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Pena Redaksi 

Edisi kali ini, Buletin Poltekkes Bandung menyajikan fokus Praktik Kerja Nyata Terpadu (PKNT) yang bertema 
“Rempug Stunting dengan Interprofesional Education”. PKNT merupakan salah satu wujud Tri Dharma 
Perguruan Tinggi melalui pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa tentang penerapan 
dan pengembangan ilmu dan teknologi di masyarakat. 

Selain itu, kegiatan seminar nasional yang diadakan oleh beberapa jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes 
Bandung dengan tema yang menarik ditampilkan untuk menambah wawasan pembaca tentang substansi materi 
yang memang sarat informasi. Adanya Spekta Medika sebagai kegiatan unggulan juga kami sajikan sebagai 
apresiasi atas suksesnya kegiatan ini.  

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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Pratik Kerja Nyata Terpadu Tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Bandung 

“Rempug Stunting dengan Interprofesional Education” 

 

Upacara Pembukaan 

Praktik Kerja Nyata Terpadu (PKNT) Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Poltekkes 
Kemenkes Bandung dilaksanakan di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang – Provinsi Jawa 
Barat mulai 16 sampai dengan 25 Januari 2019. Praktik Kerja Nyata Terpadu (PKNT) merupakan salah 
satu mata kuliah di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung yang diberikan kepada mahasiswa di 
semester akhir sebagai bentuk pelaksanaan Inter Professional Education (IPE) dan Inter Professional 
Collaboration (IPC). Kegiatan PKNT tahun 2020 mengusung tema “Rempug Stunting dengan 
Interprofesional Education”. 

Sebanyak 923 mahasiswa dari berbagai Program Studi di Poltekkes Kemenkes Bandung 
mengikuti kegiatan PKNT tahun 2020 yang dibagi dalam 46 kelompok dan ditempatkan di tujuh Desa 
di Kecamatan Jalancagak yaitu Desa Jalancagak, Bunihayu, Tambakan, Tambakmekar, Kumpay, 
Sarireja, dan Curug Rendeng. 

Upacara pembukaan dan penyerahan peserta PKNT tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Bandung 
berlangsung pada 16 
Januari 2020 di 
Kantor Kecamatan 

Jalancagak, 
Kabupaten Subang 
yang dihadiri oleh 

Asisten 
Perekonomian dan 
Pembangunan, Drs. 
Komir Batsaman, 
M.Si., Kepala Dinas 

Kesehatan 
Kabupaten Subang, 
Direktur Poltekkes 
Kemenkes Bandung, 
Dr. Ir. H. Osman 
Syarief., MKM, 
seluruh Ketua 
Jurusan & Para 
Kepala Desa. 

Bupati Subang 
yang diwakili oleh 

Asisten 
Perekonomian dan 

Pembangunan 
(ASDA II) Drs. Komir 

Batsaman, M.Si menyampaikan tentang gambaran desa-desa yang akan dijadikan lokasi pelaksanaan 
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PKNT mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung, dengan berbagai potensi dan permasalahannya. 
Selain itu, disampaikan juga mengenai harapannya kepada mahasiswa agar dapat memberikan 
manfaat dan informasi kepada masyarakat mengenai stunting, gizi, kesehatan ibu dan anak, 
lingkungan yang baik, serta diharapkan juga para peserta PKNT tahun 2020 ini dapat mengaplikasikan 

ilmu yang sudah didapat dalam mengembangkan 
kesehatan masyarakat. 

Simbolisasi penerimaan mahasiswa PKN Terpadu 
dilakukan dengan pemasangan Jas Almamater kepada 
perwakilan mahasiswa/i Poltekkes Kemenkes Bandung 
oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (ASDA 
II) Drs. Komir Batsaman, M.Si.  

Setelah melaksanakan upacara pembukaan 
PKNT tahun 2020, seluruh mahasiswa diantar menuju 
desa tempat tugasnya masing-masing untuk melakukan 
sosialisasi dan penerimaan dari Kepala Desa, Kader, 
Ketua RT, dan warga desa tersebut dengan didampingi 
oleh perwakilan Dosen Pembimbing PKNT tahun 2020. 
[@Kontributor: Dea Nabila, Mahasiswa Kebidanan 
Bandung, Poltekkes Kemenkes Bandung] 
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Pratik Kerja Nyata Terpadu Tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Bandung 

 

LCC (Lomba Cerdas Cermat) Kader Antar Desa 

di PKNT 2020 
 
Kegiatan Seputar PKNT 

Kesehatan merupakan hak seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan 
kesehatan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan segi kehidupan, baik secara 
ekonomi maupun sosial. Keberhasilan pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana 
Upaya-upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dapat diciptakan, sebagai bentuk 
pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.  

Pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu proses tindakan sosial yang dilakukan baik 
oleh individu, keluarga, kelompok, masyarakat maupun organisasi pendamping untuk mencapai 
perubahan lingkungan dan kualitas hidup yang lebih baik (Peterson & Hughey, 2004). Untuk menjawab 
tantangan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, mahasiswa PKN (Praktek Kerja 
Nyata) Terpadu Poltekkes Kemenkes Bandung tahun 2020 membuat sebuah kegiatan yang dinamai 
LCC (Lomba Cerdas Cermat) antar kader Desa di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. 

Setiap Desa di Kecamatan Jalancagak memiliki kader sebagai perintis kesehatan terdepan, 
berada di tengah-tengah masyarakat yang berkontribusi terhadap pencapaian masyarakat sehat 
mandiri. Kader-kader tersebut sebelumnya telah diberi pemahaman terkait gizi dan stunting yang 
dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020, oleh mahasiswa PKN Terpadu bekerja sama dengan 
Puskesmas Jalancagak dan pihak Kecamatan Jalancagak.  

Setelah kader diberi pemahaman, diharapkan dapat berperan aktif dalam pencegahan stunting 
dan pemenuhan gizi seimbang untuk ibu hamil dan baduta (bayi dibawah dua tahun). Untuk melihat 
kinerja kader, maka diperlukan berbagai alat eveluasi, baik menyangkut kognitif, afektif maupun 
psikomotornya. Salah satu teknik evaluasi untuk mengukur kemampuan kader dalam pemahaman 
tentang stunting dan pemenuhan gizi seimbang adalah melalui Lomba Cerdas Cermat antar kader. 

Pelaksanan Lomba Cerdas Cermat kader digelar pada Jumat, 24 Januari 2020 pukul 07.30 – 
selesai, bertempat di Gedung IPHI Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang. Kegiatan tersebut 
diawali dengan Pembukaan oleh MC, kemudian sambutan-sambutan yang disampaikan oleh 
Penanggung Jawab Kegiatan Cerdas Cermat Kader, Wakil instansi pendidikan, Kepala Puskesmas 
Jalancagak, dan Camat yang sekaligus membuka acara secara resmi. Setelah itu, penentuan nomor 
peserta lomba untuk dimasukkan dalam skema perlombaan dan penyampaian peraturan lomba. Dalam 
Pelaksanaan lomba, dibagi menjadi dua babak, antara lain: Babak I (Penyisihan) dan Babak II (Final). 
Metode lomba yaitu regu yang berhasil mengumpulkan nilai terbanyak dengan menjawab soal yang 
dibacakan oleh panitia akan menjadi pemenang. Acara diakhiri dengan pengumuman pemenang 
lomba dan penutupan. 

Antusias kader serta masyarakat berkontribusi dalam kegiatan LCC patut diacungi jempol. Selain 
itu, minat masyarakat cukup tinggi untuk mengecek kesehatannya di stand “pemeriksaan kesehatan” 
secara gratis yang diperiksa oleh mahasiswa PKN Terpadu. Hal tersebut menambah keramaian 
kegiatan yang sedang berlangsung.  

Adapun peserta LCC, yaitu perwakilan tiga orang kader dari setiap Desa. Peserta yang mengikuti 
LCC di antaranya: Kader Desa Curug Rendeng, Kader Desa Bunihayu, Kader Desa Jalan Cagak, 
Kader Desa Tambakan, Kader Desa Sari Reja, Kader Desa Tambak Mekar, Kader Desa Kumpay. 
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Untuk penjurian, juri kegiatan ini merupakan kolaborasi dari Pihak Poltekkes Kemenkes Bandung, 
Perwakilan dari PKM Jalancagak dan Perwakilan dari Kecamatan Jalancagak sendiri. Tidak hanya 
LCC saja, panitia menambah kemeriahan acara dengan adanya ice breaking dan doorprize di sela-
sela LCC sehingga kader ataupun masyarakat yang hadir semakin bersemangat.  

Dari persaingan ketat antar perwakilan kader setiap Desa, akhirnya didapatkan pemenang dari 
LCC tersebut. Adapun peraih juara 1 yaitu Desa Jalancagak, peraih juara 2 yaitu Desa Tambak Mekar, 
dan peraih juara 3 yaitu Desa Kumpay. Sementara itu, untuk pembagian hadiah Lomba Cerdas Cermat, 
dibagikan pada acara penutupan PKN Terpadu 2020 setelah acara LCC selesai. 

Adanya Lomba Cerdas Cermat antar Kader setiap Desa di Kecamatan Jalancagak ini, bukan 
semata- mata mencari pemenang dan menunjukkan Desa mana yang paling hebat, melainkan sebagai 
ajang memotivasi para kader untuk senantiasa menjadi perintis kesehatan terdepan di desanya, 
sebagai promotor dalam pencegahan stunting dan pemenuhan gizi seimbang bagi Ibu hamil dan 
baduta seperti yang diharapkan pada kegiatan PKN Terpadu ini. Dengan adanya kader yang cerdas, 
maka kualitas kesehatan masyarakat akan meningkat.  

Cegah Stunting, itu Penting! 

