
Kemitraan Publik-Swasta
dalam

Pembangunan Gizi

Ir. Ahmad Syafiq, MSc, PhD
Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan FKMUI

Dipresentasikan pada
Seminar Nasional “GIZI UNTUK BANGSA V” 

Depok, 30 Agustus 2016



Latar Belakang

• Kemitraan merupakan salah satu kunci keberhasilan
pembangunan gizi seperti telah diamanatkan oleh
WHO (2004), UN/SCN (2011) dan juga tercantum
dalam Kerangka Kerja Aksi Scale Up Nutrition (di 
Indonesia 1000 Hari Pertama Kehidupan), 2011.

• Saat ini, diskursus mengenai kemitraan terutama
dengan dunia industri masih diwarnai oleh lack of trust
dan perbedaan pendapat mengenai aspek etik dan
konflik kepentingan.

• Menurut Hoddinott, Gillespie, Yosef (2015) ada 3 
kelompok: mistrust, bingung, dan optimis.



Latar Belakang

• Salah satu penyebab dari ketiadaan kepercayaan itu adalah
adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dunia
industri, dalam hal ini satu industri susu formula dan makanan
bayi terhadap peraturan-peraturan internasional pemasaran
produk (terutama kasus Nestle di Afrika tahun 1970-an).

• Industri—khususnya industri susu dan makanan bayi , 
pemerintah, dan pegiat gizi—khususnya pegiat ASI (lactivist) 
berada dalam suasana permusuhan yang tidak nyaman. 

• Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi dunia industri dan
pembangunan gizi menjadi tidak optimal (Singh, Daar, & 
Singer, 2010). Padahal dunia industri memiliki kapital finansial
yang besar yang saat ini belum dimanfaatkan (beberapa data: 
APBN RI 2015: Rp. 1500 triliun, GDP 2014: ~ Rp. 7500 triliun, 
sektor industri terkait makanan dan minuman berkontribusi
sekitar 20%).



Latar Belakang

• Akselerasi pembangunan gizi menuntut paradigma
baru yang mengedepankan saling percaya dan
prasangka baik untuk bekerja bersama.

• Paradigma lama yang dilandasi saling-prasangka harus
diganti dengan paradigma baru yang dilandasi platform 
HAK ASASI MANUSIA, dimana semua pihak harus
berpartisipasi, memberikan kontribusi, dan
bekerjasama untuk memenuhi hak-hak tersebut, 
termasuk hak anak (Convention on the Rights of the
Child, 1990) dan pencapaian status gizi yang baik dan
pencegahan produksi makanan/minuman yang 
berbahaya/mengancam status gizi (Oshaug, 2011). 



Mengapa harus bekerjasama?
Menurut Jonathan Marks, associate professor Bioetika, 
Kemanusiaan, dan Hukum di Pennsylvania State University 
(dalam Pray & Prilly, 2012):

Dua manfaat utama untuk sektor publik adalah:
(1) Mendapatkan sumberdaya dan kepakaran dari sektor

swasta
(2) Memengaruhi aktivitas sektor swasta.

Dua manfaat utama bagi sektor swasta adalah
(1) Memeroleh kredit dan penghargaan karena memiliki

tanggungjawab sosial korporasi
(2) Memengaruhi aktivitas sektor publik, termasuk

pengambilan kebijakan dan peraturan



Sumber: Poniatowski (2013)



Peran Pemerintah

• Pemerintah sebagai penata-pamong bertanggungjawab
menjaga kepentingan publik

• Menetapkan kebijakan: dalam hal gizi pemerintah harus
dapat memastikan bahwa masyarakat dapat dan mampu
memilih makanan yang bergizi (termasuk menyusun
pedoman konsumsi makanan), melakukan edukasi dan
promosi gizi, memonitor dan mengevaluasi program dan
pembangunan gizi (Mikkelsen, 2005). 

• Menurut U.S. National Library of Medicine, “kebijakan gizi” 
adalah “governmental guidelines and objectives pertaining 
to public food supply and nutrition including
recommendations for healthy diet and changes in food
habits to ensure healthy diet”.



Peran Pemerintah

• Tantangan utama yang dihadapi (Ecker & Nene, 2012):
– Kompleksitas koordinasi antar dan lintas sektor
– Kurangnya kepedulian pengambil keputusan senior 

mengenai skala dan dampak masalah gizi secara sosial-
ekonomi dan bagi generasi mendatang

– Kurangnya tekanan sosial dan advokasi menyebabkan
rendahnya komitmen

– Keterbatasan sumberdaya finansial
– Keterbatasan SDM berkualifikasi

• Pemerintah juga harus memiliki keberanian untuk
memoderasi pandangan-pandangan yang menentang
ide kemitraan.



