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Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan 
tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk 
penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, 
pemberian lisensi oleh badan tertentu. Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan 
oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi sebagai Tim atau 
Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait 
dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar serta pertimbangan para pakar sejawat (judgments 
of informed experts). Edisi kali ini membahas pentingnya institusi pendidikan diakreditasi sebagai tolak ukur 
mutu dan kualitas.

Berita-berita seputar kegiatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung juga kami informasikan sebagai 
media publikasi dan informasi bagi seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Bandung seperti Seminar 
Gizi, Kegiatan UKM Pramuka di ajang nasional, Edu Health Kemenkes 2019, Rangkaian Hari Kesehatan 
Nasional Ke-55 Kemenkes RI, Poster, Pameran Pembangunan Kesehatan, Prestasi Mahasiswa, dan Acara 
Puncak HKN Ke-55 2500 Angklung Kolosal, dan artikel kesehatan.

Semoga publikasi edisi kali ini dapat menjadi media informasi bermanfaat di lingkungan Poltekkes 
Kemenkes Bandung sehingga menjadi motivasi bagi civitas akademika Poltekkes Kemenkes Bandung untuk 
terus menghasilkan karya terbaik.
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MENGAPA HARUS APT ?

Apa itu Akreditasi Perguruan Tinggi 
(APT) ?

Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2016 Tentang Akreditasi 
Program Studi dan Perguruan 
Tinggi, Akreditasi Perguruan Tinggi 
adalah kegiatan penilaian untuk 
menentukan kelayakan Perguruan 
Tinggi. Pasal 5 menyebutkan bahwa 
Akreditasi Perguruan Tinggi dapat 
dilakukan setelah semua Program 
Studi di Perguruan Tinggi yang 
bersangkutan terakreditasi. Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(BAN-PT) memiliki wewenang untuk 
melaksanakan sistem akreditasi pada 
semua institusi pendidikan tinggi 
meliputi Perguruan Tinggi Negeri 
(PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 
Perguruan Tinggi Agama (PTA) dan 
Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), 
program pendidikan jarak jauh, serta 
program-program kerja sama dengan 
institusi pendidikan tinggi di dalam 
negeri yang ditawarkan oleh institusi 
pendidikan tinggi dari luar.

Beberapa perubahan penting 
terkait dengan sistem akreditasi sejak 
diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional antara lain (1) dari akreditasi 
sukarela menjadi wajib, (2) dari 
akreditasi program studi menjadi 
akreditasi program studi dan institusi, 
(3) dari sistem penjaminan mutu 
internal sukarela menjadi wajib, dan 
(4) dari badan akreditasi tunggal 
menjadi majemuk. UU Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
menjelaskan bahwa fungsi utama 
BAN-PT mengalami perubahan yang 
cukup signifikan terutama dengan 

adanya pembentukan Lembaga 
Akreditasi Mandiri (LAM) untuk 
ilmu-ilmu serumpun yang merupakan 
amanat dari UU Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi. BAN-
PT setidaknya memiliki enam peran 
dan tugas, yaitu (1) mengembangkan 
sistem akreditasi nasional; (2) 
melaksanakan akreditasi institusi; (3) 
melaksanakan penilaian kelayakan 
prodi /PT baru bersama Ditjen Dikti; 
(4) memberikan rekomendasi dan 
(5) evaluasi terhadap LAM, serta (6) 
melaksanakan akreditasi program 
studi yang belum memiliki LAM 
serumpun.

Akreditasi merupakan salah satu 
bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan 
kelayakan institusi perguruan tinggi 
atau program studi yang dilakukan 
oleh organisasi atau badan mandiri 
di luar perguruan tinggi. Bentuk 
penilaian mutu eksternal yang lain 
adalah penilaian yang berkaitan 
dengan akuntabilitas, pemberian 
izin, pemberian lisensi oleh badan 
tertentu. Berbeda dari bentuk 
penilaian mutu lainnya, akreditasi 
dilakukan oleh pakar sejawat dan 
mereka yang memahami hakikat 
pengelolaan perguruan tinggi sebagai 
Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan 
mengenai mutu didasarkan pada 
penilaian terhadap berbagai bukti 
yang terkait dengan standar yang 
ditetapkan dan berdasarkan nalar 
dan pertimbangan para pakar sejawat 
(judgments of informed experts). 
Bukti-bukti yang diperlukan termasuk 
laporan tertulis yang disiapkan oleh 
institusi perguruan tinggi yang akan 
diakreditasi yang diverifikasi dan 
divalidasi melalui kunjungan para 

pakar sejawat ke tempat kedudukan 
perguruan tinggi.

Barnet (1992) menjelaskan 
bahwa setidak-tidaknya ada empat 
pengertian atau konsep tentang 
hakikat perguruan tinggi : 
1. Perguruan tinggi sebagai penghasil 

tenaga kerja yang bermutu 
(qualified manpower). 
Dalam pengertian ini pendidikan 
tinggi merupakan suatu proses 
dan mahasiswa dianggap 
sebagai keluaran (output) yang 
mempunyai nilai atau harga 
(value) dalam pasaran kerja, dan 
keberhasilan itu diukur dengan 
tingkat penyerapan lulusan dalam 
masyarakat (employment rate) 
dan kadang-kadang diukur juga 
dengan tingkat penghasilan yang 
mereka peroleh dalam karirnya.

2. Perguruan tinggi sebagai lembaga 
pelatihan bagi karier peneliti. 
Mutu perguruan tinggi 
ditentukan oleh penampilan/
prestasi penelitian anggota staf. 
Ukuruan masukan dan keluaran 
dihitung dengan jumlah staf yang 
mendapat hadiah/penghargaan 
dari hasil penelitiannya (baik di 
tingkat nasional maupun di tingkat 
internasional), atau jumlah dana 
yang diterima oleh staf dan/atau 
oleh lembaganya untuk kegiatan 
penelitian, ataupun jumlah 
publikasi ilmiah yang diterbitkan 
dalam majalah ilmiah yang diakui 
oleh pakar sejawat (peer group).

3. Perguruan tinggi sebagai 
organisasi pengelola pendidikan 
yang efisien.
Dalam pengertian ini perguruan 
tinggi dianggap baik jika dengan 
sumber daya dan dana yang 
tersedia, jumlah mahasiswa yang 

Oleh: Drs H. Supriadi, SKp, M.Kep, Sp.Kom
Penulis sebagai Dosen dan Koordinator SPME Pusat Penjaminan Mutu 

Poltekkes Bandung
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lewat proses pendidikannya 
(throughput) semakin besar.

4. Perguruan tinggi sebagai upaya 
memperluas dan mempertinggi 
pengkayaan kehidupan. 
Indikator sukses kelembagaan 
terletak pada cepatnya 
pertumbuhan jumlah mahasiswa 
dan variasi jenis program yang 
ditawarkan. Rasio mahasiswa-
dosen yang besar dan satuan biaya 
pendidikan setiap mahasiswa yang 
rendah juga dipandang sebagai 
ukuran keberhasilan perguruan 
tinggi.

Tujuan dan Manfaat APT
Akreditasi bertujuan menentukan 

kelayakan program studi dan 
perguruan tinggi berdasarkan kriteria 
yang mengacu pada Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi dan menjamin 
mutu program studi dan perguruan 
tinggi secara eksternal baik bidang 
akademik maupun non akademik 
untuk melindungi kepentingan 
mahasiswa dan masyarakat. 
Akreditasi merupakan suatu proses 
dan hasil. Sebagai proses, akreditasi 
merupakan suatu upaya BAN-PT 
untuk menilai dan menentukan 
status mutu institusi perguruan tinggi 
berdasarkan standar mutu yang telah 
ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi 
merupakan status mutu perguruan 
tinggi yang diumumkan kepada 
masyarakat. 

Manfaat akreditasi perguruan 
tinggi (APT) adalah sebagai berikut  :
1. Memberikan jaminan bahwa 

institusi perguruan tinggi yang 
terakreditasi telah memenuhi 
standar mutu yang ditetapkan 
oleh BAN-PT, sehingga mampu 
memberikan perlindungan bagi 
masyarakat dari penyelenggaraan 
perguruan tinggi yang tidak 
memenuhi standar.

2. Mendorong perguruan tinggi 
untuk terus menerus melakukan 
perbaikan dan mempertahankan 
mutu yang tinggi

3. Hasil akreditasi dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan 
dalam transfer kredit, usulan 

bantuan dan alokasi dana, serta 
mendapat pengakuan dari badan 
atau instansi yang berkepentingan.

Mutu institusi perguruan tinggi 
merupakan totalitas keadaan dan 
karakteristik masukan, proses 
dan produk atau layanan institusi 
perguruan tinggi yang diukur dari 
sejumlah standar sebagai tolok 
ukur penilaian untuk menentukan 
dan mencerminkan mutu institusi 
perguruan tinggi. Penilaian mutu 
dalam rangka akreditasi institusi 
perguruan tinggi harus dilandasi 
oleh standar yang lengkap dan jelas 
sebagai tolok ukur penilaian tersebut, 
dan juga memerlukan penjelasan 
operasional mengenai prosedur dan 
langkah-langkah yang ditempuh, 
sehingga penilaian itu dapat dilakukan 
secara sistemik dan sistematis. 

Instrumen APT
Standar akreditasi adalah tolok 

ukur yang harus dipenuhi oleh 
institusi perguruan tinggi. Suatu 
standar akreditasi terdiri atas 
beberapa parameter (elemen 
penilaian) yang dapat digunakan 
sebagai dasar untuk mengukur 
dan menetapkan mutu dan 
kelayakan perguruan tinggi untuk 
menyelenggarakan program-
programnya. Instrumen akreditasi 
Perguruan Tinggi disusun berdasarkan 
pengelolaan perguruan tinggi, yaitu: 
perguruan tinggi swasta, perguruan 
tinggi negeri, perguruan tinggi negeri 
dengan pola pengelolaan

keuangan badan layanan umum, 
atau perguruan tinggi negeri badan 
hukum. Yang dimaksud Outcome-
based Accreditation adalah, pada 
akreditasi perguruan tinggi (APT) 
adalah ketercapaian visi, misi, dan 
tujuan perguruan tinggi. 

Outcome-based accreditation 
tidak diartikan sebagai penilaian 
luaran dan outcome penyelenggaraan 
program studi atau perguruan tinggi 
saja, namun juga menilai pemenuhan 
SN-Dikti yang menyangkut input dan 
proses. Oleh karena itu penilaian 
akreditasi harus mencakup Input 

– Proses – Output – Outcome dari 
penyelenggaraan program studi dan 
perguruan tinggi. Bobot penilaian 
ditetapkan dengan prioritas tertinggi 
(bobot tertinggi) pada aspek luaran 
dan capaian (outputs dan outcomes) 
diikuti aspek proses dan input.

Beberapa perbedaan yang 
mendasar antara instrument lama 
dengan instrument baru adalah  
Instrumen Lama : 1) Berbasis 
Borang, mudah discale-up, dan 
cenderung mekanistik, sehingga tidak 
ada tantangan bagi asesor dalam 
memberikan penilaian dan masukan, 
2) Berorientasi input, sehingga kurang 
terlihat kaitannya dengan kualitas, 
3) Generik, menjadikan one size fits 
for all, dan 4) Mudah direkayasa, 
sedangkan instrumen baru : 1) 
Berbasif evaluasi diri, sehingga dapat 
menemukan dan mengenali kekuatan 
dan kelemahan, 2) Berorientasi 
pada outputs dan outcomes, 3) 
Lebih spesifik untuk berbagai jenis 
institusi dan program pendidikan, 
4) Tidak mudah discale-up, dan 5) 
Memerlukan kemampuan yang lebih 
tinggi dari asesor.

Dimensi penilaian dan instrumen 
akreditasi perguruan tinggi pada 
dasarnya menilai 
1. Mutu Kepemimpinan dan Kinerja 

Tata Kelola, meliputi :  integritas 
visi dan misi, kepemimpinan 
(leadership), sistem manajemen 
sumberdaya, kemitraan strategis 
(strategic partnership), dan SPMI.

2. Mutu dan Produktivitas Luaran 
(outputs), Capaian (outcomes), 
dan Dampak (impacts), berupa : 
kualitas lulusan, produk ilmiah dan 
inovasi, serta kemanfaatan bagi 
masyarakat.

3. Mutu Proses mencakup : proses 
pembelajaran, penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat, 
dan suasana akademik.

4. Kinerja Mutu Input meliputi : 
sumber daya manusia (dosen dan 
tenaga kependidikan), mahasiwa, 
kurikulum, sarana prasarana, 
keuangan (pembiayaan dan 
pendanaan
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No Kriteria Fokus Penilaian

1 Visi, Misi, Tujuan, dan 
Strategi

1. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran 
dan strategi pencapaian sasaran perguruan tinggi.

2. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan perguruan tinggi 
untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah 
langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka 
pewujudan visi dan penyelenggaraan misi.

3. Adopsi visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi sebagai pedoman 
pengembangan unit unit di dalam lingkungan perguruan tinggi.

2 Tata Pamong dan Kerjasama 1. Kelengkapan struktur dan organ perguruan tinggi untuk dapat 
mewujudkan prinsip prinsip tata pamong yang baik dan efektif.

2. Kinerja dan keefektifan kepemimpinan; tata pamong, sistem manajemen 
sumberdaya dan program perguruan tinggi, termasuk sistem komunikasi 
dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong 
dan tata kelola perguruan tinggi.

3. Kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta 
konsistensi dan keefektifan implementasinya.

4. Kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis 
dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non 
akademik pada perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran 
nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk 
mencapai visi dan misi perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing 
perguruan tinggi.

3 Mahasiswa 1. Kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip-
prinsip keterbukaan akses dan ekuitas serta konsistensi pelaksanaannya.

2. Keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, 
keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan 
di tingkat perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran 
yang efektif dan efisien.

3. Kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam 
pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.

4. Kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa.

4 Sumber Daya Manusia 1. Kebijakan dan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, 
penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen 
maupun tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya 
kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 
yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi serta konsistensi 
pelaksanaannya.

