi yang ada di pulau Sumatera, dan

menempati urutan ke – 24 dari 34 Provinsi se Indonesia (Badan Pusat Statistik,

2015). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang digunakan dalam

mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas

hidup, salah satunya adalah dimensi hidup layak yang menggambarkan

kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok.

Rendahnya IPM menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di

Provinsi Lampung. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya

konsumsi masyarakat akan asupan karbohidrat dan protein (Survey Diet Total,

2015). Rendahnya asupan menyebabkan status gizi balita menjadi buruk.

Dilihat dari tingkat kemiskinannya Provinsi lampung menempati peringkat ke

empat termiskin di Pulau Sumatera. Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung per

September 2015 sebesar 13,53% atau 1,100,68 ribu jiwa. Angka ini masih lebih

tinggi dibandingkan dengan angka penduduk miskin nasional 11,13%.

Kemiskinan ini menjadi akar masalah gizi buruk karena kemiskinan menjadi

penghambat keluarga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal,
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penerapan pola asuh yang baik, dan pemberian makanan yang bergizi seimbang

kepada bayi dan balita.

Penanganan masalah gizi harus dilakukan dengan segera, agar kasus gizi buruk

dapat teratasi. Untuk menunjang keberhasilan sebuah pencapaian tujuan,

organisasi haruslah memiliki sumber daya yang di mana sumber daya memiliki

peranan strategi dalam keberlangsungan organisasi. Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung sebagai lembaga yang memperhatikan upaya menurunkan kasus gizi

buruk memiliki formasi SDM pada organisasinya yang di golongkan atas latar

belakang tingkat pendidikan. Dalam Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Bidang

yang khusus menangani masalah gizi yaitu Bidang Gizi. Adapun data formasi

SDM di bidang tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Bidang Gizi Tahun 2015

No Nama Lulusan
1 Yulianto, SKM, M.kes S2 Kesehatan Mayarakat
2 Leni Wati D III Gizi
3 Asiawati SMA
4 Yuliawati SMA
5 Amri SMA
6 M.Ali Rahman, SKM S1 Kesehatan Masyarakat
7 Yusmani SMA
8 Marlena D III Bidan
9 Tanti Sulistiowati D III Gizi

10 Zakiah S1 Kesmas
11 Febrina Jenita, S.Kep S1 Keperawatan
12 Agustina Yuandini D III Keperawatan
13 Siska Aulia Sari D III Gizi
14 Media Usna S1 Gizi
15 Dian Sandrawati D III Gizi
16 M.Resha Panji Negara S1 Keperawatan
17 Dwi Restalia D III Keperawatan
18 Melintamara Rika, Amd.Kep D III Keperawatan
19 Hengky Lekok SMA

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2015
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Dilihat pada tabel 3 dapat diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia

atau lebih dikenal sebagai petugas gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi lampung

hanya 1 orang yang lulusan S2 dari 18 jumlah orang pegawai. Lulusan S1

berjumlah sebanyak 5 orang, DIII sebanyak 8 orang, dan SMA sebanyak 4 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang tersedia di Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung masih sangat rendah. Selain itu ada beberapa pegawai yang

memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah yaitu SMA.

Bukan hanya sumber daya manusia yang handal yang diperlukan untuk

mendukung organisasi mencapai tujuan, namun organisasi juga membutuhkan

dana untuk mencapai tujuan organisasi. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah

menganggarkan dana yang bersumber dari APBN dan APBD dengan rincian:

Dana yang bersumber dari APBN tahun 2015 untuk surveilans gizi di

kabupaten/kota adalah sebanyak Rp 229.380.000 dan untuk gizi buruk adalah

sebanyak Rp 179.730.000. Sedangkan dana yang bersumber dari APBD untuk

MP-ASI bayi dan balita tahun 2013 adalah sebanyak Rp 9.554.265.000, tahun

2014 adalah sebanyak Rp 10.769.490.000, dan tahun 2015 adalah sebanyak Rp

15.999.070.089. Namun anggaran yang tersedia hanya mampu mencukupi

kebutuhan 30% dari jumlah balita gizi kurang yang ada di Provinsi Lampung.

Permasalahan lain yang terjadi dalam lingkungan internal Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung adalah metode cara kerja, bahwa Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung telah melakukan peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan

pemantauan pertumbuhan balita agar balita yang mengalami permasalahan gizi

dapat terdeteksi secara dini, dan melakukan peningkatan kemampuan petugas tim
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tata laksana gizi buruk agar dapat merawat dan memantau pemulihan balita yang

telah menjadi gizi buruk. Namun pada kenyataannya, petugas yang telah dilatih

sering mengalami mutasi atau diberi beban kerja yang lain seperti menjadi

bendahara sehingga tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka tidak terlaksana

dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji

bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam menanggulangi kasus gizi

buruk dengan melihat analisis lingkungan internalnya, sehingga penelitian ini

berjudul “Analisis Lingkungan Internal Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Dalam Penanggulangan Gizi Buruk”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan

masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu “Bagaimana Kondisi Lingkungan

Internal di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dalam Penanggulangan Gizi

Buruk di Provinsi Lampung” ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

disusun tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

lingkungan internal dinas kesehatan Provinsi Lampung dalam penanggulangan

kasus gizi buruk pada masyarakat Provinsi Lampung.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap

perkembangan keilmuan Ilmu Administrasi Negara, khususnya studi tentang

manajemen strategis sektor publik sehingga dapat memperkuat teori-teori

tentang manajemen strategi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan tambahan

informasi bagi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung untuk mengatasi kasus gizi buruk di Provinsi Lampung dan

masyarakat umum tentang pentingnya kecukupan gizi.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Manajemen Publik

1. Konsep Manajemen Publik

Menurut Pasolong (2011:96) manajemen publik merupakan suatu spesialisasi

baru, tetapi berakar dari pendekatan normatif. Woodrow Wilson sebagai penulis

“The study of Administration” sebagai vionernya. Di dalam aliran ini yang

dibicarakan benar-benar manajemen publik. Wilson mendesak  agar ilmu

administrasi publik segera mengarahkan perhatiannya pada orientasi yang dianut

dunia bisnis, perbaikan kualitas personel dalam tubuh pemerintah, aspek

organisasi dan metode-metode kepemerintahan.

Wilson meletakkan empat prinsip-prinsip dasar bagi studi administrasi publik

yang mewarnai manajeman publik sampai saat sekarang yaitu: (1) pemerintah

sebagai setting utama organisasi; (2) fungsi eksekutif sebagai fokus utama; (3)

pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci

pengembangan kompetensi adminsitrasi; (4) metode perbandingan sebagai suatu

metode studi pengembangan bidang administrasi publik.

Warna manajemen publik dapat dilihat pada masing-masing paradigma, misalnya

dalam paradigma pertama yaitu pemerintah diajak mengembangkan sistem
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rekrutmen, ujian pegawai, klasifikasi jabatan, promosi, disiplin dan pensiun secara

lebih baik. Manajemen sumber daya manusia dan barang/jasa harus diupayakan

akuntabel agar tujuan negara dapat tercapai, paradigma kedua dikembangkan

prinsip-prinsip manajemen yang diklaim sebagai prinsip-prinsip universal yang

dikenal sebagai POSDCORB (Planing, Organizing, Staffing, Directing,

Coordinating, Reporting, dan Budgeting). Prinsip-prinsip ini kemudian dikritik

dalam karya “Administrative Behaviour”, yang mengajak para ahli tidak hanya

mendasarkan dirinya pada aspek normatif sebagai diajarkan dalam rasional tetapi

harus melihat kenyataan yang terjadi dalam satu fungsi manajemen yang penting

yaitu pembuatan keputusan (decision making). Paradigma ketiga, karnanya

fungsi-fungsi manajemen tidak perlu di ajarkan secara normatif, atau tidak perlu

lagi melihat fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai sesuatu yang universal.

