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ISU STRATEGIS
Stunting merupakan kondisi gagal

tumbuh pada anak (tubuh dan otak)

akibat kekurangan gisi dalam waktu

yang lama. Dampaknya, anak lebih

pendek dari anak normal seusianya dan

memiliki keterlambatan berpikir. Dalam

jangka panjang, stunting berpotensi

memperlambat perkembangan otak

berupa keterbelakangan mental,

rendahnya kemampuan belajar serta

resiko serangan penyakit kronis seperti

diabetes, hipertensi hingga obesitas.

Wakil Presiden RI, Prof.Dr. K.H.

Ma’ruf Amin, dalam Forum Nasional

Stunting pada tanggal  14 Desember

2021, mengatakan satu dari tiga balita

Indonesia mengalami stunting.

Persoalan ini bukan merupakan

persoalan bangsa di masa sekarang

saja, melainkan menyangkut masa

depan bangsa karena anak-anak itu

adalah generasi penerus bangsa.

Merekalah masa depan kita.

Bagaimana kita bisa mencapai visi

Indonesia Emas Tahun 2045, kalau

modal dasarnya mengalami stunting,

terganggu perkembangan kognitifnya

dan kesehatannya.
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Selain itu, menurut Wakil Presiden RI, Prof.Dr. K.H. Ma’ruf Amin,  kita harus

berinvestasi pada intervensi gisi sejak sekarang karena investasi ini

merupakan kunci pembentukan masa depan bangsa. Satu

dollar yang diinvestasikan pada program gizi, dapat

menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat. Studi

Bank Dunia menunjukan bahwa k e r u g i a n

akibat stunting dan kekurangan gisi a k a n

berdampak pada pengurangan 3% P D B .

Upaya penurunan stunting

memerlukan komitmen yang kuat d a r i

segenap komponen  serta

kolaborasi berbagai pihak

untuk memastikan

konvergensi antar

program hingga ke

tingkat Desa/

Kelurahan untuk

m e n u r u n k a n

stunting.

A p a b i l a

d e m i k i a n

halnya, maka upaya  percepatan penurunan stunting bukan saja menjadi

tanggungjawab Pemerintah Pusat, tetapi juga menjadi tanggungjawab Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah

Desa/Kelurahan. Keseriusan Pemerintah ini, ditandai dengan ditetapkannnya

Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting hingga

14% pada tahun 2024. Substansinya mengadopsi strategi Nasional Percepatan

Pencegahan Stunting 2018-2024. Targetnya jelas yaitu, menurunkan prevelensi

stunting hingga 14% pada tahun 2024 dan 0% pada tahun 2030 sesuai target

SDGs, .
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Target ambisius Prediden Joko Widodo, menekan prevelensi stunting

hingga 14% pada tahun 2024, didasarkan pada hasil studi kasus gisi Indonesia

(SSGI), tahun 2021 yang menunjukkan angka prevalansi stunting Indonesia

berada pada angka 24,4 % (Menurun 3,3% dari tahun 2019 yaitu, 27,7%). .

Posisi ini kemudian, menempatkan Indonesia sebagai negara stunting tertinggi

ke 4 di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara. Angka ini jauh di atas batas toleransi

WHO yaitu kurang dari 20%. Selain itu, target ambisius Presiden Joko Widodo

juga tentunya sudah diperhitungkan dengan target Indonesia Emas Tahun 2045.

Bukankah anak-anak kita merupakan generasi penerus yang akan menikmati

Indonesia Emas tersebut? Oleh karena itu, generasi penerus ini harus

dipersiapkan dengan baik, sehingga dapat tampil sebagai generasi yang

berkualitas pada saat Indonesia Emas 2045 dimaksud.

Oleh karena itu, semua Pemerintah Daerah diminta untuk menekan angka

prevalensi stunting di wilayahnya masing-masing hingga 14%. Hal ini juga tentu

sejalan dengan target SDGs yaitu 0 % pada tahun 2030. Target ambisius

Prediden Joko Widodo, menekan prevelensi stunting hingga 14%, tentunya

sudah diperhitungkan dengan target Indonesia Emas Tahun 2045. Bukankah
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anak-anak kita merupakan generasi penerus yang akan menikmati Indonesia