2. Keefektifan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, 
penghargaan, dan sanksi pada ketersedian sumberdaya dari segi jumlah, 
kualifikasi pendidikan dan kompetensi, untuk menyelenggarakan kegiatan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang 
bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.

3. Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan 
balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.
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5 Keuangan, Sarana dan 
Prasarana

1. Kebijakan dan sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi 
serta konsistensi pelaksanaanya.

2. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan 
pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat

3. Kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana 
penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaanya.

4. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan 
penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat

6 Pendidikan 1. Kebijakan dan dukungan perguruan tinggi dalam pengembangan 
kurikulum, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem 
penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran 
lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan 
perguruan tinggi.

2. Kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam proses pendidikan dan konsistensi pelaksanaannya.

7 Penelitian 1. Kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat perguruan tinggi 
serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan 
kegiatan penelitian di unit kerja.

2. Keunggulan, kesesuaian arah, dan program penelitian dengan visi 
perguruan tinggi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.

8 Pengabdian kepada 
Masyarakat

1. Kebijakan dan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat di tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi 
pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat di unit kerja.

2. Keunggulan dan kesesuaian program pengabdian pada masyarakat 
dengan visi dan misi perguruan tinggi, serta capaian jumlah, lingkup dan 
jangkauan wilayah pengabdian pada masyarakat.

9 Luaran dan capaian : hasil 
pendidikan, penelitian dan 
PKM

1. Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa 
studi mahasiswa.

2. Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi 
publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan 
yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan 
mengacu pada KKNI.

3. Jumlah dan keungggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak 
kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian 
terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta 
kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan 
pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

4. Adopsi hasil penelitian dan pelembagaan hasil pengabdian kepada 
masyarakat oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bagaimana Prosedur APT

Prosedur yang dilakukan dalam APT dengan menggunakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO). 
SAPTO adalah sistem yang dikembangkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk 
meningkatkan efisiensi dan kualitas proses akreditasi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh BAN-PT. 
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Luaran Proses APT

Luaran proses akreditasi dinyatakan 
dengan status akreditasi Perguruan 
Tinggi. Status akreditasi Perguruan 
Tinggi terdiri atas : terakreditasi 
dan tidak terakreditasi, sedangka 
peringkat terakreditasi terdiri atas: 
terakreditasi baik; terakreditasi baik 
sekali, yakni yaitu memenuhi Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi; dan 
terakreditasi unggul, yakni melampaui 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kesimpulan
Akreditasi sangat diperlukan untuk standar ukuran tentang mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan perguruan 
tinggi, dimana setiap perguruan tinggi harus bisa meningkatkan mutu dan daya saing terhadap lulusannya dan dapat 
menjamin tentang proses belajar mengajar pada perguruan tinggi tersebut, serta sebagai acuan untuk memberikan 
informasi tentang sudah siapnya suatu perguruan tinggi tersebut dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar 
sesuai standarisasi yang diberikan oleh pemerintah dalam tahap proses globalisasi pendidikan untuk daya saing secara 
global dimasa datang.

No Rentang Skor Status

1 ≥ 361 Unggul

2 300 – 360 Baik Sekali

3 200 - < 300 Baik

4 < 200 Tidak Terakreditasi

Rujukan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 
PendidikanTinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 
Perguruan Tinggi.
Direktorat Penjaminan Mutu Dirjen Belmawa Kementrian Riset, Teknologi dan Penedidikan Tinggi, Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2018
Ghafur HS, Manajemen Penjaminan Mutu PT di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
Prawirosentoso S, Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu Abad 21 : Membangun Bisnis Kompetitif, Bumi 
Aksara, 2007
Zagloe TYM dan Nurcahyo R, Total Quality Management, Jakarta, 2012

SAPTO mendukung setiap proses 
yang dilakukan dalam akreditasi 
seperti pengajuan usulan 
akreditasi oleh perguruan tinggi, 
pemeriksaan dokumen,penugasan 
asesor dan validasi yang dilakukan, 
proses asesmen kecukupan (AK) 
dan asesmen lapangan (AL) oleh 
asesorc.

 Tabel : Skoring dan Status PT
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Saat ini, semua Perguruan 
Tinggi diwajibkan melaksanakan 
penjaminan mutu. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan dalam UU Nomor 
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi, Permenristek-Dikti Nomor 44 
Tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi, dan Permenristek-
Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi. Setiap satuan pendidikan 
pada jalur formal dan nonformal 
wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu 
merupakan proses penetapan 
dan pemenuhan standar mutu 
pengelolaan pendidikan tinggi secara 
konsisten dan berkelanjutan, sehingga 
stakeholders (mahasiswa, orang 
tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, 
tenaga penunjang, serta pihak lain 
yang berkepentingan) memperoleh 
kepuasan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes 
Bandung memiliki tugas menyiapkan 
peserta didik untuk menjadi 
tenaga kesehatan yang beriman 
dan bertakwa, kreatif, inovatif, 
dan memiliki daya saing kuat pada 
Program Diploma III dan IV, yang 

RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI
DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG

TAHUN 2019
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terdiri dari disiplin ilmu Analis 
Kesehatan, Farmasi, Gizi, Kebidanan, 
Keperawatan, Keperawatan Gigi, 
Kesehatan lingkungan, dan Promosi 
Kesehatan. Politeknik Kesehatan 
Kemenkes Bandung sebagai institusi 
tenaga kesehatan berusaha untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada pelanggan melalui 
pelaksanaan sistem penjaminan mutu 
pendidikan tinggi (SPM-Dikti).

Melalui Surat Keputusan 
Kementerian Pendidikan dan 

No. Tanggal Prodi Asesor Hasil

1 23 – 25 April 2019 D.IV Promosi 
Kesehatan
(Prodi Baru)

1.Dr. Dian Ayubi, SKM, M.QIH
2.Dr. Sukmal Fahri, S.Pd, M.Kes

318 (B)

2 28 Agustus – 1 
September 2019

D.III Gizi 1.Dr. Susetyowati, DCN, M.Kes, RD
2.Didit Damayanti, M.sc, DrPH

368 (A)

3 28 Agustus – 1 
September 2019

D.IV Gizi 1.Dr. Susetyowati, DCN, M.Kes, RD
2.Didit Damayanti, M.sc, DrPH

371 (A)

4 2 – 4 September 
2019

D.III Kebidanan 
Bandung

1.Tresia Umarianti, S.ST., M.Kes
2.Dr. Bringiwatty Batbual, M.Sc

372 (A)

5 20 – 22 September 
2019

D.III Keperawatan 
Bandung

1.Dr. Henny Permatasari, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom
2.Ana Zakiyah, S.Kep, Ns, M.Kep

375 (A)

6 21 – 22 Oktober 2019 D.III Farmasi 1.Lisa Soegianto, M.Sc.,Apt
2.Dra. Misde Yola, M.Pd.,M.Farm

347 (B)

7 1-3 November 2019 D.III Kebidanan 
Karawang

1.Sri Kustiyati, S.St.,M.Keb
2.Triyani Yuliastanti, S.Si.T.,M.Kes

*)

8 11-13 November 
2019

D.III Keperawatan 
Gigi

1.DR. Bedjo Santoso, S.St.T,M.Kes
2.Endang Purwaningsih, SH.,S.Si.T,M.Pd.

*)

9 17 – 19 November 
2019

D.III Sanitasi 1.Dr. Nur Alam Fajar, M.Kes, AIFO
2.Asep Tata Gunawan, SKM, M.Kes

*)

Demikian akreditasi dan re-akreditasi program studi oleh LAMPT-Kes Tahun 2019, melalui informasi singkat 
ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan kegiatan-kegiatan di tahun 
berikutnya. Tiada gading yang tak retak, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

[Penulis: Drs. H. Supriadi, SKp, M.Kep, Sp.Kom, Koordinator SPME Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Bandung]

*) Hasil belum keluar sampai berita ini dipublikasikan

Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 
Tanggal 10 Oktober 2012 tentang 
Alih Bina Penyelenggaraan Program 
Studi pada Politeknik Kesehatan 
dari Kemenkes ke Kemendikbud, 
Pelaksanaan Penjaminan Mutu di 
lakukan secara internal melalui 
SPMI dan SMM ISO 9001 : 2015, 
juga dilaksanakan SPME melalui 
Akreditasi oleh LAM-PT Kesehatan 
untuk Program Studi (APS), dan 
BAN-PT untuk perguruan tinggi 
(APT). Pada Tahun 2015 dan 2016 

seluruh program studi telah dilakukan 
akreditasi, dari 13 Program Studi, 
baru 1 Prodi yang memperoleh 
predikat A (unggul).

Selanjutnya pada tahun 2019, 
seluruh prodi mengajukan re-
akreditasi, ditambah akreditasi Prodi 
Promosi Kesehatan sebagai prodi 
baru. Sampai bulan November 2019 
telah dilakukan penilaian (asesmen 
lapangan) terhadap sembilan 
program studi, dengan hasil sebagai 
berikut :
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Pada Juli lalu, Jurusan Promosi 
Kesehatan mengirim tim dengan tiga 
orang anggota yaitu Shavira Fitriana, 
Della Amalia, dan Hilda Khairani 
untuk mengikuti lomba Publikasi 
dan Pelayanan Publik Kementerian 
Kesehatan RI.
Pada 19 Agustus 2019, salah 
satu anggota tim mendapatkan 
kontak dari pihak panitia bahwa 
tim terpilih sebagai nominator 
pemenang sehingga tim diundang 
untuk menghadiri acara Malam 
Penganugrahan Publikasi dan 
Pelayanan Publik Kementerian 
Kesehatan RI 2019 di Auditorium 
Siwabessy pada tanggal 21 Agustus 
2019.
Tim beserta pendamping datang 
untuk menghadiri acara pemberian 
anugrah kepada nominator terpilih. 
Dalam sesi pengumuman Juara, tim 
Jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes 
Kemenkes Bandung mendapatkan 
Juara 1 dalam kategori lomba 
vlog bagi penggiat sosial media. 
Penyerahan penghargaan diberikan 
langsung oleh Menteri Kesehatan RI, 
Ibu Nila Moeloek. [Penulis: Shavira 
Fitriana, Makasiswa Jurusan Promosi 
Kesehatan, Poltekkes Kemenkes 
Bandung]

Juara Vlog 
dalam

Lomba Publikasi dan Pelayanan Publik
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Salam Pramuka…
Selamat kepada Pramuka Poltekkes 
Kemenkes Bandung (PRAMKES) 
meraih Juara Umum di Kemnaskes IV 
pada 25 September s.d. 1 Oktober 
2019 di Bumi Perkemahan dan Graha 
Wisata (BUPERTA) Cibubur, Jakarta. 
Poltekkes Kemenkes Bandung meraih 
Juara 1 Vlog Promosi Kesehatan dan 
Juara 2 Fotografi Germas.

Apa sih Kemnaskes dan apa yang 
menarik dari Kemnaskes tahun ini?
Ya… Kemah Nasional Kesehatan 
atau disingkat Kemnaskes tahun ini 
merupakan puncak peringatan Saka 
Bakti Husada yang ke-34 dengan tema 
Pramuka sebagai Milenial Kesehatan 
dalam Mewujudkan Indonesia Sehat.

Kenapa diadakan Kemnaskes?
Kemah Nasional Kesehatan 
merupakan salah satu aktivitas 
perkemahan sebagai bentuk 
revitalisasi Gerakan Pramuka 
Saka Bakti Husada. Dalam rangka 
menggalakkan kegiatan Saka Bakti 
Husada di lembaga pendidikan, 
khususnya di lingkungan Kementerian 
Kesehatan untuk mendukung 

program pembangunan kesehatan di 
Indonesia, Badan PPSDM Kesehatan 
telah mengaktifkan kembali dan 
membentuk gugus depan di 
Politeknik Kesehatan, Balai Besar 
Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai 
Besar Pelatihan (Bapelkes) di seluruh 
Indonesia.
Untuk menjaga kelangsungan 
kegiatan gugus depan di Politeknik 
Kesehatan, Balai Besar Pelatihan 
Kesehatan (BBPK) dan Balai 
Besar Pelatihan (Bapelkes) maka 
dibentuklah wadah kegiatan bersama, 
yaitu perkemahan yang diadakan 
setiap tiga tahun sekali.
Kemnaskes diselengarakan oleh 
Kementerian Kesehatan yang 
berlangsung selama 7 hari, sejak 
25 September s.d. 1 Oktober 2019. 
Kemnaskes diikuti oleh peserta dari 
Politeknik Kesehatan, Balai Besar 
Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai 
Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) di 
seluruh Indonesia.
Tidak hanya kemah, ada juga kegiatan 
lain yang kompetitif loh… yaitu Giat 
Rotasi, seperti Giat Prestasi yang 
terdiri dari lomba Vlog, LOmba 
Fotografi, Duta Saka Bakti Husada, 

PPGD, serta Kebersihan 
dan Keindahan 
Pertendaan. Ada juga 
Giat Development 
Village yang terdiri 
dari krida-krida dalam 
Saka BAkti Husada, 
sebagai berikut: Krida 
Bina Lingkungan 
Sehat, Krida Bina 
Keluarga Sehat, Krida 
Penanggulangan 
Penyakit, Krida Bina 

Pramuka Poltekkes Bandung
Juara Umum Kemnaskes Tahun 2019

Gizi, Krida Bina Obar, Krida Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), 
Kampung Vlog dari Biro Komunikasi, 
dan pelayanan masyarakat dari 
Kemenkes RI, KlikDokter, dan Madu 
Pramuka.
Ada Giat Wisata sebagai aktivitas 
seru karena peserta diajak ke Gedung 
Kemenkes RI, Ambulans Gawat 
Darurat DKI Jakarta dan Monumen 
Monas. Ada Giat Tantangan, setiap 
peserta diajarkan tentang memanah, 
olahraga lembar pisau, water 
rescue, dan downhill seperti di area 
BUPERTA Cibubur yang terakhir 
saat mendapat jadwal korve tenda, 
peserta melakukan bersih tenda 
dan juga giat bakti. Dalam Giat Bakti 
Pagi, dilakukan penyuluhan, cek 
kesehatan di SD sekitar BUPERTA dan 
giat bakti dengan menanam pohon. 
Balitbangkes memberikan 1.200 bibit 
tanaman obat untuk acara Kemnaskes 
IV ini.
Setelah seharian berkegiatan dilanjut 
dengan variety show dari kontingen 
daerah Indonesia bergantian tiap 
malam harinya. [Penulis: Arsyifanni, 
Mahasiswa Jurusan Promosi 
Kesehatan, Poltekkes Kemenkes 
Bandung]
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Dalam era globalisasi dan revolusi 
digital saat ini, Politeknik Kesehatan 
(Poltekkes) harus dapat meningkatkan 
kualitas pendidikan kesehatan melalui 
implementasi strategi pembelajaran 
yang sesuai dengan perkembangan 
zaman dan karakteristik generasi. 
Poltekkes harus dapat meningkatkan 
kualitas pendidikan kesehatan melalui 
implementasi strategi pembelajaran 
yang sesuai dengan perkembangan 
zaman dan karakteristik generasi. 
Proses pendidikan harus berjalan 
optimal sehingga dapat menghasilkan 
output lulusan yang kompeten 
sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
kesehatan dan lapangan kerja.

