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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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MEMBANGUN DAYA RESILIENCE MASYARAKAT  

SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID 19 

 

Oleh : Drs. H. Supriadi, SKp, M.Kep, Sp.Kom* 

 
 

Pandemi Covid-19 bukan hanya nampak pada gejala medis belaka, tetapi juga 
gejala multi-dimensional. Dampak pandemi Covid-19 turut memengaruhi segi 
ekonomi, sosial budaya, spiritualitas, hingga psikologis. Kondisi psikologis bisa 
menjadi kendala dalam upaya penanganan Covid-19, kondisi galau, gundah, 
ketakutan, stres, hingga curiga berlebih berpotensi melahirkan perilaku yang tidak 
mendukung imbauan pemerintah. Pemerintah perlu mendukung perilaku 
masyarakat, penanganan Covid-19 objeknya manusia, subjeknya manusia, dan 
yang berperilaku juga manusia. Setiap orang perlu disiapkan untuk memiliki 
penataan diri sebaik mungkin (Penataan hati, penataan pikiran, penataan emosi, 
hingga penataan perilaku). Penataan diri tersebut dalam disebut dengan risilience. 
Resilience merupakan hal dibutuhkan untuk tetap sehat secara mental di tengah 
pandemi Covid-19. Resilience adalah kemampuan seseorang untuk menilai, 
mengatasi, meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari keterpurukan atau 
kesengsaraan hidup. Setiap individu harus tangguh secara fisik, ekonomi, spiritual, 
hingga aspek psikologisnya, karena penanganan Covid-19 titik tumpunya pada 
manusia. 

Untuk mencapai resilience, setiap individu harus sejahtera psikologisnya. 
Masalahnya, pandemi Covid-19 telah datang tiba-tiba merubah berbagai lini 
kehidupan. Kesejahteraan psikologis semakin terancam, karena pandemi Covid-19 
berimbas pula pada sektor ekonomi. Kesejahteraan psikologis akan 
mempengaruhi imunitas yang bisa menangkal paparan Covid-19. Dampak 
pandemi Covid-19 dapat diminimalisir dengan ketahanan dan ketangguhan setiap 
individu, maka harus ditata dengan baik bagaimana setiap orang memiliki 
kesejahteraan psikologis yang excellent, melalui: 
1. Komunikasi risiko menjadi hal yang penting, karena informasi bisa 

memengaruhi perilaku. Jika seseorang bisa terpapar informasi buruk, maka 
kecenderungan gelisah hingga stres yang berlebihan. Misalnya, terlalu takut 
hingga mengajak warga menolak jenazah pasien Covid-19. Namun harus 
diwaspadai terlampau banyak terpapar informasi baik, juga akan membuat 
orang menganggap enteng terhadap penularan Covid-19. Untuk itu upayakan 
hanya menerima informasi tentang Covid-19 dari sumber terpercaya dan 
dipastikan kebenarannya, hindari bertita yang tidak jelas yang membuat 
panik. 

2. Mendukung situasi yang kondusif dengan tidak menyebarkan hoax, mengajar 
orang tidak patuh pemerintah, melanggar protokol kesehatan, hingga 
menstigmatisasi tetangga yang terpapar Covid-19.  Untuk itu upayakan berfikir 
positif dengan pertolongan Allah swt bahwa dengan menjaga daya tahan 
tubuh dan mematuhi setiap himbauan, ancaman Covid-19 akan cepat berlalu, 



berfikir positif bahwa instruksi dirumah aja memberikan peluang semakin 
dekat dengan Allah swt, berfikir positif bahwa setiap takdir Allah swt pasti 
membawa hikmah. 

3. Mulai dari individu menata diri masing-masing secara konsisten dan 
berkelanjutan agar kasus Covid-19 turun secara bermakna, yakni setiap orang 
harus disiapkan mentalnya yang tangguh dan disiplin, tidak egois, tanggung 
jawab, memperbesar empati dan solidaritas. Untuk itu upayakan berusaha 
menjaga kesehatan, sempatkan menghirup udara segar dan merasakan 
kehangatan sinar matahari pagi (berjemur) 

4. Melakukan dan menikmati kegiatan saat berada di rumah dengan: 
a. Tetap bersilaturahmi dengan keluarga dan teman-teman melalui media 

online, membicarakan hal-hal yang lucu 
b. Beribadah dan berdoa, agar hati menjadi tentram 
c. Untuk supaya produktif bekerja dan belajar: 

1) Tetap bangun pagi seperti biasa (mandi, berpakaian rapi dan sarapan) 
2) Siapkan area khusus untuk bekerja atau belajar 
3) Siapkan target yang akan diselesaikan setiap hari 
4) Sediakan waktu istirahat untuk ibadah dan makan 
5) Lakukan apresiasi terhadap diri ketika berhasil menyelesaikan target 
6) Tetap melakukan aktifitas untuk tetap berfikir dengan membaca buku, 

menulis, dan memperbanyak ibadah 
7) Berolah raga yang dapat dilakukan di rumah 
8) Mengembangkan hobi seperti bercocok tanam di area rumah, 

memasak, dll 
9) Lakukan interaksi dengan keluarga dengan berkualitas, seperti diskusi, 

bermain, makan bersama, dll 
d. Menjaga kesehatan tubuh dengan makanan bergizi. Mengkonsumsi 

makanan bergizi salah satunya akan membentuk sistem kekebalan tubuh, 
karena gizi yang baik akan lebih menguatkan sistem kekebalan tubuh 
sehingga akan memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Minum air putih 
hangat 8 gelas/hari. 

e. Menjaga kesehatan lingkungan rumah, dengan: 
1) Menjaga sirkulasi udara di dalam ruangan rumah 

1) Rutin membuka jendela agar sinar matahari masuk dan sirkulasi 
udara terjadi 

2) Membersihkan tirai jendela dengan detergen 2x/pekan (selama 
masa wabah Covid-19 diganti/cuci sesering mungkin) 

3) Membersihkan kusen jendela dan teralis dengan cairan detergen 
4) Mengganti kawat kasa penutup lubang ventilasi dengan yang baru 
5) Polusi udara dari luar jangan masuk ke rumah 
6) Ciptakan rumah bebas asap rokok 

2) Berihkan lantai, dengan menyapu dan mengepel (minimal 1 kali/hari) 
dengan cairan anti septik atau campuran cairan pemutih (mengandung 
chlorin) dengan takaran campuran 50 ml untuk 3-4 liter air. Juka air di 
wadah sudah mulai keruh, ganti dengan yang baru. 



3) Bersihkan tempat tidur 
1) Mengganti sarung bantal dan seprai dengan cadangannya sesering 

mungkin 
2) Mencuci sarung bantal dan seprai dengan detergen  
3) Setelah dibilas, lakukan perendaman dalam campuran cairan 

pemutih sekitar 5-10 menit agar lebih merata terendamnya 
4) Keringkan dengan pengering atau langsung dijemur ditempat yang 

aman dari polusi 
5) Menjemur bantal langsung diterik matahari  
6) Membersihkan kasur dari debu dengan sapu lidi dan dijemur 

langsung diterik matahari atau lakukan penyemprotan cairan khlorin 
pada permukaannya (dosis : 1 tutup pemutih untuk 5 liter air) 

4) Bersihkan dapur, alat masak dan alat makan, dengan: 
1) Pisahkan sisa makanan dalam plastik dan diikat lalu buang di tempat 

sampah (usahakan sediakan tempat sampah yang dibuka dengan 
diinjak, untuk menghindari kontak tangan dan tempat sampah 

2) Mencuci semua peralatan masak dan makan dengan sabun cuci piring 
berkadar pH agak asam (mengandung lemon/jeruk nipis). Pastikan 
kebersihan spons pencuci sebelum digunakan 

3) Semua alat masak dan makan yang sudah dicuci, dibilas dengan air 
mengalir hingga bersih. Setelah dibilas, semua alat masak langsung 
ditiriskan di rak. Untuk alat makan setelah dibilas dicelupkan ke air 
hangat (sekitar 70 C) selama 15 detik. Jangan mengeringkan alat 
makan dengan kain lap. 

4) Setelah alat masak dan makan kering ditiriskan, simpan di rak piring 
yang tertutup rapat 

5) Setelah masak/makan, alatnya langsung dicuci, jangan menumpuk 
piring kotor. 

6) Pastikan meja makan selalu bersih dan dibilas dengan alkohol 
70%/cairan pemutih. Sediakan kain pembersih khusus untuk meja 
dapur dan meja makan (terbuat dari bahan karet spons agar mudah 
dibersihkan dan simpan di wadah tertutup) 

5) Bersihkan Karpet dan Kursi, dengan: 
1) Mencuci karpet/alas lantai dengan detergen dan cairan antiseptik  
2) Mencuci sejadah/alat sholat dengan detergen dan rendam di cairan 

antiseptik secara rutin  
3) Membersihkan (bisa menggunakan vacum cleaner) setiap pagi dan 

sore secara rutin 
4) Melakukan penyemprotan dan pembilasan (dengan cairan antiseptik) 

pada permukaan dan pegangan kursi secara rutin pagi dan sore 
5) Menjemur karpet/alas lantai dan kursi di siang hari dan terkena sinar 

matahari langsung 
6) Bersihkan pakaian, dengan: 

1) Selalu mengganti pakaian tiap pagi dan sore 



2) Bagi pekerja, tidak menggunakan pakaian yang sama berhari-hari 
(contohnya seragam). Gunakan pakaian cadangan agar pakaian yag 
bekas pakai dapat segera dicuci. 

