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Salah satu isu nasional yang kini cukup mengkhawatirkan di kalangan masyarakat khususnya di dunia kesehatan 
adalah mengenai Stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam 
waktu yang lama, yang disebabkan oleh banyak faktor antara lain, gizi ibu saat hamil, kondisi sosial ekonomi orang 
tua, kurangnya asupan gizi pada bayi dan kondisi sakit pada bayi. Kondisi ini mengakibatkan anak mengalami keter- 
lambatan dalam perkembangan, dan beresiko mengidap penyakit metabolik dan degeneratif di kemudian hari.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang mengambil ba- 
gian untuk turut serta dalam upaya pencegahan stunting tersebut dcngan menggelar Pelatihan Peningkatan Kompetensi 
bagi Ketua Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Kecamatan yang dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai 
dengan 7 November 2019.

Pelatihan dibuka oleh Bupati Karawang yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Asisten Administrasi Setda 
Kabupaten Karawang, Drs. H. Haryanto. MM. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) 
Kabupaten Karawang, Drs. Ade Sudiana, Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP, 
MP., dan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Kabupaten Karawang, Ibu Ida Zamakhsyari.

Dalam sambutannya, Bupati menganggap penting pelatihan ini, karcna menyangkut pelaksanaan pelayanan kese
hatan dasar bagi masyarakat yang memanfaatkan secara langsung pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk mendapa- 
tkan pelayanan kesehatan baik bagi anak, bayi dan ibu hamil serta pelayanan dasar lainnya, yang dilayani dan difasil- 
itasi oleh kader posyandu, di bawah bimbingan pengawasan dan pengendalian tenaga medis dari OPD teknis terkait. 
Sehingga diharapkan tujuan salah satunya dalam upaya pencegahan Stunting yang kini tengah merebak.

Bupati berharap kepada para ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan se-Kabupaten Karawang yang mengikuti pelati
han ini agardapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan kader Posyandu di 
wilayahnya masing-masing.

Bupati juga menyampaikan harapan agar setelah diadakan pelatihan ini dapat menghasilkan suatu rekomendasi 
§tebf*gai bahan pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten Karawang maupun tingkat kecamatan dalam menyusun Program 
Kelja Tahun 2020, dan dapat diaplikasikan dan ditindaklanjuti di pokjanal di posyandu tingkat kecamatan maupun 
pokja posyandu desa/kelurahan se-Kabupaten Karawang.

Kepala D PM D  Kabupaten Karawang dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BKPSDM 
yang telah melaksanakan kegiatan ini karena turut serta dalam pembinaan para Sekretaris Kecamatan dalam hal ini 
yang berperan sebagai Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

H. Asep selaku ketua penyelenggara kegiatan ini menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kom
petensi para ketua Pokjanal Posyandu sebagai garda depan pelayanan kesehatan bayi dan anak di masyarakat. Khusus 
pada isu stunting ini, peran posyandu dalam penanggulangan stunting sangatlah penting, khususnya upaya pencegahan 
stunting pada masa balita dengan melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita secara rutin 
dan berkelanjutan. ISH /W S7EBETS1