Menjawab tantangan tersebut, 
pada tanggal 2 - 3 Agustus 
2019 Badan PPSDM Kesehatan 
menyelenggarakan kegiatan Edu 
Health Fair 2019 yang bertema “JUMP 
TO INSIGHT PROJECT 4.0”. Berlokasi 
di Kartika Expo Center, Balai Kartini 
Jakarta, Edu Health Fair, kegiatan 
ini diisi oleh 38 Poltekkes Kemenkes 
yang tersebar dari 34 Provinsi 
Indonesia dan memiliki 380 program 
studi yang terdiri dari program D-3, 
D-4, Profesi, dan Magister Terapan 
untuk memperlihatkan kinerja 
setiap institusi pendidikan. Bukan 
dari seluruh Poltekkes Kemenkes 
saja, bahkan dari beberapa Rumah 
Sakit, Universitas, dan juga dari siswa 
SMA/K yang juga turut memeriahkan 
acara ini.

Edu Health Fair bertujuan 
untuk mengenalkan Poltekkes 
Kemenkes kepada masyarakat umum 
bahwasanya Poltekkes Kemenkes 
adalah perguruan tinggi negeri yang 
terbesar, terlengkap, dan terafiliasi 
pada Kementerian Kesehatan.

Konsep Opening yang diusung 
merupakan konsep teknologi yang 
dikolaborasikan dengan pendidikan 
dan kesehatan Indonesia. Kegiatan 
diawali dengan pembukaan 
penampilan dari komunitas BNSC, 
dilanjutkan dengan pemotongan pita 
dan gong dari Menteri Kesehatan 
RI, kata sambutan oleh Kepala 
Badan PPSDM Kesehatan, Kepala 
Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, 
dan perwakilan Direktur Poltekkes 
Kemenkes.

Dalam rangkaian acara tersebut, 
ada seminar dan talkshow yang 
bertemakan Smart City-Smart Health 
For Better Health Life, Tips Sehat 
menggunakan Smartphone, dan 
Peran Poltekkes Kemenkes dalam 
Menyiapkan Milenial Kesehatan 
Yang Berkarakter dan Ungul Di Era 
Transformasi Digital.” Tema tersebut 
mengusung beberapa isu terkini 
dalam dunia pendidikan, mulai dari 
pengembangan teknologi, kesehatan, 
hingga revolusi. Gelaran seminar 

ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan dan gambaran umum 
mengenai Poltekkes Kemenkes 
kepada pelajar dan masyarakat 
umum. 

Rangkaian acara dibuka Keynote 
Speaker dari Kepala Pusat Pendidikan 
SDM Kesehatan, dilanjutkan Seminar 
Pendidikan Kesehatan bertemakan 
“Peluang kerja bidang kesehatan 
di Luar Negeri ” dengan pembicara 
Atase pendidikan dari  Kedutaan 
Negara Belanda, Kedutaan Negara 
Qatar, Kedutaan Negara Jepang, dan 
Moderator Kepala Pusat Perencanaan 
SDMK.

Kegiatan lainnya adalah Health 
Forum Edu Health Fair 2019 “Jump to 
Insight Project 4.0” mengusung tema 
“Makanan Sehat untuk Aktifitas yang 
Sehat”. Gelaran forum ini bertujuan 
untuk memberikan pengetahuan dan 
gambaran umum mengenai makanan 
sehat yang baik untuk aktifitas 
tubuh manusia terutama untuk anak 
muda. Pembicaranya adalah Dokter 

EDU HEALTH FAIR 2019
“Jump to Insight Project 4.0”
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Gizi, Ketua Asosiasi RS Pendidikan 
Indonesia (ARSPI), dengan moderator 
Kepala Pusat Pendidikan SDM 
Kesehatan.

Acara ini dihadiri peserta dan 
pengujung dari berbagai bidang, 
terutama dalam dunia kesehatan, 
pendidikan, dan teknologi. Adapun 
kontingen dari Poltekkes Kemenkes 
Bandung dalam kegiatan tersebut 
antara lain Kahpia Fatta Ridzillah 
(Analis kesehatan), Moh. Solehuddin 
Al Ayyubi & Wafda Nur Wahidah 
(Keperawatan), Annisa Azhari & 
Arsyfanni (Promosi Kesehatan), 

Dea Nabila & Alysabeth Rosinta 
(Kebidanan Bandung), Ahmad Hanif 
Zufary (Keperawatan Gigi), Vitasari 
(kesehatan Lingkungan), Alfiyah 
Rasyidah & Erie Widiyanti (Kebidanan 
Bogor), Dea & Nia (Gizi).

Selain rangkaian kegiatan tersebut, 
ada juga program Kompetisi, 
Jamming dance, hiburan, demo alat 
kesehatan, cek kesehatan gratis, dan 
donor darah. Dari kegiatan tersebut, 
mahasiswa Poltekkes Kemenkes 
Bandung yang mengikuti berbagai 
lomba berhasil menjadi juara, 
di antaranya juara 1 lomba Foto 

Candid diraih oleh Alfiah (kebidanan 
Bogor), juara terfavorit & juara 2 
lomba foto Candid diraih oleh Dea 
Nabila (kebidanan Bandung), Juara 
viewer terbanyak lomba vlog diraih 
oleh Alfiah (Kebidanan Bogor), dan 
Institusi Poltekkes Kemenkes Bandung 
meraih Juara 1 peserta pameran 
paling popular dengan menampilkan 
produk unggulan berupa  lukisan, 
macam-macam olahan tape ketan 
hitam, fly trap, air dust filter dan 
masih banyak lagi dari produk 
unggulan dari setiap jurusan yang ada 
di Poltekkes Kemenkes Bandung. 

Dengan adanya kegiatan Edu 
Health Fair 2019 ini, diharapkan 
menjadi wadah untuk mengenalkan 
dan meningkatkan ketertarikan 
akan ilmu kesehatan dan teknologi 
sehingga menumbuhkan semangat 
memajukan tenaga kesehatan 
yang professional, serta menjalin 
hubungan erat antara mahasiswa 
Poltekkes Kemenkes dengan alumni 
serta praktisi kesehatan Indonesia 
yang menyokong bidang akademik, 
industri, dan teknologi. [

Penulis: Wiwin Kurniawati, 
Mahasiswa Jurusan Kesehatan 
Lingkungan, Poltekkes Kemenkes 
Bandung]
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Poltekkes Kemenkes Bandung dalam Upacara 17 Agustus 
di Kementerian Kesehatan

Sabtu, 17 Agustus 2019 
Poltekkes Kemenkes Bandung 
menghadiri upacara peringatan Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia 
di Gedung Kemenkes RI di Jalan H. 
R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta 
Selatan. Dalam acara upacara 
tersebut, Poltekkes Kemenkes 
Bandung berkesempatan untuk 
menyajikan hidangan kepada peserta 
upacara berupa produk unggulan 
hasil penelitian Poltekkes Kemenkes 
Bandung, yaitu produk olahan tape 

ketan hitam berupa tape ketan hitam, 
es krim tape, snack bar tape, tape 
crispy, dan yoghurt tape. Antusiasme 
dari seluruh peserta upacara dan 
tamu undangan sangatlah tinggi. 
Peserta upacara dan tamu undangan 
rela mengantre untuk menikmati 
berbagai macam olahan tape yang 
disediakan oleh Poltekkes Kemenkes 
Bandung. 
[Penulis: Dea Nabila, Mahasiswa 
Jurusan Kebidanan Poltekkes 
Kemenkes Bandung]

Mahasiswa Promosi Kesehatan 
meraih Juara 3 Duta GenRe Kota 
Cimahi atas nama Alda Adzika dan 
Juara Atribut Duta Berbakat atas 
nama Annisa Azhari. Prestasi ini diraih 
dalam kegiatan Jambore GenRe, 
suatu ajang kreativitas yang diadakan 
oleh Forum PIK (Pusat Informasi dan 
Konseling) Siliwangi Kota Cimahi. 
Penobatan  diberikan pada acara 
puncak Grand Final Duta GenRe di 
Technopark Cimahi pada 20 Agustus 
2019.

Rangkaian kegiatan ini 
berlangsung pada 8 sampai dengan 
20 Agustus 2019, dengan tujuan 
untuk menyuarakan program GenRe 
(Generasi Berencana) kepada remaja 
dan masyarakat di kota Cimahi pada 
khususnya dan Jawa Barat serta 
Indonesia pada umumnya.

Pada tahun ini Jambore GenRe 
mengusung tema Arkana Dewari yang 

merupakan penamaan dari Bahasa 
sansekerta yang memiliki arti muda 
dan mulia yang berhati terang dengan 
tujuan bahwa anak anak remaja di 
era ini mampu menginspirasi teman 
sebayanya dengan memperhatikan 
kaidah kaidah GenRe.

Dengan adanya keikutsertaan 
mahasiswa dalam kegiatan ini 
diharapkan dapat menyuarakan 
program GenRe (Generasi Berencana) 
kepada remaja dan masyarakat di 
kota Cimahi pada khususnya dan Jawa 
Barat serta Indonesia pada umumnya. 
Dengan adanya prestasi yang diraih 
diharapkan dapat memotivasi 
mahasiswa lain untuk ikut terlibat dan 
berinovasi dalam berbagai kegiatan. 

[Penulis: Alda Adzika dan Annisa 
Azhari, Jurusan Promosi Kesehatan, 
Poltekkes Kemenkes Bandung]

JAMBORE GENRE KOTA CIMAHI 
2019
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Armelia Mira Vera Wati menjadi 
Juara Duta Koperasi Jawa Barat 
2019. Lomba yang dilaksanakan di 
Metro Indah Mall Kota Bandung, 
pada 23-25 Agustus ini digagas 
oleh Dinas Koperasi dan Usaha 
Kecil Provinsi Jawa Barat dengan 
tema Dukop Jabar “Be a Millenial 
Entrepreneur with Cooperative”.

Pemilihan Duta Cooperative 
2019 ini menjadi momentum 
untuk memperkenalkan Koperasi 
dan UMKM di Jawa Barat, memilih 
generasi muda untuk ikut andil 
dalam meningkatkan kemajuan 
koperasi dan UMKM di Indonesia 
khususnya di Jawa Barat, serta 
berperan aktif dalam menciptakan 
pengusaha-pengusaha muda di 
generasi milenial.

Pemilihan duta ini berdasarkan 
beberapa indikator yaitu mereka 
harus memiliki sifat mandiri, 
santun, hormat, dan berpartisipasi 
aktif dalam pembangunan 
koperasi dan UMKM, serta terjun 

langsung merangkul generasi 
muda untuk membangun guna 
memajukan UMKM dan koperasi 
Indonesia.

Armel, panggilan akrab 
Armelia Mira Vera Wati yang 
juga merupakan mahasiswa 
Jurusan Keperawatan Bandung, 
Poltekkes Kemenkes Bandung, 
merasa bersyukur atas capaian 
prestasinya. Bagi Armel, 
sebagai duta koperasi itu harus 
menjalankan amanat yang 
diemban demi kemajuan tanah 
air. Kejuaraan ini menjadi suatu 
kebanggaan sebagai bagian dari 
aktivis perempuan milenial yang 
dapat bersaing di level Provinsi 
Jawa Barat. Sebagai kaum milenial, 
hal ini menjadi tantangan untuk 
semakin inovatif, kreatif, dan 
disiplin guna meningkatkan 
koperasi ke seluruh lndonesia.

Selama masa karantina, peserta 
melakukan kunjungan pada setiap 
stand untuk menanyakan produk-

produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah) yang dipamerkan 
oleh para pengrajin atau pelaku 
usaha. Tujuan dari kunjungan 
ini adalah mengasah setiap duta 
koperasi berkomunikasi dengan 
baik untuk melihat kekurangan 
dan kelebihan pada produk UMKM 
yang ada di Indonesia, khususnya 
di Jawa Barat. Berkutat di dunia 
koperasi seakan sudah menjadi 
bagian dari hidup. Armel juga 
tengah mengembangkan dan 
gencar menyosialisasikan koperasi 
di kalangan generasi milenial.

Usaha itu akan terus 
dikembangkan melalui, misalnya, 
kolaborasi dengan dinas koperasi 
dan UMKM di kota dan di 
daerah. Usaha-usaha yang akan 
ditempuhnya, di antaranya 
membuat koperasi duta, serta 
membuat pendidikan dan 
pelatihan koperasi. Selain itu, 
ia juga melakukan rebranding 
koperasi dengan memaksimalkan 
fasilitas media sosial agar 
generasi milenial mengenal 
manfaat koperasi. Armel 
berharap mahasiswa Poltekkes 
Kemenkes Bandung dapat makin 
mengenal koperasi dengan 
baik. Hal itu bertujuan agar 
mahasiswa memiliki keterampilan 
berwiraswasta dan berjiwa bisnis. 
Koperasi tak hanya mampu 
menyejahterakan diri melainkan 
juga masyarakat secara luas. 
[Penulis: Armelia Mira Vera Wati, 
Mahasiswa Jurusan Keperawatan 
Bandung, Poltekkes Kemenkes 
Bandung]

Mahasiswa Keperawatan Bandung, 
Poltekkes Kemenkes Bandung,

Armelia Mira Vera Wati
Juara Duta Koperasi
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Badan Eksekutif Mahasiswa 
– Keluarga Mahasiswa Poltekkes 
Kemenkes Bandung menggelar acara 
Bina Desa pertemuan ke dua pada 
tanggal 23 - 25 Agustus 2019. Bina 
Desa 2019 merupakan program kerja 
dari Ditjen Pengabdian Masyarakat 
Kementerian Luar Negeri yang rutin 
dilaksanakan setiap tahun oleh BEM 
- KM Poltekkes Kemenkes Bandung. 
Bina Desa tahun 2019 ini dilaksanakan 
di Desa Kidangpananjung, Kecamatan 
Cililin, Kabupaten Bandung Barat. 

