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Angka Stunting
Jawa Timur Turun
Jadi 23,5 Persen
KEMBANG JEPUN–
Tim Penggerak Pemberda
yaan Kesejahteraan Ke
luarga Provinsi Jawa Ti
mur (TP PKK Jatim) turut
berperan serta dalam pem
bangunan kesehatan di Ja
wa Timur (Jatim). Hal itu
terlihat dari program ung
gulan TP PKK Jatim, yaitu
program penanggulangan
Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan penurunan
angka stunting di Jatim.
“Untuk mendukung pro
gram pemerintah, PKK Ja
tim mengangkat tiga isu
utama Gerakan TP PKK
Jatim, antara lain Pena
nganan Covid-19, Penuru
nan Angka Stunting dan
Penguatan Ekonomi Mas
yarakat.” ujar Dekan Fa
kultas Kesehatan Masya
rakat (FKM) Unair Dr Santi
Martini dalam Forum Dis
kusi Ilmiah Bidang Kese
hatan Jatim, Rabu (23/2).
Santi menambahkan, da
lam pencegahan dan penu
runan angka stunting, TP
PKK Jatim telah melaku
kan pendampingan ibu ha
mil Kekurangan Energi
Kronis (KEK), dimana satu
ibu hamil KEK didampingi
oleh satu orang kader PKK
di masing-masing desa/ke
lurahan mulai dari awal ke
hamilan hingga masa nifas.
Dengan tujuan agara ibu
hamil melahirkan bayi yang
sehat dan tidak stunting di fa
silitas pelayanan kesehatan.

“Pendampingan pencega
han stunting oleh kader PKK
mulai tahun 2019 hingga ta
hun 2021 telah menunjuk
kan hasil yang signifikan,
yaitu sebanyak 3.665 bayi
lahir tidak Berat Badan La
hir Rendah (BBLR) dan 3.547
bayi panjang badannya lebih
dari 48 cm,” katanya.
Selain itu, prevalensi stun
ting di Jatim juga mengalami
penurunan selama tiga tahun
terakhir. Dimana pada tahun
2019, prevalensi stunting ber
dasarkan data Survei Status
Gizi Balita Indonesia (SSGBI)
sebesar 26,5 persen, sedang
kan pada tahun 2020 prediksi
prevalensi stunting berda
sarkan Lirbangkes Kemen
kes RI sebesar 25,64 persen
dan pada tahun 2021 pre
valensi stunting berdasarkan
data SSGBI sebesar 23,5 per
sen. “Hal tersebut menunjuk
kan telah terjalin kerja sama
yang baik antara Gubernur
Jatim sebagai pembina ber
sama Tim Penggerak PKK
dalam penanganan Covid-19
serta upaya pencegahan mau
pun penurunan stunting di
Jawa Timur,” katanya.
Sementara itu, Ketua TP
PKK Jawa Timur Arumi
Bachsin Emil Elestianto
Dardak mengatakan, angka
stunting di Jatim saat ini
mengalami penurunan. Me
nurutnya, jika pada tahun
2019 angka stunting 26 per
sen, tahun ini turun menjadi
23,5 persen. (mus/nur)
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Airlangga: Kedisiplinan Penerapan Prokes Kendalikan Kasus Covid-19
JAKARTA–Evaluasi mingguan perkembangan pengendalian pandemi
Covid-19, termasuk evaluasi level
asesmen dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), secara konsisten terus
dilakukan oleh Pemerintah, terutama
dengan mulai adanya pergeseran kenaikan kasus harian dan kasus aktif
dari Jawa-Bali ke Luar Jawa-Bali, sesuai dengan prediksi dan antisipasi
yang sudah disiapkan Pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kasus di luar Jawa-Bali memang
proporsinya masih lebih rendah, namun
terjadi peningkatan sehingga proporsi

kasus aktif menjadi sebesar 24,1% dari
kasus aktif nasional (128.536 dari
533.898 kasus aktif nasional).
“Pada sepekan terakhir ini, angka Reproduksi Efektif (Rt) nasional naik lebih
tinggi menjadi 1,18 dan juga terjadi kenaikan di seluruh Pulau, kecuali Kepulauan
Maluku. Pemerintah akan terus memantau dan menyiapkan langkah-langkah
mitigasi agar hal ini dapat diantisipasi lebih lanjut,” tuturnya dalam Keterangan
Pers usai Ratas Evaluasi PPKM, secara
virtual, Senin (21/02).
Terdapat tiga Provinsi di luar JawaBali dengan Kasus Aktif tertinggi di atas
10 ribu, namun rasio keterisian tempat
tidur RS (Bed Occupancy Ratio/BOR)

Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
masih terkendali, dan konversi TT Covid-19 di RS juga masih relatif rendah.