[Kontributor: Wiwin Kurniawati, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes 
Bandung] 
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Pratik Kerja Nyata Terpadu Tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Bandung 
 

Kesan Dan Harapan 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (ASDA II), Drs. Komir Batsaman, M.Si: 

Poltekkes Kemenkes Bandung adalah sekolah yang baik yang menjamin masa depan mahasiswanya. 
Saya dengar hampir semua mahasiswa alumni mendapatkan pekerjaan, tapi yang saya bilang tadi 
lebih baik menciptakan pekerjaan. Harapan kita semua sebagai warga Subang mudah-mudahan 
teman-teman ini sebagai pelatihan untuk mempraktikkan teori-teori yang selama ini diperoleh dan juga 
bisa membantu masyarakat khususnya yang disampaikan Pak Dokter kemarin berikan pemahaman 
masyarakat mengenai stunting…  kurang gizi, kurang gizi, kurang gizi itu kan sering kali bukan karena 
ketidakadaan makanannya, tapi karena ketidaktahuan. Maka dari itu mudah-mudahan pada saat PKNT 
sekarang walaupun hanya beberapa hari bisa memberikan manfaat kepada masyarakat tentunya 
tentang gizi, tentang kesehatan, tentang lingkungan yang baik. Karena Pak dokter telah menyampaikan 
kemarin di kampus seperti itulah yang diharapkan. Jaga kesehatan baik-baik, mudah mudahan datang 
sehat dan pulang sehat. 

 

Wakil Direktur I Poltekkes Kemenkes Bandung, Dewi Purwaningsih., S.ST., M.Kes. 

PKNT 2020 difokuskan pada upaya pencegahan untuk kasus stunting. Pada salah satu Desa Buni 
Hayu itu memang ada terdapat kasus stunting, namun karena mahasiswa ini juga praktik di 7 desa 
sehingga di 7 desa yang lainnya bisa melakukan pencegahan agar stunting tidak terjadi lagi di desa-
desa sekitarnya. Nah  untuk mahasiswa diploma dan sarjana terapan diharapkan momen ini menjadi 
kesempatan yang sangat bagus untuk menerapkan praktik dan memfokuskan pada inter professional 
education (IPE), jadi IPE-nya ditingkatkan agar bekerja bersama sama dengan profesi lain melalui 
penekanan pada profesi masing-masing tetapi tetap bekerja sama dengan profesi lain dalam rangka 
peningkatan upaya pencegahan stunting dan mengatasi stunting yang telah terjadi. Mudah mudahan 
PKNT 2020 ini berjalan lancar sampai akhir praktik dan mahasiswa diberikan kesehatan sampai praktik 
berakhir. 

 

Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung. DR. Ir. H. R. Osman Syarief., M.KM. 

PKNT 2020 memiliki jumlah peserta banyak karena tahun ini sarjana terapan diikutsertakan. 
Semoga mahasiswa yang sedang praktik ini bisa betul-betul dapat melaksanakan, 
mengimplementasikan apa yang sudah diperoleh di kampusnya, di prodi masing-masing dan fokus 
untuk menangani, memberikan informasi tentang bagaimana pencegahan stunting. Dalam 
kesempatan tadi, alhamdulillah rombongan Poltekkes Kemenkes Bandung diterima oleh Pak Bupati 
dalam hal ini diwakili oleh Pak ASDA II Bidang Pembangunan termasuk Kepala Dinas Kesehatan. 
Penerimaan dari Pejabat Kabupaten Subang sangat antusias. Mahasiswa yang praktik di Kecamatan 
Jalancagak juga harus fokus dan tinggal di sini selama 10 hari betul-betul belajar dan memanfaatkan 
waktu yang ada. Selain itu, di samping mahasiswa  juga ada pembimbing dosen yang juga diharapkan 
dapat mengimplementasikan kegiatannya dalam bentuk pengabdian masyarakat. Jadi, terima kasih 
kepada temen-temen yang telah memfasilitasi, mengatur dari mulai perencanaan sampai 
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pelaksanaannya sehingga mudah-mudahan PKNT 2020 ini bisa dapat berjalan lancar. Terima kasih 
kepada semuanya, dan selamat ber-PKNT untuk mahasiswa angkatan 2020 baik yang Diploma 3 
maupun sarjana terapan. Oke bravo! 

Ketua Praktik Kerja Nyata Terpadu (PKNT) Tahun 2020. M. Arief Naufal (D4-Gizi) 

PKNT sekarang menggunakan sistem IPE dan IPC,  jadi secara tidak langsung mengajarkan kita untuk 
mengetahui bagaimana nanti di dunia kerja selanjutnya supaya mendapat gambaran “Bagaimana sih 
di dunia kesehatan itu” bekerja sama dalam meningkatkan permasalahan kesehatan yang ada di 
Indonesia. Kita menjadi tahu batasan kita dan profesi kita dengan profesi yang lain. Selain itu. kita 
dapat mengetahui bagaimana profesi kita bisa membantu profesi orang lain itu, Dengan keadaan 
apapun, tujuan itu harus tercapai. Walaupun ada rintangan dan  hambatan, tujuan itu harus kita 
tercapai. 

Tema stunting merupakan program dari pemerintah kita yang bertujuan untuk memperkecil angka 
stunting.  Kesan lainnya Alhamdulillah mahasiswa antusias. 

Harapannya, semoga ke depan, kegiatan ini lebih baik lagi dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan 
dari segi evaluasinya. Terimakasih hatur nuhun. 
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Pratik Kerja Nyata Terpadu Tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Bandung 

 

Berbagi Pengalaman… 

FUN FACT PKNT! 

Kalau di kampus Kami, Poltekkes Kemenkes Bandung, kegiatan ini sih namanya PKNT, ya semacam 
KKN kalau di kampus lain. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir yang akan lulus. 
Tujuan dari kegiatan ini berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu Tridharma 
perguruan tinggi. 

Sebelum menjalani kegiatan PKNT ini biasanya akan ada rasa berat, kalau Bahasa Sundanya mah teu 
puguh. Nanti gimana ya ketemu orang baru, diterima ga ya sama masyarakat di sana, kan ke pelosok-
pelosok desa nih terutama mengenai kesehatan, apa saya belajar selama kuliah ini akan berguna, ya 
karena kegiatan ini merupakan hasil implementasi pembelajaran selama kita kuliah. 

Nah selain itu banyak juga kejadian-kejadian lucu selama melaksanakan kegiatan ini yang ga bisa 
dilupakan, apa saja itu yu lets go ! 

1. Orang Baru Keluarga Baru 

Bisa dikatakan keluarga baru lahir dari orang-orang baru ini mulai mengenal satu sama lain, mulai 
beradaptasi kembali. Keluarga  baru yang selama ini tidak dimiliki, malah datang saat kegiatan ini. Keluarga 
kecil ini yang timbul mungkin selama beberapa hari yang bisa terkenang selamanya. 

2. Menjadi Guru Dadakan 

Poin utama mengenai kegiatan ini yaitu berbagi ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan 
diimplementasikan biasanya dalam bentuk penyuluhan yang berarti mengajar dan mengajar itu guru, berarti 
kalian menjadi guru dadakan, tidak apa-apa selama menjadi guru dadakan ini pasti banyak kisah serunya 
ya, gemetaran sebelum memberikan materi, tiba tiba lupa materi, gugup apalagi ketemu dengan orang baru. 

3. Jadi orang yang paling antusias untuk mengantri 

Setiap hari, setiap kegiatan, pasti aja ada yang harus dipersiapkan dari awal dengan contoh misalkan mandi. 
Mandi menjadi hal yang sangat perlu dilakukan karena dapat membuat tampil menjadi lebih PD, bersih, dan 
bersahaja. Rumah yang dihuni hanya memiliki satu kamar mandi dan mahasiswa yang berada dalam rumah 
tersebut beberapa orang, sehingga bisa dikatakan, mau tidak mau harus mengantre menuju kesejahteraan 
yang akan didapatkan. 

4. Perubahan yang tadinya cuek menjadi mudah akrab 

Awalnya cuek-cuek tapi lama kelamaan menjadi akrab. Sudah pasti ini menjadi hal unik karena awalnya 
datang ga tau siapa namanya, ada yang ngajak kenalan, tiba-tiba sudah kenal cuek-cuekan satu hari dua 
hari baru mulai kelihatan sifat-sifat dan akhirnya menjadi akrab. 

5. Belajar bahasa baru 

Berbagai orang dengan berbagai keanekaragaman dan budaya, saling berkomunikasi kembali, apalagi 
masuk ke dalam pelosok desa yang sudah seharusnya memahami bahasa di pelosok tersebut, tidak lupa 
juga dengan teman kita yang baru bertemu berasal dari berbagai daerah, misalnya dari Sumatra, Jawa 
hingga Papua. 
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Nah itulah beberapa kejadian unik hingga lucu mengenai PKNT. Menjadi pengalaman yang berharga dalam 
sebuah kehidupan.[@Ikbal, Mahasiswa Jurusan Farmasi, Poltekkes Kemenkes Bandung] 

 

Pratik Kerja Nyata Terpadu Tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Bandung 
 

Revolusi PKNT 2020 
 
Kegiatan Seputar PKNT 

Di dalam masa pengembangan diri sebagai upaya mencari jati diri, manusia dituntut untuk terus 
bergerak dan berubah sehingga tidak ada perubahan tanpa diawali dengan pergerakan. Apabila 
manusia dihadapkan kepada dua hal yaitu bergerak demi sebuah perubahan atau berdiam diri karena 
tidak ada lagi yang harus dilakukan, maka apa yang harus dia pilih? 

Menjawab pertanyaan tersebut, Poltekkes Kemenkes Bandung mencoba untuk melakukan 
perubahan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Melalui PKN (Praktik Kerja Nyata) 
Terpadu Poltekkes Kemenkes Bandung tahun 2020 berbasis Inter Professional Education (IPE) dan 
Inter Professional Collaboration (IPC), mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu (jurusan) dituntut untuk 
berkolaborasi melaksanakan sosialisasi internal dan eksternal serta pemberdayaan masyarakat terkait 
penanganan stunting. Dengan berbasis IPE dan IPC, mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi 
antar profesi secara baik.  