Bina Desa tahun 2019 ini 
difokuskan pada masalah kesehatan, 
pendidikan, dan perekonomian 
warga Desa Kidangpananjung, terdiri 
dari beberapa konten acara yang 
difokuskan pada permasalahan 
tersebut, seperti sekolah anak, 
cek kesehatan gratis, penyuluhan 
mengenai kesehatan reproduksi 

dan pemberian materi mengenai 
Kesehatan Ibu dan Anak.

Kegiatan pertemuan kedua di hari 
pertama Sabtu, 24 Agustus 2019 
berisi tentang materi mengenai 
produk unggulan Poltekkes Kemenkes 
Bandung yaitu tape ketan hitam. 
Materi yang disampaikan berupa 
cara mengelola tape yang baik 
dengan pemateri dari pihak Poltekkes 
Kemenkes Bandung, yaitu DR. Rr. Nur 
Fauziyah SKM., M.Kes., dilanjutkan 
dengan pemeriksaan kesehatan 
yang disediakan oleh Himpunan 
Mahasiswa (HIMA) Kebidanan, 
Keperawatan, Gizi, dan Keperawatan 
gigi. Kegiatan di hari pertama ini 
ditutup oleh penyampaian materi 
cara menyikat gigi yang baik 
dan benar kepada anak sekolah 
didampingi oleh panitia dan HIMA 
Keperawatan Gigi. 

Kegiatan ini dapat berjalan dengan 
baik atas kerja sama antar panitia 
yang cukup baik dan antusias warga 
Desa Kindangpananjung dalam 
mengikuti setiap kegiatan Bina Desa 
2019. [Dea Nabila, Jurusan Kebidanan 
Bandung, Poltekkes Kemenkes 
Bandung]

Bina Desa Tahun 2019

Pekan 
Olahraga dan Seni 

Mahasiswa Kesehatan 
2019

Pekan Olahraga dan Seni 
Mahasiswa Kesehatan (PORNIMAKES) 
diselenggarakan oleh Politeknik 
Kesehatan Malang, yang diikuti oleh 
Politeknik Kesehatan regional Jawa, 
Bali, dan Nusa Tenggara Tenggara. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada 25 
s.d. 27 September 2018, yang diisi 
berbagai perlombaan dalam bidang 
olahraga dan seni di antaranya bola 
voli putra dan putri, futsal putra dan 
putri, tenis meja putra dan putri.

Mahasiswa dan mahasiswi dari 
Jurusan Keperawatan Gigi atas 
nama Mega Rizky Kusdian, Diana 
Novitasari, Reza Dwi Nurfadilah, dan 
Eka nuradila merupakan perwakilan 

dari Jurusan Keperawatan Gigi 
untuk ikut serta dalam pelaksanaan 
ajang PORNIMAKES. Sebelum 
diadakannya ajang PORNIMAKES, 
Poltekkes Kemenkes Bandung sendiri 
mengadakan seleksi pencarian 
delegasi terbaik untuk mewakili 
Poltekkes Kemenkes Bandung dalam 
ajang PORNIMAKES.

PORNIMAKES tidak hanya menjadi 
ajang kompetisi dalam bidang 
olahraga dan seni, tetapi juga menjadi 
wadah silaturahmi antar POLTEKKES 
se JABANUS. Peserta dapat mengenal 
budaya yang ada di daerah masing-

masing dengan ditampilkannya 
penampilan-penampilan dari setiap 
kontingen. Dalam malam puncak 
pengumuman, Poltekkes Kemenkes 
Bandung mendapat kejuaraan 
dalam cabang olahraga futsal. 
Banyak pengalaman yang tidak bisa 
digantikan mengingat perjuangan 
yang telah dilakukan oleh setiap 
pemain untuk membela Poltekkes 
Kemenkes Bandung. [Penulis: Mega 
Rizky Kusdian dan Diana Novitasari, 
Mahasiswa Jurusan Keperawatan Gigi, 
Poltekkes Kemenkes Bandung]
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Berawal dari keisengan eksis di 
depan kamera, akhirnya Novia dan 
Bayu, mahasiswa Jurusan Teknologi 
Laboratorium Medik, Poltekkes 
Kemenkes Bandung, memutuskan 
untuk mengikuti perlombaan 
VLOG. Lomba ini mengangkat tema 
“Mengapa Menjadi Mahasiswa ATLM 
?”. Perlombaan ini diselenggarakan 
oleh Asosiasi Institusi Pendidikan 
Tinggi Teknologi Laboratorium Medik 
Indonesia yang cakupannya nasional. 
Perlombaan vlog ini diadakan 
bertepatan dengan RAKERNAS nya 
AIPTLMI (Asosiasi Institusi Pendidikan 

Tinggi Teknologi Laboratorium 
Medik Indonesia). Tahapan dalam 
perlombaan ini mengharuskan 
peserta meng-upload video hasil 
karyanya ke media sosial, yaitu 
youtube, dan akan ditonton oleh 
publik.

Bagi Novia dan Bayu, tema dari 
perlombaan ini manarik karena ingin 
berbagi dengan khalayak bahwa 
menjadi mahasiswa ATLM itu ada. 
Selain itu juga, ada keinginan untuk 
branding TLM agar lebih eksis di luar. 

Sampai akhirnya pada hari 
RAKERNAS ini diselanggarakan 
yaitu di 6 – 8 September 2019 di 
Swiss-Belhotel Makassar, Sulawesi 
Selatan, diumumkan bahwa Juara 
2 Perlombaan Vlog diraih oleh 
mahasiswa Jurusan Ahli Teknologi 
Laboratorium Medik, Poltekkes 

Kemenkes Bandung. Walaupun saat 
pengumuman kejuaraan, Novia dan 
Bayu tidak dapat hadir karena kendala 
jarak yang jauh, namun hal ini tetap 
membuat kebanggaan bagi keduanya 
dan memotivasi ke depannya agar 
berkarya lebih banyak dan lebih 
baik lagi. Novia dan Bayu merasakan 
support dari sekitar, ucapan selamat 
dari para dosen dan rekan, dan juga 
kebanggaan karena sedikitnya sudah 
memberikan catatan kemenangan 
bagi kampus Poltekkes Kemenkes 
Bandung, khususnya Jurusan TLM. 
[Penulis: Novia Rizky Aisyah dan Bayu 
Dwi Rianto, mahasiswa Teknologi 
Laboratorium Medik Poltekkes 
Kemenkes Bandung]

Link Youtube  : https://
youtu.be/4J4I5INb29M

JUARA 2 
VLOG NASIONAL AIPTLMI

Di tengah kesibukan menjadi seorang 
mahasiswa Teknologi Laboratorium 
Medik, saya senang beroganisasi., 
di antaranya mengikuti Himpunan 
Mahasiswa dan SATGAS PB&WP di 
kampus tercinta saya yaitu Poltekkes 
Kemenkes Bandung. Tak cukup 
rasanya belajar berorganisasi di 
dalam kampus. akhirnya saya teratrik 
dan mengikuti Ikatan Mahasiswa 
Teknologi Laboratorium Medik 
Indonesia. Di sanalah saya belajar 
banyak hal, sampai akhirnya saya 
mendapatkan informasi bahwa ada 
perlombaan essay nasional yang 
diadakan oleh Himpunan Mahasiswa 
Jurusan TLM Poltekkes Kemenkes 
Makassar. Awalnya hanya sekadar 
iseng dan ingin mencurahkan 
pikiran saya dalam sebuah tulisan. 
Akhirnya alhamdulillah saya 
berhasil mendapatkan juara 3 pada 
perlombaan essay ini dengan tema 
“Peran ATLM dalam Era 4.0” dan 
saya membawakan judul “Teknologi 
Termutakhir dan Sumber Daya 

Manusia yang Tertinggal”.
Semoga dengan prestasi ini dapat 
menginspirasi mahasiswa lain 
untuk lebih berperan aktif baik 
itu di internal kampus dan di 
eksternal kampus juga harus mampu 
mengimplementasikan kemampuan 

keilmuannya guna mendukung 
kesehatan di Indonesia. Kalo saya aja 
bisa kenapa Anda gak bisa?.   
[Penulis: Bayu Dwi Rianto, Mahasiswa 
Jurusan Teknologi Laboratorium 
Medik, Poltekkes Kemenkes Bandung]

JUARA 3 
NATIONAL ESSAY COMPETITION
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Perwakilan Jurusan Promosi 
Kesehatan mengikuti kegiatan 
Seminar Nasional dan Perlombaan 
Smart Exhibition 2019 pada Sabtu, 28 
September 2019 bertempat di Hall 
Sahid Montana Kota Malang. Dengan 
mengusung tema “Memecahkan 
Masalah Kesehatan Generasi Millenial 
dan Generasi Era Industri 4.0.”, 
seminar ini diisi oleh narasumber 
yang ahli dalam bidangnya, di 
antaranya Edo R Nurhakim sebagai 
seorang promotor kesehatan 
sekaligus sebagai moderator, 
kemudian dilanjut dengan materi 
yang membahas seputar kesehatan 
jiwa oleh Dr. Jiemi Ardian., SpKj yang 
merupakan seorang dokter medis, 
residen psikiatri dan ahli hipnoterapi, 
selanjutnya Dr.Haekal Ansari, 
M.Biomed seorang pakar kesehatan 
yang telah dikenal dalam salah satu 
televisi swasta bernama Ayo Sehat” 

yang membahas mengenai Be a 
Smart and health Millenial.

Pembahasan dalam seminar 
ini menekankan bahwa pada era 
serba digital, generasi millennial 
sangat lekat dengan gadget dan 
media sosialnya. Tentu, hal itu 
dapat menimbulkan masalah 
pada kesehatannya, terutama 
terganggunya kesehatan mentalnya. 
Generasi sekarang kurang 
bersosialisasi dengan kerabat 
dekatnya. Selain itu, acara seminar 
Smart Exhbition 2019 diisi oleh Ken 
Radhiq yang merupakan seorang 
komedian, SUCI 8 Kompas TV yang 
menjadi bintang tamu dalam acara 
tersebut.

Sementara itu, perlombaan yang 
diselenggarakan dalam rangkaian 
kegiatan tersebut berhasil dijuarai 
oleh Poltekkes Kemenkes Bandung, 
yaitu juara 1 untuk lomba artikel yang 

diraih oleh Iis Fitrianingsih dan Juara 
2 untuk lomba Poster yang dijuarai 
oleh Salsabila.

Melalui kegiatan ini diharapkan 
generasi milenial khususnya calon 
promotor kesehatan mampu untuk 
menghadapi era industry 4.0 demi 
menunjang dan mempermudah 
pekerjaannya kelak untuk menjadi 
seorang promotor di Indonesia. 
[Penulis: Fitrianingsih Marlina, 
Mahasiswa Jurusan Promosi 
Kesehatan, Poltekkes Kemenkes 
Bandung]

Seminar Nasional 
dan Perlombaan Smart Exhibition 2019 di Malang

Dalam rangka memperingati 
Hari Jantung Sedunia, pada tanggal 
29 September 2019, Mahasiswa 
Poltekkes Kemenkes Bandung 
Prodi Keperawatan Bogor bekerja 
sama dengan BEM-KM Poltekkes 
Bandung menyelenggarakan 
kegiatan GSM (Gerakan Sehat 
Mahasiswa) dengan mengusung 
tema “Jantung Sehat, Jantung 
Kuat, Sejahtera Indonesiaku”. 
Gerakan ini diadakan sebagai 
salah satu cara untuk memberikan 
wawasan kepada masyarakat, 
khususnya yang ada di Kota Bogor 
untuk lebih memahami dan 
menjaga kesehatan jantungnya. 
Selain itu, kegiatan ini sebagai 
promosi untuk memperkenalkan 
kepada masyarakat luas tentang 
Poltekkes Kemenkes Bandung, 
Prodi Keperawatan Bogor.

Kegiatan ini diawali long march 
dengan start di Kodim 0606 
Kota Bogor, lalu dilanjutkan ke 
Lapangan Sempur Kebun Raya 
Bogor. Selain itu, ada kegiatan 
senam massal, cek kesehatan 
gratis, dan donor darah yang 
bekerja sama dengan PMI Kota 
Bogor. Antusiasme masyarakat 
terhadap kegiatan ini membawa 
harapan bahwa kegiatan ini bisa 
terus berjalan dan bisa lebih baik 
lagi di tahun selanjutnya.

Kegiatan ini ditutup dengan 
orasi yang dilakukan oleh Presiden 
Mahasiswa Poltekkes Bandung, 
Ketua Pelaksana BEM-KM 
Poltekkes Bandung, dan Ketua 
Pelaksana dari Hima Poltekkes 
Bandung Prodi Keperawatan 
mengenai pentingnya menjaga 
kesehatan jantung bagi kita.

