
Bupati Bintan Apri Sujadi saat menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak

BATAMTODAY.COM, Bintan - Untuk  kali  kedua  Kabupaten  Bintan yang dinahkodai Apri Sujadi meraih anugerah Kabupaten Layak 

Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Penghargaan  tersebut diterima Bupati Apri Sujadi saat menghadiri malam puncak Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2019 di Four 

Points  by  Sheraton, Kota  Makassar,  Selasa  malam  (23/7/2019)  yang  diserahkan  langsung  Menteri  PPPA  RI,  Yohana  Susana 

Yembise. 

Menteri  Yohana  menjelaskan,  KLA  tahun  ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. "Tahun lalu 177 kabupaten/kota, tahun 

ini  meningkat  jadi  247  kabupaten/kota  yang  artinya  meningkat  hampir  40%. Saya bangga dengan kabupaten/kota yang berhasil 

mempertahankan bahkan meningkatkan di tahun ini, demi 80 juta anak di Indonesia," ungkapnya.

KLA   sendiri  terdiri  dari  24  indikator   penilaian   yang   terbagi   dalam  empat  tahapan. Dimulai  dari  penilaian  mandiri,  verifikasi 

administrasi, verifikasi  lapangan  dan  terakhir verifikasi  final. Seluruh kabupaten/kota berkompetisi pada tingkatan Pratama, Madya, 

Nindya, Utama  dan  terakhir  KLA. Kabupaten  Bintan  sendiri  dinilai  sangat  serius terkait peningkatan mutu dan kualitas pelayanan 

kesehatan  dalam  kategori  umum  maupun  anak-anak  dan balita. Hal itu disampaikan Apri Sujadi usai menerima trofi penghargaan 

bergengsi tersebut.

"Alhamdulillah, ini  atas  upaya  bersama  dan  kinerja  semua.  Inovasi  dan  terobosan  terus  kita tingkatkan. Atas nama Pemerintah 

Daerah, apresiasi  kita  sampaikan  pada  tenaga  kesehatan di setiap Puskesmas," ungkap Apri usai menerima penghargaan. Bintan 

sendiri   telah   menerapkan   jam   pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  hingga  pukul  22.00 WIB.  Bahkan  telah  diintruksikan  15 

Puskesmas  untuk  On  Call  24 jam. Pelayanan  terhadap  anak  sampai  umum, semua telah dihimbaukan dan diberikan mekanisme 

yang sesuai dengan standart pelayanan.

Lebih  lanjut, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Bintan, Mardiah menjelaskan, penghargaan ini mencakup beberapa poin penting yang 

menghantarkan  Bintan  kembali  meraih  KLA.  Sebut  saja  program Sekolah Anak Gratis, program Akta Lahir Gratis, Rumah Tahfidz 

Anak, program  Posyandu  Balita  yang ditambah dengan remaja, program ruang menyusui di public space dan perkantoran, program 

15 menit Mengaji sebelum jam belajar Sekolah serta kenaikan insentif bagi para pengajar dan pembinaan anak.

Bintan Terima Anugerah Kabupaten
 Layak Anak untuk Kedua Kalinya
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