Paradigma keempat, setelah tidak menyetujui kritikan para ahli ilmu politik,

konsep manajemen terus dikembangkan seperti didirikannya School of Bussines

dan administrasi publik serta Journal Administrative Science Quarterly di Cornell

University Amerika Serikat.

2. New Public Management (NPM)

Menurut Pasolong (2011:34) paradigma Reinventing Government juga dikenal

sebagai New Public Mangement (NPM) dan menjadi sangat populer saat “Good

Governace” diimplementasikan. Paradigma NPM melihat bahwa paradigma

manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam

memberikan pelayanan kepada publik. Vigoda dalam Pasolong (2011:34)

mengungkapkan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip dalam NPM, yaitu:
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a. Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor privat.

b. Penggunaan indikator kinerja.

c. Penekanan yang lebih besar pada kontrol output.

d. Pergeseran perhatian unit-unit yang lebih kecil.

e. Pergeseran ke kompetensi yang lebih tinggi.

f. Penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen.

g. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam

penggunaan sumber daya.

3. New Public Service (NPS)

Akar dari NPS dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang pernah

dikemukakan oleh Dimock, Dahl dan Waldo. NPS berakar dari beberapa teori,

yang meliputi:

1. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan; perlunya pelibatan warga negara

dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun

solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik.

2. Model komunitas dan masyarakat sipil; akomodatif terhadap peran

masyarakat sipil dengan membangun social trust, kohesi sosial dan jaringan

sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis.

3. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru; administrasi negara

harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (human

beings) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan isu-isu

sosial lainnya.
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4. Administrasi negara postmodern; mengutamakan dialog (dirkursus) terhadap

teori dalam memecahkan persoalan publik daripada menggunakan one best

way perspective.

Menurut Thoha (2009:56) NPS mengajak pemerintah untuk:

1. Melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan pelanggan; melalui pajak

yang mereka bayarkan maka warga negara adalah pemilik sah (legitimate)

negara bukan pelanggan.

2. Memenuhi kepentingan publik; kepentingan publik seringkali berbeda dan

kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak

boleh melempar tanggung-jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi

kepentingan publik.

3. Mengutamakan warganegara di atas kewirausahaan; kewirausahaan itu

penting, tetapi warga negara berada di atas segala-galanya.

4. Berpikir strategi dan bertindak demokratis; pemerintah harus mampu

bertindak cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan

persoalan publik.

5. Menyadari komplekstitas akuntabilitas; pertanggungjawaban merupakan

proses yang sulit dan terukur sehingga harus dilakukan dengan metode yang

tepat.

6. Melayani bukan mengarahkan; fungsi utama pemerintah adalah melayani

warga negara bukan mengarahkan.

7. Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan produktivitas; kepentingan

masyarakat harus menjadi prioritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai

produktivitas.
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B. Tinjauan Tentang Manajemen Strategi

1. Konsep Manajemen Strategi

Sejumlah alasan yang diberikan oleh para ahli dan eksekutif tentang mengapa

sebuah perusahaan nirlaba atau lembaga-lembaga lainnya harus menerapkan

manajemen strategi. Alasan tersebut diantaranya yakni karena manajemen strategi

membantu mendidik para pegawai agar menjadi pengambil keputusan yang lebih

baik, kemudian manajemen strategi membantu meningkatkan komunikasi

organisasi, proyek perorangan, alokasi sumber daya, pembuatan anggaran dan

perencanaan jangka panjang (Gluech dan Jauch, 1994:14). Manajemen strategi

memberikan pengaruh terhadap jalannya organisasi dan bagaimana kontribusinya

terhadap keberhasilan dan kegagalan organisasi.

Kehadiran manajemen strategi dalam khasanah ilmu manajemen merupakan isu

penting yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dengan

memperhatikan berbagai unsur yang dimiliki oleh organisasi. Menurut Akdon

(2011:7) manajemen strategi adalah cara yang akan dilakukan para penyusun

strategi menentukan tujuan dan membuat keputusan strategi sehingga tujuan dan

sasarannya tercapai.

Manajemen strategi memiliki pengertian yang sangat banyak, baik secara teoritis

maupun dalam praktik manajemennya. Salah satunya pendapat Wheelen dan

Hunger dalam Umar (2010:16): “Manajemen Strategi adalah serangkaian

keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam

jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan
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strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan

pengendalian.”

Selanjutnya, menurut Heene, dkk (2010:76) mengartikan manajemen strategi

adalah suatu proses manajemen puncak yang mengelompokkan dan

mengorientasikan semua kegiatan dan fungsi yang ada pada organisasi serta

terfokus untuk diaktualisasikannya agenda strategi dari organisas tersebut.

Akdon (2011:277)  merumuskan bahwa manajemen strategi adalah suatu seni dan

ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing), dan evaluasi

(evaluating) keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi yang

memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuannya masa datang. Pada

hakikatnya, manajemen strategi itu terdiri dari tiga macam proses manajemen

yaitu pembuatan strategi, penerapan strategi, dan kontrol terhadap strategi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu

proses  dimana keputusan yang dihasilkan oleh sebuah organisasi dalam

penyusunan strategi  lebih efektif untuk membantu mencapai tujuan

organisasinya.

Manajemen strategi menekankan dan mengutamakan pengamatan dan evaluasi

mengenai peluang (opportunities) dan ancaman (threats) lingkungan ekternal

perusahaan dengan melihat kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses)

dalam lingkungan internal organisasi. Sementara itu, proses manajemen strategi

meliputi empat elemen dasar yaitu: pengamatan langsung, perumusan strategi,

implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.
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Menurut Heene, dkk (2010:9), manajemen strategi dibedakan ke dalam 6 (enam)

strata, yaitu:

a. Tidak terlampau sistematis, hanya sebatas mengandalkan pada analisis intuitif

dalam menilai lingkungan organisasi, terutama secara spesifik ketika ingin

memperoleh gambaran mengenai nilai kemasyarakatan seperti apa yang akan

tercipta agar menghasilkan prestasi (output) berikut terbentuknya respon

afektif masyarakat (outcome).

b. Dipikirkan dan direncanakan adanya berbagai opsi untuk mewujudkan

penciptaan nilai tersebut.

c. Tidak terlampau sistematis, hanya sebatas mengandalkan pada analisis intuitif

serta melakukan evaluasi terhadap berbagai opsi untuk penciptaan nilai

kemasyarakatan.

d. Memilih satu atau lebih dari berbagai kemungkinan yang tersedia untuk

penciptaan nilai kemasyarakatan.

e. Pengembangan lebih lanjut berbagai kemungkinan untuk menciptakan nilai

kemasyarakatan, kemudian dipilih yang paling memadai dari alternative yang

tersedia.

f. Mencari dan mengembangkan berbagai kemungkinan untuk memperoleh

sarana-sarana yang sangat dibutuhkan demi meraih penciptaan nilai

kemasyarakatan.