3) Jika dari luar rumah, segera mandi dan ganti pakaian. 
4) Tidak menumpuk pakaian lebih dari semalam, segera cuci pakaian 

kotor 
5) Cucilah pakaian dengan detergen. Gunakan cairan antiseptik pada 

bilasan terakhir 
6) Pisahkan pakaian orang dewasa dan anak-anak dalam proses 

pencucian & penyimpanan 
7) Untuk pengendara motor, pastikan kebersihan kelengkapan yang 

digunakan. Cucilah secara rutin atau semprotkan cairan khlorin 
7) Berihkan alat kerja atau alat belajar, dengan: 

1) Membersihkan laptop/komputer dengan lap pembersih atau kanebo 
yang telah direndam dalam alkohol 70%/cairan pemutih 

2) Membersihkan HP dengan kanebo yang telah direndam alkohol 
70%/cairan pemutih. Dalam kondisi darurat, gunakan tisu basah yang 
mengandung alkohol. Bersihkan layar depan dan bagian belakang HP 

3) Membersihkan meja belajar/kerja dan cover buku dengan kanebo 
yang  telah direndam alkohol 70%/cairan pemutih. Dalam kondisi 
darurat, gunakan tisu basah yang mengandung alkohol. 

8) Menjaga kebersihan diri, melalui: 
1) Kebersihan diri merupakan hal paling utama dalam menjaga 

kesehatan pribadi. Gunakan air bersih untuk membersihkan diri.  
2) Mandi minimal 2 hari sekali dengan sabun, jika memungkinkan dengan 

sabun antispetik  
3) Menyikat gigi dengan benar dan gunakan pasta gigi yang mengandung 

fluoride dan antiseptik herbal 
4) Jika terpaksa tetap kerja di luar, sampai rumah segeralah mandi dan 

mencuci rambut, jangan kontak dengan keluarga sebelum mandi 
5) Selalu menjaga wudhu sepanjang waktu (bagi muslim) 
6) Mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Jangan sentuh 

mulut, hidung dan mata sebelum cuci tangan. Jika tidak ada sabun dan 
air, cucilah tangan menggunakan hand sanitizer 

7) Jika terpaksa keluar rumah dan sedang tidak sehat, selalu gunakan 
masker 

8) Jika batuk & bersin, gunakan lengan atas bagian dalam atau tisu yang 
langsung dibuang 

9) Tidak  meludah di sembarang tempat 
10) Jaga kebersihan dan potong kuku kaki dan tangan 
11) Hindari kebiasaan membersihkan lubang hidung dengan jari dan jika 

terpaksa, segera cuci tangan dengan air mengalir dan sabun 
9) Menjaga kebersihan pangan, dengan: 

1) Mencuci sayur dan buah dengan sabun khusus sebelum dimasak atau 
disimpan 



2) Mencuci cangkang telur dengan sabun khusus sebelum disimpan di 
kulkas 

3) Mencuci daging dan ikan dengan air mengalir hingga bersih (tidak 
ada sisa darah), bilas dengan air hangat sebelum dimasak/disimpan. 

4) Jangan mencampur bahan mentah dan matang di dalam kulkas 
5) Sebaiknya sayur, buah, daging, telur, dll disimpan di wadah khusus 

jika ingin disimpan di dalam lemari es.  
6) Masaklah semua bahan masakan hingga matang. Karena makanan 

setengah matang/mentah berisiko menjadi sumber virus, bakteri dan 
parasit. 
 

10) Jika pesan makanan dari OJOL, maka lakukan: 
1) Sebelum ojek online tiba di rumah, buat kesepakatan untuk 

meletakkan makanan/barang pesanan, misal di pagar atau depan 
pintu  

2) Saat mengambil pesanan, tunggu samapai OJOL pergi atau jika ingin 
menerima langsung, jaga jarak aman (minimal 1 meter) 

3) Gunakan e-money agar terhindar dari virus yang menempel di uang. 
Jika membayar tunai, letakkan di amplop/plastik (jangan memberi 
langsung ke OJOL) 

4) Segera buang plastik pembungkus kemasanan makanan/barang. 
Makanan  dapat dipindahkan langsung ke piring, adapun jika 
berbentuk barang langsung disimpan di rak penyimpanan 

5) Segera cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir agar 
bersih 

6) Nikmati makanan yang sudah dipesan dan ingatkan keluarga 
untuk selalu cuci tangan 

 
* : Penulis adalah Dosen dan Koordinator SPME Pusat Penjaminan Mutu Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Bandung 
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“Covid-19 : Penyakit Baru Akibat Virus Corona  
yang Meggemparkan Dunia”  

 

Kesehatan merupakan faktor pertama dan utama yang mempengaruhi 
kualitas SDM dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam pencapaian 
peningkatan status kesehatan bukan hanya tanggungjawab atau kebijakan dari 
Departemen Kesehatan, tetapi merupakan pengintegrasian dari berbagai 
departemen/institusi serta dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan 
kesehatannya. 

Masyarakat yang sehat akan mampu bekerja produktif dan dapat 
meningkatkan pendapatan keluarga. Faktor kesehatan bukanlah sekedar pelayanan 
pada saat seseorang jatuh sakit, tetapi dipandang pula sebagai modal pembangunan. 

Baru- baru ini, dunia digemparkan dengan jenis virus baru yang menyebar 
sangat cepat. Virus yang dikenal dengan sebutan Virus Corona atau 2019 Novel 
Coronavirus ini, dapat menyerang sistem kekebalan tubuh dengan gejala infeksi 
dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah terinfeksi Virus Corona. 

Apa itu Virus Corona? 

Virus Corona atau 2019 Novel Coronavirus  adalah virus yang menyerang sistem 
pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, 
pneumonia akut, sampai kematian. Pada banyak kasus, virus ini hanya 
menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa 
menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle-East 
Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Virus 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) yang lebih dikenal dengan nama 
Virus Corona adalah jenis baru dari Coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini 
pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini 
menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa 
negara. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada (11/02/2019) telah menetapkan 
nama resmi penyakit yang disebabkan virus baru corona, yaitu Covid-19. Nama yang 
dimunculkan tersebut, diambil dari kata "corona", "virus", "disease (penyakit)", serta 
2019 sebagai penanda waktu ketika wabah terjadi (wabah dilaporkan ke WHO pada 
31 Desember 2019). 

Penyebab Covid-19 

Infeksi Virus Corona disebabkan oleh Coronavirus, yaitu kelompok virus yang 
menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, Coronavirus hanya 
menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, 
virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti MERS, SARS, dan 
pneumonia. 

Ada dugaan bahwa Virus Corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. 
Namun, kemudian diketahui bahwa Coronavirus juga menular dari manusia ke 
manusia. 

Seseorang dapat terinfeksi Coronavirus melalui berbagai cara, yaitu: 
1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita 

Virus Corona. 



2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu, setelah 
menyentuh benda yang terkena air liur penderita. 

3. Kontak jarak dekat dengan penderita, seperti bersentuhan atau berjabat 
tangan. 

Virus Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi lebih berisiko menyerang orang 
tua, serta orang yang sedang sakit atau memiliki kekebalan tubuh lemah. 

Jumlah korban meninggal akibat kasus Virus Corona di Tiongkok yang 
dilaporkan hingga Senin (17/02) mencapai lebih dari 1.770 orang, meningkat 105 
orang dibanding hari sebelumnya degan jumlah kasus baru mencapai 2.048. Dengan 
tambahan kasus baru tersebut, secara total jumlah kasus Corona di Negeri Panda 
yang dilaporkan mencapai 70.548. Lebih dari 94% kasus baru berada di Provinsi 
Hubei, wilayah yang diduga menjadi pusat konsentrasi wabah. 

Sementara dari luar tiongkok, tercatat ada lima korban meninggal akibat 
Virus Corona antara lain berasal dari Taiwan, Filipina, Hongkong, Jepang, dan 
Perancis. Dengan demikian, total meninggal dunia akibat corona mencapai 1.775 
orang. Angka ini dapat berubah, mengingat belum ada vaksin atau obat yang dapat 
menyembuhkan penyakit Covid-19. Penyebaran Virus Corona semakin meluas ke 
seluruh dunia, akibat imigrasi yang datang dan pergi ke Tiongkok. Sehingga Covid-
19 kini menjadi momok kesehatan dunia.  

Gelaja Orang yang Terinfeksi Virus Corona 

Infeksi Virus Corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti 
hidung berair dan meler, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, dan demam, atau 
gejala penyakit infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak 
bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. 

Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang 
terinfeksi Virus Corona, yaitu: 

1. Demam 
2. Batuk 
3. Sesak napas. 

Menurut penelitian, gejala infeksi Virus Corona muncul dalam 2 hari sampai 2 
minggu setelah paparan Virus Corona. 

Kapan harus ke dokter? 

Segera ke dokter bila Anda mengalami atau menemukan gejala Virus Corona pada 
orang lain seperti yang disebutkan di atas, terutama jika gejala muncul 2 minggu 
setelah kembali dari Cina atau negara lain yang positif terinfeksi. Orang yang 
dicurigai terinfeksi Virus Corona harus segera dirujuk ke IGD rumah sakit terdekat 
agar mendapat penanganan yang tepat. 

Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi Virus Corona, dokter akan 
menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien 
bepergian ke wilayah endemik Virus Corona sebelum gejala muncul. 

Bagaimana Cara Pencegahannya? 

Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah Virus Corona. Oleh sebab itu, 
cara pencegahan Virus Corona yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-
faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu: 



1. Hindari bepergian ke Cina atau ke negara lain yang telah ditemukan adanya 
penularan Virus Corona. 

2. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila Anda 
beraktivitas di tempat umum. 

3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang 
mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. 

4. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak 
dengan hewan, cuci tangan setelahnya. 

5. Pastikan Anda memasak daging sampai benar-benar matang sebelum 
dikonsumsi. 

6. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian 
buang tisu ke tempat sampah. 

7. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 
8. Hindari berdekatan dengan seseorang yang sedang sakit. 
9. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. 

Untuk seseorang yang diduga terinfeksi Virus Corona, ada beberapa langkah yang 
bisa dilakukan agar virus tidak menular ke orang lain, yaitu: 

1. Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan. 
2. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila 

tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda 
dengan yang digunakan orang lain. 

3. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda 
sampai Anda benar-benar sembuh. 

4. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang 
sedang sakit. 

5. Hindari berbagi alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan 
tidur dengan orang lain. 

6. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau 
sedang bersama orang lain. 

7. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu 
buang tisu ke tempat sampah. 

Sementara di Indonesia, hingga saat ini belum ditemukan kasus penyakit Covid-19. 
Pemerintah telah bekerjasama dengan kementerian kesehatan, penerbangan, 
Kantor Kesehatan Pelabuhan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan hingga Kementerian 
Imigrasi dalam upaya melindungi seluruh Warga Negara Indonesia dari penularan 
penyakit Covid-19 ini. Sehingga, diharapkan Indonesia dapat mencegah- tangkal 
penularan Virus Corona dari dan dalam Negeri.  

Salam Indonesia Sehat!   

 

 

 

 

Kontributor : @Wiwin Kurniawati 
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Gambar 1. Ilustrasi 
Virus Corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pasien yang 
sedang dirawat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Petugas 
Medis Merawat Pasien di Pusat Konferensi dan Pameran Internasional Wuhan, 

yang diubah menjadi RS sementara 
  



KKP Kelas II Panjang- Lampung Ikut Serta dalam Cegah Tangkal 
Virus Corona di Indonesia 

 

Dunia sedang digemparkan dengan kemunculan penyakit baru, yaitu 
Covid-19. Penyakit ini disebabkan oleh Virus Corona, jenis baru dari 
Coronavirus yang menular ke manusia. Sejak pertama kali penyakit ini 
dilaporkan pada 31 Desember 2019 hingga saat ini, Covid-19 yang berasal dari 
Wuhan, China memakan banyak korban. Tercatat di daerah asalnya Jumlah 
korban meninggal dilaporkan hingga Senin (17/02/2020) mencapai lebih dari 
1.770 orang. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan situasi darurat 
global terkait Virus Corona mematikan yang menyebar dari China. 
“Kekhawatiran terbesar kami adalah potensi penyebaran virus ke negara- 
negara dengan sistem kesehatan yang lebih lemah”, Kata Petinggi WHO, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. Meski demikian, Tedros menyebut tidak 
perlu ada pembatasan perjalanan dan perdagangan dengan China dalam 
upaya membendung penyebaran virus. “Kita semua harus bertindak 
bersama-sama untuk membatasi penyebaran, kita pasti bisa 
menghentikannya bersama- sama”., imbuhnya kemudian. 

Diketahui bahwa Virus Corona telah menyebar ke seluruh dunia. 
Khusus untuk Indonesia, belum ditemukan satupun orang di dalam negeri 
yang terjangkit Virus Corona (Covid-19). Untuk menegaskan bahwa 
Indonesia melakukan pencegahan terhadap masuknya Virus Corona, 
Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran tentang Antisipasi 
Penyebaran Virus Corona di Wilayah Pelabuhan Indonesia pada Rabu, 5 
Februari 2020. Surat edaran itu adalah tindak lanjut dari imbauan di Surat 
Edaran International Maritime Organization Nomor 4204 tentang Tindakan 
Pencegahan dan Penularan Virus Corona atau Novel Coronavirus (2019-
cCOV). 

Surat Edaran ini, menurut Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan 
Pantai (KPLP), Ahmad merupakan penegasan bahwa Kementerian 
Perhubungan memandang serius dan berkomitmen penuh dalam 
mengantisipasi penyebaran Virus Corona yang telah menelan sejumlah 
korban tersebut, khususnya melalui jalur laut. 

Surat Edaran Nomor SE. 5 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh 
Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini berisikan beberapa instruksi untuk 
seluruh Penyelenggara Pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia guna 
melakukan identifikasi yang dibutuhkan terhadap kedatangan semua kapal 
yang melayani pelayaran luar negeri, baik langsung maupun transit, 
khususnya dari negara-negara yang terinfeksi Virus Corona. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal 
(Ditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) telah memerintahkan 
seluruh kantor kesehatan pelabuhan/bandara untuk mengaktifkan Standar 



Operasional Prosedur (SOP) terkait ancaman penyakit. Hal tersebut 
dilakukan untuk mencegah penyebaran Virus Corona. 

"Kami perintahkan seluruh kantor kesehatan pelabuhan untuk 
mengaktifkan SOP terkait dengan ancaman penyakit. Khususnya Virus 
Corona," ujar Sekretaris Ditjen P2P Achmad Yurianto di Kantor Kemenkes, 
Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020). 

Lalu apa yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 
sebagai garda terdepan pencegahan masuknya Virus Corona ke Indonesia? 

Seperti hal nya Kantor Kesehatan Pelabuhan yang lain, KKP Kelas II 
Panjang- Lampung ikut dalam cegah- tangkal penyebaran Virus Corona di 
Indonesia. Dengan wilayah kerja Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bakauheni 
dan Bandar Udara Internasional Radin Inten II. KKP Kelas II Panjang- 
Lampung melaksanakan pencegahan dengan melakukan : 

1. Bandar Udara Internasional Radin Inten II 

Meskipun bukan fokus utama karena bandara ini belum ada 
penerbangan ke Tiongkok, KKP tetap melakukan rekam jejak- 
pengecekan suhu tubuh- hingga pembagian health alert card pada 
penumpang sebagai tindakan pencegahan. Setiap orang yang 
paspornya ada rekam jejak dari Tiongkok 14 hari terakhir atau satu 
bulan, diwajibkan mengisi formulir yang lengkap terkait health alert 
card dan data diri. Meski suhu tubuh normal, tetap dimintai data yang 
lengkap agar KKP mudah memantau. 

2. Pelabuhan panjang 

Menjadi fokus utama, karena keluar masuknya kapal internasional. 
Sehingga sebelum berlabuh, kapal dari negara manapun khususnya 
dari daratan China, di inspeksi di tengah laut 2 mill dari dermaga. 
Inspeksi secara khusus, kapal harus menaikkan bendera kuning 
sebagai tanda sedang di inspeksi, pemeriksaan APD (Alat Pelindung 
Diri) didalam kapal harus lengkap, dan keadaan sanitasi di kapal. Jam 
berapapun kapal akan berlabuh, petugas KKP mendatangi kapal. 
Mengingat pelabuhan Panjang sebagai jalur laut Interasional, 
melayani bongkar muat kotainer kapal yang berasal dari berbagai 
negara terutama China. Untuk itu, detail perjalanan kapal selama 
sebulan ke belakang sangat diperhatikan. 

3. kantor induk (Pelabuhan Kelas II Panjang) 

Selain pasang thermal scanner, juga ada shift separuh di induk dan di 
bandara sebanyak 3-4 orang di shift baru tersebut. Kantor induk 
sebagai tempat vaksinasi orang yang akan bepergian keluar negeri dan 
orang yang telah pulang dari luar negeri. 

4. Pelabuhan Bakauheni 

Untuk di pelabuhan Bakauheni, dipasang thermal scanner di 
pelabuhan eksekutifnya. Meski pelabuhan ini menjadi penyeberangan 



domestik antar pulau, KKP tetap memasang  thermal scanner sebagai 
bukti bahwa KKP hadir dalam pemeriksaan cegah- tangkal penyakit 
Covid-19. 

Dengan penanganan langsung oleh pihak KKP, diharapan seluruh Pelabuhan 
baik di udara maupun air dapat terbebas dari penyebaran Virus Corona yang 
menyebabkan penyakit Covid-19. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk : 

1. Jangan resah dengan hadirnya Virus Corona. Terpenting kembali lagi, 
apakah sudah melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 
secara baik atau belum. Misal yang paling mudah adalah mencuci 
tangan sebelum makan, menutup mulut ketika sedang batuk dan rajin 
berolahraga. Karena Covid-19 ini ditandai dengan influenza, dan 
menyerang sistem imunitas, maka hindari perilaku yang tidak sehat 
dan konsumsi makanan yang seimbang. 

2. Waspada dengan bentuk menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) 
misalnya masker di rumah, untuk berjaga- jaga. 

 

“Belum ditemukan kasus Covid- 19 di Indonesia hingga saat ini, tetapi 
diharapkan masyarakat tetap waspada. Bukan karena Indonesia belum bisa 
mendeteksi dan fasilitas kesehatannya kurang, melainkan memang belum 
ditemukan kasus Covid- 19 tersebut. Harapannya memang Indonesia bersih 
Covid-19. Apabila masyarakat mengalami gejala Virus Corona, maka segera 
hubungi dokter dan datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk 
mendapatkan perawatan yang tepat, ditangani dengan cepat dan agar tidak 
menular ke masyarakat sekitar. Jangan lupa untuk memakai masker jika 
keluar rumah"-----Imbauan dari Ramadhan Randi Firdaus, Staff 
Pengendalian Risiko Lingkungan KKP Kelas II Panjang, Lampung. 

Dengan mencegah penyebaran Covid-19, maka keluarga dan seluruh 
masyarakat Indonesia akan sehat juga. Mari kita cegah bersama! 