Emas tersebut? Oleh karena itu, generasi penerus ini harus dipersiapkan dengan

baik, sehingga dapat tampil sebagai generasi yang berkualitas pada saat

Indonesia Emas 2045 dimaksud. Kontribusi keberhasilan ini tentunya bukan

merupakan upaya dari Dinas P2KB semata, tetapi juga merupakan kontribusi

dari OPD lainnya yang menangani stunting baik secara spesifik maupun secara

sensitif, meskipun OPD O-PD tersebut melaksanakan Program dan Kegiatan

Percepatan Penurunan Stunting  secara  mandiri sesuai dengan TUPOKSInya

masing-masing. Persoalan utama atau masalah pokok dari rendahnya capaian

target percepatan penurunan stunting di Kabupaten Manggarai adalah karena
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belum tersedianya Road  Map Link Koordinasi Penanganan Stunting di

Kabupaten Manggarai hingga saat ini.

Oleh karena itu, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra yang mempunyai

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di

bidang pemerintahan, hukum serta kesejahretaan rakyat sebagamana

diamanatkan oleh Peraturan Bupati Manggarai Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati,

Sekretariat DPRD dan Isnpektorat Daerah Kabupaten Manggarai, kami hendak

berinovasi untuk menciptakan Road Map LINKKO PENTING atau Link

Koordinasi Penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai dengan

kewenangan koordinatif dari Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagaimana

tergambar dari beberapa  fungsi Asisten Pemerintaha dan Kesra sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesra;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

pemerintahan, hukum dan kesra;

3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pemerintahan,  hukum dan Kesra;

4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan darah terkait pencapain

tujiuan kebijakan, dampak yang tidak diiinginkan dan faktor yang

mempengaruhi pencapian tujuan kebikjakan di bidang pemerintahan, hukum

dan Kesra;

5. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi serta sumber daya

aparatur di bidang pemerintahan, hukum dan kesra.

Diharapkan melalui kewenangan koordinatif tersebut, Asisten Pemerintahan dan

Kesra dapat  menjadi “Dirigen” yang mampu mengkoodinir atau memimpin OPD-

OPD terkait dalam “Orkestra” percepatan penanganan stunting secara harmonis,

sehingga pada gilirannya Kabupaten Manggarai dapat melampaui target prevalensi

stunting Nasional  sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 72

tentang Percepatan Penurunan Stunting hingga 14% pada tahun 2024.
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AREA DAN FOKUS PROYEK
PERUBAHAN

Berdasarkan Peraturan Presiden

RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025, Peraturan Presiden RI

Nomor 2 Tahun 2015 tentang

RPJMN 2015-2019 serta

Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015

tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, telah diberikan arah

pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementrian/Lembaga agar berjalan secara

efektif, efiseien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan,

Area Proyek Perubahan

Fokus perubahan menggambarkan bagaimana proses proyek perubahan akan

dilakukan melalui pendekatan Inovasi Administrasi Negara (INAGARA). Terdapat

8 jenis inovasi administrasii negara yaitu, (1). Inovasi Proses. Ruang

lingkupdariinovasi proses antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP), tata

laksana, sistem, dan prosedur. (2). Inovasi Metode. Dapat dipahami sebagai

strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. (3). Inovasi

Produk. Dapat didefinisikan sebagai penciptaan atau modifikasi barang atau jasa

untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi, dan sebagainya dari barang atau jasa

tersebut. (4). Inovasi Konseptual. Hasil dari inovasi konseptual adalah kemumculan

paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru di mana sifat, dan hakikat

dari suatu masalah dapat dilihat melalui sisi-sisi lain yang sebelumnya tidak

Fokus Proyek Perubahan
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terbayangkan. (5). Inovasi

Teknologi. Dalam konteks

sektor publik, inovasi

teknologi biasanya dilakukan

melalui introduksi e-

government sehingga dapat

meningkatkan solusi yang telah

ada atas suatu masalah,

mencapai tujuan, menangani

hubungan input-output. (6).

Inovasi Struktur Organisasi.

Inovasi struktur organisasi dapat

berupa pengadopsian model

organisasi baru yang

menggantikan model lama

yang tidak sesuai dengan

perkembangan organisasi. (7).

Inovasi Hubungan. Bentuk dan

mekanisme baru dalam

berhubungan dengan pihak lain

demi tercapainya tujuan

bersama. (8). Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kebijakan ini menyasar

pembaruan dan peningkatan kualitas atas salah satu atau lebih dari berbagai aspek SDM,

mulai tata nilai (budaya, mindset, etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, dan

pemberdayaan. Dengan demikian, inovasi SDM dapat diartikan sebagai perubahan

kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber daya manusia

(SDM).