2. Tujuan Manajemen Strategi

Menurut Hubeis dan Najib (2014:18) tujuan utama dari manajemen strategi adalah

untuk mempelajari mengapa banyak organisasi sukses dan mengapa banyak
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organisasi lainnya gagal. Bagaimana organisasi mengelola kesuksesan di tengah

situasi persaingan serta bagaimana organisasi menghadapi kegagalan dan bangkit

dari kegagalannya untuk menjadi organisasi yang maju merupakan pokok bahasan

utama dalam manajemen strategi.

Tujuan dari manajemen strategi adalah :

a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan

efisien.

b. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan

berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam

pelaksanaan strategi.

c. Senantiasa memperbaharui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan

perkembangan lingkungan eksternal.

d. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

bisnis yang ada.

e. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera

konsumen.

3. Manfaat Manajemen Strategi

Manfaat manajemen strategis menurut David (2006:15) adalah:

a. Membantu organisasi membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan

pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategi.

b. Merupakan sebuah proses bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari

proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua manajer dan

karyawan.
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c. Proses menyediakan pemberdayaan individual.

d. Mendatangkan laba.

e. Meningkatkan kesadaran ancaman eksternal.

f. Pemahaman yang lebih baik mengenai strategi pesaing.

g. Meningkatnya produktivitas karyawan.

h. Pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan prestasi penghargaan.

Selain itu Greenley dalam David (2006:16) juga menyatakan manfaat dari

manajemen strategi yaitu:

a. Memungkinkan untuk identifikasi, penentuan proritas, dan eksploitasi

peluang.

b. Memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen.

c. Merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang

lebih baik.

d. Meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek.

e. Memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan lebih baik

tujuan yang telah ditetapkan.

f. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk

peluang yang telah teridentifikasi.

g. Memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk

mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana.

h. Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal di antara staf.

i. Membantu mengintegrasikan perilaku individu kedalam usaha bersama.

j. Memberikan dasar untuk mengklarifikasi tanggung jawab individu.

k. Mendorong pemikiran ke masa depan.
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l. Menyediakan pendekatan koorperatif, terintegrasi, dan antusias untuk

menghadapi masalah dan peluang.

m. Mendorong terciptanya sikap positif akan perubahan.

n. Memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen bisnis.

4. Tahap-Tahap dalam Proses Manajemen Strategi

Dalam merumuskan dan menetapkan suatu strategi, berbagai tahap harus dilalui.

Harus diakui bahwa di kalangan para pakar manajemen, tidak terdapat

kesepakatan “universal” mengenai jumlah tahap-tahap tersebut. Kesepakatan

“universal” yang ada ialah bahwa proses manajemen strategi terdiri dari berbagai

tahap. Menurut Siagian (2007:30) terdapat duabelas tahap yang lumrah dilalui

dalam proses manajemen strategi yaitu:

a. Perumusan misi organisasi (perusahaan).

b. Penentuan profil organisasi.

c. Analisis dan pilihan strategi.

d. Penetapan sasaran jangka panjang.

e. Penentuan strategi induk.

f. Penentuan strategi operasional.

g. Penentuan sasaran jangka pendek, seperti sasaran tahunan.

h. Perumusan kebijaksanaan.

i. Pelembagaan strategi.

j. Penciptaan sistem pengawasan.

k. Penciptaan sistem penilaian.

l. Penciptaan sistem umpan balik.
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Menurut Cohen dan Elmicke dalam Henee (2010:88) tahapan-tahapan dalam

perencanaan strategi terdiri dari tujuh tahapan, yaitu:

a. Tahapan I berupa analisis permasalahan dan peluang.

b. Tahapan II berupa identifikasi dan analisis terhadap para pelaku utama.

Pelaku-pelaku manakah yang mendatangkan permasalahan, ancaman

(hambatan), juga peluang (kesempatan) bagi organisasi publik.

c. Tahapan III berupa analisis historis.

d. Tahapan IV berupa analisis organisasi dan situasinya.

e. Tahapan V berupa perumusan strategi.

f. Tahapan VI berupa proyeksi dan uji coba.

g. Tahapan VII berupa evaluasi dan pembinaan.

Adapun menurut Hubeis dan Najib (2014:29) tahapan dalam proses manajemen

strategi dapat diuraikan pada gambar 2 skema proses manajemen strategi yaitu:

UMPAN BALIK

Gambar 2 Skema Proses Manajemen Strategi

Tahap I
Analisis

lingkungan
(internal &

ekternal

Tahap 2
Penetapan

tujuan
organisasi
(misi &
tujuan)

Tahap 3
Perumusan

strategi

Tahap 4
Implementa
si strategi

Tahap 5
Kontrol
strategi
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C. Tinjauan Tentang Analisis Lingkungan

Menurut Amirullah & Budiyono (2004:114), tujuan utama dilakukannya analisis

lingkungan adalah untuk mengidentifikasi peluang (opportunity) yang harus

segera mendapat perhatian serius dan pada saat yang sama organisasi menentukan

beberapa kendala ancaman (threats) yang perlu di antisipasi. Analisis lingkungan

organisasi biasanya terdiri dari dua komponen pokok, yakni lingkungan internal

dan lingkungan eksternal.

Secara umum, tujuan organisasi melakukan analisis lingkungan adalah untuk

menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan. Lingkungan organisasi ini

adalah faktor-faktor yang berada di luar atau di dalam organisasi yang dapat

memengaruhi organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkannya. Dengan demikian, manajemen dapat memberikan reaksi yang

sesuai dan proporsional untuk mencapai keunggulan bersaing yang

berkesinambungan. Menurut Certo dan Peter dalam Hubeis dan Najib (2014:33),

ada beberapa peran utama mengenai analisis lingkungan :

a. Policy-Oriented Role

Peran yang dimaksud disini adalah peran analisis yang berorientasi pada

kebijakan manajemen tingkat atas dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja

organisasi dengan memberikan informasi bagi manajemen tingkat atas tentang

kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan.

b. Integrated Strategic Planning Role

Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan membuat

manajemen tingkat atas dan manajer divisi menyadari segala isu yang terjadi
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di lingkungan organisasi yang memiliki implikasi langsung pada proses

perencanaan.

c. Function-Oriented Role

Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan

menyediakan informasi lingkungan yang memberi perhatian pada efektivitas

kinerja fungsi organisasi tertentu. Peran ini berorientasi pada masalah tertentu

yang menjadi target utama dalam perusahaan.

Dasar pemikiran mengapa analisis lingkungan ini harus dilakukan adalah general

system theory. Menurut teori ini, organisasi dewasa ini lebih merupakan sistem

yang terbuka. Oleh karena itu organisasi sangat dipengaruhi dan berinteraksi

secara konstan dengan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian tugas

utama yang paling penting bagi manajemen organisasi adalah memastikan bahwa

pengaruh tersebut dapat disalurkan melalui arah yang positif dan dapat

memberikan kontribusi optimal terhadap keberhasilan dan pencapaian daya saing

organisasi secara keseluruhan.

D. Lingkungan  Internal

Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada dalam organisasi

dan secara normal memiliki implikasi langsung dan khusus pada organisasi.