Gerakan Sehat Mahasiswa 2019 
Poltekkes Bandung Prodi Keperawatan Bogor
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Talkshow Ini Gizi merupakan 
program kerja yang diselenggarakan 
di Gedung Theater Poltekkes 
Kemenkes Bandung Jurusan Gizi 
pada tanggal 23 Agustus 2019. 
Talkshow ini mungusung tema 
“Nutrizone 4.0” dan sub tema “Our 
Competency To Think Nutritionary 
and Act Profesionally”. Diharapkan 
dengan adanya Talkshow ini dapat 
mempererat hubungan dengan 
alumni dan agar mahasiswa Jurusan 
Gizi dapat memposisikan diri seiring 
dengan berkembangnya zaman 
Revolusi Industri 4.0. [Penulis: Dhiya 
Nabilah, mahasiswa Jurusan Gizi, 
Poltekkes Kemenkes Bandung]

Talkshow 
Ini Gizi
“Nutrizone 4.0”
Our Competency 
To Think Nutritionary 
and Act Profesionally

Pada tahun ini, Gizi telah mengadakan 
Seminar Nasional yang mengangkat 
tema “Fad Diet Ditinjau dari 
Prespektif Kesehatan”. Seminar 
ini dilaksanakan pada, 13 Oktober 
2019 di Gedung Pos Indonesia, Jalan 
Banda No.30, Citarum, Bandung 
Wetan, Bandung. Sasaran kegiatan 
ini adalah masyarakat umum 
dan juga mahasiswa. Seminar ini 
menghadirkan tiga pembicara, yaitu 
Yenny Moviana, MND, RD dosen 
Jurusan Gizi dan Ketua Program Studi 
Profesi Dietisien Poltekkes Kemenkes 
Bandung, yang memaparkan tentang 
“Fenomena FAD Diet di Masyarakat”, 

Seminar Nasional Gizi 2019
Fad Diet 

Ditinjau dari Prespektif 
Kesehatan

Tony Arjuna, MnutDiet, Ph.D, AN, 
APD. dosen FKKMK Universitas Gadjah 
Mada yang memaparkan tentang 
“FAD Diet Ditinjau dari sisi Ilmiah”, Dr. 
Rita Ramayulis, DCN, M.Kes., Ketua 
ISNA, Penulis, Konsultan Gizi dan 
Kebugaran yang memaparkan tentang 
“Diet Gizi Seimbang dan Aktifitas 
Fisik”. Kegiatan seminar ini bertujuan 
untuk mengedukasi masyarakat dan 
meningkatkan kesadaran mengenai 
diet yang sedang menjadi topik 
hangat di kalangan masyarakat. 
[Penulis: Dhiya Nabilah, mahasiswa 
Jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes 
Bandung]
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Himpunan Mahasiswa Gizi Bandung 
tahun ini kembali mengirimkan 
delegasi untuk mengikuti kegiatan 
Musyawarah Nasional (MUNAS) 
IKAMAGI X yang diselenggarakan 
di Semarang pada 18 – 22 Oktober 
2019. Pada Musyawarah Nasional 
IKAMAGI tahun 2019 ini IKAMAGI 
telah mendapatkan legalitas dari 
AIPVOGI (Asosiasi Institusi Persatuan 
Vokasi Gizi Indonesia) sehingga ruang 
IKAMAGI dalam bergerak dapat lebih 
luas dan diharapkan akan membawa 
dampak yang besar kepada 
masyarakat karena pada dasarnya 
IKAMAGI merupakan organisasi 

Pendelegasian Musyawarah Nasional 
Ikatan Mahasiswa Diploma Gizi Indonesia (IKAMAGI) X

Kegiatan Festival Gizi 2019 bertema 
“Healthy Life With Healthy Food” 
diselenggarakan di Museum Geologi 
pada tanggal 20 Oktober 2019 
dalam rangka mengedukasi kepada 
masyarakat mengenai Gizi Seimbang. 
Dalam kegiatan Festival Gizi terdiri 
dari beberapa acara yaitu demo 
masak, mural, lomba mewarnai, tour 
museum, dan cek kesehatan. Acara 
demo masak yang diselenggarakan 
bertujuan agar masyarakat dapat 
memanfaatkan bahan pangan yang 
ada di rumah dan diolah dengan 
baik sehingga tidak mengurangi zat 
gizi dan cita rasanya. Kegiatan lomba 
mewarnai melibatkan anak-anak 
untuk mengasah kreativitas di bidang 
seni. Acara mural menjadi signature 
dalam kegiatan Festival Gizi dan 
yang terpenting adalah agenda cek 
kesehatan yang dilaksanakan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
akan kesehatan karena cek kesehatan 
ini dilakukan secara gratis sehingga 
diharapkan masyarakat dapat 
memanfaatkannya. [Penulis: Dhiya 
Nabilah, mahasiswa Jurusan Gizi, 
Poltekkes Kemenkes Bandung]

yang bergerak di bidang sosial. Pada 
MUNAS ini delegasi merumuskan 
program kerja yang akan dijalankan 
IKAMAGI selama setahun ke depan 
dan menentukan siapa yang menjadi 
tuan rumah untuk MUNAS IKAMAGI 
XI. Dalam acara MUNAS IKAMAGI X 
ini diadakan lomba modifikasi pangan 
yang diikuti oleh seluruh delegasi dari 
setiap institusi yang hadir. Setelah 
bermusyawarah, didapatkan hasil 
bahwa Poltekkes Bandung Jurusan 
Gizi menjadi Tuan Rumah pada 
MUNAS IKAMAGI XI. [Penulis: Dhiya 
Nabilah, mahasiswa Jurusan Gizi, 
Poltekkes Kemenkes Bandung]

Festival Gizi
“Healthy Life With Healthy Food”
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Anak kuliah di bidang kesehatan 
identik dengan beragam aturan, 
di antaranya berseragam pakaian 
putih-putih, rambut laki-laki tidak 
boleh gondrong, ber-make up tidak 
berlebihan, dan lain-lain. Ada juga 
anggapan kebanyakan anak kesehatan 
itu fokus di laboratorium. 

Namun, kenyataannya anak 
kesehatan juga bias berkreasi loh 
terutama di bidang desain nih. Mau 
buktinya? Nih salah satunya Erinna 
Putri Damayanti dari Jurusan Farmasi, 
Poltekkes Kemenkes Bandung. 
Erinna ini menjadi juara satu lomba 
poster di Kongres Nasional Forkompi 
yang diadakan di Surakarta, bulan 
November 2019. Kongres Nasional 
yang diadakan setiap tahunnya 
oleh Forum Komunikasi Poltekkes 
Indonesia. 

Poster yang dibuat oleh Erina ini 
mengenai “Depresi” karena depresi 
menjadi penyakit yang kini menjadi 
trending topic, terutama di bidang 
Mental Health Awareness. Seiring 
perkembangan zaman, penyakit 
depresi ini menjadi penyakit yang 
berbahaya karena bisa berujung 
pada tindakan bunuh diri. Depresi 
dapat diakibatkan dari bullying, cyber 
bulling, stress, dan masih banyak lagi 
penyebabnya.

Erinna menjadi juara satu lomba 
poster ini mengalahkan peserta 
dari poltekkes seluruh Indonesia. 
Poltekkes Kemenkes Bandung patut 
berbangga karena namanya didengar 
saat Kongres Nasional Forkompi ini. 
Semoga prestasi  ini menjadi motivasi 
untuk semua agar lebih terpacu 
menjadi yang lebih baik lagi.

Anak Kesehatan 
Bisa Berkreasi Loh!

Kegiatan Duta Gizi merupakan 
rangkaian dari acara Seminar 
Nasional dan Festival Gizi. Kegiatan 
ini bertemakan “Generasi Sehat 
Cerdaskan Indonesia”. Sasaran 
kegiatan ini adalah siswa dan siswi 
Sekolah Menengah Atas yang akan 
menjadi Duta Gizi 2019 sehingga 
diharapkan ke depannya, sekolah 
tersebut memiliki sosok role model 
yang dapat membawa remaja-remaja 
menjadi sadar gizi. Kegiatan ini 
dilakukan bekerja sama dengan Dinas 
Kesehatan, yang dilaksanakan dalam 
beberapa tahap. Tahap pertama 
yaitu pengukuran antropometri 
di SMA yang dituju. Tahap kedua 

dilaksanakan lomba poster mengenai 
5 Pesan Gizi Seimbang pada 
Remaja. Selanjutnya, pada tahap 
terakhir, setiap finalis yang telah 
terseleksi diundang ke Jurusan Gizi 
Poltekkes Kemenkes Bandung untuk 
memaparkan isi dari poster yang 
telah dibuat dan akan dinilai oleh Juri 
yang berasal dari Poltekkes Bandung 
dan Perwakilan dari Dinas Kesehatan. 
Pengumuman Duta Gizi dilaksanakan 
dalam acara Seminar Nasional dan 
pemenang yang terpilih (Duta Gizi) 
memaparkan posternya dalam acara 
Festival Gizi. [Penulis: Dhiya Nabilah, 
mahasiswa Jurusan Gizi, Poltekkes 
Kemenkes Bandung]

Duta Gizi 2019 Duta 

Gizi 

2019
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PUI Balokdayamas
Keberadaan Pusat Unggulan Ipteks 

Poltekkes Kemenkes (PUI-PK), menjadi 
kebutuhan untuk mendukung 
terlaksananya pengembangkan dan 
optimalisasi sumber daya Poltekkes 
Kemenkes dalam upaya menjadi 
Center Of Exellence (COE) pendidikan 
tinggi tenaga kesehatan. Peran 
serta Poltekkes Kemenkes dalam 
pengembangan SDM, kemampuan 
meningkatkan daya saing bangsa 
melalui riset dan pengembangan 
teknologi mutlak diperlukan. 
Penguatan kelembangaan ipteks 
terapan merupakan langkah penting 
dalam penguatan system inovasi 
nasional, agar lembaga ipteks terapan 
dapat berkinerja tinggi dengan 
menghasilkan inovasi teknologi 
yang sesuai dengan kebutuhan 
dan kapasitas adopsi pengguna, 
baik masyarakat, industri maupun 
pemerintah. Berdasarkan kajian hasil 
penelitian yang dimiliki oleh Poltekkes 
Kemenkes Bandung untuk periode 
tahun 2019 sd 2021 PUI-PK Poltekkes 
Kemenkes Bandung berorientasi pada 
pengembangan bahan lokal yang 
banyak ditemukan di daerah Jawa 
Barat, dengan tema: pemanfaatan 
bahan lokal terhadap peningkatan 
derajat kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat. Sesuai dengan tema 
tersebut maka diberi nama PUI 
Balokdayamas Poltekkes Kemenkes 
Bandung.

Program penelitian dan 
pengembangan PUI Balokdayamas 
ditetapkan  melalui road map yang 

terarah dan terukur pencapaiannya, 
meliputi : 1) Saintifikasi /pengkajian 
bahan lokal secara farmakologi 
dan mikrobiologi; 2) Peningkatan 
teknologi laboratorium dalam 
menegakkan diagnosis penyakit; 3) 
Analisis kandungan gizi, antioksidan, 
teknologi pangan dan gizi serta 
terapi diet; 4) Keamanan bahan lokal 
dalam implementasi dan kesehatan 
lingkungan; 5) Implementasi bahan 
lokal dalam terapi keperawatan 
, kesehatan gigi, kebidanan, dan 
kesehatan lainnya; 6) Pemberdayaan 
masyarakat dengan menggunakan 
berbagai media promosi kesehatan. 
Adapun tahapan kerja selama 3 
tahun meliputi pembuatan produk 
pengembangan pemanfaatan 
bahan lokal terhadap peningkatan 
derajat kesehatan (pada tahun 
pertama), pembuatan standar produk 
pengembangan pemanfaatan bahan 
lokal terhadap peningkatan derajat 
kesehatan (pada tahun kedua), 
dan upaya pemanfaatan produk 
pengembangan pemanfaatan bahan 
lokal terhadap peningkatan derajat 
kesehatan oleh masyarakat melalui 
pemberdayaan masyarakat dan 
dipasarkan kepada industry (pada 
tahun ketiga).

Kegiatan Monev PUI-PK Nasional 
PUI Balokdayamas mengikuti 

seleksi secara nasional bersama 
38 Poltekkes Kemenkes di seluruh 
Indonesia. Berdasarkan hasil seleksi 
dengan berbagai indicator, PUI 
Balokdayamas termasuk 20 kandidat 

yang akan mendapat bantuan 
program pengembangan PUI-PK, 
serta pada tahun 2019 mendapat 
prestasi sebagai PUI-PK peringkat 
kedua setelah PUI-PK Yogyakarta. 
Seiring prestasi yang dicapai, pada 
tahun 2019 PUI Balokdayamas 
Poltekkes Kemenkes Bandung 
mendapat kehormatan sebagai 
fasilitator pertemuan monitoring 
dan evaluasi (monev) PUI-PK seluruh 
Indonesia yang dilaksanakan pada 
tanggal 16 - 18 Oktober 2019, yang 
bertempat di Direktorat Poltekkes 
Kemenkes Bandung.
Rangkaian acara kegiatan Monev PUI 
PK pada hari pertama di antaranya 
meninjau pameran produk dan 
presentasi dari 20 PUI-PK. Kegiatan 
pada hari kedua adalah kunjungan 
ke PU-PT ITB sebagai PUI yang 
mengembangkan nanosains dan 
nanoteknologi di ITB, dengan 
penjelasan program, kunjunan 
laboratorium, dan diskusi tentang 
rencana tindak lanjut. Kegiatan 
monev PUI-PK dihadiri oleh pengelola 
PUI-PK dari Pusat Pendidikan SDM 
Kesehatan Kemenkes RI serta 
narasumber dan pengelola PUI-PK 
dari 36 Poltekkes Kemenkes seluruh 
Indonesia. 

Pameran Produk Unggulan
Pameran produk unggulan 

hasil penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat yang berkaitan 
dengan pemanfaatan bahan lokal 
dan pemberdayaan masyarakat 
dilaksanakan selama dua hari yaitu 
pada tanggal 16 dan 17 Oktober 
2019. Pameran produk unggulan 
bertujuan untuk berbagi informasi 
tentang penggunaan bahan lokal 
dan pemberdayaan masyarakat 
yang sudah dilakukan di Poltekkes 
Kemenkes Bandung. Pameran diikuti 
oleh delapan Jurusan Poltekkes 
Kemenkes Bandung sebagai berikut.