 

 

 

 

 

Kontributor : @Wiwin Kurniawati 
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Foto 1. Petugas KKP yang sedang berjaga di Thermal Scanner 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Petugas KKP Kelas II Panjang 

 

 

 

 

Foto 3. Petugas KKP sedang berjaga di pos 
pemeriksaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Diesnatalis Poltekkes Kemenkes Bandung Ke 19 Arsanta Nuvadasa 2020 

Program Kampus Sehat oleh Kepala Badan BPPSDMK Kemenkes RI 

Dalam rangka memeriahkan kegiatan Diesnatalis Poltekkes Kemenkes 

Bandung yang ke 19 dengan mengusung tema Arsanta Nuvadasa yang mempunyai 

arti kebahagiaan di usia 19, Poltekkes Kemenkes Bandung mengadakan rangkaian 

acara Sidang Senat terbuka yang dihadiri oleh Kepala BPPSDMK Kemenkes RI 

yaitu Bapak Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS yang sekaligus 

memberikan sambutan dan materinya mengenai Program Kampus Sehat yang 

bertempat di Auditorium Poltekkes Kemenkes Bandung Jl. Padjajaran No 56 Kota 

Bandung pada hari Selasa 3 Maret 2020. Beliau memberikan sambutan dan 

menyampaikan materinya mengenai Program Kampus Sehat yang diharapkan agar 

Poltekkes Kemenkes Bandung bisa menuju Kampus Sehat seperti yang sudah 

dicanangkan. Menurut beliau, program kampus sehat itu adalah sebagai 

percontohan implementasi pencegahan dan pengendalian penyakit di lingkungan 

Perguruan Tinggi.  

Perguruan tinggi harus mulai menggarap kawasan lingkungan untuk 

merubah perilaku untuk hidup sehat melalui program Kampus Sehat. Suatu 

Perguruan Tinggi bisa dikatakan sebagai Kampus sehat apabila mempunyai 

beberapa kriteria kampus sehat yaitu kawasan yang bebas dari rokok, kantin yang 

sehat, adanya gerakan masyarakat hidup sehat, tersedianya jamban sehat, dan 

terbebas dari jentik nyamuk yang dimaksudkan oleh Beliau. Setelah itu Beliau juga 

berpesan berharap agar tidak ada lagi yang merokok di lingkungan institusi. 

Ataupun kalau ada yang ingin merokok bisa merokok di tempat khusus untuk 

merokok dan makanan yang beredar di kampuspun juga harus sehat. 

 Oleh karena itu, Poltekkes Kemenkes Bandung dalam kesempatannya turut 

ikut serta dalam menjalankan Program Kampus Sehat yang telah disampaikan oleh 

Bapak Abdul Kadir melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama 

(NKB/MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPPSMDK Kemenkes RI 

dengan Poltekkes Kemenkes Bandung di yang bertepat Auditorium Poltekkes 

Kemenkes Bandung.   

Diharapkan dengan penandatanganan MOU, Poltekkes Kemenkes Bandung 

siap dalam merealisasikan Program Kampus Sehat yang telah diusung oleh 

BPPSDMK Kemenkes RI sehingga Poltekkes Kemenkes Bandung bisa menjadi 

percontohan Perguruan Tinggi dalam mengimplementasi pencegahan dan 

pengendalian penyakit di lingkungan Perguruan Tinggi. 

  



Semarak Perayaan Dies Natalis ke - 19  

Poltekkes Kemenkes Bandung 

 

Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Bandung merupakan salah satu 

kegiatan tahunan yang diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun 

Poltekkes Kemenkes Bandung. Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah 

silahturahmi dan mempererat tali persaudaraan antar civitas akademika 

Poltekkes Kemenkes Bandung yang berada di Cimahi, Bandung, Karawang, 

dan Bogor. Poltekkes Kemenkes Bandung pada tahun 2020 ini sudah 

berusia 19 tahun. Pada Dies Natalis tahun ini pula, Poltekkes Bandung 

mengusung tema "Arsanta Navadasa" yang artinya kebahagiaan di umur ke 

- 19. 

Berbagai kegiatan dan acara diadakan untuk memeriahkan ulang 

tahun Poltekkes Bandung yang ke-19 ini. Kegiatan pun berlangsung selama 

enam hari dimulai dari tanggal 02 hingga 07 Maret 2020. Rangkaian 

kegiatan dan acara diawali dengan apel pembukaan yg dipimpin langsung 

oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung, Dr. Ir. H Osman Syarief, 

MKM. serta dihadiri juga oleh mahasiswa dari seluruh jurusan, staff dan 

tenaga pendidik, serta seluruh Ketua Jurusan di Poltekkes Kemenkes 

Bandung. 

Pada hari pertama, 02 Maret 2020, perlombaan berbagai cabang 

olahraga untuk mahasiswa pun mulai diselenggarakan. Perlombaan 

diadakan di tiga tempat yaitu Lapangan Kampus Jurusan Gizi, Lapangan 

Kampus Jurusan Teknologi Laboratorium Medik, dan Selasar Auditorium 

Direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung. Tak hanya berbagai cabang 

olahraga yang diperlombakan, adapun English Competition yang diadakan 

di Aula atau Auditorium Jurusan Gizi.  

English Competition pada hari pertama yaitu English Debate. 

Seluruh jurusan di Poltekkes Kemenkes Bandung mengirimkan 

perwakilannya untuk mengikuti English Debate. English Debate 

berlangsung sangat menegangkan karena setiap peserta lombanya harus 

mengusai seluruh mosi debat yang sudah ditentukan oleh panitia. English 

Debate pun dinilai langsung oleh juri yang berkompetensi dibidangnya 

hingga didapatkan Jurusan Gizi sebagai juara kesatu, Jurusan Keperawatan 

Bogor sebagai juara kedua, dan Jurusan Farmasi sebagai juara ketiga. 

Tak hanya English Competition yang berlangsung cukup meriah, 

pertandingan bola basket yang diadakan di Lapangan Kampus Jurusan Gizi 

tak kalah meriahnya, supporter dari jurusan yang sedang bertanding saling 

menyanyikan yel - yelnya untuk memberikan dukungan dan semangat 

kepada para pemain. Beralih ke tempat lainnya, kemeriahan juga terdengar 

di Lapangan Kampus Jurusan Teknologi Laboratorium Medik yang sedang 

berlangsung pertandingan bola voli. Di tempat yang berbeda yaitu di Selasar 

Auditorium Direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung sedang berlangsung 

pertandingan tenis meja. 



Pertandingan dari berbagai cabang olahraga berlanjut hingga hari 

kedua, 03 Maret 2020. Pada hari kedua ini, ada beberapa cabang olahraga 

yang dipertandingkan, antara lain bola basket, bola voli, dan futsal. 

Pertandingan bola basket yang sudah berlangsung sejak hari pertama 

memasuki babak semifinal pada hari kedua ini., begitupun dengan 

pertandingan bola voli. Lain halnya dengan pertandingan futsal yang baru 

berlangsung pada hari kedua ini. Seluruh pertandingan cabang olahraga 

yang berlangsung pada hari kedua diadakan di Lapangan Kampus Cimahi, 

baik Lapangan Kampus Jurusan Teknologi Laboratorium Medik ataupun 

Lapangan Kampus Jurusan Gizi.  

Ada pula English Competition yaitu Speech Contest yang diadakan 

pada hari kedua ini di Aula Jurusan Gizi. Perlombaan Speech Contest ini 

berlangsung hingga siang hari dan dinilai langsung oleh para juri. Penilaian 

juri menghasilkan tiga jurusan dengan perolehan nilai tertinggi, diantaranya 

jurusan Gizi sebagai juara kesatu, jurusan Keperawatan Bogor sebagai juara 

kedua, dan jurusan Kesehatan Lingkungan sebagai juara ketiga. 

Di tempat yang berbeda yaitu Direktorat Poltekkes Kemenkes 

Bandung berlangsung acara Sidang Senat Terbuka Poltekkes Kemenkes 

Bandung dalam rangka Dies Natalis ke-19 Poltekkes Kemenkes Bandung 

pada hari kedua. Pembukaan acara dibuka dengan penampilan Paduan Suara 

Mahasiswa. Sidang Senat Terbuka tersebut dihadiri langsung oleh Direktur 

Poltekkes Bandung beserta jajarannya, seluruh ketua jurusan dan ketua 

prodi Poltekkes Kemenkes Bandung, Direktur Politeknik Negeri Bandung, 

dan Badan PPSDM. Sidang Senat Terbuka ini beragendakan pemaparan 

karya ilmiah serta orasi ilmiah dari Dra. Ani Riyani, M.Kes. Adapun 

pembacaan pencapaian - pencapaian akreditasi dari jurusan - jurusan di 

Poltekkes Bandung yang sudah melaksanakan re-akreditasi pada tahun 

kemarin dan tahun ini serta pemberian penghargaan kepada tenaga pendidik 

terbaik di Poltekkes Kemenkes Bandung. Acara tersebut diisi juga oleh 

beberapa penampillan Unit Kegiatan Mahasiswa Jurusan seperti AKSI dari 

jurusan Farmasi dan Kresmalis dari jurusan Teknologi Laboratorium 

Medik. Hadirnya stand - stand dari seluruh jurusan di Poltekkes Kemenkes 

Bandung ikut memeriahkan acara Sidang Senat Terbuka serta menjadi ajang 

open house Poltekkes Bandung kepada para tamu undangan, pengunjung, 

dan terbuka untuk umum. 

Setelah acara Sidang Senat Terbuka berakhir, acara dilanjutkan 

dengan perlombaan karaoke pada siang harinya. Peserta perlombaan 

karaoke ini terdiri dari mahasiswa yang menjadi perwakilan dari setiap 

jurusannya serta para tenaga pendidik di Poltekkes Bandung. Para peserta 

lomba karaoke terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam menyanyikan 

lagu dan sepertinya mereka sudah mempersiapkan diri dengan berlatih dari 

jauh-jauh hari. 

Rangkaian acara Dies Natalis ke-19 Poltekkes Bandung berlanjut 

hingga hari ketiga, 04 Maret 2020. Wah, tenyata cukup banyak ya rangkaian 

acara pada agenda kegiatan kali ini. Pada hari ketiga pelaksanaan acara, 

pertandingan berbagai cabang olahraga tetap berlanjut dan khusus 



pertandingan bola basket, bola voli, dan futsal sudah memasuki babak final. 