Berdasarkan kriteria-kriteria yang ada pada INAGARA (Inovasi Administrasi Negara), maka

fokus proyek perubahan ini berada pada area. Inovasi Proses, yaitu dengan penyediaan

data base stunting , Inovasi Metode yaitu berupa penuyusunan road map konvergensi

terintegrasi percepatan penurunan stunting serta Inovasi Hubungan. Bentuk dan

mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama.
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TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK
PERUBAHAN

1. Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan dari Proyek Perubahan ini terbagi atas 3 (tiga) tahapan yaitu

tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan rincian

sebagai berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek (2 Bulan s/d berakhirnya PKN)

1) Tersedianya Data Base Prevalensi Stunting by nama – by adress di

Kabupaten Manggarai melalui kegiatan :

 Rapat Pembentukan Tim Penyusun Data Base

 Penyusunan Data Base Prevelansi Stunting

 Pemutakhiran/Analisis Data Base Prevelansi stunting.
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2) Tersedianya Road Map

Percepatan Penurunan Stunting

Melalui Konvergensi Terintegrasi di

Kabupaten Manggarai dengan

kegiatan antara lain :

 Rapat Pembentukan Tim

Penyusun Road Map

 Penyusunan Draft Road Map

3) Tersedianya PERBUP

tentang Road Map Link Koordinasi

Penanganan Stunting di Kabupaten

Manggarai 2022 – 2024.

4) Terlaksananya Sosialisasi

PERBUP tentang Road Map Link

Koordinasi Penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai 2022 – 2024.

5) Evaluasi terhadap Implementasi Jangka Pendek.

b. Tujuan Jangka Menengah (2022-2023)

 Tercapainya percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai

pada tahun 2022 – 2023 dengan penerapan PERBUP tentang Road

Map Link Koordinasi Penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai.

 Evaluasi Capaian Target, Jangka Menengah.

c. Tujuan Jangka Panjang (2023-2024)

 Tercapainya percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai

pada tahun 2023 – 2024 dengan penerapan PERBUP tentang Road

Map Link Koordinasi Penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai

melampaui target nasional sebesar 14% pada tahun 2024.

 Evaluasi Capaian Target, Jangka Panjang.
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2. Manfaat  Proyek Perubahan

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka manfaat proyek

perubahan ini antara lain sebagai berikut.

a. Manfaat Internal

1. Dengan tersedianya Data Base Prevalensi Stunting, maka OPD yang

menangani stunting baik melalui intervensi spesifik maupun sensitif

dapat menyusun Program dan Kegiatan Penanganan Stunting secara

lebih fokus, terukur

dan tuntas baik

dilaksanakan secara

mandiri apalagi secara

terintegrasif di

Kabupaten Manggarai

2. D e n g a n

tersedianya Road Map

Link Koordinasi

Penanganan Stunting,

maka terdapat panduan

arah yang jelas bagi

OPD yang menangani stunting untuk menjawab pertanyaan “What,

Why, Who, Where and When, percepatan penurunan stunting di

Kabupaten Manggarai itu dilaksanakan.

b. Manfaat Eksternal

1. Data Base Prevalensi Stunting, dapat juga digunakan oleh pihak

eksternal yang hendak berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya

percepatan Penanganan stunting di Kabupaten Manggarai

2. Road Map Link  Koordinasi Penanganan Stunting di Kabupaten

Manggarai, dapat juga digunakan oleh pihak eksternal yang hendak

berkolaborasi melakukan percepatan penurunan stunting.
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RUANG LINGKUP PROYEK
PERUBAHAN

Batasan-batasan

kegiatan yang

dilaksanakan proyek

perubahan ini selama

jangka pendek, jangka

menengah maupun

panjang antara lain

sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup

Jangka Pendek (2

Bulan s/d Berakhirnya PKN)

a. Membangun Komitmen Internal melalui :

 Koordinasi dengan Mentor

 Rapat Koordinasi dengan OPD yang menangani penanganan stunting

baik secara spesifik maupun sensitif.