PKN Terpadu tahun ini dilaksanakan di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan 7 
Desa yaitu Desa Curug Rendeng, Desa Bunihayu, Desa Jalancagak, Desa Tambakan, Desa Sarireja, 
Desa Tambak Mekar, dan Desa Kumpay selama 10 hari di lapangan (terhitung 16-25 Januari 2020). 
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Adapun rangkaian kegiatan  tersebut dimulai dengan pembekalan teori di kampus (13-14 Januari 
2014), Persiapan administrasi dan keberangkatan (15 Januari 2020), Pembukaan di Kecamatan 
Jalancagak  (16 Januari 2020), kegiatan PKN Terpadu (16-23 Januari 2020), hingga penutupan di 
Kecamatan Jalancagak (24 Januari 2020). 

Capaian PKN Terpadu sendiri meliputi pemberdayaan masyarakat, terutama kader dalam 
penanganan masalah stunting yang tengah menjadi isu kesehatan nasional saat ini dan mendapat 
perhatian khusus dari Presiden RI. Implementasi program keluarga sehat telah mulai dilakukan melalui 
PKN Terpadu Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung di setiap RW seluruh Desa se-Kecamatan 
Jalancagak, dengan mengetahui gambaran masalah gizi dan stunting, serta dalam waktu yang singkat 
tersebut telah dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan program penanganan masalah gizi 
dan stunting. 

Agar program dilakukan secara berkesinambungan, maka para pengelola wilayah, khususnya 
kader harus disiapkan. Sebagai tindak lanjut kesinambungan pembinaan, maka di setiap RW dilakukan 
terminasi dengan harapan program penanganan dan pencegahan stunting terus berjalan dengan baik. 

Setelah melalui berbagai tahapan selama PKN Terpadu, tibalah pada saat penutupan. Penutupan 
dilaksanakan pada Jumat, 24 Januari 2020 di GOR Kecamatan Jalancagak. Adapun rangkaian acara 
penutupan yakni: 1) Pembukaan 2) Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an, 3) Tari Pembukaan oleh 
perwakilan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung, 4) Sambutan-sambutan (Sambutan Ketua 
PKNT 2020 oleh Muhammad Arief Naufal mahasiswa D4 Gizi, Sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes 
Bandung oleh Dr. Ir. H. R. Osman S, MKM, Sambutan Kepala Puskesmas Jalancagak oleh dr. Julie 
Triana, Sambutan Plt. Camat Kecamatan Jalancagak oleh Moch. Rusilo S, S.Sos M.Si, dan Sambutan 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang oleh dr. Nunung Syuhaeri, MARS. 5) Pemberian Plakat 
oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung, Dr. Ir. H. R. Osman S, MKM kepada Kades setiap Desa. 
6) Penutupan dan 7) Pembagian Hadiah Lomba Cerdas Cermat kepada pemenang Lomba Cerdas 
Cermat (LCC) yang diserahkan kepada kader Desa yang juara. 

Dengan adanya mahasiswa yang melaksanakan PKN Terpadu di Kecamatan Jalancagak, 
Kabupaten Subang tahun 2020 ini diharapkan masyarakat khususnya orangtua yang memiliki bayi usia 
di bawah 2 tahun (Baduta) mampu meningkatkan partisipasi, pengetahuan dan keterampilan mengenai 
program mencegah stunting pada bayi usia di bawah 2 tahun (Baduta) melalui kolaborasi dengan Bidan 
Desa serta Kader Desa.  

Rempug Stunting? Hidup 
Sehat, Hidup Jembar! 

[Kontributor: Wiwin Kurniawati, 
Mahasiswa Jurusan 
Kesehatan Lingkungan, 
Poltekkes Kemenkes 
Bandung] 
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Berita 

Spekta Medika 2019 

Spektanova – Spektory – Spekscience 
 

Spekta Medika merupakan suatu acara Nasional mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis Politeknik 

Kesehatan Kementrian Kesehatan Bandung yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh para mahasiswa TLM 

Poltekkes Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan eksistensi jurusan serta mempererat ikatan 

silaturahmi antar mahasiswa TLM Indonesia, para dosen TLM, dan para Kolegium TLM. 

Spekta Medika kali ini mengangkat tema “The Superiority of MLT and Technology Improvement in 

Disruption and Abundance Era”. Tema ini dilatarbelakangi kesadaran untuk siap menghadapi segala tantangan 

permasalahan kesehatan pada masa kini berupa disruptive era (era gangguan) dan mempersiapkan serta 

menghadapi tantangan kesehatan era selanjutnya yaitu abundance era. Sebagai abdi kesehatan secara tidak 

langsung kita dihadapkan untuk mampu menjalankan dan mengatasi permasalahan kesehatan pada program 

kesehatan yang ada, khususnya di masa kini dan tentunya di masa mendatang. Pada kedua era tersebut negara 

kita sedang mangalami masa peralihan dengan tantangan berupa banyaknya permasalahan yang muncul, diikuti 

oleh banyaknya perkembangan teknologi, seperti program-program kesehatan terdigitalisasi yang masih baru di 

Indonesia. Penerapan teknologi digital dan penggunaan Artificial intelligence sebagai pengembangan digitalisasi 

tentunya mempermudah teknis pelaksanaan dan pelayanan kesehatan di Indonesia, namun juga perlahan dapat 

mengurangi peran seorang ATLM. Menyadari adanya tantangan permasalahan kesehatan dan perkembangan 

teknologi dalam era tersebut, tenaga kesehatan TLM dituntut untuk dapat mengimbangi kondisi ini dengan 

meningkatkan kemampuannya dan memperluas wawasannya dalam pemeriksaan laboratorium.  

Dengan tema tersebut, kegiatan kali ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan mahasiswa 

TLM dalam teori, analisis kesehatan, dan pemahaman mengenai apa itu disruptive era dan abundance era beserta 

tantangan-tantangan yang akan muncul. Acara terdiri dari rangkaian kegiatan perlombaan yaitu Spektanova 

(Spekta Innovation) yaitu Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan Karya Inovatif; Spektory (Spekta Story) yaitu 

Short Movie dan Infografik; Spekscience (Spekta Science) yaitu Olimpiade Tingkat Nasional Teknologi 

Laboratorium Medis; juga acara puncak yaitu Seminar Nasional. 

Dalam acara ini kalangan TLM dituntut untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan 

laboratorium. Dengan demikian, tidak hanya kemampuan akademik saja yang dinilai, tetapi kemampuan dalam 
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melakukan analisis kesehatan serta kreativitas pun dinilai. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara teori, 

praktik dan seni pada mahasiswa TLM. 

Kegiatan ini merupakan program kerja dari Himpunan Mahasiswa Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes 

Bandung yang bekerja sama dengan civitas akademika di setiap institusi kesehatan serta organisasi-organisasi 

mahasiwa bidang Teknologi Laboratorium Medik seluruh Indonesia. 

Kegiatan perlombaan seperti Short Movie, Infografik dan Karya Inovatif ditampilkan pada 29 – 30 

November 2019, sedangkan acara puncak berupa Seminar Nasional dan Pengumuman Kejuaraan dilaksanakan 

pada 1 Desember 2019 di Auditorium Poltekkes Kemenkes Bandung.  

Acara perlombaan Spekta Medika di ikuti oleh institusi Pendidikan Teknologi Laboratorium medis se-

Indonesia diantaranya yaitu UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, UNIMUS, Poltekkes Kemenkes 

Bandung, Stikkes Elisabeth Medan, Stikkes Jhon Paul Pekanbaru, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 

Poltekkes Jakarta 3, Poltekkes Semarang, Stikkes Muhammadiyah Ciamis, Poltekkes Banten, Universitas MH 

Thamrin, Universitas Megarezky Makasar, Stikkes Guna Bangsa, Stikkes Nasional dan masih banyak lagi yang 

lainnya. Acara Seminar Nasional Spekta Medika dihadiri berbagai mahasiswa dari Instansi Pendidikan di 

Indonesia serta dari kalangan para profesi TLM di Indonesia. 

Kegiatan dibuka oleh Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Bandung, Bapak Adang Durachim S.Pd 

M.Kes, Ketua Jurusan TLM yaitu Bapak Entuy Kurniawan S.Si, MKM dan Key Note Speaker Wakil Ketua 1 

Patelki Jawa Barat Ibu Neneng Tuti S, S.Si, MMRS. Acara dibuka di Auditorium Poltekkes Kemenkes Bandung 

Jl.Padjajaran No. 56 Bandung, Jawa Barat. 

Kegiatan perlombaan berlangsung sangat menarik dan diikuti oleh banyak peserta. Acara bergengsi ini 

dilindungi oleh dasar hukum yang kuat serta para juri yang memiliki legalitas dan ahli dalam bidangnya. Juri 

Infografik: DR. Tresna Wiwitan, DRA., M.SI dari Unisba. Juri Short Movie : Askurifa’i Baksin, DRS., MSI dari 

Unisba. Juri Karya Inovatif :  Mr. Abdul Hadi Kadarusno, MPH Dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Ally 

Kafesa, S.ST., M.Si Ketua 3 DPP Patelki dan Ketua Prodi Farmasi Stikes Rajawali Bandung. Juri LKTI : Dr. 

Monna Rozana S.T., M.Phill dari Loka Penelitian Teknologi Bersih, LIPI Indonesia, Kambang Sariadji S.Si, 

N.Biomed dari Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan LITBANGKES, Kemenkes RI, Dr. 

Rahayu Anggraeni, M.Si dari Dosen TLM UNUSA dan Sekertaris kolegium TLM. Juri Olimpiade : Nanang 

Kusama, S.Si Manager Nasional Bagian Mutu Pramita, Iis Herawati, S.Pd., M.Kes dari AIPTLMI, Ally Kafesa, 

S.ST., M.Si dari Ketua III DPP Patelki dan Ketua Prodi Farmasi Stikkes Rajawali. 

Tujuan Olimpiade adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa TLM yang berbasis teori, mengembangkan 

pengetahuan mahasiswa dalam teori, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian 

TLM. Soal Olimpiade dibagi beberapa paket dan dibuat oleh pihak Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Teknologi 

Laboratorium Medis Indonesia  (AIPTLMI). Juara 1 olimpiade diraih oleh Poltekkes Kemenkes Banten, Juara 2 

diraih oleh  Poltekkes Kemenkes Bandung tim I, Juara 3 diraih oleh Poltekkes Kemenkes Bandung tim II. 

