Kesejahteraan
Meningkat,
Kader Taman Posyandu Harus
Tingkatkan Kinerja
MAYANGAN – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin memberikan
tugas dan beban kerja kepada kader Taman Posyandu (TP),
dibarengi perhatian terhadap kesejahterannya. Meskipun
kenaikan honor itu tidak banyak, namun Ia berjanji akan
berupaya meningkatkan kesejahteraan kader sesuai dengan
kekuatan anggaran pemerintah daerah.
“Lakukan tugasnya dengan senang hati. Kalau tidak mau, ya
bilang. Biar dikerjakan yang mau saja. Karena tugas dan beban
kerja ini memang berat. Tetapi, kami butuh komitmen serta
kerjasama dari masyarakat,” ujar Wali Kota Habib Hadi disambut
tepuk tangan 136 kader TP se-Kota Probolinggo.
Tahun ini, honor kader TP meningkat dari Rp 25 ribu menjadi Rp
50 ribu. Habib Hadi memang sosok yang concern di dunia
pendidikan. Ia selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di Kota Probolinggo di tengah tantangan dunia
pendidikan yang begitu luar biasa.
“Apa yang saya lakukan tidak akan bisa berjalan sesuai
harapan, jika pemerintah dan masyarakat tidak bersama-sama,”
tegasnya mengajak kader untuk mendukung program pemerintah.
Kepada para kader, Habib Hadi pun berpesan untuk tidak hanya
sekadar senang dengan organisasinya. Tapi, mengesampingkan
tanggung jawab utamanya. Ia percaya kader TP di Kota
Probolinggo dapat menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung
jawab, yaitu memberikan pendidikan bagi anak usia dini sebelum
masuk masa sekolah.
“Saya akan datangi Taman Posyandu. Saya random sampling
nanti,” tuturnya disambut antusias kader, yang kesemuanya para

perempuan. Habib Hadi pun menjelaskan tentang pentingnya
menjaga anak di tengah arus kecanggihan teknologi.
Salah satu contohnya, mudah memberikan gadget kepada anak.
“Biarkan anak menangis. Daripada kelak kita menangis karena
karakternya (anak) yang kita manjakan dan melukai diri kita
sendiri,” pesannya.
Pesan itu Habib Hadi sampaikan dalam workshop kader Taman
Posyandu di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Senin
(29/4). Workshop dua hari itu mengambil tema “Melalui Taman
Posyandu Kita Wujudkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini
Menciptakan Taman Posyandu yang Harmonis di Tingkat
Masyarakat”.
Kabid PAUD Dikmasif Disdikpora, Slamet mengatakan, melalui
workshop ini diharapkan para kader dapat meningkatkan
kapasitas dan kemampuannya dalam mengelola TP menjadi lebih
baik. “Besok (30/4) narasumber dari Ketua Posyandu Jawa Timur,
sekarang (29/4) dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo,”
ujarnya. (famydecta/humas)