Adapun pertandingan tennis meja dan bulu tangkis berlangsung di 

Direktorat Poltekkes Bandung. Tak hanya itu saja, perlombaan bakiak dan 

tarik tambang diadakan pula pada hari ketiga ini. Seluruh pertandingan dan 

perlombaan seperti sedang dalam puncaknya di hari ketiga pelaksanaan 

Dies Natalis ke-19 Poltekkes Bandung, karena hari ketiga ini menjadi 

penentu siapa yang akan menjadi juara pada pertandingan bola basket, bola 

voli, dan futsal, hingga perlombaan tarik tambang dan bakiak. Para pemain 

terlihat bermain secara maksimal dan berharap jurusannya yang akan 

menjadi juara. Para juara tersebut akan diumumkan di hari terakhir 

pelaksanaan Dies Natalis ke-19 Poltekkes Kemenkes Bandung. 

Kegiatan Dies Natalis ke-19 Poltekkes Bandung hari keempat pada 

tanggal 05 Maret 2020 berlangsung di Direktorat Poltekkes Bandung. Pada 

hari keempat ini, ada perlombaan Hand Clean Dance Competition untuk 

siswa dan siswi SMA sederajat. Perlombaan ini sangat meriah karena bukan 

hanya penampilan dari peserta perlombaan Hand Clean Dance Competition 

yang sangat atraktif tetapi juga ada doorprize untuk para pengunjung dan 

penonton yang hadir dengan mengikuti games tebak kata yang berlangsung 

setelah penampilan Hand Clean Dance Competition. Di penghujung acara, 

ada pengumuman pemenang lomba Hand Clean Dance Competition yang 

dimenangkan oleh SMAN 4 Bandung sebagai juara 1 (satu) dalam 

perlombaan tersebut serta SMA YAS Bandung sebagai juara 2 (dua) dan 

SMA Pasundan 3 Bandung sebagai juara 3 (tiga). Para pemenang pun 

mendapatkan piala dan sertifikat. 

Setelah Dies Natalis ke-19 Poltekkes Bandung hari keempat, 

rangkaian kegiatan masih berlanjut ke hari yang kelima pada tanggal 06 

Maret 2020 yang masih berlangsung di Direktorat Poltekkes Bandung. Pada 

hari kelima ini diselenggarakan Lomba Kabaret Sunda yang mengusung 

tema “Stunting” dan penayangan video ucapan selamat ulang tahun 

Poltekkes Kemenkes Bandung dari seluruh jurusan di Poltekkes Kemenkes 

Bandung. Perlombaan Kabaret Sunda ini dinilai langsung oleh 3 (tiga) orang 

juri yang sangat kompeten di bidang seni drama atau pertunjukan yaitu 

Malgif, Fahadpa Alfaj, dan Romi Nurcahya Irgani. Acara tersebut 

berlangsung hingga petang dan pengumuman pemenang pun akan 

diumumkan keesokan harinya sekaligus penutupan acara Dies Natalis ke-19 

Poltekkes Kemenkes Bandung. 

Hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 merupakan acara penutupan Dies 

Natalis ke-19 Poltekkes Kemenkes Bandung. Acara penutupan ini 

berlangsung di Kampus Teknologi Laboratorium Medik, Jalan Babakan Loa 

No. 10A. Acara tersebut dimulai dari pagi hari diawali dengan registrasi 

peserta jalan sehat serta pengambilan nomor undian untuk doorprize 

kemudian pembukaan acara jalan sehat oleh direktur beserta jajarannya. 

Lalu, acara dilanjut dengan jalan sehat dengan rute mengelilingi daerah 

sekitaran Kampus Teknologi Laboratorium Medik. Kegiatan jalan sehat ini 

diikuti oleh seluruh jurusan hingga pihak direktorat Poltekkes Kemenkes 

Bandung. Setelah acara jalan sehat selesai, acara langsung berlanjut dengan 

zumba yang dipimpin langsung oleh para instruktur zumba. Tak hanya 



zumba yang berlangsung, adapula perlombaan menghias tumpeng yang 

diikuti oleh mahasiswa dan tenaga pendidik yang mewakili jurusannya 

masing-masing di gedung Jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Setelah 

zumba dan lomba menghias tumpeng berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan 

perlombaan bakiak dan tarik tambang yang diikuti oleh tenaga pendidik 

setiap jurusan. 

Acara pun berlanjut dengan pengumuman pemenang seluruh 

pertandingan dan perlombaan dari hari pertama hingga hari terakhir acara 

Dies Natalis ini beserta pemberian piala dan piagam penghargaan kepada 

para juara. Dari keseluruhan pertandingan dan perlombaan yang sudah 

diadakan, Jurusan Kebidanan Bandung berhasil meraih Juara Umum Putri 

Mahasiswa dan Jurusan Gizi berhasil meraih Juara Umum Putra Mahasiswa. 

Setelah pengumuman pemenang acara tidak berakhir begitu saja masih ada 

banyak doorprize dengan hadiah utama 1 (satu) unit motor, 1 (satu) unit TV 

LCD, 1 (satu) unit sepeda, 1 (satu) unit kipas angin dan penampilan hiburan 

yang lain. Rangkaian kegiatan dan acara Dies Natalis ke - 19 Poltekkkes 

Kemenkes Bandung 2020 ditutup dengan penampilan akustik dari 

perwakilan jurusan Kebidanan Bandung, Kesehatan Lingkungan, dan 

Teknologi Laboratorium Medik. 

Begitu panjang rangkaian acara perayaan ulang tahun Poltekkes 

Kemenkes Bandung. Riuh gemuruh suara bersautan memeriahkan perayaan 

ini. Tentunya dengan perayaan ini pula diharapkan Poltekkes Kemenkes 

Bandung dapat berdaya saing dan menghasilkan lulusan yang unggul. 

Semoga harapan dan doa untuk Poltekkes Kemenkes Bandung di usia 19 

tahun ini dapat tercapai. 
  



Bersama, Kesling Meriahkan Arsanta Navadasa : Dies Natalis Poltekkes 
Kemenkes Bandung yang ke-19  

 
Setiap komunitas/ organisasi/ perguruan tinggi maupun segala hal yang 

berbau perkumpulan banyak orang dengan tujuan yang sama serta dilakukan 
berulang, pasti memiliki hari spesial dimana hari itu merupakan awal dari 
pertemuan maupun pembentukan sebuah komunitas/ organisasi/ perguruan tinggi 
tersebut yang sering dinamakan sebagai Dies Natalis. 

Dies Natalis adalah suatu peringatan atas hari lahir yang didalam sejumlah 
besar budaya dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan 
kehidupan. Oleh karena itu, secara turun- temurun peringatan itu dirayakan dengan 
penuh syukur dan kebahagiaan. Peristiwa ini biasanya lebih dikenal dikalangan 
organisasi atau perguruan tinggi, yang dikaitkan dengan kedewasaan. Apalagi bagi 
sebuah perguruan tinggi yang memiliki fungsi utama melahirkan para ilmuwan 
akademisi yang berkualitas, seperti halnya Poltekkes Kemenkes Bandung yang 
merayakan hari lahirnya pada tahun 2020 ini. 

Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Bandung tahun ini merupakan ulang 
tahun yang ke -19, dengan tema “Arsanta Navadasa” dalam bahasa sansekerta, yang 
memiliki makna “keceriaan, kebersamaan, dan kebahagiaan di usia 19”. Selama satu 
pekan, 2-7 Maret 2020 rangkaian kegiatan acara Dies Natalis ini dikemas sangat 
menarik. Diawali dengan upacara pembukaan pada 2 Maret 2020 di Lapangan 
jurusan Gizi, dibuka langsung oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung bapak 
Dr. Ir. H. Osman Syarief, MKM.  hingga perlombaan- perlombaan yang diikuti oleh 
seluruh warga Poltekkes Kemenkes Bandung, baik mahasiswa maupun civitas 
akademika. 

Menjadi sebuah agenda yang ditunggu- tunggu setiap tahunnya, kali ini Dies 
Natalis terdiri dari 3 sesi acara, yaitu Pra acara, acara inti hingga penutup. Adapun 
pra acara, semarak rangkaian kegiatan diawali dengan ajang pertandingan tenis 
meja yang dibagi dua kelompok. Yaitu kelompok kampus cimahi bertempat di 
kampus gizi, dan kelompok kampus bandung bertempat di Auditorium Direktorat, 
pada 14 Februari 2020. 

Setelah itu dilanjutkan dengan perlombaan- perlombaan selama satu pekan, 
2-7 Maret 2020 berpusat di Kampus Gunung Batu. Rangkaian perlombaan 
merupakan acara inti yang diadakan yaitu lomba karaoke, videografi, english debate, 
speech contest, menghias tumpeng, lomba balap bakiak, volly, basket, tenis meja, 
badminton, futsal hingga best supporter.  

"Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Bandung ke-19 ini, dilaksanakan sebagai 
tasyakur bi ni’mat (sarana bersyukur kepada Allah). Mari kita libatkan diri, 
meriahkan, jaga kekompakan, dan kebersamaan disegala bentuk kegiatan. Hindari 
sikap apatis dan statis”. Amanat dari bapak Dr. Ir. H. Osman Syarief, MKM., pada 
saat upacara pembukaan Dies Natalis. 

Adapun puncak acara, dilaksanakan pada sabtu, 7 Maret 2020 di lapangan 
depan gedung baru kampus Gunung Batu, yang dimeriahkan dengan berbagai 
kegiatan yaitu gerak jalan, sepeda santai, zumba, lomba tradisional meliputi lomba 
bakiak dan tarik tambang, menghias tumpeng serta pembagiaan doorprize dengan 
hadiah utama satu unit sepeda motor. Pengumuman kejuaraan seluruh lomba, serta 
penentuan juara umum Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Bandung ke- 19 tidak 
luput disebutkan. 