Tema perlombaan LKTI yaitu “Inovasi, Pengembangan, dan Optimalisasi Teknologi dalam Peningkatan 

Derajat Kesehatan Nasional” dengan subtema : 
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- Inovasi serta pengembangan teknologi untuk 

upaya preventif, kuratif, ataupun pemantauan 

pasca sembuh pada penyakit kanker. 

- Inovasi dan optimalisasi teknologi dalam 

kesehatan untuk masyarakat terluar dan 

tertinggal. 

- Optimalisasi dalam pemanfaatan teknologi 

untuk upaya menekan kematian ibu dan anak. 

Tujuan diadakannya perlombaan LKTI 

adalah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa 

TLM dan mahasiswa kesehatan dengan memupuk 

daya saing, serta kemampuan berinovasi sebagai 

upaya dalam menjawab kebutuhan tenaga TLM, 

membentuk TLM yang berkualitas, mampu berkompetisi, 

ataupun bekerjasama dengan tetap memiliki integritas 

yang tinggi, mengeksplorasi bakat mahasiswa TLM di 

seluruh Indonesia dalam menulis dan mencipta, sebagai 

ajang kompetensi di bidang kesehatan untuk menstimulasi 

munculnya penemuan-penemuan baru dalam rangka 

membangun kesehatan Indonesia menjadi lebih baik. Para 

Juri LKTI terdiri dari orang orang yang sangat 

berpengaruh pada Jurusan TLM di Indonesia. Juara 1 

LKTI diraih oleh Poltekkes Jakarta 3, Juara 2 LKTI diraih 

oleh Universitas Megarezky Makassar, Juara 3 LKTI 

diraih oleh Poltekkes Kemenkes Bandung. 

Tema Karya Inovatif yaitu “Teknologi Tepat Guna 

dalam Upaya Preventif dan Kuratif untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Nasional". Tujuan diadakannya Karya 

Inovatif yaitu meningkatkan kreativitas mahasiswa kesehatan dalam menyampaikan gagasan untuk dapat 

meningkatkan kualitas kesehatan, mengasah kemampuan mahasiswa kesehatan untuk mengajukan gagasan 

berupa sistem, produk barang, meningkatkan wawasan mahasiswa kesehatan mengenai cara meningkatkan 

kualitas kesehatan yang diwujudkan dengan menghasilkan sistem, produk barang. Juara 1 perlombaan Karya 

Inovatif diraih oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul Lab Life. 

Tema lomba Short Movie yaitu “Kesehatan di Era Millenial” dengan tujuan meningkatkan wawasan peserta 

maupun publik mengenai potret kesehatan baik perkembangan teknologi di bidang kesehatan maupun 

permasalahan kesehatan di Indonesia, khususnya di era atau generasi millennial, memfasilitasi dan menggali 

kemampuan mahasiswa yang memiliki potensi dalam bidang perfilman, menjadi salah satu sarana dan cara dalam 

membangun dan meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap masalah sosial budaya khususnya kesehatan yang 

ada di masa kini, membuka wawasan baik bagi mahasiswa maupun publik umum tentang potret kesehatan yang 

ada di Indonesia khususnya di era modern sekarang ini. Juara 1 lomba Short Movie yaitu Poltekkes Kemenkes 

Semarang dengan judul Penikmat Sibuk dan juara 2 diraih oleh Poltekkes Kemenkes Bandung dengan judul 

Nomofobia. 

Tema perlombaan Infografik yaitu “Epidemiologi Serta Upaya Preventif dan Kuratif dalam Perkembangan 

Penyakit Menular dan Tidak Menular di Indonesia.” Tujuannya adalah meningkatkan wawasan dan gambaran 

data-data faktual berbagai masalah kesehatan dan teknologi kesehatan dalam diagnosis penyakit (menular ataupun 

tidak menular), memberi gambaran visual bagi masyarakat umum maupun peserta lain mengenai data-data faktual 

dan informasi masalah kesehatan dan teknologi terbaru dalam diagnosisnya khususnya yang berkaitan dengan 

penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan wawasan peserta mengenai permasalahan kesehatan dan 
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penyakit yang masih menjadi topik utama di era disruptive. Juara 1 lomba Infografik diraih oleh Yunesya Bintari 

Yudha dari Universitas MH.Thamrin, dan juara 2 diraih oleh Zahran Arya Zidan dari Poltekkes Kemenkes 

Semarang. 
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Spekta Medika 2019 

The Existence of MLT for Facing The Distruptive Era and Welcoming The Abudance Era 

 

Seminar Nasional dengan Tema “The Existance of MLT for Facing The Disruptive Era and Welcoming 

The Abundance Era” diadakan oleh mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Bandung. 

Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dua tahunan Spekta Medika dalam meningkatkan 

eksistensi jurusan serta mempererat ikatan silaturahmi antar mahasiswa TLM Indonesia, para dosen TLM, dan 

para Kolegium TLM.  

Kegiatan ini diadakan pada 1 Desember 2019 dan dibuka oleh Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes 

Bandung, Bapak Adang Durachim S.Pd M.Kes,, dihadiri oleh Ketua Jurusan TLM yaitu Bapak Entuy Kurniawan 

S.Si, MKM dengan Key Note Speaker Wakil Ketua 1 Patelki Jawa Barat Ibu Neneng Tuti S, S.Si, MMRS. Acara 

dibuka di Auditorium Poltekkes Kemenkes Bandung Jl.Padjajaran No. 56 Bandung, Jawa Barat. 

Materi Seminar yaitu : 

1.  Discovering the Medical Issues of Disruptive and Abundane Era disampaikan oleh Acep 

Tantan Hardian, SKM., M.Epid Kepala Bagian Manajemen Karir PT. Biofarma 

2. The Complexity of Health Business and Managerial Planning disampaikan oleh Harianto, S.Si 

Direktur Operasional Laboratorium Klinik Pramita. 

3. The Development of Human Resources to Conquer the Challengs of The Future MLT 

disampaikan oleh Entuy Kurniawan S.Si, MKM Ketua Jurusan TLM Poltekkes Kemenkes 

Bandung. 

4. The MLT’s Perspective in Communicable and Non-Communicable Disease Examination 

Assited by Renewable Technology disampaikan oleh Dr. Arina Novilla, S,Pd, M.Si Lektor 

Stikkes Jendral Ahmad Yani Cimahi dan Dr. Rahayu Anggraeni, M.Si Dosen TLM UNUSA 

dan Sekertaris Kolegium TLM. 

5. Exploring Renewable Technology In Cancer and HIV Examination disampaikan oleh Ivan 

Nathal SV, M.Farm Branch Operasional Supervisor PT. Prodia. 

Tujuan diadakannya seminar Nasional ini untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai profesi 

ATLM dan eksistensi ATLM dalam menghadapi era disruptive dan menyambut era selanjutnya (Abundance era), 

meningkatkan wawasan peserta mengenai disruptive era dan abundance era serta tantangan dan permasalahan 

yang timbul di kedua era tersebut, meningkatkan wawasan peserta mengenai precission medicine sebagai salah 

satu wujud nyata era digitalisasi serta mengenai penegakkan diagnosa kanker dengan teknologi-teknologi terbaru 

khususnya pada distruptive era dan abundance era, mengetahui dan meningkatkan wawasan peserta mengenai 

cara dan strategi dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM)  dalam bidang kesehatan dan turut 

membangun SDM kesehatan yang berkualitas di bidang TLM dalam mengahadapi era distruptive dan abundance, 

dan untuk meningkatkan wawasan peserta mengenai bisnis di dunia kesehatan dan planning bisnis serta sistem 

manajemen yang diperlukan dalam dunia kesehatan khususnya ATLM. 

Materi yang disampaikan sesuai dengan kompetensinya masing masing. Seminar Nasional berlangsung 

sangat meriah karena seminar tersebut dihadiri kurang lebih 1.000 orang mahasiswa  dan profesi TLM Analis 

Kesehatan di Indonesia. 
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Latihan Gabungan Nasional Relawan Kegawatdaruratan Bencana  Tahun 2019 

(LATGABNAS) 

      

  

Bencana alam adalah peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan serta penghidupan masyarakat 

yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 

No.24/2007) 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, selama tahun 2018, terjadi 1.999 kejadian 

bencana  di Indonesia dan memprediksi ada lebih 2.500 kejadian bencana pada 2019. Prediksi ini dikeluarkan 

semata-mata sebagai bentuk antisipasi sehingga ada kesiapan dalam menanggulangi bencana (BNPB, 2018). 

Berdasarkan data tersebut, untuk membentuk sumber daya manusia yang mampu andil dan ikut serta dalam 

upaya penanggulangan bencana, Poltekkes Kemenkes Bandung melalui SATGAS PB dan WP menyelenggarakan 

LATIHAN GABUNGAN NASIONAL RELAWAN KEGAWATDARURATAN BENCANA (LATGABNAS) 

sebagai fasilitator masyarakat, khususnya tenaga kesehatan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

kegawatdaruratan dalam penanggulangan bencana. 

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan peran serta masyarakat khususnya tenaga kesehatan 

dalam upaya penanggulangan bencana dapat meningkat sehingga dapat memimalisasi kerugian atau korban jiwa 

pada saat terjadinya bencana. 

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Wabah Penyakit (Satgas PB dan WP) Poltekkes Kemenkes 

Bandung merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bergerak dalam pembinaan soft skill mahasiswa, 

khususnya dalam sikap dan kepedulian terhadap berbagai kondisi sosial kemanusiaan, sebagai laboratorium 

berlatihan untuk mahasiswa dari seluruh jurusan di Poltekkes Kemenkes Bandung dan menyelenggarakan 

Tridharma Perguruan Tinggi : Pendidikan , Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.  

