
Data Stunting Harus Akurat
KARAWANG, RAKA - D i

nas Kesehatan Kabupaten 
K a raw ang  m engadakan  
pem binaan tekn is  te rka it
verifikasi dan validasi data 
g izi masyarakat bagi Pusk- 
esmas Wanakerta di Kantor 
Kecam atan T e lu k ja m be  
Barat. Akurasi data d iper- 
lu ka n  agar penanganan 
bisa m aksim al.

Verifikasi dan validasi da
ta gizi berfungsi untuk men- 
getahui jum lah  penderita  
bayi stunting dan kekuran- 
gan gizi. "D a ri gizi dinkes, 
k ita  ada pem binaan teknis 
u n tu k  ve rifikas i dan v a li

dasi data yang telah di input 
d i aplikasi e lektron ik  pen- 
catatan dan pelaporan gizi 
masyarakat. A lham du lillah  
di puskesmas in i sudah 100 
persen m eng inpu t, cum a 
karena ada ba lita  yang di 
atas lim a tahun jadi kelem- 
par. Total data yang terinput 
ja d in ya  99,6 persen yang 
ada d i aplikasi," kata M o 
hammad A lw i, kepala Sek- 
si Kesehatan Keluarga dan 
G izi, Selasa (14/9).

Saat data tid a k  sesuai, 
maka tim  Dinas Kesehatan 
tidak dapat memantau bayi 
yang m enderita  s tun ting .

Selain kegiatan bimtek, pa- 
da Rabu (15 /9) pun akan 
diadakan rembug s tunting  
tingkat kabupaten di Resin- 
da Hotel puku l 13.00. "Ka
m i akan m em pertem ukan 
semua tingkat stakeholder 
yang ada di tingkat kabu
paten un tuk m em perlihat- 
kan hasil pendataan dari 
tim  satgas s tunting  selama 
in i," tambahnya.

Di kegiatan yang akan ter- 
laksana akan d ia m b il tin - 
dakan u n tu k  m engatasi 
beberapa titik  locus stunting. 
Pihak perusahaan pun akan 
ik u t d ilib a tk a n . Kegiatan

akan bersifat semi v irtua l. 
"Setelah m elihat hasil data, 
kem udian akan d i analisa 
untuk mengambil tindakan 
bersama,” sambungnya.

Kepala Puskesmas Wana
kerta Nur Khoiriyah men- 
gungkapkan, bahwa tidak 
ada jum lah penderita stunt
ing. Selain itu di Kecamatan 
Te luk jam be Barat bukan 
term asuk dalam daerah lo 
cus stunting. "Alhamdulillah 
di puskesmas kami datanya 
sudah bagus m enurut mer- 
eka, kita juga bukan term a
suk wilayah locus stunting," 
pungkasnya. (nad) BIMTEK: Petugas kesehatan di lingkungan Puskesmas Wanakerta ikuti bimtek verifikasi dan validasi data gizi buruk.