Peran Industri Gizi

• Secara umum, peran industri dapat dikelom-
pokkan menjadi 3 dimensi (Shrimpton, 2007)  

yaitu:

1. Membantu menjamin ketersediaan
makanan/minuman bergizi

2. Berkontribusi dalam bentuk dukungan finansial
dan sumberdaya lainnya, keterampilan, 
pengalaman, dan network untuk upaya kolaborasi

3. Berkontribusi dalam upaya produksi makanan
/minuman yang sustainable



Peran Industri Gizi

• Menurut Verduin, Agarwal, & Waltman (2005)
Industri makanan harus:
– Membantu konsumen memilih makanan yang sehat dan

bergizi
– Memiliki komitmen dalam memberikan klaim gizi atau

kesehatan yang jelas, konsisten, dan jujur
– Menyediakan informasi yang relevan mengenai produk
– Membantu mempromosikan edukasi gizi di semua

tingkatan
– Meningkatkan kepedulian publik mengenai gizi
– Berkreasi inovatif menghasilkan produk baru dan

reformulasi produk yang ada supaya lebih baik
– Membantu mengontrol porsi sajian



Peran Industri Gizi

• Selanjutnya, SUN Movement Framework (2011) 
menambahkan bahwa dunia industri dapat:

– Membantu aplikasi keahlian marketingnya untuk membantu
social marketing pesan-pesan gizi

– Aktivitas lain terkait produksi makanan, peningkatan
pendapatan, dan menyediakan peluang pekerjaan

• Industri tidak seharusnya hanya dilihat sebagai
“makhluk ekonomi pencari keuntungan” semata-
mata tetapi harus dilihat juga peran positif dalam
pembangunan dan aspek kemanusiaannya. 



Sumber: Buku Pedoman Perencanaan Program Gerakan 1000 HPK, 2012



Peran Perguruan Tinggi

• Menyediakan expertise di bidang gizi dan
kesehatan

• Melakukan penelitian inovasi, monitoring-
evaluasi

• Menyediakan edukasi bagi profesional baik
pemerintah maupun industri

• Menyediakan edukasi bagi masyarakat
• Terus menerus berupaya mencari cara untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia dan
kesejahteraan umat manusia



Aturan Main Bersama(1)

(Singh, Daar, & Singer, 2010)

• Integritas
– Komitmen terhadap values, specific goals, monitoring, reporting
– Menolak korupsi dan aktivitas yang mengganggu good 

governance
– Tidak boleh promosi substitusi ASI

• Solidaritas
– Kesejahteraan bersama, khususnya bagi yang miskin dan

marjinal

• Keadilan
– Fairness dan distribusi
– Produk murah dan berkualitas

• Ekualitas
– Egalitarian, non-diskriminatif

• Kemitraan, Kerjasama, Koordinasi, Komunikasi
– Perlu forum koordinasi dan interaksi



Aturan Main Bersama(2)

(Singh, Daar, & Singer, 2010)

• Aktivitas yang bertanggungjawab
– Patuh terhadap aturan, tanggungjawab, dan evidence-based

• Keberlangsungan/sustainability
– Natural resources dan lingkungan
– Cost-effective
– Local labors 

• Private enterprise dan scale-up
– Eksplorasi model bisnis inovatif untuk perkotaan dan perdesaan

• Transparansi
– Akuntabilitas
– Cek-ricek

• Perdagangan yang fair dan menyediakan pilihan bagi
konsumen
– Hak konsumen memeroleh informasi



12 Prinsip Kemitraan Penelitian
Publik-Swasta

• American Society for Nutrition, Academy of 
Nutrition and Dietetics, American 
Gastroenterological Association, Institute of Food 
Technologists, International Association for Food 
Protection, and International Life Sciences 
Institute North America

• Dirilis 16 Juni 2015

• https://www.nutrition.org/public-affairs/food-
and-nutrition-research-public-private-
partnership-principles/

https://www.nutrition.org/public-affairs/food-and-nutrition-research-public-private-partnership-principles/


12 Prinsip Kemitraan Penelitian
Publik-Swasta

• Prinsip prasyarat
1. Memiliki tujuan yang jelas dan dapat dicapai untuk manfaat

publik.
• Prinsip-prinsip ketatapamongan
2. Mengartikulasikan struktur ketatapamongan termasuk

pernyataan yang jelas mengenai kerja, aturan, peran mitra, 
tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk membangun
suasana saling percaya, transparansi, dan saling
menghormati sebagai prinsip inti kemitraan.

3. Memastikan bahwa tujuan-tujuan akan dapat memenuhi
kebutuhan masing-masing mitra, dengan data dasar
(baseline) yang jelas dan terukur untuk pemantauan
kemajuan dan pengukuran keberhasilan.



12 Prinsip Kemitraan Penelitian
Publik-Swasta

• Prinsip-prinsip operasional
4. Mempertimbangkan pentingnya keseimbangan, menjamin

bahwa semua mitra memiiki tingkat kekuatan tawar-
menawar yang tepat.