 

Latihan Gabungan Nasional Relawan Kegawatdarurat Bencana merupakan program kerja dari UKM Satgas 

PB dan WP Poltekkes Kemenkes Bandung yang bertujuan menumbuhkan kepekaan generasi muda terhadap 

potensi bencana yang akan terjadi di daerah masing-masing dengan penuh loyalitas, professional, dan manusiawi. 

Latihan Gabungan Nasional Relawan Kegawatdaruratan Bencana LATGABNAS digelar pada tanggal 5–7 

Desember 2019. Hari pertama kegiatan yaitu Seminar dilaksanakan di Auditorium Direktorat Poltekkes 

Kemenkes Bandung, Jalan Padjajaran No 56 Bandung. Hari kedua dengan agenda pelatihan disertai simulasi 

nyata penanganan kegawatdaruratan bencana dilaksanakan di Desa Wisata Alam Kp. Tajur Desa Pesanggrahan 

Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, mengambil tema BRIGTHER (Brave in Humanity Disaster Recuer). 

 

 

Peserta kegiatan LATGABNAS tahun 2019 terdiri dari dosen, masyarakat umum, dan mahasiswa dari 

institusi kesehatan dan non kesehatan yang tertarik untuk mengikuti kegiatan kemanusiaan di bidang 

kebencanaan. Kegiatan ini diikuti 144 orang peserta. Seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan 

pelatihan dengan baik. 
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Kegiatan LATGABNAS gabungan metode pelatihan in door dan out door. Kegiatan in door seperti seminar 

pada hari pertama dan kegiatan out door dala bentuk demonstrasi dan simulasi yang di rancang menyerupai situasi 

bencana yang sesungguhnya seperti alat-alat yang digunakan,  pasien asli dan medan jalur yang curam namun 

tetap mengutamakan keamanannya dalam melakukan simulasi 

 .   

Materi dan narasumber LATGABNAS Tahun 2019 terdiri dari Kasubid Kesiapsiagaan Pusat Krisis 

Kesehatan, Kemenkes RI, dr. Al Ghazali Samapta, MARS, MHKes dengan materi tentang Manajemen Bencana 

Penanggulangan Krisis Kesehatan; Ketua Dewan Pembina Satgas PB dan WP Poltekkes Kemenkes Bandung, 

Haris Sofyan., S.Kep.Ners., M.Kep dengan materi Triage dalam Keperawatan Bencana dan Gawat Darurat; Ketua 

Himpunan Perawat Gawat Darurat & Bencana Indonesia Jawa Barat, dengan materi Manajemen Bencana; Dinas 

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Asep Saepudin, dengan materi Teori Terjadinya Api 

dan Cara Evakuasinya; Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Dr.Ir. Supriatno, MM, dengan materi 

Strategi dan Koordinasi Penanganan Bencana di Jawa Barat; Koordinator Tim Tanggap Darurat PT Bio Farma, 

Dodi Hidayat, SE, dengan materi Dapur Umum Lapangan dan Trauma Healing ; Fasilitator Satgas PB & WP 

Poltekkes Kemenkes Bandung dengan materi Dasar-Dasar Bantuan Hidup Dasar oleh Willy Pamungkas, 

Amd.Kep, materi Evakuasi & Transportasi oleh Yogasliana Fathudin, materi Management Trauma Fisik Splinting 

& Bandages oleh Sehabudin Salasa. 

  

Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar walau hujan yang mengguyur dari malam tidak mematahkan 

semangat dan antusias peserta. Jalur simulasi yang digunakan mengalami perubahan karena longsoran akibat 

hujan sore sampai dengan dini hari mengakibatkan simulasi dimulai pada dini hari. Kegiatan pada simulasi dibagi 

dua tim. Tim pertama adalah Tim Reaksi Cepat untuk melihat kondisi lokasi, melakukan Bantuan Hidup Dasar 

sambil menunggu Tim Bantuan. Tim kedua adalah Tim Bantuan yang akan membawa peralatan yang dibutuhkan 

di lokasi. 

    

Latihan Gabungan Nasional Relawan Kegawatdaruratan Bencana Tahun 2019 menjadi pengalaman yang 

sangat berkesan bagi peserta ataupun Satgas PB & WP, Loyalitas, Profesional Manusiawi [Kontributor: 

Arsyifanni (Mahasiswa Jurusan Promosi Kesehatan , Poltekkes Kemenkes Bandung)] 
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Di era globalisasi ini kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi  di kalangan 

masyarakat  baik anak-anak, remaja sampai 

orang dewasa sangat meningkat pesat  dalam 

memenuhi kebutuhan untuk mengakses dunia 

maya. Keberadaan teknologi yang sangat 

dibutuhkan ini memudahkan kita mengakses 

segala sesuatu kapan pun dan di mana pun. 

Semua informasi yang kita butuhkan bisa 

langsung kita dapatkan dengan mudah tanpa 

harus “ribet”. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), mencatat 

saat ini ada 3,9 miliar orang atau lebih dari 

setengah populasi dunia telah menggunakan 

internet. Angka ini merupakan angka yang 

melebihi setengah populasi dunia. Terbukti 

dengan semakin banyaknya anak maupun remaja 

yang “kecanduan internet” hal ini pun tidak 

menutup kemungkinan orang dewasa juga 

kecanduan internet. 

Melihat kekhawatiran ini, maka dari itu 

pihak Himpunan Mahasiswa Poltekkes 

Kemenkes Bandung Prodi Keperawatan Bogor 

bekerja sama dengan Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Bandung Prodi Keperawatan Bogor 

mengadakan Seminar Kesehatan Nasional 2020 

dengan tema “Optimalisasi Penanganan Adiksi 

di Era 4.0”. Seminar yang diadakan di Salak 

Padjajaran Hotel pada tanggal 4 Januari 2020 ini 

mengundang Dr.dr Kristiana Siste Kurniasanti, 

SpKj(K) dari Departemen Medik Kesehatan Jiwa 

RSCM-FKUI sebagai pembicara utama dengan 

topik pembahasan Mengenal Adiksi Internet di 

Era 4.0.  

 

Beliau memaparkan bahwa adiksi internet 

merupakan suatu pola penggunaan jaringan 

internet secara berlebihan yang disertai oleh 

pengendalian diri yang buruk dan pikiran yang 

obsesif untuk selalu menggunakan jaringan 

internet secara maladaptif. Oleh karenanya 

pencegahan umum yang dapat dilakukan yaitu 

salah satunya dengan cara mengedukasi 

penggunaan internet secara sehat. Selain itu, 

dapat juga membatasi atau memilah konten yang 

sesuai dengan umur pengguna demi menghindari 

konten negatif yang secara mudah dilihat oleh 

anak-anak yang belum cukup umur maupun 

remaja. 
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Adapun pembicara lain sebagai narasumber dalam seminar ini adalah Ns. Soimah, S.Kep., 

M.Kep., Sp.Kep.J yang merupakan Kepala Ruang Inap Psikiatri RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dan 

Ns. Tantri Widyarti Utami, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J yang merupakan dosen Poltekkes Kemenkes 

Bandung Prodi Keperawatan Bogor. Rangkaian kegiatan lain yang turut memeriahkan kegiatan ini yaitu 

adanya penampilan Seni Teater dari UPT Poltekkes Kemenkes Bandung Prodi Keperawatan Bogor. 

“Banyak hal yang bisa diambil sebagai pelajaran, baik itu menyangkut ke-profesional-an dalam 

organisasi, ataupun pengalaman berharga dalam mencari ilmu untuk pengalaman di masa depan. 

Harapannya semoga Seminar Kesehatan Nasional selanjutnya akan lebih banyak sabar dan usaha untuk 

semua yang berjuang, dan semoga Seminar Nasional selanjutnya akan semakin berkembang juga lebih 

berkualitas,” kata Sharly Azizah, ketua pelaksana Seminar Kesehatan Nasional 2020. 
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KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ERA MILENIAL 

SEMINAR KESEHATAN NASIONAL JURUSAN KEBIDANAN BANDUNG  

POLTEKKES KEMENKES BANDUNG 

 

Seminar nasional menjadi kegiatan rutin tahunan di Jurusan Kebidanan Bandung. Pada kesempatan ini, 

Himpunan Mahasiswa (HIMA) Jurusan Kebidanan Bandung Poltekkes Kemenkes Bandung mengadakan seminar 

nasional yang bertemakan “Kesehatan Reproduksi Remaja Era Milenial”. Seminar ini dilaksanakan pada Minggu, 

12 Januari 2020 di Fave Hotel Hyper Square, Pasirkaliki Kota Bandung. Seminar ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui fakta penggunaan sosial media oleh remaja milenial, mengetahui fungsi remaja dalam menggunakan 

sosial media untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, dan juga peran bidan dalam pendekatan kepada remaja 

untuk meningkatkan kesehatan reproduksi serta dampak penggunaan cybernet terhadap kesehatan reproduksi 

remaja.  

 

Sasaran seminar ini yaitu remaja di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA), mahasiswa kesehatan, mahasiswa kebidanan, dan bidan. Dalam seminar ini, ada sekitar 250 peserta 

seminar nasional yang hadir, termasuk alumni Kebidanan Bandung Poltekkes kemenkes Bandung. Seminar ini di 

buka dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Poltekkes Kemenkes 

Bandung. 
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.  

 

 

Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung memberikan apresiasi bahwa kegiatan seminar nasional yang 

diadakan oleh HIMA harus terus didukung, karena pada saat kegiatan seminar soft skill mahasiswa dapat terasah. 

Narasumber dalam seminar nasional ini diantaranya dr. Egi Azhar Rafsanjani (General Practitioner RSUD Kota 

Bandung) yang memberikan materi seputar fungsi remaja dalam menggunakan sosial media untuk meningkatkan 

kesehatan reproduksi, Larasati Ayu Pidari Budiadi, M.Psi (Psikolog Pusat Konseling Universitas Padjadjaran) 

yang konsen terhadap adaptasi perkembangan remaja dalam perkembangannya untuk meningkatkan kesehatan 

reproduksi;  Wiwin Widayani, S.ST., M.Keb. (Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Bandung 

Poltekkes Kemenkes Bandung) yang memberikan materi terkait peran bidan dalam meningkatkan kesehatan 

reproduksi; Dr. Sitti Hikmawaty, S.ST., M.Pd. (Anggota KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang 

memaparkan materi seputar kesehatan reproduksi dalam perspektif perlindungan anak. Dalam seminar ini turut 

hadir juga perwakilan dari DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Bandung dan 

Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung.  