Ketiga Provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (BOR 31%, Konversi 19%), Su-

lawesi Selatan (BOR 30%, Konversi
16%), dan Kalimantan Timur (BOR 29%,
Konversi 23%).
Update BOR dan Isoter di Luar
Jawa-Bali
Meskipun kasus harian dan kasus
aktif terus meningkat, namun tingkat
BOR di Luar Jawa-Bali masih terkendali, yaitu sebesar 26%, sedangkan
BOR Nasional sebesar 38%. Untuk
BOR seluruh Provinsi di Luar JawaBali adalah < 30%, kecuali di Sumatera
Selatan (46%), Sulawesi Utara (35%),
Sulawesi Tengah (35%), Bengkulu
(34%), Lampung (33%), Kalimantan
Selatan (31%), dan Sumatera Utara
(31%). Di tingkat Kabupaten/Kota di

Masyarakat Diimbau Waspada, Disiplin Prokes dan Percepat Vaksinasi
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PEMANTAUAN BERKALA: Posyandu menjadi salah satu program untuk memantau tumbuh kembang anak sehingga apabila ditemukan kasus stunting bisa segera diintervensi.
Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak (foto kanan).

Emak-Emak Puas Pada Kinerja Penanganan Covid-19
KEMBANG JEPUN–Di tengah
naik dan turunnya kasus Covid-19,
kalangan emak-emak dipastikan
puas akan kinerja yang dilakukan
oleh pemerintah, baik pusat mau
pun provinsi dalam menangani
kasus Covid-19. Paling tidak, hal
tersebut dikuatkan dengan hasil
riset yang dilakukan oleh Sura
baya Survey Center (SSC).
Peneliti senior SSC Didik Su
geng Widiarto mengatakan, dari
hasil survei yang telah dilakukan
sebanyak 70,9 persen responden
emak-emak merasa puas dengan
kinerja pemerintah pusat dalam
menangani kasus Covid-19. Se
lebihnya 17,7 persen responden
men yatakan kurang puas, 5

persen tidak puas dan sisanya
yang 6,4 persen menyatakan ti
dak/tahu tidak menjawab.
“Selain itu, hasil survei juga
menunjukkan 70,2 persen res
ponden emak-emak juga
merasa puas dengan
kinerja Pemerintah
Provinsi Jawa Ti
mur (pemprov Ja
tim) dalam mena
ngan i kasus co
vid-19. Sele
bihnya 18,2
p e r s e n
respon
d e n
menya
takan

kurang puas, 7,6 persen tidak
puas dan 4 persen yang lain me
nyatan tidak tahu/tidak men
jawab,” katanya.
Didik menambahkan, hasil ini
menunjukkan pemerintah ter
bilang sukses dalam menangani
kasus covid-19. “Setidaknya ku
rang dari 10 persen responden
yang tidak puas, lebih tepatnya 5
persen tidak puas
terhadap kiner

ja pemerintah Pusat dan 7,6
pers en tidak puas terhadap
kinerja pemerintah Provinsi
Jatim dalam menangani kasus
Covid-19,” kata Didik yang juga
staf pengajar di Universitas Dr
Soetomo (Unitomo) ini.
Sementara itu, dari hasil ter
nyata ada tiga masa
lah besar yang ha
rus diselesaikan
oleh pem er in
tah. (mus/nur)

Kasus Gelombang Ketiga Covid-19
di Jawa Timur Masih Fluktuatif
Pada tanggal 17 Februari lalu,
Jatim mencatat rekor tertinggi
yakni penambahan 8.977 kasus.

Setelah pada 17 Februari 2022 lalu penambahan
kasus harian Covid-19 varian Omicron di Jawa
Timur (Jatim) melampaui kasus harian tertinggi
pada bulan Juli 2021, kini tren kasus mulai
menurun tetapi masih fluktuatif.

Angka kasus harian ini mengala
mi penurunan sebanyak 60 persen
pada tanggal 21 Februari, yakni
3.621 kasus. Namun, pada tang
gal 22 Februari kasus harian naik

SIMO–Sejumlah pedagang tahu
dan tempe di Surabaya mulai terlihat
berjualan lagi, Rabu (23/2). Ini kare
na perajin tahu dan tempe sudah mu
lai berproduksi setelah sempat keha
bisan bahan baku kedelai.
Berdasar pengamatan Radar Sura
baya di Pasar Asem, Simo, tumpukan
tempe dan tahu memenuhi lapak pe
dagang. Salah satu pedagang, Anom,
mengaku mulai berjualan sejak ke
marin. Sebelumnya ia tidak bisa jua
lan karena tidak ada pasokan tempe
dan tahu dari perajin. “Ya, sudah lu
mayan sekarang ada barangnya. Saya
baru ambil dari perajin,” ujar Anom.
Meski mulai berjualan, Anom
mengaku belum menaikan harga da
gangannya. Sebab, para perajin ma
sih menjual harga standar. “Masih
stabil saja harganya. Ini satu tempe
yang kecil Rp 2.000. Sedangkan yang
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Wali Kota Eri Optimistis
Ekonomi Bangkit
JIMERTO – Kasus aktif
Covid-19 di Surabaya ma
sih tinggi. Sesuai instruksi
mendagri, Kota Pahlawan
masih berstatus PPKM le
vel 3. Karena itu, Wali kota
Surabaya Eri Cahyadi me