Lingkungan internal tersebut yang nantinya akan memunculkan kelemahan dan

juga kekuatan dari organisasi. Apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan

internal seharusnya lebih mudah diidentifikasikan karena berada di dalam

organisasi. Semua organisasi memiliki kekuatan-kekuatan atau kelemahan-
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kelemahan di dalam fungsi manajemennya, tidak ada organisasi yang sama kuat

dalam semua fungsinya. Organisasi perlu mengukur kepentingan strategi dari

kompetensi internalnya dengan dasar peluang dan ancaman yang ada dalam

lingkungan organisasi. Organisasi dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya

melalui analisis lingkungan internal. Menurut Jauch dan Glueck dalam Amirullah

(2015:58) analisis internal merupakan proses dengan mana perencana strategi

mengkaji pemasaran dan distribusi organisasi, penelitian dan pengembangan,

produksi, dan operasi, sumber daya dan karyawan organisasi serta faktor-faktor

keuangan dan akuntansi untuk menentukan dimana organisasi mempunyai

kemampuan yang penting, sehingga organisasi memanfaatkan peluang dengan

cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan.

Menurut Mooneey James D (2011:6) dalam teori manajemen sumber daya

organisasi terbagi menjadi 3 antara lain Man, Facilities dan method yang

merupakan unsur manajemen dan ketiga unsur tersebut merupakan faktor internal

dalam organisasi. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Man (Sumber Daya Manusia)

Manajemen faktor manusia adalah yang paling menentukan, manusia yang

membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai

tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya

manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena

adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Manusia

memang jelas terlihat, namun sumber daya yang disumbangkan kepada

organisasi adalah keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mengambil
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keputusan. Keterampilan dan kemampuan seseorang dapat diukur melalui

prestasi kerja, pengalaman kerja, pengalaman, dan kualifikasi.  Sumber daya

manusia yang efektif bergantung pada hubungan antarpekerja secara individu,

yang secara keseluruhan merupakan jenis intangible resources lain, yaitu

budaya perusahaan.

b. Facilities (Fasilitas)

Mooney James memasukkan unsur-unsur uang ke dalam istilah yang disebut

fasilitas. Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat

diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya

hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam organisasi.

Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai

tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini

akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk

membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta

berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Sedangkan material

yang dimaksud ialah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung

pencapaian tujuan. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa

materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Itulah sebabnya jika ingin

meningkatkan produktivitas kerja pegawai tidak cukup hanya dengan

memotivasi, memberi kompensasi dan meningkatkan keterampilan kerja

melalui pendidikan dan pelatihan melainkan juga harus didukung oleh sumber

daya material yang memadai.
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c. Method (Metode)

Sedangkan metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya

pekerjaan, sebuah metode saat dinyatakan sebagai penetapan cara

pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-

pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan

waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik,

sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak

mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan

demikian, peranan utama dalam manajemen yaitu manusianya sendiri.

Berikut ini adalah beberapa tujuan mengenai analisis internal yang dikemukakan

oleh Nilasari (2014) antara lain: (a) mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan

organisasi dan (b) digunakan untuk membuat keputusan strategis yang baik.

Adapun tahapan proses analisis internal menurut Nilasari (2014) antara lain: (a)

melakukan indentifikasi faktor-faktor internal yang strategis, (b) melakukan

perbandingan informasi masa lalu dengan standar organisasi, dan (c) profil

organisasi selanjutnya akan menjadi input dalam perumusan strategi.

E. Tinjauan Tentang Gizi

1. Konsep Gizi

Menurut Achmad (2000:3) gizi adalah suatu proses organisme menggunakan

makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absobsi,

transportasi, penyimpanan, metabolism dan pengeluaran zat-zat yang tidak
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digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal

dari organ-organ, serta menghasilkan energi.

Dalam definisi gizi dikemukakan bahwa akhir dari suatu proses gizi yang

diharapkan adalah terciptanya suatu keadaan yang menyehatkan jasmani dan

rohani. Dikatakan bahwa mempelajari gizi berarti mempelajari makanan. Bila

demikian halnya hubungan gizi dengan kesehatan, berarti juga mempelajari

hubungan makanan dengan kesehatan. Jadi untuk memperoleh keadaan sehat

diatas, berbagai cara yang perlu ditempuh namun satu yang perlu dilakukan ialah

memenuhi kebutuhan tubuh akan nutrisi atau zat gizi sehari-hari dengan cara

mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman yang dianjurkan.

Menurut Adriani (2012:14) zat gizi merupakan senyawa kimia yang terkandung

dalam makanan yang pada gilirannya diserap dan diperlukan tubuh untuk

melakukan fungsinya, yaitu:

a. Menghasilkan energi.

b. Membangun dan memelihara jaringan.

c. Mengatur proses kehidupan.

Secara klasik, gizi tidak hanya berhubungan dengan kesehatan saja tetapi juga

berhubungan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas

kerja. Di Indonesia dihubungkan dengan upaya untuk memacu pembangunan

kualitas sumber daya manusia (SDM).
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2. Penyebab Permasalahan Gizi

Persoalan timbul pada makanan menurut Syahbudin (2001:15) adalah bukan

semata makanan apa dan makanan apa yang dapat mengenyangkan tubuh, tapi

makanan juga hendaknya dapat menyehatkan tubuh. Bagi sebagian masyarakat

yang telah mengetahui akan pentingnya gizi, umumnya mereka akan selalu

berusaha untuk mencapai makanan jenis apa dan berapa jumlah yang harus

dimakan agar dapat menyehatkan tubuh. Persoalan lain muncul dimana sering

orang mengira bahwa untuk mendapatkan nilai kesehatan tubuh yang optimal,

harus makan yang banyak tanpa melihat jenis dan jumlah makanan tersebut sesuai

yang dianjurkan. Tidak jarang orang merasa masih ingin makan tapi perut sudah

kenyang atau sebaliknya sudah merasa puas/kenyang tapi kebutuhan akan gizi

masih belum terpenuhi. Ini merupakan salah satu akibat dari salah makan, yang

pada gilirannya akan timbul gizi salah atau malnutrisi, yang banyak diderita oleh

masyarakat.

Penyebab timbulnya gizi kurang dan buruk di dalam lingkungan keluarga adalah:

a. Tidak mau atau jarang datang ke Posyandu.

b. Pola asuh anak yang kurang baik.

c. Jumlah anak yang terlalu banyak.

d. Kurang keharmonisan rumah tangga.

e. Miskin (hal yang paling utama).

f. Ketersediaan pangan dalam keluarga yang sangat terbatas.

g. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak kurangnya pengetahuan

tentang gizi dan pola asuh anak.
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Selain gizi kurang dan gizi buruk, masih banyak masalah yang terkait dengan gizi

yang perlu perhatian lebih, diantaranya yaitu:

a. Stunting atau terhambatnya pertumbuhan tubuh. Stunting adalah salah satu

bentuk gizi kurang yang ditandai dengan tinggi badan menurut standar

devisiasi dengan referensi World Health Organzation (WHO).

b. Kesadaran tentang pentingnya pada ketersediaan dan keamanan pangan.

F. Kerangka Pikir

Masalah gizi merupakan masalah yang ada di tiap-tiap negara, baik negara miskin,

negara berkembang, dan negara maju. Indonesia termasuk salah satu negara yang

menghadapi berbagai masalah kesehatan gizi. Ditinjau dari masalah kesehatan

gizi, maka anak usia tiga sampai lima tahun merupakan kelompok yang paling

rentan mempunyai resiko menderita kelainan gizi yang bisa berujung pada

kematian. Sedangkan pada usia tersebut anak seharusnya banyak mendapatkan

asupan gizi dalam jumlah besar, karena pada usia ini anak sedang mengalami

masa perkembangan.