PUI BALOKDAYAMAS POLTEKKES KEMENKES BANDUNG
DALAM KEGIATAN MONEV NASIONAL DAN 

PAMERAN PRODUK UNGGULAN



23Buletin Poltekkes Bandung Edisi II Tahun 2019

No Jurusan Produk unggulan dan upaya pemberdayaan masyarakat 

1. Analis 
Kesehatan

1. Media dari Ubi Cilembu
2. Media dari ubi Garut
3. Media dari tahu Tauhid
4. The hijau sebagai tablet effervesent

2. Farmasi 1. Nannocleanser dari vitamin E dan Surfactan
2. Phyto-gel dari curcumin
3. Jamu kunyit asam Jawa
4. Lilin aroma terapi
5. Creamy lipstick dari Rasbernes
6. Masker wajah dari biji rambutan

3. Gizi 1. Berbagai olahan dari tape ketan hitan ( Ice cream, kukis, yogurt, pudding, brownies, 
pie)

2. Kukis ikan gabus
3. Pil ikan gabus
4. Colenak tape singkong
5. Snack bar dari tempe  dan coklat
6. Minuman dari buah naga dan bengkuang
7. Snack bar dari beras hitam dan bengkuang
8. Makanan buah dan sayur.

4. Kesehatan 
Gigi

1. Desinfektan dari daun salam
2. Disclosing solution dari buah Mulberry
3. Obat kumur dari daun sisk naga dan daun saga
4. Larutan pembentuk dentin sekunder dari keju
5. Obat kumur dari kayu manis
6. Desinfektan protesa gigi dari seledri
7. Perment karet ekstrak kopi.
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5. Kesehatan 
Lingkungan

1. Dust filter serabut kelapa
2. Dust filter kain katun
3. Biofilter dari tempurung kelapa
4. Kompos sampah rumah tangga
5. Tas sampah plastic
6. Lampu tidur aroma terapi bunga Rosmery
7. Light fly trap kayu pinus
8. Electrocutor
9. Filter logam berat kulit telur
10. Pupuk organic sari sampah organic dan cacing Vermi Kularis
11. Biofilter serbuk gergaji

6. Kebidanan 1. Biskuit Daun Katuk
2. Jus kacang merah, madu, kurma, manga dan jambu merah
3. Stik keju bayam
4. Es ketimun
5. Cake daun kelor
6. Minuman air kelapa
7. Brownies daun bayam

7. Keperawatan 1. Modul teknik pemberdayaan masyarakat: Pedoman untuk mahasiswa
2. Modul teknik pemberdayaan masyarakat: Pedoman untuk perawat
3. Modul  teknik pemberdayaan masyarakat: pedoman untuk kader
4.  Model pemberdayaan keluarga berdasarkan silih asih, silih asah dan silih asuh 

(MPK Sila Tilu)
5. Pedoman pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan PTM
6. Dukungan social bagi anak dengan Leukemia
7. Pedoman relaksasi untuk mengendalikan kadar gula darah
8. Revitalisasi UKS
9. Pedoman latihan pernapasan bagi pasien Asthma
10. Integrasi model SBL

8. Promosi 
Kesehatan

1. Media promosi kesehatan dengan wayang
2. Berbagai media menggunakan bahan lokal

[Penulis: Dr. Anah Sasmita, S.Kp.,M.Kes. dan Tim dari Pusat Pengembangan Pendidikan (Pusbangdik) dan Pusat 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat]
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Pada 21 Oktober 2019 telah 
diselenggarakan bazar kewirausahaan 
oleh mahasiswa D-4 Promosi 
Kesehatan Poltekkes Kemenkes 
Bandung di CFD Dago Kota Bandung 
– Jawa Barat. Bazar Kewirausahaan 
ini bertujuan untuk mengasah 
kemampuan mahasiswa calon 
promotor kesehatan dalam aktivitas 
membuat dan melaksanakan 
sebuah event/ acara. Pelaksanaan 
kegiatan ini juga bertepatan 
dengan Hari Osteoporosis Sedunia 
sehingga menjadi kesempatan bagi 
penyelenggara untuk mengingatkan 
dan mengedukasi masyarakat 
tentang osteoporosis dan juga 
cara pencegahannya. Kegiatan ini 
mendapat antusias yang tinggi 
dari masyarakat. Kegiatan bazar 
kewirausahaan terdiri dari senam 
kesehatan tulang, game zone, 

edukasi tentang kesehatan tulang, 
cek kesehatan gratis, cek kesehatan 
massa tulang, dan beberapa stand 
makanan sehat untuk kesehatan 
tulang.

Kegiatan bazar ini diliput oleh 
berbagai media seperti Ardan Radio, 
CNN Grup, dan ditayangkan di Trans 
7 dalam acara Repotase Jawa Barat. 
Bazar kewirausahaan tahun ini lebih 
meriah dan sukses, mengingat jumlah 
peserta yang hampir mencapai angka 
208 orang terdaftar sebagai peserta 
bazar kewirausahaan. Dengan adanya 
acara seperti ini, masyarakat dapat 
mengetahui dan mampu untuk 
mencegah kesehatan tulang agar 
terhindar dari osteoporosis dan 
penyakit tulang lainnya. [Penulis: 
Salsabila Alda Risma, Mahasiswa 
Jurusan Promosi Kesehatan, Poltekkes 
Kemenkes Bandung]

Bazar Kewirausahaan 
dan 

Peringatan Hari Osteoporosis Sedunia 2019
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Suatu kebutuhan bagi Indonesia, 
khususnya Poltekkes Kemenkes 
Bandung, untuk dapat berkomitmen 
terus meningkatkan kualitas 
pendidikannya. Oleh karena itu, 
partisipasi mahasiswa Poltekkes 
Kemenkes Bandung dalam kegiatan 
Global Goals Model United Nations 
(GGMUN) 3.0 ini merupakan suatu 
kesempatan besar untuk mendukung 
misi tersebut.

Global Goals Model United 
Nations (GGMUN) 3.0 merupakan 
kegiatan simulasi sidang Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) yang 
diselenggarakan oleh International 
Global Network (IGN) setiap 
tahun. Saat ini adalah tahun ke-3 
pelaksanaan Global Goals MUN yang 
berlokasi di Nakhon Nahyok, Thailand. 
Output yang dirasa sangat baik 
sehingga kegiatan ini terus dijalankan 
setiap tahunnya. Global Goals MUN 
3.0 mengenalkan para delegasinya 
terkait isu-isu global yang terangkum 
dalam Sustainable Development 
Goals (SDGs) dan memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa 
dan pelajar di seluruh dunia untuk 
melatih kemampuan berdiplomasi, 
bernegoisasi, dan public speaking 
serta problem solving. 

Global Goals Model 
United Nations (GGMUN) 3.0 
diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 
Oktober 2019 di Cholapruek Resort, 
Nakhon Nahyok, Thailand. Kegiatan 
Global Goals Model United Nations 
(GGMUN) 3.0 kali ini bertemakan 
“Revolutionary Act Towards SDG’s 
2030 Agenda”. Kegiatan berskala 
internasional tersebut diikuti oleh 
seluruh siswa/ mahasiswa di seluruh 
dunia. Peserta merupakan pemuda-
pemudi berusia 17-25 tahun. Jumlah 
pendaftar pada acara tersebut 
adalah sebesar 14.732 pendaftar, 
lalu terseleksi sebesar 6.370 peserta. 
Namun hanya 261 peserta yang  
terkonfimasi sampai babak akhir, 
diikuti oleh peserta dari 40 negara 
yang berbeda.

Salma Aripin, mahasiswa Jurusan 
D-3 Kesehatan Lingkungan menjadi 
delegasi mengharumkan nama 
Poltekkes Kemenkes Bandung di 
ajang internasional Global Goals 
Model United Nations (GGMUN) 3.0. 
Melalui kegiatan tersebut, Salma 
belajar mengembangkan kemampuan 
untuk berdiplomasi, bernegosiasi, 
public speaking, networking, problem 
solving dan banyak keterampilan 
lainnya yang sangat diperlukan dalam 
kehidupan.

Adapun rangkain acara pada 
kegiatan tersebut yaitu dimulai 
dengan: 
1. Upacara Pembukaan (Opening 

Ceremony)
Opening ceremony merupakan 
upacara pembukaan, dengan 
pertujukan tarian dari negara Nepal, 
dilanjut dengan sambutan dari 
Sekertaris Jendral (Ketua Pelaksana) 
acara tersebut, Shevinu Mithushaal 
Athulathmudali. Setelah itu dilanjut 
dengan pidato dan pembahasan 
mengenai isu hangat global yaitu 
perubahan iklim. Pidato yang 
sangat membangkitkan tersebut 
disampaikan oleh keynote speaker 
yaitu Dr. Mushtaq Ahmed Memon 
yang merupakan Koordinator 
Regional untuk Efisiensi Sumber Daya 
di Kantor Asia Pasifik pada Program 
Lingkungan PBB yang berlokasi di 
Bangkok.
2. Simposium Besar Internasional 

(International Grand Symposium)
Pada simposium besar internasional, 
terdapat sesi motivasi dan 
pengembangan diri oleh Natalie 
Glebova selaku mantan Miss Universe 
tahun 2015. Beliau membedah 
buku karyanya sendiri yang berjudul 
‘I am Winning’ yang secara garis 
besar memuat beragam kiat-kiat 

Eksistensi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung
dalam Ajang Internasional 

Global Goals Model United Nations 
(GGMUN) 3.0

 di Thailand Tahun 2019
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untuk menjadi seorang pemenang. 
Pembicara selanjutnya merupakan 
aktivis dan seniman luar biasa 
yang berasal dari Filipina, yaitu AG. 
Sano, yang banyak mendedikasikan 
karya seninya dalam upaya untuk 
mempromosikan pentingnya aksi 
untuk perubahan iklim.
3. Pengenalan Kegiatan Models 

United Nation (MUN 101) 
Pada kegiatan MUN, tidak semua 
peserta yang datang merupakan 
peserta yang pernah mengikuti 
MUN sebelumnya sehingga diadakan 
pengenalan MUN atau disebut 
dengan MUN 101. Dalam kata lain, 
rangkaian acara ini bertujuan untuk 
memberi gambaran umum dan 
pemahaman mengenai serangkaian 
kegiatan yang ada pada Committee 
Session. 
4. Makan Malam Diplomatik 

(Diplomatic Dinner)
Pada setiap upacara pembukaan 
dan upacara penutupan, diadakan 
‘Diplomatic Dinner’ yang berarti 
makan malam diplomatik. Hal ini  
dapat diartikan bahwa pada kesempatan 
tersebut, kita berada dalam meja 
makan bundar untuk menikmati 
hidangan yang ada selagi berbincang-
bincang dk.an bertukar pikiran 
dengan delegasi dari negara lain.

5. Sesi Konferensi (Committee Session)
Committee Session atau dapat 
dipahami sebagai Sesi Konferensi 
merupakan sesi diskusi untuk 
berunding atau bertukar pendapat 
mengenai suatu masalah yang 
dihadapi bersama. Sesi ini 
merupakan bagian fundametal 
yang terdapat pada kegiatan MUN. 
Committe Session bertujuan untuk 
mendapatkan berbagai macam 
solusi dari hasil pemikiran kritis atas 
mosi-mosi yang telah diajukan, dan 
selanjutnya  gabungan hasil resoulsi 
tersebut akan digunakan untuk 
membuat ‘Draft Resolution’ yang 
merupakan kerangka resolusi yang 
telah disusun oleh forum tersebut.
6. Sesi Quiz dan Permainan (Games 

and Challenges Session)
Setelah Committe Session berakhir 
semua peserta menuju aula utama 
untuk mengakses quiz yang dibuat 
oleh panitia dan bermain bersama 
secara online dan pada akhir sesi 
challenges pemenang skor quiz 
terbesar akan diumumkan.
7.Malam Budaya (Cultural Night)
Pada upacara penutupan di malam 
terakhir, semua peserta diwajibkan 
untuk menggunakan pakaian 
tradisional masing-masing. Adapun 
pembukaan pada acara malam 

budaya ini diawali dengan parade 
dari setiap perwakilan negara untuk 
mengenalkan pakaian tradisional 
negaranya, setelah itu dilanjut 
dengan pertunjukan-pertunjukan 
dari beberapa negara, salah 
satunya negara Indonesia yang 
mempersembahkan tari Jawa.

“Saya sangat berharap akan ada 
mahasiswa Poltekkes Kemenkes 
Bandung lainnya yang tertarik 
untuk mengikuti kegiatan GGMUN 
kedepannya. Karena acara ini 
dapat membuka wawasan global 
para pelajar Indonesia mengenai 
isu-isu global dan hal tersebut 
sangat diperlukan untuk mencapai 
Sustainable Development Goals atau 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
pada tahun 2030.” Kata Salma Aripin, 
satu-satunya delegasi dari Poltekkes 
Kemenkes Bandung pada kegiatan 
tersebut.