Dalam kegiatan seminar, peserta yang hadir turut antusias mengikuti jalannya kegiatan demi kegiatan. 

Para peserta juga sangat aktif pada saat sesi tanya jawab dengan narasumber. Karena memang pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi pada remaja itu sangat diperlukan, terlebih sekarang zaman semakin canggih dengan 

adanya alat teknologi informasi, dan sebagainya. Remaja harus mengetahui terkait tentang bagaimana cara 

mereka melindungi dan menjaga kesehatan reproduksinya, jangan sampai terjerumus ke dalam lubang yang 

membahayakan, seperti contoh pada zaman sekarang pergaulan bebas dapat menimbulkan resiko kehamilan usia 

dini. Oleh karena itu, sejak anak menginjak usia remaja harus dipupuk dengan pengetahuan terkait kesehatan 

reproduksi supaya mereka dapat menjaga kesehatan reproduksinya. [Kontributor: Salsabila Nursyahbani, 

Mahasiswa Jurusan Kebidanan Bandung Poltekkes Kemenkes Bandung] 
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Tulisan Artikel 

SEMINAR NASIONAL PROMOSI KESEHATAN 2019 

 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi keynotes speaker dalam Seminar Kesehatan Nasional 
yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Promosi Kesehatan, pada Sabtu, 18 Januari 2020, 
bertempat di Aula Timur Gedung Sate, kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat. Seminar ini mengusung 
tema “Preparing Golden Period For Healthy Generation In The 4.0 Era”. Hal tersebut didasari oleh 
prevalensi stunting yang tergolong masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, 
empat dari sepuluh anak di Indonesia mengalami stunting, di sisi lain Indonesia sedang bersiap 
menghadapi era 4.0. Maka dari itu diperlukan perbaikan dalam pelayanan kesehatan dalam rangka 
penurunan angka stunting untuk mencapai generasi unggul pada era 4.0. 

Dalam paparannya, Ridwan Kamil mengatakan bahwasannya tenaga kesehatan di masa depan 
hendaknya memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memberikan pelayanan yang komprehensif pada 
masyarakat. Beliau mengatakan bahwa ke depannya, inovasi artificial intelligent dalam bidang pelayanan 
kesehatan harus mampu dikolaborasikan dengan konsep “Negara datang kepada warga”, untuk mencapai 
Jawa Barat juara lahir batin dan Indonesia emas pada tahun 2045. Seminar promosi kesehatan kali ini 
dihadiri lebih dari 250 peserta mulai dari mahasiswa umum hingga kalangan tenaga kesehatan dari 
berbagai wilayah di Indonesia. 

Acara resmi dibuka dengan prosesi pemukulan gong oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Kirana Pritasari, MQIH. Pada seminar ini, dr. Kirana 
Pritasari, MQIH turut menjadi pemateri dengan dimoderatori langsung oleh Direktur Poltekkes 
Kemenkes Bandung, Dr. Ir. H. R. Osman Syarief, MKM.  

“Ke depannya tenaga kesehatan harus mau dan mampu untuk menyesuaikan pelayanan kesehatan 
dengan masalah terkait perilaku kesehatan pada karakteristik manusia di era 4.0, di mana para 
manusianya mulai memanfaatkan kecerdasan buatan”, ujar dr. Kirana saat sedang memberikan materi 
mengenai kesehatan berbasis teknologi digital. Beliau pun menambahkan, bahwasannya percepatan 
penurunan masalah kesehatan seperti stunting, AKI-AKB, serta penguatan gerakan masyarakat pada era 
ini harus dilakukan secara komprehensif dengan pengutamakan aspek promotif dan preventif dengan 
melibatkan seluruh sektor. 

Seminar dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Ketua PPPKMI Pusat, Dr. dra. Rita Damayanti, 
MSPH, yang menitikberatkan materi mengenai peningkatan kompetensi SDM promosi kesehatan dan 
harmonisasi antargenerasi untuk menjadi pendidik dan promotor kesehatan pada era 4.0 dengan 
pendekatan komunitas dan kemampuan human literacy. 

Pemateri ke tiga oleh Ketua Jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung, Ridwan 
Setiawan, S.Kp., M. Kes. yang membawakan materi dengan judul “Strategi Tenaga Promotor Kesehatan 
Pada Era 4.0”. Menurutnya, kondisi saat ini, tenaga kesehatan dihadapkan pada perubahan pola penyakit 
disertai laju perkembangan ekonomi dan politik. Maka dari itu, dalam seminar ini beliau menyampaikan 
pesan-pesannya dalam melakukan berbagai strategi kepada para tenaga kesehatan khususnya promotor 
kesehatan. Strategi tersebut meliputi advokasi, bina suasana, dan perberdayaan masyarakat yang 
ditunjang dengan sistem digital. 

Materi ke lima diberikan oleh Dosen Fakultas Desain Visual (DKV) BINUS, Iwan Setiawan, S.sn., 
M.sn. dengan judul inovasi dan pemanfaatan media promosi kesehatan digital pada era 4.0. 
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Pada akhir rangkaian seminar, Yola Rahmawati selaku ketua pelaksana menyampaikan rasa 
syukurnya atas seminar yang telah terlaksana dengan lancar. "Alhamdulillah seminar ini bisa berjalan 
sesuai dengan rencana. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pengisi kegiatan seminar khususnya 
teruntuk Bapak Ridwan Kamil selaku keynote speaker dan para narasumber yang telah bersedia hadir 
dalam seminar promosi kesehatan. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih atas antusias para peserta 
atas adanya kegiatan ini. Harapannya, semoga di tahun berikutnya, Jurusan Promosi Kesehatan bisa 
mengadakan seminar internasional”, imbuh Yola di akhir wawancara. [Kontributor: Annisa Azhari, 
Mahasiswa Jurusan Promosi Kesehatan] 
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Hari Gizi Nasional ke-60 

“.... Makanan yang sehat dan rakyat pun ‘kan sehat 

Menghasilkan negara yang kuat 

Makanan yang aman dan berigizi seimbang 

Badan ‘kan sehat dan kuat.” 

Begitulah cuplikan lagu pembukaan yang dibawakan oleh tim paduan suara mahasiswa Jurusan Gizi 
yang pagi itu berjumlah seratus orang. Usai beberapa iringan lagu, tak berapa lama terdengar pula hentakan 
musik di tengah-tengah pelataran area Gedung Sate. Minggu pagi, 26 Januari 2020 memang tidak begitu 
cerah, tetapi masyarakat sekitar, para mahasiswa, dan beberapa anggota PERSAGI terlihat amat bergairah 
mengikuti senam Zumba. Senam tersebut mengawali kegiatan Hari Gizi Nasional di kota Bandung. Jika senam 
Zumba dapat membuat tubuh tetap bugar, makanan yang bergizi dapat membuat kondisi tubuh tetap stabil. 
Seperti cuplikan dalam lagu Mars Gizi… makanan bergizi seimbang membuat tubuh tetap sehat dan kuat. 
Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi negara yang kuat karena tubuh sehat yang dimiliki segenap 
rakyatnya. Namun, bukan hanya sebatas lirik lagu, harapan tersebut mesti diwujudkan oleh seluruh insan 
Indonesia terutama pemuda-pemudinya. Berlandaskan tekad memajukan negeri melalui perbaikan gizi, 
terselenggaralah acara peringatan Hari Gizi Nasional ke-60 di mana hari gizi sendiri diperingati setiap tanggal 
25 Januari di Indonesia. 

Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari upaya promosi. Melalui tema 
“Gizi Optimal untuk Generasi Milenial”, dalam peringatan hari gizi tahun ini, Kementerian Kesehatan memiliki 
tujuan meningkatkan pengetahuan generasi milenial untuk sadar gizi dan kesehatan. Selain itu, ditargetkan 
terjadi penyebarluasan informasi tentang pentingnya gizi optimal dalam mewujudkan pembangunan SDM 
berkualitas dengan adanya peringatan ini. Dihadiri masyarakat umum, penyelenggara yaitu Mahasiswa 
Jurusan Gizi bekerja sama dengan PERSAGI mengadakan talkshow tentang tema yang diusung Kemenkes. 
Animo penonton dalam mendengarkan bahkan tampak puluhan meter jaraknya dari panggung. Beberapa 
terlihat begitu serius menyimak talkshow yang dimoderatori oleh bu Mira−salah seorang dosen dari Poltekkes 
Kemenkes Bandung−tersebut. Adapun dalam talkshow ini, penyelenggara mengundang Ibu Sri Sudartini, 
MPS. seorang Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Euis 
yang merupakan perwakilan dari TP PKK Provinsi Jawa Barat, dan Bapak Suparman, Ketua DPD PERSAGI 
Jawa Barat sebagai narasumber. Hadir pula Ibu Miranti Gutawa S. DCN, M.Sc.−ahli gizi senior dari Rumah 
Sakit Hasan Sadikin− dan Bapak Dr. Ir. H. Osman Syarief, MKM−Direktur Poltekkes Bandung− pada 
pembukaan talkshow untuk memberi sambutan. 

Perlu diketahui bahwa kebutuhan gizi seseorang harus dipenuhi mengingat banyaknya kejadian stunting 
dan wasting terutama pada bayi dan anak-anak. Bahkan kini Indonesia sedang menghadapi masalah yang 
disebut dengan triple burden yaitu bukan hanya terjadi stunting dan wasting, melainkan kejadian obesitas pun 
kian meningkat. Meski terjadi penurunan prevalensi stunting dan wasting, Indonesia masih berada di titik kritis 
atau angka kejadiannya masih sangat tinggi menurut ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Di sisi lain, 
pemenuhan gizi yang tidak optimal dapat menyebabkan seseorang mudah terkena penyakit degeneratif atau 
penyakit tidak menular. Dengan demikian, jika masalah-masalah gizi ini tidak diselesaikan, generasi milenial 
tidak dapat menjadi generasi yang produktif dan generasi penerus ke depannya tidak dapat menjadi generasi 
emas. Jangan sampai Indonesia gagal menikmati bonus demografi pada tahun 2045. 