Dalam mendukung upaya perbaikan gizi, Negara-negara dan perwakilan dari 189

negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), melakukan deklarasi millennium.

Deklarasi tersebut mengeluarkan delapan butir tujuan pembangunan (MDGs)

untuk dicapai tahun 2015. Delapan indikator tersebut bertujuan menciptakan

kesejahteraan bagi masyarakat. Sebuah Negara dapat mencapai kesejahteraan bagi

masyarakatnya apabila tujuan dari pembangunan millennium dapat terlaksana.

Dari delapan tujuan dalam MDGs tersebut terdapat salah satu tujuan yang menarik
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untuk dilihat dan diketahui yaitu pada tujuan yang ke empat mengenai tujuan

menurunkan angka kematian anak. Masyarakat di Indonesia dikatakan sejahtera

ketika sedikit jumlah angka kematian anak yang terjadi.

Di Indonesia upaya untuk menanggulangi masalah kematian anak dilakukan

secara nasional. Salah satu daerah yang turut berupaya dalam hal menurunkan

angka kematian anak di Indonesia adalah Provinsi Lampung. Secara Nasional

kasus gizi buruk yang ada di Provinsi lampung berada di posisi nomor tiga. Oleh

karena itu Provinsi Lampung termasuk provinsi prioritas MDGs karena

prevalensi menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) masih sebesar

18,80%,  padahal target Millenium Delopment Goals (MDGs) 2015 sebesar 15 %.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai lembaga yang memperhatikan upaya

menurunan kasus gizi buruk, mempunyai strategi dalam mengatasi masalah

tersebut, yaitu:

1. Penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di

Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangan wajib dan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) memperhatikan besaran dan luasnya masalah setiap daerah.

2. Mengembalikan fungsi dan peran posyandu-posyandu.

3. Menanggulangi secara langsung masalah gizi yang terjadi pada kelompok

rawan melalui pemberian intervensi gizi (suplementasi), seperti kapsul

Vitamin A, MP-ASI dan makanan tambahan

4. Promosi gizi, advokasi dan sosialisasi tentang makanan sehat dan bergizi

seimbang dan pola hidup bersih dan sehat
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5. Menggalang kerjasama lintas sektor dan lintas program dan kemitraan dengan

swasta/dunia usaha dan masyarakat.

6. Melakukan kajian data SKDN yaitu (S)emua balita mendapat (K)artu menuju

sehat, (D)itimbang setiap bulan dan berat badan (N)aik, data penyakit dan

data pendukung lainnya.

Pada kenyataannya kasus gizi buruk yang terjadi di Provinsi Lampung belum bisa

teratasi sepenuhnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perlunya manajemen

strategi yang benar, agar pelaksanaan setiap program mendapatkan hasil yang

diharapkan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan program, yaitu

memformulasikan strategi-strategi dengan melihat analisis lingkungannya.

Analisis lingkungan biasanya terdiri dari dua komponen, yakni: (1) komponen

lingkungan internal yang lebih menekankan kepada kekuatan dan kelemahan yang

ada dalam organisasi dan sifatnya dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan

internal ini juga berpengaruh secara langsung terhadap kinerja dari sebuah

organisasi; (2) komponen lingkungan eksternal yang lebih menekankan kepada

peluang dan ancaman yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja

organisasi dan manajemen berkaitan dengan tren sosial, ekonomi, politik,

keinginan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai analisis

lingkungan internal Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, peneliti menggunakan

unsur-unsur manajemen yang dikemukakan oleh Mooney James D (2011:6) untuk

menganalisis lingkungan internalnya. Unsur-unsur tersebut yang akan membantu

peneliti dalam mengidentifikasi analisis lingkungan internal Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung dalam menanggulangi gizi buruk.
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Gambar 3 Kerangka Pemikiran
Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2015
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitan

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini

digunakan agar dapat menginterpretasikan dengan bahasa peneliti tentang hasil

penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai wacana untuk

mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada. Pendekatan kualitatif pada

hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan

mereka, berusaha mengamati bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2011:3), metode kualitatif adalah

suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sedangkan tipe penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tipe deskriptif

menurut Hadari Nawawi dalam Koestoro dan Basrowi (2006:96), yaitu penelitian

yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan tipe

penelitian deskriptif ini peneliti mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan

menginterpretasikan faktor internal Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam

menanggulangi gizi buruk berdasarkan data-data yang diperoleh melalui interaksi

langsung peneliti dengan aktor-aktor dalam kegiatan ini. Oleh sebab itu,
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pendekatan kualitatif dengan design penelitian deskriptif sangat tepat dipakai

dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang

tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu yang

disebut fokus (Moleong, 2011:93). Pembatasan penelitian kualitatif didasarkan

pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasibilitas masalah yang akan diperoleh.

Fokus dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis lingkungan internal Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung. Lingkungan internal menggunakan 3 unsur

manajemen yang dikemukakan oleh Mooney James D (2011:6) yaitu:

(a) Man (Sumber Daya Manusia)

Dalam penelitian ini sumber daya manusia yang akan diteliti adalah:

1. Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bidang gizi dalam

mempersiapkan tenaga yang terlatih dalam proses menanggulangi kasus

gizi buruk.

2. Kemampuan tenaga terlatih dalam memantau, mengidentifikasi, dan

mengintervensi status gizi anak.

3. Tingkat pendidikan tenaga pelaksana gizi.

(b) Facilities (Fasilitas)

Dalam penelitian ini facilities yang akan diteliti adalah budget/anggaran yang

digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam penanggulangan kasus



35

gizi buruk, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan penanggulangan gizi buruk.

(c) Method (Metode)

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana metode yang dilakukan

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam penanggulangan gizi buruk

dalam perencanaan kerja, pembagian tugas, pengarahan serta pengawasan

yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan dalam mengatasi kejadian kasus

gizi buruk.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam

penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Provinsi Lampung. Alasan dipilihnya

lokasi penelitian ini adalah karena Provinsi Lampung merupakan salah satu

prioritas MDGs dengan kasus gizi buruk masih berada di atas target yang

ditetapkan oleh MDGs. Adapun dalam pengumpulan data dilakukan di

instansi/lembaga, seperti Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka

penelitian. Pengumpulan data adalah langkah sistematik untuk mendapatkan data.

