
DPPKB Evaluasi Program Bangga Kencana
KARAWANG, RAKA-

Menutup tahun 2021, DPPKB 
Karawang dengan melakukan 
evaluasi program Bangga 
Kencana (program KB) 2021 
dengan menghadirkan para 
koord inato r dan staf 
administrasi satuan pelayanan 
KB tingkat kecamatan, serta 
para pejabat struktural di 
jajaran DPPKB Karawang, 
Rabu (29/12).

Kepala DPPKB Sofiah 
mengatakan, peran serta 
satuan  pelayanan KB 
kecamatan beserta tenaga lini 
lapangan, baik PKB, PLKB 

'maupun Pos KB, sub dan para 
kader KB sekabupaten 
Karawang sangat dibutuhkan. 
"Semua sudah bekerja keras 
menuntaskan program Bangga

Kencana," puji Sofiah.
Terlebih, di tahun 2021 

DPPKB juga diamanati turut 
membantu pemerintah daerah 
melalui kegiatan vaksinasi 
keluarga melalui praktik 
mandiri bidan. "Tidak kurang 
42% DPPKB menyumbang 
perolehan capaian vaksin 
Covid-19 di Kabupaten 
Karawang melalui PMB, dan 
ini hasil kerja keras semua,” 
tambahnya.

Sofiah juga mengajak semua 
jajaran DPPKB menyukseskan 
program penurunan stunting 
yang diamanatkan presiden 
melalui BKKBN di tahun 2022. 
"Presiden menargetkan kasus 
stunting hingga 14% di tahun 
2024, jelas ini tugas berat yang 
harus dilakukan di tahun tahun

kedepan,” paparnya.
Kabid Yankes Dinas 

Kesehatan, dr Nurmala, siap 
m elakukan kolaborasi 
percepatan penurunan stunting 
yang di 2022 ini diberikan 
tanggungjawab kepada DPPKB. 
"Siapa pun yang menjadi 
leading sektor penanganan 
stunting, wajib didukung 
semua stickholder, karena ini 
semua dilakukan untuk 
kebaikan  inasyarakat 
Karawang," terangnya.

Pada kesempatan evaluasi 
dan pembinaan pegawai 
tersebut diberikan juga 
anugerah para terbaik dan 
favorite bagi penyelenggara 
program lapangan yakni Satpel 
terbaik diraih Kecamatan 
Karawang Timur. PKB terbaik

Caesaria Rahayu dari 
Kecamatan Karawang Timur, 
PLKB terbaik Susi Oktaviani 
dari Kecamatan Tirtamulya. 
Media sosial terbaik Seruni 
Maulida dari Karawang Timur. 
Raihan akseptor terbaik Yulia 
Rosliati dari Karawang Barat 
dan Kampung KB terbaik 
Yuyun Yunengsih, sebagai 
pembina Kampung KB Beriman 
Desa Cikalongsari, Kecamatan 
Jatisari.

Sementara itu Abdillah 
Mawardi, selaku widyaswara 
menekankan pentingnya 
pegaw ai pe me r i n t a h  
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat melalui 
pengembangan kinerja serta 
kegiatan-kegiatan inovasi 
sesuau tugas fungsinya. (nee)
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EVALUASI: DPPKB Karawang evaluasi pelaksanaan program Bangga Kencana.