Mengutip dari salah satu pernyataan dalam talkshow, keluarga merupakan fondasi utama seseorang 
memiliki kebiasaan makan yang baik sehingga orang tersebut memiliki tubuh yang sehat. Dari keluargalah 
seseorang dapat mengenali beragam jenis makanan termasuk buah dan sayur. Salah satu pembahasan 
dalam talkshow yaitu mengenai pentingnya mengonsumsi buah dan sayur. Bersama Arfisyah Muwahidah, 
seorang mahasiswi berprestasi alumni Poltekkes Bandung serta Netanya dan Arya sebagai Juara Duta Gizi 
Kota Bandung tahun 2019 dari SMAN 5 Cimahi, pembahasan tersebut bisa dibilang sukses menciptakan 
atmosfer yang menarik bagi anak-anak yang diwakili oleh Forum Anak Kota Bandung. Menghadirkan 
narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, talkshow ini pada intinya bertujuan mengajak masyarakat 
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untuk lebih menyadari makanan apa yang dikonsumsinya, apa itu makanan yang bergizi seimbang, dan 
bagaimana caranya memenuhi kebutuhan gizi harian. 

Sebagai acara yang berorientasi pada masyarakat umum, tentunya peringatan Hari Gizi mengadakan 
pelayanan kesehatan gratis. Setiap pengunjung yang datang diminta untuk mengisi formulir agar bisa 
memeriksakan kesehatannya di stan-stan yang telah disediakan. Terdapat beberapa stan yang bisa dikunjungi 
yaitu dari sudut pandang penonton di sisi dalam sebelah kanan panggung ada pemeriksaan kebugaran 
dengan tes kekuatan otot, tes keseimbangan, step test kebugaran, dan tes jantung paru bersebelahan dengan 
pemeriksaan lemak tubuh, tekanan darah, dan kadar Hb. Kemudian, di sebelahnya lagi terdapat stan 
pemeriksaan mata berupa tes visus dasar dan refraksi. Selanjutnya, ada stan smoke analyze dan terakhir stan 
bimbingan SADARI atau Periksa Payudara Sendiri sebagai deteksi dini kanker payudara. Stan yang cukup 
mendapat perhatian pengunjung adalah stan smoke analyzer di mana alat tersebut dapat mendeteksi kadar 
suatu zat kimia berbahaya dalam paru-paru terutama pada perokok pasif.  

Sementara itu, di sisi kiri panggung terdapat dua puluh ahli gizi yang siap melayani konsultasi gizi secara 
gratis. Pengunjung terlihat memenuhi kursi-kursi yang disediakan di depan ahli gizi. Mereka tanpa ragu 
mengemukakan masalah terkait gizi, lalu para ahli gizi memberikan saran yang sesuai dengan masalahnya 
bagi setiap pengunjung. Tidak sedikit dari mereka yang bertanya perihal cara menurunkan atau menaikkan 
berat badan yang baik, bertanya tentang pilihan makanan atau diet penyakit tertentu, ada pula yang sekadar 
berkonsultasi perihal anaknya yang susah makan. Dengan konsultasi gizi gratis ini, diharapkan masyarakat 
tahu mengenai masalah gizi yang sedang dihadapi dan dapat menyelesaikannya. Lebih dari itu, konsultasi ini 
bertujuan untuk mengenalkan profesi ahli gizi bahwa terdapat mereka yang siap membantu masyarakat dalam 
hal gizi dan makanan. 

Di samping pelayanan kesehatan dan konsultasi gizi gratis, dalam acara ini juga terdapat pameran 
produk inovasi pangan lokal. Olahan-olahan yang dipamerkan di antaranya cookies bayam sorghum; snack 
bar kacang hijau, kacang kedelai dan biji Chia; bahkan ada pula kreasi-kreasi makanan olahan dari daun kelor 
yaitu batagor daun kelor; nugget daun kelor; dan es cendol dengan tambahan daun kelor. Beberapa makanan 
diolah sedemikian rupa dengan tujuan tertentu bagi kesehatan, misalnya crackers Ready To Use Therapeutic 
Food sebagai makanan tambahan balita dengan gizi kurang; cookies tepung ganyong, tepung daun dan biji 
kelor sebagai alternatif makanan tambahan balita stunting; es krim laktogenik dari campuran daun katuk dan 
alpukat sebagai pelancar ASI; serta es krim tape ketan hitam sumber serat dan antosianin untuk penderita 
konstipasi bagi anak usia prsasekolah. Olahan-olahan tadi merupakan hasil kreasi dan penelitaan mahasiswa 
serta dosen Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bandung.  

Pameran produk tersebut dihadiri pula oleh S1 Ilmu Gizi STIKES Immanuel. Mereka menghidangkan 
makanan-makanan yang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan. Terdapat mie dan es krim berbahan dasar 
spirulina, mie dari ubi ungu, cookies daun katuk, cookies tepung komposit, dan bakso goreng sebagai sumber 
zat besi, serta es krim berbahan dasar bunga telang dan es krim daun katuk. Di antara produk-produk dari 
Poltekkes Bandung dan STIKES Immanuel, tersaji sistik likers dari Nutricious, sebuah cemilan sehat berbahan 
utama hati ayam. Beragam olahan makanan tadi dapat dinikmati pengunjung dengan mencoba testernya dan 
bila tertarik pengunjung bisa membelinya. Selain enak, produk-produk pangan inovasi tersebut juga 
menyehatkan dengan kandungan zat gizi tertentu di dalamnya.  

Masih di area pelataran Gedung Sate, acara semakin meriah dengan adanya lomba kreasi buah dan 
sayur. Lomba tersebut diikuti DPP PERSAGI setiap cabang se-Jawa Barat mulai dari persagi Cimahi hingga 
Sumedang dan Sukabumi. Para bapak dan ibu anggota PERSAGI begitu kreatif dalam merangkai buah dan 
sayur yang disediakan panitia. Mereka begitu yakin dapat memenangi lomba dengan kreasi warna, bentuk 
hingga, isinya. Akhirnya DPP PERSAGI cabang Cianjur berhasil menjuarai perlombaan. Mereka mendapat 
penghargaan berupa sertifikat dari panitia lalu melakukan foto bersama. Untuk mengabadikan momen di acara 
peringatan Hari Gizi, pengunjung dapat melakukan swafoto di sekitar panggung. Sebuah photobooth pun 
sudah disiapkan bagi siapa pun yang ingin berfoto. 
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Lomba Debat Bahasa Indonesia 

 

BEM-KM Poltekkes Kemenkes Bandung menggelar kompetisi Debat Bahasa Indonesia Se-Jawa Barat, Sabtu 

25 Januari 2020 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati bulan Bahasa.  

Lomba debat yang berlangsung di Direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung dari pagi hingga petang ini 

menggunakan sistem debat British Parlimentary. Dalam setiap sesi terdapat dua kubu, Pemerintah dan Oposisi, 

yang terdiri dari empat anggota dan disaksikan oleh tiga orang juri.  

 

Final Debat Bahasa Indonesia berlangsung di Auditorium Poltekkes Bandung, Sabtu (26/01/2020) 

Menariknya, lomba debat ini tidak hanya untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung, tetapi ada juga 

peserta dari mahasiswa lain salah satunya Institut Teknologi Bandung.  

 

Penerima Penghargaan Pemenang Lomba Debat Bahasa Indonesia berlangsung pada acara Seminar 

Nasional Kesehatan di Teater Gizi Poltekkes Bandung, Minggu (27/01/2020).  

Di Babak final Tim Debat Promosi Kesehatan Poltekkes Bandung berhadapan dengan Tim Debat Gizi 

Poltekkes Bandung, Tim Debat Kesehatan Lingkungan Poltekkes Bandung dan Tim Debat Institut Teknologi 

Bandung, hingga akhirnya didapatkan Juara 1 dari Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bandung, Juara 2 dari 

Jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung, Juara 3 dari ITB, dan Juara Harapan dari Jurusan 

Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. 
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Lebih dari 200 Pemuda Jabar pelajari SDG’s 2030 di Kota Bandung 
 

Menjadi tantangan utama ketika perkembangan zaman semakin hari semakin pesat. Sebagai seorang 
manusia yang dituntut untuk berkembang sesuai keadaan, pengkajian lingkungan sekitar dan pengetahuan yang 
memadai belum cukup menangani tantangan zaman. Tidak ada kata lelah, yang ada bagaimana memposisikan diri 
menghadapi tantangan yang ada dengan mendahulukan prioritas kepentingan.  

Untuk meningkatkan akses komunikasi dan 
informasi, Indonesia meningkatkan efektifitas kerja 
sama dan pengelolaan pembangunan melalui mitra 
pembangunan internasional. Indonesia 
berpartisipasi dalam mewujudkan sebuah komitmen 
global yang dibentuk secara resmi di Markas Besar 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh para 
pemimpin dunia pada tahun 2015, yang merupakan 
tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals) atau biasa disingkat SDG’s 
sebagai kesepakatan pembangunan global. 

Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia 
Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan 
Berkelanjutan”, SDG’s yang berisi 17 Tujuan dan 169 
Target merupakan rencana aksi global untuk 15 

tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan 
melindungi lingkungan. SDG’s berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa terkecuali 
negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDG’s. Berbeda dari pendahulunya 
Millenium Development Goals (MDG’s), SDG’s dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu 
Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi (Termasuk Pemuda), dan sebagainya. 
Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDG,s. Lalu, 
“Kontribusi apa yang dapat dilakukan oleh Pemuda?”. 