 Pembentukan Tim Efektif

 Penetapan Stakeholder Internal dan Eksternal

b. Penyusunan Data Base Prevalansi Stunting by name – by address

melalui kegiatan :

 Rapat Pembentukan Tim Penyusun Data Base

 Penyusunan Data Base Prevelansi Stunting

 Pemutakhiran/Analisis Data Base Prevelansi stunting.

c. Penyusunan Road Map Link Koordinasi Penanganan Stunting di

Kabupaten Manggarai melalui kegiatan .

 Rapat Pembentukan Tim Penyusun Road Map

 Penyusunan Draft Road Map
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d. Penetapan PERBUP  Road Link Koordinasi Penanganan Stunting di

Kab.Manggarai Tahun 2022– 2024.

e. Mensosialisasikan PERBUP Bupati tentang Road Map Link Koordinasi

Penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai Tahun 2022 – 2024.

f. Melakukan Evaluasi Capaian Target Jangka Pendek dari Proyek

Perubahan.

2. Ruang Lingkup Jangka Menengah

a. Mengimplementasikan percepatan penurunan stunting dengan

berpedoman pada PERBUP tentang Road Map Link Koordinasi

Penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai Tahun 2022 – 2023..

b. Melakukan Evaluasi Capaian Target Tahapan Jangka Menengah.

3. Ruang Lingkup Jangka Panjang

a. Mengimplementasikan percepatan penurunan stunting dengan

berpedoman pada PERBUP tentang Road Map Link Koordinasi

Penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai Tahun 2023 – 2024..

b. Melakuan Evaluasi Capaian Target Tahapan Jangka Panjang.
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ADOPSI DAN ADAPTASI HASIL VISITASI
KEPEMIMPINAN NASIONAL

Pelaksanaan kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dilaksanakan tanggal

26 sampai dengan tanggal 30 September 2022 pada lokus Pemerintahan Kota

Madya Bandung. Beberapa aspek yang dapat dijadikan bahan pembelajaran dari

hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) sehingga  dapat diadopsi  untuk

mendukung pencapaian tujuan Proyek Perubahan ini antara lain sebagai berikut :

1. Aspek Kepemimpinan

Pemerintah Kota Bandung sudah menerapkan kepemimpinan yang efektif,

tepat dan akuntabel maupun kepemimpinan digital serta strategi yang

berbasis kearifan local dalam rangka pencapaian tujuan SDGs.

2. Aspek Kelembagaan

Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan pola kolaborasi serta

sinergisitas antara pemerintah pada berbagai level maupun kewilayahan

dengan swasta serta masyarakat.

3. Inovasi

Pemerintah Kota Bandung mempunyai atensi yang tinggi dalam hal transformasi

digital.  Beberapa inovasi yang sudah diaplikasikan anrata lain (Sing Kompak Atuh,
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E-Lite, E-Dalev, Laci RW, Sitamua, E-Mantul, FOKAB, Ayah Nyentrik, PUSPAGA

serta New Bimma). Inovasi ini merupakan kolaborasi Pemerintah, Civil Society dan

masyarakat.

4. Perubahan yang signifikan

Melalui aspek kepemimpinan dan kelembagaan yang diterapkan, telah terjadi

perubahan yang signifikan dalam pola pembangunan yang partisipatif dan kolaboratif

antara pemerintah, Civil Society serta masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan,

monev hiingga pelaporannya.

5. Aspek Aktor-Aktor Penting dalam Perubahan.

6. Pemerintah dalam berbagai level kepemimpinan, Civil Society serta masyarakat.

7. Manajemen Tata Laksana

Kolaborasi dan sinkronissasi program-program pembangunan antara pemerintah,

Civil Society serta masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, monev hiingga

pelaporannya.

8. Net Working Lokal dan Internasional

Pemerintah Kota Bandung juga telah membangun kemitraan local dengan Pemerintah

Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat serta Pemerintah sekitar seperti Kota Cimahi,

Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Kemitraan local juga dikembangkan dengan

pola Pentaholix.  Selain itu, juga kemitraan internasional dengan Luar Negeri anratara

lain China dalam hal Tenaga Kerja. Partisipasi Masyarakat

9. Daerah/Kawasan Khusu yang berkarakter hasil Inovasi

Beberapa Kawasan khusus hasil inovasi antara lain Bandung Iconic sebagai tempat

diselenggarakannya Bandung Inovation Festival.