Dengan adanya GGMUN 3.0 
ini, diharapkan menjadi ruang bagi 
mahasiswa dan pelajar Indonesia 
agar lebih responsif terhadap 
isu-isu global. Sehingga dapat 
mengembangkan kemampuan 
berdiplomasi dan bernegosiasi 
dalam kegiatan internasional untuk 
mewujudkan tujuan Sustainable 
Development Goals (SDGs) 2030.
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Tantangan Perubahan Iklim,
Saatnya Kesehatan Lingkungan Bergerak Bersama Secara Global

Kegiatan Seminar dalam Rangka Hari 
Kesehatan Lingkungan Sedunia IX 
dengan tema “Tantangan Perubahan 
Iklim, Saatnya Kesehatan Lingkungan 
Bergerak Bersama Secara Global” 
diselenggarakan pada 2 Oktober 2019 
di Ruang Siwabessy, Gedung Sujudi, 
Lantai 2 Kementrian Kesehatan Jalan 
H.R. Rasuna Said Blok X-5 kavling 
4-9 Jakarta. Kegiatan Seminar dalam 
Rangka Hari Kesehatan Lingkungan 
Sedunia ke IX dilaksanakan secara 
panel dimbimbing oleh moderator, 
dengan narasumbernya yaitu 
Siswanto, Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan 
Kemenkes RI mengenai Dampak 
Perubahan Iklim terhadap Kesehatan. 
Dilanjutkan oleh Sekretariat 
RANAPI Direktorat Lingkungan 
Hidup  Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ Bappenas 
mengenai RAN API (Rencana Aksi 
Nasional Adaptasi Perubahan Iklim)  

di dalam Ranwal RPJMN 2020-2024. 
Kemudian oleh Perdinan, P.hD, 
M.NRE dari Pusat Studi Bencana 
LPPM-IPB mengenai Perubahan Iklim 
sebagai Faktor Risiko Bencana dan 
Kesehatan.Dan paparan terakhir oleh 
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 
Tahun 2019 mengenai Strategi dan 
Implementasi Pemerintah Daerah DKI 
Jakarta dalam Adaptasi Perubahan 
Iklim Bidang Kesehatan.
Direktorat Kesehatan Lingkungan 
KEMENKES RI sebagai Penyelenggara 
juga mengadakan lomba Vlog, 
Fotografi, dan Desain Logo yang 
merupakan bagian dari rangkaian 
ini sebelumnya. Mahasiswa Jurusan 
Promosi Kesehatan Poltekkes 
Kemenkes Bandung turut serta dalam 
perlombaan ini dan meraih Juara 
1 Lomba Vlog Perubahan Adaptasi 
Lingkungan. Oleh karena itu, selain 
mengikuti kegiatan seminar ini, 
dalam acara puncaknya, mahasiswa 

Jurusan Promosi Kesehatan, yaitu Dea 
Permatasari, Alfiah, Salsabila, Terst 
Asmara,  Dwi Rizky, Eliza menerima 
penghargaan tersebut.
Kegiatan perlombaan ini diharapkan 
dapat menggali potensi pemuda di 
Indonesia dan bagaimana pemuda 
bergerak bersama global untuk 
melakukan aksi adaptasi perubahan 
iklim, dan penghargaan yang 
didapatkan Oleh mahasiswa D-4 
Promosi kesehatan adalah bukti 
bahwa pemuda bisa melakukan 
perubahan demi kesehatan 
lingkungan yang lebih baik. Melalui 
kegiatan ini diharapkan tantangan 
perubahan iklim secara global dapat 
memberikan aksi adaptasi bersama 
dalam upaya mewujudkan lingkungan 
sehat. 

[Penulis : Dea Permatasari, 
Mahasiswa Promosi Kesehatan, 
Poltekkes Kemenkes Bandung].
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Pojok seni ini merupakan salah 
satu program kerja dari Kementerian 
Minat dan Bakat BEM-KM Poltekkes 
KemenksBandung. Yups… itu 
adalah ART CORNER! Bertepatan 
pada tanggal 6 Oktober 2019 yang 
diadakan satu tahun sekali dan 
diisi dengan berbagai perlombaan. 
Program kerja ini bertujuan untuk 
menunjukkan bahwa mahasiswa 
kesehatan pun memiliki bakat seninya 
loh...

Apa saja perlombaan yang ada 
dalam ART CORNER ini? Ada lomba 
poster, seni rupa, video, dan seni 
tari. ART CORNER ini mengangkat 
tema “Mega Culture Diversity in 

Wonderful Countries” yang artinya 
Keanekaragaman Budaya dari 
Berbagai Negara. Setiap jurusan 
berperan sebagai negara tertentu 
dan membawakan kesenian khas dari 
negara tersebut. Ada Keperawatan 
Gigi sebagai Negara Italia, Farmasi 
sebagai Negara Hawai, Kebidanan 
Bandung sebagai Negara Mesir, 
Kesehatan Lingkungan sebagai Negara 
Meksiko, Teknik Laboratorium Medik 
sebagai Negara India, Gizi sebagai 
Negara Cina, dan Keperawatan 
Bandung sebagai Negara Korea.

Kegiatan berlangsung secara 
meriah, lomba poster dan lomba seni 
rupa dilakukan secara bersamaan 

Melihat Pojok Seni Poltekkes Bandung
“Mega Culture Diversity in Wonderful Countries”

sehingga banyak penonton yang 
melihat kehebatan mereka dalam segi 
desain, seni rupa, dan desain grafis, 
berarti anak poltekkes suka desain 
juga ya? Sukaaa… maka dari itu 
kegiatan ini menyalurkan anak-anak 
yang suka desain grafis ataupun seni 
rupa.

Kegiatan ditutup dengan seni tari 
dari setiap jurusan yang membuat 
heboh Direktorat dan pengumuman 
pemenang diumumkan setelah seni 
tari selesai. 
[Penulis: Muhamad Iqbal 
Ramadhianto, Jurusan Farmasi, 
Poltekkes Kemenkes Bandung]
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Pameran pembangunan 
kesehatan yang dilaksanakan pada 
7-9 November 2019 bertujuan 
untuk memperingati Hari Kesehatan 
Nasional (HKN) Ke-55. Pelaksanaan 
pameran HKN bertempat di ICE 
BSD Serpong Banten. Pameran 
ini diikuti oleh 304 stand dari 
berbagai bidang kesehatan, di 
antaranya tiap unit utama/satker di 
lingkungan Kementerian Kesehatan, 
kementerian/lembaga dan instansi 
pemerintah terkait, rumah sakit, 
industri farmasi, industri alat 
kesehatan, industri kosmetika, 
industri makanan-minuman, industri 
obat tradisional/ekstrak bahan alam, 

industri perbekalan kesehatan rumah 
tangga (PKRT), asosiasi industri 
farmasi, alat kesehatan, kosmetika, 
makanan minuman dan PKRT, 
organisasi profesi kesehatan, dan 
perguruan tinggi, yang salah satu 
adalah Farmasi Poltekkes Kemenkes 
Bandung.

Pembukaan diawali dengan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
dan dilanjutkan dengan Mars 
Germas yang diiringi oleh Batavia 
Chamber Orchestra. Kemudian, 
ada sambutan dari ketua pelaksana 
pameran, yaitu Ditjen Kefarmasian 
dan Alat Kesehatan, Kementerian 
Kesehatan RI. Oleh karena itu tema 

yang diangkat dalam pameran ini 
yaitu pembangunan kesehatan dalam 
kefarmasian dan alat kesehatan. 
Selanjutnya, ada sambutan dari 
Gubernur Provinsi Banten dan diakhiri 
oleh sambutan dan peresmian oleh 
Sekretaris Jenderal Kementrian 
Kesehatan Republik Indonesia.

Setelah peresmian ada live music 
dari Ecoutes dilanjut dengan Talkshow 
Sehatpedia oleh Setditjen Pelayanan 
Kesehatan, dilanjut dengan talkshow 
bersama Miss Indonesia dan Demo 
minuman sehat bersama Martina 
Berto. Lalu, ada ice breaking yaitu 
senam peregangan dari Direktorat 
Kesehatan Kerja dan Olah Raga. 

Kegiatan HKN Ke-55
Pameran dan Penganugerahan Prestasi
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Setelah peregangan, ada penampilan 
Tarian Payung Fantasi dari Darma 
Wanita (DWP). Acara dilanjutkan 
dengan rangkaian talkshow bertema 
penyakit gigi dan mulut, nutrisi, 
deteksi dini dan penanganan stroke, 
pemberian ASI yang dimeriahkan 
pula dengan hadirnya artis Ardina 
Rasti, Sogi sebagai AyahASI, dan dr. 
Ameetha Drupadi. Lalu kegiatan 
dilanjutkan dengan program 
kesehatan haji mengenai hal-hal yang 
harus dilakukan ketika sebelum,saat 
dan pasca haji.

Hari kedua, setelah pembukaan, 
rangkaian talkshow memenuhi 
agenda panggung pameran, 
seperti GP2SP dan K3 Perkanoran, 
kecantikan, kesehatan lansia, gema 
cermat, dan pelayanan robotic. Lalu 
ada beauty session bersama Puteri 
Indonesia denga Mustika Ratu. Pada 
hari kedua ini juga ada penghargaan 
yang didapatkan oleh Poltekkes 
Kemenkes Bandung, di antaranya 
Bapak Haris Sofyana, Dosen Jurusan 

Keperawatan Bandung Poltekkes 
Kemeneks RI Bandung sebagai 
Juara Harapan II Dosen Berprestasi 
Poltekkes Kemenkes Tingkat Nasional, 
dan Ibu Pusvita Merdekawati, Dosen 
Jurusan Teknik Laboratorium Medik 
(Analis Kesehatan) sebagai Pranata 
Laboratorium Pendidikan Terbaik.
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memadai.  Di daerah tersebut, 
penularan vector-borne diseases 
mempunyai pembatas alamiah, 
yaitu kondisi ekologi dan iklim 
sebagai pembatas penyebaran 
patogen/parasit dan vektor.  
Parasit dan vektor sering 
mempunyai proses evolusi yang 
bersamaan dalam relung ekologi 
yang sama.  Dalam keadaan yang 
tidak stabil seperti perubahan 
iklim dalam beberapa tahun akan 
mengakibatkan perubahan pola 
penularan penyakit. 

Seperti telah penulis uraikan 
diatas vektor penyakit adalah 
serangga yang perkembangbiakan, 
pertumbuhan, umur, dan 
distribusinya sangat dipengaruhi 
oleh iklim makro dan iklim mikro 
lingkungannya.

Perubahan iklim diperkirakan 
berhubungan dengan pergeseran 
kejadian luar biasa (KLB) DBD di 
Indonesia. Pada tahun 1970-1990 
terjadi KLB DBD secara berkala 
4-6 tahun telah  mengalami 
pergeseran sejak tahun 2005 
menjadi 3-4 tahun, bahkan di 
beberapa  kota KLB terjadi dalam 
jangka waktu 1-2 tahun.3 Data 
DBD secara nasional pada tahun 
2007 tercatat 139.625 kasus 
(Incidence Rate / IR 64,3 % ) 
dengan Case Fatality Rate /CFR  
sebesar 1%.

Fenomena Transmisi Transovarial
Hasil penelitian di beberapa 

daerah di indonesia seperti 

merupakan faktor yang 
menentukan pada peningkatan 
resiko penularan malaria.

Temperatur mempunyai 
pengaruh terhadap meluasnya 
distribusi vektor, umur dan 
penyebaran vektor serta  
perkembangan parasit sehingga 
meningkatkan resiko penularan.  
Disamping itu perubahan iklim 
juga menimbulkan pengaruh 
langsung terhadap kemiskinan 
yang menimbulkan pengaruh 
terhadap meningkatnya 
kemiskinan dan menurunnya 
immunitas masyarakat.

Iklim merupakan salah 
satu komponen utama dari 
lingkungan physik yang merupakan 
gabungan dari faktor-faktor 
seperti: temperatur, kelembaban 
nisbi, presipitasi/curah hujan, 
pencahayaan dan angin.  Dalam 
kondisi harian, iklim diekspresikan 
sebagian cuaca yang berdampak 
besar terhadap biologi, distribusi 
dan densitas/populasi vektor 
dalam waktu dan ruang tertentu.

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
Epidemi vector- borne diseases 

sering terjadi pada masyarakat 
yang tidak terlindungi dan tidak/
kurang memiliki immunitas 
serta kurangnya pelayanan 
kesehatan masyarakat.  Negara-
negara berkembang daerah 
tropika kurang atau bahkan 
tidak mempunyai infrastruktur 
kesehatan masyarakat yang 

PENDAHULUAN

Penyakit yang ditularkan 
oleh vektor seperti malaria, 
demam berdarah dengue, 
chikungunya, filariasis, Japanese 
B. encephalitis, yellow fever, 
pes dll. masih menjadi masalah 
kesehatan masyarakat di dunia 
termasuk Indonesia.  Penularan 
malaria sangat sensitif terhadap 
variasi perubahan iklim.  Di 
daerah-daerah non endemis atau 
unstable malaria, masyarakatnya 
tidak atau kurang mempunyai 
imunitas sebagai proteksi 
terhadap penularan penyakit, 
sehingga kejadian luar biasa atau 
epidemi mungkin terjadi apabila 
keadaan iklim mendukung proses 
penularan. Akibat dari perubahan 
iklim atau kejadian EL Nino di 
daerah Jaya Wijaya terjadi KLB 
malaria yang sebelumnya kejadian 
malaria belum pernah dilaporkan 
di daerah tersebut.  Di Venezuela 
dan Kolumbia, kasus malaria 
bertambah dan menjadi sepertiga 
lebih besar setelah musim kering 
akibat EL Nino.  Di Sri Lanka bagian 
Barat daya dilaporkan kasus 
malaria menjadi empat kali lipat 
selama El Nino.  Kemungkinan 
perubahan curah hujan akibat 
El Nino merupakan faktor yang 
berpengaruh terhadap penularan 
penyakit oleh vektor.  Namun 
demikian di daerah pegunungan 
seperti di Jaya Wijaya dan 
Himalaya, kenaikan temperatur 

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 
TERHADAP VEKTOR PENYAKIT

Oleh:
Lubis Bambang P, SKM, M.Kes
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penelitian Mardihusodo et al.,  
(2007) di beberapa kelurahan 
endemis DBD di Kota Yogyakarta, 
telah terjadi Tranmisi Trnsovarial 
dengan ITT 38,5-70,2%, 
Gustiansyah (2008) di kabupaten 
Kotawaringin Timur Kalimantan 
Tengah didapat ITT 19,4-25,0% 
, Cecep (2009) . di beberapa 
kelurahan endemis DBD di Kota 
Yogyakarta, telah terjadi Tranmisi 
Trnsovarial dengan ITT 37,5 -57,5% 

Penelitian lainnya dilakukan 
di Malaysia untuk membuktikan  
transmisi transovarial virDen 
dalam peranannya bagi 
epidemiologi Dengue  hasilnya 
menyimpulkan bahwa transmisi 
transovarial virDen pada 
nyamuk Ae. aegypti berperan 
dalam meningkatkan dan 
mempertahankan epidemik 
Dengue, sedangkan adanya 
transmisi transovarial virDen pada 
nyamuk  Ae. albopictus  memberi 
petunjuk akan adanya kasus DBD 
dalam periode 7-41 hari.