5. Meminimalisir konflik kepentingan dengan merekrut
sejumlah mitra yang memadai untuk memitigasi pengaruh
dari setiap mitra dan untuk memperluas perspektif dan
keahlian sektor swasta.

6. Melibatkan mitra-mitra yang sepakat terhadap pertanyaan-
pertanyaan penelitian yang spesifik dan dapat didanai yang 
akan dijawab melalui kemitraan. 

7. Mendaftar mitra-mitra yang memiliki komitmen jangka
panjang dan bersedia berbagi dana dan data penelitian. 



12 Prinsip Kemitraan Penelitian
Publik-Swasta

8. Berjalan bersama dengan pemerintah dan sektor swasta
termasuk dunia akademik dan anggota masyarakat sipil
lainnya (seperti yayasan, LSM, dan konsumen) sebagai
mitra. 

9. Memilih pengukuran-pengukuran yang obyektif yang 
mampu menyediakan dasar bersama bagi tujuan-tujuan
penelitian bagi pihak publik dan swasta.

10. Mengadopsi pertanyaan-pertanyaan penelitian dan
metodologi yang ditetapkan bersama dengan transparansi
pada kepentingan-kepentingan yang kompetitif, idealnya
dalam suatu lingkungan prakompetisi. 

11. Fleksibel dalam menjalankan proses kemitraan publik-
swasta.

12. Memastikan berjalannya komunikasi yang transparan
antar mitra dan dengan publik.



Contoh Kegiatan Kemitraan
• Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan-FKMUI

– Penelitian klaim gizi: “Clinical Study on Inulin as Prebiotic in 
UHT Milk among Healthy Children in Depok City, 
Indonesia”
• Industri: dosis inulin paling efisien
• Masyarakat: perlindungan dari klaim palsu dan harga yang terlalu

tinggi
• Pemerintah: bantuan pengawasan klaim gizi dan kesehatan dari

pihak industri
• Universitas: publikasi jurnal internasional (Ahmad Syafiq, Rani 

Sauriasari, Sandra Fikawati, Puteri Amalia, Atiek Soemijati, Mery
Christy, Farida Saragih. 2015. Effect of Inulin Supplemented UHT 
Milk Consumption on Faecal Bifidobacterium sp. and
Lactobacillus sp. of Healthy Children in Depok, Indonesia. 
Malaysian Journal of Nutrition (in press, to be published in August 
2015).



Contoh Kegiatan Kemitraan

– Program Pendidikan Gizi Anak Sekolah: Gerakan
Nusantara 2014-2016

• Industri: penyempurnaan program dan penyediaan
evidens

• Masyarakat: pengetahuan mutakhir gizi dan kesehatan
anak sekolah

• Pemerintah: bantuan mencapai target yang bukan
prioritas tetapi penting

• Universitas: penyediaan lapangan bagi pendidikan dan
magang mahasiswa dan peneliti yunior; publikasi jurnal



Contoh Kegiatan Kemitraan

– Penelitian Suplementasi: “Pengaruh Suplementasi
Energi pada Ibu Laktasi terhadap Keberhasilan ASI 
Eksklusif 6 bulan”
• Industri: Penyediaan evidens efikasi produk

• Masyarakat: manfaat gizi langsung, kegiatan produktif
bagi kader Posyandu

• Pemerintah: bantuan penyediaan masukan dan evidens
untuk penentuan kebijakan, pelatihan bagi bidan
Puskesmas

• Universitas: pengujian hipotesis baru; publikasi jurnal; 
penyediaan pengalaman langsung bagi mahasiswa
dalam desain penelitian yang canggih. 



Contoh Kegiatan Kemitraan

– Nutrition for Workforce Program

• Industri: pengembangan program perbaikan gizi dan
penyediaan evidens bagi peningkatan produktivitas

• Masyarakat: pengetahuan mutakhir gizi dan kesehatan
karyawan

• Pemerintah: bantuan mencapai target yang bukan
prioritas tetapi penting

• Universitas: penyediaan lapangan bagi pendidikan dan
magang mahasiswa dan peneliti yunior; publikasi jurnal



Tindak Lanjut Segera

• Bentuk forum koordinasi kemitraan dengan
keanggotaan yang sejajar dan mutual di luar
pemerintah, industri, dan perguruan tinggi. 

• Pemerintah: 
– Proaktif mendorong kebijakan dan peraturan kemitraan

industri pada program-program pembangunan nasional

• Industri: 
– Secara jujur dan tulus mendukung dan mematuhi

kebijakan dan peraturan pemerintah

• Perguruan Tinggi:
– Secara konsisten terus berinovasi dan melaksanakan

penelitian demi mendekati kebenaran sejati dan manfaat
bagi masyarakat banyak. 
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