besar Rp 4.000. Tahu juga sama. Ma
sih Rp 2.000,” paparnya.
Kepala Bidang (Kabid) Distribusi
Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah dan Perdaga
ngan (Dinkopdag) Surabaya Devie
Afrianto mengatakan, berdasar hasil
monitoring di sejumlah di pasar,
kemarin, para pedagang tahu dan
tempe sudah mulai berjualan. Ia juga
sudah melakukan koordinasi dengan
para perajin tahu dan tempe.
Sementara itu, Wakil Wali Kota
Surabaya Armudji menyatakan akan
segera berkoordinasi dengan sejum
lah stakeholder untuk merumuskan
jalan keluar terhadap permasalahan
produksi tahu dan tempe. Ini karena
pasokan bahan baku kedelai tidak
stabil. “Untuk menjaga harga stabil,
ada beberapa pedagang yang ukuran
nya diperkecil,” ujarnya. (rmt/rek)

Olla Ramlan

Naik Turun
dengan Aufar
Gosip rumah
tangga Olla Ram
lan yang sedang
gonj ang-ganjing,
terdengar makin
santer. Versi lain me
nyebut Olla dan sua
minya, Muhammad Aufar
Hutapea, sudah pisah rumah.
Melenggang di gala premier
film Garis Waktu, bintang film
Sakral itu dicecar awak media
terkait kondisi terkini rumah
tangganya. Apalagi, Olla baru
saja berulang tahun.

Nyolong sepeda motor,
ditembak mergo mlayu
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SEMPAT KRISIS: Salah satu UMKM tempe di kawasan Tenggilis, Surabaya.
radar surabaya

radarsurabaya
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Dalan bolong
nggarai ndelosor, teles
kabeh kenek banyu

radarsurabaya@yahoo.com

minta warga Surabaya un
tuk disiplin protokol kese
hatan (prokes) serta menja
lani vaksinasi bagi mereka
yang belum divaksin, khu
susnya lansia.

SIDAK ISOTER: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jatim dan Wali Kota Surabaya Eri
Cahyadi meninjau ruang isoter di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

l Ke Halaman 9

031-355 9494

lagi menjadi 7.569 kasus.
Gubernur Jawa Timur Khofifah
Indar Parawansa mengajak mas
yarakat tetap waspada dan disi
plin protokol kesehatan (prokes)
serta percepat vaksinasi.

Mus Purmadani, Wartawan Radar Surabaya

Tahu dan Tempe
Mulai Produksi Lagi

radarsurabaya.id

luar Jawa Bali, tren perawatan pasien
di RS mulai meningkat. BOR yang perlu
mendapat perhatian yaitu di Kota Jayapura dengan BOR RS sebesar 55,24%
dan BOR ICU Jayapura sebesar
59,46%, serta di Kota Palembang
dengan BOR RS sebesar 55,72%.
Sementara itu, untuk mitigasi risiko peningkatan kasus di luar Jawa Bali, perlu
dilakukan aktivasi fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter), yang pada saat lonjakan varian Delta yang lalu kapasitasnya mencapai 48.799 TT. Saat ini kapasitas Isoter di
luar Jawa-Bali sebesar 29.723 TT, dan
yang terisi sebanyak 1.751 TT atau BORnya masih di level 5,89%.
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STAND BY: Petugas kesehatan selalu siaga di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Suka Mabuk, Main Wanita dan Judi

IST

KAWAKAN: Tersangka MS dan MRA diamankan
bersama barang bukti di Polrestabes Surabaya.

Dua Bandit
Curanmor Didor
di Tanjungsari

Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk
judi masih saja akang
tergoda janda kembang.
Tak sudi ku tak sudi...
Lukman Al Farisi
Wartawan Radar Surabaya

Ya, lirik lagu Mabok
Janda yang dinyanyikan
Melinda tersebut rupanya
cocok untuk menggam
barkan biduk rumah tangga
Karin, 31, dan Donwori, 31,
ini. Rumah tangga
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SIKATAN–Dua pencuri sepeda motor
diberi hadiah timah panas oleh Satres
krim Polrestabes Surabaya. Tersangka
MS, 30,warga Tambak Mayor, Surabaya,
dan MRA, 30, warga Surabaya, ditang
kap di Jalan Tanjungsari, Surabaya,
seusai mencuri sepeda motor.
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