Dampak perubahan iklim 
terhadap vektor penyakit:

a. Meningkat/ Menurunnnya 
habitat perkembang-biakan 
vektor: 

Padat populasi vektor 
menjadi meningkat karena 
bertambahnya jumlah tempat 
perkembang biakan yang sesuai 
dan tidak dapat dikendalikan 
dengan baik.  Peningkatan 
habitat perkembangan vektor 
diakibatkan oleh meningkatnya 
frekuensi hari hujan sehingga 
menambah genangan baru, 
dan atau terciptanya habitat 
karena kombinasi antara hujan, 
temperatur dan kondisi lingkungan 
yang mendukung.  Setiap spesies 

vektor memerlukan relung 
ekologi yang spesifik.  Disamping 
perubahan iklim secara umum, 
peningkatan habitat juga 
dipengaruhi oleh siklus musim.  
Sebagai contoh beberapa vektor 
malaria di Indonesia seperti 
nyamuk An. sundaicus dan An. 
subpictus padat populasinya 
akan meningkat pada waktu 
permulaan musim kemarau dan 
puncak densitas terjadi kurang 
lebih setelah 2-3 bulan musim 
kemarau berjalan.  Situasi ini 
diakibatkan oleh terbentuknya 
habitat yang sesuai, yaitu 
terbentuknya lagoon di muara 
sungai sehingga air muara menjadi 
payau yang merupakan habitat 
bagi pertumbuhan lumut dan 
ganggang; yang dapat merupakan 
pelindung dan sumber makanan 
larva nyamuk.  Disamping itu 
pada musim kemarau akan 
mengakibatkan tambak disekitar 
pantai airnya menjadi lebih 
payau, dan memicu petumbuhan 
ganggang serta lumut sehingga 
susuai bagi habitat perkembang-
biakan vektor malaria nyamuk 
An. subpictus dan An. sundaicus.  
Habitat An. balabacensis dan 
An. maculatus yang merupakan 
nyamuk hutan dan pegunungan, 
memerlukan habitat di daearah 
yang masih banyak ditumbuhi 
vegetasi, seperti habitat hutan 
dan kebun atau perkebunan 
dengan kualitas air yang relatif 
jernih.  Dua spesies ini hanya 
memerlukan kuantitas air yang 
sedikit, namun perlu terlindung 
dari sinar matahari dan berada 
di daerah pegunungan.  Nyamuk 
An. aconitus mempunyai habitat 
di persawahan teras ering/ 
persawahan bertingkat, dengan 
secara terus-menerus terjadi 
pertukaran air.  Habitat yang 
sesuai bagi spesies ini adalah pada 

stadium III dan awal IV tanaman 
padi, dimana umur padi antara 
1.5-2.5 bulan, namun demikian 
juga sangat dipengaruhi oleh 
jenis/varietas padi.  Pada keadaan 
tersebut persawahan cukup 
mendapat pengairan, situasi lahan 
persawahan sedikit terlindung 
oleh matahari, maka akan 
mendukung pertumbuhan lumut 
dan ganggang sehingga larva 
nyamuk vektor mampu  hidup dan 
berkembang dengan baik.  Pada 
keadaan umur padi yang masih 
muda, sekitar 1-4 minggu setelah 
tanam, dan setelah umur tanaman 
pada hampir berbunga sampai 
dengan masa panen, habitat 
persawahan sudah tidak cocok lagi 
untuk perkembang biakan nyamuk 
Anopheles aconitus.

Habitat untuk nyamuk vektor 
demam berdarah Aedes aegypti 
dan Ae. albopictus di Indonesia 
juga dipengaruhi oleh musim 
hujan dan juga tersedianya air 
di permukiman.  Pada musim 
penghujan padat populasi Aedes 
biasanya menjadi meningkat, hal 
ini disebabkan bertambahnya 
jumlah habitat.

Habitat nyamuk vektor 
filariasis yaitu Culex pipiens 
quinquefasciatus di jakarta dan 
kota-kota besar lainnya adalah air 
yang tergenang dan tercemar di 
perkotaan seperti drainase yang 
tidak mengalir dengan baik dan 
tercemar.  Jenis habitat ini akan 
terjadi penggelontoran pada 
waktu musim hujan, sehingga 
tidak dapat menyediakan tempat 
perkembang-biakan nyamuk Cx.p. 
quinquefasciatus.  Pada waktu 
musim kemarau dan pada situasi 
pemeliharaan drainase tidak baik 
sehingga tidak mengalir dengan 
lancar, maka jenis habitat tersebut 
akan menjadi tempat yang baik 
bagi perkembang-biakan nyamuk. 
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(biting activities), pemilihan 
tempat beristirahat (resting 
places), perilaku berkembang 
biak (breeding behavior) yang 
berhubungan dengan tipe habitat, 
response terhadap insektisida 
dan response terhadap intervensi 
yang lain (response to insecticides 
and control measures), dllnya.  
Dampak dari perubahan iklim 
terhadap biting preferences 
tidak banyak, karena pemilihan 
hospes merupakan suatu sifat 
yang merupakan kesempatan 
makan yang dipilih oleh vektor.  
Perubahan biting preferences 
bagi vektor bisa terjadi bila ada 
pergeseran jenis hospes dan 
kesempatan mendapatkan hospes 
pilihan alternatif yang lebih besar.  
Sebagai contoh nyamuk yang 
bersifat anthropozoofilik dapat 
diintervensi dengan menambah 
jumlah ternak kerbau dan atau 
sapi dengan membuat ternak 
tersebut sebagai barrier di sekitar/
luar permukiman, sehingga 
kita mengalihkan pilihan vektor 
mencari mangsa.  Cara tersebut 
disebut sebagai zooprophylaksis.  
Dampak perubahan iklim 
terhadap aktivitas menggigit 
dan tempat menggigit nyamuk 
sebagai vektor menjadi penting 
dalam mekanisme penularan 
penyakitnya.  Temparatur, 
kelembaban nisbi, angin dan 
cahaya sangat memegang peran 
utama dalam perubahan perilaku.  
Pada temperatur yang tinggi dan 
kering, nyamuk cenderung kurang 
aktif, dan pada temperatur yang 
optimum dan kelembaban yang 
cukup tinggi akan meningkatkan 
aktivitas vektor.  Banyak spesies 
Anopheles aktif menggigit pada 
malam hari dari pukul 18.00 
sampai pukul 6.00 pagi dengan 
puncak aktivitas yang berbeda, 
tergantung spesies dan jarak 

nyamuk menjadi lamban, begitu 
juga perkembangan parasitnya.   
Dengan pertumbuhan dan 
perkembangan yang lamban, maka 
padat populasi vektor menjadi 
lebih rendah, potensi spesies 
sebagai vektor menjadi berkurang.

Secara umum di daerah tropika 
seperti Indonesia kelembaban 
nisbi antara musim hujan dan 
musim kemarau ada perbedaan, 
namun nyamuk mampu untuk 
memilih relung ekologi sebagai 
iklim mikro yang sesuai dengan 
toleransi kelembaban yang 
diperlukan untuk kelangsungan 
hidupnya.  Di daerah kering 
biasanya umur nyamuk menjadi 
sangat singkat, sehingga 
populasinya menjadi rendah dan 
tidak mampu berperan sebagai 
vektor.  Di daerah yang lembab 
umur populasi nyamuk menjadi 
lebih panjang sehingga menjadi 
unsur yang menentukan dalam 
meningkatkan padat populasi dan 
perannya sebagai vektor penyakit.  
Fekunditas populasi spesies juga 
dipengaruhi oleh temperatur dan 
kelembaban.  Pada temperatur 
dan kelembaban yang relatif tinggi 
produksi telur dan keberhasilannya 
untuk menjadi generasi berikutnya 
menjadi lebih tinggi dibanding 
pada kondisi temperatur yang 
relatif lebih rendah, tetapi setiap 
spesies mempunyai ambang batas.  
Pada temperatur yang terlalu 
tinggi dan terlalu rendah , telur 
tidak akan mampu menetas.

c. Perubahan perilaku Vektor.

Perilaku vektor yang banyak 
dipelajari adalah perilaku 
pemilihan hospes sasaran mencari 
makan (biting preferences), 
perilaku tempat menggigit, 
aktivitas waktu mengigit 

b. Meningkatnya /Menurunnya 
Umur Populasi Vektor.

Pertumbuhan, perkembangan 
dan umur nyamuk banyak 
dipengaruhi oleh temperatur dan 
kelembaban nisbi iklim mikro 
dari lingkungannya.  Perubahan 
iklim dengan temperatur yang 
cenderung meningkat akan 
mempercepat pertumbuhan larva 
menjadi dewasa dan percepatan 
siklus gonotrophic.  Percepatan 
siklus gonotrphic berarti nyamuk 
vektor menjadi lebih cepat 
berkembang biak sehingga padat 
populasi lebih cepat meningkat 
dalam kurun waktu tertentu, 
disamping itu akan menyebabkan 
nyamuk vektor akan lebih sering 
mencari makan dengan menggit 
hospes.  Akibat lebih seringnya 
nyamuk vektor menggigit 
hospes, maka akan meningkatkan 
kemungkinan penularan penyakit 
menjadi lebih besar.  Dengan 
meningkatnya temperatur, juga 
akan memperluar distribusi 
vektor ke daerah lain yang tadinya 
tidak sesuai untuk perkembang-
biakannya, seperti dilaporkan 
di Jaya Wijaya dan Himalaya.  
Peningkatan temperatur akan 
mempercepat siklus perkembang-
biakan parasit di tubuh vektor 
menjadi stadium infektif, 
dengan kondisi demikian akan 
meningkatkan proses penularan 
parasit dari vektor kepada 
manusia.  Perubahan iklim dengan 
peningkatan temperatur biasanya 
dibarengi dengan perubahan 
perilaku masyarakat yang 
cenderung lebih banyak terpapar 
pada gigitan nyamuk vektor, dan 
masyarakat yang tidak mempunyai 
immunitas menjadi terpapar 
penularan.  Pada temperatur 
yang dingin menyebabkan 
perkembangan dan pertumbuhan 
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dari tempat perkembang-biakan.  
Dengan adanya perubahan rhytme 
temperatur, kelembaban nisbi, 
angin dan cahaya serta hujan 
maka akan berpengaruh terhadap 
perubahan perilaku.  Perubahan 
perilaku aktivitas menggigit dan 
tempat menggigit ini juga akan 
berhubungan dengan perilaku 
masyarakat setempat.   Perilaku 
beristirahat juga akan dipengaruhi 
oleh perubahan iklim baik makro 
dan iklim mikro.  Dengan adanya 
perubahan iklim seperti EL 
Nino memberikan dampak yang 
besar terhadap vektor penyakit 
dan mekanisme penularan 
penyakitnya.

d.Distribusi vektor

Perubahan iklim dalam 
kurun waktu yang lama akan 
merubah lingkungan fisik secara 
keseluruhan, kemungkinan akan 
menciptakan habitat baru bagi 
spesies yang belum pernah ada 
di dalam relung ekologi barut, 
atau dapat juga menghilangkan 
habitat spesies yang sebelumnya 
mendiami relung ekologi tersebut 
sehingga terjadilah pergeseran 
penyebaran baru.  Perubahan pola 
distribusi tersebut baru terjadi bila 
didukung oleh semua faktor iklim 
dan lingkungan fisik lainnya.

e.Komposisi dan Keragaman 
spesies

Keragaman spesies di 
daerah penyebaran geography 
mempunyai kelenturan dalam 
perubahan yang disebabkan oleh 
perubahan lingkungan terutama 
perubahan iklim.  Bagi spesies 
yang diuntungkan oleh perubahan 
lingkungan akan mempunyai 

keunggulan untuk menjadi spesies 
dominant dan bagi spesies yang 
dirugikan adanya perubahan 
lingkungan, maka perkembangan 
populasinya akan menurun dan 
bahkan dapat punah.  Penulis 
mempunyai contoh data tentang 
vektor malaria di desa Salaman, 
Kecamatan Tanah Laut, Kalimantan 
Selatan.  Hasil penelitian penulis 
pada tahun 1987 dan 1988 
sewaktu daerah tersebut masih 
merupakan hutan sekunder, vektor 
malaria nyamuk An. balabacensis 
dan An. leucosphyrus merupakan 
spesies yang dominant.  Penelitian 
pada tahun 1998-1999, 10 tahun 
kemudian, hutan di daerah 
Salaman sudah rusak dan menjadi 
areal pertambangan batubara.  
Dengan terjadinya perubahan 
lingkungan, maka komposisi 
spesies berubah, dua spesies 
tersebut tidak ditemukan selama 
penelitian, dan yang dominant 
diganti oleh kelompok nyamuk An. 
hyrcanus.

Untuk mengatasi adanya 
dampak perubahan iklim penulis 
mengusulkan agar beberapa 
faktor perlu dibahas tentang 
hubungan antara perubahan iklim 
dan kesehatan termasuk vektor 
penyakit di antaranya:
1. Data klimatologi yang 

memmpunyai penyebab 
langsung antara perubahan 
iklim termasuk El Nino dan 
perubahan dengan kesehatan 
manusia.

2. Data Biologi dimana penyakit 
dan dampak terhadap 
kesehatan lainnya yang 
mempunyai hubungan biologi 
yang nyata dengan paparan 
cuaca (presipitasi, temperatur 
permukaan, temperatur 
laut), seperti studi vektor 
untuk mengamati kelimpahan 
hubungannya dengan El Nino.

3. Data epidemiologi: Analisis 
statistic, Counfounding factor, 
Perubahan kerentanan populasi 
terhadap perubahan iklim

Resume: 
1. Dampak Perubahan iklim 

(climate change) menyebakan 
perubahan siklus gonotropik 
menjadi lebih cepat sehingga 
meningkatakan kasus penyakit 
tular vektor(artopord borne 
deaseas)

2. Mobilitas manusia antar 
pulau, negara dan menua 
sangat pesat akibat globalisasi 
, mengakibatkan transmisi 
penyakit tular vektor cepat 
menyebar

3. Adanya fenomena transmisi 
transovarial dimana virus 
dengue sudah ada semenjak 
fase telur nyamuk aedes , 
sehinngga semakin menyulitkan 
dalam pengendaliannya.
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