Dalam penelitian ini, wawancara dijadikan sebagai sumber data primer sedangkan

dokumentasi dijadikan sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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1. Wawancara

Wawancara menurut Moleong dalam Herdiansyah (2012:118), adalah

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang di maksud dilakukan

oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Selanjutnya, Gordon dalam Herdiansyah (2012:118) mendefinisikan

wawancara, sebagai percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan

untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat ahli diatas tentang definisi wawancara, maka peneliti

memaknai wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang, dimana ada

yang menjadi pewawancara dan terwawancara, dan yang menjadi

pewawancara akan menggali informasi untuk tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengadakan wawancara langsung dengan

informan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang terkait dalam

penelitian ini. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data

sesuai dengan daftar pertanyaan yang dibuat. Adapun informan yang akan di

wawancarai yaitu:
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Tabel 4. Daftar Informan

No Nama Informan Waktu

1 Yulianto,
SKM,
M.Kes

Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung

18 Maret
2016

2 Ibu Leni
Wati

Petugas pengumpul/penyusun data gizi
buruk dan fasilitator peningkatan
kapasitas petugas dalam tata laksana gizi
buruk

31 Maret
2016

3 Ibu Siska
Aulia Sari

Petugas penganalisa data program gizi
dalam pemantauan pertumbuhan balita

31 Maret
2016

4 Ibu Dian
Sandrawati

Tenaga surveilans Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung

18 Maret
2016

5 Ibu Desi Masyarakat orang tua balita 22 Agustus
2016

6 Ibu Orang tua yang anaknya penderita
giziburuk

22 Agustus
2016

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2016

2. Dokumentasi

Metode ini menjelaskan bahwa peneliti dapat mengumpulkan data dengan cara

melihat serta mempelajari data-data berupa dokumentasi dari organisasi

terkait. Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip,

termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain

yang berhubungan dengan kondisi internal dan eksternal Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder

yang bisa mendukung data-data yang sebelumnya telah didapat peneliti dari

informan melalui wawancara.
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Dalam metode ini, peneliti memperoleh informasi yang berhubungan dengan

penelitian melalui berbagai dokumentasi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung, yaitu berupa dokumen-dokumen berisikan data-data

tentang jumlah gizi buruk, profil dinas kesehatan Provinsi Lampung, artikel

tentang kasus gizi buruk di Provinsi Lampung, surat-surat resmi, buku-buku

panduan dan literatur tentang manajemen strategi dan dokumen lainnya yang

peneliti butuhkan yang berhubungan dengan penelitian,

E. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012:244) berpendapat teknik analisis data merupakan proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri

sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan

dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Pada penelitian Analisis

Faktor-faktor Internal Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam

menanggulangi kasus gizi buruk, data yang diperoleh kemudian dipilih dan
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diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan analisis faktor-

faktor internal di dinas tersebut.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami

apa yang terjadi, merencakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di

pahami. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel,

gambar atau foto. Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan

data dalam penelitian ini adalah dengan tabel dan teks naratif.

3. Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini, data

yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang

sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan

kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan

data hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam

Bab Tinjauan Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil

penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi.
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F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut

Moleong (2011:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Derajat kepercayaan (credibility)

a. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Mathinson

dalam Sugiyono (2012:332), nilai dari teknik pengumpulan data dengan

triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak

konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik

triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih

konsisten, tuntas dan pasti. Menurut Sugiyono (2012:373) terdapat tiga

macam triangulasi dalam menentukan keabsahan data yakni;

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara,

obeservasi, dokumentasi atau kuisioner.
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3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Maka dari itu

dalam melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau

situasi yang berbeda.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan jenis

triangulasi teknik. Dengan mengggunakan triangulasi teknik peneliti melakukan

wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan  referensial yaitu, memanfaatkan bahan-bahan terekam sebagai

patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

Kecukupan referensial peneliti melakukan dengan cara mengumpulkan

informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui literatur buku,

arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk

mendukung analisis data.

c. Ketekunan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang

dicari. Dengan melakukan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
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d. Analisis Kasus Negatif

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan cara mengumpulkan

contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan

informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai pembanding.

2. Keteralihan (Transferability)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain

dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk

menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan

yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Kebergantungan (Dependability)

Pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap

keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses

penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji

kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka

penelitian itu tidak reliabel atau dependable.

4. Kepastian (Confirmability)

Penguji kepastian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian

berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 dengan Visinya

“Masyarakat LAMPUNG yang SEHAT dan MANDIRI” yang merupakan

gambaran masyarakat Lampung dimasa depan yang ingin dicapai melalui

pembangunan kesehatan yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan

dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau

pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, serta memiliki derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya sehingga mampu bersaing di tataran nasional maupun

internasional.

Dalam rangka mencapai visi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015–

2019 maka disusunlah misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015–2019

sebagai berikut:

1. Menjamin upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau.

2. Menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan.

3. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
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2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan salah satu satuan kerja dari

Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2009 yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur

Nomor 34 Tahun 2010 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja dinas-dinas

daerah pada Pemerintahan Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas maka tugas pokok Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung dan unit pelaksana teknis (Labkesda, Bapelkes) mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan

berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan

tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan unit pelaksana

tugas (UPTD) berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010

sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan kesehatan skala provinsi, pengaturan, perencanaan dan

penetapan standar/pedoman.

b. Pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus

seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta dan rumah sakit kanker.

c. Pelaksanaan sertifikasi teknologi kesehatan gizi.

d. Pelaksanaan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit

menular dan tidak menular dan kejadian luar biasa.
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e. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu

antar kabupaten/kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan

kesehatan.

f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi, bidang kesehatan.

g. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala provinsi dan yang belum dapat

diselenggarakan oleh kabupaten/kota.

h. Pelayanan administratif.

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan organisasi sebagai

berikut:

1) Kepala Dinas.

2) Sekretariat Dinas Kesehatan, terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan.

b. Sub Bagian Umun dan Kepegawaian.

c. Sub Bagian Keuangan.

3) Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:

a. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit.

b. Seksi Pemberantasan Penyakit.

c. Seksi Penyehatan Lingkungan.



46

4) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.

b. Seksi Gizi Masyarakat.

c. Seksi Kesehatan Keluarga.

5) Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri

dari:

a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kesehatan.

b. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

c. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat.

6) Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan, terdiri dari:

a. Seksi Obat dan Napza.

b. Seksi Kosmetika dan Kesehatan Tradisional.

c. Seksi Alat Kesehatan dan Makanan.

7) UPT Dinas, terdiri dari:

a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan.

b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.

8) Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 4 Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun
2015.

Sumber : Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015
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4. Analisis Situasi Kesehatan

Status gizi untuk prevalensi gizi kurang dan gizi buruk (berat badan per umur)

berdasarkan hasil survey Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, 2010, dan 2013

terlihat cenderung meningkat dari 16,4% (2007) menjadi 18,8% (2013), namun

angka ini masih berada diatas target nasional yang diharapkan yaitu <15%.

Sedangkan status gizi balita berdasarkan indikator tinggi badan/umur yaitu: sangat

pendek sebesar 22,6%, pendek sebesar 16,1 %, normal sebesar 61,3%. Prevalensi

balita pendek + sangat pendek di Provinsi Lampung (40%) yang berarti di atas

angka rata-rata nasional (36,8%). Kondisi TB/U ini menggambarkan status gizi

yang sifatnya kronis artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung

lama seperti kemiskinan, pola asuh yang tidak tepat, menderita penyakit secara

berulang karena Hygiene dan sanitasi yang kurang baik.

Hasil pengukuran Riskesdas 2007-2013, berdasarkan indikator berat badan/tinggi

badan menunjukkan bahwa status gizi sangat kurus sebesar 7,3% (2007), 5,4%

(2010) dan 5,6 (2013), normal sebesar 70,2% (2007), 69,6% (2010) dan 66,88%

(2013) dan gemuk sebesar 16,1% (2013). Pengukuran BB/TB menggambarkan

status gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam

waktu yang pendek seperti menurunnya nafsu makan akibat sakit atau menderita

diare.