10. Aspek sustainable

Dalam rangka keberlanjutan, khususnya pencapaian SDGs, Pemerintah Kota

Bandung antara lain mengembangkan hal-hal sebagai berikut:

 Sistem integrasi data.

 Festival Inovasi

 Pusat Pembelajaran Keluarga

 Remaja sebagai kader konseling

 Bandung Kota Layak anak

 Urban Farming.
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OUTPUT DAN OUTCOME KUNCI
PROYEK PERUBAHAN

1. Output  Proyek Perubahan

Output yang dihasilkan dalam proyek perubahan ini antara lain sebagai berikut :

1. Data Base by nama - by address Prevalensi Stunting di Kabupaten Manggarai.

2. Peraturan Bupati tentang Road Map Link Koordinasi Penanganan Stunting

(LINKKO PENTING) di Kabupaten Manggarai Tahun 2022 – 2024.

2. Outcome  Proyek  Perubahan

a. Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Manggarai dapat dilakukan

secara fokus, terukur dan tuntas karena data base prevalensi by name – by

addressnya sudah tersedia..

b. Percepatan Penurunan Stunting dapat dilaksanakan secara optimal karena

berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Road Map Link Koordinasi

Penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai Tahun 2022 – 2024.

c. T a r g e t

N a s i o n a l

p e n u r u n a n

stunting 14%

pada tahun

2024 dapat

dicapai bahkan

dilampaui.
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PENTAHAPAN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS

1. Pentahapan Proyek Perubahan

Setelah ditetapkannya ruang
lingkup proyek perubahan, pada

bagian selanjutnya adalah
penetpan kegiatan (milestone)
pada masing-masing tahapan
yaitu tahapan jangka pendek,
jangka menengah dan
jangka panjang, yang dapat
dijelaskan melalui table
berikut.
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Tahapan Perubahan Rencana Strategis
a. Mandat Kebijakan

 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan

Penurunan Stunting hingga 14 % pada tahun 2024.

 Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024.

Targetnya jelas yaitu, menurunkan prevelansi stunting hingga 14%

pada tahun 2024 dan pada tahun 2030 sesuai target SDGs,

prevenlansi stunting sudah 0%.

 Arahan Wakil Presiden RI, Prof.Dr. K.H. Ma’ruf Amin, dalam Forum

Nasional Stunting pada tanggal  14 Desember 2021, yang

menekankan bahwa upaya  pencegahan dan penurunan stunting

bukan saja menjadi tanggungjawab Pemerintah mulai dari Pusat

hingga Desa/Kelurahan, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama

segenanp komponen bangsa.

 SK Bupati Manggarai tentang TPPS. Nomor HK/198/2022 tentang Tim

Penangangan Stunting di Kabupaten Manggarai Tahun 2022 – 2024..

b. Analisa Lingkungan Strategis

Bahwa analisa lingkungan strategis meliputi Analisa Lingkungan

Eksternal dan Analisa Lingkungan Internal. Analisa lingkungan eksternal

dilakukan untuk mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi guna

mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi.

Sementara analisa lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi

kekuatan dan kelemahan organisasi (aspek-aspek dari organisasi yang

membantu/menghambat pencapaian visi dan pemenuhan mandat

organisasi).

Dalam proyek perubahan ini, analisa lingkungan strategis yang digunakan adalah

Analisa SCOPE (Situation, Core competencies, Obstacles, Prospects,

Expectations) yakni :

Situation (situasi) mengacu pada kondisi yang memiliki dampak pada

perencanaan terkait faktor lingkungan internal atau eksternal.
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Core Competence mengandung arti kemampuan unik yang memberikan dasar

untuk penyediaan dan penciptaan nilai kepada pelanggan, dan keunggulan

kompetitif.

Obstacles merupakan masalah potensial atau ancaman yang dapat

membahayakan implementasi kompetensi inti dan dengan demikian berdampak

pada prospek di masa depan.

Prospects adalah peluang yang ada secara internal atau eksternal untuk bisnis

yang dapat meningkatkan keuntungan, diciptakan melalui peningkatan kompetensi

inti dan mengatasi hambatan.