Menjawab tantangan yang ada, maka Inovator Nusantara Regional Jawa Barat -notabene merupakan 
organisasi mandiri (Non-Government) berisi pemuda Indonesia yang bermukim di Jawa Barat mengadakan 
seminar Nasional mengenai SDG’s 2030. Diadakannya kegiatan tersebut sebagai kajian untuk mengembangkan 
diri pemuda serta membantu mewujudkan tujuan Sustainable Development Goals di Indonesia, khususnya Jawa 
Barat. 

Seminar Nasional yang digagas oleh Inovator Nusantara Regional Jawa Barat (IN Jabar) ini digelar di 
Auditorium Museum Geologi, Jalan Diponegoro No. 57 Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa 
Barat pada Senin, 27 Januari 2020. Bertemakan “Sustainable Development Goals for our life with IN Jabar”, yang 
merupakan rangkaian acara IN Talk Vol. 1.0 sebagai program IN Jabar di awal tahun 2020. 

Untuk pendaftaran online, dibuka H-3 acara dan ditutup H-2 acara. Adapun Open Registration di hari H 
mulai pukul 13.00 WIB, sedangkan acara dibuka pada 13.30 WIB dengan ragkaian acara : Pembukaan, sambutan 
koordinator IN Jabar  (Fiky Fauzan Indrayana- Mahasiswa D4 Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung), 
acara inti yaitu pemaparan materi secara pararel diandu oleh seorang Moderator dengan pemateri - prof. Zuzy 
Anna S.Si., M.Si Direktur Eksekutif SDG's Center UNPAD yang membahas tentang SDG's poin ke-8 : Kerja layak 
dan pertumbuhan ekonomi. Pemateri kedua- Rizky Isman Kusumah, founder "kita Indonesia" dan alumni 
"Indonesia Mengajar" memaparkan tentang SDG’s point ke-4 : Pendidikan berkualitas. Acara terakhir yaitu 
penutupan dan foto bersama. 

Ketua Pelaksana IN Talk Vol 1.0, Siti Salma menuturkan, antusias peserta dalam seminar ini sangat tinggi. 
Saking tingginya, gelaran SDG’s kali ini diminati lebih dari 300 peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat. “Tetapi 
disayangkan, kami belum bisa memfasilitasi untuk 300+ peserta, maka dari itu, kami tutup pendaftaran saat H-2 
Pelaksanaan. Peserta yang datang antara lain berasal dari Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, 
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Kabupaten Bandung, Sumedang, Kota Depok, Kuningan, Karawang, Subang, Tasikmalaya hingga ada yang dari 
Semarang,” ungkap Siti Salma Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

Dengan adanya IN Talk Vol. 1.0 ini, diharapkan menjadi jembatan dalam upaya mensosialisasikan SDG’s 
2030 kepada masyarakat pada umumnya dan pemuda pada khususnya, serta menjadi landasan membantu 
terwujudnya Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang, dimulai dari diri sendiri. 
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GERAKAN BE LA KESEHATAN PRAMUKA (GEBETAN) 
Pramuka Poltekkes Bandung Bersama Puskesmas Pataruman 
Tema BERAKSI (BERANI CEGAH DAN KENALI HIPERTENSI) 

   

 
 Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Poltekkes Kemenkes Bandung melaksanakan agenda kerja 
Gerakan Bela Kesehatan (GEBETAN PRAMKES) yang merupakan implementasi dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat dan untuk menerapkan pengamalan Trisatya dan Dasa 
Dharma. Dalam kegiatan ini, anggota Ambalan dan Racana berkolaborasi bersama Puskesmas 

Pataruman Jalan Cipatik No 4 Soreang, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala 
Puskesmas Pataruman Lastiyono Eko Putro, SKM, staf dan kader, masyarakat sekitar, pada Sabtu 8 

Februari 2020. GEBETAN PRAMKES kali ini merupakan tahun ke dua bersama Puskesmas Pataruman, 
dengan kegiatannya yaitu GERMAS yang diawali dengan senam pramuka, senam germas oleh Ambalan, 

dan senam sekoper cinta oleh instruktur senam dari Puskesmas  

  

  



PAGE 35 

 

Di lanjutkan dengan penyuluhan tentang Tren Penyakit Tidak Menular Hipetensi oleh Siti Robiatul 
Adawiyah, A.Md. Farm yang merupakan Pradana Putri Pramkes periode 2018-2019. Kegiatan 

berlangsung meriah dan masyarakat sekitarnya ikut berpartisipasi dalam acara yang dipandu oleh 
Rendi Widiansyah,S.Tr.Kes sebagai MC acara yang juga merupakan anggota Racana Pramkes dan 

Sanitarian di Puskesmas Pataruman. 
  

Setelah penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan cek kesehatan oleh Ambalan, lalu membantu 
pelayanan kesehatan di Puskesmas Pataruman.  

  
“Kegiatan Gebetan Pramkes bersama Puskesmas Pataruman ini sangat bermanfaat bagi peserta yang 

hadir,  mulai dari kader, ibu-ibu PKK, guru, anak sekolah, para lansia, dan masyarakat sekitar. 
Kegiatan ini bentuk upaya germas untuk mengajak masyarakat hidup bersih dan sehat dengan 

melakukan aktivitas fisik secara rutin, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan mencegah penyakit-
penyakit tidak menular (PTM), salah satunya hipertensi. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut, 
khususnya untuk Pramuka Poltekkes Kemenkes Bandung itu sendiri untuk menerapkan pengamalan 
Trisatya dan Dasa Dharma. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada  Pramuka Poltekkes Bandung. 

Terus berkarya !!!” ungkap Rendi Widiansyah,S.Tr. 

 
  

PRAMUKA POLTEKKES BANDUNG,  Wira Drisana Bakti Husada 
[Kontributor: Arsyifanni (Mahasiswa Jurusan Promosi Kesehatan , Poltekkes Kemenkes Bandung  
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Lomba 1st International Conference on Traditional Medicine 

 

Lomba 1st International Conference on Traditional Medicine merupakan lomba internasional yang 

diadakan oleh HMJ Jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta, dimana pada acara tersebut Jurusan Farmasi 

POLTEKKES KEMENKES BANDUNG mengirimkan tiga tim sebagai perwakilan. Namun dari tiga tim tersebut 

hanya dua tim yang lolos ke babak final dengan judul “Formulasi Tablet Hisap Dari Ekstrak Nanas (Ananas 

comosus L. Merr)” dan “Formulasi Granul Effervescent Dari Ekstrak Angkak Yang Dibuat Dengan Metode 

Granulasi Basah”. Dimana kedua penelitian tersebut sudah dilakukan sebelumnya oleh mahasiswa angkata 2016 

dan 2015. Masing-masing tim terdiri dari dua orang tingkat 2 dan satu orang tingkat 1.  

Seleksi awal lomba kami diminta untuk membuat 

sebuah abstract dari penelitian tersebut dimulai dari latar 

belakang, metode penelitian, hasil, hingga kesimpulan 

menggunakan bahasa inggris. Dalam pembuatan abstract 

ini kami menemukan beberapa kesulitan seperti 

penyesuaian dengan jurnal lain untuk menemukan latar 

belakang alasan pembuatan sediaan tersebut dan metode 

penelitian yang akan disesuaikan kembali dengan waktu 

yang  pembuatan sediaan. Namun hal tersebut dapat 

diatasi dengan baik karena adanya dosen yang 

membimbing dan memberikan masukkan kepada kami 

dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Selama 

beberapa hari kami menunggu untuk proses seleksi judul, 

dari 36 judul penelitian hanya 5 judul saja yang masuk ke 

bapak final dan pergi ke Solo untuk melakukan promosi serta presentasi penelitian yang dilakukan. 

Setelahnya 2 tim yang berhasil masuk kedalam babak final mulai membuat sediaan, kemasan, hingga 

poster dan perlengkapan yang akan digunakan sebagai media promosi produk. Mulanya kami mengalami kendala 

dalam proses pembuatan karena kami hanya memiliki waktu 5 hari untuk membuat sediaan dan pada waktu yang 

bersamaan anggota kelompok dari tingkat 3 hanya dapat membantu kami pada dua hari pertama dikarenakan 

jadwal PKNT yang berdekatan dengan waktu lomba, sehingga selama sisa waktu tersebut proses pembuatan 

hanya dikerjakan oleh kami berdua. Terdapat banyak masalah yang terjadi pada saat proses pembuatan dan 

evaluasi sediaan granul effervescent dan tablet hisap, sehingga waktu 3 hari yang kami pikir cukup untuk 

mengerjakan sediaan menjadi mundur sampai di hari terakhir persiapan sebelum kami berangkat ke Solo. Namun, 

sekali lagi semuanya dapat teratasi dengan baik karena adanya dukungan dari dosen dan teman-teman yang 

membantu memberikan saran kepada kami selama proses pembuatan sediaan tersebut. 

Setelah kami tiba di Hotel Lor in, Solo, Jawa Timur, panitia perlombaan telah menunggu untuk membantu 

dalam persiapan stand kami. Tak lupa ,panitia memberikan kami arahan mengenai tata tertib dan teknis acara. 

Juri yang dihadirkan tidak hanya berasal dari Indonesia namun adapula ju
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ri yang berasal dari Jerman, Austria dan Malaysia yang seluruhnya 

berjumlah 5 orang. Meskipun terdapat translator selama proses promosi dan perkenalan produk, kami menantang 

diri kami untuk menggunakan bahasa Inggris dalam mempromosikan dan mempresentasikan hasil penelitian serta 

kegunaan sediaan yang kami buat. Ini menjadi suatu pengalaman dan tatangan besar bagi kami sebagai pemula 

dalam mengikuti lomba Internasional. Namun rupanya usaha tersebut tidak mengkhiati hasil, setelah melakukan 

serangakaian acara dalam lomba beberapa juri tertarik kepada produk kami, sehingga kami berhasil meraih First 

Winner untuk judul “Formulasi Tablet Hisap Dari Ekstrak Nanas (Ananas comosus L. Merr)” dan Second Runner 

up untuk judul “Formulasi Granul Effervescent Dari Ekstrak Angkak Yang Dibuat Dengan Metode Granulasi 

Basah”. 

 

Penulis: Regina dan Hana 
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