Sama halnya dengan jurusan lain, Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes 
Kemenkes Bandung ikut serta dalam memperingati Dies Natalis Poltekkes 
Kemenkes Bandung yang ke-19 ini. Terlihat dari antusias mahasiswa maupun civitas 
akademika dari jurusan kesehatan lingkungan yang mengikuti seluruh rangkaian 
acara. Mengingat acara ini merupakan ajang silaturahmi seluruh jurusan serta 
sebagai rasa syukur karena Poltekkes Kemenkes Bandung telah menginjak usia ke-
19 tahun. Kekompakkan, sportivitas dan rasa kekeluargaan menjadi hal yang selalu 
diutamakan. Hingga akhirnya jurusan kesehatan lingkungan memboyong beberapa 
kejuaraan, antara lain :  

• Juara 1 
1. Basket Putra 
2. Futsal Putra 
3. Badminton Putra 
4. Tarik Tambang Putra Mahasiswa 
5. Tarik Tambang Putra Civitas 

• Juara 2 
1. Badminton Putri 
2. Volly Putra 
3. Futsal Putra Civitas 

• Juara 3 
1. Futsal Putri 
2. English Speech Contest 
3. Kabaret 



Dengan perolehan kemenangan yang terbilang mengesankan ini, jurusan kesehatan lingkungan sangat 
bersyukur dan berterimakasih kepada BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Poltekkes Kemenkes Bandung yang telah 
meyelenggarakan program tahunan ini. Sehingga seluruh jurusan bisa bertemu dan bersama- sama merayakan 
Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Bandung yang ke- 19. 

“Sebelumnya terimakasih kepada panitia dan rekan- rekan jurusan semuanya yang telah menyukseskan 
acara Dies Natalis ke-19 ini, semoga acara ini menjadi ajang silaturahmi untuk seluruh keluarga mahasiswa 
Poltekkes Kemenkes Bandung. Semoga untuk kedepannya acara Dies Natalis ini bisa menjadi proker (program 
kerja) rutin tahunan yang dimana bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik antar dosen, civitas 
akademik maupun seluruh mahasiswa" --- M.Rifki Akbar, Ketua HIMA jurusan Kesehatan Lingkungan periode 
2019-2020. 

Adanya kejuaraan ini bukan untuk melihat jurusan mana yang paling kompak dan paling hebat. Melainkan 
sebagai sarana mempererat rasa saling memiliki dan kekeluargaan antara seluruh warga Poltekkes Kemenkes 
Bandung yang disatukan melalui semaraknya Dies Natalis Poltekkes Kemnekes Bandung yang ke- 19 tahun 2020 
ini. Selamat ulang tahun, Poltekkes Kemenkes Bandung kebanggaanku! Sukses selalu! 
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Talkshow Online : Fakta dan Mitos Covid-19 

Mendukung Masyarakat Tetap #dirumahaja Tanpa Salah 
 

Dunia sedang digemparkan dengan kemunculan penyakit baru, yaitu Covid-19. Penyakit ini disebabkan 
oleh Virus Corona, jenis baru dari Coronavirus yang menular ke manusia. Sejak pertama kali penyakit ini 
dilaporkan pada 31 Desember 2019 hingga saat ini, Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China, memakan 
banyak korban. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan situasi darurat global terkait Virus Corona 
mematikan yang menyebar dari China. “Kekhawatiran terbesar kami adalah potensi penyebaran virus ke negara- 
negara dengan sistem kesehatan yang lebih lemah”, Kata Petinggi WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Meski 
demikian, Tedros menyebut tidak perlu ada pembatasan perjalanan dan perdagangan dengan China dalam 
upaya membendung penyebaran virus. “Kita semua harus bertindak bersama-sama untuk membatasi 
penyebaran, kita pasti bisa menghentikannya bersama- sama”., imbuhnya kemudian. 

Diketahui bahwa Virus Corona telah menyebar ke seluruh dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Virus 
Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi lebih berisiko menyerang orang tua, serta orang yang sedang sakit 
atau memiliki kekebalan tubuh lemah. Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona per kamis (16/04/2020) 
mencapai 5.516 kasus. Dari jumlah tersebut, 548 orang dinyatakan telah sembuh dan 496 orang meninggal 
dunia. Hal inilah yang berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, selain itu menimbulkan 
banyak berita yang berkembang di tengah masyarakat kita. Sebagian berita diantaranya mengandung 
kebenaran/ fakta dan sebagian lagi tidak lebih dari sekedar mitos belaka. 

Dalam rangka mencegah penyebarluasan berita yang simpang- siur di tengah masyarakat, sekaligus 
sebagai upaya meningkatkan kesadaran tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), salah satu organisasi 
kepemudaan yang berdomisili di Pekanbaru, Riau yaitu Surya Leadership Center mengadakan kegiatan 
berupa Talkshow Online streaming live Instagram mengenai " Fakta atau Mitos Covid 19". Kegiatan tersebut 
dilaksanakan pada hari Rabu, 15 April 2020 di Via media online streaming live Instagram, pukul 20.00 s/d 
selesai. Adapun bentuk kegiatannya sebagai berikut:  

a) Talkshow online Fakta atau Mitos Covid 19 
b) Tanya jawab seputar materi 
c) Penggalangan donasi terkait Covid 19 

Pemateri kegiatan tersebut yaitu Wiwin Kurniawati, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung yang 
dimoderatori oleh Ade Surya Dwi Putra, CEO Surya Leadership Center. Dari hasil diskusi pada kegiatan 
tersebut, poin- poin yang diangkat antara lain : 

1. Penyemprotan disinfektan dapat membunuh virus dalam tubuh 

Penyemprotan disinfektan ke tubuh ternyata dapat membahayakan kulit. Disinfektan pada umumnya 
terbuat dari dasar kimia berbahaya, yang berfungsi untuk membasmi bakteri dari permukaan barang atau 
tempat bukan untuk kulit. 

2. Hanya orang dewasa yang berisiko terinfeksi 

Virus Corona COVID-19 dapat menginfeksi semua orang di segala usia. Meskipun orang tua memiliki 
risiko lebih serius apabila terinfeksi terutama bagi orang yang mempunyai penyakit bawaan atau 
komorbid. 

3. Anak-anak tidak dapat terinfeksi virus Corona 

Semua kelompok umur dapat terinfeksi virus Corona. Walaupun sebagian besar kasus terjadi pada orang 
dewasa, namun ini tak menutup kemungkinan bahwa anak-anak juga bisa tertular. Banyak kasus yang 
membuktikan bahwa anak-anak tidak kebal. 

4. Masker wajah melindungi dari virus Corona 

Masker tidak sepenuhnya melindungi diri dari virus Corona. Melainkan hanya memblokir partikel virus 
kecil. Masker memiliki fungsi membantu mencegah penyebaran droplet ke wajah terutama hidung dan 
mulut. 

5. Antibiotik membunuh virus Corona 

https://www.detik.com/tag/disinfektan
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Antibiotik dikabarkan dapat membunuh virus. Nyatanya antibiotik hanya membunuh bakteri, bukan 
untuk membunuh virus. 

6. BAWANG PUTIH MEMPERLAMBAT PERTUMBUHAN VIRUS 
Tidak ada bukti penelitian yang menyatakan bawang putih dapat melindungi orang dari COVID-19. 
Nyatanya, Beberapa penelitian menunjukan bahwa bawang putih dapat memperlambat pertumbuhan 
beberapa spesies bakteri. 

7. KUCING DAN ANJING MENULARKAN VIRUS CORONA 
Virus Corona COVID-19 pada dasarnya menyebar dari manusia ke manusia. Sampai saat ini belum ada 
bukti yang menunjukan kucing dan anjing dapat menularkan virus Corona ke manusia. 

8. PENGERING TANGAN MEMBUNUH VIRUS CORONA 
Pengering tangan tidak membunuh virus Corona. Cara terbaik untuk melindungi diri dari virus ini adalah 
dengan mencuci tangan dengan air dan sabun sesering mungkin. 

9. MENCEGAH VIRUS CORONA DENGAN BERKUMUR PEMUTIH 
Tidak ada anjuran yang mengatakan berkumur pemutih dapat bermanfaat bagi kesehatan. Pemutih 
bersifat korosif yang dapat menyebabkan kerusakan. 

10. TERMOMETER DAPAT MENDIAGNOSIS VIRUS CORONA 
Termometer hanya untuk mendeteksi suhu badan seseorang. yang dapat dikaitkan dengan seseorang 
menderita demam, salah satu gejala virus Corona. Namun, keadaan sekarang tidak terlalu efektif karena 
banyaknya orang yang terinfeksi virus Corona tanpa gejala. 

 

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak lagi mempercayai informasi yang keliru terkait Covid-
19. Selain itu, mendukung pencegahan penularan Covid-19 melalui physical distancing dan tetap #dirumahaja. 
Semoga wabah Covid-19 ini dapat ditangani dengan baik, serta menjadi pelajaran untuk senantiasa menjaga 
PHBS (Perilaku Hidup Brsih dan Sehat), aamiin.Kontributor : @Wiwin Kurniawati 

D-IV Kesehatan Lingkungan Semester 8 Poltekkes Kemenkes Bandung 

 

Pamflet kegiatan 
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“ Kami Prihatin, Kami Tanggap, Kami perduli” 

 

SATGAS PENANGGULANGAN BENCANA POLTEKKES KEMENKES BANDUNG TERLIBAT 

DALAM TIM PSBB KOTA BANDUNG 

 

PENDAULUAN  

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan diberbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari 

upaya pencegahan virus corona/covid-19 ini. Penerapan PSBB memang harus melalui persetujuan 

pemerintah pusat setelah diajukan oleh pemerintah daerah. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini 

dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi, sehingga didampingi oleh berbagai aparat. Teknis 

pelaksanaan PSBB diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020. 

Semua ini dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan 

masyarakat yang disebabkan oleh semakin meningkatnya angka kejadian penyakit akibat terinfeksi corona 

Virus Desease 19 (Covid-19) di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan kota Bandung.  