Expectations merupakan future-view, yakni  prediksi kondisi internal dan eksternal

di masa depan yang kemungkinan akan mempengaruhi secara material, secara

positif atau negatif, penyampaian rencana untuk memenuhi prospek yang

diidentifikasi.
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c. Visi Perubahan

Menuju Kabupaten Manggarai  Bebas Stunting Tahun 2030.

d. Rumusan Strategi

Terwujudnya Link Koordinasi Penanganan Stunting di Kabupaten

Manggarai sesuai Target Nasional pada Tahun - 2024 .

e. Sasaran Jangka

Pendek, Jangka

Menengah dan Jangka

Panjang

1) Sasaran Jangka

Pendek

 M e m b a n g u n

Komitmen Internal melalui :

 Koordinasi dengan

Mentor

 Rapat Koordinasi

dengan OPD yang

menangani penanganan stunting baik secara spesifik maupun

sensitif.

 Pembentukan Tim Efektif

 Penetapan Stakeholder Internal dan Eksternal

 Penyusunan Data Base Prevalansi Stunting by name – by

address melalui kegiatan :

 Rapat Pembentukan Tim Penyusun Data Base

 Penyusunan Data Base Prevelansi Stunting

 Pemutakhiran/Analisis Data Base Prevelansi stunting.

 Penyusunan Road Map Link Koordinasi Penanganan Stunting

di Kabupaten Manggarai melalui kegiatan .

 Rapat Pembentukan Tim Penyusun Road Map

 Penyusunan Draft Road Map
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 Penetapan PERDA  Road Map Link Koordinasi Penanganan

Stunting di Kabupaten Manggarai Tahun 2022 – 2024.

 Mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Road Map Link

Koordinasi Penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai Tahun

2022 – 2024.

 Melakukan Evaluasi Capaian Target Jangka Pendek dari Proyek

Perubahan..

2) Sasaran Jangka Menengah

a. Mengukur capaian target dari implementasi Peraturan Bupati

Manggarai tentang Road Map Map Link Koordinasi Penanganan

Stunting di Kabupaten Manggarai Tahun 2022 – 2023.

b. Mengevaluasi penerapan Peraturan Bupati Manggarai tentang

Road Map Map Link Koordinasi Penanganan Stunting di Kabupaten

Manggarai Tahun 2022 – 2023

3) Sasaran Jangka Panjang

 Mengukur capaian target dari implementasi Peraturan Bupati

Manggarai tentang Road Map Map Link Koordinasi Penanganan

Stunting di Kabupaten Manggarai Tahun 2023 – 2024.

 M e n g e v a l u a s i

penerapan Peraturan

Bupati Manggarai tentang

Road Map Map Link

Koordinasi Penanganan

Stunting di Kabupaten

Manggarai Tahun 2023 –

2024
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TATA LAKSANA PROYEK
PERUBAHAN

Tatalaksana proyek perubahan merupakan struktur organisasi tim efektif dalam

pelaksanaan proyek perubahan. Struktur organisasi tim ini menjelaskan siapa

mengerjakan apa, dan bertanggungjawab kepada siapa, serta apa yang dikerjakan

dari bagian kegiatan pelaksanaan proyek perubahan.

Bahwa pembagian tata kelola dalam tim ini merupakan hubungan keterkaitan satu

sama lain dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, tim terbagi ke dalam

masing-masing tahapan, dalam implementasinya menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya harus sesuai kapasitas dan relevan dengan kewenangan serta

kemampuan mempengaruhi atau kemampuan koordinasi.
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Penjelasan Tugas Masing-Masing Struktur

Tugas dan fungsi dari masing-masing struktur yang masuk dalam tata

kelola proyek perubahan dijelaskan sebagai berikut.

a. Project Sponsor/Mentor (Drs. Fansi Aldus Jahang / Sekretaris

Daerah Kabupaten Manggarai).

- Bertindak sebagai pembimbing peserta.

- Memberikan dukungan penuh kepada peserta PKN II dalam

mempersiapkan Rancangan Proyek Perubahan.

- Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta PKN dalam

merumuskan permasalahan krusial

organisasi yang memerlukan terapi

melalui proyek perubahan;

- Membantu peserta dalam

memetakan agenda project dan jadwal

pertemuan yang akan dilaksanakan;

- Menjelaskan kontrak penyelesaian

tugas kepada peserta  PKN.

- Sebagai Atasan Langsung

memberikan kesepakatan dan

persetujuan atas dokumen proposal

proyek perubahan yang diajukan oleh

peserta PKN.

- Memberikan dukungan penuh

kepada peserta PKN dalam

mengimplementasikan Proyek Perubahan;

- Memberikan dukungan, bimbingan, kepada peserta dalam

mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam

melakukan implementasi proyek perubahan termasuk apabila

ditemukan kendala.