Secara umum, prevalensi balita kurus + sangat kurus di Provinsi Lampung

berdasarkan Riskesdas 2013 adalah 11,8% sudah sedikit menurun dibandingkan

data Riskesdas 2007 yaitu sebesar 13,6%, namun angka ini sudah berada diatas
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kondisi yang dianggap serius (10%). Berdasarkan indikator BB/Tb juga dapat

dilihat prevalensi kegemukan di kalangan balita. Prevalensi kegemukan di

Provinsi Lampung mencapai 21,4%. Dari hasil pemantauan terhadap seluruh

kabupaten/kota yang sudah ditemukan/dilaporkan ada gizi buruk ternyata

sebanyak 90% kasus gizi buruk disertai penyakit penyerta (akut/kronis antara lain:

pneumonia, diare, TBC). Bila dilihat berdasarkan kasus gizi buruk pada balita

yang ada di Provinsi Lampung selama lima tahun terlihat berfluktuasi yaitu dari

263 kasus pada tahun 2009, turun menjadi 186 kasus pada tahun 2010 kemudian

meningkat menjadi 295 kasus tahun 2011, menurun menjadi 203 kasus tahun

2012 dan kembali turun menjadi 134 kasus tahun 2013, namun demikian semua

kasus yang ditemukan dilakukan perawatan di sarana pelayanan kesehatan. Status

gizi WUS usia 15-45 tahun berdasarkan indikator Lingkar Lengan Atas (LILA)

menunjukkan bahwa prevalensi risiko KEK pada Wanita Usia Subur (WUS)

Provinsi Lampung sebesar 10,9%.

Terjadinya fluktuasi kasus ini disebabkan kasus gizi buruk sangat terkait dengan

status ekonomi masyarakat, krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak

pada rendahnya daya beli yang berpengaruh pada pola konsumsi pangan di

masyarakat. Jumlah keluarga miskin berdasarkan data BPS di Provinsi Lampung

pada tahun 2013 sebanyak 20,22%.
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5. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di

Provinsi Lampung sesuai tugas dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung, yang menjadi isu strategi adalah:

a) Akses dan mutu pelayanan kesehatan

Kesakitan dan kematian di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh akses dan

mutu pelayanan kesehatan yang belum optimal. Tidak semua masyarakat

dapat dengan mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu.

Infrastruktur yang tidak maksimal serta keterbatasan sumberdaya merupakan

kendala utama dalam mencapai akses dan mutu pelayanan kesehatan.

b) Masih tingginya prevalensi kekurangan gizi

Prevalensi kekurangan gizi pada balita di Provinsi Lampung masih cukup

tinggi. seperti: ketersedian pangan, pengetahuan yang berdampak pada

perilaku pola makan dan faktor sosial ekonomi. Status gizi yang kurang baik

juga akan berdampak pada tingkat pertumbuhan anak baik secara fisik

maupun psikologis termasuk tingkat kecerdasan.

c) Transisi epidemiologi

Kejadian penyakit menular di Provinsi Lampung masih cukup tinggi.

Mobilisasi penduduk dan faktor lingkungan di Provinsi Lampung beresiko

untuk penularan penyakit. Sementara penyakit tidak menular (PTM)

menyerang masyarakat melalui perilaku masyarakat yang tidak sehat.

d) Sumber Daya Kesehatan

Anggaran kesehatan di Provinsi Lampung rata-rata baru mencapai 5,6%

belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009.
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Disamping hal tersebut kebedaraan SDM kesehatan di Provinsi Lampung

belum tercukupi secara proporsional dimana pada beberapa wilayah sulit

masih kekurangan SDM. Dukungan sarana prasarana utamanya alat-alat

kesehatan yang bermutu relatif terbatas dan mahal menjadi kendala dalam

mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu.

e) Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan

Pembangunan kesehatan belum sepenuhnya sinergis antara daerah dan pusat.

Dukungan kebijakan/regulasi belum maksimal. Beberapa program masih

fragmentasi dan tidak disiapkan regulasi ataupun NSPK yang mengatur dan

memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan. Regulasi sistem rujukan

(JKN) masih menjadi keluhan masyarakat, kurang praktis memakan waktu

yang cukup lama. Intervensi politis menghambat proses penganggaran dan

tidak evidencebased. Penempatan SDM dan seringnya pergantian pemimpin

menjadikan pembangunan tidak konsisten dan tidak sustainable.

6. Kunci Keberhasilan

Berdasarkan permasalahan dan isu strategi pembangunan kesehatan maka kunci

keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung:

a) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

b) Meningkatkan perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat.

c) Mengembangkan sistem informasi kesehatan.

d) Pemenuhan sumber daya kesehatan.

e) Penguatan manajemen kesehatan.
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7. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan

A. Tujuan

Terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan

masyarakat lampung.

B. Sasaran

Kondisi yang diharapkan pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019

adalah sebagai berikut:

1) Derajat Kesehatan

Derajat kesehatan yang diharapkan akan tercapai akhir 2019 adalah sebagai

berikut:

a. Umur Harapan Hidup (UHH) diharapkan tercapai mencapai 72 tahun.

b. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup diharapkan

akan tercapai menjadi 309 per 100.000 kelahiran hidup.

c. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup diharapkan

akan tercapai menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup.

d. Prevalensi balita kurang gizi 17%.

2) Kinerja Yang Diharapkan

Kinerja yang diharapkan akan tercapai pada akhir 2019 adalah sebagai

berikut:

a. Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi 72 tahun.

b. Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 24 per 1000 KLH.

c. Angka Kematian Ibu melahirkan turun menjadi 309 per 100.000 KLH.

d. Prevalensi balita kurang gizi 17%.
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e. Angka penemuan kasus TB (Case Notification rate 9 CNR) menjadi

134 per 100.000 penduduk.

f. Penurunan angka kesakitan positif malaria menjadi 0,10 per 1.000

penduduk.

g. Prevalensi HIV-AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun turun

menjadi 0,49.

h. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk turun menjadi 46.

C. Arah Kebijakan

1) Meningkatkan upaya kesehatan.

2) Menjamin pembiayaan kesehatan.

3) Mengembangkan SDM kesehatan.

4) Menjamin sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.

5) Mengembangkan manajemen, informasi dan regulasi kesehatan.

6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

8. Rencana Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Tujuan program ini adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan

pelayanan kesehatan yang bermutu bagi kesehatan ibu dan anak, dengan

sasarana strategis untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

ibu dan anak. Kegiatannya yaitu:

a. Peningkatan kesehatan ibu.

b. Peningkatan kesehatan anak.
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c. Pembinaan pelayanan kesehatan kepada komunitas dan gender.

2) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tujuan program ini adalah meningkatnya status gizi masyarakat. Kegiatannya

yaitu:

a. Penanggulangan gizi buruk.

b. Perbaikan gizi pada ibu hamil.

c. Perbaikan gizi pada bayi dan anak.

d. Surveilans gizi.

3) Program Pemberantasan Penyakit

Program ini bertujuan untuk menurunkan kesakitan dengan sasaran strategis

menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular. Kegiatannya yaitu:

a. Pengendalian penyakit menular langsung.

b. Pengendalian penyakit bersumber binatang.

4) Program Surveilans Epidemilogis dan Penanggulangan Wabah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan di bidang imunisasi

dan karantina kesehatan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian

akibat penyakit tidak menular. Kegiatannya yaitu:

a. Pembinaan imunisasi dan karantina kesehatan.

b. Pengendalian penyakit tidak menular.

c. Pembinaan kesehatan haji.
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5) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Tujuan program adalah untuk penurunan angka kesakitan menular berbasis

lingkungan dengan sasaran strategi melalui perbaikan kualitas lingkungan.

