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BPKP Kalbar Lakukan Evaluasi Langkah Percepatan Penurunan 

Stunting Pemkab Sintang 

SINTANG (13/9) – Menjadi daerah tertinggi kedua di Kalimantan Barat untuk angka stunting, 

Kabupaten Sintang mengerahkan berbagai upaya dalam rangka percepatan penurunan stunting. 

Dalam rangka mengevaluasi langkah Kabupaten Sintang tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Barat menerjunkan tim evaluasi guna mengcapture pelaksanan percepatan penurunan 

stunting. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan Pemkab Sintang untuk 

memikirkan secara matang kebijakan agar angka stunting dapat turun pada Tahun 2024 sesuai 

harapan Presiden. 

Stunting menjadi issue yang semakin mendapatkan perhatian di seluruh negeri. Sebagaimana pada 

tahun 2024, Presiden Joko Widodo telah menetapkan angka stunting di seluruh Indonesia harus dapat 

turun sampai dengan angka 14 %. Oleh sebab itu, seluruh Kepala Daerah diminta untuk mengerahkan 

segala upaya untuk dapat menurunkan angka stunting di masing-masing wilayah pemerintahannya. 

Termasuk juga di Provinsi Kalimantan Barat.  

Angka stunting pada Provinsi Kalimantan Barat sendiri pada tahun 2021 melalui Studi Status Gizi 

Indonesia (SSGI) sebesar 29,8%. Angka tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Barat menjadi 

peringkat ke-12 tertinggi se-Indonesia untuk angka stunting-nya.  

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menunjuk secara langsung Kepala BKKBN untuk menjadi 

Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting guna mewujudkan angka yang menjadi harapan 

Presiden di Tahun 2024 tersebut.  Untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut 

berjalan sesuai dengan arah dan target yang telah ditetapkan, BPKP sebagai auditor intern pemerintah 

melakukan pengawasan terhadap program tersebut. Dimana pada tahun 2022 ini, pengawasan yang 

dilakukan berupa evaluasi terhadap kegiatan yang telah berlangsung dalam rangka percepatan 

penurunan stunting di seluruh Indonesia.Tak terkecuali di Kalimantan Barat.  

Kabupaten Sintang menjadi daerah uji petik untuk dievaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Barat guna melihat bagaimana pelaksanan percepatan penurunan stunting di Kalimantan 

Barat. Hal tersebut karena, Sintang menjadi Kabupaten kedua tertinggi di Kalimantan Barat setelah 

Kubu Raya dengan angka stunting sebesar 38,2 %.  

Dalam rangka koordinasi terkait evaluasi tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 

Ayi Riyanto turun langsung ke lapangan dan melakukan dialog bersama Bupati Sintang Jarot Winarno, 

Wakil Bupati Sintang Melkianus, Sekretaris Daerah Sintang Yosepha Hasna, Inspektur Sintang Ardatin 

dan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Maryadi 

pada Selasa, 13 September 2022. 

Berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, kegiatan tersebut didahului oleh penjelasan kegiatan 

penurunan stunting yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang di Tahun 2022.  



 

 

Menurut Maryadi, Pihaknya telah berupaya secara maksimal mengerahkan berbagai upayanya, 

seperti Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). “Tak hanya itu, Sintang juga telah 

membentuk tim audit kasus stunting dan juga tim pendamping keluarga,” ujar Kepala Dinas KBP3A 

Sintang tersebut. 

“Terkait langkah selanjutnya dari pembentukan tim-tim seperti TPK tersebut, Sintang telah melakukan 

orientasi untuk memberikan pemahaman dalam rangka pendampingan mulai dari catinnya, pasangan, 

ibu hamil pasca persilan dan balita dan batita,” tambah Maryadi. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat kembali mengingatkan 

kembali kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penurunan stunting di Sintang bahwa Perpres No. 

72 lebih mengintervensi terhadap data-data spesifik, seperti masalah gizi dan sebagainya. Sedangkan 

hanya menyinggung sedikit terkait permasalahan sensitif seperti perilaku yang juga dapat 

mempengaruhi pola pikir masyarakat terkait stunting.  

“Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sintang harus dapat memikirkan secara matang kebijakan yang 

tepat dilakukan guna mendukung percepatan penurunan angka stunting tersebut,” jelas Kaper.  

Kepala Bidang keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera DKBP3A Kabupaten Sintang Selly Gathie 

juga turut menambahkan bahwasanya terkait pembinaan perilaku, Dinas KBP3A Sintang bekerja sama 

dengan Kementerian Agama juga telah menambahkan materi 1000 Hari Kelahiran Pertama kepada 

para calon pengantin guna memberikan pemahaman betapa pentingnya 1000 HPK tersebut bagi 

tumbuh kembang anak. 

Bupati Sintang Jarot Winarno mengapresiasi kedatangan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Barat dan tim dalam rangka mengevaluasi percepatan penurunan stunting yang dilakukan Pemkab 

Sintang. Dirinya mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan Pemkab Sintang sudah bagus.  

Menambahkan informasi yang diberikan Bupati, Sekda Sintang menyampaikan bahwa kedatangan tim 

evaluasi BPKP ke Sintang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sedetail-detailnya terkait 

penanganan stunting yang telah dilakukan. Sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi 

penanganan stunting ke depannya. Apalagi Kabupaten Sintang yang terus mendapatkan penghargaan 

atas penanganan stunting dari Provinsi Kalimantan Barat dan juga Kemendagri. Sehingga dapat 

menurunkan angka stunting di Kabupaten Sintang tersebut. 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat menurunkan tim untuk turun langsung ke lapangan 

dengan mengunjungi berbagai objek pengawasan di Kabupaten Sintang seperti DKBP3A, Dinas 

Kesehatan, Puskesmas hingga Desa-Desa di Kabupaten Sintang. 

Semoga dengan evaluasi yang dilakukan ini, dapat mengcapture informasi yang sebenarnya terjadi di 

lapangan dan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk penanganan stunting di 

Indonesia.  
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