Dinas Kesehatan Kota Bandung meminta relawan dari Poltekkes Kemenkes Bandung untuk menjadi bagian 

dari relawan PSBB yang akan dinas diberbagai titik lokasi yang telah ditentukan. Relawan tersebut 

merupakan mahasiswa dari berbagai jurusan yang dikoordinir oleh UKM SATGAS PB & WP Poltekkes 

Kemenkes Bandung. Relawan tersebut akan bertugas selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai 22 April 2020 

sampai 29 Mei 2020 yang terbagi menjadi 3 (tiga) gelombang/batch relawan. Dasar pelaksanaa keikutsertaan 

Satgas Penanggulangan Bencana Poltekkes Bandung ini tertuang dalam  Surat Keputusan Gubernur Jawa 

Barat nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 

Wilayah Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

tanggal 06 Mei 2020 dan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Kota Bandung 

 

BENTUK KEGIATAN 

Keikursertaan dan keterlibatan Satgas PBWP Poltekkes Kemenkes bandung dilaksanakan dalam bentuk 

Relawan Poltekkes Kemenkes Bandung Pada  PSBB Kota Bandung.  Pelaksanaan Kegaiatannya  dilaksanakan 

pada periode 22 April – 29 Mei 2020, yang terbagi menjadi tiga gelombang/batch relawan. 

1. Gelombang 1 : Periode 27 April – 05 Mei 2020, dengan 4 lokasi checkpoint yang tersebar di lingkungan 

Kota Bandung. 

2. Gelombang 2 : Periode 06 Mei – 19 Mei 2020, dengan 16 lokasi checkpoint yang tersebar di lingkungan 

Bandung Raya. 

3. Gelombang 3 : Periode 20 Mei – 29 Mei 2020, dengan 16 lokasi checkpoint yang tersebar di lingkungan 

Bandung Raya. 
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Relawan bertugas terbagi menjadi dua shift yaitu shift pagi dan siang. Shift pagi memiliki 8 jam kerja 

efektif dimulai pukul 06.00 – 14.00 WIB dan shift siang selama 6 jam kerja dimulai pukul 14.00 – 20.00 WIB. 

Jadwal tugas relawan selengkapnya terlampir. Tim Relawan bekerja  Berdasarkan surat Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Bandung Nomor KS.01.02/9563-IV/DINKES/2020 tanggal 24 April 2020 (untuk gelombang 

pertama) dan Nomor KS.01.02/9814-Dinkes/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 (untuk gelombang kedua dan ketiga) 

tentang Permohonan Bantuan Relawan dan Surat Tugas dari Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung, Nomor 

KP.03.04/1.3/1421/2020 tanggal 21 April 2020 (untuk gelombang pertama) dan Nomor KP.03.04/1.3/1624/2020 

tanggal 06 Mei 2020 (untuk gelombang kedua dan ketiga). Koordinator kegiatan ini di fasilitasi oleh Haris 

Sofyana, S.Kep.Ners., M.Kep dan Yogasliana Fatkhudin, S.Kep.Ners., M.Kep Dari Jurusan Keperawatan 

Bandung. 

 

PENUTUP 

Pengabdian masyarakat sebagai Relawan Satgas Penanggulangan COVID-19 Poltekkes Kemenkes 

Bandung di checkpoint PSBB Kota Bandung dan Bandung Raya dilaksanakan sebagai tenaga relawan yang 

bertugas memeriksa suhu tubuh menggunakan thermogun, melakukan sosialisasi atau edukasi mengenai 

physical/social distancing, peraturan PSBB dan juga promosi kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dan cara 

menggunakan masker. Tim relawan tersebut terbentuk berdasarkan surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kota 

Bandung Nomor KS.01.02/9563-IV/DINKES/2020 tanggal 24 April 2020 (untuk gelombang pertama) dan 

Nomor KS.01.02/9814-Dinkes/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 (untuk gelombang kedua dan ketiga) tentang 

Permohonan Bantuan Relawan untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 

tanggal 22 April 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan 

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 06 Mei 2020. Selain itu, tim relawan juga 

diperkuat dengan Surat Tugas dari Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung, Nomor KP.03.04/1.3/1421/2020 

tanggal 21 April 2020 (untuk gelombang pertama) dan Nomor KP.03.04/1.3/1624/2020 tanggal 06 Mei 2020 

(untuk gelombang kedua dan ketiga). 

Kegiatan relawan selama bertugas di checkpoint dilakukan sebagai upaya pendukung Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Bandung dan Bandung Raya dalam rangka menanggulangi percepatan 

penyebaran COVID-19. Tugas utama dari relawan yaitu bertugas memeriksa suhu tubuh menggunakan 

thermogun, melakukan sosialisasi atau edukasi mengenai physical/social distancing, peraturan PSBB dan juga 

promosi kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dan cara menggunakan masker. Setiap pengendara kendaraan 

bermotor baik beroda dua ataupun beroda empat akan diberhentikan oleh aparat yang bertugas (terdiri dari TNI, 

POLRI, DisHub, SatPol PP, dan Babinsa) untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas seperti KTP dan 

Surat Keterangan Jalan yang menunjukkan kepentingan pengendara untuk memasuki wilayah Kota Bandung dan 

Bandung Raya. Selain itu, dilakukan pula pengecekan pelaksanaan protokol kesehatan bagi tiap-tiap kendaraan. 

Kendaraan beroda empat haruslah menggunakan masker dan kapasitas penumpang harus 50% dari kapasitas asli, 

sedangkan kendaraan beroda dua harus menggunakan masker dan sarung tangan. Kemudian pengendara 

dilakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh tim medis yang bertugas (terdiri dari Petugas Dinas Kesehatan, Petugas 

Puskesmas, PMI dan Relawan), dimana yang memiliki suhu lebih dari 38,0 C walaupun setelah beristirahat 

selama 15 menit tak mengalami penurunan suhu tubuh, akan dirujuk ke Puskesmas terdekat untuk ditindaklanjuti. 

Selain itu, jika pengendara tidak memiliki kelengkapan berkas dan tidak menerapkan protokol kesehatan yang 
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seharusnya, pengendara akan dipaksa untuk putar balik dan tidak bisa memasuki wilayah Kota Bandung dan 

Bandung Raya.  

LAMPIRAN I 

(Dokumentasi Foto Kegiatan) 

No Gambar Keterangan 

1. 

 

Relawan : Jurusan Kebidanan Bogor 

Lokasi CP : GT. Pasir Koja 

2. 

 

Relawan : Jurusan Kesehatan 

Lingkungan 

Lokasi CP : Jl. Diponegoro 

3. 

 

Relawan : Jurusan Gizi 

Lokasi CP : Jl. Merdeka 
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4. 

 

Relawan : Jurusan Keperawatan 

Bandung 

Lokasi CP : GT. Kopo 

5. 

 

Relawan : Jurusan Analis Kesehatan 

Lokasi CP : Jl. Cibaduyut 

6. 

 

Relawan : Jurusan Promosi 

Kesehatan 

Lokasi CP : Jl. Djuanda 

7. 

 

Relawan : Jurusan Farmasi 

Lokasi CP : Jl. Dago 
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BULETIN 

WEBINAR POLTEKKES KEMENKES BANDUNG 

RABU, 20 MEI 2020 

09.00 S.D 12. 30 WIB 

 

 

Berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 ini , dunia pendidikan kita menjadi berubah 180 derajat, berbagai 

institusi melakukan berbagai strategi seminar yang dilakukan melalui situs web atau aplikasi berbasis internet 

tidak terkecuali institusi pendidikan tinggi. Hal tersebut sering disebut sebagai web seminar (Webinar).   

Ditengah-tengah pandemi covid 19, Poltekkes Kemenkes Bandung menyelenggarakan web seminar (webinar) 

yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, PERSAGI JAWA BARAT dan DPW PPNI 

JAWA BARAT. Adapun tema yang usung dalam webinar ini adalah “Peran Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan 

Melalui Interprofessional Collaboration dalam Percepatan Penanggulangan Wabah Covid-19” 

Dalam acara webinar ini menghadirkan beberapa narasumber dari dalam ataupun luar Poltekes Kemenkes 

Bandung yakni.Dr. Ir. Hr. Osman Syarief, MKM (Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung), dr. Berli Hamdani 

Gelung Sakti, MPPM (Kepala Dinas Kesehatan Prof. Jabar), Fusvita Merdekawati, SKM.,MM.,M.Si 

(Dosen/Koord Lab Jurusan TLM, Poltekkes Bandung), Dr. Suparman, SKM.,M.Si. (Dosen Jurusan Gizi, 

Poltekkes Kemenkes Bandung/ Ketua PERSAGI JABAR), Dr Atik Hodikoh, SKp.,M.Kep.Sp.Mat (Ketua Prodi 

Keperawatan Bogor, Poltekkes Kemenkes Bandung) 

Pada saat ini perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran daring (online) sebagai dampak  terjadinya pandemi 

covid-19 yang semakin meluasnya penyebaran. Wabah Virus Corona Diseases 2019 (Covid-19) membuat 

pemerintah dan semua stake holder harus berfikir keras dalam menangani kasus ini. Sampai saat ini, pemerintah 

tidak mengambil langkah refresif seperti pembatasan wilayah secara ketat atau lockdown, tetapi hanya melakukan 

aturan pembatasan sosial atau Sosial Distancing. Hal ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan yang kemudian dipertegas dengan PP No. 21 Tahun 2020 dan Permenkes 9 tahun 2020 

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Tema tersebut diangkat dikarenakan   dengan adanya pandemi Covid-19 ini, diperlukan peran interprofesional 

colaboration (IPC) dalam penanganan serta penanggulangan Covid-19 agar terjadi kerjasama dari berbagai 

profesi khususnya di bawah Poltekkes Kemenkes maupun Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan  di seluruh 

Indonesia agar bersatu melawan Covid-19. Tema ini juga sangat relevan dalam membekali para profesional 

tenaga kesehatan dalam bersatu melawan Covid-19.  