Kegiatannya yaitu:

a. Penyehatan air dan sanitasi dasar.

b. Hygiene dan sanitasi pangan.

c. Pengembangan kawasan sehat dan sanitasi darurat.

d. Penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umum.

e. Pengamanan dampak limbah, udara dan radiasi.

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan program ini adalah meningkatnya upaya kesehatan dasar, alternatif

dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra, dengan sasaran

strategi untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar.

Kegiatannya yaitu:

a. Pembinaan upaya kesehatan dasar.

b. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional/komplementer

alternatif.

c. Pembinaan kesehatan kerja dan olahraga.

7) Program Upaya Kesehatan Rujukan

Sasaran strategi program upaya kesehatan rujukan adalah meningkatnya akses

dan mutu pelayanan kesehatan rujukan melalui peningkatan kualitas

pelayanan keperawatan, kebidanan, dan medik spesialistik dan

terselenggaranya standarisasi, akreditasi rumah sakit. Kegiatannya yaitu:
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a. Pembinaan standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu pelayanan

kesehatan di rumah sakit.

8) Program Pelayanan Kesehatan Tradisional

Sasaran hasil program ini adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan

tradisional/komplementer alternatif yang aman dan bermutu dengan sasaran

strategi untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan tradisional.

Kegiatannya yaitu:

a. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional/komplementer

alternatif.

b. Pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetika.

9) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tujuan program ini adalah meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan

kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan

sasaran strategi untuk menjamin ketersediaan obat dan vaksin, melalui

kegiatan:

a. Penyediaan obat publik dan pembekalan kesehatan.

b. Pembinaan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah

tangga.

c. Pembinaan pelayanan kesehatan.

10) Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Tujuan program ini adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya

khususnya peralatan kesehatan yang aman dan bermutu dengan sasaran

strategi meningkatnya mutu dan keamanan pembekalan kesehatan dan
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perbekalan kesehatan rumah tangga dan meningkatnya mutu pembinaan,

pengawasan dan pengendalian kesehatan makakanan. Kegiatannya yaitu:

a. Peningkatan mutu pengawasan dan pengamanan alat kesehatan.

b. Peningkatan mutu pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan

makanan.

11) Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sasaran hasil program meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya

manusia kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan. Tujuan dari program

ini adalah :

a. Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan.

b. Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

c. Terselenggaranya sertifikasi, standarisasi, dan peningkatan mutu SDM

kesehatan.

Kegiatannya yaitu:

a. Perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan.

b. Pembinaan pendidikan tenaga kesehatan.

c. Diklat tenaga kesehatan.

d. Sertifikasi, standarisasi dan peningkatan mutu SDM kesehatan.

12) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Sasaran hasil program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya adalah meningkatnya koordinasi dan dukungan manajemen dalam

pelaksanaan tugas teknis lainnya. Tujuan dari program ini adalah:

a. Meningkatnya pengembangan sistem informasi kesehatan.
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b. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program

pembangunan kesehatan.

c. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian.

d. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran dan barang milik negara.

Kegiatannya yaitu:

a. Pengelolaan data dan informasi kesehatan.

b. Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan.

c. Pembinaan administrasi kepegawaian.

d. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.

13) Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sasaran program ini adalah terselenggaranya jaminan pemeliharaan kesehatan

bagi seluruh masyarakat (JKN). Tujuan dari program ini adalah

meningkatkan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui

kegiatan pembinaan, pengembangan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan

kesehatan.

14) Program promosi kesehatan

Tujuan program ini adalah perbaikan perilaku masyarakat untuk hidup sehat

dengan sasaran strategi meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan

masyarakat. Kegiatannya yaitu:

a. Pemberdayaan masyarakat melalui UKBM.

b. PHBS.

c. Pengembangan kebijakan berwawasan kesehatan.

d. Sosialisasi dan advokasi.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis lingkungan internal Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung dalam penanggulangan gizi buruk. Berdasarkan

hasil uraian penelitian wawancara peneliti dengan informan dan dokumentasi

peneliti, serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan dengan teori unsur

manajemen Mooney James D (2011:6), maka dapat disimpulkan bahwa analisis

lingkungan internal Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam penanggulangan

gizi buruk belum bisa sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan, karena masih

adanya masalah yang ada pada lingkungan internal Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung dalam penanggulangan gizi buruk yaitu:

1. Man (Sumber Daya Manusia)

Melihat pada ketersediaan sumber daya manusianya, bahwa:

a) Sumber daya masih kurang secara kuantitas.

b) Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki sumber daya organisasi

dalam penanganan kasus gizi buruk sudah mencukupi.

c) Sering terjadinya rotasi pegawai pada tim tatalaksana gizi yang

menjadi hambatan dalam proses penanggulangan gizi buruk.
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2. Facilities (Fasilitas)

Fasilitas yang dimaksud disini adalah uang dan material. Material disini

ialah sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam pencapaian tujuan.

a) Terkait ketersediaan uang atau dana masih perlu penganggaran yang

lebih tepat serta mendapatkan perhatian yang lebih, karena dana untuk

penanggulangan gizi buruk belum mencukupi.

b) Sedangkan terkait sarana dan prasarana, TFC yang ada untuk

penanggulangan gizi buruk masih kurang memadai, karena hanya ada

satu TFC di Provinsi Lampung, yaitu di Kabupaten Lampung Utara.

3. Method (Metode)

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melakukan beberapa metode dalam

penanggulangan kasus gizi buruk yaitu: metode yang dilakukan dalam

penanganan anak gizi buruk adalah mencegah dan mengatasi hipoglikemi

rendahnya kadar gula dalam darah), mencegah dan mengatasi hipotermia

(suhu tubuh rendah), mencegah dan mengatasi dehidrasi, memperbaiki

gangguan keseimbangan elektrolit, mengobati infeksi, memperbaiki

kekurangan zat gizi mikro, memberikan makanan stabilisasidan transisi,

memberikan makanan untuk tumbuh kejar, memberikan stimulasi untuk

tumbuh kembang, dan mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah.

Namun, yang jadi kelemahan adalah metode yang dibuat oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung dalam penanggulangan gizi buruk  memang

sudah cukup baik namun sumber daya manusia yang melaksanakannya

yang masih kurang bisa menjalankannya.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Lingkungan Internal Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Gizi Buruk” ini, maka

peneliti dapat memberikan saran, yaitu:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung perlu meningkatkan kualitas dengan

cara memperbanyak pengalaman di lapangan serta dengan pelatihan-

pelatihan dalam mengatasi kejadian kasus gizi buruk. Selanjutnya

kuantitas sumber daya manusia tenaga gizi di provinsi, kabupaten/kota,

dan puskesmas juga perlu ditingkatkan.

2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengalokasi dana untuk

penanggulangan kasus gizi buruk, seharusnya dana tersebut diberikan

sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota yang ada di

Provinsi Lampung agar tidak terjadi keterbatasan terhadap ketersediaan

bantuan untuk masyarakat yang ada di kabupaten/kota.

3. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung perlu mengadakan refreshing ilmu

untuk tenaga gizi yang ada di kabupaten/kota serta tim tatalaksana gizi

yang ada di puskesmas dengan mengadakan lokakarya mini di puskesmas.

4. Kemauan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan

yang diadakan oleh petugas dari dinas kesehatan dan puskesmas harus

ditingkatkan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat,

mensosialisasikan kegiatann melalui media kie seperti poster, leaflet, dll.

5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor antara dinas

kesehatan dengan dinas-dinas lainnya.
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