- Berperan sebagai inspiratory bagi peserta diklat dalam melakukan

inovasi yang diperlukan.
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b. Coach (DR. Djoni Harijanto, MDM / WI Ahli Utama).

- Melakukan monitoring kegiatan peserta selama

tahapan Komitmen Bersama dan Laboratorium

Kepemimpinan melalui media teknologi informasi (IT);

- Melakukan koordinasi dengan Mentor untuk

membantu peserta apabila peserta mengalami

permasalahan selama tahapan komitmen

bersama maupun tahapan Laboratorium

Kepemimpinan;

- Memberikan masukan kepada peserta

terkait usulan proyek perubahan yang

sedang dirumuskan peserta PKN selama

tahap komitmen bersama dan tahap

laboratorium kepemimpinan;

- Memberikan feedback terhadap laporan

progress implementasi proyek perubahan yang

akan disampaikan peserta PKN.  Bimbingan

minimal seminggu sekali.

- Mengembangkan instrumen monitoring dan

perekaman terhadap progress yang dilaporkan

oleh peserta bimbingan;

- Mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil coaching kepada

penyelenggara KPN.

- Menjadi Counsellor pada saat peserta mengalamilack of matovation

selama proses pembelajaran atau menyusun proyek perubahan.

c. Project Leader (Frumencius L.T.K, SE / Asisten Pemerintahan dan

Kesra Sekda Kabupaten Manggarai).

- Mempersiapkan/merencanakan (dokumen/instrument/waktu) yang

diperlukan dengan baik sebelum pertemuan dengan Mentor;

- Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor;
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- Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder terkait

(internal dan eksternal)

- Membuat laporan kegiatan tahap komitmen bersama dan dikumpulkan

ke penyelenggara maksimal 1 hari sebelum Seminar Rancangan

Proyek Perubahan;

- Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam

project charter dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang

dimiliki;

- Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan

progress impelementasi proyek perubahan kepada coach minimal satu

minggu sekali (setiap hari kamis)

- Mengacu rumusan milestones dalam dukungan pelaksanaan proyek

sebagai dasar pencapaian target perubahan;

- Menggerakkan seluruh elemen stakeholders terkait (internal dan

eksternal) dalam mendukung keseluruhan tahapan implementasi

perubahan;

- Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman

terhadap setiap progress yang dihasilkan dalam proses implementasi

proyek perubahan;

- Menyusun laporan proyek perubahan ke dalam sebuah deskripsi utuh

mulai dari proses penyusunan project charter sampai dengan hasil/

capaian dari implementasi proyek perubahan. Deskripsi dan analisis

terhadap critical success factor dan strategi mengatasi kendala yang

muncul selama tahapan ini juga merupakan bagian penting yang harus

tercakup dalam laporan ini;

- Menyerahkan laporan implementasi proyek perubahan kepada

penyelenggaran KPN sesuai jadwal yang telah ditetapkan (1 hari

sebelum seminar LK).

d. Tim Efektif

- Mempersiapkan segala kebutuhan dalam pelaksanaan proyek

perubahan
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- Membantu, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Project Leader,

Tim Penyusunan Data Base maupun Tim Penyusun Road Road Map

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya.

e. Tim Penyusunan Road Map

- Menyiapkan Draft  Road Map

- Memfasilitasi Penetapan PERBUP tentang Road Map.

- Mensosialisasikan i PERBUP tentang Road Map.

- Mengawal Implementasi dari PERBUP tentang Road Map.

- Mengevaluasi pelaksanaan PERBUP tentang Road Map

f. Tim Penyusunan Data Base

- Mengumpulkan Data Base Prevelansi Stunting

- Menganalisis Data Base Prevelansi Stunting

- Mengukur Tingkat Capaian Target Penurunan Stunting Tahun 2022 -

2024
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RENCANA STRATEGIS  MARKETING
PROYEK PERUBAHAN

Identifikasi Stakeholder

Dalam rencana strategis marketing ini akan digambarkan tentang identifikasi

stakeholder untuk memetakan siapa saja yang berkepentingan dan memiliki sedikit

banyak pengaruh terhadap hasil akhir dari proyek perubahan, baik berupa

stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Pengaruh tersebut dapat

bersifat positif yang berarti mendukung atau negatif yaitu berpotensi menjadi

penghambat.