Acara ini berjalan dengan lancar dihadiri oleh hampir 500 peserta melalui applikasi zoom dan sekitar 1400 melalui 

live streaming youtube dari seluruh Indonesia hingga sampai dengan sesi akhir webinar. Dalam webinar kali ini 

seluruh peserta yang melakukan registrasi dan absensi maka akan mendapatkan sertifikat dari PERSAGI  dan 

PPNI dengan nilai 1 SKP dari PERSAGI dan 2 SKP dari PPNI. 
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Merasa Salah Masuk Jurusan Kesling?  
Tunggu Dulu, Coba Baca Ini! 

 

Dunia pendidikan seakan tidak pernah luput untuk dibahas dalam kehidupan, sama halnya dengan “memilih” 
kuliah setelah menyelesaikan pendidikan Menengah Atas. Lucunya, banyak orang beranggapan bahwa jurusan 
perkuliahan menentukan kesuksesan. Padahal kuliah bukan faktor utama menuju kesuksesan, melainkan hanya 
sebagai jalan (ikhtiar) saja. Tentunya kuliahlah sesuai dengan fashion atau minat seseorang. Jangan dijadikan 
beban ataupun tuntutan dari orangtua, bahkan sekedar ikut-ikutan belaka. Bersyukurlah menjadi seorang 
mahasiswa, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. 

  

Belakangan ini banyak mahasiswa yang merasa “salah jurusan”, menyesal telah memilih jurusannya tersebut dan 
ingin pindah jurusan padahal dia hanya mencicipi belum merasakan. Lupa ada tangan Tuhan yang menentukan 
takdirnya. Tidak heran, selama kuliah kerjaannya hanya tidur dikelas dan pulang saat perkuliahan usai. Apa 
motivasinya? 

 

Begitu pun dengan jurusan Kesehatan Lingkungan (Kesling), beberapa mahasiswa mengeluhkan salah jurusan. 
Coba kita berkenalan lebih dekat. Kesling di Poltekkes Kemenkes Bandung sendiri, saat ini sudah Akreditasi A 
dengan alumni yang tersebar diseluruh daerah. Perkuliahannya ringan, berbeda dengan jurusan kesehatan yang 
lain. Saat ini, jurusan kesehatan lingkungan berganti nama menjadi sanitasi lingkungan yang mempelajari 
mengenai kesehatan lingkungan. Mahasiswa tidak akan bosan, karena perkuliahan tidak hanya di kelas saja namun 
di laboratorium, workshop hingga praktek belajar lapangan diberbagai instansi negeri maupun swasta.  

 

Ilmu kesehatan lingkungan selalu bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Mata kuliahnya pun unik 
yaitu mempelajari 6 komponen lingkungan berupa penyehatan air, penyehatan udara, pengelolaan tanah dan 
sampah padat, penyehatan makanan dan minuman, pengelolaan limbah cair, serta pengendalian vektor dan 
binatang pengganggu, tidak lupa K3 (Kesehatan, Keselamatan Kerja). Mempelajari 6 komponen lingkungan, Skill 
yang harus dikuasai ibarat avatar the legend of Aang. Sungguh menarik bukan? 

 

Kesehatan Lingkungan menjadi salah satu jurusan yang spesial loh, karena pemerintah menaruh perhatian khusus 
didalamnya. Dibuktikan dengan adanya peraturan khusus mengenai kesehatan lingkungan yang menjelaskan 
bahwa Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko 
lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. 
Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian (PP Nomor 
66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan). 

 

Selain itu, kesehatan lingkungan berfungsi sebagai pencegahan terhadap risiko penyakit berbasis lingkungan yang 
dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Adapun orang yang terjun di kesehatan lingkungan memiliki gelar 
sebagai “sanitarian”. Jika dokter pasiennya adalah manusia, maka sanitarian pasiennya adalah lingkungan sekitar. 
Seorang sanitarian harus mampu menjadi fasilitator yang dapat menguasai Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 
kepada masyarakat guna memberikan penyuluhan maupun pembinaan kepada masyarakat agar melaksanakan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sehingga menjadi dokter lingkungan sangat mengesankan. 
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Belajar di Kesling luar biasa asiknya, tidak seperti jurusan lain yang hanya berpaku pada materi di kelas. Kesling 
Poltekkes Kemenkes Bandung memiliki cara tersendiri dalam proses belajar dan mengajarnya. Dosen kesling pun 
memiliki pesona tersendiri dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa akan selalu 
dibuat  penasaran dengan ilmunya.  

 

“Belajar di kesling banyak praktek lapangan, jadi kuliahnya gak jenuh. Banyak bertemu orang-orang sukses yang 
ahli dibidang kesling sehingga bisa sharing ilmu lebih banyak. Ilmunya juga selalu berkembang. Selain ilmu, jadi 
banyak kenalan dan pengalaman baru. Dulu gak pernah mengikuti organisasi dan gak bisa public speaking, tapi 
sekarang jadi bisa karena kesling memang harus bisa banyak bicara.” –Kartika, ketua Badan Permusyawaratan 
Mahasiswa Kesling Poltekkes Kemenkes Bandung periode 2017-2018. 

 

“Manusia perlu mengenal dirinya sendiri untuk dapat mengetahui garis start dan seberapa besar upaya yang perlu 
dilakukan untuk mencapai tujuan. Institusi hanya medium untuk setiap manusia belajar dan berproses. Baik 
buruknya medium tersebut adalah hal umum dari suatu sistem yang berjalan. Semua kembali kepada mereka yang 
menjalankan sistem, akan melakukan perbaikan atau melanjutkan perjuangan yang ada.” – Rizcar Maulana 
Radities, RS Mata Bandung Eye Center Pelaksana Kesehatan Lingkungan. Alumni Kesling Poltekkes Kemenkes 
Bandung tahun 2019. 

 

“Kesling adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan langsung berhubungan dengan kesehatan yang dapat ditularkan 
melalui lingkungan. Tekuni semua mata kuliah yang ada, sehingga inti dari setiap ilmunya dapat diaplikasikan di 
tempat kerja. Jangan lupa untuk mengikuti Organisasi selama kuliah, karena ilmu yang didapatkan di bangku 
kuliah 50-70% sisanya dari luar kelas seperti organisasi yang menambah softskill.” -Ramadhan Randi Firdaus, ketua 
BEM Poltekkes Kemenkes Bandung periode 2017-2018, saat ini merupakan staff P2P Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas II Panjang, Lampung. alumni Kesling Poltekkes Kemenkes Bandung tahun 2018. 

Berkarier dengan menyandang status sanitarian dapat dimana saja, tergantung fashion nya masing-masing. Jangan 
khawatir, karena setiap orang memiliki proporsinya sendiri.  

“Prospek kerja kesling sebagai berikut: 
- Negeri : Kemenkes/Dinkes/Puskesmas (sebagai sanitarian, Promkes/ Promosi Kesehatan), Kementerian 

PUPR (sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat), Dinas Lingkungan Hidup, BUMN. 
- Swasta : industri (sebagai ahli K3, Lingkungan, pengelolaan limbah B3, Kesling) 
- Wirausaha : konsultan bidang kesling, vektor, sampah, makanan dan minuman, udara, tanah dan air 

bersih” –Windi, seorang wirausaha alumni Kesling Poltekkes Kemenkes Bandung tahun 2017. 

 

“Banyak hal yang didapatkan di perkuliahan selain dari mata kuliah yang menyangkut 6 komponen, bisa juga 
mengembangkan softskill di organisasi. Jangan hanya diam di kampus, kali- kali gabung sama Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) pusat. Nikmatnya kerasa pas udah lulus. Jangkauan kita bisa lebih banyak juga. Jangan ngeluh, 
nikmati prosesnya selama mata kuliah. Laporan, PKL, PBL adalah bahan untuk kita mengenal di lapangan dan 
buat liburan jadi nikmatin aja sambil hiburan di kampus.  

 

Prospek kerja kesling banyak. Sekedar saran, buat yang mau lulus, setelah selesai yudisium langsung bkin CV 
(Curriculum Vitae/ Riwayat Hidup), apply dulu kemanapun. Jangan pilih-pilih, swasta, BUMN, negeri, pemerintah 
hajar dulu. Jangan khawatir sama rezeki kedepannya. Pasti dilancarkan kok. Nikmati, ikhlas dan bersyukur sama 
apa yang diperoleh nantinya.” - Alvi Adi Pradana, HSE PT Len Railway system alumni Kesling Poltekkes Kemenkes 
Bandung tahun 2019. 
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Kuliah di kesling memang menyenangkan, banyak pengalaman dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan 
perkembangan zaman. Jangan pernah merasa salah jurusan, untuk apa menyesali sesuatu yang sudah ditakdirkan 
oleh Tuhan. Barangkali apa yang Anda anggap tidak baik, justru menjadi ketentuan terbaik dari-Nya. Yakin saja. 

 

Selain itu ada juga organisasi Kesling seluruh Indonesia yang diberi nama IMKLI (Ikatan Mahasiswa Kesehatan 
Lingkungan Indonesia) sebaga wadah komunikasi, setelah lulus akan tergabung kedalam HAKLI (Himpunan Ahli 
Kesehatan Lingkungan Indonesia). Jadi, setelah lulus di kesling tidak akan merasa sendirian. Banyak hal yang perlu 
dipelajari lagi. Tentunya, bermanfaat untuk masyarakat menjadi hal yang utama sebagai manusia yang mulia. 

 

Jadilah versi terbaik menurutmu. Terkadang bersikap bodo amat atas penilaian orang merupakan hal yang baik. 
Cobalah untuk mendalami ilmu kesling ketika Anda sudah memilih jurusan kesling. Semakin didalami, semakin 
cinta pada kesling. Tidak percaya? Cobalah saja!  

 

Kontributor : @Wiwin Kurniawati 
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