Peranan Stakholder

Dari masing-masing stakeholder yang sudah teridentifikasi, selanjutnya

dikelompokkan perannya pada proyek perubahan sebagaimana dijelaskan dalam

table berikut.
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Kedudukan Stakeholder

Selanjutnya adalah pengelompokkan stakeholder yang kategori peringkat dan

strategi kerjasama dengan stakeholder berdasarkan pengaruh, keterlibatan dan

kepentingan dengan indikator penilaian sebagaimana dijelaskan dalam Tabel

berikut.

Kategori peringkat dan strategi kerjasama dengan stakeholder

berdasarkan pengaruh/minat/kepentingannya dapat diklasifikasikan sebagai

berikut :

1) Apathetics (Low power, less interested people) nilai 3 – 5,25 simbul (- -) :

Kelompok yang memiliki pengaruh kecil dan kepentingannya rendah (monitor

terus golongan ini, tapi jangan sampai membuat bosan dengan komunikasi

anda yang berlebihan.

2) Latens  (High Power, less interested people) nilai 5,26 – 7,51 simbul (+ -

) : Kelompok yang memiliki pengaruh besar tetapi kepentingannya rendah

(cukup bekerja dg mereka agar tetap puas, tapi tidak perlu terlalu banyak

sehingga mereka malah bosan dengan pesan kita)

3) Defender (Low power, High interested people) nilai 7,52 - 9,77 simbul (-

+) : Kelompok yang memiliki pengaruh kecil tetapi kepentingannya tinggi

(pertahankan agar orang yg masuk golongan ini tetap dijaga mendapatkan

informasi, dan usahakan bicara dg mereka untuk memastikan tidak ada

masalah
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4) Promoters (High Power, High Interested people) 9,78 – 12,00 simbul

(+ +) : Kelompok yang memiliki pengaruh besar dan kepentingannya tinggi

(harus melibatkan orang orang tersebut karena memiliki pengaruh besar).

Promoters : influence besar, interest besar, memiliki kepentingan besar

terhadap upaya dan juga kekuatan untuk membantu

membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya).

Defenders : influence kecil, interest besar, memiliki kepentingan pribadi

dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas,

tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya.

Latents : influence besar, interest kecil, tidak memiliki kepentingan

khusus maupun terlibat dalam Upaya, tetapi memiliki kekuatan

besar untuk mempengaruhi Upaya jika mereka menjadi

tertarik.

Apathetics : influence kecil, interest kecil, kurang memiliki kepentingan

maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya

upaya .
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Upaya-upaya yang digunakan dalam memobilisasi stakeholders, menggunakan

strategi komunikasi yang dapat dibangunkan tim yang efektif, dengan

menyampaikan tujuan dan manfaat kepada semua stakeholders dari proyek

perubahan ini dengan komunikasi dua arah, the structuring style, dan relinquishing

style dengan cara:

1) Promoter:

a. Terus dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan mentor.

b. Terus dilaporkan tahapan dan kemajuan kegiatan perubahan kepada

mentor.

c. Terus diminta arahannya setiap ada kendala sekecil apapun

d. Diberikan kesempatan pada setiap anggota tim menyampaikan

pendapat dan gagasan secara lisan maupun tulisan.

2) Latens:

a. Diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan baik secara lisan

maupun tulisan.

b. Disampaikan hasil proyek perubahan, khususnya yang menjadi

perhatiannya seperti peningkatan pelayanan publik

3) Defender:

a. Diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat baik secara

lisan atau tulisan.

b. Dilibatkan dalam proses proyek perubahan sesuai dengan kebutuhan.

c. Tetap dijaga komunikasi setiap tahap proyek perubahan

Teknik Komunikasi Masing-Masing

Stakeholder
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4) Appathetic:

Stakeholders apathetic, tetap dilibatkan sesuai dengan tahap yang

dibutuhkan dengan tujuan memberikan pengertian atau meminta

pendapat sehingga kelompok ini dapat berperan sebagai kelompok

defende

Desain content marketing menggunakan empat strategi atau yang lebih dikenal

dengan 4 P (product (produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi).

Desain Content Marketing
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KRITERIA KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN
Target capaian kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tahapan

jangka pendek proyek perubahan dan harus menjawab tujuan, dapat diukur dengan

jelas dan realistis sebagai berikut:


